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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΕΝ ΤΩ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩ ΚΡΑΤΕΙ

Τό ζήτημα τής διοικητικής διαιρέσεως καί τής επαρχιακής καί>’ δ- 
λου διοικήσεως τοΰ Βυζαντινού Κράτους, διερευνηθέν δια την άρχαιοτέ- 
ραν καί μέσην βυζαντινήν περίοδον, άνεπαρκώς μόνον έμελετήθη διά 
την εποχήν των Κομνηνών, ελάχιστα δέ καί ατελέστατα δι’ δλην τήν 
χρονικήν περίοδον τήν διήκουσαν από τής πρώτης μέ'χρι τής τελευταίας 
άλιυσεως 1. Αί πολλαπλαΐ περιπέτειαι, τάς οποίας κατά τούς υστάτους βυ
ζαντινούς χρόνους ύπέστη τό έδαφος τής Αυτοκρατορίας, ύπαχθέν υπό 
διαφόρους κατακτητάς, ή εναλλαγή των διοικητικών θεσμών, μαρτυρούσα 
περί τής άσταθείας καί τής ελλείιμεοις ενιαίας πολιτικής κατευθύνσεως 
παρά τή κεντρική έξουσίμ, ή δημιουργία, εντός τών κόλπων τοΰ παλαιότε- 
ρον ενιαίου καί εξόχως συγκεντρο^τικοΰ κρατικού συγκροτήματος, κρατών 
κατά τό μάλλον ή ήττον αυτοτελών καί αύτοδιοικουμένων, τό πλήθος 
τέλος καί ή ποικιλία τών ύπαρχουσών πηγών, καθιστώσι δυσχερεστέραν 
τήν έρευναν καί δικαιολογούν έν τινι μέτρφ τήν έλλειψιν γενικωτέρας 
περί τοΰ ζητήματος επιστημονικής εργασίας.

Ή παρούσα μελέτη σκοπόν έχει νά παρουσίαση τά πορίσματα μα
κρών ερευνών περί τών επιβιωσάντων παλαιοτέρων καί τής γενέσεως καί 
διαμορφώσεαις τών νεωτέροη1 επαρχιακών θεσμών, νά παρακολουθήση 
τήν γένεσιν καί τάς τυχας, εί δυνατόν δέ καί τήν γεωγραφικήν έκτασιν,

1 ’Ey. τών τελευταίων εργασιών τών άναφερομένων εις τάς δύο τελευταίας 
περιόδους, μνημονεύομεν ενταύθα τάς έξης : A. Heisenberg, Aus der Geschi- 
chte und Literatur der Palaiologenzeit, Sitzungsberichte der Bayer. Akademie der 
Wissenschaften, Phil.—hist. Kl. Abh. 10, 1920, σελ. 68 κέ. E. Stein, Untersu- 
chungen zur spatbyzantiniscken Verfassungs-und Wirtschaftsgeschichte, Mitteilun- 
gen zur osmanischen Geschichte, τόμ. 2 (1926), σελ. 1—62. Στ. Κυριακί- 
δ ο υ, Βυζαντιναΐ Μελέται, ’Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ 
Πανεπιστημίου Θεσσα?.ονίκης, τόμ. 3 (1939), σ. 267 κέ.
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έκάστης επαρχιακής διοικητικής μονάδος, και τέλος, όρμωμένη εκ των 
καθ’ έκαστον, νά διατυπώση γενικωτέρας τινάς σκέψεις περί τής άσκη- 
θείσης οργανωτικής καί διοικητικής πολιτικής έν τη Αΰτοκρατορίςι τής 
Νίκαιας καί βραδότερον εν Βυζαντίω, κατά την εποχήν τής δυναστείας 
των Παλαιολόγων.

Βεβαίως, ή μεταγενεστέρα έρευνα θά αποκάλυψη καί θα συμπλήρω
σή κατ’ ανάγκην πολλά κενά, τόσον επί τή βάσει των ήδη έκδεδομένων 
φιλολογικών καί ά'λλων κειμένων, δσον κυρίως καί επί τή βάσει των 
ανεκδότων αρχειακών μνημείων, τών οποίων από πολλοΰ μελετάται ή έκ- 
δοσις. ’Αλλά καί ώς νΰν έχει, ή παρούσα μελέτη, νομίζομεν δτι θά προσ- 
φέρη μικράν συμβολήν εις τον καθορισμόν τών τιθεμένων προβλημά
των, εις τήν διερεΰνησιν τών διοικητικών θεσμών καί εις τήν συναγω
γήν καί ταξινόμησιν τοΰ γνωστού υλικοΰ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΟ ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΟΝ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ Γ.

Διά νά κατανοήσωμεν πληρέστερον τήν άσκηθεισαν έν τή επαρχια
κή διοικήσει μετά τό έτος 1204 πολιτικήν, είναι ανάγκη νά έξετάσωμεν 
πρώτον τήν κατάστασιν, εις τήν οποίαν εΰρίσκετο ή διοικητική διαίρεσες 
τής Αυτοκρατορίας κατά τους υστάτους χρόνους τής δυναστείας τών ’Αγ
γέλων. Δυο έξόχως σημαντικά κείμενα, τό υπέρ τών Βενετών χρυσό- 
βουλλον ’Αλεξίου τοΰ Γ', άπολυθέν κατά μήνα Νοέμβριον τοΰ 1198 (ουχί 
δε 1199, ως έν τή έκδόσει καί άλλαχοϋ αναγράφεται)1 καί ή λεγομένη 
Paftitio Romaniae μετά τών συναφών κειμένων, παρέχουν εις τον ερευ
νητήν πλούσιον υλικόν διά τήν άναπαράστασιν τής διοικητικής διαιρέσε- 
ως τοΰ Βυζαντινού Κράτους κατά τά έτη 1198 καί 1204.

Τό υπέρ τών Βενετών χρυσόβουλλον ’Αλεξίου τοΰ Γ', σιρζόμενον α- 
τυχώς μόνον εν λατινική μεταφράσει, περιέχεται έν άπογράφφ εις τάς 
δυο γνωστάς συλλογάς τοΰ Liber Albus καί τοΰ Liber Pactorum, έξ- 
εδόθη δ’ έπανειλημμένως. Προχειροτέρα καί πληρεστέρα έκδοσις είναι ή 
τοΰ Tafel, ό όποιος καί έν τφ σχετική) ΰπομνήματι 1 2 καί αλλαχού 3 πα-

Περί τής διοικητικής διαιρέσεως εν τφ Βυζαντινή) Κρατεί. 209

1 ΙΙρβλ. Κ γ, D δ 1 g e r, Regesten der Kaiserurkunden des ostromischen
Reiches, τεΰχος B', σελ. 104—105.

3 T a f e 1 καί Thomas, Urkunden zur alteren Handels-und Staatsgeschi- 
chte der Republik Venedig, τόμ. A' (Βιέννη, 1856), σελ. 246—280. Άνατύπωσις 
παρά Zacharia von Lingenthal, Jus Graeco-romanum, τόμ. Γ', σελ. 
553—565. ’Έκδοσις Ί co. καί Παν. Ζ έ π ο υ, τόμ. Α' (ΆΟηναι, 1931), σελ. 
469-480.

3 Tafel, Symbolarum criticarum, geographiam Byzantinam spectantium,

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Έτος IZ' 14
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210 Διον. A. Ζακυθηνοΰ

ρέσχε πολλάς καί κατά τό πλεϊστον επιτυχείς γεωγραφικός διευκρινίσεις.
Μεταξύ των άλλων προνομίοιν, τά όποια διά τοϋ είρημένου χρυσο- 

βοΰλλου έδόθησαν εις τούς Βενετούς, ήτο καί τό τής ελευθέρας εμπο
ρίας καθ’ άπάσας τάς χώρας καί επαρχίας τοϋ Κράτους, τάς οποίας όνο- 
μαστί έν τφ έγγράφφ αναφέρει ό ’Αλέξιος ό Γ': «Imperium meum, λέ
γει εν τή σχετική ρήτρα τής συνθήκης, et a tali niolestia volens fide- 
lissimos et Veneticos liberare, et nominatim omnes regiones, quae 
sub Romania sunt, in quibus mercari debent, ordinare in presenti 
chrysobullo, meo placuit Imperio, quae sunt iste videlicet» l.

Έν συνεχείφ αναγράφονται αί έπαρχίαι τοϋ Κράτους, τάς οποίας 
καί ημείς, άκολουθοΰντες την εν τφ έγγράφφ τηρουμένην τάξιν, κατα- 
χωρίζομεν καταιτέρω 3 * *.

a ) «Provintia Dirracliij cum illis, que in ea sunt 
per sonarum et ecclesiarum immobilibus».

To θέμα Δυρραχίου, άντικαταστήσαν τάς επαρχίας τής νέας ’Ηπεί
ρου 8 καί τής ΓΙραιβάλεως, ίδρύθη, κατά τινας * i *, επί τής βασιλείας τοϋ 
Θεοφίλου (829—842). Τούτο μόνον είναι βέβαιον, οτι άναφέρεται έν τφ 
Τακτική) τοϋ Uspensky “, τό όποιον, ως γνωστόν, έγράφη μεταξύ τών 
ετών 842 καί 856 6 *. Άναφέρεται ωσαύτως έν τφ Κλητορολογίφ τοϋ

partes duae, μέρος πρώτον Abkandlungen d. Ill Cl. d. K. Ak. d. Wiss. V Bd II 
Abthl. (β). s. a. Κατωτέρω θά παραπέμπωμεν είς τό έργον τοΰτο ύπό τον συντε- 
τμημένον τίτλον : Symbolae criticae.

1 ϊ a f e 1—T k o m a s, Urkunden, A', σελ. 258.
3 Έν τή μελέτη τών έν τφ χρυσοβούλλφ άναφερομένων διοικητικών περιφε

ρειών άρκούμεθα κατά κανόνα είς τήν μέχρι τοϋ 1204 ιστορίαν ιιύτών, έπιφυλλασ- 
σόμενοι νά συμπληρώσω μεν τήν έκθεσιν ημών έν τοΐς οίκείοις κεφαλαίοις. Τήν δι- 
ευκρίνησιν ταύτην πρέπει νά έ'χη πάντοτε πρό οφθαλμών ό αναγνώστης.

3 ‘Ιεροκλέους, Συνέκδημος, έ'κδ. A. Burckhardt, (Λειψία 1893), 
σελ. 13 : «Επαρχία νέας Ηπείρου, ύπό κονσιλάριον, πόλεις θ'. Δυρράχιν ή ποτέ 
Έπίδαμνος, Σκάμπα, ’Απολλωνία, Βάλλις, ’Αμαντία, Πο?α>χεριούπολις (sic), Αυ
λών, Αΰλίνιδος μητρόπολις, Λιστρών καί Σκεύπτων».

i J. Β. Bu r y, A History of the Eastern Roman Empire from the Fall of I- 
rene to the Accension of Basil I, (Λονδΐνον, 1912), σελ. 224. F r. D v o r n i k, Ees
legeudes de Constantin et de Methode vues de Byzance, (Πράγα, 1933), σελ. 12.

6 F. Uspensky, Vizant. tabel o rangach, Izvestija τοϋ έν Κωνσταντινου- 
πόλει ‘Ρωσσικοΰ ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου, τόμ. 3 (1898), σελ. 114.

6 Ό κ. Στ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς, Βυζαντινοί Μελέται [’Επιστημονική Έπετη- 
ρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. 3 (1939)],
σελ. 497 κέ., βασιζόμενος έπί διαφόρων έσωτερικών τεκμηρίων, τοποθετεί τήν σύν-
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Περί τής διοικητικής διαιρέσεως έν τφ Βυζαντινή) Κρατεί. 211

Φιλόθεου 1 (Σεπτέμβριος 899) * 1 2 3 και εν τφ Τακτικφ τοϋ Beneschevic'3 
(921—944) 4 *.

Τά δρια τοΰ θέματος τοΰ Δυρραχίου δεν δυνάμεθα επακριβώς να 
καθορίσωμεν. Προς βορραν ή επαρχία έφήπτετο τοϋ θέματος της Δαλ
ματίας: «εκ παλαιού μεν τοίνυν, λέγει δ Κωνσταντίνος δ Πορφυρογέννη
τος δ, ή Δελματία την αρχήν μεν ειχεν άπδ τών συνόρων Δυρραχίου ή- 
γουν άπδ Άντιβάρεως . . . ». «Τό Βυζαντινόν θέμα Δυρραχίου, παρατη
ρεί δ Κωνσταντίνος Jirecek, περιελάμβανε τά κατάλοιπα τών ρωμαϊκών 
επαρχιών τής Πραιβαλιτανής και τής νέας ’Ηπείρου. Ουδόλως δέ περι- 
ωρίζετο, ως ή προς βορραν γειτονική επαρχία, εις παραθαλασσίας τινάς 
πόλεις και νήσους, άλλ’ έ'ξετείνετο βαθέως εις τό εσωτερικόν τής χώρας. 
Τό σΰνορον τοΰ θέματος άφινε τήν ακτήν μεταξύ τής Budua και τής 
Άντιβάρεως, εστρέφετο προς τήν θάλασσαν από τό Σκουτάρι μέχρι Dri- 
vasto, περιελάμβανε τήν χώραν τών σημερινών φυλών τί>ν Pulati καί 
τών Μυρδαϊτών, ώς καί τήν πόλιν Βεράτιον, καί εστρέφετο εκ νέου με
ταξύ τοϋ ακρωτηρίου Γλώσσα καί τοϋ λιμένος τής Χιμάρας προς τήν 
ακτήν. Προς βορραν, τό σΰνορον τής επαρχίας ήπτετο τών σερβικών 
επαρχιών τής Διοκλείας ή Zeta, προς άνατολάς τών μακεδονικών σλα
βικών χωρών τής Δίβρης, τής Άχρίδος καί τοΰ άνω Δεβόλη. Προς νότον 
έστηρίζετο επί τοϋ θέματος τής Νικοπόλεως ή Ναύπακτού . . . » 6.

ταξιν τοΰ Τακτικού Uspensky ολίγον ένωρίτερον, λέγων (σελ. 603) δτι «ούδείς λό
γος υπάρχει, δπιος τό Τακτικόν τεθή εις τούς μετά τό 828 χρόνους. Δεν δύνατοη 
όμως νά τεθή καί εις τούς πρό τοΰ 809 χρόνους, διότι αναφέρει δομέστικον 
τών ί κανατών (119), τό δέ σώμα τοΰτο έδημιουργήθη υπό τοΰ Νικηφόρου 
τοΰ Α' έν έτει 809».

1 J. Β. Bury, The Imperial Administrative System in the ninth Century, 
The British Academj7, Supplemental Papers, A' (Λονδΐνον, 1911), σελ. 147 A

2 Ό P. Maas, Der Interpolator des Pkilotheo3, Byz. Zeitschrift, τόμ. 34 
(1934), σελ. 257—261, άπέδειξεν δτι τέσσαρα τουλάχιστον χωρία τοΰ Κ λ η r ο ρ ο- 
λ ο γ ί ο υ, ελέγχουν δτι νεωτέρα χειρ, περί τό έτος 910, παρενέβαλε προσθήκας εις 
τό άρχικώς κατά τό έτος 899 συν ταχύ έν συγγραμμάτων.

3 V. Beneschevic', Die Byzantinischen Ranglisten nach den Kletorolo-
gion Philothei (De Cer. 1. II c. 52) und nach den Jerusalemer Handschriften zu-
samraengestellt und revidiert, έν Byzantinisch-Neugriechische Jahrbucher, τόμ. 5
(1926), σελ. 120-121,

■t Ό κ. Σ x. Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς, Βυζαντινοί Μελέται, σελ,. 509, παρατηρεί δτι 
τό Τακτικόν τοΰ Beneschevic' «δέον νά τεθή εις τούς μετά τον Νικηφόρον (τόν 
Φωκάν, 963—969) χρόνους ή μάλλον εις τούς χρόνους αύτοΰ τοΰ ίδιου».

° Εις τόν ’ίδιον υιόν Ρωμανόν, τόμ. Γ', σελ. 141.
6 C· J i r e c e k, Die Handelsstrassen und Bergwerke von Serbien und Bos- 

nien wahrend des Mittelalters, (Πράγα, 1879), σελ. 15.
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212 Διον. Α. Ζακυθηνοΰ

Ό Κωνσταντίνος δ Πορφυρογέννητος (Περί θεμάτων, τόμ. Γ', σελ. 
56—58) ούδεμίαν ουσιαστικήν πληροφορίαν περί τοϋ θέματος παρέχει, 
ασχολούμενος περί ίστορικάς διατριβάς ασχέτους προς τό άντικείμενον 
τής μελέτης του. Ευτυχώς άλλαι φιλολογικαί πηγαί καί σφραγιστικά 
μνημεία επιτρέπουν είς ήμάς νά διαφοιτίσωμεν οπωσδήποτε πληρέστε- 
ρον την ιστορίαν τοΰ θέματος Δυρραχίου. Καί δή καταλέγομεν κατωτέ
ρω πρώτον τάς έκ φιλολογικών πηγών γνωστάς πληροφορίας :

1) Έν επιστολή Δέοντος τοϋ Χοιροσφάκτου προς τον αΰτοκράτορα 
Λέοντα τον ζ' γίνεται λόγος περί Δυρραχίου: «τοΰτο δέ, τά τοΰ Δυρ
ραχίου τριάκοντα φρούρια συν αυτφ πλούτω καί αύτοΐς τοϊς οίκήτορσι 
τή βασιλείς* σου δώρον προσήνεγκα, άποσπάσας, προφητικώς είπεϊν, ως 
λοβόν έκ Δέοντος στόματος ταΰτα» ή Έν τφ χωρίιρ τούτφ δέν. άναφέ- 
ρεται μέν ρητώς τό θέμα Δυρραχίου, αυτονόητον δμως είναι δτι περί 
τής διοικητικής ταύτης περιφέρειας πρόκειται. Ό Χοιροσφάκτης υπαι
νίσσεται ενταύθα την προς τον τσάρον Συμεών πρεσβείαν του, γενομένην 
μεταξύ τών ετών 896 καί 904 * 2, αποτέλεσμα τής οποίας ύπήρξεν ή άπό- 
δοσις είς τούς Βυζαντινούς τοϋ θέματος Δυρραχίου μετά τών τριάκοντα 
φρουρίων του.

2) Έτέραν μνείαν στρατηγού τοΰ θέματος Δυρραχίου εύρίσκομεν 
παρά Κωνσταντίνφ τφ Πορφυρογεννήτφ 3 : «Μετά δέ τον καιρόν, δν ό 
κΰρις Λέων [Λέων ό <7'] έβασίλευσε, παρεγένετο ό τότε είς τό Δυρρά- 
χιον στρατηγών, δ πρωτοσπαθάριος Λέων ό 'Ραβδούχος, δ μετά τοΰτο 
μάγιστρος τιμηθείς καί λογοθέτης τοϋ δρόμου, είς ΓΙαγανίαν την τότε 
παρά τοΰ άρχοντος Σερβλίας διακρατουμένην, προς τό βουλευθήναι καί 
συντυχεΐν τφ αυτφ άρχοντι Πέτρω περί τίνος δουλώσεως καί ύποθέ- 
σεως». Την ακριβή χρονολογίαν τής συναντήσεως ταύτης καί επομένως 
τοΰ χρόνου, καθ’ δν δ 'Ραβδοΰχος προέστη τοΰ θέματος Δυρραχίου, επι
τρέπει νά συναγάγωμεν αυτό τοΰτο τό χωρίον τοΰ Πορφυρογέννητου. 
Ό εστεμμένος ιστορικός μαρτυρεί δτι δ στρατηγός παρεγένετο είς Παγα- 
νίαν μετά τον θάνατον τοΰ αύτοκράτορος Λέοντος τοΰ ζ' (886—912). 
Επειδή δέ δ αρχών τής Σερβίας Πέτρος έβασίλευσε μέχρι τοΰ έτους 917, 
κατ’ ανάγκην ή συνάντησις πρέπει νά τεθή μεταξύ τών έτών 912 καί 
917. Άλλ’ ή συνέχεια τοϋ Πορφυρογέννητου έπιτρέπει τήν άκριβεστέ-

’ G. Kolias, Leon Choerosphactes Magistre, Proconsul et Patrice, (Άθή- 
vcu, 1939), σελ. 112—113.

2 Αυτόθι, σελ. 42.
8 Είς τον ’ίδιον υίόν 'Ρωμανόν, Bonn, τόμ. Γ’, σελ. 156. Πρβλ. C. J ir e- 

C e k, Geschichte der Serben, τόμ. A' (Gotha, 1911), σελ. 199.
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ραν χρονολόγησιν. Ό αρχοιν τών Ζαχλούμων 1 Μιχαήλ διεμήνυσε προς 
τον τσάρον Συμεών οτι «ό βασιλεύς τών 'Ρωμαίων δεξιοΰται διά δο'ιρων 
τον άρχοντα Πέτρον προς τό συνεπαρεΐν τούς Τούρκους (=Ούγγρους) 
καί έπελθεΐν κατά Βουλγαρίας' έγένετο δε κατά τον καιρόν εκείνον καί 
πόλεμος εις Άχελό)ν μεταξύ τών 'Ρωμαίων και τών Βουλγάρων». Ή μά- 
χη τής Άγχιάλου, περί ής όμιλεΐ τό κείμενον, συνήφθη κατ’ Αύγουστον 
τοΰ 917 1 * 3 καί επομένως πατά τό έτος τούτο ό Λέων δ 'Ραβδούχος έστρα- 
τ Αγει έν Δυρραχίφ.

3) Μνεία παρά Σκυλίτζη - Κεδρηνώ (τόμ. Β', σελ. 467): «μηνυ- 
θέντος δε τώ βασιλει [Βασιλείφ τφ Β'] τού θανάτου τού Ίωάννου [τών 
Βουλγάροτν, 1018] διά τοΰ στρατηγοΰντος Δυρραχίου Νικήτα πατρικίου 
τού Πηγωνίτου, έξεισι παραυτίκα δ βασιλεύς» 3. Κατά τό έτος 1018 έχο- 
μεν, κατά ταύτα, στρατηγόν Δυρραχίου τον πατρίκιον Νικήταν τον Πη- 
γωνίτην.

4) Κατά τό αυτό έτος 1018, δ Βασίλειος δ Β' «στρατηγόν προύβάλε- 
το Δυρραχίου» τον Ευστάθιον τον Δαφνομήλην4, τον δποΐον ολίγον 
πρότερον είχεν έπιστήσει άρχοντα τής Άχρίδος5.

5) Κατά τό έτος 1040 έστρατήγει έν Δυρραχίφ δ Βασίλειος ό Συνα- 
δηνός, ό όποιος έξεστράτευσεν εναντίον τοΰ άποστατήσαντος Πέτρου Δε- 
λεάνου, ήγεμόνος τών Βουλγάρων 6. Κατηγορηθείς δμο^ς έπί τυραννίδι,
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1 Ό Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος (τόμ. Γ', 160—161) πα
ρέχει πολυτίμους πληροφορίας περί τών Ζαχλοΰμων τούτων: «οί δέ νΰν έκεΐσε οί- 
κοΰντες Ζαχλοϋμοι Σέρβοι τυγχάνουσιν, έξ εκείνου τοΰ αρχοντος εις τόν βασιλέα 
'Ρωμαίων 'Ηράκλειον προσφυγόντος. Ζαχλοϋμοι δέ άνομάσθησαν από όρους οΰτω 
καλούμενου Χλούμου. καί άλλως δέ παρά τή τών Σκλάβιον διαλέκτφ ερμηνεύεται 
τό Ζαχλοϋμοι, ήγουν όπίσω τοΰ βουνοΰ, επειδή έν τφ τοιούτω χωρίφ βουνός έστι 
μέγας, έ'χων άνωθεν αϋτοΰ δύο κάστρα, τό Βόνα καί τό Χλούμ . . . "Οτι ή γενεά 
τοΰ ανθυπάτου καί τοΰ πατρικίου Μιχαήλ, τοΰ υίοΟ τοΰ Βουσεβούτζη, τοΰ άρχον- 
τος τών Ζαχλοΰμων ήλθεν από τών κατοικούντων αβάπτιστων είς τόν ποταμόν Βί- 
σλας, τόν έπονομαζόμενον Διτζίκη, καί ωκησεν είς τόν ποταμόν τόν επονομαζό
μενου Ζαχλούμα». Πρβλ. C. J ί r e c e k, Die Handelsstrassen und Bergwerke von 
Serbien und Bosnien, σελ. 25 κέ. Τοΰ αϋτοΰ, Geschichte der Serben, τόμ. A', 
σελ. 117 κέ. St. Runciman, The Emperor Romanus Lecapenus and his Reign, 
(Cambridge, 1929), σελ. 212 κέ.

3 Τά μετά τόν Θεοφάνη, σελ. 388 κέ. (Bonn). Σκυλίτζης-Κεδρη- 
ν ό ς, τόμ. Β', σελ. 286. Πρβλ. St. Runciman, ’Ένθ’ άνωτ., σελ. 55 κέ.

3 Πρβλ. Στ. Κυριακίδου, Βυζαντιναί Μελέται, σελ. 479.
4Σκυλίτζης-Κεδρηνός, τόμ. Β', σελ. 474.
6 Αυτόθι, σελ. 468. Πρβλ. Στ. Κυριακίδου, Αυτόθι, σελ. 415—416.
6 Σ κ υ λ ( τ ζ η ς - Κ ε δ ρ η ν ό ς, τόμ. Β', σελ. 527 (Bonn). Πρβλ. N.Ska- 

balanovic', Βυζαντινόν Κράτος καί ’Εκκλησία κατά τόν ΙΑ' αιώνα, (Πετρού- 
πολις, 1884), σελ. 220 (ρωσιστί).
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εξεβλήθη τής αρχής καί άντ’ αυτοϋ έτάχθη στρατηγός τοϋ θέματος 6 
Μιχαήλ δ Δερμοκα'ίτης, «δς άπείρως καί φαΰλως διοικών την αρχήν εν
βραχεί χρόνω τα πάντα άνέτρεψε» ’.

δ) Έν τή> Στρατηγική) τοϋ Κεκαυμένου : «όποιον έποίησεν ό Τρι- 
βοΰνιος * 1 2 3 δ Σέρβος τή> κατεπάνω Δυρραχίου Μιχαήλ, τή> τοϋ λογοθέτου 
υίή>, εκ Διοκλείου * καί άπώλεσε τον λαόν αϋτοΰ, επέκεινα των τεσσαρά
κοντα χιλιάδων όντα, είσελθών γάρ δ δηλωθείς κατεπάνω εις Διοκλείαν, 
εκουρσευσεν, ύποστρέψας δε εΰρε κατεχομένας τάς κλεισούρας, δθεν 
είσήλθε, καί εάλω» 4. Τα περί τής ήττης ταϋτης τοϋ κατεπάνω Δυρ
ραχίου διηγείται καί δ Κεδρηνός (τόμ. Β', σελ. 543—545): «... μή 
φέρων δ Μονομάχος [Κωνσταντίνος ό Θ', 1044—1055] τάς εκείνου 
[τοϋ Στεφάνου τής Σερβίας, 1040 — 1050] καταστροφάς, τφ τότε ά'ρχον- 
τι τοϋ Δυρραχίου (ήν δέ Μιχαήλ πατρίκιος, ό ’Αναστασίου τοϋ λογοθέ
του υιός) γράμμασιν έγκελεΰεται τον ύπ’ αυτόν άθροΐσαι τοϋ Δυρραχίου 
λαόν στρατιωτικόν, έτι δέ καί τάς στρατιάς τών εγγιζόντων τοΰτφ θε
μάτων καί αυτφ υποκειμένων καί συνάμα τοΐς ϋποστρατηγοϊς, εις Τρι- 
βαλλούς άπελθεΐν καί καταπολεμήσαι τον Στέφανον» °. Κατά ταΰτα, τή> 
1043, κατεπάνο) ή αρχών Δυρραχίου ήτο δ πατρίκιος Μιχαήλ, υιός τοϋ 

λογοθέτου ’Αναστασίου.
7) Κατά τό έτος 10(58, τάς τΰχας τοϋ θέματος Δυρραχίου διηΰόυνεν 

ό ΙΙερηνός. Ούτος «προεβλήθη δούξ τής Ιταλίας», «μή δυνηθείς δέ εις 
Λογγιβαρδίαν περαιωθήναι διά τήν τοϋ 'Ρουμπέρτου καταδυναστείαν 
έμεινεν έν Δυρραχίφ, δνομασθείς τοϋ Δυρραχίου δοΰξ» β.

8) Τά πράγματα τοϋ Δυρραχίου διηΰθυνεν επί τι διάστημα δ γνω
στός στρατηγός Νικηφόρος ό Βρυέννως, περί τοϋ όποιου ή ’Άννα ή Κο- 
Κομνηνή(Α', 4, τόμ. Α', σελ. 16-17, Reifferscheid) λέγει : «άλλ’ ό Νικηφό
ρος Βρυέννιος τήν δουκικήν περιεζιοσμένος αρχήν επί τοϋ βασιλέως Μιχαήλ

Α Σ κ ν λ ί τ ζ η ς · Κ ε δ ρ η ν ό ς, τόμ. Β', σελ. 528. Ν. Skabalano- 

ν i c', αυτόθι.
8 Περί Διοκλείας, βλ. C. J i r e c e k, Die Handelsstvassen und Bergwerke 

von Serbien und Bosnien, σελ. 19 κέ.
3 Περί τών Τερβουνιατών βλ. Κωνσταντίνου τοϋ Πορ

φυρογέννητου, Εις τόν ίδιον υιόν 'Ρωμανόν, τόμ. Γ', σελ. 161. ΙΙρβλ. 
C. Jir e ce k, Geschichte dev Serbtn, τόμ. Α', σελ. 117.

1 Cecaumeni Strategicon edd. B. Wassiliewsky-V. Jern-

st e d t, (Πετρούπολις, 1896), σελ. 25.
3 Στ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Βυζαντιναί Μελεται, σελ. 644.
‘Σκυλίτζης, σελ. 722 (έν τφ Β' τόμφ τής έκδόσεως Σκυλίτζη-Κεδρη- 

νοϋ). Πρβλ. Ν. Skabalanovic', ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 221.
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[τοΰ Ζ', 1071—1078] καί προ τοΰ βασιλεΰσαι τον Νικηφόρον [Γ' τον Βο- 
τανειάτην, 1078—1081] βασιλείαν τιήρξατο καί αποστασίαν κατά τοϋ Μι
χαήλ εμελέτησε»1. Εις τον Νικηφόρον τον Βρυέννιον άπεδόθη επιστολή 
τοΰ αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Θεοφύλακτου έπιγραφομένη «τφ δουκί 
Δυρραχίου τφ Βρυεννίφ» a. Ή επιστολή αϋτη παρέσχε πράγματα εις τήν 
ερευνάν, διότι τινές, επί τοϋ κειμένου τούτου στηριζόμενοι, ήθέλη- 
σαν νά θέσουν τήν εις τον θρόνον Άχρίδος άνοδον τοΰ Θεοφύλακτου 
εις τούς προ τοΰ 1078 χρόνους. «Tempus huius epistolae, λέγει συνο
ψίζουν τήν γενομένην συζήτησιν ό Jirecek, facile deducitur ab inscri- 
ptione, nam Nicephorus Bryennius his annis [1075—1077] dux erat 
Dyrrhachii. Haec epistola haud dubie effecit, ut Ehrhard et Gelzer 
Allatii, Baronii, Muralti, de Rubeis sententiam amplexi sint, initium 
archiepiscopatus Theophylacti ante annum 1078 ponentes»1 * 3. Καί ευ
θύς κατωτέρω : «Oportuisse Vasilijevskium, ut inscriptionem expli- 
caret epistolae nostrae, facile intelligitur. Qui aut erratum inesse 
inscriptioni, aut Theophylactum illo tempore, quo hanc scripserat 
epistolam, educatorem Constantini Ducae nondum fuisse, sed par- 
vum fortasse apud ecclesiam Achridensem capessisse munus suppo- 
nit» 4. Ή δευτέρα έξήγησις τοϋ Vassilievsky είναι πράγματι επιτυχής, 
εκτός εάν άποβλέψωμεν εις άλλον ομώνυμον δοΰκα τοΰ Δυρραχίου, ως δ 
’Αλέξιος Βρυέννιος, περί τοΰ οποίου θά δμιλήσωμεν κατωτέρω.

9) Διάδοχος τοϋ Νικηφόρου τοΰ Βρυεννίου ύπήρξεν δ πρωτοπρόε- 
δρος Βασιλάκης (1078) 5 * * 8.

10) Παρά τή Κομνηνή (Α', 16, τόμ. Α', σελ. 51, Reifferscheid) 
επίσης άναφέρεται δ Γεοόργιος δ Μονομαχάτος : «δούξ δε τηνικαΰτα 
έτΰγχανε παντός τοΰ ’Ιλλυρικού Γεώργιος ό Μονομαχάτος παρά τοΰ αύ- 
τοκράτορος Βοτανειάτου άποσταλείς». Ό χρόνος τής στρατηγίας τοΰ Μο- 
νομαχάτου δρίζεται μεταξύ των ετών 1078—-1081.

11) Μακρά ύπήρξεν ή εν Δυρραχίφ στρατηγία τοΰ Ίωάννου τοΰ

1 Πρβλ. Σκυλίτζην, τόμ. Β', σελ. 727, καί Νικηφόρον Β ρ υ έ ν-
ν ι ο ν, σελ. 102.

8 Μ i g n e, Patr. graeca, τόμ. 126, στ. 467.
8 Acta et Diplomata res Albaniae mediae aetatis illnstrantia. Collegerunt et di-

gesserunt L. deThalloczy, C. Jirecek et Em. de Sufflay, τόμ. A',
(Βιέννη, 1913), σελ. 19.

ί Αυτόθι.
8 Νικηφόρος Βρυέννιος, σελ. 109 (Bonn). Πρβλ. C. J i r e c e k, 

Die Lage und Vergangenheit der Stadt Durazzo in Albanien, έν L·. v o n T h a 1- 
1 ό c z y, IUyriscli-Albanische Forschungen, τόμ. A' (1916), σελ. 160.
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Δούκα, περί τοΰ όποιου όμιλε! ή ’Άννα ή Κομνηνή (Ζ9, τόμ. Α', σελ. 
252—253, Reifferscheid) : «καί γάρ τουτονί τον Δοΰκαν Ίωάννην εις 
Έπίδαμνον ό αύτοκράτωρ μετά στρατιάς αξιόμαχου κατέπεμψεν, άμα 
μεν καί περί την τοΰ Δυρραχίου φρουράν έπιμελώς διαπονεΐσθαι, άμα δέ 
καί την μετά των Δαλματών άναδήσασθαι μάχην, ό γάρ οΰτω καλοΰμε- 
νος Βοδϊνος [Κωνσταντίνος Bodin, 1082—1106) μαχιμώτατος ών καί ρα
διουργίας πλήρης, ου μέχρι των ιδίων ορίων έστάναι ήβοΰλετο, άλλ’ όση- 
μέραι τάς έγγιστα Δαλματίας κιυμοπόλεις κατατρέχων τοΐς ίδίοις προσε- 
τίθει όρίοις' ό δέ Δούκας ’Ιωάννης ενιαυτούς δέκα προς τφ ένί1 εις τό 
Δυρράχιον ενδιατρίψας, πολλά μέν των υπό την εξουσίαν Βολκάνου 1 2 
άφηρειτο φρούρια, πολλούς δέ καί ζωγρίαν προς τον αύτοκράτορα έξα- 
πέστειλεν. καί τέλος, κρατεράν μετά τοΰ Βοδινού μάχην συναρράξας, καί 
αυτόν κατέσχε».

