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ΕΝ ΤΩ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩ ΚΡΑΤΕΙ

μς') Provincia Mesothinie. Episkepsis Damatrios.
Provincia Nicomedie. Episkepsis Pillarum et Pithion.

Έγκαταλείποντες τάς παρυφάς τοΰ Λιμού και τάς θρακικάς πόλεις', 
διαπεραιοΰμεθα εις την μικρασιατικήν ακτήν. Αί πρώται διοικητικά! περι
φέρεται, τάς οποίας θά συναντήσωμεν, είναι τό θέμα Μεσοθυνίας, ή επίσκε- 
■ψις Δαμαιρΰος, τό θέμα Νικομήδειας κα! ή επίσκεψις Πυλών κα! Πυθίων. 
Θά έξετάσωμεν αυτός, την μίαν παραλλήλως προς την άλλην, διότι άπασαι 
προήλθον εκ τής διασπάσεως τοΰ παλαιού θέματος των Όπτιμάτων, τό όποιον, 
μολονότι δεν έξέλιπε παντελώς, φέρεται ενίοτε κα! ώς «Βιθυνών κα! Παφλα- 
γόνων επαρχία» \

ϊής Μεσοθυνίας ως ιδιαιτέρας διοικητικής περιφερείας δεν υπάρχει, 
καθ’ δσον τουλάχιστον γνωρίζομεν, παλαιοτέρα μνεία. Επιφυλασσόμενοι νά 
εκθέσω μεν έν καιρφ τάς μετά τό έτος 1204 τυχας της, σημειώνομεν ενταύθα 
δτι ή χώρα αυτή άπετέλει τό μέσον τμήμα τής παλαιός Θυνίας, τής αρκτικής 
δηλαδή Βιθυνίας8, είχε δέ, κατά τον Καντακουζηνόν, πολλάς δυσχωρίας κα! 
«οχυρότητας αυτοφυείς» 1 2 3 4 5.

Ή έπίσκεψις Δαματρΰος περιελάμβανε τήν ομώνυμον πόλιν, ένθα υπήρ- 
χον παλαιότερον αΰτοκρατορικά ανάκτορα, κα! τό δρος επ! τοΰ βορείου τμή
ματος τής Βιθυνίας, τό νεΰον προς τήν Κωνσταντινοΰπολινδ, οΰχ! μακράν 
τής Χαλκηδόνος. Έπ! τοΰ όρους τουτου ειχον ίδρυθή δυο μοναστήρια, τό

1 Βλ. τής μετά χεΐρας ’Επετηρίδας, τόμ. ΙΖ' (1941), σελ. 208-274, καί ΙΗ' 
(1948), σελ. 42 -62.

2 Χωνιάτης, σελ. 2δ.
3 Tafel, Symbolse criticas, Α', σελ. 85-88.
4 Καντακουζηνός, τόμ. Α', σελ. 342.
5 Oberhummer, Damatrys, έν Pauly - Wissowa, RE, τόμ. Δ', στ. 2053. 

Τά χωρία τών Βυζαντινών συγγραφέων παρά Tafel, Αυτόθι, σελ. 88-90, Πρβλ. Γ. 
Γεωργιάδου-Άρνάκη, Οί πρώτοι ’Οθωμανοί (Άθήναι, 1947), σελ. 144-145 
καί σημ. 40,
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4 Αιον. Ά. Ζακυθηνοΰ

τοϋ 'Αγίου Αυξεντίου 1 καί τά Σπείρα, χτίσμα τοΰ Σαρακηνοϋ εξωμότου καί 
ευνοούμενου τοϋ Λέοντος τοϋ Σοφοϋ πατρικίου τοΰ ΣαμωναΕΙς την κορυ
φήν του κατέληγεν ό Φάρος, ό όποιος διά φρυκτωριών εσήμαινεν εις την 
πρωτεύουσαν την έφοδον τών αντιπάλων8.

Ή επαρχία Νικομήδειας, πρωτευοΰσης τοΰ θέματος Όπτιμάτων, περι- 
ελάμβανε τό υπόλοιπον προς νότον τμήμα τοϋ θέματος τοϋτου, όριζόμενον 
πιθανώτατα υπό τοϋ Σαγγαρίου1 2 * 4, ό όποιος πάντως κατέλειπε την Νίκαιαν 
εις τό όμορον θέμα τοϋ Όψικίου. Επαρχίαν Νικομήδειας μνημονεύει ό Νι
κήτας ό Χωνιάτης5 *, εις τινα δε Γεώργιον, κομμερκιάριον τής πόλεως, άνα- 
φέρεται μολυβδόβουλλον τοϋ Η' - Θ' αϊώνος*.

Κέντρον τής επισκέψεως Πυλών καί Πυθίων άπετέλουν τά δύο ομώνυμα 
πολίσματα τής Βιθυνίας. Αί Πύλαι έκειντο επί τής ακτής, προς δυσμάς τοϋ 
Άστακηνοΰ κόλπου, μεταξύ Ποσειδίου καί Έλενοπόλεως7, έχρησιμοποιοϋντο 
δέ συνήθως ως τόπος άποβιβάσεως τοϋ αύτοκράτορος, οσάκις οϋτος έπεχείρει 
ταξείδιον εις την Μικράν ’Ασίαν9 10. Εις την βιθυνικήν ταύτην πόλιν, άνή- 
κουσαν παλαιότερον εις τό θέμα Όπτιμάτων8, ύπήρχον θέρμαι καί «βασί- 
λειοι δόμοι» |0.

μζ') Provincia Opsikiu et Eugeu cum episkepsi Lopadiu et Apolloniacle.

Προς δυσμάς τής επαρχίας Νικομήδειας έκειτο τό θέμα Όψικίου καί 
Αιγαίου μετά τής επισκέψεως Λοπαδίου καί Άπολλωνιάδος.

Τά κατά την ίδρυσιν τοϋ θέματος Όψικίου δεν έχουν έπαρκώς διευκρι-

1 Θεοφάνης, Α', σελ. 436 - 437.
2 2. Β. Κουγέα, Κώδιξ τοΰ πατρικίου Σαμωνα, Byz. - Neugr. Jahrbiicher, 

τόμ. 5 (1926), σελ. 203.
8 Βλ. L. Brehier, Les Institutions de l’Empire byzantin, (Παρίσιοι, 

1949), σελ. 332.
4 Τοϋτο δυνάμεθα νά συναγάγωμεν έκ τής παρά τφ Πορφυρογέννητο), τόμ. Γ', 

σελ. 27, άπαριθμήσεως τών πόλεων τοΰ θέματος Όπτιμάτων.
5 Χωνιάτης, σελ. 23.
® G. Schlumberger, Sigillograpbie de TEmpire byzantin, σελ. 246.
’ W. M. Ramsay, The Historical Geography of Asia Minor, (Λονδΐνον, 

1890), σελ. 187.
8 Πορφυρογέννητος, τόμ. Α', σελ. 474.
8 Τοΰτο προκύπτει έκ τοΰ ανωτέρω σημειωθέντος χωρίου τοΰ Πορφυρογέννητου, 

όπου λέγεται ότι ό αύτοκράτωρ κελεύει «τόν δομέστικον τών Όπτιμάτων, ινα κάκεΐ- 
νος εύρεθή μετά πάντοιν τών Όπτιμάτων εις Πύλας...».

10 Μιχαήλ Άτταλειάτης, σελ. 144. Tafel, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 91-92.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:22 EEST - 34.211.113.242



Περί τής διοικητικής διαιρέσεως έν τφ Βυζαντινφ κράτει δ

νηθή'Ως αυτό τό δνομα δηλοΐ, τό όψίκιον (obsequium) ήτο άρχικώς 
σώμα τής ακολουθίας τοϋ αύτοκράτορος1 2 3. Ή παλαιοτέρα πιθανή μνεία τοΰ 
σώματος τούτου φέρεται κατά τό έτος 626 s' πάντως εις την Τ' οικουμενικήν 
Σύνοδον παρέστη ό «κόμης τοΰ βασιλικού όψικίου», είς δέ τήν επιστολήν 
’Ιουστινιανού τού Β' (687) μνημονεύεται τό Imperiale Obsequium4 5 6 *.

Πιστεύεται συνήθως δτι τό τάγμα τών Όψικιάνων, εγκατασταθέν είς 
τήν βορείαν ακτήν τής Μικράς ’Ασίας, έδωκε τό ό'νομά του εις τήν χώραν 
ήδη προ τού έτους 688. Τότε πράγματι 6 Θεοφάνης όμιλε! περί τής εκστρα
τείας τοΰ ’Ιουστινιανού τού Β' εναντίον τών Σλάβων, πλήθη τών οποίων 
παραλαβών «είς τα τού Όψικίου διά τής Άβύδου περάσας κατέστησε μέρη»8. 
Λησμονεΐται ό'μως δτι ό χρονογράφος, συντάσσων τό έργον του κατά τάς 
άρχάς τού Θ' αίώνος, ήτο δυνατόν νά χρησιμοποιήσει τον δρον κατ’ αναχρο
νισμόν. Τήν άποψιν ταύτην ενισχύει ή παρατήρησις δτι επί μολυβδοβούλλου 
τού έτους 694 - 695 ή διοικητική περιφέρεια φέρεται υπό τό παλαιόν δνομα 
«Βιθυνών επαρχία» e. Επομένως ή έγκατάστασις τοΰ όψικίου είς τήν Μικράν 
’Ασίαν ή τουλάχιστον ή έπέκτασις τού ονόματος του είς τήν περιφέρειαν 
πρέπει νά τεθή είς τά τελευταία έτη τοΰ Ζ' ή τά πρώτα τοΰ Η' αίώνος.

Κατά τούς χρόνους τής ίδρύσεώς του τό θέμα Όψικίου συνώρευε προς 
άνατολάς με τό θέμα τών Άρμενιακών καί προς νότον μέ τά θέματα τών 
’Ανατολικών καί τών Θρακησίων, άφ’ δτου δμως ίδρύθησαν αί περιφέρειαι 
Βουκελλαρίων καί Όπτιμάτων, ή έκτασίς του περιωρίσθη. Κατά τά μέσα τού 
I' αίώνος εξετείνετο κατά μήκος τής ακτής τής Προποντίδος καί τού Ελλη
σπόντου από τού επί τού Άστακηνοΰ κόλπου ακρωτηρίου Δασκυλίου μέχρι

1 Ί. Κουλά κ ό φ σ κ η, Παρατηρήσεις περί τοΰ ονόματος καί τής ιστορίας 
τοΰ θέματος Όψικίου (ρωσσ.), Viz. Vremennik, τόμ. 11 (1904), σελ. 49-62.

2 Πορφυρογέννητος, τόμ. Γ', σελ. 24.
3 Ε. Stein, Studien zur Geschichte des byz. Reiches vornehmlich unter 

den Kaisern Justinian II und Tiberius Constantinus (Stuttgart, 1919), σελ. 181.
4 Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima Collectio, τόμ. IA', 

στ. 737.
5 Θεοφάνης, τόμ. A', σελ. 364.
6 Προσφυώς όκ. Στ. Κυριακίδης, Βυζαντινοί Μελέται, σελ. 384, έχρη- 

σιμοποίησε τήν μαρτυρίαν τοϋ περίφημου περί Σλάβων τής Βιθυνίας μολυβδοβούλ- 
λου ώς terminum post quern διά τήν ϊδρυσιν τοϋ θέματος, έδέχθη όμως ώς πρός 
τήν χρονολογίαν τήν γνώμην τοΰ Pantchenko, ό όποιος έπίστευσεν ότι τό μνημεΐον 
ανήκει είς τό έτος 650. Ήδη δμως ό Κουλακόφσκη προέτεινε τήν χρονολογίαν 
709/710, ό δέ G. Ostrogorsky, Geschichte des byz. Staates, σελ. 85, σημ. 
3, εϋστοχιότερον τό έτος 694/695. Πρός τήν παλαιοτέραν γνώμην τοΰ Pantchenko
συνετάχθη τελευταίως, άνευ επαρκών λόγων, 6Ρ. Charanis, The Slavic Ele
ment in Byzantine Asia Minor in the thirteenth Century, Byzantion, τόμ. 
18, σελ. 70, σημ. 2.
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6 Διον. Ά. Ζακυθηνοϋ

της Άβύδου, εις δέ τό εσωτερικόν εφθανε μέχρι και αυτού τού Κοτυαίου ‘, 
Πότε τό θέμα Αιγαίου συνήφθη προς τό τού Όψικίου δεν είναι ακριβώς 
γνωστόν. Τφ 1162 άναφέρεται τό τελευταίον μόνον1 2 3. Ό Άκροπολίτης πρώ
τος, όμιλών περί τής λατινικής κατακτήσεως, λέγει δτι «τό τε γάρ ά'παν θέμα 
Όψικίου καί Αιγαίου καί αυτό δή τό Άτραμύττιον τών’Ιταλών έγεγόνει»8. 
"Αλλην μνείαν τού ηνωμένου τούτου θέματος δεν γνωρίζομεν.