12) Τον Ίωάννην Δοΰκαν διεδέχθη εις την δουκικήν αρχήν τοΰ 
Δυρραχίου ό ’Ιωάννης ό Κομνηνός, υιός τοΰ σεβαστοκράτορος Ίσαακίου 
καί ανεψιός τοΰ αύτοκράτορος ’Αλεξίου τοΰ Α' 3 Ό δούξ ’Ιωάννης ό Κο
μνηνός περιήλθεν εις πόλεμον προς τον Σέρβον ηγεμόνα Βολκάνον (VI- 
kan), διέβη τον τοΰ Λιπενίου4 5 ποταμόν, είσήλθεν εις την επικράτειαν 
των Σέρβων, άλλ’ υπέστη δεινήν ήτταν. Πολλοί των άνδρών του, παρα- 
συρέντες, έπνίγησαν εντός τοΰ ποταμοΰ, ό δέ Βολκάνος, άναθαρρήσας, 
ελεηλάτησε τάς παρακειμένας πόλεις καί χόίρας, ήρείπωσε τήν ύπαιθρον 
των Σκοπιών καί έ'φθασε μέχρι Πολόγου καί Βρανέας (1094)3. Εις τον 
ήμέτερον Ίωάννην άναφέρεται, κατά τήν γνώμην τοΰ Vassilievsky 6, 
χωρίον επιστολής τοΰ αρχιεπισκόπου Θεοφυλάκτου: «ό σεβαστός δέ καί 
πραίτωρ Δυρραχίου, ούτως έμοί μέν τά τής επιθυμίας διέπεσεν» 7. 'Ο 
Ίιοάννης Κομνηνός διφκησε τό θέμα Δυρραχίου από τοΰ 1091 μέχρι τοΰ 
1107 8. Έπί τών ήμερων του διήλθον έκ Δυρραχίου, τφ 1096 (περί τήν

1 ‘Ως όρθώς παρετήρησεν 0C. Jirecek, Geschichte der Serben, τόμ. A', 
σελ. 298, σημ. 3, δέν αληθεύει τό ενταύθα λεγόμενον ότι ό Δούκας προέστη τοΰ
Δυρραχίου έπ’ι ένδεκα έτη, διότι, ήδη τφ 1091, άνεκλήθη είς τήν ’Ανατολήν.

3 Πρβλ. C. Jirecek, Αυτόθι, σελ. 238,
3 ’Άννα Κομνηνή, Η', 8, τόμ. Β', σελ- 21 κέ., Reifferscheid.
*■ Ulpiana, Lipljan. Βλ. C. Jirecek, Die Handelsstrassen und Bergwerke 

von Serbien und Bosnien, σελ. 68. Ή ”A v v α ή K ο μ νη ν ή, Θ', 4. τόμ. Β', 
σελ. 37, σημειώνει περί τού Λιπενίου : «τούτο δέ πολίχνιόν τι μικρόν περί τούς 
πρόποδας τοΰ Ζυγοΰ τοΰ διαιροΰντος τήν Δαλματίαν από τής ημεδαπής χώρας».

5 ΆνναΚομνην ή, Θ', 4, τόμ. Β', σελ. 39. Πρβλ. C. J ir e c e k, Ge
schichte der Serben, τόμ. Α', σελ. 239.

6 ΙΙρβλ. C. Jirecek, έν Acta Albaniae, τόμ. Α', σελ. 23 (άριθμ. 72).
7 M i g n e, Patr. graeca, τόμ. 126, στ. 501.
8 C. Jirecek, Acta Albaniae, αυτόθι.
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12Ίν ’Οκτωβρίου), Σταυροφόροι υπό τον Hugue le Mainsme καί τον α
δελφόν τοΰ Ταγκρέδου Γουλιέλμον : «Hugo denique Magnus et Willel- 
mus, Marchisi filius, intraverunt mare ad portum Bari et transfre- 
tantes venerunt Durachium. Audiens vero dux illius loci hos pruden- 
tissimos viros illic esse applicatos, mox mala cogitatio cor eius teti- 
git illosque apprehendit ac iussit Constantinopolim imperatori caute 
duci quo ei fidelitatem facerent» 1.

Id) Έν τφ Χρονικφ τφ φερομένφ υπό τό όνομα τοΰ έκ Διοκλείας 
πρεσβυτέρου άναφέρονται δυο δοϋκες Δυρραχίου : δ Pirogordus (τό όνο
μα τοϋτο, προφανώς, κακώς παρεδόθη) καί ό «Kiri Alexius de Consti- 
stephano» (κΰρ Αλέξιος δ Κοντοστέφανος). Άμφότεροι ανήκουν εις τούς 
χρόνους τής βασιλείας Ίωάννου τοΰ Κομνηνοϋ (1118—1143) καί τοΰ 
Σέρβου ήγεμόνος Γεωργίου (1113—1116 ή 1114—1118 καί, τό δεύτερον, 
1125-1135)1 * 3 * 5.

14) ’Επιστολή τοΰ μητροπολίτου Εφέσου Ι'εωργίου τοΰ Τορνίκη επι
γράφεται «προς τον σεβαστόν κΰρ ’Αλέξιον τον έγγονον τοΰ καίσαρος τοΰ 
Βρυεννίου όντα δοΰκα τοΰ Δυρραχίου καί τής Άχρίδος» . "Ολοις ιδιαι
τέραν σημασίαν έχει ή μνεία τής πόλεως Άχρίδος ως άνηκούσης εις τό 
θέμα τοΰ Δυρραχίου. Παλαιότερον, επί Βασιλείου τοΰ Β', ή πόλις αύτη 
μετά τής περιοχής αυτής άπετέλει ιδίαν διοικητικήν περιφέρειαν. Ό ’Α
λέξιος ό Βρυέννιος ήτο υιός τής ’Άννης τής Κομνηνής καί τοΰ Νικηφό
ρου τοΰ Βρυεννίου. ’Ενωρίς ένυμφεύθη τήν θυγατέρα τοΰ βασιλέως τής 
Γεωργίας Δαβίδ τοΰ Β' \ είσήλθεν εις τήν διοίκησιν τοΰ Κράτους καί 
έφθασεν εις τά ανώτατα αξιώματα, γενόμενος επί Μανουήλ τοΰ Κομνη- 
νοΰ, μέγας δοΰξ. ’Αντικατέστησε τον Μιχαήλ Παλαιολόγον εις τήν διοί- 
κησιν τών βυζαντινών στρατευμάτων, τών μετασχόντων τής κατά τής 
Σικελίας άτυχοΰς εκστρατείας, καί κατά τήν μάχην τοΰ Βρινδησίου (1156) 
συνελήφθη αιχμάλωτος. Ό Chalandon6, στηριζόμενος εις τούς στίχους

1 Hiatoire Anonyme de la Premiere Croisade editee et traduite par L. Bre- 
h i er, (Παρίσιοι, 1924), σελ. 14—15. Πρβλ. Acta Albaniae, τόμ. A', σελ. 23—24 
(άριθμ. 73). ’Άλλως εκθέτει τά πράγματα ή Ά ν ν α ή Κ ο μ ν η ν ή, I', 7, τόμ. 
Β', σελ. 79 πέ.

a C. Ji rec e k, Geschichte der Serben, τόμ. A', σελ. 243. F. Chalan
don, Jean II Comnene (1118—1143) et Manuel I Comnene (1143—1180), έν Παρι- 
σίοις, 1912, σελ. 73.

8 Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, ό Βιενναΐος κώδιξ Phil, graecus CCCXXI, Νέος Έλ- 
ληνομνήμων, τόμ. 13 (1916), σελ. 10.

1 F. Chalandon, Jean II Comnene (1118—1143) et Manuel I Comnene 
(1143-1180), σελ. 16.

5 Αυτόθι, σελ. 219, σημ. 7.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:46 EEST - 34.211.113.242



218 Δ· Α. Ζακυθηνοΰ

τοΰ 'Οδοιπορικού τοΰ Κωνσταντίνου Μανασσή1:

Οΰτ(ο κακώς πάσχοντι συγκατηλέει 
δ Δουκόβλαστος ευκλεής ’Αλέξιος, 
δ τηνικαϋτα κυρίαρχων Κυπρίων, 
άνήρ μεγαλόδωρος, αυτοπραότης, 
εκ βασιλικών αιμάτων κατηγμένος,

νομίζει δτι, μετά την ήτταν τοΰ Βρινδησίου, δ Βρυέννιος διωρίσθη διοι
κητής Κύπρου. Πάντως ή εν Δυρραχίορ στρατηγία του πρέπει νά τεθή 
πρό τής Ιταλικής εκστρατείας, ι'σως δε μετά τό έτος 1148, κατά τό δ- 
ποϊον έτελεΰτησεν ή ’Άννα ή Κομνηνή 1 2.

15) Έν επιστολή τοϋ τσάρου τών Βουλγάρων Καλοϊωάννου προς 
τον πάππαν Ίννοκέντιον τον Γ' (Αύγουστος 1203), καί δή έν προσηρτημέ- 
νφ σημειώματι, άναγινώσκομεν τά εξής : «... usque ad Durachium per- 
veni, ubi vidi nuntios eomitis Walterii mecum pariter congaudentes 
et disponentes mecum pariter transfretare ; sed Graecus, qui venie- 
bat cum illis non permisit me transire cum illis, habito consilio du
els Darachii, asserens, quod molestum imperatori existeret, si trans- 
irem» 3.

Άτυχώς άγνοοϋμεν τό όνομα τοΰ ενταύθα άναφερομένου δουκός 
τοΰ Δυρραχίου.

Τά εις τό θέμα Δυρραχίου άναφερόμενα σφραγιστικά μνημεία, ελά
χιστα δυστυχώς, είναι τά ακόλουθα :

1) Μολυβδόβουλλον Η'—Θ' αίώνος : «Κύριε βοήθει τώ σφ δούλίο 
Κωνσταντίνφ β(ασιλικφ) σπαθ(αρίω) κ(αί) στρατιγ(ώ) Δουρραχ(ίου)» ή

2) 'Έτερον μολυβδόβουλλον άναφερόμενον εις τούς χρόνους τής δυ
ναστείας τών Δουκών (1059 —1081), έκδοθέν δ’ υπό τοΰ Mordtmann, 
άνήκεν εις τον Μιχαήλ Μαυρίκαν, βεστάρχην καί κατεπάνω Δυρραχίου °.

1 Κ. Η ο r n a, Das Hodoiporikon des Konstantin Manasses, Byz. Zeitsclirift. 
τόμ. 13 (1904), σελ. 338.

2 Έν τή έπιστοΐ.ή τοϋ Τορνίκη λέγεται : «’’Οντως άξιος έχρημάτισας τών ευ
χών τής άγιας δεσπότιδος», ένταΰθα δ’ ό επιστολογράφος υπαινίσσεται τήν “Ανναν 
τήν Κομνηνήν.

3 Acta Albaniae, τόμ. Α’, σελ. 41, (άριθμ. 127).
u G. Schlumberger, Sigillographie de 1’ Empire byzantin, (Παρίσιοι, 

1884), σελ. 734. Πρβλ. Κ. Μ. Κωνσταντοπούλου, Βυζαντιακά Μολυβδό- 
βουλλα τοΰ έν ’Αθήναις ’Εθνικού Νομισματικού Μουσείου, (’Αθήναι, 1917), σελ. 
31-32.

3 G. Schlumberger, Αυτόθι.
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β') «Provincia Jericho et Caninon cum omnibus 
in ea immobilibus existentibus»

Περί Ίεριχοϋς και Κανίνων ό Tafel, Urkunden, τόμ. Α', σελ. 258, 
σημειώνει : «Jericho est veterum Oricutn Epiri» και «ibidem locorum, 
quo Jericho (Oricum), se in ora Epiri veteris maritima, quaerenda e- 
tiam Canina·. Εις τά υπό τοϋ Tafel παρατιθέμενα βυζαντινά χωρία 
προσθέτομεν τα ακόλουθα : ”Αννα Κομνηνη, Α', 14, τόμ. Α', σελ. 50(Reif- 
ferscheid) : . των τε Κανίνων και Ιεριχώ και τοϋ Αΰλώνος παντός
έπελάβετο». Αυτόθι, Δ', τόμ. Α',3, σελ. L35 : «δεδιόχς τό ναυάγιον, άνεμων 
μεγάλων τηνικαϋτα πνεόντων, έγκαρτερήσας έπϊ δυσΐ μησι περί τον λι
μένα τής Τεριχώ ηύτρεπίζετο». Αυτόθι, II”, 5, τόμ. Β', σελ. 189 : «είχε 
μεν γάρ ευθύς ό Αύλιόν, ή Τεριχό) και τα Κάνινα άνύστακτον φύλακα 
Μιχαήλ τον Κεκαυμένον».

Τά Κάνινα άναφέρονται έν τφ υπέρ τής αρχιεπισκοπής Άχρίδος σι- 
γιλλίφ τοϋ Βασιλείου τοϋ Β' (1019)1 καί. έν επιστολή τοϋ αρχιεπισκό
που Βουλγαρίας Θεοφύλακτου προς τον μητροπολίτην Ναύπακτού τον 
Χρυσοβέργην 1 2. Ή πόλις αϋτη έδόθη όμοΰ μετ’ Άλλων ηπειρωτικών χω
ρών υπό τοϋ δεσπότου Μιχαήλ τοϋ Β' ως προΐξ εις τήν θυγατέρα του 
Ελένην, σύζυγον τοϋ βασιλέως Μαμφρέδου de Hohenstaufen (1258) 3. 
Έν νεαπολιτικφ εγγράφισ τής 11ης ’Απριλίου 1273 άπευθυνομένφ προς 
τον ναύαρχον τοϋ βασιλείου τής Σικελίας Φίλιππον de Toucy, μνημονεύ
εται ό «castellanus castri nostri Canine et Avellone» (Αύλώνος) ’Ιά
κωβος de Balsiniano 4 5. Έν άλλω εγγράφω τοϋ βασιλέως τής Σικελίας Κα
ρόλου τοϋ Άνδεγαυικοΰ (26 ’Ιουνίου 1274) άναφέρονται : «castrum Ca
nine, Caninam et Avellona cum archondiis (άρχοντίαι) et omnibus 
iuribus et pertinentiis eorum» δ. Τέλος, διά τής άπό 25 Σεπτεμβρίου 
1337 διαταγής αύτοϋ πρός τον δοΰκα Δυρραχίου, δ βασιλεύς τής Σικε

1 Η. G e I z e r, έν Byz. Zeitschrift, τόμ. 2 (1393), σελ. 42. Πρβλ. I. Iva
nov, ’Ένθ’ άνωτ., σελ. 551.

a Μ X g n e, Patr. graeca, τόμ. 126, στ. 543. Πρβλ. Acta Albaniae, ίόμ. Α', 
σελ. 28 (άριθμ. 17).

3 Acta Albaniae, τόμ. Α', σελ. 71 (άριθμ. 245). Πρβλ. Μ. Δ έ ν δια, Ελένη 
Άγγελϊνα Δούκαινα, βασίλισσα Σικελίας καί Νεαπόλεως, έν Ήπειροχτικοϊς Χρονι- 
κοΐς, τόμ. 1 (1926), σελ. 234—235.

4 Acta Albaniae, τόμ. Α', σελ. 84—85 (άριθμ. 295).

5 Αυτόθι, σελ. 93—94 (άριθμ. 319).
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λίας καί Νεαπόλεως 'Ροβέρτος αναγορεύει την έξ Άπουλίας εξαγωγήν 
εμπορευμάτων καί την μεταφοράν αυτών «per mare cum quibuscum- 
que vasis ad terras Avelone (Αύλώνος) et castrum Caline (Κανίνων)1 * 3 4 5.

Ό O. Schlumberger έξέδωκε μολυβδόβουλλον, φέρον την επιγρα
φήν : «Κ(ΰρι)ε β(ο)ήθ·η το σο δούλο f Θωμά ά σπαθαρ(ίη>) κ(αί) στρατη(γφ) 
'Ιεριχοΰς»a. Έκ τοΰ μολυβδοβούλλου τοΰτου διδασκόμενα, παρατηρεί 
ό εκδότης, δτι ή 'Ιεριχό) άπετέλεσεν έν (ορισμένη στιγμή, ίσιος δε κατά 
την διάρκειαν τών μεταξύ Βυζαντινών καί Νορμανδών άγοόνων, ιδίαν 
περιφέρειαν υπό στρατηγόν. Επειδή δμως ή ηπειρωτική πόλις δεν είχε 
τοιαΰτην σημασίαν, ώστε νά δικαιολογήση τήν ϊδρυσιν ιδιαιτέρου θέμα
τος, πιθανωτέραν θεωροΰμεν τήν γνώμην τοΰ κ. Κ. Μ. Κωνσταντοποΰ- 
λου 3, ό οποίος αποδίδει τό μολυβδόβουλλον είς τήν έν Συρία 'Ιεριχώ, 
άνάγων αυτό είς τον Θ'—Γ αιώνα.

/) Provincia Joaninon

Ή μεσαιωνική πόλις τών Ίωαννίνων άναφέρεται τό πρώτον κατά τον 
Θ' αιώνα. Ό επίσκοπος αυτής Ζαχαρίας μετέσχε τής έν Κοονσταντινου- 
πόλει, έν έ'τει 879, συγκληθείσης Φωτιείου συνόδου καί υπέγραψε τά 
πρακτικά 4. Ωσαύτως κατά τά Νέα Τακτικά, ή Εκκλησία Ίωαννίνων 
ύπήγετο είς τήν μητρόπολιν Ναυπάκτου δ.

Νεώτεροι δμως έρευνηταί αμφισβητούν, άνευ λόγου, τάς ανωτέρω 
πληροφορίας, δέχονται δε ως παλαιοτέραν μνείαν τήν έν τφ γνωστφ σι- 
γιλλίφ τοΰ αύτοκράτορος Βασιλείου τοΰ Β' υπέρ τής αρχιεπισκοπής Ά- 
χρίδος (1020) περιεχομένην6. Περί τής διοικητικής περιφερείας Ίωαννί
νων μετά τό έτος 1204 θά γίνη κατωτέρω ό προσήκων λόγος.

1 Αυτόθι, σελ. 244 245 (άριθμ. 812).
s G Schlumberger, ’Ένθ’ άνωτ., σελ. 733—734.

3 Κ. Μ. Κ ωνσταντοπούλ ου, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα, σελ. 53. 

" Πρβλ. F. D ν ο r η ί k, Les Slaves, Byzance et Rome an IXe siecle, σελ.
238.

5 Georgii Cyprii, Descriptio orbis romani, ed. H. G e 1 z e r, σελ. 
78 (1665).

6 Μητροπολίτου Παραμυθίας καί Πάργας Ά θ η ν α γ ό ρ α, Ή ’Εκκλησία 
τών Ίωαννίνων, ’Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμ. 3 (1928), σελ. 3—5.
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(3') Provincia Drynoupoleos

Ή περιοχή αυτή τής Βορείου Ηπείρου φέρεται εν τοίς μεσαιωνι
κούς κειμένοις άλλοτε υπό τον τύπον Άδριανονπολις καί οίλλοτε υπό τόν 
τύπον Δρνϊνονπολις. Έν τφ Συνεκδήμω τοΰ 'Ιεροκλέους ή Άδριανούπο- 
λις αναγράφεται μεταξύ των δώδεκα πόλεων, α! δποιαι ύπήγοντο εις την 
επαρχίαν τής Παλαιάς Ηπείρου (Epirus vetus)1, ό δ’ επίσκοπος αυτής 
Ύπάτιος υπογράφει τό προς τόν Λέοντα τόν Α' συνοδικόν γράμμα1 * 3. 'Ω
σαύτως έν τοΐς Νέοις Τακτικοΐς ή επισκοπή Άδριανουπόλεως φέρεται 
ύποκειμένη εις τόν θρόνον τής Ναυπάκτου Νικοπόλεως 8. 'Υπό τόν αυ
τόν τύπον ή ηπειρωτική περιοχή μνημονεύεται υπό τοΰ ανωνύμου ιστο
ρικού τής Πρώτης Σταυροφορίας : «Delude descendentes in vallem de 
Andrianopoli expectaverunt gentem suam, donee omnes pariter 
transfretassent» 4, παρά τφ ’Άραβι γεωγράφφ Edrisi (Adernopolin)5 
καί έν τή Tabula Peutingeriana6. 'Ο μεταγενεστέρους έπικρατήσας τύ
πος Αρνϊνονπολις άπαντα παρά Σκυλίτζη-Κεδρηνφ, τόμ. Βή σελ. 474 
(Bonn) : «αυτός δέ [δ Βασίλειος δ Β'] τά τοΰ Δυρραχίου καί τής Κολω- 
νείας καί Αρνϊνονπόλεως, ως πη έδόκει αύτφ βέλτιστα, καταστησάμενος 
καί φύλακας τοΰ θέματος καί στρατηγούς έπιστήσας . . .

Έν έμπορική συνθήκη μεταξύ τοΰ αύτοκράτορος Ίσαακίου Αγγέ
λου (’Ιούλιος 1192) καί των 'Ραγουσαίων άναφέρεται δονκατον Άδρια- 
νουπόλεως. Δυστυχώς τό κείμενον τοΰ χρυσοβούλλου τούτουδιεσώθη μό
νον έν μεταγενεστέρρ ιταλική μεταφράσει : «che le robbe tolte a Du- 
razzo, nel suo contorno e nel ducato di Adrianopoli siano restituite 
ai loro padroni» 7.

Έπιγραφαί καί έγγραφα άναφερόμενα εις τήν ιστορίαν τής Δρυϊ- 
νουπόλεως (νΰν Δρόπολις) κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας έξεδό- 
σαν υπό τοΰ κ. Π. Πονλίτοα, Έπιγραφαί καί Ενθυμήσεις έκ τής Βο

1 'Ιεροκλέους, Συνέκδημος, έκδ. A. Burckhardt, σελ. 12 (651).
3 Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Collectio, τόμ. 7, στ. 

619. ΙΙρβλ. B. D νο r η ί k, I,es Slaves, Byzance et Rome au IXe siecle, (Παρίσιοι, 
1926), σελ. 87.

3 G e o r g i i Cy.prii, Descriptio orbis romani, ed. H. G e 1 z e r, σελ. 78.
* Histoire Anonyme de la Premiere Croisade, έκδ. L· B r e h i e r, (Παρίσιοι, 

19z4), σελ. 20.
5 Παρά T a f e 1—T it o m a s, Urkunden, τόμ. A’, σελ. 259, σημ. 1.
6 Αυτόθι.
1 Acta Albaniae, τόμ. A', σελ. 85 (108). ΙΊρβλ. F r. D δ 1 g e r, Regesten der

Kaiserurkunden des ostromischen Reiches, τεύχος β', σελ. 100 (άριθμ. 1611).
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ρείου Ηπείρου, εν Έπετηρίδι Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, τόμ. δ (19λ8), 
σελ. 54—64, καί Σύνοψις τοΰ κοίδικος τής Επισκοπής Δρυϊνουπόλεως 
καί ’Αργυρόκαστρου, εν Ήπειρωτικοΐς Χρονικοΐς, τόμ. 4 (1930), σελ. 
76-113.

«') Similiter provincia Dyavoleos.

Κατά τον Tafel, Urkunden, Α' σελ. 259, σημ. 2ι, ή Δεάβολις «ίη 
inferiore Albania quaerenda est, infra Prespam cum lacu, e meridie 
urbis Okridae (Lychnidi), initio fluvii Genusi (Scombi,Tobi)».O V. Zla- 
tarsky, εν ειδική πραγματείφ περί τής θέσεως τής Δεαβόλεως 1 2 3, ύπεστή- 
ριξεν δτι αυτή δεν πρέπει νά ζητητθή εν τή περί τον σημερινόν Δεβόλην 
ποταμόν χώρα, άλλ’ επί τής αρχαίας όδοΰ Άχρίδος— Δυρραχίου επί των 
βορείων κλιτύων τοΰ δ'ρους Tomor. Έκ των διαφόρων χωρίων βυζαντι
νών συγγραφέων, τά όποια κατέλεζεν ό Tafel, σημαντικόν είναι το τοΰ 
Γεωργίου τοΰ ’Ακροπολίτου (έκδ. A. Heisenberg, τόμ. Α', σελ. 91), 
έ'νθα, επ’ ευκαιρίμ τής προσχωρήσεως τής περιφέρειας εις τον αύτοκρά- 
τορα Ίωάννην τον Βατάτζην, γίνεται λόγος περί δυο Δεαβόλεων, τής μι- 
κράς καί τής μεγάλης : «Ευθύς γάρ ή Καστορία καί ή περί αυτήν άπασα 
χώρα προσερρύη τφ βασιλεΐ, καί αί Δεαβόλεις δέ, ή τε μικρά καί μεγά
λη, τοΰ βασιλέως εγένοντο» 8. ’Επίσης τον πληθυντικόν χρησιμοποιεί καί 
ό Καντακουζηνός (τόμ. Α', σελ. 55, Bonn): «οϊ τε τάς Δεαβόλεις νεμό- 
μενοι ’Αλβανοί . . . ».

Περί τής διοικητικής καταστάσεως τής Δεαβόλεως έλαχίστας πληρο
φορίας έχομεν. Κατά τό δεύτερον ήιιισυ τοΰ ΙΑ’ αίώνος, πιθανώτατα δέ 
καί άμέσιυς μετά την κατάλυσιν τοΰ βουλγαρικού κράτους, ή Δεάβο- 
λις άπετέλεσεν ιδίαν διοικητικήν περιφέρειαν, ύφ’ ήν ίσως ΰπήγετο 
καί ή Πρέσπα. Έν επιστολή τοΰ Θεοφυλάκτου, αρχιεπισκόπου Βουλ
γαρίας, προς τον Κωνσταντίνον τον Κομνηνόν αί δύο πόλεις από κοινοΰ 
μνημονεύονται: «πολλά μεν αγαθά είργάσω εν μέσω τής γής ημών, καί 
Πρέσπαν άμα καί Δεάβολιν άναψύξας τής εύθύτητος καί τής δικαιοκρι- 
σίας τφ πνεύματι . . . » 4. Ωσαύτως ό Σκυλίτζης μαρτυρεί (τόμ. Β', σελ

1 Πρβλ. καί Tafel, Symbolae criticae, Α', σελ. 37.
3 V. Zlatarsky, Ποΰ έκειτο ή πόλις Δεάβολις ; , έν τοΐς Πρακτικοΐς της 

έν Σόφιμ Ιστορικής Εταιρείας, τόμ. 5 (1922), σελ. 35—56 (βουλγαριστί). Τήν με
λέτην ταύτην γνωρίζομεν μόνον έκ βραχείας άναλύσεως έν Byz. Zeitschrift, τόμ. 
25 (1925), σελ. 225.

3 Πρβλ. καί Στ. Κυριακίδου, Βυζαντινά! Μελέται, σελ 456.
4 Μ i g n e, Patr. Graeca, τόμ. 126, στ. 529.
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716, Bonn) δτι, κατά τούς χρόνους τής αποστασίας τού Βουλγάρου ήγε- 
μόνος Κωνσταντίνου Βοδινού (1073—1082), στρατηγός Δεαβόλεως ήτο ό 
πατρίκιος ανθύπατος Θεόγνωστος δ Βοΰρτζης. Τό θεμάτιον τής Δεαβό
λεως έπέζησε μέχρι των αρχών τού ΙΓ' αίώνος, εφ’ δσον ό Δημήτριος δ 
Χωματιανός ρητώς άναφέρει αυτό : «δ από τού θέματος Δεαβόλεως όρ- 
μώμενος ’Ιωάννης, ό υιός τού 'Ράδου . . . » 1.

ς') Provincia Coloniae.

Τό σημερινόν διαμέρισμα τής Κολωνίας, ένθα έκειτο ή σημαίνουσα 
μεσαιωνική πόλις, ίσως δε και δυο ομώνυμοι* * 3, συνορεύει ΝΑ. μετά τής 
Κονίτσης, Δ. μετά τού Σκραπαρίου, ΝΔ. μετά τής Δεσνίτσας καί ΒΔ. 
μετά τής Κοριτσάς. Ή πόλις, υπό τον τύπον Κολώνη, άναφέρεται τό 
πρώτον έν τφ γνωστφ υπέρ τής αρχιεπισκοπής Άχρίδος σιγιλλίω Βασι
λείου τού Β' (1019) ώς κάστρον υποκείμενον εις τον επίσκοπον Καστο
ριάς 3. Εις τάς υπό τού Tafel4 * καταχωριζομένας μαρτυρίας, προσθέτομεν 
την παρά Δημητρίφ τφ Χωματιανφ δ, ένθα ρητώς μνημονεύεται τό θέ
μα Κολωνίας, καί την έν κτιτορικφ εγγράφω τού πρώτου ήμίσεος τοΰ 
ΙΔ' αίώνος6.

ζ') Provincia Achrydos.

Την σημαντικωτάτην μεσαιοινικήν ταύτην πόλιν περιγραφών δ Σκυ- 
λίτζης-Κεδρηνός (τόμ. Β', σελ. 468), λέγει : «Πόλις δε ή Άχρίς επί λό

ΧΔημήτριος Χωματιανός παρά Ρ i t r a, Analecta sacra et clas-
sica Spicilegio Solesmensi parata, τόμ. 6 (Παρίσιοι-'Ρώμη, 1891), στ. 321.

3 Τοΰτο δυνάμεθα μετά τίνος πιθανότητος, νά ΰποθέσωμεν έκ χωρίου τοΰ 
Ιναντακουζηνοϋ (Α', σελ. 55), ένθα, ώς καί περί των δυο Δεαβόλεων, γίνεται χρή- 
σις τοΰ πληθυντικού.

3 Η. G e 1 z e r, Ungedruckte und wenig bekannte Bistiimerverzeichnisse der 
orientaliscben Kircke, έν Byz. Zeitsckrift, τόμ. 2 (1893), σελ. 42.—Πρβλ. I. Iva
nov, Βουλγαρικαί ’Αρχαιότητες έν Μακεδονία, (Σόφια, 1931), σελ. 551 (βουλγα- 
ριστί).

4 Τ a f e I, Symbolae criticae, A', σελ. 38—39. Tafel-Thomas, Urkun- 
den. A', σελ. 259, σημ. 3.

δ P i t r a, Analecta sacra et classica, τόμ. 6, στ. 47 καί 529.
6 Δ. Ά. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, ’Ανέκδοτον βυζαντινόν κτιτορικόν έκ Βορείου ’Η

πείρου, έν Έπετ. Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, τόμ. 14 (1938), σελ. 28Β. Πρβλ. Τοΰ 
α ν χ ο ϋ, Συμβολαί εις την Ιστορίαν των ’Εκκλησιών Άχρίδος καί Ίπεκίου, Μα
κεδονικά, τόμ. 1 (1940), σελ. 447.
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m Διον. A. Ζακυθηνοΰ

φου κείμενη υψηλοί), έγγιστα λίμνης μεγίστης, εξ ης ποιείται τάς εκβο- 
λάς ό Δρΐνος ποταμός, προς άρκτον ίο>ν», ό δε αραψ γεωγράφος Edrisi 
σημειώνει : «Okhrida est une ville remarquable par le nombre de ses 
edifices et par Pimportance de son commerce. Elle est batie sur une 
agreable eminence et non loin d’un lac considerable par sa circonfe- 
rence, situe vers le midi de la ville» \

Ιίερ'ι τής θέσεως τής Άχρίδος εν τή διοικητική διαιρέσει τής Αυτο
κρατορίας μετά την κατάλυσιν τοϋ βουλγαρικοί) Κράτους, γνωρίζομεν 
δτι ό αύτοκράτωρ Βασίλειος ό Β', ευθύς ώς κατέλαβε την πόλιν, έταξεν 
αυτήν υπό τόν άρχοντα Ευστάθιον Δαφνομήλην, εις τον όποιον μάλιστα 
έδωσε φρουράν αξιόλογου 1 * 3. Επίσης ό Σκυλίτζης μαρτυρεί, δτι κατά τά 
πρώτα έτη τής βασιλείας τοϋ αύτοκράτορος Μιχαήλ τοΰ Ζ' (1071 —1078) 
προΐστατο τής Άχρίδος ό στρατηγός Μαριανός 3.

Ό αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας Θεοφύλακτος, απευθυνόμενος προς 
τόν Κωνσταντίνον τόν Κομνηνόν, περιγράφει την πτωχείαν τοϋ θέμα
τος : «Τό γάρ τής Άχρίδος, λέγει, [θέμα,] πανσέβαστε άντιλήπτορ, εί μή 
υπό τής κραταιάς σου χειρός περιέποιτο, θάττον ή έλπίσαι εκ μέσης 
Βουλγαρίας οίχήσεται. Μικρόν τε γάρ έστι καί πανάπορον καί όλιγο- 
λαΐαν νοσούν, πάντων δεμάτων οίκτρότατον. Έλεηθήτω γοΰν επί τών 
πεζών εκβολή δπό τής οϊκτίρμονός σου καί οικονομικής εξουσίας, καί ό 
αριθμός ύφαιρεθήτω. ΙΙώς γάρ οί εντεύθεν έκβληθέντες, ούχ δλφ τφ θέ- 
ματι την μείωσιν λαμπρόν ένσημανοϋσι;» Καί κατωτέρω : 'Ικανώς γάρ, 
ώς έφην, οί έκβληθέντες την τοΰ βεματίον μείωσιν έξειργάσαντο. Ου 
γάρ ΓΙελαγονία τά ήμέτερα, άλλ’ ή παροιμιασθεΐσα βραχεία Μύκονος» 4.

1 Παρά Τ a f el, Symbolae criticae, A', σελ. 40.
3Σκυλίτζης-Κεδρηνός, τόμ. Β', σε?.. 468.
3 Σκυλίτζης, τόμ. Β', σελ. 716.
“ Μ i g n e, Patr. graeca, τόμ. 126, στ. 532—533. Ό Τ a f e 1, Via Militaris 

Romanorum Egnatia, qua Illyricum, Macedonia et Thracia iungebantur, Pars Oc- 
cidentalis, (εν Τυβίγγη, 1841), σελ. 34, παρατηρεί : «Putem tamen, Achridaru turn 
fuisse, ni semper, partem Thessaloaicensis thematis, non Dyrrachini : namque 
earn cum Thessalonica urbe plus commercii, quam cum Dyrrachio, habuisse, si- 
gnificare videntur Theophylacti epistolae». Ή ΰπόθεσις τοϋ Tafel έλ,έγχεται εσφαλ
μένη, διότι ή Ά.χρίς καί παλαιότερον καί μεταγενεστέρως συνήφθη πάντοτε πρός 
τό θέμα Δυρραχίου. Έκ τής περί ’Αχρίδος βιβί,ιογραφίας, τήν οποίαν κατεχωρίσα- 
μεν έν Μακεδονικοϊς, τόμ. 1 (1940), σελ. 456—458, άναφέρομεν ενταύθα ιδιαιτέ
ρως τήν μελέτην τοΰ I. S n e g a r o v, La ville d’Ohrida. Apergu historique, έν 
τή Revue Macedonienne, τόμ. 4, τεύχος α' (1928), 'σελ. 91—138, τεύχος β', σελ. 
65—98, τεύχος γ', σελ. 57—88 (βουί.γαριστί, μετά γαλλικής περιλήψεως). Πρβλ. καί 
I. Ivanov, Βου?.γαρικαί ’Αρχαιότητες έν Μακεδονίρ, (Σόφια, 1931), σελ. 34 
κέ. (βουί.γαριστί).
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Περί τής διοικητικής διαιρέσεως, εν τφ Βυξαντινφ Κρατεί. 22ό

η) Provincia Prespae.

Ή μεσαιωνική πόλις τής Πρέσπας, κείμενη παρά τήν ομώνυμον λί
μνην, άναφέρεται έν τή> σιγιλλίφ τοϋ Βασιλείου τοϋ Β' (1019) ως κά- 
στρον υποκείμενον εις τήν αρχιεπισκοπήν Άχρίδος * 1. 'Ωσαύτως επιστολή 
τοΰ αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Θεοφύλακτου απευθύνεται πρός τινα Μα- 
κρεμβολίτην, άρχοντα τής ΓΙρέσπας2. Έκ των άλλων χωρίων βυζαντινών 
συγγραφέων, τα όποια συνήγαγεν ό Tafel 3, σημαντικόν είναι τό παρά 
Σκνλίτζ·)}-Κεδρηνφ (τόμ. Β', σελ. 469), τό άναφερόμενον εις τήν διαδρο
μήν τοΰ Βασιλείου τοϋ Βουλγαροκτόνου : «άρας δ’ εξ Άχρίδος, έρχεται εις 
τήν λίμνην τήν λεγομένην Πρέσπαν, έν τφ διιέναι τό μεταξύ όρος φρου
ρών οίκοδομήσας άνωθεν τούτου καί Βασιλίδα έπονομάσας καί έτερον 
έν τή λεχθείση λίμνη». Έν τή μεταγενεστέρρ. Ικκλησιαστική ίστορίρ ή 
εκκλησία τής ΓΙρέσπας φέρεται ως επισκοπή Πρεασπών, Πρεσπών ή 
Πρααπών 4.

θ') Provincia Castoriae.

Ή λίμνη τής Καστοριάς, έφ’ ής έκειτο ή όμοίνυμος μεσαιωνική πόλις, 
ή καί σήμερον άκμάζουσα, άναφέρεται τό πρώτον παρά Προκοπίψ (Περί 
κτισμάτων, Δ', 3, Haury, Γ3, σελ. 112) : «Πόλις δέ ήν τις επί Θεσσαλίας, 
Διοκλητιανοΰπολις όνομα, ευδαίμων μέν τό παλαιόν γεγενημένη, προϊόν
τος δέ τοϋ χρόνου βαρβάρων οι έπιπεσόντων καταλυθεϊσα καί οίκητό- 
ρων έρημος γεγονυΐα επί μακρότατον' λίμνη δέ τις αυτή έκ γειτόνων 
τυγχάνει ούσα, ή Καστόρια ώνόμασται. Καί νήσος κατά μέσον τής λί
μνης τοΐς ϋδασι περιβέβληται . . . ». «Δι’ ο δή ό βασιλεύς ούτος [ό ’Ιου
στινιανός] τον Διοκλητιανουπόλεως ύπεριδοιν χώρον, άτε που διαφανώς 
εύέφοδον ό'ντα καί πεπονθότα πολλφ πρότερον, άπερ Ιρρήθη, πόλιν έν 
τή νήσφ δχυρωτάτην έδείματο, καί τό όνομα ώς τό είκός, άφήκε τή πό- 
λει». Κατά ταϋτα ή ίδρυθεϊσα υπό τοϋ Ίουστινιανοϋ πόλις, διάφορος

' Η. G el ze r, έν Byz. Zeitschrift, τόμ. 2 (1813), σελ. 42. I Ivanov, 
’Ένθ’ άνωτ., σελ. 550.

3 Μ i g n e, Patr. graeca, τόμ. 126, στ. 469.
3 T a f e 1, Symbolae criticae, A‘, σελ. 40—41. Tafel - T ho mas, Urkun- 

den, A', σελ. 260, σημ. 2.
1 A. Ά. Z a a v 9 t] v o 5, Συμβολαί, έν Μακεδονικοΐς, τόμ. 1 (1940), σελ. 

415. Περί τής βουλγαρικής επιγραφής τοϋ έτους 993, βλ. I. Ivanov, ”Ενθ’ 
άνωτ., σελ. 23—25. ✓

ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΈτος ΙΖ' 15
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226 Διον. Ά· Ζακυθηνοΰ

τής παλαιοτέρας Διοκλητιανουπόλεως, έλαβε τό όνομα τής παρακείμενης 
λίμνης, τό όποιον καί μέχρι σήμερον διετήρησε 1. ΆνηγέρΟη δέ επί τής 
Φέσεως ακριβώς, την οποίαν κατείχε παλαιότερον τό οχυρόν Κήλητρον, 
τό μνημονευόμενον υπό τοϋ Λιβίου (31, 40) « . . . et oppidum Celetrum 
ingressus est, in peninsula situm. Lacus nioenia cingit ; angustis 
faucibus unum e continenti iter est» s. Έκ τών μεταγενεστέρων περι
γραφών σημαντικωτάτη είναι ή τής "Αννης τής Κομνηνής (ζΡ 1, τόμ. Α', 
18δ, Reifferscheid): «έ'στι δέ ή θέσις τοϋ τόπου τοιαΰτη. Λίμνη τίς έστιν 
ή τής Καστοριάς, έν ή τράχηλος από τής χέρσου εισέρχεται καί περί τό 
άκρον ευρύνεται εις πετροόδεις βουνούς άποτελευτών. Περί δέ τον τρά
χηλον καί πύργοι καί μεσοπόργια φκοδόμηνται κάστρου δίκην, διόπερ καί 
Καστόρια ονομάζεται».

Περί τής διοικητικής θέσεως τής Καστορίας πενιχράς μόνον πληρο
φορίας έχομεν. Κατά τά πρώτα έ'τη τής βασιλείας τοϋ Μιχαήλ τοϋ Ζ' 
(1071—1078), ή περιφέρεια διφκεΐτο υπό στρατηγοϋ *, κατά δέ τό έτος 
1144 άναφέρεται δούξ Ναϊσσοΰ, Βρανιτζόβης καί Καστορίας ο ’Ανδρόνι
κος ό Κομνηνός *■.

ι) Provincia Servion.

Κατά Κωνσταντίνον τον Πορφυρογέννητον (Εις τον ίδιον υιόν 
'Ρωμανόν, Bonn, τόμ. Γ' σελ. 152): «δυο δέ αδελφών την αρχήν τής 1 * 3

1 Τό χωρίον τοϋ Προκοπίου, ασαφές καθ’ εαυτό, παρέσχεν αφορμήν είς 
πολλάς συζητήσεις. Ό Τ a f e 1, Via Militaris Romanorum Egnatia, σελ. 44, καί 
άλλοι έρμηνευταί ένόμισαν οτι ή φράσις «καί τό δνομα, ώς τό είκός, άφήκε τή 
πόλει» άναφέρεται είς τήν παλαιοτέραν Διοκλητιανούπολιν. ’Άλλοι υπέθεσαν οτι 
ό ‘Ιουστινιανός έδωσεν είς τήν νεωστί ίδρυθεΐσαν πόλιν τό δνομά του (Ίουστινια- 
νούπολις). Τελευταίως ό καθηγητής κ, Άντ. Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ ο ς, Όρεστικόν 
■Άργος—Διοκλητιανοΰπολις—Καστόρια, έν Byzantinisch - Neugriechische Jahibii- 
cher, τόμ. 9 (1982), σελ. 60, ήρμήνευσεν άλλως τό χωρίον, άποδώσας τήν φράσιν
«καί τό δνομα ...» είς τήν λίμνην.

3 Πρβλ. Άντ. Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ ο ν, ‘Ένθ’ άνωτ., σελ. 60.
3 Σκυλίτζης, τόμ. Β’, σελ 716 : «ό έν Καστορίφ στρατηγών».
1 Κ ί ν ν α μ ο ς, σελ. 124 (Bonn.). Πρβλ. καί κατωτέρω τήν ΰπ’ άριθμ. 

ιβ' παράγραφον. Περί τής μεσαιωνικής ιστορίας τής Καστορίας βλ. τήν μελέτην 
τοϋ κ. Θ. Παπακωνσταντίνου, έντή Μεγάλη Ελληνική Έγκυκλοπαι- 
δείφ, λ. Κ α σ τ ο ρ ί α (καί έν Ιδιαιτέρφ τεύχει), ώς καί τάς λαμπράς άρχαιολογι- 
κάς εργασίας τοϋ κ. Ά ν. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Τά Βυζαντινά Μνημεία τής Καστο
ρίας, έν Άρχεις) τών Βυζαντινών Μνημείων τής 'Ελλάδος, τόμ. 4 (1938) σελ. 3 
κέ., ένθα, είσαγωγικώς, γίνιται λόγος περί τής ιστορίας τής πόλεως.
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Σερβλίας εκ τοΰ πατρός διαδεξαμέναιν, δ εις αυτών τό τοΰ λαοΰ άναλα- 
βόμενος ήμισυ εις 'Ηράκλειον τον βασιλέα 'Ρωμαίων προσέφυγεν, δν και 
προσδεξάμενος δ αυτός Ηράκλειος βασιλεύς πορέσχε τόπον εις κατασκή- 
νωσιν έν τφ θέματι Θεσσαλονίκης, τα Σέρβλια, α έκτοτε την τοιάΰτην 
προσηγορίαν παρείληφε» 1. Έν τφ λεγομένφ Στρατηγικφ τοΰ Κεκαυμέ- 
νου (δεύτερον ήμισυ τοΰ ΙΑ' αίώνος) παρέχονται σημαντικά! πληρυφυ- 
ρίαι περί τής πόλεως τών Σερβίων : «Σέρβια πόλις έστίν ισχυρά εν Βουλ- 
γαρίςτ εφΰλαττε δε αυτήν στρατηγός 'Ρωμαίος δνόματι Μαγηρΐνος καί 
ταξιάρχαι δυο μετά των χιλιάδων αυτών. Ό δε προς μητρός πάππος μου 
Δημήτριος δ Πολεμάρχιος ούτω καλούμενος ήν νπερέχονσα κεφαλή εις τό 
μέρος εκείνο εις την άκραν» 1 2. Καί κατωτέρω : «τό δέ τοιοϋτον κάστρον 
[τών Σερβίων] έστίν έν πέτραις ύψηλαΐς πάνυ κείμενον καί φάραγξιν α- 
γρίαις καί βαθυτάταιςπερικυκλοΰμενον» 3. ’Ιδιαιτέρας δμως προσοχής αξία 
είναι ή'παράτφ Καντακουζηνφ (Δή 19, τόμ. Γ', σελ. 130) περιγραφή : «Κεΐ- 
ται δέ ή πόλις έκείνη επί τίνος άνάντους τοΰ όρους προβολής, ευθύς έξ 
αρχής αυτή εαυτής μετεωροτέρα φαινομένη καί ούσα προσιόντι. Επ’ αυ
τήν τε την ακρώρειαν καταλήγει, τρισί διατειχίσμασι διηρημένη, ώς δο- 
κεΐν έξωθεν τρεις είναι πόλεις κειμένας έπαλλήλους. Έκατέρωθέν τε φά- 
ραγγες περιβέβληνται βαθειαι. Τό δ’ από τής πόλεως άχρι τοΰ έπιπέδου 
καί τών φαράγγων, όσον μάλιστα οίκεΐσθαι επιδέχεται, οικιών πεπλήρω- 
ται καί ανθρώπων ού τών πολλών μόνον, αλλά καί τών αρίστων έκ τών 
πολιτών καί έκ τών στρατιωτών, οΐ ήσαν έγχώριοι πολλοί τε καί αγαθοί' 
ή τε πόλις, έπαλλήλους τάς οικίας έχουσα διά την από τοΰ τόπου θέσιν 
δλίγας έχειν δοκεϊ οικίας πολυορόφους. Οίκεϊται δέ τά μέν δυο τμήματα 
υπό πολιτών' τό δέ τρίτον, άκρα δν, τφ άρχοντι άνεΐται. ’Έστι δέ δυσ
πρόσιτος πανταχόθεν καί ού πάνυ ραδία προς τειχομαχίαν».

Μολυβδόβουλλον τοΰ ΙΑ' αίώνος άνήκεν εις τον στρατηγόν Σερ
βίων : «Κ(ΰρι)ε β(οή)[θ](ει) Μιχαήλ βεστάρχη καί στρατηγ]φ]- Σερβίων 
τφ Αύξεντιώτη» 4.

1 Πρβλ. Tafel, De Thessalonica eiusqne agro Dissertatio Geographica, (Βε- 
ρολινον, 1839), σ. 41. F. I) v o r n £ k, Les Slaves Byzance et Rome an IXe sie-
cle, Παρίσιοι. 1926), σελ. 236. Στ. Κυριακίδου, Βυζαντινοί Μελέται, σελ. 
405-406.

3 Cecaumeni Strategicon, edd. Β. Wassiliewsky-V. Jernstedt, (Πετρού- 
πολις, 1896), σελ. 28—29.

3 Αυτόθι, σελ. 70.

4 Κ. Κωνσταντοπούλου, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα. Συλλογή 
’Αναστασίου Κ. Π. Σταμούλη, (Άθήναι, 1930), σελ. 17. Περί τοΰ μεσαιωνικού
φρουρίου, βλ. Θωμά Παπαθανασίου, Τό μεσαιωνικόν φρούριον τών 
Σερβίων Θεσσαλονίκη, 1939.
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ια') Provincia Triadice et Vuelevusdii.

Ή πρώτη τών πόλεων τοΰτο)ν, ή Τριαδίτζα η Τριάδιτζα, είναι ή πα- 
λαιά Σαρδική : «Σαρδικήν, ήν καί Τράδιτζαν ή σκυθική συνήθεια κέκλη- 
κεν» (Λέων Διάκονος, 10,8, σελ. 171). Κατά τό πολλάκις μνημονευθέν σι- 
γίλλιον Βασιλείου τοϋ Β' τό Βελεβοΰσδιον άπετέλεσεν ιδίαν επισκοπήν 
τής αρχιεπισκοπής Άχρίδος Την θέσιν τής μεσαιωνικής πόλεως καθορί
ζει τό ακόλουθον χωρίον τοϋ ’Ακροπολίτου (Λ', 78, Heisenberg): «Στενή- 
μαχος γάρ καί Τζέπαινα καί δσα ήν τφ τής 'Ροδόπης ό'ρει παρακείμενα 
πολίχνιά τε καί κωμοπόλεις, υποφορά τοΰτιρ γεγένηνται, καί δρος αΰτφ τε 
καί τοΐς Βουλγάροις 'Έβρος ήν ποταμός Έκ δε τον προς βορράν μέρους 
Στοΰμπιόν τε καί Χοτοβός οχυρά άττα φρούρια καί χώρος ό Βελεβουσ- 
δίου υπό τοϋ βασιλέως ήν. . . ». Έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις, ό Κωνσταν
τίνος Jirecek εταΰτισε τό μεσαιωνικόν Βελεβοΰσδιον προς τό μεταγενέ
στερον Κιοστεντίλ, ήρμήνευσε δ’ ώς εξής την νέαν ονομασίαν : «ImMit- 
telalter hiess die Stadt Velbuzd [Βελεβοΰσδιον],in serbischen Quellen 
des XV. und XVI. J. Beobuska Banja (ans Velbuzka), spater nach 
deni Ftirsten Konstantin (f 1394) Konstantinica Banja (Kuripesic 
1530), woraus die Tiirken ihr Kostendil machten» 3.

ιβ') Provincia Nisi et Vranisove.

'Η ενταύθα παρεχομένη πληροφορία περί προσαρτήσεως τής Βρα- 
νιτζόβης εις τό θέμα τής Νίσου (τής αρχαίας Ναϊσσοΰ) προκύπτει καί έξ 
άλλων, παλαιοτέρων, πηγών. ’Άννα ή Κομνηνή, ΙΔ', 8, τόμ. Β','σελ. 256, 
λέγει: « . . . καί εις τό θέμα τής Νίσου μέχρι καί τής παριστρίας Βουρα- 
νιτζόβης». Ύπό κοινόν δούκα, Ανδρόνικον τον Κομνηνόν, άποσταλέντα) 
έν έτει 1144, υπό τού αΰτοκράτορος Μανουήλ 5, αναφέρει ό Κίνναμος,

'Η. G e 1 z e r, έν Byz. Zeitschrift, τόμ. 2 (1893), σελ. 43. I. Ivanov, 

’Ένθ’ άνωτ., σελ. 552.
s C. Jirecek, Die Heerstrasse von Belgrad nach Constantinopel und die 

Balkanpasse, (Πράγα, 1877), σελ. 28, σημ. 77. ΙΙρβλ. Τοϋ αυτού, Das christli- 
che Element in der topographischen Nomenclatur der Balkanlander (=Sitzungsbe- 
richte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philologisch-Historiscbe
Klasse, Bd CXXXVI, 1897), σελ. 62 κέ.

s Στ. Κυριακίδου, Βυζαντιναί Μελέται, σελ. 545. Προς τόν ’Ανδρόνι
κον τόν Κομνηνόν, «δτε ήν έν Βρανιτζόβη», απευθύνεται επιστολή τοϋ μητροπολί
του Εφέσου Γεωργίου τοϋ Τορνίκη. Βλ. Σ π. Λάμπρου, Ό Βιενναΐος κώ- 
δι| Phil, graecus CCCXXI, Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. 13 (1916), σελ. 8—9,
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σελ. 124, (Bonn), πλήν τής Ναϊσσοϋ και τής Βρανιτζόβης, καί την Κα
στοριάν : «Άμέλει καί τότε Ναϊσσοϋ τε καί Βρανιτζόβης προεχειρίσα- 
το δοΰκα, προσέτι καί Καστοριάν αύτφ έδωκεν». Εις τον αυτόν ’Ανδρό
νικον Κομνηνόν άναφερόμενος ό Νικήτας δ Χωνιάτης, σελ. 133, Bonn, 
γράφει : «επειδή γάρ παρελύθη τής δουκικής αρχής Βρανιτζόβης καί Βε- 
λεγράδων δ Κομνηνός Ανδρόνικος . . », συμφωνεί δ’ δ μεταγενέστερος 
χρονογράφος Έφραίμ (στ. 4188—4190, Bonn),

«Κομνηνόν ’Ανδρόνικον, άρχοντα τότε 
Βρανιτζόβης θέματος καί Βελλεγράδων 
επαυσεν αρχής . . . ».

ΙΙρός τά Βελλέγραδα επίσης φαίνεται διοικητικούς συνάπτων την 
Βρανίτζοβαν καί αλλαχού δ Νικήτας δ Χωνιάτης, σελ. 166, Bonn : «Έν
θεν τοι καί διά μείζονος ισχύος έπιβοηθήσαι τφ Στεφάνιο δειν δ βασι
λεύς οίηθείς αυτός τε εκ Σαρδικής άπάρας άφικνεΐται προς τά παρίστρια, 
λέγω δη τά κατά Βρανίτζοβαν καί Βελέγραδα . . . ». Καί κατωτέρω, σελ. 
347 : «καί ή μέν ές τον επ’ αδελφή γαμβρόν τον ρήγα Ουγγαρίας τον Βε- 
λάν άνασείουσα καί πορθεΐν τά πατά Βρανίτζοβαν καί Βελάγραδα γρα- 
φαΐς ένάγουσα . . . ». Σημειωτέον δτι Βελάγραδα ενταύθα νοούνται τά 
παρίστρια καί σέρβικά (=Βελιγράδιον), ούχί δέ τά ηπειρωτικά (=Βερά- 
τιον). Κατά τον Κωνσταντίνον Jirecek 1, ή Βρανίτζοβα πρέπει νά ταυτι- 
σθή προς τό άρχαΐον Βιμινάκιον.

ιγ') Provincia Scopie cum episkepsi Coriton.

Πρώτος στρατηγός Σκοπιών άναφέρεται δ Δαβίδ πατρίκιος δ Ά- 
ρειανίτης, εγκατασταθείς, τφ 1019, υπό τού Βασιλείου τού Β', ως ρητώς 
μαρτυρεί ο Κεδρηνός (τόμ. Βζ σελ. 467—468); «έκεΐθεν άπεισιν [δ Βα
σίλειος] εις χυ. Σκόπια, και στρατηγόν αυτοκράτορα λιπών εν τή πόλει 
Δαβίδ πατρίκιον τον Αρειανιτην . . . » 1 * 3. Κατά τύ τέλος τής αυτής εκα
τονταετηρίδας ή τάς άρχάς τής επομένης (μεταξύ των ετών 1096—1105) 
μνημονεύεται δούξ Σκοπιών ’Ιωάννης ό Ταρωνειτόπουλος, προς δν απευ
θύνεται επιστολή τού αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Θεοφυλάκτου 3.

1 C. Jirecek, Die Heerstrasse von Belgrad nach Constantinopel, σελ. 77.
a Πρβλ. Στ. Κυριακίδου. Αυτόθι, σελ. 415—416.
3 Μ i g n e, Patrologia graeca, τόμ. 126, στ. 523. Πρβλ. L. Th all 6 k zy, 

C. J i r e c e k καί E. S u f f 1 a y, Acta et Diplomata res Albaniae mediae aetatis 
illustrantia, τόμ. A' (Βιέννη, 1913), σελ. 24 (άρ. 74).
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Ό γεωγραφικός καθορισμός της επισκέψεως 1 Κορίτων, την οποίαν 
τό ήμέτερον κείμενον συνάπτει προς τό θέμα Σκοπιών, παρέχει πολ- 
λάς δυσκολίας Ό Tafel (Urkunden, Α', σελ. 262, σημ. 2), στηριζόμε- 
νος επί χωρίου τοϋ Edrisi γράφει: «situs loci prope urbem Macedo- 
niae Scopia, ex oriente, quaerendus esse videtur». To περί οΰ ό λόγος 
χωρίον τοϋ "Αραβος γεωγράφου έχει οις εξής: «Α deux journees.de la 
[έξ Άχρίδος] est Bolghoura [Πόλογος], jolie ville, situee sur le 
sonimet d’une haute montagne a la distance de quatre journees, en 
se dirigeant vers le Nord-Est de Sconia [Σκόπια], De la on se rend a 
Cortos, lieu egalement situe vers le nord-est, apres avoir traverse 
le Fardari, grande riviere»a. Προς τό Cortos τούτο ταυτίζεται μετά 
πολλής πιθανότητος ή έπίσκεψις Κορίτων. Εις τάς παρατηρήσεις τοϋ 
Tafel έχομεν νά προσθέσωμεν δτι τό άπασχολοΰν ημάς τοπωνυμιον μαρ- 
τυρεϊται καί εξ ελληνικών πηγών εν τφ άκολουθφ χωρίφ Δημητρίου τοϋ 
Χωματιανοϋ : «Ή εν τή χώρα τών Κορυτών οίκοϋσά Βολεσλάβα, ή θυ- 
γάτηρ τοϋ άποιχομένου Κανδίδου . . · » *.

ιό') Provincia Sagorion.

Την ακριβή θέσιν τοϋ ορεινού θέματος τών Ζαγορίων1 καθορίζει τό 
ακόλουθον χωρίον τοϋ Κεδρηνοϋ : « . . . άλλ’ ϋποστρέψας ήλθεν εις τά 
Ζαγόρια, ένθα τό λίαν δχυρώτατον ΐδρυται φροΰριον ό Μελένικος, επί 
τίνος πέτρας ίδρυμένον κρημνοις καί φάραγξι βαθυτάταις πάντοθεν 
εστεφανωμένης» (τόμ. Β', σελ. 460). Κατά τον κ. Στ. Κυριακίδην, τό θέ
μα έκειτο άνατολικώτερον τής Άχριδώς καί βορείιος τοϋ θέματος Σερ
ρών δ. Τό δέμα 6 Ζαγορίων άναφέρεται καί έν τφ λεγομένφ Στρατηγικφ 1 * 3 * 5

1 Περί τής σημασίας τοϋ ορού έ π ί σ κ ε ψ ι ς θά γίνη κατωτέρω ό προσή
κων λόγος.

3 Παρά Tafel, Syrabolae criticae, Α', σελ. 45.
3 P i t r a, Analecta sacra et classica, τόμ. 6, στ. 235.
1 Τά μακεδονικά ταϋτα Ζαγόρια οϋδεμίαν έχουν σχέσιν προς τήν Ζ α γ ο- 

ρ ά ν=Βουλγαρίαν (περί ής βλέπε Κ. Άμαντο ν, έν ‘Κλληνικοϊς, τόμ. 5 [1932], 
σελ. 427), ώς επίσης καί πρός τά ήπειρωτικά Ζαγόρια.

δ Σ τ. Κυριακίδου, Βυζαντινοί Μελέχαι, σελ. 452.
5 Οΰχί όρθώς οί έκδόται τοϋ Στρατηγικού προτείνουν, άν καί μετά τίνος 

έπιφυλάξεως, τήν διόρθωσιν εις θ έ μ α. Ή λέζις δέμα άπαντα παρά τοΐς Βυ- 
ζαντινοΐς (βλ. προχείρως Κ ε δ ρ η ν ό ν, τόμ. Β', σελ. 459 : «τό έν τή κλεισούρα 
τοϋ Κλειδιού δέμα») καί ερμηνεύεται υπό τοϋ Goar (Αυτόθι, σελ 873) ώς 
έζής : «Δέμα turns έν κλεισούρμ, in c 1 u s a sive m u r o inter duos montes aspe- 
ros erecto, ad quam aditus hie passim dicitur κλειδίον».
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τοϋ Κεκαυμένου : «τούτφ γάρ τώ τρόπιρ ό πορφυρογέννητος κυρ Βασί
λειος ό βασιλεύς εχειρώσατο ιδ' χιλιάδας Βουλγαρίους εις τό δέμα των 
Ζαγορίων, έξάρχοντος αυτών τοϋ στρατηγικωτάτου Σαμουήλ»

ιε) Provincia Malesovii et Morovisdii.

Κατά τό πολλάκις μνημονευθέν σιγίλλιον τοΰ Βασιλείου τοϋ Β', 
ή Μαλέσοβα άνήκεν εις την επισκοπήν Μοροβίσδου : «και τον επίσκο
πον Μοροβίσδου εις αυτόν τον Μορόβισδον καί τον Κοζιάκον καί την 
Σλαβίστην καί την Σθλετοβάν καί τον Λουκόβιτζον καί την Πιάνιτζαν 
καί την Μαλέσοβαν κληρικούς ιε/ καί παρθικούς ιε' . . ,»3. Κατά τούς χρό
νους τοΰ αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Θεοφύλακτου ή Μαλέσοβα (ή Μελέ- 
σοβα) άπετέλει ίδιαν επισκοπήν3, διατηρηθεΐσαν μέχρι των χρόνων τοϋ 
Δημητρίου τοΰ Χωματιανοϋ 4, βραδύτερον δέ άναφερομένην εν Συντα- 
γματίφ παλαιφ υπό τον τύπον Μελέσοφα °.

ιστ') Provincia Strumice.

Ή Στρούμιτζα (Στρούμπιτζα, Στρίμβιτζα), ή παλαιοτέρα Τιβεριού- 
πολις1 2 3 * 5 6, αναφέρεται ως επισκοπή έν τφ γνωστφ σιγιλλίφ τοΰ Βασιλείου 
τοΰ Β'7. Τά χωρία βυζαντινών ιστορικών, έν τοΐς όποίοις αναφέρεται ή 
μεσαιωνική αυτή πόλις, μνημονεύονται παρά Tafel, Symbolae criticae, 
Α', σελ 48—41)· Περιγραφήν τής Στρουμίτζης εύρίσκομεν εν επιστολή

1 Cecaumeni, Strategicon, σελ. 18.
2 Η. G e 1 z e r, έν Byz. Zeitschrift, τόμ. 2 (1893), σελ. 42. I. Ivanov, 

Ένθ·’ άνω τ., σελ. 552.
3 Παρά Tafel, Symbolae criticae, μέρος σελ. 46—47.
‘Δημητρίου τοΰ Χωματιανοϋ, Άπόκρισις είς Έρώτησιν Γ' · 

Κωνσταντίνου τοϋ Καβάσιλα, μητροπολίτου Δυρραχίου, παρά Ρ i t r a, Analecta 
sacra et classica, τόμ. 6, στ. 626.

5 H. G e 1 z e r, Ungedruchte nnd ungeniigen verSffentlichte Texte der No- 
Htiae episcopatuum, Abhandlungen der K. bayer. Akademie der Wiss.,I. Cl. XXI 
Bd., Ill Abth., (Μονάχον, 1900), σελ. 633.

* Ποβλ. τόν τίτλον πονήματος Θεοφύλακτου τοΰ Βουλγαρίας ; «Μαρτύριον 
των αγίων ένδοξων Ιερομαρτύρων ΙΕ' των έν Τιβεριουπόλει τή βουλγαρι- 
κ ώ ς έ π ο ν ο μ α ζ ο μ έ ν η 2 τ ρ ο υ μ μ ί τ ζ η μαρτυρησάντων ...» (Μ ί- 
g n e, Patr. graeca, τόμ. 126, στ. 151—152). Δ. ’A. Ζ α κ υ Ο η ν ο ϋ, Συμβολαί, 
έν Μακεδονικούς, τόμ. 1 (1940), σελ. 444.

7 Η. G e 1 ζ e r, έν Byz. Zeitschrift, τόμ. 2 (1893), σελ. 42—43. I Ivanov, 
Ένθ’ άνωτ., σελ. 552.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:46 EEST - 34.211.113.242



232 Διον. Α. Ζακυθηνοΰ

τοΰ Νικηφόρου Γρήγορα προς τον ’Ανδρόνικον Ζαρίδην (1325 —1326): 
«Τη δ’ οΰν ύστεραίφ πανημέριον άνΰσαντες πορείαν έ'ς τι γιγνόμεθα 
πολίχνιον, ως είπείν, ΰπερνέφελον, Στρούμμιτζαν οΰτω πως έγχωρίως κα
λούμενου, οΰτω γέ τοι άποτόμιο καί δαιμονίως ΰψηλφ τφ δρει άπειλημ- 
μένον, ώστε καί επί των επάλξεων καθημένους ανθρώπους ορνίθων τι- 
σίν έοικέναι, εϊ τις κάτωθεν έκ τής πεδιάδος όρφη. Ένταΰθά γε μην καί 
τό θειον έτετελέκειμεν Πάσχα, άνιαρώς μεν καί παρά την άρχήθεν ήμΐν 
συνήθειαν' έτετελέκειμεν δ’οΰν. Λήρος γάρ τοΐς εκεί παίδευσις απα- 
σα καί ρυθμός καί μούσα εμμελής ίεράς ΰμνφδίας, βάρβαρον ήσκηκόσι 
γλώτταν ως τα πολλά καί ήθη μάλα γέ τοι εΰφυώς προσήκοντα σκαπά
νη. Ου γαρ μιξοβάρβαρον μέν, εύρυθμον δέ, τον ήχον προΰφερον, ώσπερ 
οί Μιξολύδιοι, καί εί δει λέγειν οι Μιξοφρύγιοι, άλλ’ δλον βοσκηματώδη 
καί όρειον καί όποιον αν οί νομάδων φσαιεν παΐδες, οπότε προς τάς 
νάπας καί τάς ραχίας τό ποίμνιον άγοιεν’

ώρη εν εαρινή, δτε γλάγος άγγεα δεΰοι» ’·.

ΙΙερί τής μεσαιωνικής Στρουμίτζης βλ. καί C. Jirecek, Das chris- 
tliche Element in der topographischen Nomenclatur der Balkanlan- 
der, έ'νθ’ άνωτ., σελ. 65 κέ., καί L. Miletitcli, Leseglises des monaste- 
res de Stronmitza pres des villages de Vodotcha et Velusa, έν Re
vue Macedonienne, τόμ. 2, τεύχος 2 (1926), σελ. 35—48 (βουλγ. μετά 
γαλλικής περιλήψεως).

ιζ') Provincia Prilapi et Pelagonie ac Molyscii, nec non 
et Mogrenon.

Ύπό ένιαίαν διοικητικήν περιφέρειαν φέρονται ενταύθα ήνωμέναι 
αί μακεδονικαί πόλεις καί περιοχαί Πριλάπου, Πελαγονίας, Μολυσκοϋ 
καί Μογλένων. Κατά τό σιγίλλιον Βασιλείου τοΰ Β' ό Πρίλαπος (τουρκ. 
Περλεπέ, νϋν Prilep) άνήκεν ως ενορία εις τον επίσκοπον Βουτέλεως 
(Βιτο)λίων, Πελαγονίας) : «Καί τον επίσκοπον Βουτέλεως εις τήν Πελα- 
γονίαν καί εις τήν Πρίλαπον, καί εις τήν Δευτέρην καί εις τον Βελεσσόν 
κληρικούς ιε' καί παροίκους ιε'. . . » 3. Εις τά υπό τοΰ Tafel, Symbolae 
criticae, Αή σελ. 49—50, καταλεχθέντα χωρία, προσθέτομεν τά άκό- 1

1ΝικηφόροςΓ ρηγοράς, Η', 14, τόμ. Α', σελ. 379—380 (Bonn). R. 
G u i 1 1 a n d, Correspondance de Nicephore Grigoras, (Παρίσιοι, 1927), σελ. 
41—43.

s H. G e 1 i e r, έν Byz. Zeitachrift, τόμ. 2 (1893), σελ. 42. I. Ivanov 
’Ένθ’ άνωτ., σελ. 552.
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λουθα : Δημητρίου τον Χωματιανοϋ, Σιγίλλιον πρωτοπαπαδικόν : «Δει 
σε τοίνυν, θεοσεβέστατε ίερεΰ, επειδή τό τοΰ πρωτοπαπά περιέθου αξίω
μα, πρωτοπέτρος προβληθείς των έν τφ Πριλάπιο ιερέων . . . » 1. Έκ 
τής μαρτυρίας ταύτης προκύπτει δτι 6 ΙΙρίλαπος, κατά τάς άρχάς τοΰ 
ΙΓ' αίωνος, δεν άπετέλει ιδίαν επισκοπήν, ώς βραδύτερον s. Επίσης εν 
τφ κειμένφ συνθήκης συναφθείσης, την 27Ίΐν Μαρτίου 1308, μεταξύ τοΰ 
λατίνου αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως Καρόλου de Valois καί 
τοΰ Στεφάνου UroschioO Β', άναφέρεται ό Πρίλαπος : «Hec autem no- 
mina sunt terrarum de quibus agitur superius videlicet : contrata a 
cotifinibus castri nomine Prilep usque ad confines castri nomine Pri- 
sec . . . » 1 2 3.