’Εντός τών ορίων αυτού άναφέρεται ιδιαιτέρως ή επίσκεψις Λοπαδίου 
καί Άπολλωνιάδος. Άμφότεραι αί πόλεις αΰται έκειντο παρά την Άπολλω- 
νιάτιν λίμνην. Τό Λοπάδιον (σημ. Ulubad) μνημονεύεται κυρίως από τών 
χρόνων τών Κομνηνών, φέρεται δέ άνοικοδομηθέν υπό τού Ίωάννου τού Β' 
(1118 -1143)4. Την ιδιαιτέραν σημασίαν του ώφειλεν εις την παρ’αυτό 
γέφυραν τού 'Ρυνδακοΰ ποταμού5. Οί Λατίνοι τής κατακτήσεως έγνώρισαν τό 
Λοπάδιον, ως καί την Άπολλωνιάδα, αναγράφουν δέ τάς πόλεις υπό τά 
παρεφθαρμένα ονόματα Lupaire καί Pulinach6 *. Ό Schlumberger έδημο- 
σίευσε μολυβδόβουλλον τού Η'-Θ' αίώνος άνήκον εις τινα Έπιφάνιον, βασι
λικόν κουβικουλάριον καί ξενοδόχον «τού Λουπαδίου»1. Ή ’Απολλωνίας ή 
’Απολλωνία (σημ. Aboliont) έκειτο επί τής ανατολικής δ'χθης τής λίμνης, 
προς δυσμάς τής Προύσης, επί βραχώδους χερσονήσου. Ό Στράβιον ώνό- 
μαζεν αυτήν’Απολλωνίαν επί 'Ρυνδάκφ, έκ τού ποταμού, ό όποιος χύνεται εις 
την λίμνην. Ή επισκοπή Άπολλωνιάδος, φερομένη υπό τό ό'νομα Θεοτοκία 
ή Θεοτοκιανή εις τάς συνόδους τού 680 καί 692 καί μεταγενεστέρως, 
ύπήγετο υπό τήν μητρόπολιν Νικομήδειας8.

μη') Provincia Acherau.

Τό θέμα Άχυράους δέν είναι άλλοθεν γνωστόν, ούδεμία δέ υπάρχει 
πληροφορία περί τής εκτάσεώς του. Έντύπωσιν πάντως προξενεί ή απουσία 
τού σπουδαιοτάτου θέματος τών Θρφκησίων, τό όποιον, ως θά λεχθή έν τφ

1 Πορφυρογέννητος, τύμ. Γ', σελ. 24-26.
2 Ί. Σακκελίωνος, Ιΐατμιακή Βιβλιοθήκη, σελ. 136.
3 ’Ακροπολίτης, τόμ. Α', σελ. 11, έκδ. Heisenberg.
4 Tafel, Symbolse criticae. A', σελ. 95.
5 W. M. Ramsay, "Ενθ’ ανωτ., σελ. 160.
6 V i 11 e h a r do u i n, παρ. 320, 341 έκδ. Faral, τόμ. Β', σελ. 129, 151.
’ G. Schlumberger, Sigillographie, σελ. 246.
8 ’A. Μεσιτίδου-Β. Δεληγιάννη, ‘Η ’Απολλωνίας, Μικρασιατικά Χρο

νικά, τόμ. 3 (1940), σελ. 420- 442. Πρβλ. W. Μ. Ramsay, Ένθ’ άνωτ , 
σελ. 181,
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Περί τής διοικητικής διαιρέσεως έν τφ Βυξαντινφ κράτει 7

οικείος τόπφ, έξηκολούθησεν υφιστάμενον και μετά το 1204. Η παρατηρησις 
αΰτη, συνδυαζομένη μέ την καθ’ δλου διάρθρωσιν των διοικητικών περιφε
ρειών, ως εμφανίζει αύτάς το χρυσόβουλλον τοϋ 1198, οδηγεί εις το συμπέ
ρασμα δτι ή επαρχία Άχυράους περιέλαβε το βόρειον τμήμα τοϋ διασπα- 
σθέντος θέματος τών Θρακησίων.

Τής Άχυράους ή ακριβής θέσις αμφισβητείται. Τό τοπωνΰμιον φέρεται 
καί υπό τούς τύπους Άχειραώ καί ’Οχυρά, πιστεύεται δέ δτι οί ορθοί τύποι 
θά ήσαν Άχυραώ ή Άχνραι \ ‘Ο Tafel σημειώνει άορίστως δτι ή πόλις 
εγειτνίαζε προς την Πέργαμον καί τό Λοπάδιον1 2. Κατά τον Ramsay, Άχυ
ράους είναι ή τό βυζαντινόν δνομα τής αρχαίας πόλεως Άδριανοϋ Θήραι ή 
γειτονικόν φρούριον, τό όποιον άντικατέστησεν εκείνην. ’Έκειτο, κατά τον 
άγγλον γεωγράφον, επί τής μεγάλης όδοϋ, ή οποία ωρματο εκ Μελιτουπό- 
λεως καί διήρχετο διά τών κοιλάδων τοϋ "Ερμου καί τοϋ Καΐκου, δπου τό 
σημερινόν Bali-Kesri3. Ό W. Tomaschek προσήγαγε περαιτέρω διευκρι- 
νήσεις, καθορίσας, επί τη βάσει τοϋ δρομολογίου τής δευτέρας καί τής 
τρίτης σταυροφορίας, δτι εις την Άχυράους συνηντώντο δύο οδοί: ή μία 
ώδήγει προς τάς πόλεις τής ακτής τής δυτικής Μικράς Ασίας' ή δευτέρα 
έφερε προς την Φιλαδέλφειαν, άπέχουσαν πορείαν οκτώ ημερών. Κατά τά 
άλλα δέχεται τον ταύτισμόν προς τάς Άδριανοϋ Θήρας καί τό σημερινόν 
Bali-Kesri 4. Χωρίς νά προτείνη ιδίαν λύσιν, ό Μηλιαράκης αναζητεί δυτι- 
κώτερον την πόλιν5.

"Οτι ή Άχυράους, ή Άχυρώνυμος πόλις, δπως την ονομάζει παίζων ό 
πατριάρχης Γερμανός ό Β' (1222 -1240), ό όποιος διήλθεν έτη τινά εις την 
γειτονικήν μονήν τοϋ Αγίου Γεωργίου τοϋ Πανευμόρφου, πρέπει νά ταύτι- 
σθή μέ τάς παλαιάς Άδριανοϋ Θήρας δεικνύει κυρίως ή εκκλησιαστική τοϋ 
πολίσματος ιστορία6. Πολυτίμους δμως γεωγραφικός ενδείξεις δύναται νά 
παράσχη χωρίον τοϋ Γεωργίου Άκροπολίτου, άναφερόμενον εις τήν εν έτει 
1212 συναφθεΐσαν συνθήκην μεταξύ τοϋ Θεοδώρου τοϋ Λασκάρεως καί τοϋ

1 Κ. Άμάντου, Παρατηρήσεις τινές εις τήν μεσαιωνικήν Γεωγραφίαν, Έπετ. 
'Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, τόμ. 1 (1924), σελ. 49 - 50. Γ. Γεωργιάδου-’Αρνά- 
κη, ”ΕνίΓ άνωτ., σελ. 72, σημ. 4.

2 Tafel, ”ΕνίΓ άνωτ., σελ. 97.
3 W. Μ. Ramsay, "ΕνΟ·’ άνωτ., σελ. 156.
4 W. Tomaschek, Zur historischen Topographie von Kleinasien im 

Mittelalter, Sitzungsberichte der Philos. - Hist. Classe der kaiser. Akademie 
der Wissenschaften, τόμ. 124, Abh. 8 (Βιέννη, 1891), σελ. 91,95-96.

5 Ά. Μηλιαράκη, 'Ιστορία τοϋ Βασιλείου τής Νίκαιας καί τοϋ Δεσποτάτου 
τής ’Ηπείρου, (ΆΌήναι, 1898), σελ. 604, σημ. 2.

8 Σπ. Λαγοπάτη, Γερμανός ό Β' πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - Νίκαιας 
(1222 -1240), (Τρίπολις, 1913), σελ. 21-22.
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8 Διον. Ά. Ζακυθηνοΰ

Λατίνου αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως Ερρίκου : «καί συνεφωνήθη 
τά μεν τοϋ Κιμινά πάντα—οΰτω γάρ τό όρος καλείται το εγγύς τής Άχυ- 
ράους τυγχάνον — μετά καί αυτής τής Άχυράους παρά τοϋ των Φράγκων μέ
ρους δεσπόζεσθαι, τον δέ Κάλαμον—κώμη δέ έστιν ό Κάλαμος, έξ ού τό τών 
Νεοκάστρων άρχεται θέμα—μένειν άοικον, τα δέ εντεύθεν παρά τοϋ βασιλέως 
Θεοδώρου δεσπόζεσθαι' Νεόκαστρα δέ ταϋτα ήν καί Κελβιανόν, Χλιαρά τε καί 
Πέργαμος καί τά πλαγίως εγκείμενα Μαγίδιά τε καί Όψίκια»Επομένως 
ολόκληρος ή βορείως τοϋ όρους Κιμινά χώρα μετ’ αυτής τής γειτονικής Άχυ
ράους παρεχωρείτο εις τον Ερρίκον, ενφ ό Λάσκαρις διετήρει τά Νεόκα
στρα, τό Καλβιανόν, τά Χλιαρά, την Πέργαμον καί τό Όψίκιον. Μεταξύ τών 
δυο επικρατειών είχεν έγκαταλειφθή άοικος, δίκην no man’s land, ή κώμη 
τοϋ Καλάμου. Λύτη δέ έκειτο επί τής όδοΰ τής άγοΰσης έκ τής κοιλάδος τοϋ 
Καΰστρου καί τοϋ “Ερμου προς την Κωνσταντινοόπολιν, βορείως τών Θυα- 
τείρων1 2 * *, άκριβέστερον παρά τά ερείπια τής αρχαίας Στρατονικείας καί τό 
σημερινόν Bash Gelembe8. Έκ τών γεωγραφικών αναγνωρίσεων εις τό 
χωρίον τοϋ Άκροπολίτου καί έκ τών ιστορικών τής δευτέρας καί τής τρίτης 
σταυροφορίας είναι δυνατόν νά καθορισθή κατά προσέγγισιν ή θέσις τής 
Άχυράους, ή όποια δέν φαίνεται νά άφίσταται τών υπολογισμών τοϋ 
Ramsay.

μϋ·') Provincia Atramyti.

Τό Άδραμΰττιον ή Άτραμύττιον \ πόλις κειμένη εις τον μυχόν τοϋ 
ομωνύμου κόλπου, τον όποιον οίονεί φράσσει ή νήσος Λέσβος, εμφανίζεται 
εις τό ήμέτερον έγγραφον ως πρωτεύουσα ιδίας διοικητικής περιφέρειας. Πα- 
λαιότερον ύπήγετο είς τό θέμα Σάμου καί ήτο μάλιστα πρωτεύουσα τής 
Άτραμυττηνής τούρμας5. Οΰδεμία υπάρχει πληροφορία περί τής έκτάσεως 
τοϋ θέματος Άτραμυττίου, τοϋ οποίου άλλωστε ή ϋπαρξις δέν είναι άλλοθεν 
γνωστή. Ή πόλις, ύποστάσα μεγάλας καταστροφάς Ικ τών τουρκικών επιδρο
μών καί ερημωθεΐσα, άνφκοδομήθη καί συνφκίσθη υπό τοϋ Εύμαθίου τοϋ 
Φιλοκάλη κατά τούς χρόνους τοϋ Αλεξίου τοϋ Κομνηνοϋ6.

1 Άκροπο λιτής, τόμ. Α', σελ. 27 - 28.
2 W. Μ. Ramsay, Ένθ’ άνωτ., σελ. 129 - 130.
s W. Tomaschek, “Εν θ' άνωτ., σελ. 96.
* Αυτόθι, σελ. 23 - 24.
6 Πορφυρογέννητος, τόμ. Γ', σελ. 41.
* “Αννα ή Κομνηνή, ΙΔ', 1, τόμ. Β', σελ. 224 - 225, Reiff.
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ν') Provincia Milasis et Melanudii.

Ή σειρά, κατά την οποίαν άπαριθμούνται τα θέματα μετά το Άδρα- 
μΰττιον, είναι τεταραγμένη, διότι ή περιφέρεια Μυλάσης κα'ι Μελανουδίου 
εύρίσκεται νοτίως των θεμάτων Νεοκάστρων, Φιλαδέλφειας καί Μαιάνδρου, 
τα όποια επιτάσσονται. Άμφότεραι αι πόλεις, καί τα αρχαία Μυλασα καί το 
μεσαιωνικόν Μελανουδιον, εύρίσκοντο προς την δυτικήν πλευράν τής Καρίας, 
εις την περιοχήν τοΰ παλαιού ναυτικοί θέματος των Κιβυρραιωτών Καί τά 
μέν Μυλασα διατηρούν μέχρι τής σήμερον τό παλαιόν των όνομα (Milas)!, ή 
ακριβής όμως θέσις τού Μελανουδίου, τού οποίου ή παλαιοτέρα μνεία ανά
γεται εις τό έτος 1073 s, δεν είναι γνωστή. Ό ιστορικός Γεώργιος Παχυμέ- 
ρης τοποθετεί αυτό παρά τά Δίδυμα τής Μιλήτου1 * 3 4 *, τήν δέ πληροφορίαν ταύ- 
την δέχεται καί ό Σπ. Λάμπρος6 *, παρά τούς δισταγμούς τού Ramsay6 καί 
τήν γνώμην τού Θεοδώρου Wiegand, ό όποιος κλίνει υπέρ τοΰ ταυτισμοϋ 
μετά τής αρχαίας Μυοϋντος’. Τήν ά'ποψιν ταΰτην δεν δυνάμεθα νά δεχθώ- 
μεν καί διότι ή Μυοϋς απείχε πολύ τής Μυλάσης, αλλά καί διότι τό Μελα- 
νούδιον ήτο πόλις παραθαλασσία8, νομίζομεν δέ ότι ούδείς υπάρχει λόγος, 
διά νά τεθή υπό άμφισβήτησιν ή μαρτυρία τοΰ Παχυμέρους. Είναι επομέ
νως πιθανώτατον ότι τό Μελανουδιον έκειτο κατά τήν νοτίαν ακτήν τής χερ
σονήσου τής Μιλήτου, τήν νεύουσαν προς τον Βαργυλιακόν κόλπον9.

Δέν γνωρίζομεν πότε ακριβώς ίδρΰθη τό θέμα Μυλάσης καί Μελανου
δίου, φαίνεται πάντως ότι ή ΐδρυσίς του πρέπει νά άναχθή εις τούς χρόνους 
τών τελευταίων Κομνηνών. Διεσώθη σιγίλλιον τού δουκός καί άναγραφέως 
Μυλάσης καί Μελανουδίου Μιχαήλ τού Ξηρού, παρατιθέμενου επί λέξει εις 
«διαγνωστικόν σημείωμα» τοΰ δουκός τού αυτού θέματος Μιχαήλ τού Δούκα, 
τών χρόνων τού Ίσαακίου τού Β'10, καί φέρον τήν χρονολογίαν μηνί Άπριλίφ

1 Πορφυρογέννητος, Αυτόθι, σελ. 36.
s W. Tomaschek, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 38.
3 Miklosich καί Muller, Acta et Diplomata Graeca, τόμ. Τ', σελ. 11.
4 Παχυμέρης, τόμ. Β', σελ. 211.
6 Sit. Λάμπρου, ’Ανέκδοτα έγγραφα τής μονής Ξηροχωραφίου ή ‘Ιεράς, 

Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. 11 (1914), σελ. 409 - 410.
6 W. Μ. Ramsay, Ένθ’ άνωτ., σελ. 112.
’ Παρά Σπ. Λάμπριρ, Αυτόθι, σελ. 409.
8 Miklosich καί Muller, Αυτόθι, σελ. 166.
9 Τήν άπσψιν ταύτην ενισχύει τό δτι έν αναγραφή τών λιμένων, εις τούς οποίους 

τά πλοία τής μονής τής ΙΙάτμου θά είχον τό δικαίωμα νά «ελλιμενίζονται», τό Με- 
λανούδιον άναφέρεται μετά τά Παλάτια (Μίλητον) καί τό Ιερόν : Αυτόθι, σελ. 
165 -166.

10 Fr. Dolger, Regesten, άριθ. 1633.
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10 Διον. Ά. Ζακυθηνοΰ

ίνδ. β' έτους ,ςχλε' ’. Κατά ταϋτα θά ήδύνατό τις εύλόγως νά άποφανθή δτι 
ή διοικητική αΰτη περιφέρεια ΰφίστατο ήδη τον’Απρίλιον τοϋ 1127. Άτυχώς 
ή χρονολογία τοΰ εγγράφου είναι έξόχως ύποπτος, διότι τό έτος 1127 αντι
στοιχεί προς την πέμπτην καί ούχί προς την δευτέραν ϊνδικτιώνα, άφ’ ετέρου 
δέ ό δούξ Μιχαήλ ό Ξηρός δεν είναι άλλοθεν γνωστός 1 2 3 4. Πάσα επομένως από
πειρα χρονολογήσεως αποβαίνει, επί τή βάσει τών σημερινών δεδομένων, 
ματαία. Ή παλαιοτερα ασφαλής μνεία είναι ή τοϋ έτους 1175. Τότε προΐ- 
στατο τοϋ θέματος Μυλάσης καί Μελανουδίου ό δούξ καί άναγραφεύς ’Ανδρό
νικος ό Καντακουζηνός 8.

Καταχωρίζομεν κατωτέρω πληροφορίας τινάς άναφερομένας εις την διοι
κητικήν ταύτην περιφέρειαν καί τούς θεματικούς της άρχοντας διά τήν προ 
τοϋ 1204 περίοδον :

α') 'Απλήν μνείαν τοΰ θέματος εύρίσκομεν εις χρυσόβουλλα τοϋ Ίσαα- 
κίου Β' τοΰ ’Αγγέλου υπέρ τής μονής τής Πάτμου (1186) *.

β') Διάφορα έγγραφα άναφερόμενα εις τήν μονήν Λάτρου μνημονεύουν 
τον δοϋκα καί άναγραφέα Μυλάσης καί Μελανουδίου Βασίλειον τον Βατά- 
τζην. Έκ τούτων «άναγραφική διάγνωσις» αύτοΰ τούτου τοϋ θεματικοϋ 
άρχοντος έγράφη κατ’ Αύγουστον τοϋ 1189 5 * 7. Ό Νικήτας ό Χωνιάτης άπο- 
καλεΐ τοΰτον δοϋκα τών Θρ<?κησίων (1189) °. Ή μολυβδίνη του σφραγίς 
φέρει τήν έμμετρον επιγραφήν :

Ταΐς τον σεβαστόν Βατάτζη Βασίλειον 
γραφαΐς τό κύρος, παντάνασσα, σν δίδον’.

γ') Διάδοχος τοϋ Βατάτζη φαίνεται δτι ύπήρξεν ό Μιχαήλ ό Δούκας, ό 
όποιος υπογράφει άχρόνιστον «διαγνωστικόν σημείωμα» ως «δούλος καί έξ- 
άδελφος τοΰ κραταιοΰ καί αγίου ημών αύθέντου καί βασιλέως, δούξ θέματος 
Μυλάσης καί Μελανουδίου καί Καϋστροβιγολοϋ» 8. Διετέλεσε δούξ κατά τήν 
πρώτην βασιλείαν τοϋ Ίσαακίου τοϋ ’Αγγέλου, άπεχώρησε δέ τής αρχής προ

1 Miklosich καί Muller, Αυτόθι, τόμ. Δ', σελ. 324 - 32δ.
5 "Αλλα μέλη τής οικογένειας ταΰτης κατέλαβον σημαινουσας θέσεις είς τήν 

διοικησιν τοΰ Κράτους: V. Laure nt, Les bulles metriques dans la Sigillo- 
graphie byzantine, "Ελληνικά, τόμ. 5 (1932), σελ. 150-151 καί τόμ. 9 (1936), 
σελ. 25 κέ.

3 Miklosich καί Muller, τόμ. Δ', σελ. 317 κέ.
4 Αυτόθι, τόμ. Τ', σελ. 121 κέ.
5 Αυτόθι, τόμ. Δ', σελ. 319-320. Πρβλ. σελ. 291 -291 καί 325.
° Χωνιάτης, σελ. 521 κέ.
7 V. Laurent, Αυτόθι, "Ελληνικά, τόμ. 6 (1933), σελ. 209.
8 Miklosich καί Muller, τόμ. Δ', σελ. 827.
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τοϋ Αύγουστου τοϋ 1195, διότι εις «λύσιν» εκδοθείσαν υπό την χρονολογίαν 
ταύτην ό Δούκας φέρεται ως διατελέσας προϊστάμενος τοΰ θέματος

δ') Κατά τούς τελευταίους προ τής άλώσεως χρόνους προΐστατο τοΰ 
θέματος ό Μιχαήλ “Αγγελος, νόθος υιός τοΰ σεβαστοκράτορος Ίωάννου, αδελ
φού τοΰ Ανδρονίκου τοϋ Α', ό γενόμενος μετέπειτα ιδρυτής τοϋ Δεσποτάτου 
τής ’Ηπείρου. Έπαναστατήσας κατά τοΰ Αλεξίου τοΰ Γ', κατέφυγε προς 
τον Σουλτάνου τοΰ Τκονίου, εισήλθεν εις τήν υπηρεσίαν του και κατέστρεψε 
τάς περί τον Μαίανδρον πόλεις, «χείρων των αλλοφύλων και νηλεέστερος άν- 
δροφόνος δεικνύμενος» 1 2.

ε') Έξ 'Υπομνηστικού τής μονής Λάτρου προς τον Ίσαάκιον ’Άγγελον 
είναι γνωστόν δτι υπό τό θέμα Μυλάσης καί Μελανουδίου ύπήγετο τό κατε- 
πανίκιον Λαρύμου3. Κατά τον Πορφυρογέννητου, «άπαναβαίνοντι δέ αύθις 
προς άνατολάς κόλπος έστίν Οΐδυμος ό'νομα καί λιμήν καλούμενος Λάρυμα, 
ών κατέναντι νήσος ή Σύμη...»4. Είναι ωσαύτως γνωστή καί επισκοπή Λα
ρύμου5 * *. Ευκόλως δύναταί τις νά διαγνώση υπό τό μεσαιωνικόν τούτο ό'νομα 
τά αρχαία Λώρυμα -'Υλάρυμαβ.

να') Provincia Meandri.

'Ως καί έκ τοϋ ονόματος δηλοΰται, τό θέμα Μαιάνδρου περιελάμβανε 
τάς χώρας τάς βρεχομένας υπό τοΰ ομωνύμου ποταμού. Ή χώρα ήτο από 
πάσης άπόψεώς αξία λόγου: «άλλη γάρ Παλαιστίνη ό χώρος περί Μαίανδρον 
ήν, λέγει ό Γεώργιος Παχυμέρης, ου βοσκημάτων καί μόνον αύξήσαι άγέλας 
καί ποίμνια, ούδ’ άνδρών φοράν ενεγκεΐν αγαθός, αλλά καί μοναχών ούρα- 
νοπολιτών επιγείων συστήσαι πληθύας άριστος...» ’. Άπό στρατιωτικής πλευ
ράς αί «κλεισοϋραι αί προς Μαίανδρον»8 εσχημάτιζον μετά τοΰ ποταμού 
σημαντικόν φυσικόν έρεισμα.

Δεν είναι γνωστός ό χρόνος τής ίδρύσεως τοϋ θέματος. Πλήν τής τοΰ 
ήμετέρου χρυσοβούλλου, ούδεμίαν άλλην μνείαν γνωρίζομεν προ τοΰ 1204.