Έν τοΐς μεσαιωνικοΐς κειμένοις τό όνομα Πελαγονία εδήλου ότέ μέν 
την περιοχήν τοΰ Μοναστηριού, ότέ δέ τήν ομώνυμον πόλιν. Κατά τό 
σιγίλλιον τοΰ αύτοκράτορος Βασιλείου τοΰ Β', ή Πελαγονία ύπήγετο εις 
τήν επισκοπήν Βοντέλεως4 5. Βραδΰτερον ή επισκοπή αύτη λαμβάνει τό 
όνομα τής Πελαγονίας 6. Παρά Κεδρηνφ, τόμ. Β', σελ. 460 : «καί ευθύς 
ό βασιλεύς [Βασίλειος δ Β'] άπάρας έκ Μοσυνουπόλεως κάτεισιν εις Θεσ
σαλονίκην κάκεΐθεν άπεισιν εις Πελαγονίαν, μηδέν λυμαινόμενος των 
έν ποσίν, άλλ’ ή μόνα πυρπολήσας τά έν Βουτελίφ βασίλεια τοΰ Γαβρι
ήλ», τό όνομα Πελαγονία δηλοΐ σαφώς τήν περιοχήν, έν τή δποίμ έ'κειτο 
ή πόλις Βοντέλιον (Βούτελις, Μπιτόλια, Toli-Monastir, Μοναστήριον). 
Συμφωνούν προς ταΰτα καί τά σημειοΰμενα υπό τοΰ ’Ανωνύμου ιστορι
κού τής Πρώτης Σταυροφορίας: «Egresside Castoria intravimus Pe- 
lagoniam, in qua erat quoddam hereticorum e castrum quod undique 
agressi sumus, moxque nostro succubuit imperio; accenso itaque 
igne, combussimus castrum cum habitatoribus suis» 7, ίδίμ δέ τό ακό
λουθον χωρίον Γουλιέλμου τοΰ Τυρίου, τό άναφερόμενον εις γεγονότα 
τοΰ έ'τους 1168: «Post multiplices viarum labores, in provincia Pe-

1 P i t r a, Analecta sacra et classica, τόμ. 6, στ. 575.
2 Δ. Ά. Ζακυθηνοΰ, Συμβολαί, έν Μαπεδονικοΐς, τόμ. 1 (1940), σελ. 

446—447.
3 Acta Albaniae, τόμ. Α', σελ. 174, άριθμ. 589.
4 Η. G e 1 ζ e r, εν Byz. Zeitschrift, τόμ. 2 (1898), σελ. 42. I. Ivanov, 

"Ενθ1 άνωτ., σελ. 552.
5 Δ η μητριός Χωματιανός, παρά Ρ i t r a, Analecta sacra et clas

sica, τομ. 6, στ. 96, 337, 499 καί 575. Πρβλ. Δ. "Α. Ζακυθηνοΰ, Συμβο
λαί, έν Μακεδονικοΐς, τόμ. 1 (1940), σελ. 445.

8 Ώς όρθώς παρατηρεί ό εκδότης, πρόκειται ένταϋθα περί οπαδών τής αί- 
ρέσεως τών Βογομίλων.

7 Histoire anonyme de la Premiere Croisade, έ'κδ. L. B r e h i e r, σελ. 22.
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lagonia, in civitate, quae vulgo dicitur Butella, occurrimus . . .» 1 Ό 
Γεοίργιος Άκροπολίτης (Heisenberg, A', σελ. 78) όμιλε! περί «τών ΙΙε- 
λαγονίας χωρίων».

Αί περί Μολυσκοΰ κατά τούς μέσους αιώνας ειδήσεις είναι πενι
χρότατοι. Ό Κεδρηνός, τόμ. Β', σελ. 465, άναφερόμενος εις την εκστρα
τείαν Βασιλείου τοΰ Β', γράφει : «εν τφ παριέναι δε τό τε φροΰριον είλε 
τα Βοσόγραδα καί ένέπρησε, καί την Βέρροιαν επικτίσας, δηώσας δέ καί 
κατερειπώσας τα πέριξ Όστροβοΰ καί Μολισκοΰ, έστη τοΰ προσωτέρω 
ίέναι». 'Ο Δημήτριος Χωματιανός αναγράφει θέμα Μολισκοΰ3. Τέλος ό 
Γεώργιος Άκροπολίτης δίς αναφέρει το μεσαιωνικόν τούτο πόλισμα : 
«καί πάσα δέ ή πέριξ τών τοιοΰτων άστεων χώρα, εΐτουν Πρέσπα, ΙΙελα- 
γονία, Σωσκός, Μολυσκός, υπό την επικράτειαν τών 'Ρωμαϊκών δυνά
μεων έγεγόνεισαν καί ΰπετάττοντο τοΰτοις» (Heisenberg, Α', σελ. 167), 
καί (Αυτόθι, σελ. 169) : «βία γοϋν καί μόγις Στανόν καί Σωσκόν καί Μο- 
λυσκόν παραμείψαντες . .. ». Περί τής εκκλησιαστικής ιστορίας Μολυ- 
σκοϋ, Μολισχοΰ ή Μολεσχών βλ. A. Ρ. Pechaijre, L’ archeveche d’O- 
chrida de 1394 a 1767, Echos d’Orient, τόμ. 35 (1936), σελ. 314—315.

Τα Μόγλενα, Karadjowa τής Τουρκοκρατίας 3, νΰν Ένωτία, άναφέ- 
ρονται ώς άποτελοΰντα ιδίαν επισκοπήν εν τφσιγιλλίαρ Βασιλείου τοΰ Β' : 
«τον δέ επίσκοπον Μογλαίνων εις αυτά τά Μόγλαινα καί τον Πρόσακον 
καί την Μερίχοβαν καί την Σετίνην καί τον Όστροβόν καί εις τά'Ζαόδρυα 
κληρικούς ιε' καί παροίκους ιε'» * *. Επανειλημμένους ό Κεδρηνός αναφέρει 
τό μεσαιωνικόν φροΰριον καί την περιοχήν : «ό δέ ύποπτεΰσας τά γράμμα
τα, τον πατρίκιον Νικηφόρον τον Ξιφίαν καί Κωνσταντίνον τόν Διογένην, 
μετά τόν Βοτανεϊάτην, στρατηγόν γεγονότα Θεσσαλονίκης, μετά δυνά- 
μεως εκπέμπει εν τή χώρα των Μογλένων», (τόμ. Β', σελ. 461). Περαι
τέρω (σελ 462) μνημονεύεται «Ήλίτζης ό άρχουν Μογλένων», «φροΰριον 
Ενώτια (γρ. Ένωτία) κεκλημένον, γειτονοΰν τοΐς Μογλένοις», κλπ. Ε
πίσης ή ’Άννα ή Κομνηνή (Ε', 5, τόμ. Α', σελ. 168) αναφέρει τά Μό
γλενα : «τούτο μαθών ό μέγας δομέστικος, καταλαμβάνει τά Μόγλενα 
καί κατασχών τόν Σαρακηνόν κτείνει, παραυτίκα έρειπώσας τελείως τό 
καστέλλιον».Ό Ζοιναράς (τόμ. Γ', σελ. 740 κέ.) όμιλε! περί θέματος Μο- 
γλενών, είς τό όποιον ό Αλέξιος Α' ό Κομνηνός, νικήσας, τφ 1091, τούς

1 Παρά Τ a f e 1, Symbolae crilicae, Α'. σελ. 50.
3 P i t r a, Analecta sacra et classica, τόμ. 6, στ. 509.
* Πρβλ. C Mostras, Dictionnaire geographique de l’Empire ottoman, 

(Πετρούπολις, 1873), σελ. 137.
* H. G el z e r, έν Byz. Zeitsckrift, 2 (1893), σελ. 42. I. I v a n ο v, "Ενθ’ 

άνωτ., σελ. 561.
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Πατζινάκας, «πλήθος άπολεξάμενος, σφριγώντων καί ρωμαλέων . . . , 
τούτους συν γυναιξί καί τέκνοις κατοίκισε καί τάγμα τούτους κατέστησεν 
ιδιαίτατον ο'ί καί μέχρι τοϋ δεϋρο κατά διαδοχάς διαμένουσιν, εις επί
θετου σχόντες τον τόπον, έν ω κατφκίσθησαν Πατζινάκοι Μογλενϊται 
καλούμενοι» Χ. Επισκόπους Μογλένων αναφέρουν ό Δημήτριος ό Χωμα- 
τιανός* 8 καί ό Καντακουζηνός (τόμ. Α', σελ. 215 καί 226). Έν έπιγράμ- 
ματι σφζομένφ έν τφ υπ’ άριθμ. 524 Μαρκιανφ κώδικι καί έπιγραφο- 
μένφ «Εις την εικόνα τοΰ'Αγίου Πέτρου» φέρεται:

έν σοί δέ βάθρον πίστεως φέρων Πέτρος 
ήγουμενεύων τής μονής των Μογλένοιν 
αύθις νεουργώ . . .

καί :

Πέτρος δέ σφ δέσμιος ενθέορ πόθφ 
ήγουμενεύων τής μονής των Μογλένων 
ξέω τό γήρας τής γραφής των χρωμάτων8.

Τό θέμα Μογλένων μνημονεύεται ωσαύτως καί έν διπλωματικοΐς 
κειμένοις. Αί εις ημάς γνωσταί μνεΐαι είναι αί ακόλουθοι :

1) Έν χρυσοβούλλφ ’Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοΰ, άπολυθέντι κατά 
μήνα Μάϊον τοϋ 1086 : «είληφώς τό έν τφ θέματι των Μογλενών δια- 
κείμενον χωρίον την Χοσπιάνην . . . » 4.

2) Έν χρυσοβούλλφ τοΰ αυτοΰ αυτοκράτορος, άπολυθέντι κατά μή
να ’Οκτώβριον τοΰ 1089 : *τοΰ χωρίου Χοστιάνους τοϋ έν τφ θέματι 
των Μογλενών διακειμένου» 5.

3) Έν δεησει των μοναχών τής μονής Λαύρας προς τον αυτοκρά-
τορα ’Αλέξιον τον Α' (’Οκτώβριος 1091 ή 1106) : ότι έν τφ θέματι

1 Ό κ. Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς, Βυζαντινάι Μελέται, σελ. 319—320, (βλ. καί 
σελ. 478—479), στηριζόμενος άφ’ ενός μέν εις χήν σιωπήν ’Άννης τής Κομνηνής 
άφ' ετέρου δέ είς χωρίον τοΰ Νικήτα τοΰ Χωνιάτου, τοποθετεί τήν έγκατάστασιν 
των Πατζινάκων είς τούς χρόνους τής βασιλείας Ίωάννου τοΰ Κομνηνοΰ, καί δή 
είς τό έτος 1122. Πρβλ. έν τούτοις Ά. Κεραμοπούλου, Τί είναι οί Κου- 
τσόβλαχοι, (Άθήναι, 1939), σελ. 24—25.

3 Ρ i t r a, ’Ένθ’ άνωτ., στ. 545 καί 566.
8 Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, Ό Μαρκιανός κώδιξ 524, έν Νέφ Έλληνομνήμονι, τόμ.

8 (1911), σελ. 17—13.
'■Germaine Rouillar d—Ρ. C ο 1 ο m p, Actes de Lavra, τόμ. A' 

(Παρίσιοι, 1937), σελ. 110 (άριθμ. 41, στ. 5 καί 14).
ό Αυτόθι, σελ. 114 (άριθμ. 42, στ. 34 καί 42).
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Βερροίας καί Μογλένων τά επιλεγόμενα τόπια Πουζοΰχια» '' «... πρός 
τινας των στρατιωτών τοΰ θέματος Μογλένων»1 2 «... ορισμόν κελευό- 
μενον τφ τε πράκτορι Βερροίας καί τφ πράκτορι Μογλένισν» 3 * *.

4) Έν λύσει τοΰ αυτοΰ αύτοκράτορος επί ττ) ανωτέρω δεήσει : «. . . 
τοϊς ενεργόΰσιν έν τφ θέματι Βερροίας καί έν τφ θέματι Μογλένων» *.

5) Έν προστάζει ’Αλεξίου τοΰ Α' τοΰ έ'τους 1094 (;) . εντός των
ορίων τοΰ αυτοΰ θέματος Μογλένων» °' « . . . έντός τών δικαίων τοΰ θέ
ματος Μογλένων» 6 «ό οΰν τάς παραδόσεις ένεργών τοΰ τοιουτου θέμα
τος Μογλένων» 7.

Το θέμα τών Μογλένων ούδεμίαν σχέσιν έχει πρός to έν τφ Τυπι- 
κφ τοΰ Πακουριανοΰ άναφερόμενον θέμα Σμολένων. Ώς δρθώς παρετή- 
ριίσεν ό Tafel (Urkunden, σελ 486, σημ. 2, καί Symbolae criticae, Β', 
σελ. 72, σημ. 151), «Smolena propePhilippos et Cavalam montemque 
Pangaeum quaerenda sunt». Πράγματι ό Νικήτας Χωνιάτης (σελ. 
680, Bonn) έν τφ αμέσως παρατιθεμένφ χωρίφ παρέχει σαφείς υποδεί
ξεις περί τοΰ καθορισμοΰ τής θέσεως τών Σμολένων : «ό δε πρός τό 
δοκοΰν οί καταστησάμενος δσα πολισμάτιά τε καί φρούρια εις ορών ΰπερ- 
βολάς άνεστήκασιν αντικαθιστάμενα τφ Αί'μφ καί άνυιβοΰμενα καί ταΐς 
δυσχωρίαις οΰχ ήττον φιλοτιμοΰμενα, ουδέ τά λοιπά μένειν επί χώρας 
κατέλιπεν, άλλ’ών ύπονοθευων καί άφιστών'Ρωμαίων όπόσα ές Μοπννό- 
πολιν έπινένευκε, μέχρι καί Ξαν&είας αυτής, καί πρός τό δρος τό Πάγκαιον 
και επ’ “Αβδηρα παρατείνονσιν. Άμέλει καί τό θέμα τών Σμολένων ΰπ- 
εποιήσατο . . », ένθα ό κώδιξ Β φέρει την εξής παραλλαγήν : «αλλά καί
τό θέμα τό τών Σμολαίνων προσέπεσε καί ύπετάγη αύτφ, καί τά περί 
τον Πάνακα ποταμόν πλησιάζοντα χωρία». Πρός τάς πληροφορίας ταύ- 
τας συμφωνεί καί τό Νέον τακτικόν, κατά τό όποιον ό επίσκοπος Σμο · 
λαίνων υπέκειτο τή μητροπόλει Φιλίππων ®, ένφ είναι γνιοστόν δτι τά 
Μόγλενα άπετέλουν έπισκοπήν υπαγομένην εις την αρχιεπισκοπήν Άχρί- 
δος. Καθ’ ημάς ουδεμία αμφιβολία υπάρχει οτι τό θέμα Μογλένων ουδε- 
μίαν έχει σχέσιν πρός θέμα Σμολένων, δεν δυνάμεθα 5έ νά άποδεχθώ- 
μεν τούς δισταγμούς τοΰ κ. Στ. Κυριακίδου, έν Βυζαντιναΐς Μελέταις,

1 Αυτόθι, σελ. 122 (άριθ. 45, στ. 8—4).
* Αυτόθι, στ. 9.
5 Αυτόθι, στ. 14—15.
*■ Αυτόθι, στ. 23—24.
* Αυτόθι, σελ. 125 (άριθμ. 47, στ. 26).
* Αυτόθι, σελ. 126 (άριθμ. 47, στ. 32—33).
7 Αυτόθι, στ. 43—44 καί 58 —59.
* F. D ν ο τ n ik, Les Slaves, Byzance et Rome au IXe siecle, σελ '237. 

Πρβλ. και 2 τ. Κυριακίδου, Βυζαντινοί Μελέται, σελ. 320.
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σελ. 318—320. Ό D. Detchev, έν ειδική διατριβή1, άπέδειξεν δτι οί 
Σμολεάνοι, εις οΰς οφείλεται τό δνομα τοϋ θέματος Σμολένων, κατφ- 
κουν πλησίον τοϋ κάτω ροϋ τοϋ Νέστου ποταμού.

ιη) Provincia Verias cum catepanikio Cetri.

Μέχρι τοϋ Θ' αίώνος ή περιοχή τής Βερροίας δεν άπετέλει ίδιον 
θέμα, άλλ’ ύπήγετο ως κάστρον εις τό θέμα Θεσσαλονίκης, ώς σαφώς 
προκύπτει εκ χωρίου τοϋ βίου τής αγίας Θεοδώρας τής άθλησάσης έν τή 
πρωτευοΰση τής Μακεδονίας: «Νεάνις δέ τις εκ Βερροίας τοϋ υπό τήν 
ήμετέραν μεγαλόπολιν τελοϋντος δρμωμένη κάστρου . . . » 1 * 3 *. ΙΙότε ακρι
βώς ή Βέρροια, άποσπασθεισα τοϋ θέματος Θεσσαλονίκης, άπετέλεσεν 
ιδίαν διοικητικήν περιφέρειαν, δεν δυνάμεθα επακριβώς νά όρίσωμεν. 
Πάντως ή πόλις είχε περιέλθει εις τούς Βουλγάρους προ τοϋ 98δ (κατ’ 
άλλους τφ 989) και παρεδόθη πάλιν εις τον Βασίλειον τφ 1001 υπό τοϋ 
κατάρχοντος αυτής Δοβρομηροϋ 3. Κατά τον κ. Στ. Κυριακίδην, τό θέμα 
Βερροίας, όμοΰ μετά των θεμάτων Ζαγορίων καί Σερβίων, ίδρυθη πιθα
νώς κατά τήν διάρκειαν τοϋ προς τούς Βουλγάρους πολέμου τοϋ Βασι
λείου τ. 'Οπωσδήποτε αί πρώται μνεΐαι τοϋ θέματος Βερροίας άναφέ- 
ρονται κατά τον ΙΑ' αιώνα, είναι δ’ αϋται αί εξής :

1) Επιστολή τοϋ αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Θεοφυλάκτου : «τφ 
σεβαστφ καί δουκΐ Βερροίας, κυρίφ Κωνσταντίνφ, τφ υίφ τοϋ σεβαστο- 
κράτορος» 5.

2) Δέησις καί λναις τοϋ αΰτοκράτορος ’Αλεξίου Α' τοϋ Κομνηνοΰ 
(’Οκτώβριος 1091 ή 1106) : Έν τή δεήσει τών μοναχών τής Λαύρας ούχί 
όρθώς φέρεται: <Έν τφ θέματι Βερροίας καί Μογλένων». Αί δύο αύται 
περιφέρειαι υπήρξαν πάντοτε διοικητικούς διακεκριμέναι. 'Ότι δέ πρό

1 D. Detchev, Πού κατφκουν oi Σμοελάνοι, έν Sbornik πρός τιμήν τού 
Zlatarski, (Σόφια, 1925), σελ. 45—55 (βουλγαριστί). Τά πορίσματα τής μελέτης τού
της γνωρίζομεν έζ άναλύσεως τού Κ. Μ i a t e v, έν Byzantion, τόμ 5 (1929 — 
1930), σελ. 532.

a Des Klerikers Gregorios Bericht iiber Leben, Wundertbaten und Tiaiila- 
tion von Tkessalonicli nebst der Metaphrase des Joannes Stavrakios, έκδ. Ed. 
Kurtz, (Πετρούπολι;. 1902), σελ. 43. ΙΙρβλ. Στ. Κυριακιδου, Βυζαντι
νοί Μ ελέται, σελ. 405.

3 Στ. Κυριακιδου, Αυτόθι, σελ. 418—419.
1 Αυτόθι, σελ. 413,
3 Μ i g n e, Pair, graeca, τόμ. 126, στ. 523. Πρβλ. Acta Albaniae, τόμ. A’, 

σελ. 24 (άριθμ TI).
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κειται περί σφάλματος, φαίνεται καί εκ των δΰο ευθύς κατοιτέρω περιε
χομένων χωρίων : «τφ τε πράκτορι Βερροίας καί τφ πράκτορι Μογλένων» 
καί : « . . . τοΐς ένεργοϋσιν εν τε τφ θέματι Βερροίας καί εν τφ θέματι 
Μογλένων» 1.

3) Διήγησις τής έκ Θεσσαλονίκης μεταφοράς τοϋ καλύμματος τής 
σοροϋ τοϋ αγίου Δημητρίου, τής γενομένης επί Μανουήλ τοϋ Κομνηνοΰ, 
τφ 1149 : «Διασωθείς ούν καλώς καί άκινδυνως σύν θεφ καί ευρών τού
τον ούκ έν Θεσσαλονίκη, ώς κατά νοϋν εΐχεν, άλλ’ εν χωρίφ τον δέμα
τος Βερροίας, οϋτω πως λεγομένφ Δοβροχουβίστα . . . » * 3.

Τα σύνορα των δύο θεμάτων, Θεσσαλονίκης καί Βερροίας, ωριζεν ό 
ποταμός Βαρδάριος, ως ρητώς μαρτυρούν Νικηφόρος ό Βρυέννιος καί 
’Άννα ή Κομνηνή : «Ό δέ Βαρδάριος, λέγει ό Νικηφόρος (σελ. 148, 
Bonn), καταρρεΐ μεν εκ των τής νέας Μυσίας ορών καί διϊόνν διά Σκού- 
πων, κάτεισι μεταξύ Στρουμπίτζης καί Στυπίου, δίχα τέμνων τά όρη. 
Βραχύ δέ έκεΐθεν προϊιόν, διΐστηαιν άλλήλων τά τε Βερροίας καί Θεσσα
λονίκης χωρία, δι’ αυτών ρέων, καί προς τήν θάλασσαν δίεισι». Ή δ’ 
’Άννα ή Κομνηνή (Δ', 7, τόμ. Α', σελ. 28) «Ρεΐ μεν γάρ [ό Βαρδά
ριος] από τών έγγύθεν τής Μυσίας ορών, παραμείβων δέ πολλούς με
ταξύ τόπους καί διορίζων πρός τε την εω καί την εσπέραν τά τε Βερροία 
καί τά Θεσσαλονίκη προσήκοντα, έκδίδωσιν εις τήν καθ’ ημάς καί νο- 
τίαν θάλασσαν» 3.

Τό κατεπανίκιον Κίτρους, ώς διοικητική περιφέρεια, ύπαγομένη εις 
τό θέμα Βερροίας, δέν μαρτυρεΐται ΰπ’ άλλων πηγών. Έκκλησιαστικώς», 
ή επισκοπή Κίτρους έτέλει υπό τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης 4· μετά τό 
1204 ή πόλις άπετέλεσεν ιδίαν λατινικήν επισκοπήν, 6 δέ επίσκοπος 
Citrensis άναφέρεται επανειλημμένος έν έπιστολαΐς τοϋ πάπα Ίννοκεν- 
τίου τοϋ Γ' ·\ Περί τοϋ μεσαιωνικού Κίτρους ή Κίτρου, ταυτιζομένου 
συνήθως πρός τήν άρχαίαν ΓΙόδναν, έλαχίστας έ'χομεν πληροφορίας, περί 
τών όποίοιν βλ. Tafel, De Thessalonica, σελ. 57—58.

1 Actes de Lavra, A', σελ 122.
3 ’A θ. Π α π a δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ 8 ρ α μ έ (ο ς, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτι· 

κής Σταχυολογίας, τόμ 4, σελ. 241. ΙΊρβλ. Στ, Κυριακίδου, "Κνθ’ άνωτ., 
σελ. 485.

* Πρβλ. Tafel, De Thessalonica einsque agro Dissertatio geographica, 
(Βερολΐνον, 1839), σελ. 290—291.

* Georgii Cyprii, Descriptio orbis romani, ed. H. G e I z e r, σελ. 67 
(1389).

“Tafel, Αυτόθι.
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Περί τής διοικητικής διαιρε'σεως εν τφ Βυζαντινή) Κρατεί. 239

uf) Provincia Voleri, Strmonos et Thessalonicis.

Περί τοϋ θέματος Βολεροϋ, Στρυμόνος καί Θεσσαλονίκης, διέλαβεν 
επ’ εσχάτων δ καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Στ. Κυ- 
ριακίδης, έν διεξοδική καί λαμπρά πραγματείρ (Βυζαντινοί Μελέται, σελ. 
291 κέ.), είς την οποίαν άρκοϋμεθα νά παραπέμψωμεν.

κ') Provincia Nicopolon cum episkepsibus in ea existentibus per- 
sonalibus, ecclesiaslicis et monasterialibus et cum ipsis episkepsi
bus subiacentibus intimis consagnineis Imperii mei, semper feli- 
cissimis sevastocratoribus Cesaribus et dilectis Imperii mei filia- 

bus, ac desideratissime ipsi mee Auguste.

To θέμα Νικοπόλεως1, άντικαταστήσαν πιθανώτατα την ρωμαϊκήν 
επαρχίαν τής Παλαιός ’Ηπείρου (Epirus Vetus), περιελάμβανε, πλήν 
τής ’Ηπείρου, τήν ’Ακαρνανίαν καί τήν Αιτωλίαν, μέχρι τής Ναύπα
κτού 1 * 3 * 5. Ή πολιτική περιφέρεια φαίνεται αντιστοιχούσα πρός τήν εκκλη
σιαστικήν 3. Έν τω Συνέκδημο) τοϋ Τεροκλέους (έκδ. Burckhardt, σελ. 
.12) άναφέρεται «επαρχία Παλαιάς’Ηπείρου, υπό ηγεμόνα, πόλεις δώδεκα, 
μητρόπολις Νικόπολις», έν δέ τφ «Περί θεμάτων» ε'ργφ Κωνσταντίνου 
τοϋ Πορφυρογέννητου (τόμ. Γ', σελ. 54 κε.) τό θέμα Νικοπόλεως κατέ
χει τήν όγδόην τάξιν μεταξύ των ευρωπαϊκών θεμάτων, κατά δέ τον Η. 
Gelzer *· ίδρύθη επί τής βασιλείας Βασιλείου Α' τοϋ Μακεδόνος.

Κατωτέρω καταχο^ρίζομεν πάσας τάς γνωστάς είς ημάς μνείας τοϋ 
θέματος, καί πρώτον τάς έκ φιλολογικών πηγών.

1) Ό Ι’ουσταϋος Schlumberger°, στηριζόμενος επί χωρίου τοϋ

1 Ή Νικόπολις άναφέρεται και έν τή άνωνύμφ συγγραφή τή γνωστή υπό τό 
όνομα Expositio totiua Mundi, τοΰ Δ' μ. X. αίώνος. Βλ. A. A. V a s i 1 i e v, 
Expositio totius Mundi. A Anonymous Geographic Treatise of the Fourth Centu
ry A. D , Άνάτυπον έκ τοϋ Seminarium Kondakovianum, τόμ. 8 (l9h6), σελ. 16 
καί 25.

s "Οτι ή Ναύπακτος ΰπήγετο καί όιοικηιικώς είς τό θέμα Νικοπόλεως εξά
γεται έκ τοϋ αμέσως παρατιθέμενου χωρίου τοϋ Κεδρηνοϋ.

3GeorgiiCyprii, Descriptio orbis romani, ed. H. Gelzer, σελ. 78 
(1660 κέ.).

* H. G e 1 z e r, Die Genesis der byzantinischen Tbemenverfassung, (Λειψία, 
1899), σελ. 131.

5 G. Schlumberger, Sigillographie, σελ. 203.
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240 Διον. Α. Ζακνθηνοΰ

Πορφυρογέννητου, μνημονεύει τον κατεπάνω Νικοπόλεως Πέτρωναν Βόϊ- 
λαν. Τό εν λόγορ χωρίον τοϋ Πορφυρογέννητου (Εις τον ίδιον υιόν 'Ρω
μανόν, τόμ. Γ', σελ 204) έχει ώς έξης : «και ήνίκα ό μάγιστρος ’Ιωάν
νης έπολιόρκησε την Θεοδοσιούπολιν επτά μήνας διά τό μή δύνασθαι 
παραλαβειν αυτήν, άποστείλας λαόν παρέλαβε τό αυτό κάστρον τό Μα- 
σάτον καί είσήγαγεν εν αυτφ τον πρωτοσπαθάριον Πέτρωναν τον Βόϊ- 
λαν, τον τότε δντα κατεπάνω της Νικοπόλεως». Ευρισκόμενα πολύ μα
κράν τής ’Ηπειρωτικής Νικοπόλεως ! Πρόκειται δε προφανώς ενταύθα 
περί τής τρίτης ομωνύμου πόλεως, τής «έν Άρμενίαις» Νικοπόλεως (Προ
κοπίου, Περί Κτισμάτων, Γ', 4, Haury).

2) Έν τφ Κλητορολογίφ τοϋ Φιλόθεου αναγράφεται ό ανθύπατος 
πατρίκιος καί στρατηγός Νικοπόλεως

3) Έν τή προς τον Νικηφόρον τον Φωκάν πρεσβείμ τοϋ επισκόπου 
Κρεμώνης Λιουτπράνδου (Migne, Patr. latina, τόμ. 136, στ. 933): « . .. 
Naupactum veni, quae est Nicopoleos civitas». Προφανώς ενταύθα 
νοείται τό θέμα Νικοπόλεως, ούχί δε ή εκκλησιαστική περιφέρεια.

4) Κατά τούς χρόνους τής βασιλείας τοϋ Κωνσταντίνου τοϋ ΙΓ 
(1025 —1028) άναφέρεται στρατηγών Ναυπάκτου Γεώργιός τις «8ν καί 
Μωρογεώργιον έκάλουν διά τό άστατον τής γνοιμης» 2.

δ) Παρά Σκυλίτζη - Κεδρηνφ, τόμ. Β', σελ. 529 — 530, Bonn : 
«άπέστειλε δε [ό Πέτρος Δελεάνος, βασιλεύς τών Βουλγάρων, 1040— 
1041] καί στρατιάν έτέραν έν Έλλάδι, στρατηγουμένην ΰπ’ ’Ανθίμου, ή 
τινι ύπαντήσας ό Άλλακασσεύς καί συμμίξας έν Θήβαις τρέπεται 
καί αναιρείται πλήθος τών Θηβαίων πολύ. Τότε δή καί τό §έμα των 
Νικοπολιτών, πλήν Ναυπάκτου, προσερρύη Βουλγάροις δι’ αιτίαν την 
ρηθήσεσθαι μέλλουσαν. Βυζάντιος γάρ τις άν&ρωπος ’Ιωάννης τοΰ- 
νομα, Κουτζομύτης την επωνυμίαν, πράκτωρ τών έκεΐσε δημοσίων φό
ρων πεμφθείς καί βαρέως προσενηνεγμένος τοϊς έγχωρίοις, έαυτφ τε 
όλεθρον προεξένησε καί άποστάσεως αίτιος γέγονε τοϊς Νικοπολίταις- 
μή φέροντες γάρ την αυτού πλεονεξίαν, άποστατοϋσι καί αυτόν μέν 
εις μέρη καί μέλη κατέτεμον, αυτοί δέ τον βασιλέα δυσφημήσαντες 'Ρο>- 
μαίων τοϊς Βουλγάροις προσέθεντο».

6) Σύγχρονοι καί μεταγενέστεραι πηγαί μαρτυρούν οτι τοϋ θέματος 
Νικοπόλεως προΐστατο κατά τούς χρόνους τής έν έτει 1204 άλώσειος * 1

1 J. Β. Β u r y, The Imperial Administrative System in the ninth Century, 
σελ, 146.

^Σκυλίτζης-Κεδρηνός, τόμ. Β", σελ. 482. Πρβλ. Ν. S k a b a -
1 a n o v i c', ’Ένθ’ άνωτ., σελ. 221—222.
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τής Κωνσταντινουπόλεως υπό των Λατίνων ό Σεναχηρείμ, μετά τον 
φόνον τοϋ οποίου δ Μιχαήλ ’Άγγελος εσφετερίσθη την ’Ήπειρον, την 
’Ακαρνανίαν καί την Αιτωλίαν. Ουδαμοΰ δμως τών κειμένων τούτων ' 
γίνεται λόγος περί δέματος Νικοπόλεως.

7) Μνεία εν διαγνώσει τοϋ μητροπολίτου Ναύπακτού Ίωάννου τοϋ 
Άποκαύκου: «Ό από Μικράς Βαγενετίας, χωρίόν Βρεστίανες, Θεόδοι- 
ρος δ Βοδινόπουλος, προσελθών ήμΐν άφηγήσατο, ως καταλαβόντος τοϋ 
ένεστώτος χειμώνας, άλευρα, καθώς έστιν έθος εν τή χοιρα. αυτού, μετε-
κόμιζε προς τά χθαμαλώτερα μέρη [καί] τά συνοροΰντα τφ ΰέματι Νι- 
κοπολιτων . .. » 1 * 3.

Τά εις τό θέμα Νικοπόλεως άναφερόμενα σφραγιστικά μνημεία εί
ναι τά έξης :

1) Μολυβδόβουλλον τοϋ Θ' (;) αίώνος: «Κων(σταντίνου) [π]ατρικ(ίου) 
[καί] στρατ[η]γ(οϋ) Νικοπόλεοής]» 3.

2) Μολυβδόβουλλον φέρον την επιγραφήν: «Κ(ΰρι)ε βοήθέι τφ σφ
δοΰλφ Λέοντ(ι) β(ασιλικφ) σπαθαροκανδ(ιδάτφ) κ(αί) στρατηγ(φ) Νικο- 
πόλ(εως)» ή

3) Μολυβδόβουλλον τοϋ Γ—ΙΑ' αίώνος: «... σπαθαροκανδιδάτφ 
καί στρατηγφ Νικοπόλεως» 3.

Έν συνεχεία προς τό θέμα Νικοπολιτών ή Νικοπόλεως, τύ έγγρα
φον όμιλεΐ καί περί τών επισκέψεων τών άνηκούσών εΐς πρόσωπα καί 
εκκλησιαστικά ιδρύματα ή εις μέλη τής βασιλικής οικογένειας Την α
κριβή σημασίαν τοϋ ορού επίσκεψις προσπαθών νά καθορίση ό Tafel 
(Urkunden, Α', σελ. 262, σημ. 1), γράφει : «Graeca vox επίσκεψις sae- 
pius hoc diplomate, item in Partitione regni Byzantini occurrens, rui-

Περί τής διοικητικής Siάιρέάεως εν τφ Βυζαντινίρ Κρατεί. 241

1 Νικήτας X ω v ι ά τ η ς, σελ. 841, Bonn. Geoffroi d e Ville- 
Hardouin, Conquete de Constantinople (έκδ. N. de Wailly, Παρίσιοι, 1874), 
§ HOI, σελ. 178—170. Γεώργιος ’Ακροπολίτης, σελ. 15 — 14 (Heisenberg). 
Ί δ» β μ ο ν α χ ο ΰ. Βίος όσιας Θεοδώρας βασιλίσσης, έν Μ ί g n e, Patr. graeca 
τόμ. 127, στ. 904. Πρβλ. Π. Φ ουρ ί κ η, Μικρά συμβολή εΐς τήν ηπειρωτικήν 
ιστορίαν. Νικόπολις —Πρέβεζα, Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμ. Η (1928), σελ. 140, έν
θα έσφαλμένώς καί άκρίτως παρελήφθησαν έκ παλαιοτέρου δημοσιεύματος τά 
περί τών πηγών τούτων:

1 S. Ρ e t(r id fee, Jean Apokaukos, lettres et autres documents in£dits, έν 
Izvestija τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει 'Ρωσσικοϋ ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου, τόμ. 
14 (1909), σελ. 75.

3 Β. Pantchenko, Katalog Molibdovulov, έν Izvestija τοϋ έν Κιονσταν- 
τιν,ουπόλει ‘Ρωσσικοϋ ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου, τόμ. 8 (1903), σελ. 203. 

u Αύιόθι, σελ. 203—204. 
ό Αυτόθι, έν Izvestija, τόμ. 13 (1908), σελ. 112.

ΕΠΕΤΜΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΈτοί ΙΖ' 16
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■242 Λιοτ. Α· Ζακυθηνοΰ

norem districtum denotare videtur, ut vox Pertinentia in isto diplo- 
mate, quod Partitionem regni Byzantini complectitur. Quomodo ab 
ea vox δριον differat, nos latet». Ό O. Tafrali νομίζει on «ί επισκέ
ψεις άπετέλαυν υποδιαιρέσεις των περιοχών, δεν αποκλείει δμως την εκ
δοχήν, καί}’ ήν αύται δεν ήσαν περιοχαί διοικητικαί, άλλ’ απλώς ενότη
τες φορολογικαί 1. Φορολογικήν πράγματι σημασίαν ειχεν άρχικώς ή λέ- 
ξις 3. Έν τή προκειμένη ομιος περιπτώσει ή λέξις έπίοκεχμις δηλοΐ τά 
κτήματα τά άνήκοντα εις τον βασιλέα καί τά μέλη τής βασιλικής οικογέ
νειας 3. Κείμενά τινα, νομικά καί διπλωματικά, ενισχύουν την άποψιν 
ταΰτην. Ουτω π.χ. έν τή ΙΙείρφ, 36, 2 (Jus, έ'κδ. Ζέπων, τόμ. Δ', σελ. 143) 
άναγινώσκομεν: «τοΰτο εϊρηται περί τών ίδικών πραγμάτων τοΰ βασιλέως 
καί τής αυγοόστης, οίά είσι τά τών κονρατορικείων καί τά τών επισκέψε
ων· * *. Παραθέτομεν επίσης χωρίον εγγράφου, έκδοθέντος κατά Νοέμβριον 
τοΰ 1196 : « . . .άπέκτητο γάρ μέρος αναψυχής από τών επτακοσίων μο- 
δίων τών διδομένων αυτή [τή μονή τής Πάτμου] από τών κατά την Κρή
την βασιλικών επισκέψεων τών δε τοιοΰτων βασιλικών επισκέψεων πα- 
ραδοΦεισών τοΐς έντοπίοις παρά τοΰ αοιδίμου πατρός τής αγίας σου βα
σιλείας καί τελουμένων παρ’ αυτών νομισματικών δόσεων, έξεκόπη καί 
ή προς ημάς γινόμενη δόσις τών επτακοσίων μοδίιον» 0

Έν έτέρφ έγγράφψ τών χρόνων Μιχαήλ τοΰ Η’ : «... τοίνυν καί 
αφιέρωσα τή ρηθείση μονή τών Σπονδών πρότερον τό Κάτω ΙΙυργίν λε
γόμενον εκ τής έπισκέψεως όν τοΰ Μαρουλή εκείνου ...» ”, Προκειμέ- 
νου ιδιαιτέρως περί ’Ηπείρου, παρατΨέτομεν πολύτιμον βιβλιογραφικόν 
σημείωμα τοΰ έτους 1181, επομένως ολίγον άπέχον χρονολογικώς τοΰ 
ήμετέρου εγγράφου, καί έν τφ όποίφ γίνεται λόγος περί έπισκέψεως τής 
αΰτοκρατείρας: «Έν τέλει πέρας εΐληφεν ή θεία ταΰτη βίβλος τοΰ ίεροΰ 
Ευαγγελίου διά χειρός έμοΰ Ίωάννου Αναγνώστου τοΰ Μοναστηριώτου 
καί νομικού τής άγιωτάτης επισκοπής Βοβρωτοΰ τοΰ από τό χωρίον Παύ
λου τό υπό τήν επίακεψιν τής κραταιάς καί αγίας ημών Δεσποί.νης, έξ 
άξιώσεως δε καί συνεργασίας τοΰ Οεοσεβάστου ίερέως Βασιλείου τοΰ από

1 Ο. Tafrali, Thessaloniqne au XlVe siecle, (Παρίσιοι, 1913), σελ. 57.

3 Ft. D ό 1 g e r, Beitriige zur Geschichte der byzantinischen Finanzven» al- 
tung besonders des 10. und 11. Jahrhunderts [=Byzanlinisches Archiv, τείχος 9 

(1927)), σελ. 79 καί 151.
* Αυτόθι, σελ. 151—152.

Α Αυτόθι, σελ. 152.
* Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata graeca, τόμ. 6, σελ. 131

* Αυτόθι, τόμ. 6, σελ. 209.
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χωρίον Τζερκουβίανους to υπό την αρχοντιάν Λογγαβίτζής» 1.
Έκ πάντων τούτων προκύπτει σαφώς δτι ή λέξις έπίσκεψις έχει εν

ταύθα την σημασίαν κτήματος άνήκοντος κατ' εξοχήν μέν εις μέλη τής 
βασιλικής οικογένειας, ενίοτε δέ και εις εκκλησιαστικά καθιδρύματα καί 
ίδιώτας.

Περί τής διοικητικής διαιρέσέιος έν τφ Βυζαντινό) Κρατεί. 243"

κα) InsuU Coryphy. Kephallini, Zakynthos, Leukas, Ithaki

Έκ τού συμπλέγματος των Ίονίων νήσων άναφέρονται έν τφ εγ
γράφω αί κυριώτεραι, μέ τήν Κέρκυραν επί κεφαλής.

Ό τύπος Corphy μαρτυρεί δτι τό ελληνικόν κείμενον τού χρυσο- 
βοΰλλου έφερε τό μεσαιωνικόν δνομα τής νήσου : Κορυφώ. Τό δνομα 
τούτο οφείλεται εις τήν μεσαιωνικήν πόλιν, τήν όποιαν, έκτισμένην επί 
βράχου, περιγράφει ώς εξής ό Νικήτας ό Χωνιάτης (σελ. 104, Bonn): «έστι 
δέ ή Κερκυραίων άκρα αίγίλιψ πάσα καί άγχινεφής, έλικοειδής τήν θέ- 
σιν καί ύψικόρυμβος, προσνενευκυΐα τό βάθιστον τής θαλάσσης. ΓΙέ- 
τραι δέ περιερρώγεσαν αυτήν άμφίκρημνοι καί απότομοι, τό δ’ ύψος υπέρ 
τήν αδομένην ’Άορνον. Τείχη δέ αρραγή τήν πόλιν περιείληφε πάσαν, 
καί πύργων περιεστάσιν υψώματα, α καί ποιούσι τήν ταύτης παραλογω- 
τέραν άλωσιν» 1 * 3 4.

Ή αρχαιότερα εις ημάς γνωστή μνεία τού τύπου Κορνφώ-Κόρνφη 5 
εύρηται παρά τφ γνωστφ έπισκόπφ Κρεμώνης Λιουτπράνδφ, ό όποιος 
διήλθεν έκ Κέρκυρας κατά μήνα Δεκέμβριον τού 968 : «... adCoriphus 1 
pervenimus, ubi ante navis egressionem occurrit nobis strategos qni-

1 Sp. Lambros, Catalogue of the Greek manuscrits on Mount Athos,
τόμ. A', σε?,. 60.

3 Πρβλ. T a f e 1, De Thessalonica eiusque agro, σε?,. 480.
3 Ό τύπος ούτος, κατά πληθυντικόν καί αρσενικόν γένος έκφερόμενος, δέν 

προήλθε, κατά τόν Γεώργιον Χατζιδάκιν (Μεσαιωνικά καί Νέα Έλ- 
ληνικά, τόμ. Β', σελ. 62, σημ. 1), έκ τοί θηλυκοί ή κορυφή άλλ’ έκ τοϋ αρ
σενικοί όκορυφός, τύπου μαρτυρουμένου έν άρχαίαις έπιγραφαΐς.

4 Ώς παρετήρησεν ό Χατζιδάκις, ατίτ., ό τύπος ούτος προϋποθέτει
αιτιατικήν : Κ ο ρ υ φ ο ύ ς. Έν νεωτέροις λατινικοϊς κείμένοις συναντώμεν τούς 
τύπους : C u e r p h ο, παρά τφ Roger de Ho.veden [1191] (Chronicon, e- 
dited by W. Stubbs, τόμ 3, σελ. 161. Πρβλ. A. Mustoxidi, Delle Cose Corci- 
resi, τόμ. A', Κέρκυρα, 1848, σελ. 10), C o r f ο 1, παρά Γοδοφρείδφ τφ Βιλλεαρ- 
δουίνω (G eoffroide Ville-Hardouin, έκδ. Ν. de Wailly, § 110. 112, 
113, 119 καί 197), Corphoy, Curpho. Corphum, κλπ , έζ ών προϊ)?.θε 
τό νεώτερον δνομα Corfu.
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dam, Michael nomine Chersionitis, a loco scilicet Chersona»1. To χω- 
ρίον τούτο θά άποσχολήση ημάς και κατωτέρω. Έκ τών ελληνικών κειμέ
νων, εις τά όποια άπαντα τό όνομα Κορνφώ ή Κορνφοί, άναφέρομεν εν
ταύθα τά ακόλουθα : ’Άννα Κομνηνή, A', lti" (Reifferscheid,τόμ. Α', σελ. 
54): «μεταξύ δε τοϋ προς τό Δυρράχιον κατάπλου την τε Κορνφώ, πόλιν 
δχυρωτάτην, καί άλλ’άττα ήμέτερα φρούρια έξ αποστολής κατέσχε». Αυ
τόθι, ζ', 5 (τόμ. Α', σελ. 194) : «ως δέ ή Κορνφώ προκατασχεθεϊσα παρ’ 
αυτού αύθις άπεστάτησε, τούς υιούς αυτού εις τον Βοθρεντόν καταλι- 
πών, αυτός μετά τού ναυτικού παντός άπέπλευσε προς την Κορνφώ», κ. 
ά. Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 96---97, Bonn : « . . . ό αύτοκράτωρ Μανουήλ 
διεσκοπεΐτο πώς αν τούς Σικελούς μετελεύσεται, δίκην πραξόμενος ών 
απάνθρωπους εις 'Ρωμαίους έπραξαν, την τε Κερκυραίων άκραν, η ννν 
επικέκληται Κορνφώ, τής εκ τούτων απαλλάξει φρουράς». Ό συγκεκομ- 
μένος τύπος Κορφοι άπαντά καί εν τφ Χρονικφ τού Μορέως: είς χονς 
Κορφονς (στ. 2191 Schmitt), έκ τον Κορφον τό κάατρον (στ. 219Η), ό 
καπετάνιος τών Κορφών (στ. 2211), εκ τών Κορφών την νηοον (στ 
2224) 3.

Κατά τούς πρωίμους βυζαντινούς χρόνους, ή Κέρκυρα ύπήγετο διοι- 
κητικώς είς την επαρχίαν τής Παλαιάς ’Ηπείρου 3, όθεν βραδύτερον ά- 
πεσπάσθη διά νά προσαρτηθή είς τό ίδρυθέν θέμα Κεφαλληνίας. Έν τφ 
παρατεθέντι ανωτέρω χωρίψ τής πρεσβείας, ό επίσκοπος Κρεμώνης Λι- 
ουτπράνδος όμιλεΐ περί τού στρατηγού Μιχαήλ τοϋ Χερσωνίτου, ό 
όποιος έσπευσε είς προϋπάντησή' του. Ή λέξις strategos άναφέρεται υπό 
τον ελληνικόν της τύπον έν τφ κειμένφ, επομένως δέ ούδεμία άμφιβολία 
υπάρχει ότι πρόκειται περί θεματικού άρχοντος. Κατά ταΰτα θά ήδυνά- 
μεθα νά ύποθέσωμεν ότι ή έδρα τοϋ θέματος ήτο έν Κερκύρρ ή τουλά
χιστον ότι ό στρατηγός Κεφαλληνίας συνέπεσε νά εύρίσκεται έν τή νήσφ * 8

1 Liutprand, Legatio, § 64 (έν Μ i g n e, Patr. Lat., τόμ. 1S6, στ. 936). 
Πρβλ. τήν ελληνικήν μετάφρασιν παρά Σ π. Ζ α μ π ε λ ί φ, Βυζαντινά! Μελέ- 
ται, (Άθήναι, 1857), σελ. 571—572.

8 Κατ’ αναλογίαν πρός τήν γενικήν πληθυντικού τών Κορυφών, έξη
ν όχθη καί ό έν μεσαιιονικοΐς κειμένοις άπαντών τύπος τών Κ ε ρ κ ύ ρ ω ν, χρη
σιμοποιούμενος ίδίφ πρός δήλωσιν τοΰ άρχιερέως Κέρκυρας. Πρβλ. V asiliev- 
s k i, Epirotica saeculi XIII, έν Βυΐαντινοΐς Χρονικοϊς τής Πετρουπόλεως, τόμ. 3 
(1896), σελ. 252 (έν επιστολή Θεοδώρου Δούκα πρός τόν Ναύπακτού Ίωάννην τόν 
Άπόκαυκον), καί σελ. 270. Ά θ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιίερ- 
κυραϊχά. Ιωάννης Άπόκαυκος καί Γειόργιος Βαρδάνης, Αυτόθι, τόμ. 13 (1906), 
σελ. 335. Πρβλ. καί A. Mustoxidi, Delle Cose Corciresi, σελ. XXXIV : 
cΣτίχοι είς τόν άγιον Αρσένιον μητροπολίτην Κερκύρων*.

* Ί ε ρ ο κ λ έ ο υ ς, Συνέκδημος (Burckhardt), σελ. 13,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:46 EEST - 34.211.113.242



Περί τής διοικητικής διαιρέσεως έν τφ Βυζαντινή) Κρατεί. 245

κατά την άφιξιν τοΰ Άιουτπράνδου. Ή τρίτη δυνατή ύπόθεσις, καθ’ ήν 
ή Κέρκυρα άπετέλεσε, κατά τον Γ αιώνα, ιδίαν διοικητικήν περιφέρειαν 
υπό στρατηγόν, φαίνεται απίθανος.

Κατά τό βραχύ διάστημα, κατά τό όποιον διετέλεσεν υπό τήν κυρι
αρχίαν τών δεσποτών τής ’Ηπείρου, ή Κέρκυρα ύπήχθη εις τό ηπειρωτι
κόν θέμα τής Βαγενετίας1. Τής υπαγωγής τούτης έ'χομεν τάς ακολού
θους μαρτυρίας :

1) Refutatio Marini Geno, Venetorum in Romania Potestatis, 
έκδοθεισα κατ’ ’Οκτώβριον τοΰ έτους 1205 : « . . . dimisimus comuni 
Venecie provinciam Dirrachij cum chartolarato Gla\renizi, et provin- 
ciam Vagenecie et Corfu cum tota eius insula» * 3 4.

2) Έν τφ υπέρ τής Εκκλησίας τής Κερκύρας χρυσοβούλλφ Θεο
δώρου Κομνηνοϋ τοΰ Δούκα (’Ιούνιος 1228) I «... παρά τών κατά και
ρούς ενεργούντων τήν Κέρκυραν νήσον καί τό τής Βαγενετίας θέμα» s.

Περί τοΰ θέματος Κεφαλληνίας ό Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννη
τος παρέχει αντιφατικός πληροφορίας. Ένφ δηλαδή εν τφ Περί θεμά
των έ'ργφ (τόμ. Γ' σελ. 54, Bonn) γράφει : «ή δέ Κεφαλληνία συμπερι- 
είληπται τή ΙΙελοποννήσφ' ουδέποτε γάρ εις τάξιν εχρημάτισε θέματος», 
έν τη συγγραφή τή έπιγραφομένη «Είς τον ίδιον υιόν 'Ρωμανόν» (De 
administrando imperio, σελ. 224 Bonn) γράφει : «Ίστέον δτι ή Κε
φαλληνίας στρατηγί; ήγουν τά νησία τοΰρμα ήν τό παλαιόν τής στρατη- 
γίδος Λογουβαρδίας" επί δέ Λέοντος τοΰ φιλοχρίστου δεσπότου γέγονε 
στρατηγίς». Κατά τήν δευτέραν ταύτην μαρτυρίαν, ή Κεφαλληνία μετά 
τών περί αυτήν νήσων άπετέλει τονρμαν τοΰ θέματος Λογγοβαρδίας καί 
κατόπιν, επί τών ημερών τοΰ αύτοκράτορος Λέοντος τοΰ Σοφού (886 
—912), άποσπασθεΐσα, άπετέλεσεν ίδιον θέμα υπό στρατηγόν. Αί μαρ- 
τυρίαι τοΰ Πορφυρογέννητου, πλήν τής άντιφάσεως, περιέχουν ίκανάς 
ανακρίβειας. 'Ιστορικά κείμενα καί σφραγιστικά μνημεία μαρτυρούν δτι 
τό θέμα Κεφαλληνίας ύφίστατο ήδη κατά τάς άρχάς τοΰ Θ' αίώνος. 
Κατωτέρω καταχωρίζομεν τάς γνωστάς είς ημάς μνείας τοΰ θέματος :

1) Παρά Έγινάρδφ (Eginhard) άναφέρεται ό Paulus Cefalaniae 
praefectus έν έτει 809 Δ

* Περί τοΰ θέματος τούτου θά γίνη κατωτέρω ό προσήκων λόγος.
3Tafel-Thomas, Urkunden, τόμ. Α', σελ. 570. Acta Albaniae, τόμ· 

Α', σελ. 42, άριθμ. 190.

3 Miklosich - Muller, Acta et Diplomata graeca, τόμ. 5, σελ. 14.
4 ΙΙαρά G. Ostrogorsky, Gescliichte des Byzantinischen Staates (= 

Byzantinisches Handbuch im Rahmen des Handbuchs der Altertumwissenschaft
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2) Έν to) λεγομένφ Τακτικφ τοΰ Uspensky άναφέρεται «πατρίκιος 
και στρατηγός Κεφαλληνίας» Κ

;>) Παρά τφ Συνεχιστή τοΰ Γεωργίου τοΰ 'Αμαρτωλοΰ * 1 2 3 * * μνημονεύε
ται στρατηγός Κεφαλληνίας ό Μουσουλίκης, άκμάσας κατά τούς χρόνους 
τοΰ αΰτοκράτορος Βασιλείου Α' τοΰ Μακεδόνος (867 — 886).

4) Έν τφ Κλητορολογίφ τοΰ Φιλοθέου (899) γίνεται μνεία «τοΰ αν
θυπάτου πατρικίου και στρατηγοΰ Κεφαλληνίας»

δ) 'Ωσαύτως έν τφ Τακτικφ τοΰ Beneschevic'4.
6) Παρά Σκυλίτζη-Κεδρηνφ (τόμ. Β', σελ 457) άναφέρεται ύ στρα

τηγός Κεφαλληνίας Κοντολέων, δ όποιος όμοΰ μετά τοΰ στρατηγοΰ Σά
μου άπεστάλησαν κατά μήνα Μάρτιον τοΰ 1010, εις Λογγιβαρδίαν διά 
νά καταστείλουν την αποστασίαν τών Λογγιβάρδων Μελού και Δάττου0.

Τά εις τό θέμα Κεφαλληνίας άναφερόμενα σφραγιστικά μνημεία, 
Ικανά τον αριθμόν, είναι τά ακόλουθα :

1) Μολυβδόβουλλον φέρον την επιγραφήν : «Κ(υρι)ε ό θ(εό)[ς, β[οή-
θ(ει) τ[φ] δοΰλφ............ ρ. άστ(φ) ΰπάτφ [β(ασιλικφ)) κου[β(ικουλαρίφ)]
(καί) στρ[ατ]ηγφ Κε[φα]λ[ην(ίας]»6. Ό Pantchenko αποδίδει τό μολυ
βδόβουλλον εις τον Ζ'—Η' αιώνα, αλλά τόσον ή άνάγνωσις δσον καί ή 
χρονολόγησις δεν είναι ασφαλείς7.

2) Μολυβδόβουλλον Η' —Θ' αίώνος : «Θεοτόκε βοήθει τφ σφ δοΰ
λφ Λέον[τι] β(ασιλικφ) σπαθ(αρίφ) [καί] στρα(τηγφ) Κεφ(αλληνίας) 8.

heratisgegeben von Walter Otto, Erster Teil. Zweiter Band, έν Μονάχφ, 1940), σελ. 
IBB, σημ. 2. Πρβλ. J. Β. Bn r y, A. History of the Eastern Roman Empire, σελ. 
224. V. Beneschevic', Die Byzantinischen Ranglisten nach dem Kletorolo- 
gion Philothei und nach den Jernsalemer Handschriften zusammgestellt und 
revidiert, Byzantinich-Neugriechische Jahrbiicher, τόμ, 5 (1926), σελ. 153.

1 F. Uspensky, έν Izvestija τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει 'Ρωσσικοΰ Αρ
χαιολογικού ’Ινστιτούτου, τόμ. 3 (1898) σελ. 113.

3 Τά μετά τόν Θεοφάνη, σελ. 845, Bonn.
s J. Β. Bur y, The Imperial Administrative System in the ninth Century, 

σελ. 147.
* V. Beneschevic', " Evil’ άνωτ., σελ. 120—121.
6 Πρβλ. G. Schlumberger, Ή Βυζαντινή ’Εποποιία, τόμ. Β', (με- 

τάφρασις Ί. Λαμπρίδου, ΆΟήναι 1905), σελ. 639.
6 Β. A. Pantchenko, Katalog Molibdovulov, έν Izvestija τοΰ 'Ρωσσι- 

κού ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου Κωνσταντινουπόλεως, τόμ. 13 (1908), σελ. 117.
7 Πρβλ. V. Beneschevic', “Evil’ άνωτ., σελ. 153. G. Ostrogor- 

s k y, Ένθ’ άνωτ., σελ. 133, σημ. 2.
* G. Schlumberger, Sigillographie de l’Empire byzantin, σελ. 208. 

Κ· K ω ν σ τ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα, σελ. 32.
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3) Μολυβδόβουλλον Η'—Θ' αίώνος : «Κύριε βοήθει τφ σφ δούλφ 
[Κωνστ]αντίν(φ) (πρα>το)σπαθ(αρίφ) (καί) ατρα(τηγφ) Κεφαλινή[ας] ι.

4) Μολυβδόβουλλον Η'—Θ' αίώνος: «Νικήτα β(ασιλικφ) πρωτοσπα- 
θ(αρίφ) [καί] στρα(τηγφ) Κεφ(αλληνίας)» 1 2 3 * * *.

δ) Μολυβδόβουλλον Η' —Θ' αίώνος: «Θεοτόκε βοήθει τφ σφ δού- 
λφ Νικολάφ ύπ[άτ](φ) [(καί) χ]«ρτ(ουλαρίφ) Κεφαλ(ληνίας)» 8.

6) Μολυβδόβουλλον Θ'αίώνος : «Στ[εφάνφ] τφ βασι[λ]ηκφ σπαθ[α-
ρ]ίφ κέ στρατηγφ Κεφαλωνία[ς[» A

7) Μολυβδόβουλλον Θ' αίώνος : «Θεοτόκε βοήθει τφ σφ δούλοι Νι- 
κηφόρφ β(ασιλικφ) (πρωτο)σπαθ(αρίφ) (καί) στρατ(ηγφ) Κεφ(αλληνίας)» δ.

8) Μολυβδόβουλλον τής αυτής περίπου εποχής, λίαν έφθαρμένον : 
«... (καί) στρα[τηγ]ο Κε[φ](αλληνίας)» Ρ.

9) Μολυβδόβουλλον I'—ΙΑ' αίώνος : «Κ(ύρι)ε βοήθει τφ σφ δούλφ 
Λέοντ[(ι) σπ]αθ(αρο)κανδ(ι)[δ](άτφ) (καί) χαρ[τουλ](αρίφ) Κεφα[λη]ν(ίας)»7.

10) Έπί μολυβδοβούλλου, λίαν έφθαρμένου, έκδοθέντος υπό του G. 
Schlumberger 8, ανήκοντας δέ, κατά μέν τόν εκδότην εις την Ι'ή ΙΑ' εκα
τονταετηρίδα,κατά δέ τον κ. Κ. Κωνσταντόπουλον9 10 εις την τελευταίαν, εύ- 
ρίσκομεν την μνείαν τουρμάρχου τίνος Κεφαλληνίας, τοΰ όποιου τό όνομα 
κατέστη δυσανάγνωστου. Τό μολυβδόβουλλον τοϋτο, παρατηρεί ό κ. Κων- 
σταντόπουλος ιη, μαρτυρεί ότι τό θέμα Κεφαλληνίας, προελθόν εκ τούρ- 
μας, υπεβιβάσθη καί πάλιν, κατά την ΙΑ' εκατονταετηρίδα, είς την τάξιν 
τούρμας. Ή παρατήρησις αυτή δεν είναι ορθή, διότι ή τοΰρμα άπετέλει 
ύποδιαίρεσιν τοΰ θέματος, ήδύνατο δ’ επομένως νά ΰπάρχη παραλλήλως 
προς τόν στρατηγόν καί τουρμάρχης, τοΰ οποίου διεσώθη τό μολυβδό
βουλλον. Πάντως ουδεμίαν άλλην μαρτυρίαν έχομεν περί τής έπελθού- 
σης διοικητικής μεταβολής, εάν πράγματι μεταβολή τις έπήλθεν είς τό

Περί τής διοικητικής διαιρέσεως έν τφ Βυζαντινφ Κρατεί.

1 G. Schlumberger, Αυτόθι.
2 Κ. Κωνσταντοπούλου, Αυτόθι.
3 G. Schlu mberger, Melanges d’archeologie byzantine, τόμ. A' (Πα- 

ρίσιοι, 1895), σελ. 205.
1 Έξεδόθη τό πρώτον υπό Κ. Ζ η σ ί ο υ, Κεφαλληνίας Χριστιανικά! ’Αρ

χαιότητες, έν Αρμονία, τόμ. 1 (1900), σελ. 223. Πρβλ. Κωνσταντοπού- 
λ ο υ, Αυτόθι, σελ. 32—33.

8 G. Schlumberger, Sigillographie de l’Empire byzantin, σελ. 207.

* Αυτόθι.
7 B. Pantchenko, ’Ένθ’ άνωτ., σελ. 94.
8 G. Schlumber ger, Αυτόθι, σελ. 208.
9 Κ. Κωνσταντο πού λ ο υ, Σημείωσις περί των μολυβδοβούλλιον τής 

Κεφαλληνίας, έν 'Αρμονία τόμ. 1 (1900), σελ. 249.

10 Αυτόθι, σελ. 251.
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διοικητικόν σύστημα τών νήσων. Τουναντίον, είναι γνωστόν εκ τοϋ ανω
τέρω παρατεθέντος χωρίου τοϋ Σκυλίτζη-Κεδρηνοΰ οτι, κατά τό έτος 
10.10, προΐστατο τής περιφερείας στρατηγός. Σημειωτέου επί πλέον δτι 
αί πολιτικοί και στρατιιοτικαί άνάγκαι τής Αυτοκρατορίας κατά την επο
χήν, εις την οποίαν αποδίδει την διοικητικήν ταύτην μεταβολήν ό κ. 
Κωνσταντόπουλος (δεύτερον ήμισυ τοΰ ΙΑ' αίώνος), όχι μόνον δεν θά 
έπέτρεπον τον υποβιβασμόν τοϋ θέματος Κεφαλληνίας εις τοΰρμαν, αλ
λά τουναντίον θά επέβαλλον τήν διά παντός τρόπου ενίσχυσιν και τό- 
νωσιν αυτοΰ.

κβ') Orion Patron et Methonis.

Ένταΰθα, ως καί κατωτέρω, ή λέξις δριον έχει ειδικήν τεχνικήν ση
μασίαν, δηλοΰσα διοικητικήν περιφέρειαν μικροτέραν τής τοϋ θέματος. 
Άπαντά δ’ αυτί) έν τφ ήμετέριρ έγγράιρψ, εν τή Partitio Romanian καί 
παρά Μιχαήλ τφ Άκομινάτψ (βλ. κατωτέρω)1. ΙΙοία ή ειδική θέσις τοϋ 
ορίου έν τφ πλαΐσίφ τής επαρχιακής διοικήσεως, τίς προΐστατο αύτοϋ( 
δεν δυνοίμεθα, ελλείψει σχετικών ειδήσεων, νά καθορίσωμεν.

Τό δριον ΙΙατρών καί Μεθώνης, μαρτυρουμενον καί υπό τής Parti
tio Romaniae 1 2 3, περιελάμβανε πιθανώτατα ολόκληρον τήν νοτίαν καί δυ
τικήν Πελοπόννησον. Τό ανατολικόν τμήμα τής χερσονήσου ύπήγετο 
προφανώς εις τό δριον Κορίνθου, "Αργους καί Ναυπλίου.

Αί πόλεις' των ΙΊατρών καί τής Μεθώνης συνάπτονται συνηθέστατα 
παρά τοΐς Βϋζαντινοϊς ίστορικοΐς. Οΰτω ό Κεδρηνός (τόμ. Β', σελ. 227— 
228) γράφει : «μαθών δέ δτι τά των εχθρών σκάφη τά δντικώτερα μέρη 
Πελοπόννησου ληΐζεται, Μεθώνην καί ΙΙΰλον καί Πάτρας . . . ». Ωσαύ
τως ό Νικήτας ό Χωνιάτης (σελ. 840, Bonn) : «’Αθήνας μεν γάρ καί 
Εύβοιαν καί τά περί Μεθώνην καί Πάτραν σπείρα Καμπανών καί Λα
τίνων ευσύνοπτος ώσεί κτήσεις διενείματο πατρφας» 3.

1 Πρβλ. G. Stadtmfiller, Michael Choniates Metropolit von Athen 
(ca. 1138—ca. 1222) [=Orientalia'Christiana, vol. XXX1I1. 2. Num. 91 (Φεβρ.— 
Μάρτιος, 1934)], σελ. 289—290. Πλήν τών ανωτέρω κειμένων, ό X τ. Κυρία κί· 
δ η ς, Βυζαντιναί Μελέται, σελ. 474, σημ. 1, καταλέγει και άλλα έγγραφα, έν τοΐς 
όποίοις μαρχυρεΐχαι ή λέξις, καί δή τό Τυπικόν Γρηγορίου χοΰ Πακουριανοΰ (πρβλ, 
καί σελ. 322) : «έν χοΐς ό ρ ί ο ι ς τής Φιλιππουπόλεως», καί χρυσόβουλλον ’Αν
δρονίκου τοΰ Β' (1298) : «έν ό ρ ίο ι ς Θεσσαλονίκης», «έν ό ρ ί ο ι ς Βερροίας 
καί Μογλένων». ’Έχομεν έν τοΰτοις νά παρατηρήσωμεν δτι εις τά παραιε/θέντα 
παραδείγματα δέν προκύπτει σαφώς ή ειδική τεχνική σημασία τής λέξεως.

2 Τ af e 1 - Thomas, Urkunden, A', σελ. 469.
3 Πρβλ. T a f e 1, Symbolae criticae, A', σελ. 57— 60.
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'Ο G. Schlumberger έξέδωκε πολύτιμον διά την ιστορίαν τής διοι
κητικής περιφερείσς Μεθώνης μολυβδόβουλλον τον Η' αιώνος : «Κύριε 
βοήθει τφ σφ δούλω Θεοδότου εκ π[ρ]οσόπ(ου) Μεθόνης» 1.

ΓΙερί τής ιστορίας τής πόλεως ΙΙατρών κατά τους μέσους βυζαντι
νούς χρόνους βλ. Στ. Θωμοπούλου, 'Ιστορία τής πόλεως ΙΙατρών, (’Αθή
ναν, 1888), σελ. 222—260, καί Ε. Gerland, Neue Quellen zur Geschi- 
chte des lateinischen Erzbistums Patras, (Λιψία, 1903), σελ. 3 κέ. Έκ 
των μετά την δημοσίευσιν τοΰ έργου τού Θωμοπούλου έκδοθεισών πηγών 
ιδιαιτέραν έχει σημασίαν διά την ιστορίαν τών ΙΙατρών σχόλιον τοΰ Και
σαρείας .’Αρέθα : «Τφ τετάρτφ έτει τής βασιλείας αύτοΰ [Νικηφόρου τοΰ 
Α', 802—811] ή ΙΙατρών τής ΙΙελοποννήσου τής πατρίδος ημών μετοικία 
από τής Καλαυρών πόλεως τοΰ 'Ρηγίου άνεκομίσθη εις τό άρχαΐον πόλι- 
σμα τών ΙΙατρών» A

κγ) Orion Co’< inthij, Argus et Nauplij.

'Υπό τό οριον τής Κορίνθου, ’Άργους καί Ναυπλίου ύπήγοντο ή 
Άργολίς και ή Κορινθία, πιθανώτατα δέ καί άλλαι έπαρχίαι τής ανατο
λικής Πελοπόννησου.

ΙΙοία ή σχέσις τών δύο τούτων ορίων προς τό θέμα ΙΙελοποννήσου, 
τοΰ οποίου την ΰπαρξιν δυνάμεθα να διαπιστώσωμεν μέχρι τοΰ ΙΑ' αίώ- 
νος, δεν δυνάμεθα επακριβώς νά καθορίσωμεν. ’Ίσως, έντή παρατηρούμε
νη κατά την ΙΑ'καί κυρίως κατά την ΙΕΓ εκατονταετηρίδα γενική τάσει 
πρός τεμαχισμόν καί κατάτμησιν τών παλαιοτέρων μεγάλων διοικητικών 
περιφερειών, τό οριον ΙΙατρών καί Μεθώνης καί τό τής Κορίνθου, ’Άρ
γους καί Ναυπλίου, ΰποκατέστησαν Ιν τή διοικήσει τό παλαιόν θέμα, τοΰ 
οποίου όμως ή περιφέρεια ύπήχθη εις την έποπτείαν καί τον έλεγχον τοΰ 
πραίτωρος 'Ελλάδος. Τούτο σαφώς προκύπτει καί εξ άλλων μνημείων, αλλά 
καί έκ τών διαφόρων συγγραφών τοΰ μητροπολίτου ’Αθηνών Μιχαήλ τοΰ 
Άκομινάτου, καί ίδίφ έκ τών αμέσως παρατιθεμένων χωρίων : Έν ΙΙροσ- 
φωνήματι εις τον πραίτωρα κυρ Νικηφόρον τον ΙΙροσοΰχον ταΐς’Αθήναις 
έπιστάντα, 9 : «τοιοΰτόν σε σωτήρα, λαμπρότατε άνδρών καί δικαιότατε, αί 
κάμνουσαι πόλεις ευτύχησαν, δσαι τε τής 'Ελλάδος καί δσαι τοΰ Πέλο- 
πος» *\ Έν Προσφώνήματι εις τον πραίτωρα κυρ Δημήτριον τον Δριμϋν * 3

t G. Schlumberger, Melanges d’archeologie byzantine, τόμ. A’, σελ. 
204—205.