1 Αυτόθι, σελ. 328 καί 322.
2Χωνιάτης, σελ. 700-701. Ά. Μηλιαράκη, 'Ιστορία τοΰ Βασιλείου 

τής Νίκαιας καί τοϋ Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου, σελ. 49 κέ.
3 Miklosich καί Muller, τόμ. Δ', σελ. 320.
4 Πορφυρογέννητος, τόμ. Γ', σελ. 37. Τά Λάρυμα ΰπήγοντο εις τό 

παλαιόν θέμα τών Κιβυρραιωτων.
5 Miklosich καί Muller, Αυτόθι, σελ. 32δ.
8 W. Tomaschek, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 41.
1 ΙΊαχυμέρης, τόμ. Α', σελ. 310-311.
8 Δούκας, σελ. 87 (Bonn). ΓΙρβλ. W.Tomaschek, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 37.
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12 Διον. Ά. Ζακυθηνοϋ

'Ο Γεώργιος ’Ακροπολίτης, όμιλών περί τής επιθέσεως τής έπιχειρηθείσης 
υπό τοϋ Σουλτάνου τοϋ Ίκονίου κατά τό έτος 1210, λέγει δτι ή έφοδος έγέ- 
νετο κατά τής ’Αντιόχειας' «πόλις δέ αυτή, προσθέτει, προκαθημένη Μαιάν
δρου» *. ’Εάν στενώς έρμηνεύσωμεν τό χωρίον, θά συναγάγωμεν δτι ή ’Αν
τιόχεια ή προς τφ Μαιάνδρφ ήτο πρωτεύουσα τοΰ θέματος και ούχί, ως 
νομίζει ό Σπ. Λάμπρος2, ή Μίλητος, ή οποία κατά πάσαν πιθανότητα ουδ’ 
άνήκεν εις αυτό. Τούτο άλλωστε θά ήτο προσφυέστερου προς τάς στρατιω
τικός άνάγκας τής Μικράς ’Ασίας κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ ΙΒ' αιώνος.

Έν τφ οικείφ τόπφ» θά γίνη μακρότερος λόγος περί των τυχών τοϋ θέ
ματος Μαιάνδρου μετά τό 1204.

νβ') Provincia Neocastron.

Τό θέμα Νεοκάστρων περιελάμβανε τάς κοιλάδας τοϋ "Ερμου καί τοΰ 
άνω Καΐκου μέ τάς πόλεις Πέργαμον καί Χλιαρά (ή τελευταία έκειτο μεταξύ 
Γέρμης καί Θυατείρων, παρά τό σημερινόν Kirk Agatch)3. Τό βόρειον 
αυτού σύνορον εύρίσκετο παρά την κώμην Κάλαμος4, ή οποία, ως έλέχθη 
ανωτέρω, έκειτο παρά τά ερείπια τής αρχαίας Στρατονικείας.

Πλήν τοϋ χρυσοβούλλου τοΰ 1198, ούδεμία άλλη διπλωματική πηγή, 
προγενεστέρα τοϋ 1204, μνημονεύει την διοικητικήν ταύτην περιφέρειαν. Ευ
τυχώς ό Νικήτας ό Χωνιάτης διέσωσε πληροφορίας τινάς περί τών συνθη
κών, υπό τάς οποίας ή περιοχή προήχθη εις θέμα. Μεταξύ τών ετών 1162 
καί 1173 \ ό Μανουήλ ό Κομνηνός, ακολουθών εύρεΐαν αμυντικήν πολιτικήν 
καθ’ δλην τήν Μικράν ’Ασίαν, προέβη εις τήν δχύρωσιν τών Χλιαρών, τής 
Περγάμου καί τοΰ Άτραμυττίου. Κατά τον τρόπον τούτον, έπανήλθεν εις 
τήν χώραν ή ασφάλεια, ό πλούτος καί ή ευημερία: «οϋτω δέ, λέγει ό ιστο
ρικός, πλήθουσιν οίκητόρων ταϋτα δή τά πολίχνια καί τοϊς κατά τον ήμερον 
βίον ενευθηνούνται χρηστοϊς, ως ύπεράνω κεΐσθαι πόλεων πολλών εύδαιμό- 
νων». Τότε ακριβώς τά φρούρια ταύτα έλαβον τήν επωνυμίαν τών Νεοκά
στρων, ως νεωστί άνοικοδομηθέντα, «οίκεΐόν τε αρμοστήν εκ Βυζαντίου στελ- 
λόμενον έχουσι καί είς τό βασίλειον ταμεϊον ετήσια ξυμφέρουσι κέρματα»3. 1 2 3 4 5 6

1 Άκροπολίτης, τόμ. Α', σελ. 15.
2 2π. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. 11 (1914), σελ. 407.
3 W. Μ. Ramsay, *Ενθ’ άνωτ., σελ. 117-118 καί 130.
4 Άκροπολίτης, Αυτόθι, σελ. 28. Έφραίμ, στ. 7755 κέ.
5 Πρβλ. F. Chalandon, Jean II Comnene et Manuel I Comnene, 

σελ. 500.
6 Χωνιάτης, σελ. 195.
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νγ’) Provincia Phyladelphye.

Νοτίως των Νεοκάστρων έκειτο τό θέμα Φιλαδέλφειας. Κτίσμα τοΰ ’Ατ- 
τάλου τοΰ Φιλαδέλφου, ευρισκόμενη επί τοΰ σημείου διασταυρώσεως τών 
οδών, αΐ δποΐαι έφερον προς την Προποντίδα, τό Αίγαΐον και τό Λΰκιον 
πέλαγος, ή πόλις αΰτη άπέβη κέντρον συγκοινωνιών και σημαντικώτατον όρ- 
μητήριον διά τους αγώνας εναντίον τών Τούρκων. «Μεγίστη δε αΰτη πόλις, 
λέγει 6 Άκροπολίτης, και πολυάνθρωπος, και δπλίζεσθαι δεδυνημένους οίκή- 
τορας έχουσα και μάλιστα τοξείαν άσκοΰντας" άγχιτερμονοΰσα δέ τοΐς περσι- 
κοΐς όρίοις αεί διαμάχεσθαι τοις ΰπεναντίοις τούτους ποιεί καί έθάδας πολέ
μων εργάζεται» *.

Κατά τους χρόνους τοΰ Πορφυρογέννητου ή Φιλαδέλφεια άνήκεν εις τό 
θέμα Θρακησίων1 2 *. Είναι εΰνόητον δτι οί πόλεμοι κατά τών Σελτζουκιδών 
έπέβαλον την ένίσχυσιν τής φρουράς τής πόλεως, ή οποία συν τφ χρόνω άπέ- 
κτησεν ίδιον άρχοντα. ’Ήδη επί ’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ κατά τάς επιχειρή
σεις, αί δποΐαι άνελήφθησαν εναντίον τών μουσουλμανικών εμιράτων μετά 
την κατάληψιν τής Νίκαιας (1097), δ αρχιστράτηγος ’Ιωάννης δ Δούκας ανέ
κτησε την Φιλαδέλφειαν καί τάς Σάρδεις, «την τούτων φρουράν Μιχαήλ τφ 
Κεκαυμένφ πιστεύσας»8. 'Ο Κεκαυμένος ΰπήρξεν δ πρώτος διοικητής τών 
άνακαταληφθεισών πόλεων. Βραδύτερον, κατά τά έτη 1109 - 1110, δ πολύς 
Εΰμάθιος δ Φιλοκάλης είχε τήν Φιλαδέλφειαν ως κέντρον τών κατά τών 
Τούρκων έπιχειρήσεών του 4. Ούτε εις τήν πρώτην ούτε είς τήν δευτέραν περί- 
πτωσιν είναι σαφές, εάν ή διοίκησις τής πόλεως δι’ ίδιου άρχοντος είχε μονι- 
μώτερον χαρακτήρα. Στρατηγός Φιλαδέλφειας ρητώς μνημονεύεται κατά τό 
έτος 1112 δ Κωνσταντίνος Γαβράς, δ ύποίος διεξήγαγεν επιτυχείς κατά τών 
Σελτζουκιδών επιχειρήσεις5 6 * καί δ δποΐος βραδύτερον διωρίσθη δούξ τής 
Τραπεζοΰντος".

Καθ’ δλον τον ΙΒ' αιώνα ή Φιλαδέλφεια μνημονεύεται ως στρατιωτικόν 
δρμητήριον καί ως συγκοινωνιακός σταθμός. Περί τό έτος 1173 δ αύτοκρά- 
τωρ Μανουήλ δ Κομνηνός έπεσκέφθη τήν πόλινΤ, τήν δποίαν έμελλε νά έπα-

1 Άκροπολίτης, τόμ. Α', σελ. 105.
2 Πορφυρογέννητος, τόμ. Γ', σελ. 24.
8 Άννα ή Κομνηνή, ΙΑ', 5, τόμ. Β', σελ. 119. ΙΤρβλ. F. C h a 1 a n- 

don, Essai sur le regne d’Alexis I Comnene, (Παρίσιοι, 1900), σελ. 197.
1 Άννα ή Κομνηνή, ΙΑ', 1, τόμ. Β', σελ. 225. F. Chalandon, Αυ

τόθι, σελ. 255.
5 Άννα ή Κομνηνή, ΙΔ', 3, τόμ. Β', σελ. 235 καί 237. F. Chalan

don, Αυτόθι, σελ. 265.
6 F. Chalandon, Jean II Comnene et Manuel I Comnene, σελ. 37.
T Αυτόθι, σελ. 501.
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14 Διον. Ά. Ζακυθηνοϋ

νίδη υπό θλιβερός συνθήκας επανερχόμενος εις Κωνσταντινούπολή μετά την 
παρά τό Μυριοκέφαλον ήτταν (1176) Κατά τάς εμφυλίους αναστατώσεις, 
αιτινες ήκολούθησαν τον θάνατον τοΰ αΰτοκράτορος τοΰτου, ό μέγας δομέ- 
στικος ’Ιωάννης ό Βατάτζης, «τη Φιλαδέλφεια ένδιατρίβων», έτάχθη κατά τοΰ 
’Ανδρονίκου τοΰ Κομνηνοϋ 1 2 *. 'Ο ομώνυμός του Βασίλειος ό Βατάτζης, δομέ- 
στικος της ’Ανατολής «και την δουκικήν αρχήν τών Θρακησίων άναζωσάμε- 
νος», κατέστειλε την πρώτην αποστασίαν τοΰ Φιλαδέλφειας Θεοδώρου τοΰ 
Μαγκαφά s.

ν<Υ) Provincial Attalie, Seleulcie, Antiochie, et usque ipsam Antiochiam.

Τελευταία εν τη απαριθμήσει τών διοικητικών περιφερειών τής Αυτο
κρατορίας έρχεται ή επαρχία Άτταλείας, Σελεύκειας, ’Αντιόχειας και Λαοδι- 
κείας, μεθ’ ό προστίθεται δτι οί Βενετο'ι θά ειχον τό δικαίωμα νά άσκοΰν 
ελευθέραν εμπορίαν καί μέχρις αυτής τής ’Αντιόχειας καί απλώς εις πάσαν 
βυζαντινήν κτήσιν- είτε κατά μήκος τής ακτής, είτε εις τό εσωτερικόν τής 
χώρας: «Et usque ipsam Antiochiam, et simpliciter in omni tenu- 
mento, quod sub meo est Imperio, sive secus litus aut infra terrain»4 *.

To θέμα Άτταλείας, Σελεύκειας, ’Αντιόχειας καί Λαοδικείας περιέλαβε 
κατά τό μέγιστον αΰτοϋ μέρος χώρας τών παλαιών θεμάτων Κιβυρραιωτών 6 
καί Σελεύκειας, κυρία δέ αΰτοϋ κέντρα υπήρξαν αί τέσσαρες άρχαϊαι πόλεις. 
Έκ τούτων αί δυο πρώται, ή ’Αττάλεια καί ή Σελεύκεια, ευκόλως δΰνανται 
νά άναγνωρισθοΰν: εκ τών διαφόρων δμωνύμων νοούνται βεβαίως ενταύθα 
ή ’Αττάλεια τής Παμφυλίας καί ή Σελεύκεια τής Τραχείας Κιλικίας. Του
ναντίον ή άναγνώρισις τών δύο τελευταίων παρέχει δυσχερείας τινάς. Ούτω 
ό Tafel ταυτίζει τήν ήμετέραν ’Αντιόχειαν προς τήν ομώνυμον πόλιν τού 
Μαιάνδρου, τήν δέ Λαοδίκειαν προς τήν επί τοΰ Λύκου ποταμού τής Μικράς 
Φρυγίας ". Καί περί μέν ταύτης οΰδεμία άμφισβήτησις δύναται νά προκύψη,

1 Χωνιά της, σελ. 249.
2 Αυτόθι, σελ. 340 κέ.
8 Αυτόθι, σελ. 521 κέ.
4 Tafel καί Thomas, Urkunden, τόμ. Α', σελ. 272.
8 Τό ναυτικόν θέμα τών Κιβυρραιωτών μαρτυρείται μέχρι τοϋ ΙΒ' αίώνος. 

Σπ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. 8 (1911), σελ. 11. F r. Dolger, 
'Regesten, άριθ. 1369 (1147). V. Laurent, ’Ένθ’ άνωτ., 'Ελληνικά, τόμ. 5 
(1932), σελ. 150. Νομίζεται άφ’ ετέρου δτι τό δνομα διετηρήθη εις διήγησιν τοΰ 
άραβος γεωγράφου Sehems ed-din el Damashqui (1256-1327). Φ. Άργέντη 
καί Στ. Κυριακίδου, Ή Χίος παρά τοΐς Γεωγράφοις καί ΙΙεριηγηταΐς, τόμ. 
Γ' (’Αθήναι, 1946), σελ. 1300- 1301.

6 Tafel, Symbolae criticse, Α', σελ. 105-107.
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αφού αποκλείεται ή Λαοδίκεια τής Συρίας. "Οσον δ1 2 * 4 5 όμως άφορφ εις τήν 
πρώτην, νομίζομεν ότι αυτή πρέπει να ταυτισθή προς τήν ’Αντιόχειαν τήν 
μικράν \ τήν επί τφ Κράγφ, μεταξύ Σελινοϋντος καί τοϋ ’Ανεμουρίου ακρω
τηρίου. Τήν ’Αντιόχειαν ταΰτην αναφέρει ό Θεοφάνης «επί τίνος όρους κει- 
μένην υψηλού κατά τήν μεσημβρινήν τής χώρας θάλασσαν» 2. Κατά τήν μαρ
τυρίαν τοϋ ’Άγγλου περιηγητοϋ Saewulf (1103), τό γειτονικόν πέλαγος 
έλυμαίνετο ή πειρατεία: «Ad Parvam Antiochiam venimus, in quo iti- 
nere a piratis ssepe sumus invasi» 8.

Ή Λαοδίκεια ανήκε παλαιότερον εις τό νοτιώτατον τμήμα τού θέματος 
των Θρακησίων \ συνήφθη δέ στρατιωτικώς καί διοικητικώς προς τάς πόλεις 
τής μεσημβρινής ακτής τής Μικρας ’Ασίας, διότι ένεκα τής δυσχερείας των 
θαλασσίων μεταφορών ή τύχη καί ή άμυνα τοϋ άπομεμακρυσμένου τούτου 
θέματος εύρίσκοντο στενότατα συνδεδεμέναι μέ τήν μεγάλην αρτηρίαν, ή 
οποία διήρχετο διά Λαοδικείας δ. 'Η πόλις άλλωστε ήτο εκτεθειμένη εις τάς 
διαρκείς επιθέσεις των Μουσουλμάνων, εν δεδομένη μάλιστα στιγμή, έπι 
Μανουήλ τού Α', έστερείτο τειχών καί κατιρκείτο κατά κώμας διεσπαρμένος : 
«...Λαοδίκειαν, ούκέτι ούσαν συνοικουμένην ως νϋν έώραται, ούδ’ εύερκέσι 
φραγνυμένην τείχεσι, κατά δέ κώμας έκκεχυμένην περί τάς υπώρειας τών 
εκεΐσε βουνών» 6. Ό Eude de Deuil, ιστορικός τής Δευτέρας Σταυροφορίας 
συνοδεύσας τον Λουδοβίκον τον Ζ' εις τήν ’Ανατολήν, λέγει ότι ό βυζαντινός 
διοικητής τής Λαοδικείας εξέθεσε τούς συντρόφους τοΰ "Οθωνος von Frei- 
singen εις ένέδραν τών Τούρκων 7. Ούδέν είναι γνωστόν περί τοϋ τίτλου 
καί τών αρμοδιοτήτων τοΰ άρχοντος τούτου.

Ή ’Αττάλεια, ή ’Αντιόχεια καί ή Σελεύκεια άπετέλουν άλλοτε τμήματα 
τών θεμάτων Κιβυρραιωτών καί Σελεύκειας. Ή ’Αττάλεια κατεΐχεν ιδιαι
τέραν θέσιν εις τήν διοίκησιν τοΰ ναυτικού θέματος, διότι ήδρευεν εκεί ό 
«κατεπάνω Μαρδαϊτών», τοϋ δυσήνιου τούτου λαού τοΰ Λιβάνου, ό οποίος, 
εγκατασταθείς εις διαφόρους παραλίους περιοχάς 8, έδωκεν ε’ις τό Κράτος άρί-

Περί τής διοικητικής διαιρέσεως έν τώ Βυζαντινοί κρατεί 15

1 Πορφυρογέννητος, τόμ. Γ', σελ. 38.
2 Θεοφάνης, τόμ. Α', σελ. 139.
8 Παρά Tomaschek, ”Ενθ’ άνιοτ., σελ. 58.
4 Πορφυρογέννητος, Αυτόθι, σελ. 21.
6 F. Chalandon, Jean II Comnene et Manuel I Comnene, σελ. 46 

καί 310.
6 Χιονιστής, σελ. 163.
τ F. Chalandon, Ένθ’ άνωτ., σελ. 283, σημ. 3.
8 Είναι γνωστόν δτι δ μετοικισμδς τών Μαρδαϊτών τοϋ Λιβάνου, τοϋ Ταύρου 

καί τοΰ ’Αμανοΰ έγένετο επί ’Ιουστινιανού τοϋ Β' εις έκτέλεσιν συνθήκης μετά τών 
’Αράβων. Κ. ’Αμάντου, ΜαρδαΤται, Ελληνικά, τόμ. 5 (1932), σελ. 130 κέ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:22 EEST - 34.211.113.242



10 Διον. Ά. Ζακυθηνοΰ

στους ναυτικούς *. Ό κατεπάνω οΰτος, κατά παλαιόν έθιμον, διωρίζετο απ’ 
ευθείας υπό τοΰ αύτοκράτορος 1 2, ουχ'ι δέ σπανίως ήρχετο εις ρήξιν προς τον 
στρατηγόν τοΰ θέματος, ώς ό Σταυράκιος 6 Πλατύς, 6 όποιος, κατά τούς χρό
νους τοΰ Λέοντος τοΰ Σοφοΰ, εύρέθη αντιμέτωπος προς τον «έκ προσώπου» 
πρωτοσπαθάριον καί άσηκρήτις Ευστάθιον 3. Έτερον κατεπάνω Μαρδαϊτών 
Άτταλείας γνωρίζομεν τον σπαθαροκανδιδάτον Άβέρκιον. Οΰτος, μέ την 
ΰποστήριξιν τοΰ εξωμότου άδελφοΰ του Χασέ, κατώριθωσε νά γίνη στρατηγός 
των Κιβυρραιωτών. Είχε δέ προβληθή κατεπάνω Μαρδαϊτών επί τής βασι
λείας τοΰ Αλεξάνδρου (912-913)4.

Ή άκολουθηθεΐσα υπό των Κομνηνών εξωτερική πολιτική κατά τήν 
νοτιοανατολικήν Μεσόγειον, ό άγων εναντίον τών Σελτζοΰκων, αί πολιτικαί 
σχέσεις καί αί αντιθέσεις προς τήν λατινικήν ’Αντιόχειαν καί τήν Μικρόν 
’Αρμενίαν, συνετέλεσαν εις τό νά δοθή κατά τον ΙΑ' λήγοντα καί καθ’ δλον 
τον ΙΒ' αιώνα ιδιαιτέρα σημασία είς τήν ’Αττάλειαν καί τάς άλλας πόλεις τής 
μεσημβρινής ακτής. ’Αρκεί νά ΰπενθυμίσωμεν δτι δύο αύτοκράτορες τοΰ 
Βυζαντίου, ό ’Ιωάννης ό Β' καί ό Μανουήλ ό Α', έπεχείρησαν μακράς εκστρα
τείας είς τήν Κιλικίαν καί τήν Συρίαν (ό πρώτος τφ 1137 -1138 καί τφ 
1142 -1143, ό δεύτερος τφ 1158- 1159)5, καί δτι τρίτος αύτοκράτωρ, ό 
’Ανδρόνικος ό Κομνηνός, πριν ή άνέλθη εις τον θρόνον τοΰ Βυζαντίου, δι- 
ετέλεσε δούξ τής Κιλικίας.

Παρά ταΰτα αί περί τών θεματικών αρχόντων τής Άτταλείας είναι έξο
χος πενιχραί καί δύνανται νά συνσψισθοΰν ως εξής:

α') Ή Άννα ή Κομνηνή διηγείται δτι, ενώ ό Αλέξιος ό Α' έμελέτα 
κατά τά έτη 1008 - 1009 τά μέτρα διά τήν παγίωσιν τής ασφαλείας είς τήν 
Μικράν Ασίαν, ό πολύς Εύμάθιος ό Φιλοκάλης «προσελθών τφ αύτοκρά- 
τορι, τήν τής Άτταλείας φρουράν έπιμελώς ήτεϊτο»6. Ώς δμως δύναταί τις 
νά συναγάγη εκ τής δλης στρατιωτικής δράσεως τοΰ Εύμαθίου, δεν πρόκειται 
εις τήν προκειμένην περίπτωσιν περί τής πόλεως τής Παμφυλίας, αλλά περί 
τής Άτταλείας τής Περγαμηνής.

1 Χαρακτηριστικόν είναι τό κείμενον τό έκδοθέν ύπό τοΰ Σπ. Λάμπρου, 
Τρία κείμενα συμβάλλοντα είς τήν ιστορίαν τοΰ ναυτικοΰ παρά Βυζαντινοίς, Νέος 
Έλληνομνήμων, τόμ. 9 (1912), σελ. 171, όπου γίνεται λόγος περί τών «πλευστικω- 
τέρων Μαρδαϊτών».

2 Πορφυρογέννητος, τόμ. Γ', σελ. 228 -229.
3 Αυτόθι, σελ. 229 -230. Πρβλ. καί τόμ. Α', σελ. 657 καί 660.
* Αυτόθι, τόμ. Γ', σελ. 230-231.
6 F. Ch a lan do n, Jean II Comnene et Manuel I Comnene, σελ. 119 

κέ., 181 κέ., 441 κέ.
6 "Άννα ή Κομνηνή, ΙΔ', 1, τόμ. Β', σελ. 224 κέ. ΙΙρβλ. F. Chal an

il on, Alexis I Comnene, σελ. 224 κέ.
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β') Μολυβδόβουλλον τών χρόνων τών πρώτων Κομνηνών άνήκεν εις τινα 
Λέοντα, κομμερκιάριον Κόπρου κα'ι Άτταλείας1. ’Αξία ιδιαιτέρας προσοχής 
είναι ή προσάρτησις τής Άτταλείας, προσωρινή προφανώς, εις τό κομμέρ- 
κιον τής Κόπρου. Είναι πολύ πιθανόν δτι αυτή έγένετο προ τής άνακτήσεως 
τής Σελεύκειας (1099) \ οπότε, εύρυνθείσης τής βυζαντινής κυριαρχίας, 
κατέστη δυνατόν νά ρυθμισθοϋν αύτοτελώς τά κατά την διοίκησιν τής χώρας.

γ') Πράκτωρ τοϋ «δουλικού κάστρου» Άτταλείας μνημονεύεται εις 
«λυσιν» τού αύτοκράτορος Μανουήλ τοϋ Α', πιθανώς τού έτους 1147 1 2 3.

δ') Ό Elide de Deuil μαρτυρεί δ'τι οί Σταυροφόροι τοϋ Λουδοβίκου 
τοϋ Ζ', άμα τή άφίξει των εις Αττάλειαν (1148), ήλθον εις επαφήν μετά 
τίνος αύτοκρατορικοΰ άξιωματουχου Λανδούλφου 4, ούδεμίαν δμως άκριβε- 
στέραν πληροφορίαν παρέχει περί τών αρμοδιοτήτων τοϋ λειτουργού τούτου. 
Μίτο πάντως ξενικής καταγωγής καί συνεδέετο ί'σως προς τον Λανδοΰλφον, 
τον όποιον βλέπομεν δρώντα εις διαφόρους ναυτικάς επιχειρήσεις επί Αλε
ξίου τοϋ Α'5 6.