3 Βλ. Σ. Β Κ ου γ έ α ν, έν Νέω 'Κλληνομνήμονι, τόμ. 9 (1912), σελ. 474.
3 2 π. Λάμπρου, Μιχαήλ ’Ακομινάτου τοΰ Χοινιάτου Τά Σιρζόμενα, 

τόμ. Α' (έν Άάήναις, 1879), σελ. 145.
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ταΐς Άθήναις έπιστάντα, 1 : «... επεί νϋν πρώτως ήκεν ’Αθήναζε ταμίας 
ευνομίας καί σωτήρ ‘Ελλάδος καί τής τοϋ Πέλοπος» ί. Αυτόθι, 7 : «... δο- 
κοΰντας έπί την άρχαίαν ευδαιμονίαν παλινδρομεΐν την 'Ελλάδα καί την 
τοΰ Πέλοπος, επεί υπό σοί δικαστή καί κοσμήτορι όίγεσθαι καί ρυθμίζε- 
σάαι κατά θειον ευτύχησαν»1 2. Αυτόθι, 47 : «καί ώσπερ την Μήδειαν φα- 
σι φεόγουσαν διά τοΰ θετταλικοΰ πεδίου τών φαριιάκων έκχυθέντων, πο- 
λυφάρμακον την Θετταλίαν ποιήσαι, ουτω καί ή πραιτωρεία αρχή, εκεΐθεν 
άρχομένη, κατέχεε τής 'Ελλάδος καί τής τοΰ Πέλοπος πάσαν αδικίαν ώσ
περ τινά δηλητήρια» 3. Έν Προσφωνήματι πρός τον Μέγαν Δοΰκα τον 
Στρυφνόν, 28 : «τφ τοι καί 6 θεοειδής βασιλεύς, ώσπερ πρός σέ τα τής 
αρχής διανειμάμενος, πιστεύει σοι τον ϋρ/ικηέλεν άρχόμενον και εις τά 

πέρατα Πελοποννηοον διατείνοντα κύαμον ... » i 5.
Συμπληροΰντες τα ανωτέρω περί τοΰ όρίον Κορίνθου, ’Άργους καί 

Ναυπλίου λεχθέντα, έχομεν νά προσθέσωμεν δτι ή Κόρινθος διετέλεσε 
κατά τούς μέσους αιώνας ή έδρα τοΰ στρατηγού Πελοπόννησου. Ουτω, 
κατά την πολιορκίαν τών ΙΙατρών υπό τών Σλάβων (806), «ό τηνικαΰτα 
στρατηγός υπήρχε πρός την άκραν τοΰ θέματος εν κάστρφ Κορίνθου» °, 
εκεί δέ, βραδυτερον, δ οσιος Νίκων 6 Μετανοείτε εύρε διατρίβοντα τον
πραίτωρα Βασίλειον τον Άπόκαυκον6.

Περί τοΰ Ναυπλίου είδικώτερον τοΰτο μόνον γνωρίζομεν δσον αφο
ρά εϊς την διοίκησιν, δτι κατά τό έτος 1082 μνημονεύεται ό στρατηγών 
Ναυπλίου 7 Νικηφόρος δ Καραντηνός παρά τφ Κεδρηνφ, τόμ. Β', σελ.

1 Αυτόθι, Α', σελ. 157.
2 Αυτόθι, Α', σελ. 160.
3 Αυτόθι, Λ', σελ. 177.
Α Αυτόθι, Α' σελ. 335. Περί τών σφραγιστικών μνημείων τοϋ ηνωμένου θέ

ματος Πελοπόννησου καί Ελλάδος, ώς καί της πραιτωρίας τής αυτής διοικητικής 
περιφέρειας, βλ. Ν. Ά. Β έ η, Zur Sigillographie der byzantinischen Themen Pe- 
loponnes und Hellas, Βυζαντινά Χρονικά τής Πετρουπολεως, τόμ. 21 (1914), σελ. 

214 κέ. (τμήμα τρίτον).
5 Κ ιο ν σ τ α ν τ ί ν ο υ τοϋ Πορφυρογέννητου, Είς τόν ίδιον 

υιόν 'Ρωμανόν, τόμ. Γ' (Bonn),σελ. 217. ΙΙρβλ. John Η. Finley, Corinth in 
the Middle Ages, έν Speculum, τόμ. 7 (1932), σελ. 480. Περί τής καθόλου ιστορίας 
τής Κορίνθου κατά τούς μέσους αιώνας, βλ. Αυτόθι, σελ. 477 κέ.

1 Σ it. Λ ά μ * ρ ο «, Ό βίος Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε, έν Νέφ Έλληνομνή-

μονι, τόμ. 3 (1906), σελ. 174.
1 "Ο Κ. Η ο p f, Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis 

auf unsere Zeit, έν Er s c h καί Gruber, Allgemeine Encyklopadie, τόμ. 85, 
σελ. 139, διορθώνει ανευ λόγου τό χωρίον τοϋ Κεδρηνοΰ καί αΰθαιρέτως άποκα- 
λεϊ τόν Καραντηνόν στρατηγοϋντα Ναύπακτού. Την γνώμην τοϋ Hopf αποδέχεται
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499 : «Σαρακηνοί δέ την παράλιον καταδραμόντες τοΰ Ιλλυρικοί μέχρι 
Κέρκυρας καί αυτήν πυρπολήσαντες. άλλ’ οί μέν άλλοι άπήμονες κακών 
οί'καδε υπενόστησαν, Σαρακηνοί δέ υπό τε 'Ραουσαίων καί τοΰ στρατη- 
γονντος $ν Ναυπλίφ Νικηφόρου πατρικίου τοΰ υίοΰ τοΰ Καραντηνοΰ 
κακώς έπαθον, καταπολεμηθέντες καί τα πλείω άποβαλόντες των σκα
φών* 1.

Προς την ιστορίαν τών τελευταίων ετών, τών αμέσως προηγουμέ- 
νων τής λατινικής κατοχής, συνδέεται τό δνομα τοΰ περιπύστου επιχω
ρίου άρχοντος Λέοντος τοΰ Σγουροί. Οΰτος εκ Ναυπλίου όρμώμενος καί 
κατά πατρικήν κληρονομιάν τάς τΰχας τής πόλεως ταύτης χειριζόμενος *, 
ανήκει εις τήν χορείαν τών άνδρών εκείνων, περί τών οποίων Νικήτας ό 
Χωνιάτης λέγει δτι εις «ολοσχερή φιλοτιμίαν κατά τής εαυτών πατρί- 
δος ΰπεκκαέντες, άνδραποδώδεις άνθρωποι, τρυφή καί ταΐς άλλαις άπο- 
νοίαις διεφθαρμένοι, οχυρωμάτων καί φρουρίων αποτόμων λαβόμενοι, οί 
δέ καί πόλεων έντειχίστων έπιβάντες, κακοδαίμονας τυραννίδας περιε- 
βάλοντο* 3, καθ’ ήν στιγμήν τό Βυζαντινόν κράτος, έν αποσυνθέσει καί 
άναρχίφ ευρισκόμενον, ήγετο πρύς τήν καταστροφήν. Ή σταδιοδρομία, 
τά επιτεύγματα καί αί καθ’ δλου ύπηρεσίαι τοΰ άνδρός τούτου δέν είναι 
δυνατόν νά απασχολήσουν ημάς ένταΰθα, είδικώς μελετώντας τά τής 
διοικήσεως τών τριών πελοποννησιακών πόλεων. Τοΰτο μόνον θά ήτο 
εύκταίον νά έγνωρίζομεν : ποια ή αρχή, τήν οποίαν ήσκει άρχικώς μέν ό 
πατήρ εΐτα δέ αυτός ούτος ό Λέων ό Σγουρός ; Πόθεν ήντλουν αυτήν;— 
Δυστυχώς εις τά ερωτήματα ταΰτα δέν είναι δυνατόν, ελλείψει πηγών, 
νά άπαντήσωμεν. Ή περισωθεΐσα έμμετρος σφραγίς τοΰ Λέοντος :

Σεβαστονττέρτατον, Μάρτνς, με ακέποις
Λέοντα Σγονρ(ώ)ν έκ γένους κατηγμένον 4,

μαρτυρεί δτι ουτος έφερε τον τίτλον τοΰ σεβαστοϋπερτάτου, άλλ’, ώς

καί ό Hertzberg, Ιστορία τής Ελλάδος, μετ. Π. Καρολίδου, τόμ. Α', σελ. 
405.

1 Πρβλ. Μ. Λαμπρυνίδου, Ή Ναυπλία από τών αρχαιότατων χρό
νων μέχρι τών καθ’ ημάς, (έν Άθήναις, 1898), σελ. (39.

3 Τοΰτο τουλάχιστον δυνάμεθα νά συναγάγωμεν έκ φράσεοις Νικήτα τοΰ 
Χωνιάτου (σελ. 800, Bonn) : «... πατρφόν τι μέτρον άναπληρών καί χειρίζων 
ούχ αιμάτων καθαρεύον κληρούχημα».

3 Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 840—841.
4 Κ. Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα, σελ. 184. 

Πρβλ. V. Laurent, Les bulles metriques dans la Sigillographie byzantine, 
'Ελληνικά, τόμ. 5 (1932), σελ. 173—174.
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όρθώς παρατηρεί δ V. Laurent ι, ή απονομή τοϋ επιζήλου τούτου τί
τλου είναι μετιχγενεστέρα τής έκθρονίσεως ’Αλεξίου τοΰ Γ' (1203), 6 
οποίος, ώς γνωστόν, κατέφυγε, προς τον Σγουρόν καί εδωκεν εις αυτόν 
ως σύζυγον την από τοΰ Μουρτζούφλου διαζευχθεΐσαν κόρην του Ευδο
κίαν. Πιίλανώτερον φαίνεται δτι δ Σγουρός ανήκεν εις τήν τάξιν τών 
επιχωρίων αρχόντων 1 * 3 4 καί ο τι επομένως ούδεμίαν νόμιμον εΐχεν εντολήν 
έν τή διοικήσει τοΰ ορίου Κορίνθου, "Αργους καί Ναυπλίου.

κ<Υ) Orion Thebareum et Euripij, cum insulis Andro et Caristo,
Kco, Milo et in ceteris insulis, que sub Andro sunt et Caristo.

Μετά τό δριον Κόρινθου, Άργους καί Ναυπλίου, τό έγγραφον ανα
φέρει τό δριον Θηβών καί Ευρίπου, μετά των νήσων ’Άνδρου καί Ku- 
ρύστου *, Κέω, Μήλου καί των λοιπών νήσων, όσαι εύρίσκονται, υπό τήν 
’Άνδρον καί τήν Κάρυστον. Τό δριον Θηβών καί Ευρίπου είναι γνωστόν 
καί έξ άλλης πηγής, τοϋ πολυτίμου Υπομνηστικού εις τόν βασιλέα κύ
ριον Αλέξιον τόν Κομνηνόν, υπό τοϋ μητροπολίτου Αθηνών Μιχαήλ 
τοΰ Άκομινάτου Α Καί ή περιφέρεια αυτή ύπήγετο ωσαύτως εις τήν 
έποπτείαν καί τήν δικαιοδοσίαν τοΰ πραίτωρος τής Ελλάδος καί τής 
ΙΙελοποννήσου, διφκεΐτο δέ πιθανώτατα υπό αρχοντος. Μολυβδόβουλλον 
τοΰ Γ—ΙΑ' αιώνος παραδίδει εις ημάς τό όνομα τοΰ αρχοντος Θηβών 
Καλλονά:

1 V. L a u r e n t, Αυτόθι.
3 Ή διάκρισις μεταξύ επιχωρίων καί θεματικών αρχόντων είναι σαφής έν 

έπιστολαΐς τοΰ μητροπολίτου 'Αθηνών Μιχαήλ τοΰ Άκομινάτου (Τα Σψζόμενα, 
τόμ. Β', σελ. 277 κέ.), ένθα οι θ ε μ α τ ι κ ο ί άρχοντες άντιδιαστέλλονται πρός 
τούς κτηματικούς άρχοντας, τούς γαιοκτήμονας. Ούχί σπανίως οί. κτημα
τικοί άρχοντες συνδυάζουν καί τήν ιδιότητα τοΰ θεματικού

3 Σημειωτέον δτι ό γρά-ψας τό έγγραφον ποιεί αι ιδιαιτέραν μνείαν τής πό- 
λεως Καρύστου, τήν οποίαν θεωρεί νήσον ! Εις τήν σύγχυσιν ταότην συνετέλεσε, 
νομίζομεν, ή ΰπαρξις ίδιας επισκοπής Καρύστου. Καί άλλο κείμενον μεσαιωνικόν, 
άδηλου συγγραφέως, εκλαμβάνει τήν Κάρυστον ώς νήσον. Βλ. J. F τ. Β ο i s s ο- 
n ade, Anecdota graeca, τόμ. A', σελ. 418—419 : «"Οτι άντικρύ τής ’Αττικής 
κεΐται νήσος πλάγιος, έν ή φύεται λίθος ξαινομένη καί ύφαινομένη, ώστε τά ύφη 
χειρόμακτρα γίνεσθαι, ρυπωθέντα δέ εις φλόγα έμβάλλεσθαι- καί άποκαθαίρεσθαι 
λέγουσιν ομοίως τοϊς πλυνομένοις λινοΐς. Καλείται δέ ή νήσος αΰτη Κάρυστος».

4 Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, Μιχαήλ Άκομινάτου τοϋ Χωνιάτου Τά Σφζόμενα. 

τόμ. Α', σελ. 308.
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Θεοτόκε βοήβει Καλλονα αρχοντι Θη[βΙ(&)ν1.

Επίσης εν τφ Blip τοΰ οσίου Μελετίου τοϋ Νέου τοϋ άσκήσαντος 
έν τφ δρει τής Μυουπόλεως (περ. 1035 — 1105), έργφ τοϋ επισκόπου Με
θώνης Νικολάου, άναφέρεται Βρυέννιός τις δούξ τιΐιν Θηβών, πιθανώ- 
τατα ό Νικηφόρος Βρυέννιός 1 2. Ουτος δμοις προΐστατο, προφανώς, εΰρυ- 
τέρας διοικητικής περίφερείας.

Ή Εύβοια, γνωστή πατά τους μέσους καί νεωτέρους χρόνους υπό 
τά ονόματα Ενριπος, "Εγ ρίπος καί Χρηπος (τό τελευταϊον τοϋτο ουδό
λως μαρτυρεΐται υπό τής παραδόσεως, φαίνεται δε όφειλόμενον εις σφάλ
μα γραφικόν), διφκεΐτο ήδη κατά τόν I' αιώνα υπό αρχοντος, υπαγόμε
νου εις τό θέμα 'Ελλάδος ’. «Ίστέον δτι έδέξατο ό αρχών Χρηπον (γρ. 
Ευρίπου, Έγρίπου) εν τφ θέματι Ελλάδος καμεϊν σαγίττας χιλιάδας σ' 
καί μεναΰλια χιλιάδας γ'* 3. Κατά τά τέλη τοϋ ΙΒ' αίώνος έν έπιστο- 
λαις τοϋ μητροπολίτου ’Αθηνών Μιχαήλ τοΰ Άκομινάτου, άναφέρεται 
«ό απ’ Ευρίπου όρμώμενος αρχών θεματικός Χαλκούτζης ό σεβαστός, ά- 
νήρ μισολατΐνος εϊπερ τις άλλος» 4 * 6, «τών έν Χαλκίδι τής Εύβοιας κτη 
ματικών αρχόντων τά πρώτα ών» °, «τά πρώτα ών τών έκεΐσε [έν Εύ- 
ρίπφ] ϋεματικών και κτηματικών αρχόντων» ΰ.

1 Κ. Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα, σελ. 20.
Πρβλ. Ν. A. Bees, Zur Sigillographie der byzantinitcben Thtrrtn Peloponnes 
und Hellas, έν Βυζαντινοΐς Χρονικοϊς τής Πετρουπόλεως, τόμ. 21 (1914), σελ. 204 
—205 (τμήμα τρίτον).

3 Νικολάου επισκόπου Μεθώνης καί Θεοδώρου τοϋ Προδρόμου, Βίοι Μελε
τίου τοΰ Νέου έκδιδόμενοι υπό Βασιλείου Β α σ ί λ ε ι ε β σ κ η (Συλλογή 
τής Παλαιστινιακής 'Εταιρείας, τόμ. 0, τεύχος 17, έν Πετρουπόλει, 1886], σελ. 
29. Πρβλ. Ε d. Kurtz, έν Byz. Zeitschrift, τόμ. 2 (1893), οελ. 311. Βλ. καί 
Acta Albaniae, τόμ. Α', σελ. 20. f Χρυσοστόμου Ά. Παπαδοπου
λ ο υ, αρχιεπισκόπου ’Αθηνών, Ό "Οσιος Μελέτιος ό Νέος, έν Θεολογία, τόμ. 13 
(1935), σελ. 117.

3 Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις ^ ής 
βασιλείου τάζεως (Bonn), σελ. 657. Πρβλ. Τ a f e 1, De Thessalonica eiusqne agro, 
σελ. 487.

4 Σ π. Λάμπρου, Μιχαήλ Άκομινάτου τοϋ Χωνιάτου Τά Σωζόμενα, τόμ.. 
Β', σελ: 277.

δ Αυτόθι, σελ. 278.
6 Αυτόθι, σελ. 28U. Ό Β. Pantchenko, Katalog Molibdovulov, έν Izve- 

stija τοΰ έν Ινωνσταντινουπόλει 'Ρωσσικοΰ ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου, τόμ. 13 
(1908), σελ. 143, έδημοσίευσε μολυβδόβουλλον Γρηγορίου πρωτοασηκρήτις τοΰ 
Χαλκούτση, ό οποίος ταυτίζεται μετά τοΰ Χαλκοΰτση τής Εύβοιας. Πρβλ. Ν. Α.
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κε) Dodecanissos.

To ονομα Δωδεκάνησος, προς δήλωσιν συμπλέγματος νήσων ούδε- 
μίαν σχέσιν έχοντος προς τό υπό τό ονομα τούτο σήμερον φερόμενον, 
μαρτυρεΐται τό πρώτον κατά τό έτος 781, καίΡ ο μνημονεύεται υπό τοϋ 
Θεοφάνους ό δρουγγάριος τής Δωδεκάνησου Θεοφύλακτος δ τοΰ 'Ραγγα- 
βέ 1. Βραδύτερον δ Σκυλίτζης-Κεδρηνός (τόμ. Β', σελ. 38, Bonn), δμιλών 
περί των «κακοίσεων» Νικηφόρου τοΰ Α' καί αντιγράφων τον Θεοφάνη, 
λέγει : « . . . καί τούς (όνησαμένους έξω τής ’Αβύδου σώματα οίκετικά 
άνά δύο νομίσματα τελέσαι προσέταξε, μάλ,ιστα τούς κατά την Δωδεκά
νησον» * * 3 4. Εις τον βασιλικόν βεστήτορα καί άναγραφέα Δωδεκάνησου 
Χριστόφορον άπέδωκεν ό A. Mordtmann 8 μολυβδόβουλλον τοϋ Θ' αίώ- 
νος, άλλ’ ή άνάγνωσίς του αμφισβητείται. Λ άνευ επαρκών, καθ’ ημάς 
λόγων. Μετά την υπό των Λατίνων ά'λωσιν τό ,ονομα διετηρήθη καί άνε- 
φέρετο εις την επικράτειαν τοΰ Μάρκου Σανσύδου:

Πρώτα τοΰ έδωκε ό βασιλεύς διά δωρεάν καί προίκιον 
δλην την Αωδεκάνι/αον, νά την κράτη απ’ αυτόν 5 * *.

Bees, Zur Sigillographie der byzantinischen Themen Peloponnes und Hellas, εν
Βυζαντινοΐς Χρονικοϊς της ΓΙετρουπόλεως, τόμ. 21 (1914), οελ. 206—207 (τμήμα
τρίτον).

4 Θεοφάνης, έκδ. De Boor, Α', σελ. 4.54. Πρβλ. Τ a f el, Symbolae criti- 
cae, Α', σελ. 62. Π. Γ. Z e q λ έ v τ ο υ, Ιστορικοί έρευναι περί τάς ’Εκκλησίας 
των νήσων τής Ανατολικής Μεσογείου θαλάσσης, τόμ. Α' (εν Έρμουπόλει, 1918), 
σελ. 5—6 Κ. Ά μ «ντο υ, Δωδεκάνησος, Byz Zeitschrift, τόμ. 30 (1929—1930), 
σελ. 245.

3 Πρβλ Τ a f e 1, Αυτόθι, σελ. 62. Π. Ζ ε ρ λ έ ν τ η ν, Αυτόθι, σελ. 6. Κ. Ά
μα ν τ ο ν, Αυτόθι, σελ. 245.

3 G. Schlumberg e.r, Sigillographie de l’Empire byzantin, σελ 194.
1 Π. Γ. Ζερλέντου, ’Ένθ' άνωτ., σελ. 7.
5 Χρονικόν τοϋ Μορέως, έκδ. J. Schmitt, στ. 2603—2604. Είναι άξιον ση- 

μειώσεως δτι αί άλλαι παραλλαγαι τοϋ Χρονικού χρησιμοποιούν είς τά αντίστοιχα 
χωρία τό όνομα 'Αρχιπέλαγος. Βλ Livre de la Conqneste, έκδ. J. Lon g n o n, 
§ 185, ένθα ό τόπος Archepellague, καί Libro de los Fechos (άραγωνική διασκευή)
έκδ. A. Mor el-F atio, § 253 (πρβλ. καί § 521, 548 κ. ά.), ένθα οί τόποι Arce- 
pelego καί Archipelago. Ή Δίς 'Ελένη Β ο υ ρ α ζ έ λ η, γράφουσα περί τοϋ 
Ατόμου τής λέξεω.ς 'Αρχιπέλαγος (’Αρχιπέλαγος—Αίγαΐον Πέλαγος,’Αθήναι, 1941), 
ήγνόησε τούς τόπους τούτους. Ό παραλληλισμός των τριών διασκευών, δεικνόων
την αποστροφήν τοϋ "Ελληνος ποιητοϋ, όπως χρησιμοποίηση τήν ξενικής προε-
λεύσεως λέξιν ’Αρχιπέλαγος, είναι έξόχως διδακτικός.
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Περί της διοικητικής διαιρέσεως εν τώ Βυζαντινή) Κρατεί. 2δ5

Μεταγενέστεροι συγγραφείς, ως οί Δημητριεΐς Δανιήλ καί Γρηγό- 
ριος 1 καί ό ’Αθηνών Μελέτιος * 2, νομίζουν ότι καί ό άλλοθεν μαρτυ- 
ροΰμενος τύπος Δονκάνησα'3 είναι δ ορΌ-ός, προελθόιν έκ τοΰ ονόματος 
τών δουκών τοΰ Αιγαίου Πέλαγους, άλλ’ ή λαϊκή παράδοσις έν τφ δί
στιχο.) :

"Ο,τ’ εΐν’ ή Πάρος κ’ ή Άξιά 
δέν ειν’ τα Δώδεκα νησιά 4 *,

διετήρησε τήν ορθήν ετυμολογίαν.
Τό όνομα Δωδεκάνησος άπεδόθη άρχικώς εις τάς περί τήν Δήλον 

νήσους, τάς Κυκλάδας λεγομένας, αί δποΐαι, κατά τον Στράβωνα (Γ 48δ), 
ήσαν αί εξής: Κέως, Κύθνος, Σέριφος, Μήλος, Σίφνος, Κίμωλος, ΙΙάρος, 
Νάξος, Σύρος, Μύκονος, Τήνος καί ’Άνδρος. Καθ’ δν δμως τρόπον τό 
όνομα των Κυκλάδων έπεξετάθη κατά τούς μέσους αιώνας πέραν τοΰ 
αρχικού συμπλέγματος, αφού κατήντησε νά δηλώνη τήν Σκΰρον, τήν 
Χίον, τήν Λέσβον καί τήν 'Ρόδον, ούτω καί δ όρος Δωδεκάνησος περιέ
λαβε πλείστας νήσους τού Αιγαίου ΙΙελάγους". "Οτε δέ, μετά τήν άπε- 
λευθέρωσιν τής 'Ελλάδος, άποκατεστάθη τό λογιώτερον όνομα Κυκλάδες, 
τό παραμεληθέν λαϊκώτερον Δωδεκάνησα ή Δ ονκάνησα περιωρίσθη προς 
δήλωσιν τών περί τήν 'Ρόδον, δοδδεκα καί αυτών νήσων.

Παρά τήν μεγάλην των έπέκτασιν, τά ονόματα Δωδεκάνησος καί 
Κνκλάδες δέν κατίσχυσαν εν τή διοικητική ορολογία. Οΰτο) έν έτει 1079 
άναφέρεται «διοικητής τών Κυκλάδων νήσων»6, τω 1088 δ Νικόλαος 
Τζάνζης, μάγιστρος, κριτής καί άναγραφεύς τών Κυκλάδων νήσων 7 καί 
τέλος, τώ 1263, «Λέων ό Έσκαμματισμένος άναγραφεύς 'Ρόδου καί τών

> Δ α ν ι ή λ ιερομόναχου καί Γ ρ η γ ορίου ίεροδιακόνου, Γεωγραφία 
νεωτερική, (έν Βιέννη, 1791), τόμ. Λ', σελ. 281. Πρβλ. Π. Γ. Ζερλέντο 
”Ενθ’ άνωτ., σελ. 7. Κ. Ά μ ά ν χ ο υ, Τρίνασος—Δωδεκάνησος, 'ίλληνικά, τόμ.
7 (1931), σελ. 275 276.

3 Μελετίου, Γεωγραφία παλαιά καί νέα, (έν Βενετία, 1807), τόμ. I”, 
σελ. 5-6. Πρβλ. Π. Ζ ε ρ λ έ ντ η ν, Αΰιόθι. Κ. ”Α μαντό ν, Αυτόθι.

8 Βλ. Π. Ζερλέντο υ, Αίιτόθι, σελ. 7—8.
i Παρά Π. Ζ ε ρ λ έ ν τ η, Αυτόθι, σελ. 7, καί Κ. Ά μ ά ν τ φ, σελ. 275
6 Π. Ζερλέντο υ, Αυτόθι. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Byz. Zeitschrift, τόμ. 30, 

σελ. 244.
6Miklosich-Miiller. Acta et Diplomata graeca, τόμ. 6, σελ. 22,
7 Αυτόθι, σελ. 55—57.
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266 Αιον. Α. Ζακυθηνοΰ

περί αυτήν καί τών Κυκλάδων νήσων» Τά παραδείγματα ταΰτα είναι 
σποραδικά, γενικώς δέ παρατηροΰμεν δτι, αντί τών ονομάτων τούτων, 
έπεκράτησεν έν τή διοικήσει τό δναμα.Αίγαΐον.

"Ηδη έν τφ Τακτικφ τοϋ Uspensky άναφέρεται ό δρουγγάριος τοΰ 
Αιγαίου Πέλαγους 1 * 3 αντί τοΰ δρουγγαρίου Δωδεκανήσου, τον όποιον ει- 
δομεν μνημονευόμενον υπό τοϋ Θεοφάνους. Κατά τό δεύτερον ήμισυ 
τοΰ Θ' αιώνος τό Αίγαΐον προήχθη εις θέμα, τοΰ όποιου προΐστατο ό 
ανθύπατος πατρίκιος καί στρατηγός Αιγαίου πέλαγους, περιλαμβανόμε
νος τόσον έν τφ Κλητορολογίφ τοΰ Φιλόθεου 3 δσον καί έν τφ Τακτικφ 
τού Benesehevic'4 5. Ό Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος (ΓΙερί θεμάτων, 
τόμ. Γ’, σελ. 46, Bonn) γράφει σχετικώς τά έξης: «προσωκείωνται δέ τφ 
στρατηγφ τοϋ Αιγαίου πελάγους αϊ τε Κυκλάδες νήσοι καλούμεναι καί 
τών Σποράδων, ων προέχουσιν ή τε Μιτυλήνη καί Χίος καί αυτή ή Λή
μνος».

Τάς πενιχράς ταύτας τών πηγών πληροφορίας συμπληρώνουν έπωφε- 
λώς τά δημοσιευθέντα πολυτιμότατα σφραγιστικά μνημεία. Έκ τούτων 
άναφέρονιαι εις δρουγγαρίους : δ.

1) Μολυβδόβουλλον τοΰ Θ' αϊώνος : «Θεοτόκε βοήθει τφ σφ δού- 
λφ' Νικήτα β(ασιλικφ) σπαθ(αρίφ) δρουγγα[ρ](ίφ) Αίγέου ΓΙε[λάγους]». 
Τό μολυβδόβουλλον τοΰτο, έκδοθέν τό πρώτον υπό τοΰ ’Αντωνίου 
Μηλιαράκη6, άπεδόθη υπό τού έκδοτου εις τύν δρουγγάριον τοΰ πλοΐμου, 
τον ναύαρχον δηλαδή, Νικήταν, ό όποιος μετέσχε τής άτυχούς κατά τών 
’Αράβων τής Σικελίας εκστρατείας τοΰ έτους 966 καί ό οποίος, γενόμε- 
νος αιχμάλωτος, έγραψεν έν Μεχεδίμ (Mahdia) τής Τύνιδος τον έν τή 
Εθνική Βιβλιοθήκη τών ΓΙαρισίων άποκείμενον κώδικα τον περιέχοντα 
ομιλίας Βασιλείου τοΰ Μεγάλου, Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ κάί Ίωάννου 
τοϋ Χρυσοστόμου. Έν τφ σχετικφ βιβλιογραφικφ σημειώματι λέγεται :

1 Αυτόθι, σελ. 214—210, 217—219.
a F. Uspensky, έν Izvestija τοϋ έν Κωνσταντινουπόλιι ’Ρωσσικοΰ ’Αρ

χαιολογικού ’Ινστιτούτου, τόμ. 3 (1898), σελ. 120. V. Benesehevic’, Die by. 
zantinischen Ranglisten, Byzantinisch-Neugriechische Jahrbiicher, τόμ. 5 (1920), 
σελ. 129.

3 J B. B u r y, The Imperial Administrative System, σελ. 147.
1 V. Benesehevic’, A ΰτόθι, σελ. 122.
5 Περί τών δρουγγαρίιυν βλ. Ί. Κουλακύφσκη, Δροΰγγος καί δρουγ

γάριος, έν Βυζαντινοΐς Χρονικοΐς τής Πετρουπόλεως. τόμ. 9 (1902), σελ. 1—30 
(ρωσσ.). Ε. Stein, Untersunchungen zur spatbyzantinischen Verfassungs-nnd 
Wirtschafcsgeschichte, Mitteilungen zur osmanischen Geschichte, τόμ. 2 (1926), 
σελ. ί>6 — 57. H an t on, Lexique explicatif du Recueil des inscriptions grecques 
chretiennes d’Asie Mineure. Byzantion, τόμ. 4 (1927—1928), σελ. 79—80.

e Ά v τ. Μ η λ ι α ρ ά κ η, Μολυβδόβουλλον Νικήτα, βασιλικού σπαθαρίου
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«Έγράφη ή παρούσα βίβλος οικείοι χειρί Νικήτα α' σπαθαρίου) καί γε
γονότος δρουγγαρίου τοϋ πλο'ίμου . . . Άλλ’ ώς ορθώς παρετήρησεν ό 
κ. Κ. ΚωνσταντόπουλοςΧ, ούτε οί τίτλοι των δυο προσώπων ταυτίζονται 
ούτε τά τεχνικά γνωρίσματα τοΰ μολυβδοβούλλου επιτρέπουν νά άποδώ- 
σωμεν αυτό εις τον I' αιώνα. Εις ταΰτα προσθέτομεν ότι, ως συνάγεται 
έκ τών ανωτέρω μνημονευθεισών πηγών, τάς οποίας ό κ. Κοινσταντό- 
πουλος δεν ειχεν ύπ’ ό'ψιν, κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ Γ αίώνος ή πε
ριφέρεια τοϋ Αιγαίου διφκεΐτο υπό στρατηγού 3, οΰχί δέ υπό δρουγγα- 
ρίου. Μετά πλείονος επομένως πιθανότητος ό διαπρεπής "Ελλην νομι- 
σματολόγος προσέγραψε τό ήμέτερον μολυβδόβουλλον εις τον κατά Θ' 
αιώνα άκμάσαντα ναύαρχον Νικήταν Ώορύφαν * 1 * 3 *.

2) Μολυβδόβουλλον τοϋ Θ' αίώνος : «Θεοτόκε βοήθει τφ σφ δούλω 
’Ιωάννη β(ασιλικφ) α' σπ(αθαρίφ) κ(αί) δρουγ(γαρίφ) τ(οϋ) Αίγέ(ου) ΙΙε- 
λάγους» A

3) "Ετερον μολυβδόβουλλον τοΰ αύτοΰ αίώνος : «Ίωαήνφ [=’Ιωάν- 
νη] β(ασιλικφ) σπαθ(αρίφ) κ(αί) δρουγγ(αρίφ) τοϋ Αίγ(αίου) Πελ(άγους)»5.

4) Μολυβδόβουλλον ανήκον πιθανώς εις τον αυτόν αιώνα : «Θεο
τόκε βοήθει τφ σφ δοΰλφ .... β(ασιλικφ) σπ(αθαρίφ) κ(αί) δρουγ(γαρίφ) 
τ(οΰ) Αίγέ(ου) Πελ(άγους)»6 * * 9.

Εις στρατηγούς τοϋ Αιγαίου ΓΙελάγους άναφέρονται:

1) Μολυβδόβουλλον τοϋ I' αίώνος : «Κ(ύρι)ε βοήθει τφ σφ δοΰλ(φ)

Περί τής διοικητικής διαιρέσεως εν τφ Βυζαντινή» Κρατεί.

καί δρουγγαρίου Αιγαίου Πέλαγους, έν Διεθνεΐ Έφημερίδι Νομισματικής ’Αρχαιο
λογίας, τόμ. 1 (1898), σελ. 448—450. Πρβλ. Κ. Κιονσταντοπούλου, Βυ- 
ζαντιακά Μολυ,ΐδόβουλλα, σελ. 29.

1 Κ. Κ ω ν σ τ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ, Ή σφραγίς τοΰ ναυάρχου Νικήτα Ώορύ-
φα, Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος, 1925, σελ. 439 κέ.

3 Οΰχί ορθά είναι τά υπό τοΰ κ. Κ ω ν σ τ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ, Αυτόθι, σελ. 
445, γραφόμενα, δτι : «έν δσιρ έπεκρέματο ό έκ τών ’Αράβων κίνδυνος, αί νήσοι
τοΰ Αιγαίου διετέλουν υπό ναύαρχον, όταν δ’ ό κίνδυνος εκείνος έξεμηδενίσθη
κατά τήν I' εκατονταετηρίδα διά τής άνακτήσειος τής νήσου υπό τοΰ Νικηφόρου 
Φωκά, άνετέθη ή διοίκησις τοΰ θέματος είς στρατηγόν κατά τήν κανονικήν διοι
κητικήν ιεραρχίαν . . . ». Ώς ανωτέρω ε’ίδομεν, ή περιφέρεια τοΰ Αιγαίου Πελά- 
γους προήχθη είς θέμα πολύ ένωρίτερον, νομίζομεν δ’ άντιθέτως δτι δ αραβικός 
ακριβώς κίνδυνος ύπηγόρευσε τήν διοικητικήν ταύτην μεταβολήν.

s Κ. Κιονσταντοπούλου, Αυτόθι, σελ. 445 κέ.
* G. Schlumberger, Sigillographie de l’Empire byzantin, σελ. 193.
3 Αυτόθι, σελ. 194.
9 Αυτόθι, σελ. 195.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΟΝΈτος ΙΖ'
17
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258 Διον. Α. Ζακυθηνοΰ

Στυλιαν(φ) β(ασιλικφ) α' σπαθ(αρίφ) κ(αί) στρατ(ηγφ) τοΰ Αιγαίου Πέ
λαγους)» \

2) Μολυβδόβουλλον τοΰ Γ αιώνας : « . . . β(ασιλικφ) σπαίίαροκαν- 
δ(ι)δ(άτφ) κ(αί) στρατηγ(φ) Αίγ(αίου) Πελάγ(ους).» 1 * 3.