Γνωστότερα καί επιφανεστέρα ύπήρξεν ή διοικητική παράδοσις τής 
Σελεύκειας. Αί σημαντικώταται κλεισοϋραι καί αί ερυμναί καί «δυσπρόσο- 
δοι» διαβάσεις καθίστων τήν χώραν έξόχως επίκαιρον διά τήν άπόκρουσιν 
τών πολεμίων, ’ιδίως τών Σαρακηνών τής Ταρσού °. Διά τούτο ή Σελεύκεια 
ενωρίς άπετέλεσε κλεισούραν, είναι δέ γνωστοί εκ σφραγιστικών μνη
μείων ό Κωνσταντίνος βασιλικός σπαθάριος καί κλεισουράρχης Σελεύκειας7 
καί ό πρωτοσπαθάριος καί κλεισουράρχης Λέων 8. ’Επί Ρωμανού τού Λακα- 
πηνοΰ (919 - 944) ή κλεισούρα προήχθη εις στρατηγίδα, ή οποία προς μέν 
δυσμάς ώρίζετο «υπό τοϋ Ταύρου, εν φ κατοικοϋσιν ’Ίσαυροι, προς δέ τάς 
άνατολάς άποκέκλεισται παρά τών Κιλικίας δρέων». Κατά μήκος τής θαλάσ
σης τό θέμα εξετείνετο από Σελεύκειας μέχρις ’Ισσού, εις δέ τήν ενδοχώραν 
περιελάμβανε τήν Δεκάπολιν, βορειοδυτικώς αυτής τής Σελεύκειας9. Ούδέν 
σφραγιστικόν μνημεΐον άναφέρεται εις στρατηγόν τοϋ θέματος. Τά σφζόμενα 
μολυβδόβουλλα άνήκον ε’ις κ ο μ μ ε ρ κ ι α ρ ί ο υ ς καί έπισκεπτίτας,

1 G. Schlumberger, Sigillographie, σελ. 305.
2 F. Chalandon, Αυτόθι, σελ. 234, σημ. 2.
8 Jus Graecoromanum, έκδ. Ζέπων, τόμ. Α', σελ. 373 - 375. ΓΙρβλ. F r. D δ I- 

ger, Regesten, άριθ. 1369.
4 F. Chalandon, Jean II Comnene et Manuel I Comnene, σελ. 313-314.
s F. Chalandon, Alexis I Comnene, σελ. 214,235 καί 243.
6 Πορφυρογέννητος, τόμ. Γ', σελ. 35-36.
7 Β. Pantchenko, Izvestija τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Ρωσικού ’Αρχαιο

λογικού ’Ινστιτούτου, τόμ. 9 (1901), σελ. 367.
8 Κ. Μ. Κωνσταντοπούλου, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα, σελ. 293.
9 Πορφυρογέννητος, Αυτόθι, σελ. 35-36.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετο; I©' 2
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18 Διον. Ά. Ζακυθηνοΰ

εν δε εις τον ύπατον και κριτήν τοϋ Βήλου κα'ι τής Σελεύκειας Πέτρον τον 
Σερβλίαν *. ’Άξιον μνείας είναι τό μολυβδόβουλλον τό άναφερόμενον εις τον 
6 ρ ι α ρ ί τ η ν (άποθηκάριον, έκ τοϋ horreum) καί μέγαν κουρά- 
τ ο ρ α Ταρσού τον Ρωμαίο ν1 2 3.

Περί τοϋ μεταγενεστέρου διοικητικού καθεστώτος τής Σελεύκειας, τούτο 
μόνον γνωρίζομεν, δ'τι καθ’ ήν στιγμήν ό Μανουήλ ό Κομνηνός τφ 1158 
έπεσκέπτετο τήν περιοχήν, «τήν Σελευκειών τότε διεΐπεν αρχήν» ό ’Αλέξιος 
ό Κασιανός3.

Κατά τά μέσα τού ΙΒ' αίώνος βλέπομεν έμφανιζομένην εις τήν ανατολι
κήν Κιλικίαν καί άλλην διοικητικήν περιφέρειαν, ή οποία ίσως άπερρόφησε 
καί τήν Σελεύκειαν, αλλά τής οποίας έδρα ήτο ή Ταρσός. Εις τήν ένίσχυσιν 
τής βυζαντινής κυριαρχίας εις τά ακραία ταΰτα εδάφη συνετέλεσαν άφ’ ενός 
μεν ή ασκούμενη έναντι των Λατίνων τής ’Αντιόχειας πολιτική, άφ’ ετέρου 
δε αί απελευθερωτικοί κινήσεις των ’Αρμενίων τής Μικράς λεγομένης ’Αρμε
νίας. Ή επαρχία αϋτη τής Κιλικίας, ίδρυθεΐσα πιθανώτατα ήδη από των 
πρώτων χρόνων τής άπελευθερώσεως τής Ταρσού καί των περιοικίδων πόλεων, 
τφ 11044, άπέκτησεν ιδιαιτέραν σημασίαν κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ αίώ
νος. Κατά τό έτος 1150 μνημονεύεται Θωμάς τις, δούξ τής Κιλικίας, δστις 
διεξάγει διαπραγματεύσεις μετά τών Φράγκων καί τό επόμενον έτος συλλαμβά- 
νεται αιχμάλωτος υπό τών’Αρμενίων5 *· Τούτον διαδέχεται ως δούξ τής Κιλι
κίας καί «στρατηγός αύτοκράτωρ τού πολέμου» ό μετέπειτα βασιλεύς ’Ανδρό
νικος ό Κομνηνός, τού οποίου ή καθ’ δλου πολιτεία παρέσχε πολλάς ανησυχίας 
εις τον αύτοκράτορα Μανουήλ0. ’Ακολουθούν οί δούκες Μιχαήλ Βρανάς περί 
τό 1160, ό ’Ανδρόνικος Εύφορβηνός τφ 1162, ό Κωνσταντίνος Καλομάνος, 
υιός οϋγγρου ήγεμόνος κατά τά έτη 1163 καί 1164 καί ό ’Αλέξιος Άξούχ 
τφ 1165 7. Μετά τούτον επανέρχεται εις τήν δουκικήν αρχήν ό ’Ανδρόνικος 
δ Κομνηνός, τφ 1166, καί αντικαθίσταται εν συνεχεία υπό τοϋ Κωνσταν
τίνου τοϋ Καλομάνου, άναλαβόντος καί τούτου διά δευτέραν φοράν τήν 
διοίκησιν τής περιφερείας8. Περί τό τέλος τής βασιλείας τού Μανουήλ τού

1 G. Schlumberger, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 270-271.
2 Κ. Μ. Κιονσταντοπούλου, "Ενθ’ άνωτ,, σελ. 293.
3 Κίνναμος, σελ. 179, F. Chalandon, Jean II Comnene et Manuel 

I Comnene, σελ. 441.
4 Ήδη ή "Άννα ή Κομνηνή, ΙΓ', 12, τόμ. Β', σελ. 218, παραθέτουσα 

τούς ορούς της κατά τό έτος 1108 συναφθείσης μεταξύ Αλεξίου τοϋ Α' καί τοϋ Βοη- 
μούνδου συνθήκης, μνημονεύει τό «στρατηγάτον τής Ταρσού πόλεως».

5 F. Chalandon, Αυτόθι, σελ. 424 κέ.
0 Κίνναμος, σελ. 121. X ω ν ι άτη ς, σελ. 180. F. Chalandon, Αυτόθι, 

σελ. 426 κέ.
7 Κίνναμος, σελ. 216 καί 227. F. Chalandon, Αυτόθι, σελ. 526 κέ.
8 F. Chalandon, Αύτόθι, σελ. 527, σημ.
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Περί τής διοικητικής διαιρέσεως εν τώ Βυζαντινή) κρατεί 19

Α' διωρίσθη δούξ δ Ίσαάκιος δ Κομνηνός, δ δποΐος βραδύτερον (1184) 
ενοσφίσθη την αρχήν τής νήσου Κΰπρου κα'ι άνεκήρυξεν εαυτόν αυτονομον 
δεσπότην \

Σπουδαιότατον μολυβδόβουλλον τοΰ Cabinet des Medailles των Παρι- 
σίων άνήκεν είς τον Γεώργιον Μελιήαν (Μελίαν ;), πρωτοσπαθάριον και βασι
λικόν στρατηγόν Μαμίστρας, Άναβάρζου κα'ι Τζαμανδοϋ * 2 3 4. Ή Μάμιστρα, ή 
παλαιοτέρα Μοψουεστία κα'ι ή Άνάβαρζος, ή Άνάζαρβος τών αρχαιότερων 
χρόνων, εκειντο κατά την ανατολικήν Κιλικίαν, ενφ ή Τζαμανδός ευρίσκετο 
εις τά δρια τής χώρας τούτης, είς τήν μεταξύ τοΰ Ταύρου καί Άντιταύρου 
διάβασιν5. Και αί τρεις πόλεις έδέσποζον έπικαιροτάτων στρατιωτικών σημείων, 
τούτο δ” ακριβώς εξηγεί τήν δημιουργίαν ιδίας στρατηγίδος, έστω καί εφή
μερου. «Ή γάρ πόλις αύτη, λέγει συγκεκριμένως περί τής Άναβάρζου δ 
Χωνιάτης, κουροτρόφος ουσα καί πολυάνθρωπος, έρυμνοΐς τε διειλημμένη 
τείχεσι καί πετρών αποτόμων ύπερθεν ιδρυμένη, τότε μάλλον άσφαλεστέρα 
γεγένηται...» *. Επειδή ούδεμία άλλη πηγή αναφέρει τι περί τής στρατιω
τικής καί διοικητικής ταυτης περιφερείας, μόνη ή χρονολόγησις τού μολυβδο- 
βοΰλλου δύναται να παράσχη ενδείξεις τινάς. Ό G. Schlumberger εταύτισε 
τον στρατηγόν τής Μαμίστρας, Άναβάρζου καί Τζαμανδοϋ προς τον όμώνυ- 
μον άρμένιον στρατηγόν Μελίαν, χάριν τού δποίου ίδρύθη άρχικώς ή κλει
σούρα καί ακολούθως, μεταξύ τών ετών 913 καί 919, τό θέμα τής Λυκαν- 
δοϋ 5. 'Ως δμως παρετήρησεν δ κ. Στ. Κυριακίδης, δ ταυτισμός οϋτος απο
βαίνει αδύνατος, πιθανωτέρα δέ φαίνεται ή γνώμη, καθ’ ήν ή διοικητική 
αύτη περιφέρεια τών τριών πόλεων πρέπει να τεθή είς τούς χρόνους τών 
Κομνηνών, δπότε παρατηρείται εξαιρετική πολιτική καί στρατιωτική δραστη- 
ριότης είς τήν περιοχήν ταύτην. «Κατά ταΰτα, συμπεραίνει δ κ. Κυριακίδης, 
καί τό μολυβδόβουλλον δεν δύναται μέν να τεθή πέραν τοΰ 1184, δπότε χάνουν

'Χωνιάτης, σελ. 376. Νεοφύτου, πρότερον μοναχού καί εγκλείστου, 
Περί τών κατά τήν χώραν Κύπρον σκαιών, παρά Κ. Σ ά θ φ, Μεσαιωνική Βιβλιοθή
κη, τόμ. Β', σελ. 3. Ό F. Chalandon, Αυτόθι, παρερμηνεύων τάς πηγάς, 
δημιουργεί δύο δούκας, τόν Ίσαάκιον Κομνηνόν καί τον Ίσαάκιον ’Άγγελον, ένφ 
πρόκειται περί ενός καί τού αυτού προσώπου.

2 G. Schlumberger, Sigillographie, σελ. 272-275.
3 Κατά τόν Στ. Κυριακίδην, Το μολυβδόβουλλον τοΰ στρατηγού Μελιού, 

Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
τόμ. 2 (1932), σελ. 320 -326.

4 Χιονιά της, σελ. 33.
3 ΙΙλήν τής μελέτης τοΰ κ. Κυριακίδου, βλ. καί Η. Gregoire, Ό Διγενής 

’Ακρίτας. Ή βυζαντινή Έποποιΐα στήν ιστορία καί στήν ποίηση (Νέα Ύόρκη, 
1942), σελ. 117 κέ.
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20 Διον. Ά. Ζακυθηνοΰ

δριστικώς οι Βυζαντινοί την Κιλικίαν, πιθανώτατα δέ πρέπει να ταχθή εις 
τούς χρόνους Ίωάννου τοϋ Κομνηνοΰ»1.

Ή μνεία της δευτέρας ’Αντιόχειας έθορύβησε τον Tafel. «Ultima, 
γράφει οΰτος, libelli nostri (et usque ipsam Anliochiam) quemnam 
sensus habeant, ego nondum inveni. Distinguitne scriptor inter ipsam 
urbem eiusque agrum ? Quod vix credendum. Quare vero (si istud 
statueris) malo ordine post Antiochiam addit Uaodiceam ?» 1 2 3 4 * * To κείμενον 
εν τούτοις έχει καλώς και ή άπαρίθμησις των πόλεοίν γίνεται κατά την γεω
γραφικήν των τάξιν, διότι ή δεύτερα ’Αντιόχεια είναι ή μεγάλη συριακή πόλις 
τοϋ Όρόντου.