3) Μολυβδόβουλλον τοΰ Γ αίώνος : «[f Κύριε βοηθάει τφ σφ δοΰλ(ο,)) 
Λέοντ(ι) β(ασιλικφ) σπα·θ(αρίφ) κ(αί) στρατηγ(φ) τ(οΰ) Έγγέου Γίελ[ά- 
γ](ους)» 3.

Εις δοϋκα καί πραίτωρα τοΰ Αιγαίου άναφέρεται μολυβδόβουλλον 
τοΰ ΙΑ'—ΙΒ' αίώνος : «Κ(ΰρι)ε β(οή)θ(ει) Νικηφόρφ [(πρωτο)προέ]δρω 
βε[στάρχ(η) δ]ουκί [καί] πραίτ[ω]ρ(ι) τοΰ Αιγαίου τφ Βατάτ(ζη)» 4 5.

Εις άλλους τέλος, λειτουργούς άναφέρονται :

1) Μολυβδόβουλλον τοΰ Θ' αίώνος : «Κύριε βοήθ-ει τφ σφ δούλφ 
Χριστοφόρφ β(ασιλικφ) βεστίτορ(ι) κ(αί) άναγραφ(εϊ) IBNIC» (=Δα>δεκα- 
νήσου) δ.'Ως καί ανωτέρω έλέχΟ-η, ή άνάγνωσις τοΰ μολυβδοβοΰλλου τού
του αμφισβητείται.

2) Μολυβδόβουλλον τοΰ I' αίώνος : «f Κ(ύρι)ε β(οή)θ(ει) Όρέστ(η) 
σπα·θαρ(ο)κανδ(ι)δ{άτφ) κ(αί) χ(αρ)του(λαρίφ) τοΰ Έγέου Πελάγου(ς)»6.

3) Μολυβδόβουλλον Η'—Θ' αίώνος: «Θ(ε)οτόκ(ε) βοή·&(ει) [f] Μι- 
[χα]ήλ β(ασιλικφ) στρά(τορι) (καί) χαρτ(ουλαρίφ) τοΰ Αίγ(αίου) ΙΙελά-

γ(ους)» 7.
4) Μολυβδόβουλλον ΙΑ'—ΙΒ' αίώνος : * ... η' σπαθ(αρίφ) επί τ(οΰ) 

Χρ(υσο)τρι[κλ](ίνου) [κρι]τ(η) επί τ(οΰ) 'Ιπποδρ(όμου) κ(αί) τ(οΰ) Αί- 

γ(αίου) Πελ(άγους)» 8.

1 Αυτόθι, σελ. 194.
3 Αυτόθι, σελ. 3 95.
8 G. Schlumberger, Melanges d’archeologie byzantine, Α' (Παρίσιοι, 

1895), σελ. 225—226. K. Κωνσταντοπούλου, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλ. 

λα, σελ. 29.
4 Β. A. Pantchenko, Katalog Molybdovullov, έν Izvestija τοΰ έν Κων- 

σταντινουπόλει 'Ρωσσικοΰ Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου, τόμ. 9 (1904), σελ. 376.
5 G. Schlumberger, Sigillograpbie de l’Empire byzantin, σελ. 194.

* Αυτόθι.
7 V. Laurent, Sceaux byzantins inedits, Byz. Zeitschriit, τόμ. 33 (1933), 

σελ. 348.
8 G. Schlumberger, σελ. 194. Προς άδηλον «κριτήν Αιγαίου» απευ

θύνονται έπιστολαι Μιχαήλ τοΰ Ψελλοϋ παρά Κ. 2 ά θ ρ, Μεσαιωνική Βιβλιοθή

κη, τόμ. 5, σελ. 297 καί 338.
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5) Μολυβδόβουλλον I'—ΙΑ' αίώνος : « . . . [β]εστά[ρ]χ(η) καί κριτ(ή) 
τ[οΰ] <Αίγαί>ου ΓΙελάγου[ς] τφ Σκλη[ρ]φ» ’.

6) Μολυβδόβουλλον άχρόνιστον φέρον την έμμετρον επιγραφήν : 
«ΓΙαΰλου σφραγίς κρίνοντ[ο]ς Αίγαίον πλόον» 1 * 3.

κς) Mitilinim. Chios. Samos. Rodos. Kos. Strovilos.

Ό Κωνσταντίνος δ Πορφυρογέννητος ρητώς μαρτυρεί 3 δτι έκ των 
νήσων τοΰτοιν ή Μυτιλήνη καί ή Χίος, ως καί ή Λήμνος, άνήκον εις τό 
θέμα Αιγαίου ΙΙελάγους. Έν τοΰτοις σφραγιστικά μνημεία παρέχουν 
περί τής Χίου Ιδιαιτέρως διαφόρους πληροφορίας.

Καί πρώτον, μολυβδόβουλλον τοΰ Η'—Θ' αίώνος, έκδοθέν υπό τοΰ 
Pantchenko 4 5, μνημονεύει κοινόν διοικητήν Σάμου καί Χίου: «Κύριε 
βοήθει τφ σφ δοΰλφ Νικολ[ά]φ διοικ(ητή) Σάμου (καί) τ(ή)ς Χίου». Έ- 
πιπολαίως κρίνων τά πράγματα, θά ήδύνατό τις νά συναγάγη έκ τοΰ 
μνημείου τοΰτου δτι, έν δεδομένη στιγμή, κατά τον Θ' αιώνα, αί νήσοι 
Σάμος καί Χίος συνήφθησαν διοικητικώς. Επιμελέστερα δμως μελέτη 
τοΰ μολυβδοβοΰλλου καί ιδιαιτέρως τής ειδικής σημασίας τοΰ τίτλου τοΰ 
διοικητοΰ έπιτρέπει νά άχθώμεν εις διαφορετικά συμπεράσματα.

Ό βασιλικός λειτουργός ό δηλοΰμενος διά τοΰ ονόματος τοΰ διοικη- 
τοΰ ήσκει καθήκοντα τελείως άσχετα προς τά καθήκοντα, τά όποια 
ασκεί ό διά τοΰ αυτού ονόματος έν τή παρ’ ήμΐν οργανώσει δηλοΰμενος 
κρατικός υπάλληλος. Ό βυζαντινός διοικητής ήσκει εξουσίαν καθαρώς 
οικονομικήν. Έν τφ Κλητορολογίιρ τοΰ Φιλόθεου 6 κατέχει την ένάτην 
θέσιν μεταξύ τών υπαλλήλων τών ΰποτεταγμένων εις τον λογοθέτην 
τοΰ γενικού. Την ειδικήν ταΰτην σημασίαν τοΰ ονόματος καθορίζουν, με
ταξύ τών άλλων, τά ευθύς κατωτέρω παρατιθέμενα χωρία. 'Ο χρονο
γράφος Θεοφάνης 6 διηγείται δτι ό αύτοκράτωρ Λέων ό Γ' δ ’Ίσαυρος 
«Ιδών τά τείχη τής πόλεως πτωθέντα διελάλησε τφ λαφ λέγων, δτι υμείς

1 Κ. Ιίωνσταντο π ο ύ λ ο υ, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα, σελ. 288.
3 G. Schlumber g'e r, Sigillographie de l’Empire byzatitin, σελ. 195. 

Πρβλ. V. Laurent, Les bulles metriques dans la Sigillographie byzantine, Έλ- 
φ ληνικά, τόμ. 5 (1932), σελ. 161.

3 Περί θεμάτων, τόμ. Γ' (Bonn), σελ. 43.
4 Β. A. Pantchenko, έν Izvestija τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει ‘Ρωσσι· 

κοϋ ’Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, τόμ. 13 (1908), σελ. 131.
5 J. Β. Bury, The Imperial Administrative System in the ninth Century, 

σελ. 140.
6 Θεοφάνης, τόμ. A' σελ. 412 (de Boor):
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ούκ ευπορείτε κτίσαι τά τείχη, άλλ’ ημείς προσετάξαμεν τοίς διοικηταΐς 
καί άπαιτοΰσιν εις τον κανόνα κατά όλοκοττίνιν μιλιαρίσιν καί λαμβάνει 
αυτό ή βασιλεία καί κτίζει τά τείχη». Σημαντικώτερον είναι τό χωρίον 
τής 61ης Νεαράς τοϋ Λέοντος τοΰ Σοφού :.« ... τούς επί συλλογήν τών 
δημοσίων φόρων καθιστάμενους (διοικητάς δ’ αυτούς ή συνήθως ομιλία 
καλεΐν οίδε) ... » 1. Ήτο, λοιπόν, ό διοικητής ανώτερος επόπτης τών 
δημοσίων φόρων.

Μετά τάς διευκρινήσεις ταύτας, επανερχόμενοι εις τό απασχολούν 
ημάς μολυβδόβουλλον, δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι αί νήσοι Σάμος καί 
Χίος έτάχθησαν, κατά τον Θ' αιώνα, υπό τον αυτόν οικονομικόν επό
πτην. Ή οικονομική δμως διοίκησις δεν ήτο άναγκαστικώς πάντοτε αν
τίστοιχος τής στρατιωτικής καί πολιτικής, ιδία δέ προκειμένου περί τών 
νήσων, δπου αί ναυτικαί άνάγκαι έρρύθμιζον έκάστοτε τήν σημασίαν 
καί τήν εκτασιν τών πολιτικών καί στρατιωτικών περιφερειών. Επομέ
νως ή μαρτυρία τοϋ σφραγιστικού μνημείου ουδόλως αναγκάζει ημάς νά 
δεχθώμεν δτι αί δύο νήσοι άπετέλεσαν κοινήν διοικητικήν περιφέρειαν.

Άφ’ ετέρου μολυβδόβουλλον τοΰ Η' ή Θ' αίώνος αναφέρει Γεώρ
γιόν τινα βασιλικόν κουράτωρα καί άρχοντα Χίου *, έτερον άνήκεν εις 
τον διοικητήν τής νήσου Μιχαήλ * * 3. Σημαντικωτάτη δμως πασών είναι ή 
εν τή συλλογή Schlumberger άποκειμένη σφραγίς τοΰ Γ ή ΙΑ' αίώνος, 
έχουσα οϋτω : «Θ(εοτό)κε β(οήθει) τφ σφ δούλ(φ) Λέοντι σπαθα- 
(ρίφ) ταγματοφύλακ(ι) κ(αί) στρατηγ(φ) Χίου τ[φ Κ]υπαρικ(ιώτη)» 4 5· 
Προς τήν πληροφορίαν ταύτην τοΰ μολυβδοβούλλου συμφωνεί καί ό 
Σκυλίτζης-Κεδρηνόςδ, καθ’δν στρατηγών Χίου, τφ 1027, ήτο ό Βεριβό- 
ης. Έκ τών ρητών τούτων μαρτυριών θά ήδύνατό τις νά συμπεράνη δτι 
ή Χίος άπετέλεσε, κατά τον I' ή ΙΑ'_αίώνα, ίδιον θέμα υπό στρατηγόν. 
Πιθανή έν τούτοις φαίνεται ή γνιόμη τοΰ Schlumberger 6, καθ’ήν 
ή Χίος ,διετέλει πρωτεύουσα τοϋ θέματος Αιγαίου καί επομένως τόσον ό 
υπό τοϋ μολυβδοβούλλου άναφερόμενος Λέθ)ν δ Κυπαρικιώτης δσον καί

1Zacharia von Lingenthal, Jus Graecorotnanum, έκδ. Ί. καί
Π. Ζ έ π ο υ, τόμ. Α', σελ. 182. Περί τών διοικητών έν τφ Βυζαντινφ κράτει, βλ. 
κυρίως F. D δ I g e r, Beitrage zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwal-
tung, σελ. 70 κέ.

’ G. Schlumberger, Sigillographie de l’Empire byzantin, σελ. 196.
5 Αυτόθι. Πρβλ. K. Κωνσταντοποΰλου, Εις διοικητής Χίου τής 

ένδεκάτης έκατονταετηρίδος, Χιακά Χρονικά, τόμ. 3 (1917), σελ. 120—125.
4 G. Schlumberger, Αυτόθι.
6 Αυτόθι.
• Σκυλίτζης-Κεδρηνός, τόμ. Β', σελ. 484, Bonn.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:46 EEST - 34.211.113.242



Ηερί τής διοικητικής διαιρέσεως έν τφ Βυζαντινή) Κρατεί. 261

δ υπό τοΰ Σκυλίτζη-Κεδρηνοΰ μνημονευόμενος Βεριβόης ήσαν στρατηγοί 
ολοκλήρου τοΰ θέματος, έκ τής κυριωτάτης των νήσων λαβόντος την 
επωνυμίαν.

Ή νήσος Σάμος άπετέλεσεν ίδιον θέμα. Ένφ τό Τακτικόν τοΰ Us
pensky ουδόλως αναφέρει τήν διοικητικήν ταΰτην περιφέρειαν, τό Κλη- 
τορολόγιον τοΰ Φιλοθέου 1 καί τό Τακτικόν τοΰ Beneschevic'1 2 δμιλοΰν 
ήδη περί τοΰ ανθυπάτου πατρικίου καί στρατηγού Σάμου. Ό Πορφυρο
γέννητος (ΙΙερί θεμάτων, τόμ. Γ , σελ. 41) παρέχει λεπτομερεστέρας ει
δήσεις : «ότε οΰν, λέγει, εγένετο δ μερισμός τών θεμάτων, διά τό είναι 
έπιφανεστάτην τήν νήσον, μητρόπολιν αυτήν καί αρχήν τοΰ θέματος τών 
πλωϊζομένων τεθείκασιν’ ή γάρ μεσόγειος καί ή καταντικρύ άκρα τής 
Σάμου, αυτή τε ή ’Έφεσος καί Μαγνησία καί Τράλλεις, ή τε Μΰρινα καί 
ή Τέως καί ή Λέβεδος,καί ε'ως Άτραμυττίου, τά άνω καί πρόσγεια τφ τών 
βρρκησίων στρατηγφ ήγουν τφ ήγουμένφ τοΰ ίππικοΰ τάγματος έκείνιρ 
έκληροδοτήθησαν. διήρητο δε τό θέμα τής Σάμου εις τοΰρμας δυο, μίαν 
μέν τήν Έφέσιον, δευτέραν δέ τήν Άτραμυττηνήν. ό δέ στρατηγός τοΰ 
θέματος αυτήν έλαχε Σμύρναν τήν πόλιν πραιτοδριον» 3.

Αί εις ημάς γνωσταί μνεϊαι τοΰ θέματος καί τών στρατηγών Σάμου 
έν φιλολογικαις πηγαις είναι αί ακόλουθοι :

1) Παρά Σκυλίτζη-Κεδρηνφ (τόμ. Β', σελ. 253, Bonn) ·. «έπολιορκή- 
θη δέ καί υπό τών Σαρακηνών ή Σάμος, συμπαραληφθέντος καί τοΰ 
στρατηγοΰντος εν αυτή Κωνσταντίνου πατρικίου τοΰ Πασπαλά». Ή πο
λιορκία αυτή τής Σάμου εγένετο τφ 899.

2) Έκ τών επιφανών στρατηγών τής Σάμου υπήρξεν δ μετέπειτα 
αυτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου 'Ρωμανός δ Λακαπηνός, στρατηγήσας ολίγον

1 J. Β. Bury, The Imperial Administrative System in the ninth Century,
σελ. 117. Ό Bury, A History of the Eastern Roman Empire, σελ. 230, σημ. 5, 
σημειώνει on τό θέμα τής Σάμου ίδρύθη μετά τούς χρόνους τής έζ Άμορίου δυ
ναστείας (820—867), ό δέ Η. G e 1 z e r, Die Genesis der byz. Themenverfassung, 
σελ. 127, ανάγει τήν ϊδρυσιν αύτοΰ εις τούς χρόνους Λέοντος τοΰ Σοφοί.

3 V. Beneschevic', Die Byz. Ranglisten, έν Byzantinisch-Neugriechi- 
sche Jahrbilcher, τόμ. 5, σελ. 122—123.

3 *0 αυτός έν τούτοις συγγραφείς (Αυτόθι, σελ. 24) συνάπτει τήν "Εφεσον 
καί τήν Σμύρνην προς τό θέμα τών Θρφκησίων. Περί τής Ιστορίας καί τών μνη
μείων τή; νήσου κατά τούς πρωίμους χριστιανικούς καί βυζαντινούς χρόνους, 
βλ. Α. Μ. Schneider, Samos in friihchristlicher und byzantinischer Zeit, έν 
Mitteilungen des deutschen Archaologischen Instituts. Athenische Abteilung, τόμ. 
54 (1929), σελ. 97—141.
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προ τοϋ θανάτου Λέοντος τοϋ Σοφοΰ, τφ 9111.
3) Ό Α. Μ. Schneider αναφέρει Πακουριανόν τινα πατρίκιον στρα

τηγόν άκμάσαντα κατά την I' εκατονταετηρίδα 8.
4) Ό στρατηγός Σάμου Βασίλειος ό Άργυρός άπεστάλη τφ 1010, εις 

’Ιταλίαν, όμοΰ μετά τοΰ στρατηγοί' Κεφαλληνίας τοΰ Κοντολέοντος, διά 
νά καταστείλουν την αποστασίαν τής Βάρεως1 2 3.

5) Τφ 1023, άναφέρεται στρατηγός Σάμου ό Δαβίδ ό άπό’Αχριδών4 *.
6) Κατά τον Σκυλίτζην-Κεδρηνόν °, ό στρατηγός Σάμου Γεώργιος ό 

Θεοδωροκάνος συνεπλάκη, τφ 1207, μετά στόλου ’Αγαρηνών και έτρε- 
ψεν αυτόν εις φυγήν.

7) Κατά τά έτη 1087 —1089, προΐστατο τοΰ θέματος ό στρατηγός 
και προνοητής Σάμου Ευστάθιος ό Χαρσιανίτης 6.

Σφραγιστικά μνημεία άναφερόμενα εις τό θέμα τής Σάμου γνωρί- 
ζομεν τά εξής:

1) Μολυβδόβουλλον τοϋ Θ' αίώνος : «Κ(ΰρι)ε βοήθ(ει) τφ σφ δοΰλ(ω) 
Κωνσταντίν(φ) β(ασιλικφ) α' σπαθ(αρίφ) κ(αί) στρατιγό Σάμου» 7. Ό 
Mordtmann, δ όποιος πρώτος έξέδωκε τό μολυβδόβουλλον, ταυτίζει τον 
ενταύθα άναφερόμενον στρατηγόν μετά τοϋ Κωνσταντίνου τοΰ ΙΙασπα- 
λά, ό όποιος έστρατήγει εν τή νήσφ, δτε αυτή, τφ 889, έπολιορκήθη υπό 
τών Σαρακηνών 8.

2) Μολυβδόβουλλον τοϋ Θ'—Γ αίώνος: «Κ(υρι)ε βοήθει τφ σφ) δου- 
λ(φ) Θεο[γ]νόστ(φ) [β](ασιλικφ) α' σπαθ(αρίφ) [καί] στρατη[γ]φ τ(ής) 
Σάμου» 9.

3) Μολυβδόβουλλον I'—ΙΑ' αίώνος : «Θ(εοτό)κε βοήθ(ει) τφ σφ

1 Τά μετά τόν Θεοφάνη, σελ. 377 (Bonn). Συμεών δ Μάγιστρος, 
Αυτόθι, σελ. 715. St. Runciman, The Emperor Romanus Lecapenus and his 
Reign, σελ. 63.

2 A. M. Schneider, ”Ενθ’ άνωτ.. σελ. 104.
*Σκυλίτζη ς-Κ ε δ ρ η ν ό ς, τόμ. Β', σελ. 467. Πρβλ. Α. Μ. S c h n e i-

d e r, Αυτόθι.
" Σκυλίτζης-Κεδρηνός, τόμ. Β', σελ. 479. Schneider, Αυ

τόθι.
6 Σκυλίτζης-Κεδρηνός, τόμ. Β', σελ. 484. Schn eider, Αυ

τόθι.
9 Miklosich καί Muller, Acta et Diplomata graeca, τόμ. 6, σελ. 34 

καί 41.
7 G. Schlumberger, Sigillographie de l’Empire byzantin, σελ. 257.
8 Βλ. ανωτέρω.
9 K. Κωνσταντοπούλου, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα, σελ. 32.
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δούλφ Κων(σταντίνφ) μαγίστρφ κ(αί) στρατηγ(φ) τής Σάμου τφ Άργυ- 
ρ(ο)πώλφ»ι.

Ή 'Ρόδος, ως άλλωστε ή Κώς καί ή Στρόβιλος 1 2 3, ύπήγοντο είς τό 
θέμα τών Κιβυρραιωτών : «ή δέ 'Ρόδος ή νήσος, λέγει ό Πορφυρογέννη
τος (Περί θεμάτων, σελ 38—39), μέση μέν κεΐται τοϋ θέματος (τών Κι- 
βυρραιωτών), αποβλέπει δέ προς βορράν τε καί νότον, δελτωτή τό σχή
μα, την δέ γραμμήν τρίγωνος». Έκ τών σφραγιστικών μνημείων άναφέ- 
ρομεν ενταύθα μολυβδόβουλλον τοϋ Γ—ΙΑ' αίώνος έ'χον οΰτω : «Κ(ύρι)ε 
βοήθη τοϋ δοΰλου τοϋ Θεοΰ Σοφρονείο βασηλικό κ(αν)τ(ι)δ(ά)τ(φ) κέ 
άρχον(τι) 'Ρόδου» \

Ή νήσος Κώς φαίνεται, δτι κατά τούς χρόνους τών εναντίον τών 
’Αράβων αγώνων, έ'λαβεν ιδιαιτέραν σημασίαν, άφοΰ μολυβδόβουλλον, 
πρό ολίγων μόλις ετών δημοσιευθέν 4, ποιείται μνείαν δρουγγαρίου τής 
νήσου : «Κ(ύριε) βοήθ(ει) τφ σφ δούλφ Λέοντι κανδ(ι)δάτου κ(αί) δρουγ
γαρίου τής Κώου». Έν έ'τει 1089 μνημονεύεται ό μάγιστρος, μέγας χαρ- 
τουλάριος καί άναγραφεύς τής νήσου Κώ Χριστόφορος ό Κσψηνός 5.

κζ') Kriti.

Έπιστεύετο παλαιότερον 6 δτι ή νήσος Κρήτη, παραμείνασα από τοϋ 
έ'τους 827 μέχρι τοϋ 961 υπό τήν αραβικήν κυριαρχίαν, ουδέποτε άπετέ- 
λεσεν ίδιον θέμα. ’Έγγραφα, επιγραφικά καί σφραγιστικά μνημεία, έκ 
τών υστέρων γνωσθέντα, απέδειξαν εσφαλμένην τήν γνώμην ταύτην· 
Πράγματι έν τφ Τακτικφ τοϋ Uspensky (α' ήμισυ τοϋ Θ' αίώνος) άνα- 
φέρεται μετά τον στρατηγόν Δυρραχίου ό πατρίκιος καί στρατηγός Κρή
της 7, ένφ κατωτέρω τό αυτό κείμενον δμιλεΐ απλώς περί άρχοντος Κρή-

1 G. Schlumberger, Melanges d’archiologie byzantine, A', σελ. 231— 
232. Πρβλ. K. Κωνσταντοπούλου, ’Ένθ’ άνωτ,, σελ. 40.

* Περί Στροβίλου, νήσου καί πόλεως, βλ. Τ a f e 1, Symbolae criticae, A', 
σελ. 65—66. Είς τά αυτόθι καταχωριζόμενα χωρία προσθέτομεν τό ακόλουθον, εγ
γράφου τοΰ έτους 1229 ή 1244 : «... κρατοΰντος τό κομμέρκιον τής Άναίας ή 
καί αΰτάς τάς σκάλας τών Παλατίων, τής Στροβήλου, τής ’Εφέσου . . . ». Μ i · 
klosich-Muller, Acta et Diplomata graeca, τόμ. 6, σελ. 183.

3 G. Schlumberger, Melanges d’archiologie byzantine, A', σελ. 207.
1 A. M. Schneider, *'Ενθ’ άνωτ., σελ. 141.
6 Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata graeca, τόμ. 6, σελ. 57—59.
6 G. Schlumberger, Sigillographie de l’Empire byzantin, σελ. 200.
’ F. Uspensky, έν Izvestija τοϋ έν Κωνσταντινουιτόλει 'Ρωσσικοΰ ’Αρ

χαιολογικού ’Ινστιτούτου, τόμ. 3 (1898) σελ. 115,
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264 Διον. Α. Ζακυθηνοΰ

της ι. Ή παράλληλος μνεία των δυο τούτων θεματικών αρχόντων παρέ
χει έρμηνευτικάς τινας δυσχερείας. Ό Bury 2 πιστεύει δτι ή παράλληλος 
μνεία οφείλεται εις αμέλειαν τού συντάξαντος το Τακτικόν, άχθέντος εις 
τό σφάλμα τούτο υπό παλαιοτέρων πηγών, τάς οποίας ειχεν ύπ’ δψιν, καί 
παρατηρεί οτι φαίνεται παράδοξος ή προαγωγή εις στρατηγίδα τής νή
σου Κρήτης, καθ’ ήν εποχήν αυτή έτέλει υπό τήν αραβικήν κυριαρχίαν. 
Διά νά άρη δέ τήν δυσκολίαν ταΰτην, διατυπώνει δύο υποθέσεις : α') δτι 
ή διοικητική περιφέρεια τής μεγαλονήσου περιελάμβανε καί άλλας νήσους 
τού Αιγαίου καί επομένως ό στρατηγός αυτής έξηκολούθησεν ασκών 
πραγματικήν εξουσίαν επί τού ελευθέρου έναπομείναντος τμήματος τής 
επαρχίας του, καί β') δτι ή κεντρική κυβέρνησις τής Κωνσταντινουπόλε
ως, εν συνδυασμφ προς τήν εκστρατείαν τοΰ Θεοκτίστου (843), προσδο- 
κώσα τήν άνάκτησιν τής νήσου, έταξεν αυτήν έκ τών προτέρων υπό 
στρατηγόν. ‘Ο κ. Στ. Κυριακίδης 3 * θεωρεί άστηρίκτους τάς απόψεις τοΰ 
Bury καί τοποθετεί, καθώς καί ανωτέρω έλέχθη, τήν σύνταξιν τοΰ 
Τακτικού είς τούς προ τοΰ 828 χρόνους.

ΓΙλήν τοΰ Τακτικού τοΰ Uspensky, καί άλλο κείμενον παρέχει πλη
ροφορίας περί τής στρατηγίας Κρήτης. Ό ανώνυμος συγγραφεύς τοΰ σχε
τικού τμήματος τών μετά τον Θεοφάνη μαρτυρεί δτι δ πρωτοσπαθάριος 
Φωτεινός, στρατηγός -τηνικαΰτα τών ’Ανατολικών, τά τής Κρήτης άπαν
τα διοικεΐν προεβάλετο" δς έκεΐσε παραγενόμενος, καί τών μέν γενόμε- 
νος θεατής τών δέ καί ακροατής, τρανότερον άνεδίδασκε τον Μιχαήλ 
[τον Β', 820:—829] τά πραττόμενα καί δύναμίν τινα ήξίου έκπέμπειν τήν 
έκεΐθεν άποσοβήσουσαν τούς εχθρούς» Δ Άποτυχούσης τής εκστρατείας 
τής Κρήτης, ό Φωτεινός «τήν τής Σικελίας οτρατηγίδα αύθις τής Κρήτης 
άλλάσσεται» 5. Είναι γνωστόν δτι ό πρωτοσπαθάριος Φωτεινός άπεστάλη 
είς τήν Σικελίαν τφ 826 6 καί επομένως ή έν Κρήτη στρατηγία του πρέ

> Αυτόθι, σελ. 119
3 J. Β. Β u r y, The Imperial Administrative System in the ninth Century» 

σελ. 13—14.
3 Στ. Κυριακίδου, Βυζυιντιναί Μελέται, σελ. 501.
* Τά μετά τόν Θεοφάνη, σελ. 76.
8 Αυτόθι, σελ. 77.
6 J. Β. Β u r y, A History of the Eastern Roman Empire, σελ. 289, σημ. 3 

καί 479. Ό A. A. V a s i 1 i e ν, Byzance et les Arabes, τόμ. Α' (Βρυξέλλαι, 1935), 
σελ 59, άναθειορών παλαιοτέραν γνώμην του, συμφωνούσαν μέ τά πορίσματα τών 
μελετών τοΰ Bury, λέγει ότι ή εκστρατεία τοΰ Φωτεινοΰ έχενετο μικρόν μετά τό 
έτος 828, έν δέ τι) σημ. 2: «le gouvernement de Photinos est impossible a dater et 
nous n’avons la moindre indication sur le r61e qu’il a pu jouer», Παρατηροϋμεν
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πει νά τεθή είτε εις τάς άρχάς τούτου, είτε εις τό προηγούμενον έτος 
82δ, καθ’ ήν εποχήν συνετελεϊτο ή κατάληψις τής νήσου υπό των’Αρά
βων.

Έκ πάντων τούτων προκύπτει ότι ή νήσος Κρήτη, αν μή προ τής 
κατακτήσεως, πάντως κατά την διάρκειαν των πρόίτων αραβικών επιθέ
σεων και τών πρώτων επιχειρήσεων των άναληφθεισαιν υπό των Βυζαν
τινών διά την έκδίωξιν τών ’Αράβων, είχε προαχθή εις την τάξιν στρα- 
τηγίδος

At περί τής διοικητικής περιφέρειας Κρήτης μετά την άνάκτησιν 
(961) καί μέχρι τοΰ έτους 1204 ειδήσεις δύνανται νά συνσψισθοΰν εις τά 
εξής :

1) Κατά τά έτη 988—989 άναφέρεται δούξ τής Κρήτης ό Μιχαήλ 
Καραντηνός, λαβών μέρος εις την αποστασίαν τοΰ Βάρδα Φωκά 2.

2) Έν μολυβδοβοΰλλφ, έπ’ εσχάτων εκδοθέντι καί άνήκοντι εις την 
ΙΑ'εκατονταετηρίδα, άναφέρεται δ στρατηγός Κρήτης Βασίλειος: «[f] 
Θ(εοτό)κε β[οή]θει τφ σφ δ[ούλ](ω) f Βασιλ[είφ] πατ[ρ](ικίφ) [καί] στρα- 
τ[η]γ(φ) Κρήτ(ης)»3.

3) Μνεία τοΰ στρατηγού Κρήτης Εΰμαθίου εν επιγραφή επί σπονδύ
λου κίονος σφζομένου έν Ήρακλείφ: «Κ(ύρι)ε βωίθι τ(όν) δοϋλόν σου 
[Ευμ]άθιον προτοσπα[θά]ριον κέ στρατιγόν [Κρ]ίτις» *. Ό εκδότης συν
άδελφος κ. Σπ. Μαρινάτος έταυτισε τον εν τή επιγραφή μνημονευόμενον 
Εύμάθιον προς τον έξ άλλων φιλολογικών πηγών καί σφραγιστικοίν μνη
μείων γνωστόν Εύμάθιον τον Φιλοκάλην °, άκμάσαντα κατά τούς χρόνους

όμως ότι, ακόμη καί αν δέν λάβωμεν ύπ’ όψιν τούς υπολογισμούς τοΰ άγγλου 
ιστορικού, αλλά τήν δλην διατύπωσιν τοΰ χωρίου τών μετά τον Θεοφάνη, πειθό- 
μεθα δτι ή κατάκτησις τοΰ θέματος τής Κρήτης δέν είχε συμπληρωθή, δτε άνέ- 
λαβε τήν διοίκησιν τοΰ θέματος ό Φωτεινός.

1 Ό V. L a u r e n t, Bulletin de Sigillographie byzantine, Byzantion, τόμ. 
5 (1929—1930), σελ. 635—636, άγνοήσας τήν έν τφ Τακτικφ τοΰ Uspensky μνείαν 
καί τό κείμενον τών Μετά τόν Θεοφάνη, λέγει δτι είναι πιθανόν δτι ή νήσος, άνα- 
κτηθεΐσα τφ 961, δίφκήθη αμέσως ύπό δουκών ή κατεπάνω καί δτι μόνον περί τό 
τέλος τής V έκατονταετηρίδος προήχθη εις στρατηγίδα. 

s Βλ. V. L a ιι 
* Κ. Μ. Κ ω ν

ρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. 6 (1929), σελ. 316.
1 Σπ. Μαρινάτου, Εύμάθιος ό Φιλοκάλης τελευταίος στρατηγός τοΰ 

Βυζαντινού θέματος τής Κρήτης, Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ· 
7 (1930), σελ. 389 -390.

5 Περί τής καθόλου δράσεως τοΰ άνδρός τούτου, βλ. καί Ν. Ά. Β έ η, Zur 
Sigillographie der byzantinischen Themen Peloponnes und Hellas, έν Βυζαντι- 
νοΐς Χρονικοΐς τής Πετρουπόλεως, τόμ. 21 (1914), σελ. 229 κε. (τοΰ τρίτου μέ
ρους).

ent. Αυτόθι, σελ. 635.
σταντοπούλου, Στρατηγός Κρήτης, Έπετηρίς Έται-
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τοΰ αΰτοκράτορος ’Αλεξίου Α' τοΰ Κομνηνοΰ
Ό ταυτισμός οΰτος θά ήτο απολύτως πειστικός καί μετά πολλής 

πιθανότητος θά ήδυνάμεθα νά δεχθώμεν δτι ό Ευμάθιος Φιλόκαλης, ό 
όποιος βραδΰτερον κατέλαβε μέγιστα αξιώματα εν τή κυβερνήσει τοΰ 
Κράτους, διετέλεσε κατά την αρχήν τής σταδιοδρομίας αΰτοΰ στρατηγός 
Κρήτης, εάν μή εξ άλλης πηγής καθίστατο γνωστός ομώνυμος στρατη
γός Κρήτης, ζήσας έβδομήκοντα έτη προ τοΰ Φιλόκαλη. Πράγματι, έν τέ- 
λει τής διαθήκης τοΰ οσίου Ίωάννου τοΰ εν Κρήτη λάμψαντος, γραφεί- 
σης τφ 1028, φέρεται τό όνομα τών πρωτοσπαθαρίων καί στρατηγών 
Κρήτης Φιλαρέτου καί Ευμαθίου *. Ουδεμία επομένως χωρεϊ αμφιβολία 
δτι ό Ευμάθιος τής επιγραφής πρέπει νά ταυτισθή προς τον Εΰμάθιον 
τής διαθήκης καί οΰχί προς τον Φιλοκάλην καί δτι ή σχετική παρατήρη' 
σις τοΰ V. Laurent απολύτως ευσταθεϊ 1 * 3.