Ή ’Αντιόχεια, καταληφθεΐσα προσωρινώς υπό των Περσών τφ 540 και 
ακολούθως, τφ 637, υπό των ’Αράβων, άπηλευθερώθη υπό των στρατευμά- 
των τοϋ Νικηφόρου τοϋ Φωκά τον Νοέμβριον τοϋ 969. Ή πόλις μετά τής 
περιοχής της, παραμείνασα υπό την βυζαντινήν κυριαρχίαν μέχρι τοϋ 1085, 
οπότε κατελήφθη υπό των Τούρκων, άπετέλεσεν ιδίαν στρατιωτικήν και διοι
κητικήν περιφέρειαν έχουσαν έπι κεφαλής άρχοντας με εύρείαν δικαιοδοσίαν, 
τούς δοΰκας ή κατεπάνω 8. 'Η ’Αντιόχεια κατελήφθη τήν 3ην ’Ιουνίου 1098 
υπό των Σταυροφόρων κα'ι έγινεν ή έδρα τής ομωνύμου φραγκικής ηγεμο
νίας. Παρά τήν μακράν δουλείαν της, ή πρωτεύουσα τής Συρίας διετήρει 
ακόμη κατά τον ΙΒ' αιώνα λείψανα τής παλαιάς α’ίγλης. Εις τον σύγχρονον 
περιηγητήν Ίωάννην τον Φωκάν ιδιαιτέραν ενεποίησεν εντύπωσιν ή λαμπρό- 
της και ή ισχύς τών τειχών και ή αφθονία τών ποταμίων ύδάτων. «’Αλλά 
χρόνος, γράφει, και βάρβαρος χεΙρ ταύτης τον ό'λβον ήφάνισε, καν έτι περι- 
αστράπτη πυργώμασιν, επάλξεων τε ίσχύι, ευανθία περισχιζομένων ύδάτων 
κελαρυσμοΐς, ήρέμα πως διαχεομένου τή πόλει τοϋ ποταμού και περιζωννύον- 
τος και ύγραΐς έπαφαϊς περιπλεκομένου τών πυργωμάτων αυτής» \

1 Στ. Κυριακίδου, Αυτόθι, σελ. 326-327. "Αλλην χρονολόγησιν βλ. παρά 
Ε. Honigmann, Die Ostgrenze des byzantinischen Reiches, (Βρυξέλλαι, 
1935), σελ. 67 κέ.

2 Tafel, Symbol* critic*, A', σελ. 107. Πρβλ. Tafel καί Thomas, 
Urkunden, τόμ. A', σελ. 272, σημ. 4.

3 Πίνακα, ατελή καί οχι άπηλλαγμένον σφαλμάτων, τών δουκών καί κατεπάνω 
"Αντιόχειας βλ. παρά G. Schlumberger, Sigillographie, σελ. 307-309. 
Πλεΐστα δσα σημεία τής προσωπογραφίας τών βυζαντινών διοικητών τής μεγάλης 
συρικής πόλεως διηυκρινήθησαν εις τάς μεταγενεστέρας επιστημονικός συμβολάς τοΰ 
αύτοϋ διαπρεπούς έρευνητοϋ περί τήν Βυζαντινήν "Εποποιίαν. Πρβλ. καί τήν ειδι
κήν πραγματείαν τοΰ J. Laurent, Le due d’Antioche Khatchatour io6S - 1072, 
Byz. Zeitschrift, τόμ. 30 (1929 - 1930), σελ. 405 - 411.

4 Ίωάννου τοϋ Φωκά, "Έκφρασις έν συνάψει τών άπ’ "Αντιόχειας μέχρις
"Ιεροσολύμων κάστρων καί χωρών Συρίας, Φοινίκης καί τών κατά Παλαιστίνην "Αγίων
Τόπων, Migne, Patr. Gr*ca, τόμ. 133, στ. 929.
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Οί δισταγμοί τοΰ Tafel κατά τοντο μόνον είναι δικαιολογημένοι, καθ’ 
δσον προξενεί πράγματι έντΰπωσιν δτι εν έπισήμφ αΰτοκρατορικφ εγγράφφ, 
διά τοΰ οποίου παρέχονται οίκονομικαί προνομίαι εις ξένην δΰναμιν, ανα
γράφεται καί ή ’Αντιόχεια, άπολεσθεΐσα όριστικώς διά τδ κράτος από τοΰ 
1085. Τό πράγμα εν τοΰτοις δεν είναι άνεξήγητον διά τον παρατηρητήν τον 
γνωρίζοντα την πολιτικήν σκέψιν τών Βυζαντινών. Συμφώνους προς τήν θεω
ρίαν τούτων, κτήσεις καί χώραι, βίαιους άποσπασθεΐσαι καί ύπαχθεϊσαι υπό 
εχθρικήν κυριαρχίαν, έξηκολούθουν νομιζόμεναι ώς μέλη τής Αυτοκρατορίας, 
προσωρινούς άποξενωθέντα. Μετά πείσμονος προσηλώσεως ή βυζαντινή πολι
τική ενέμεινεν εις τάς απόψεις ταύτας. Μέχρι καί αυτών τών κρισιμωτέρων 
στιγμών τής κρατικής άποσυνθέσεως ό Orbis Byzantinus διετηρήθη ώς 
θεμελιώδης έννοια διά τήν ρΰθμισιν τών εξωτερικών σχέσεων. ’Ιδιαιτέρως 
δμως περί τής Λατινικής ’Ανατολής καί συγκεκριμένως περί τής ηγεμονίας 
τής ’Αντιόχειας ισχΰουν καί άλλοι ουσιαστικοί παράγοντες άπορρέοντες έκ 
ρητών διεθνών συνθηκών. Έχομεν έν πρώτοις τήν συνθήκην τοΰ 1108, διά 
τής οποίας ό Βοημοΰνδος, ήττηθείς εις τό Δυρράχιον, ήναγκάσθη νά ανα
γνώριση τήν επικυριαρχίαν τοΰ ’Αλεξίου τοΰ Α' κατά τοιοϋτον τρόπον ώστε, 
ώς ό ίδιος ομολογεί, «λίζιον γενέσθαι τοΰ σκήπτρου σου άνθρωπον καί ΐνα 
σαφέστερον εΐποιμι καί φανερώτερον, οικέτην καί υποχείριον» \ Διά δευτέ- 
ραν φοράν, τφ 1137, ό Ιωάννης ό Κομνηνός επέτυχε τήν ύποτέλειαν τοΰ 
ήγεμόνος τής ’Αντιόχειας1 2 3, κυρίως δμως ή επικυριαρχία τοΰ Βυζαντίου 
ήδραιώθη μετά τήν εκστρατείαν τοΰ Μανουήλ τοΰ Α' (1158-1159), καθ’ήν 
υπό δραματικός συνθήκας ό ήγεμών Renaud de Chatillon παρέδωκε τήν 
πόλιν εις τον αΰτοκράτοραs. Οΰσιαστικώς από τής στιγμής ταΰτης ή ’Αντιό
χεια μετεβλήθη εις «βυζαντινόν προτεκτοράτον» 4, ή δε αίγλη τής Αυτοκρα
τορίας κατέκτησεν ολόκληρον τον λατινικόν κόσμον τής ’Ανατολής. Χαρακτη
ριστική από τής άπόψεως ταΰτης είναι ή μετά δέκα έτη (1168 -1169) χαρα- 
χθεΤσα ελληνική επιγραφή τοΰ έν Βηθλεέμ ναοΰ : «f Έτεληώ\)η τό παρόν 
έργον διά χειρός Έφραίμ μοναχοΰ ιστοριογράφου καί μουσιάτορος, επί τής 
βασιλείας Μανουήλ μεγάλου βασιλέως πορφυρογεννήτου τοΰ Κομνηνοϋ καί

1 Άννα ή Κομνηνή, ΙΓ', 12, τόμ. Β', σελ. 209.
1 F, Clialandon, Ένθ’ άνωτ., σελ. 131 κέ. Συναφές προς τό ζήτημα τής 

ύποτελείας τοΰ Λατίνου ήγεμόνος είναι καί τό άναφερόμενον εις τόν διορισμόν "Ελλη- 
νος δουκός Αντιόχειας, ό όποιος τρόπον τινά αντιπροσώπευε τόν αΰτοκράτορα τοΰ 
Βυζαντίου παρά τή ήγεμονική αυλή καί έλάμβανε μέρος εις τήν διακυβέρνησιν τοΰ 
κράτους. ΑΙ σχετικαί δμως μαρτυρίαι δέν είναι επί τοΰ αντικειμένου τούτου απολύτως 
πειστικαί: βλ. Αυτόθι, σελ. 132 - 133, σημ. 3.

3 Αυτόθι, σελ. 444 κέ.
4 Cl. Cahen, Ba Syrie du Nord a l’epoque des Croisades et la Princi- 

paute franque d’Antioche, (Παρίσιοι, 1940), σελ. 410 κέ.
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22 Διον. Ά. Ζακυθηνοΰ

επί τάς ημέρας τοϋ μεγάλου ρηγός 'Ιεροσολύμων κυροΰ ΆμορΙ και τοΰ τής 
αγίας Βηθλεέμ άγιωτάτου επισκόπου κυροΰ Ραοΰλ, εν έ'τει ,ς-χοζ'» 'Ως 
όρθώς παρετηρήθη, ή επιγραφή «αναγνωρίζει και μαρτυρεί περί τής επικυ
ριαρχίας τοϋ Μανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ επί τοΰ βασιλείου των 'Ιεροσολύμων»1 2. 
Είναι πολΰ φυσικόν ό ’Αλέξιος ό Γ\ άπολΰων τφ 1198 τό χρυσόβουλλον, 
διά τοΰ οποίου παρείχοντο προνομίαι εις τήν Βενετίαν, παλαιάν καί ταυτην 
κτήσιν τής Αυτοκρατορίας, νά άποβλέψη προς τούς αναμφισβήτητους τού
τους δεσμούς, οΐτινες συνέδεον τήν ’Αντιόχειαν προς τον βυζαντινόν κόσμον.

** *

Ούτω περατοΰται ή μακρά άπαρίθμησις των επαρχιών καί των πόλεων 
τής Αυτοκρατορίας, εις τάς οποίας οί Βενετοί συμφώνως προς τά συνθήκας 
τοΰ 1198, είχον τό δικαίωμα νά άσκοΰν έλευθέραν εμπορίαν. 'Ως δύναταί τις 
ευκόλως νά διαγνώση, δ συντάξας τό χρυσόβουλλον τοΰ’Αλεξίου τοΰ Γ' ακο
λουθεί εις τήν διαδρομήν του από των ακτών τής Άδριατικής μέχρι τών 
οχθών τοΰ Όρόντου υποτυπώδη γεωγραφικήν τάξιν. Αί διοικητικά! περιφέ- 
ρειαι τοΰ Κράτους κατανέμονται εις πέντε διακεκριμένος ομάδας, μολονότι 
αύται ούδαμοΰ άναφέρονται ρητώς.

Όρμώμενος από τής πλησιέστερον προς τήν Βενετίαν κείμενης καί άπω- 
τέρας προς δυσμάς επαρχίας, από τοΰ θέματος δηλονότι ταΰ Δυρραχίου, καί 
κατευθυνόμενος προς νότον, δ συντάκτης καταλέγει έν πρώτοις τάς κατά τήν 
ηπειρωτικήν ακτήν ή εις τήν άμεσον αυτής ενδοχώραν εύρισκομένας διοικητι
κός περιφερείας τής ‘Ιεριχοΰς καί Κανίνων, τών Ίωαννίνων καί τής Δρυϊ- 
νουπόλεως. Εισχωρούν ακολούθως είς τό εσωτερικόν, μέ κατεύθυνσιν προς 
τά νοτιοανατολικά, μνημονεύει τάς επαρχίας Δεαβόλεως, Κολωνίας, Άχρίδος, 
Πρέσπας, Καστοριάς καί Σερβίων. ’Εγκαταλείπουν δμως τήν πορείαν ταύτην, 
τρέπεται άποτόμως προς βορραν καί δι’ αυθαιρέτου άλματος φθάνει είς τό 
θέμα Τριαδίτσης, τής σημερινής Σόφιας, καί Βελεβουσδίου, εκειθεν δέ, οπι
σθοδρομούν πάλιν προς τά βορειοδυτικά, μνημονεύει τήν βορειοτάτην επαρ
χίαν τής Ναϊσσοΰ καί Βρανιτζόβης, τής δποίας τό κατά τήν Βρανίτζοβαν 
σύνορον εΰρίσκετο επί τοΰ ροϋ τοΰ Δουνάβεως. ΕΙτα, κατερχόμενος προς τήν 
μακεδονικήν περιοχήν, δ συντάκτης καταλέγει τάς περιφερείας Σκοπιών μετά 
τής έπισκέψεώς Κορίτων, Ζαγορίων, προς άνατολάς, Μαλεσόβης καί Μορο- 
βίσδου, Στρουμίτζης, Πριλάπου, Πελαγονίας, Μολυσκοΰ καί Μογλένων, τό 
θέμα Βερροίας μετά τοΰ κατεπανικίου Κίτρους καί τέλος τό θέμα Βολεροΰ,

1 G. de Jerphanion, L,es inscriptions Cappadociennes et l’histoire de 
l’Empire Grec de Nicee, Orientalia Christiana Periodica, τόμ, 1 (1935), σελ. 244.

2 Αυτόθι, σελ. 246.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:22 EEST - 34.211.113.242



Περί τής διοικητικής διαιρέοεως έν τώ Βυζαντινοί κρατεί 23

Στρυμόνος καί Θεσσαλονίκης. Οϋτω συμπληροΰται ή πρώτη γεωγραφική 
όμάς, περιλαμβάνουσα τάς διοικητικάς περιφερείας τής ’Ιλλυρίας καί τής βο
ρείου ’Ηπείρου, τής αρχαίας Μυσίας καί τής Μακεδονίας.

Όρμώμενος καί πάλιν από των δυτικών ακτών τής Αυτοκρατορίας, ό 
συντάξας τδ χρυσόβουλλον τοϋ 1198 επιχειρεί την άπαρίθμησιν δευτέρας όμά- 
δος επαρχιών. Μετά το θέμα Νικοπόλεως, τό όποιον περιελάμβανεν ολόκλη
ρον την δυτικήν Στερεάν Ελλάδα από Ίωαννίνων μέχρι Ναυπάκτου, ανα
γράφονται αϊ παρακείμεναι νήσοι Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ζάκυνθος, Λεύκάς 
καί ’Ιθάκη, μεθ’ ας τά δυο δρια τής Πελοπόννησου, τό δριον Πατρών καί 
Μεθώνης, περιλαμβάνον πιθανώς ολόκληρον τό δυτικόν καί νότιον τμήμα τής 
χερσονήσου, καί τό δριον Κορίνθου, ’Άργους καί Ναυπλίου. Άναφέρονται 
ακολούθως τό δριον Θηβών καί Εΰρίπου (Εύβοιας) μετά τών νήσων Άν
δρου, Κέω, Μήλου κλπ., ή Δωδεκάνησος (Κυκλάδες), ή Μυτιλήνη, ή Χίος, 
ή Σάμος, ή Ρόδος, ή Κώς μετά τής Στροβίλου, ή Κρήτη καί ή Κύπρος.

Μετά ταϋτα, επανερχόμενος είς τήν Στερεάν καί όρμώμενος από τοΰ 
ορίου ’Αθηνών, ό αυτοκρατορικός γραμματεύς αναγράφει τάς περιφερείας 
τής ανατολικής χέρσου Ελλάδος καί τής Θεσσαλίας, μνημονεΰων τάς επαρ
χίας Λεβαχάτων καί Βλαχίας μετά τής έπισκέψεως Δημητριάδος, τών δυο 
Αλμυρών, τών επισκέψεων 'Ρεβενίκου καί Φερσάλων καί Δομοκοϋ καί Βε- 
σαίνης, ωσαύτως δέ καί τών χαρτουλαράτων Έζεροϋ καί Δοβροχουβίστης, 
τήν πόλιν τών Τρικάλων, τήν επαρχίαν Λαρίσης καί τήν επίσκεψιν Πλατα- 
μώνος.

Ή τετάρτη όμάς περιελάμβανε τάς θρακικάς περιοχάς μέχρι τοΰ Αίμου. 
Πρώτον ήρχετο τό παλαιόν θέμα Μακεδονίας καί Θράκης μετά τής επισκέ- 
ψεως Χοιροβάκχων, τής πόλεως τής Σηλυβρίας καί τών επισκέψεων Τζου- 
ρουλοϋ καί Θεοδωρουπόλεως καί Μεσσήνης, Άρκαδιουπόλεως καί Βουλγα- 
ροφύγου. Ήκολοΰθουν αί επαρχίαι Χερρονήσου προς νότον, Άδριανουπό- 
λεως καί Διδυμοτείχου βορειότερου καί Άγχιάλου, κατά τήν ακτήν τοϋ 
Εΰξείνου Πόντου. Τελευταίου ήρχετο τό τετραμερές θέμα Φιλιππουπόλεως, 
Βερόης, Μόρρας, καί Άχριδοϋς.

Είς τήν Μικράν ’Ασίαν ό συντάκττης διαπεραιοϋται διά τοϋ Βοσπόρου 
είς τήν βορείαν ακτήν τής Βιθυνίας, δπου έκειτο ή επαρχία Μεσοθυνίας καί 
ή επίσκεψις Δαματρϋος. Κατευθυνόμενος προς νότον, συναντά τήν επαρχίαν 
Νικομήδειας καί τήν είς αυτήν ϋπαγομένην επίσκεψιν Πυλών καί Πυθίων. 
Δυτικώτερον έρχεται τό θέμα Όψικίου καί Αιγαίου μετά τής έπισκέψεως 
Λοπαδίου καί Άπολλωνιάδος, νοτίως δέ τούτων ή επαρχία Αχυράους. Κατά 
τήν δυτικήν ακτήν, έναντι τής Λέσβου, εϋρίσκεται ή περιφέρεια Άτραμυτ- 
τίου. ’Ακολούθως, διασπών προς στιγμήν τήν γεωγραφικήν ενότητα, ό συν
τάκτης τοΰ χρυσοβούλλου αναγράφει τό θέμα Μυλάσης καί Μελανουδίου, 
επανερχόμενος δέ βορειότερου καί οίονεί έπανασυνδέων τήν ταραχθείσαν
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24 Διον, Ά. 'Ζακυθηνοΰ

τάξιν, μνημονεύει τά θέματα Μαιάνδρου, Νεοκάστρων καί Φιλαδέλφειας. 
’Ακολουθών τέλος την διά Φιλαδέλφειας και Λαοδικείας μεσογειακήν οδόν, 
καταλήγει εις την επαρχίαν ’Αττάλειας, Σελεύκειας, ’Αντιόχειας τής επί τφ 
Κράγφ καί τής Λαοδικείας. Τελευταία αναγράφεται ή μεγάλη ’Αντιόχεια τής 
Συρίας.

Ή διοικητική διαίρεσις τοϋ Βυζαντινού Κράτους, οί'αν παριστάνει 
αυτήν τό υπέρ των Βενετών χρυσόβουλλον τοϋ Αλεξίου τοΰ Γ', εμφανίζει 
κατακερματισμόν εις τό έπακρον τών παλαιοτέρων διοικητικών περιφερειών. 
Πρέπει εν τούτοις να σημειωθή ότι τό φαινόμενον τοϋτο δεν ειναί τι τό 
Ιδιαιτέρως χαρακτηριστικόν τής κρίσιμου ταΰτης εποχής τοΰ ΙΒ' λήγοντος 
αϊώνος, καθ’ ήν επικρατούν κεντρόφυγες δυνάμεις καί ή Αυτοκρατορία φέ
ρεται προς τήν εσωτερικήν διάσπασιν καί τήν κατάρρευσιν. Εις τάς ευρω
παϊκός κυρίως επαρχίας τά συμπτώματα ταϋτα παρατηρούνται ήδη από τών 
χρόνων τοϋ Βασιλείου τοϋ Β'. Υπερβολικόν πάντως είναι τό γραφέν δτι «ή 
διαρρύθμισις τών δυτικών θεμάτων, οια παρουσιάζεται εις τό έγγραφον τοΰ 
’Αλεξίου τοΰ Γ' τοΰ 1198, πρέπει νά είναι έργον κατά μέγα τουλάχιστον 
μέρος τοΰ Βασιλείου τοΰ Β' τοΰ Βουλγαροκτόνου, συντελεσθέν τοΰτο μέν 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ προς τους Βουλγάρους πολέμου καί ένεκα τών ανα
γκών αΰτοΰ, τοΰτο δέ μετά τό ευτυχές αυτού τέρμα καί τήν συμπλήρωσιν τής 
κατακτήσεως τών τέως εις τό κράτος τοΰ Σαμουήλ άνηκουσών χωρών, αΐτι- 
νες έπρεπε νά δργανωθώσι διοικητικώς καί εκκλησιαστικούς» *. Εις τήν προϊ- 
οΰσαν κατάτμησιν δέν διακρίνομεν συνειδητήν μεταρρυθμιστικήν προσπά
θειαν, άλλ’ άποσΰνθεσιν, ή όποια είναι άπότοκος γενικωτέρας ροπής καί ή 
οποία, άλλοτε έπιδεινουμένη, άλλοτε άνακοπτομένη, καταλήγει εις τον κατα
κερματισμόν τοΰ 1198.

Έκ τής συγκριτικής μελέτης πάντων τών στοιχείων τών παρεχομένων 
υπό τοΰ χρυσοβοΰλλου τοΰ ’Αλεξίου τοΰ Γ' έν συνδυασμφ προς τάς πληρο
φορίας άλλων άλλης φΰσεως πηγών προέκυψε σαφώς δτι εις τάς γενικάς της 
γραμμάς ή είκών, τήν οποίαν παρουσιάζει τό έγγραφον τοΰτο, δέν άφίσταται 
οΰσιωδώς τής πραγματικότητος. 'Υπάρχουν βεβαίως έν τή μακρα απαριθμή
σει τών βυζαντινών διοικητικών περιφερειών σημεία σκοτεινά καί άμφισβη- 
τήσιμα : δσα άναφέρονται ε’ις τμήματα τοΰ αΰτοκρατορικοΰ εδάφους, δπου ή 
βουλγαρική έπανάστασις καί ή σέρβική χειραφέτησις ή άλλαι χωρισταί ένέρ- 
γειαι έδημιοΰργησαν διαφορετικός πραγματικός καταστάσεις' δσα καταφανώς 
οφείλονται εις τήν πλημμελή ορολογίαν, ως αΰτη παρεδόθη εν τή λατινική 
μεταφράσει τοΰ κειμένου' άλλα τέλος, προς τά όποια μετ’ επιφυλάξεως πρέ
πει νά άποβλέψη ό ερευνητής ως παρέχοντα πληροφορίας ήκιστα πιθανάς. 1

1 Στ. Κυριακίδου, Βυζαντινοί Μελέτα!, σελ. 414. Πρβλ. τάς παρατηρή
σεις τοΰ G. Ostrogorsky, Geschichte des byz. Staates, σελ. 221, σημ. 2,
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Παρά τάς άτελείας ταΰτας, τα ιστορικά δεδομένα τα παρεχόμενα υπό τού χρυ- 
σοβούλλου τοΰ 1198 δύνανται νά χρησιμεύσουν ώς βάσις διά πάσαν περαι
τέρω διερεύνησιν, πολλφ μάλλον καί)5 δσον δ συντάξας τό έγγραφον ειχεν 
άναμφισβητήτως προ οφθαλμών επισήμους πηγάς τής αύτοκρατορικής Γραμ
ματείας, δημοσιονομικού πιθανώτατα χαρακτήρος, ίσως αυτό τούτο τό κεν
τρικόν έδαφονόμιον τής Κωνσταντινουπόλεως1. Ή μελέτη και άλλου πολυτί
μου κειμένου, τής Partitio Romanise, θέλει διαφωτίσει τό πρόβλημα τής 
καθ5 δλου επαρχιακής διοικήσεως ολίγα έτη βραδύτερον, μικρόν προ τής κατα- 
λύσεως τοΰ Βυζαντινού Κράτους υπό των Λατίνων τής Τετάρτης Σταυροφο
ρίας (1204). Ή έρευνα τού εγγράφου τούτου θά άποτελέση τό άντικείμενον 
τοΰ δευτέρου κεφαλαίου τής παρούσης εργασίας.

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝ02 1

Περί τής διοικητικής διαιρέσεως έν τφ Βυζαντινφ κράτει 2ΰ

1 ΙΙερί τούτου βλ. F r. Dolger, Beitrage zur Geschichte der byzanti- 
nischen Finanzverwaitung, σελ. 92 κε.
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