Έν τή αυτή μελέτη ό κ. Μαρινάτος πειράται νά απόδειξη δτι, μετά 
τήν άποχώρησιν τοΰ Ευμαθίου, προαχθέντος εις ανώτερα αξιώματα, ή 
μεγαλόνησος έπαυσεν αποτελούσα ίδιον θέμα καί προσηρτήθη υπό ά- 
πλοΰν κατεπάνω εις τήν πραιτωρίαν Ελλάδος καί Πελοποννήσου. Πάν
τα ταΰτα στηρίζονται επί παρερμηνείας εγγράφου τοΰ έτους 1118 (ούχί 
δέ τοΰ 1192), τό όποιον ό κ. Μαρινάτος έγνώρισε μόνον εκ σχετικής 
μνείας τοΰ Schlumberger4 5 καί έν τφ όποίφ, άφορώγτι εις πράγματα 
κρητικά, γίνεται μνεία τοΰ «πρωτοπροέδρου καί κατεπάνω Κρήτης κυ- 
ροΰ Ίωάννου τοΰ Έλλαδικοΰ, καί οικείου ανθρώπου τοΰ αγίου ημών 
αΰθέντου, τοΰ πανσεβάστου σεβαστού μεγάλου δουκός καί πραίτωρος, 
κυροΰ Ευμαθίου τοΰ Φιλοκάλη καί αΰθέντου ημών» 6. Ή μέν υπαγωγή 
είς τον πραίτωρα δεν είναι ρητή, ή δέ εις τον μέγαν δοΰκα, χειριζόμενον 
τήν ΰψίστην έποπτείαν τών θαλασσών, ευνόητος- αλλά καί ρητή εάν ήτο 
ή είς τον πραίτωρα υπαγωγή, τό πράγμα ουδόλως θά έσήμαινε τήν κα- 
τάργησιν τής διοικητικής περιφερείας Κρήτης, διότι, ώς δρθώς παρε-

1 Σι Μαρινάτου, "Ενθ’ άνωτ., σελ. 391 κέ.
3 Α. Λελεδάκι, "Ακολουθία φσματική τοΰ όσιου καί θεοφόρου πατρός 

ημών κΰρ Ίωάννου τοΰ έν Κρήτη λάμψαντος, (έν Χανίοις, 1922), σελ. 19. Πρβλ. 
V. Laurent, Bulletin de Sigillographie byzantine, Byzantion, τόμ. 5 (1929— 
1930), σελ. 636.

3 V. Laurent, Bulletin de Sigillographie byzantine,' Byzantion, τόμ. 6 
(1931), σελ. 801—802. *0 κ. Μαρινάτος, ύπ’όψιν τοΰ όποιου έθεσα τά νεώτερα ταΰ
τα σιοιχεΐα, έδέχθη άδιστάκτως ότι ό ταυτισμός τοΰ' Ευμαθίου τής έπιγραφής 
πρός τόν Ευμάθιον τοΰ άγιολογικοΰ κειμένου είναι εΰλογώτερος.

4 G. S c h 1 umb e r g e r, Sigillographie de l’Empire byzantin, σελ. 189.
5 Miklosich - Muller, Acta et Diplomata graeca, τόμ. 6, σελ. 96
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τηρήθη1, ή «συγχώνευσις πλειόνων θεμάτων δεν εΐναί τι to ασυνήθες 
έν τή διοικητική ίστορίρ τοΰ Βυζαντίου, είναι δέ αΰτη προσωρινή καί 
εντελώς προσωπική και ουδόλως σημαίνει την διοικητικήν κατάργησιν ή 
συγχώνευσιν τών υφισταμένου θεμάτων εις τό διηνεκές».

4) Μνεία δουκών τής Κρήτης έν χρυσοβούλλφ σιγιλλίφ τοΰ αΰτο- 
κράτορος Ίωάννου τοΰ Κομνηνοΰ, τοΰ έτους 1119 : «... οί κατά και
ρούς δούκες Κρήτης» 3.

5) Μνεία δουκος τής Κρήτης έν πατμιακφ έγγράφφ τοΰ έτους 1193: 
«δούξ τής καθ’ ημάς νήσου Κρήτης Κομνηνός Στέφανος ό Κοντοστέ
φανος» 3.

6) Εις τον ΙΒ' αιώνα αναφέρει ό Schlumberger 4 μολυβδόβουλλον 
άνήκον εις Μιχαήλ τινα κατεπάνω Κρήτης : «Κύριε βοήθει τφ σώ δούλφ 
Μιχαήλ κατεπάνω Κρήτης» δ.

κη') Kipros.

Ή καθ’ δλου διοικητική όργάνωσις τής ελληνικής μεγαλονήσου εί
ναι έξόχως τεταραγμένη. Γοΰτο άλλωστε δΰναταί τις ευκόλως νά έρμη- 
νεύση, εάν λάβη ύπ’ δψιν τάς τύχας καί τάς ίστορικάς περιπετείας τής 
νήσου, ή οποία μέχρι τοΰ έ'τους 965, οπότε έπανήλθεν όριστικώς εις 
τούς κόλπους τής Αυτοκρατορίας, άπετέλεσε τό άντικείμενον πολέμων 
μεταξύ ’Αράβων καί Βυζαντινών.

’Επιγραφή τών προ τοΰ 'Ηρακλείου χρόνων αναφέρει τον Θωμάν, * *

Περί τής διοικητικής διαιρέσεως έν τφ Βυζαντινφ Κράτει.

1 Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Βυζαντινά! Μελέται, σελ. 503.
8 Miklosich-Miiller, Αυτόθι, τόμ. 6, σελ. 101. Πρβλ. F r. D ο 1- 

g e r, έν Byz. Zeitschrift, τόμ. 29 (1929), σελ. 433.
8 Miklosich-Miiller, Αυτόθι, σελ. 125. F r. D ο 1 g e r, Αυτόθι.
*G. Schlumberger, Sigillographie de l’Empire byzantin, σελ. 201. 
δ Ή Κρήτη, καί υπό τήν βενετικήν ακόμη κυριαρχίαν, διηρεΐτο κατά τό προ- 

υτάρχον βυζαντινόν σύστημα, εις τ ο ύ ρ μ α ς. Ούτως έν λατινικφ έγγράφφ τοΰ 
’Αγγέλου Morosini (25 Αύγουστου 1254) άναφέρεται ή «turma de apano Syvrito», 
παρά E. G e r 1 a n d, Histoire de la noblesse cretoise au Moyen age έν Revue 
de l'Orient latin, τόμ. 11 (1905—1908), σελ. 51. Πρβλ. Αυτόθι, σελ. 54 και 56 έ'γ- 
γραφον ’Ιακώβου Δελφίνου (8 Ίανουαρίου 1260) καί σελ. 80—81 έγγραφον τής 
1ης Σεπτεμβρίου 1570. «Τοΰρμα ή Σίβρυτος» άναφέρεται καί έν έλληνικφ σημειώ- 
ματι τοΰ ΙΔ' αίώνος, έπιγραφομένφ «Αί γενεαί τών Κρητικών τών έξ αυτών δύο 
σκαλών» (Αυτόθι, σελ. 101). Πρβλ. Ε. S t e i n, Untersuchungen, έν Mitteilungen 
zur osmanischen Geachichte, τόμ. 2 (1926), σελ. 22, σημ. 1.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:46 EEST - 34.211.113.242



268 Διον. Λ. Ζακυθηνοΰ

«τον μεγαλοπρεπέστατου κόμητα Κόπρου» 1, υπό δέ τοΰ Schlumberger? 
έξεδόθη μολυβδόβουλλον τοΰ Η' αίώνος, άνήκον εις τον διοικητήν ’Ιωάν 
νην τον ύπατον : «Θεοτόπε βοή-θει τώ σφ δοόλιρ Ίο^άννη ύπάτιρ κ(αϊ) 
διοικητ(ή) Κόπρου». ’Ασφαλώς ή σφραγ'ις αυτή πρέπει νά τεθή μικρόν 
μετά τό έτος 746, κατά τό όποιον ό αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Ε' 
άνακατέλαβε την νήσον.

Κατά τον Θ' αίώνα, ή Κόπρος, άνακτηθεϊσα καί πάλιν διά βραχό- 
τατον χρονικόν διάστημα, ωργανώθη διοικητικούς. Ό Κωνσταντίνος ό 
Πορφυρογέννητος μαρτυρεί δτι ό Βασίλειος ό Α' (867 — 886) : «εις θέ
ματος τάξιν ταυτην κατέστησε καί διεπέρασεν έν αυτή στρατηγόν ’Αλέ
ξιον εκείνον τον περιβόητον, τό γένος ’Αρμένιον, δς καί έπεκράτησεν 
αυτή; χρόνους επτά» 1 * 3. Κατά τήν ιδίαν εποχήν άναφέρεται ό σπαθαρο- 
κανδιδάτος καί επάρχων Κόπρου Σταυράκιος 4 5 6.

Τήν ταραχήν καί ακαταστασίαν περί τήν διοικητικήν δργάνωσιν τής 
Κόπρου καί μετά τό έτος 965 μαρτυρούν αί σψζόμεναι μαρτυρίαι τόσον 
τών φιλολογικών πηγών δσον καί τών σφραγιστικών μνημείων. Τάς μαρ
τυρίας ταυτας καταχωρίζομεν κατωτέρω :

1) ΓΙαρά Σκυλίτζη-Κεδρηνφ : «Γέγονε δέ τις καί άλλη αποστασία έν 
Κόπρφ κατά τούτον τον χρόνον,πρωτουργόν έχουσα Θεόφιλον τόν ’Ερω
τικόν ουτος γάρ της νήσον στρατηγών καί νεωτέρων αεί πραγμάτων έφι- 
έμενος έπείπερ έπόθετο τήν τοΰ Καλαφάτου καταστροφήν καί τήν κατα- 
σχοϋσαν τά πράγματα σόγχυσιν, καιρόν εύθετον ευρεΐν οίηθείς προς τό 
σπουδαζόμενον, τότε τό έθνος ά'παν τών Κυπρίων άνάπτει καί τόν δικα
στήν καί πράκτορα τών δημοσίων φόρων, τόν πρωτοσπαθάριον Θεοφό- 
λακτον, άνελεΐν παρασκευάζει, έγκλημα τοότω έπενεγκων ιός βαρείας τάς 
τών συντελειών ποιουμένορ εισπράξεις» Ή αποστασία τών Κυπρίων τί
θεται εις τάς άρχάς τής βασιλείας τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου 
(1012—1055), κατά δέ τόν Schlumberger ΰ, έτελείωσε κατά τούς πρώ" 
τους μήνας τοΰ 1043. Επομένως κατά τούς προ τοΰ έτους τούτου χρό-

1 A. Rambaud, L’Empire grec au dixieme siecle, (ΠαρίσΙοι, 1870),
σελ. 188.

3 G. Schlumberger, Sigillographie de l’Empire byzantin, σελ. 304.
3 Περί θεμάτων, τόμ. Γ', σελ. 40.
4 Φ ω τ ί ο υ, Έπιστολαί, παρά Μ i g n e, Patr. graeca, τόμ. 102, στ. 984. 

Πρβλ. A. V o g t, Basile ler empereur de Byzance et la civilisation byzantine a la 
fin du IXe siecle, (Παρίσιοι, 1908), σελ. 190—191.

5 Σκυλίτζης-Κεδ ρηνό ς, τόμ. Β', σελ. 549, Bonn.
6 G. Schlumberger, ‘Η Βυζαντινή ’Εποποιία. Αί Πορφυρογέννητοι 

Ζωή και Θεοδώρα, μετάφρ. Ί. Λαμπρίδου, (Άθήναι, 1906), σελ. 545.
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νους έχομεν στρατηγόν Κύπρου τον Θεόφιλον τον Ερωτικόν.
2) Μολυβδόβουλλον τοϋ ΙΑ' αΐώνος : «Κ(ύρι)ε βοήθει Μιχαήλ βέστη 

κριτή και κατεπάνω Κύπρου» 1.
3) Κατά τούς χρόνους τοΰ αύτοκράτορος ’Αλεξίου τοϋ Α' (1081— 

1118) έχρημάτισε δούξ τής Κύπρου ό πολύς ΕύμάΌτος ό Φιλόκαλης 1 * 3, 
περί τοϋ οποίου καί ανωτέρω εγένετο λόγος.

4) Μολυβδόβουλλον ΙΑ'—ΙΒ' αίώνος : «Σφραγ('ις) κουράτ(ορος) Κύ
πρου τού Βα[ρ]νά[β)α» (;) 3 5.

5) Έκ των και ανωτέρω (σελ, 218) παρατεθέντων στίχων τοΰ Κων
σταντίνου Μανασσή * :

Οϋτα> κακώς πάσχοντι συγκατηλέει 
ό Δουκόβλαστος ευκλεής ’Αλέξιος, 
ό τηνικαϋτα κυρίαρχων Κυπρίων,

διδασκόμενα δτι ό ’Αλέξιος Βρυέννιος, υιός τοΰ Νικηφόρου τοΰ Βρυεν- 
νίου καί τής ’Άννης τής Κομνηνής, διετέλεσε διοικητής τής νήσου. Κατά 
τον F. Chalandon6, ή έν Κύπριο αρχή τοϋ ’Αλεξίου πρέπει νά τεθή εις 
τούς μετά τήν μάχην τοΰ Βρινδησίου (1156) χρόνους.

6) Μολυβδόβουλλον τοΰ ΙΒ' αίώνος άνήκον εις τον δούκα Κύπρου 
Έλπίδιον τον Βραχάμιον : «Κ(ύρι)ε βοηΦη Έλπιδί(φ) κουροπαλάτ(η) κ(αί) 
δουκ(ί) Κύπρου τ(φ) Βραχαμί(ορ)6.

7) Μολυβδόβουλλον τοΰ ΙΒ' αίώνος : «Κ(ύρι)ε β(οη)·0·(ει) τ(φ) σ(φ) 
δούλ(ιο) Μιχαήλ μαγίστρ(φ) κ(αί) κατεπάν(ω) Κύπρου» 7.

8) Τελευταίος "Ελλην δυνάστης τής νήσου ύπήρξεν ό Ίσαάκιος Κο- 
μνηνός, ό όποιος, τφ 1184, «καταπλεύσας ές Κύπρον τά μέν πρώτα τον 
έ'ννομον καί προς βασιλέως απεσταλμένου δυνάστην ΰποζωγράφει, βασι
λικά ύποδεικνύων τοις Κυπρίοις γράμματα, ά'περ αυτός συνέθετο» 8, κα-

1 G, Schlumberger, Sigillographie de l’Empire byzantin, σελ. 805 
Πρβλ. K. Κωνσταντοπούλου, Κατεπάνω Καρπάθου, Ημερολόγιου τής 
Μεγάλης Ελλάδος, 1928, σελ. 481—488.

s Α ν ν α ή Κ ο μ ν η ν ή, τόμ. Β', σελ. 85, 125, 229, 234 (Reifferscheid).
3 Κ. Κωνσταντοπούλου, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα, σελ. 50.
4 Κ. Η ο r n a, Das Hodoiporikon des Constantin Manasses.ev Byz. Zeitscbrift, 

τόμ. 13.(1,904), σελ. 3H8.
5 F. Chalandon, Jean II Comnene et Manuel I Comnene, σελ. 219, 

σημ. 7.
eG. Schlumberger, Sigillographie de l'Empire byzantin, σελ. 305.
7 Αυτόθι.
8 Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 377, Bonn,
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τόπιν δέ άνεκήρυξεν εαυτόν αυτόνομον δεσπότην. Έπί των ήμερων του, 
τφ 1191, ή Κύπρος περιήλθεν εις τον βασιλέα τής ’Αγγλίας 'Ριχάρδον 
τον Α λ Τοΰ τελευταίου Έλληνος δυνάστου σώζονται αί σφραγίδες : 
«Κ(ύρι)ε βοήθει τφ σφ δούλφ Ίσαακίφ δεσπότη τφ Κομνηνφ» 1.

κϋ') Orion Athenarum.

Μετά τά όρια Πατρών καί Μεθώνης, Κορίνθου, ’Άργους καί Ναυ
πλίου καί Θηβών καί Ευρίπου, έχομεν τό δριον ’Αθηνών. Ή διοικητική 
αυτή περιφέρεια περιελάμβανεν ολόκληρον την ’Αττικήν μέχρι καί τοΰ 
’Ισθμού, πιθανώτατα δέ καί τάς νήσους Σαλαμίνα καί Αίγιναν, έφ’ δσον 
άλλωστε αΰται υπήγοντο καί εκκλησιαστικούς, κατά την εποχήν ταύτην, 
υπό την πνευματικήν δικαιοδοσίαν τοΰ μητροπολίτου ’Αθηνών3 *. Τό 
δριογ Άθηναιν άναφέρεται δίς υπό Μιχαήλ τοΰ Άκομινάτου έν τφ γνω
στή» «'Υπομνηστική» εις τον βασιλέα κύριον ’Αλέξιον τον Κομνηνόν» 3. 
’Εν τφ σπουδαιοτάτφ τούτφ έγγράφφ ό ιεράρχης, παραπονούμενος διά 
τάς πραιτωρικάς επήρειας καί δυναστείας, παρέχει την πληροφορίαν δτι 
αί Άθήναι άπήλαυον φορολογικών κουφισμών καί προνομίων : «Μηδε- 
μιάς γάρ ούσης, γράφει, ένοχης υπέρ τοΰ δρίου ημών τφ κατά καιρούς 
πραίτωρι, ου πραιτωριπής ενεργείας, ού πραιτωρικής δικαιοδοσίας, καθ’ 
δτι προσκυνητόν χρυσόβουλλον καί αυτήν άπείργει την εις ’Αθήνας αυ
τή) [τφ πραίτωρι) πάροδον» 2 i.

Διφκεϊτο τό δριον ’Αθηνών υπό προνοητοΰ 5, άρχοντος ή διοικητοΰ,

1 G. Schlumbe rger, Αυτόθι, σελ. 425.
2 Σ π. Λάμπρου, Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου, Τά Σφζόμενα, 

τόμ. Β', σελ. 75.
* Αυτόθι, τόμ. Α', σελ. 307 κέ.
4 Αυτόθι, σελ. 308.
3 ‘Ο θεσμός των Προνοητών ϊσχυσε κυρίως έν ταΐς χώραις τοΰ υπό 

Βασιλείου τοΰ Β' καταλυθέντος βουλγαρικού κράτους. 'ODu Cange (Glossari- 
um, έν λέξει) ερμηνεύει : «Provisores, qui Venetis hodie Provedori». Έν τούτοις 
τά καθήκοντα, τά όποια ήσκουν οι Βυζαντινοί προνοηταί, ήσαν κατά πολύ διάφο
ρα των τών Βενετών proveditores. Ό προνοητής τής Βουλγαρίας 
ήτο έκτακτος στρατιωτικός καί πολιτικός διοικητής, έχων πιθανώτατα εύρυτέραν
δικαιοδοσίαν τής τοΰ στρατηγού θέματος. Περί τών διοικητών τής Βουλγαρίας
καί τών παριστρίων επαρχιών βλ. Ν. Banescu, Unbekannte Statthalter der 
Themen Paristrion und Bulgarien : Romanos Diogenes und Nikephoros Botaneia- 
tes, έν Byz. Zeitschrift, τόμ. 30 (1929—1930), σελ. 439—444. Οί προνοηταί μνη
μονεύονται ωσαύτως έν νεαρά τοΰ αΰτοκράτορος Ίωάννου τοΰ Κομνηνοϋ (1124 ή 
1139) : «οΰκ έξέσται τοίνυν άπό τοΰ παρόντος ούτε κριταΐς ούτε άναγραφεΰσιν ούτε
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τοϋ τελευταίου τοΰτου άσκοϋντος κυρίως εξουσίαν οικονομικήν. Ό Σπ. 
Λάμπρος εικάζει δτι οι άρχοντες ήσαν επιτόπιος αρχή1, ό δε G. Stadt- 
miiller αποδίδει ε’ις αυτούς καθήκοντα αστυνομίας επί τής πόλεως των 
Αθηνών καί ίσως έφ’ ολοκλήρου τής ’Αττικής, πιθανώτατα δέ καί τήν 
διοίκησιν φρουράς έδρευούσης εν τή πόλει2. Τό δλον δριον ύπήγετο υπό 
τήν έποπτείαν καί τον άνώτατον έλεγχον τής πραιτορικής αρχής, περί 
ής έγένετο ανωτέρω ό προσήκων λόγος.

Σπουδαιοτάτη πηγή, τά σφραγιστικά μνημεία, συμπληρώνουν καί 
διευκρινοΰν καί εν τή προκειμένη περιπτώσει τάς πενιχράς πληροφορίας 
των φιλολογικών πηγών. Τά μνημεία ταϋτα, κατά κατηγορίας ταξινομού
μενα, είναι τά ακόλουθα :

Α'. Τά εις άρχοντας τών ’Αθηνών άναφερόμενα :

1) Μολυβδόβουλλον Η'—-Θ' αίώνος : «[Σ]τε[φά]νφ β[ασιλικφ] σ[πα- 
θ]αρίφ καί [άρχ](ον)τ(ι) Άθ[ηνών]» 3.

Τό μνημεΐον τούτο μετά πολλής έπιφυλάξεως πρέπει νά προσγραφή

Περί τής διοικητικής διαιρέσεως έν τφ Βυζαντινφ Κρατεί. 271

πράκτορσιν οΰτε δουξίν ούτε στρατηγοΐς ούτε προνοηταΐς ούτε άλλοις τισί 
δημοσιακάς δουλείας έγκεχειρισμένοις . ,.»(Zacharia von L. i n g e n- 
t h a 1, Jns, έκδ. Ζέπων, τόμ. A', σελ. 364). Πλήν τής Βουλγαρίας καί τών ’Αθη
νών, προνοητάς εΰρίσκομεν έν Σάμφ», κατά τά έτη 1087—1089, τόν στρατηγόν Ευ
στάθιον τόν Χαρσιανίτην (Mikl osich-Mailer, Acta et Diplomata grae- 
ca, τόμ. 6, σελ. 34, 39, 41—42), καί, τφ 1118, έν Κρήτη τόν «πρόεδρον καί προ- 
νοητήν Κλάδο ...» (sic) (Αυτόθι, σελ. 96). Έν τή περιπτώσει τής Σάμου ό προ- 
νοητής συγκεντρώνει συγχρόνως εις τάς χεΐράς του καί τά καθήκοντα τοϋ στρα
τηγού. Έν Κρήτη ό πρόεδρος καί προνοητής είναι άσχετος πρός τόν διοικητήν 
τής νήσου, τόν κατεπάνω Ίωάννην τόν Έλλαδικόν, καί φέρεται τρόπον τινά ώς 
υφιστάμενος αύτοΰ. Αί παρατηρήσεις αΰται ήγαγον ημάς εις τήν ϋπόθεσιν, ότι τά 
καθήκοντα τών προνοητών ’Αθηνών, Κρήτης καί έ'ν τινι μέτριο τής Σάμου ήσαν 
διάφορα τών καθηκόντων, τά όποια ήσκει ό προνοητής Βουλγαρίας. ’Ίσως δέ ή 
δικαιοδοσία των ήτο καθαρώς οικονομική. Οί προνοηταί είναι ώσαύτιος γνωστοί 
καί έν τή εκκλησιαστική ίεραρχίφ. Μολυβδόβουλλον τοϋ ΙΒ' αίώνος άνήκεν εις 
τόν Θεόδωρον όστιάριον, έβδομάριον, πρωτονοτάριον τοϋ Τροπαιοφόρου καί προ- 
νοητήν (G. Schlu mberger, Sigillographie, σελ. 151). Προνοηταί επίσης ω- 
νομάζοντο οί διαχειρισταί τής μονής τής Κεχαριτωμένης έν τφ Τυπικφ τής αϋιο- 
κρατείρας Ειρήνης τής Δουκαίνης (Μ iklosich - Miiller, ’Ένθ’ άνωτ., τόμ. 
5, σελ. 345).

1 Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, Αί Άθήναι κατά τά τέλη τοϋ δωδεκάτου αίώνος, (Ά- 
θήναι, 1878), σελ. 25, σημ. 1.

3 G. Stadtmuller, Michael Choniates, ’Ένθ’ άνωτ., σελ. 147.

3 Κ. Κωνσταντοποϋλου, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα, Συλλογή Άν. 
Σταμοϋλη, σελ. 7.
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εις τούς άρχοντας των ’Αθηνών, διότι, ως παρετηρήθη1, ή άνάγνωσις εί
ναι τά μάλιστα επισφαλής.

2) Μολυβδόβουλλον Θ' — Γ αίώνος : «f Νηκήτμ β(ασιλικφ) στράτορι 
καί άρχο(ντι) Άθ(ηνών)» 1 * 3.

3) Μολυβδόβουλλον Γ αίώνος: «Κ(ιίρι)ε βοήθι Άνάρ(γυρον) άρχοντα 
Άθιννόν» 3.

Β'. Εις προνοητήν τών ’Αθηνών άναφέρεται μολυβδόβουλλον τής 
Γ—ΙΑ' επατονταετηρίδος: «Θ(εοτό)κε β(οή)θ(ει) Μι(χαήλ) βεστάρχη κ(αί) 
προνοητ(ή) τών ’Αθηνών τφ Άντιπάπ(φ)» 4 *.

Γ'. Είς διοικητάς τών ’Αθηνών άναφέρονται :

1) Μολυβδόβουλλον Η'—Θ' αίώνος: «Θεοτόκε βοήθει Στεφάνη) δι
οικητή) ’Αθηνών» δ.

2) Μολυβδόβουλλον ΙΑ' αίώνος : «Θ(εοτό)κε β(οήθει) Χριστωφόρ(φ) 
διουκιτ(ή) τ(ών) Άθηνό(ν)» 6.

Δ'. Είς βασιλικούς προέδρους 7 ’Αθηνών άναφέρονται :

1 V. L a u r e n t, έν Byzantion, τόμ. 6 (1931), σελ. 786—787.
3 K. Κωνσταντοπούλου, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα, σελ. 17.
3 Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ. At Άθήναι κατά τά τέλη τοΰ δωδεκάτου αίώνος, σελ. 

25. G. Schlumberger, Sigillographie de l’Empire byzantin, σελ. 170.
* Σ π. Λάμπρου, Αυτόθι. G. Schlumberger, Melanges d'archeo- 

logie byzantine, A', σελ. 253. K. Κωνσταντοπούλου, Βυζαντιακά Μολυ
βδόβουλλα, σελ. 17.

8 G. Schlumberger, Sigillographie de l’Empire byzantin, σελ. 170.
8 Αυτόθι.
7 Κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Σκυλίτζη-Κεδρηνοΰ (τόμ. Β’, σελ.379), 

τό αξίωμα τοϋ προέδρου άπενεμήθη τό πρώτον υπό τοϋ Νικηφόρου τοϋ 
Φωκά είς τον παρακοιμώμενον Βασίλειον, φυσικόν υιόν τοΰ αύτοκράτορος 'Ρωμα
νού τοΰ Λακαπηνοΰ ; «Βασίλειον τόν παρακοιμώμενον, δν Νικηφόρος ό βασιλεύς> 
οΰ μικρά συμβαλόμενον αύτφ πρός τήν τής βασιλείας κατάσχεσιν π ρόεδρον 
τετίμηκε, μήπω πρότερον όντος τοϋ αξιώματος». Ό V. Β e n e s c h e v i c', Rang- 
listen, έν Byzantinisch-Neugriechische Jahrbucher, τόμ 5 (1926), σελ. 148, στη- 
ριζόμενος έπί επιγραφής μολυβδοβούλλου, ήδέλησε τά απόδειξη δτι τό αξίωμα τοΰ 
προέδρου ίδρυθη παλαιότερον κατά τούς χρόνους τοΰ Λέοντος τοΰ ς~'. Αί έπί τής 
ύποθέσεως όμως τοΰ Beneschevic' παρατηρήσεις τοΰ κ Στ. Κυριακίδου 
Βυζαντιναί μελέται, σελ. 504 κέ , πείθουν δτι ή πληροφορία τοΰ Σκυλίτζη-Κεδρη
νοΰ είναι ακριβής. Κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ ΙΑ' αίώνος μαρτυρεϊται καί τό άξίω- 
μα τοΰ πρωτοπροέδρου. Τόν τίτλον τούτον έφερεν καί ό κατεπάνω 
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος ό Διογένης, διακριθείς είς τούς κατά τών Βουλγάρων 
πολέμους τοΰ Βασιλείου τοΰ Β' (Πρβλ. Στ. Κυριακίδου, Αυτόθι, σελ. 355 
κέ.). Πρωτοπρόεδρος επίσης ήτο καί ό Μανουήλ ό Κομνηνός, άκμάσας κατά τούς
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1) Μολυβδόβουλλον Θ'—Γ αιώνος: «Κύριε βοήθει τφ σφ δόΰλφ 
Σισ[ι]ννήφ β(ασιλικφ) προέ(δρφ) Άθιν(ών)» ι.

2) Μολυβδόβουλλον ΙΑ'—ΙΒ' αιώνος : «Κ(ύρι)ε β(οή)θ(ει) Νικολ[άφ] 
προέδρ[φ Ά]θ[η]ν[ών]» * 3. Δεν γνωρίζομεν ακριβώς αν το μολυβδόβουλ
λον τούτο άνήκεν εις βασιλικόν, ήτοι πολιτικόν, πρόεδρον η εις μητροπο
λίτην ’Αθηνών.

λ') Provincia Valechative.

Ό Tafel, έν μέν ταΐς Symbolae Criticae, Α', σελ. 67, σημειώνει : 
«Pro Belechatuiae posterior liber habet Velicati. Schafarikio placet 
Velechatuiae, quam urbem, si narrandi tenorem respexeris, inter At- 
ticam et Thessaliam locabis, loco tamen nondum invento. Ego de Be- 
legezitis mediae Thessaliae cogitaverim», εν δέ τφ ύπομνήματι τών 
Urkunden, τύμ. Α', σελ. 265, σημ. 12: «Locus obscurus in Thessalia 
eiusve confinio quaerendus videtur». Ό αυτός σοφός συγγραφεύς, έν 
τφ έργιρ του De Thessalonica eiusque agro, σελ. LXXV1I κέ., τό 
όποιον άλλωστε υπαινίσσεται έν τφ παρατεθέντι χωρίφ, συνάπτει την 
έν τφ έγγράφφ άναφερομένην επαρχίαν Velechativae προς την φυλήν 
τών Βελεγεζιτών Σλάβων, τών μνημονευόμενων έν τοϊς θαύμασι τοΰ 
‘Αγίου Δημητρίου *, καί προς την Βελζητίαν, έν τή όποίφ, κατά την μαρ
τυρίαν τοΰ Θεοφάνους4, έζων Σκλαβηνοί υπό άρχοντα τόν Άκαμήρον.

χρόνους τοΰ αΰτοκράτορος 'Ρωμανού Α' τοΰ Διογένους (1067—1071). Πρβλ. Σκυ
λί τ ζ η ν, τόμ. Β', σελ. 685. Περί τοΰ αξιώματος τοΰ προέδρου έν μέν τή πολιτι
κή έξουσίρ βλ. C h. Diehl, Sur la signification du titre de proedre a Byzance, έν 
Melanges Schlumberger (1924), σελ. 105—117, έν δέ τή εκκλησιαστική S. Sala- 
ν i 1 1 e, Le titre ecclesiastique de Πρόεδρος dans les documents byzantins, Echos 
d’Orient, τόμ. 29 (1930), σελ. 416—436.

' K. Κωνσταντοπούλου, Βυζαντίακά Μολυβδόβουλλα, σελ. 17.
3 Αυτόθι, σελ. 286.
3 Πρβλ. Ρ. J. S c h a f a r i k, Slavische Alterthiimer, τόμ. Β' (Λειψία, 1844), 

σελ. 226. Ο. T a f r a 1 i, Thessalonique des origines au XlVe siecle, (ΙΙαρίσιοι, 
1919), σελ. 109 καί 112—113. L. N i e d e r 1 e, Manuel de TAntiquite slave, τόμ. 
Α' (Παρίσιοι, 1923), σελ. 110. F. D v o r n i k, Les Slaves, Byzance et Rome au 
IXe siecle, σελ. 14—15.

^Θεοφάνης, έ'κδ. De Boor, τόμ. Α', σελ. 473. Περί τής ερμηνείας τοΰ 
χωρίου τοΰ Θεοφάνους βλ. Κ. "Α μ ά ν τ ο υ, Μακεδονικά. Συμβολή εις τήν με
σαιωνικήν ιστορίαν καί εθνολογίαν τής Μακεδονίας, (Άθήναι, 1920), σελ. 14—15. 
Πρβλ. F. D ν ο r η ί k, Les 10gendes de Constantin et de Methode vues de By
zance, σελ. 5.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BYZANT. ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος IZ‘. 18
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Ή ετυμολογική σύναψις τής Provincia Velechativae προς τους Βε- 
λεγεζίτας και τήν Βελζητίαν παρουσιάζει πολλάς φωνητικός δυσχερείας, 
τάς οποίας δεν δυνάμεθα νά παρίδιομεν. Προφανώς τό δ'νομα έχει κακώς 
παραδοχή. Είς τό αντίστοιχον χωρίον, ή Partitio Romaniae παρέχει τον 
τύπον Velicati1.

Ό κ. Ν. Γιαννόπουλος 2, άναφερόμενος εις τό ήμέτερον έγγραφον, 
σημειώνει απλώς, μεταξύ άλλων θεσσαλικών πόλεων καί χωρών, τήν Βε- 
λεγετίαν καί καθορίζει δτι αύτη έκειτο επί τής παραλίας τού Παγαση- 
τικοΰ κόλπου.

Καθ’ ημάς, ούτε ή φυλή τών Βελεγεζιτών Σλάβων ούτε ή αμάρτυ
ρος Βελεγετία έχουν σχέσιν τινά προς τό ήμέτερον τοπωνύμιον, πρόκειται 
δέ πιθανώτατα περί τής περιοχής τών Λεβαχάτων, τής άναφερομένης έν 
χρυσοβούλλψ τοϋ αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου τοΰ Β', τοϋ Μαρτίου τοΰ έ
τους 1289:' «έτι τε είς τόν τόπον τοϋ 'Αλμυρού χωρίον ή Μαγούλα καί οί 
Σαμισαράτοι λεγόμενοι συν τή έκεΐσε yfj τών Λεβαχάτων καί τών Ταρω- 
νάτων» 3. Ή παραφθορά τοϋ έν τφ χρυσοβούλλη) τοΰ 1198 τύπου Vele- 
chativa ευκόλως δύναται νά έρμηνευθή φωνητικώς *.

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ

1 Τ af e 1 - Thomas, Urkunden, χόμ. Α', σελ. 488 οημ. 2.
* Ν. Ί. Γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ, ‘Η μεσαιωνική Φθιώχις καί χά έν αύχή μνη

μεία, έν Δελχίφ χής Ίσχορικής καί Εθνολογικής Έχαιρείας, χόμ. 8 (1923), σελ. 40.
8 Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata graeca, χόμ. 5, σελ. 255.
* Ή συνέχεια χής μελέχης είς χόν προσεχή χόμον χής «Έπεχηρίδος».
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