
Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

'Ο μόνος ιστορικός, έκ τών μεγάλων ιστορικών τοϋ ΙΘ' αιώνος, τοΰ 
άποκληθέντος αιώνος τών ιστορικών, όστις έπραγματεύθη την ιστορίαν της 
Κυρίως Ελλάδος, δηλαδή τής Ελλάδος τής εκτεινόμενης προς νότον τοΰ 
Όλυμπου και τών Καμβουνίων όρέων, ως εστίας καί κέντρου τοϋ ελληνι
σμού, εντός τής δλης βυζαντινής ιστορίας, ήτο δ Gustav Hertzbeτg. 
Έκτοτε μέχρι σήμερον ουδεις άλλος Ιστορικός· έπανέλαβε την προσπάθειαν 
εκείνου. Άλλ’ ούτε αυτός 6 Hertzberg, ούτε δ μεταφράστης τοΰ έργου 
τούτου, τοΰ επιγραφομένου «'Ιστορία τής 'Ελλάδος από τής λήξεως τοΰ 
αρχαίου βίου μέχρι σήμερον» εις τόμους τέσσαρας, καθηγητής Παύλος Καρο- 
λίδης, ήρμήνευσαν διατί ή Κυρίως 'Ελλάς1 εντός τοΰ βυζαντινού κράτους, 
κατά τούς πρώτους βυζαντινούς αιώνας, είχε περιέλθει κατά τό πλεΐστον ε’ις 
άφάνέιαν.

Ούτως δ μέν Παύλος Καρολίδης, Αυτόθι, Τόμ. Α', εν Άθήναις, 1906, 
σ. 10 έ. λέγει «καθ’ δν χρόνον κέντρον εκπάγλως λαμπρόν τοΰ ελληνισμού 
καθίσταται τό Βυζάντιον, πάσα ή ηθική και πνευματική και δή και υλική 
δύναμις τοΰ ελληνισμού μεθίσταται από τής ευρωπαϊκής Ελλάδος εις τήν 
ασιατικήν Ελλάδα. Άπό τοΰ Τ' μέχρι τοΰ ΙΑ' μ.Χ. αιώνος ή ευρωπαϊκή 
Ελλάς, και μάλιστα αί κυρίως έλληνοκαι χώραι, περιέρχονται τό πλεΐστον εις 
άφάνειαν, εϊς μεγάλην δέ περιίστανται, πλήν ολίγων εξαιρέσεων, υλικήν και 
ηθικήν αδυναμίαν' καί έκ τοΰ Βυζαντίου, καί κατ’ ακολουθίαν έκ τής ασια
τικής Ελλάδος, άρύονται τήν υλικήν καί ηθικήν δύναμιν τής συντηρήσεως 
αυτών». ’Αλλά διατί αί χώραι τής Κυρίως 'Ελλάδος περιέρχονται είς άφά- 
νειαν, κατά τούς πρώτους βυζαντινούς αιώνας, δεν λέγεται. Αυτός δ Hertz
berg έν τή 'Ιστορίςι τής Ελλάδος έπί τής ρωμαϊκής κυριαρχίας, τόμ. Γ\ σ. 
504, μετάφρ. Π. Καρολίδου, λέγει. «Μετά τήν έπιδρομήν τοΰ Άλαρίχου... 
τά γεγονότα (από τοΰ τετάρτου μ.Χ. αιώνος) έμαρτύρουν δτι ή αρχαία άμι- 1

1 ”Ας σημειωθή ενταύθα δτι ό "Ελλην ιστορικός Κων. ΓΙα.ταρρηγόπουλος, 'Ιστο
ρία τόϋ ελληνικού έθνους, εκδ. Δ', τόμ. Γ', σ. 1 ονομάζει Κυρίως 'Ελλάδα τήν έκτέι- 
νομένην προς νότον τών Θερμοπυλών. Άλλ’ ίδέ· Δικαιάρχου Πέριήγησιν 'Ελλάδος, 
έν Geogr. Grseei minor, έκδ. Muller, Τόμ. Α', σ. 103. Βλ. καί Διονυσίου ’Ανα
γραφήν, Αύτόθ. σ. 239.
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γης ελληνική φυλή ύφίστατο έτι βιοϋσα απλώς βίον επαρχιακόν μέχρι των 
αρχών τών μεγάλων σλαβικών μεταναστεύσεων... Ή Ελλάς ύφίσταται ετι 
ως επαρχία ολίγον μνημονευόμενη εν τη παρά τον Βόσπορον πρωτευοΰση 
και ολίγης άξιουμένη συνήθως συμπάθειας, ώς επαρχία μη έχουσα αξίαν υλι
κήν, επαρχία σχεδόν άποζήσασα». ”Ας σημειωθή ό'μως ενταύθα ότι ό "Ελλην 
ιστορικός Κων. Παπαρρηγόπουλος, 'Ιστορία τοϋ ελληνικού έθνους, έκδ. Δ' 
τόμ. Γ', σ. 6, δέχεται δτι τό ελληνικόν έθνος και εν αυτή τή Ευρώπη διέ- 
σο^ζεν ηθικήν τινα και υλικήν ρώμην.

Άλλα διατί ή Κυρίως "Ελλάς κατά τους πρώτους βυζαντινούς αιώνας, 
ήτοι από τοϋ τετάρτου και εξής, περιέρχεται εις άφάνειαν και παραγκωνίζεται 
υπό τής Κυβερνήσεως τοϋ Βυζαντίου ; ’Ιδού τό αίτιον·

Άφ’ δτου τό ανατολικόν ρωμαϊκόν κράτος μετεμορφώθη είς βυζαντινόν 
ελληνικόν, κράτος, από τοϋ Δ' μ.Χ. αίώνος και έξης, ή Κυρίως ’Ελλάς μεθί- 
σταται διά πρώτην φοράν είς εσωτερικήν περιοχήν τοϋ νέου βυζαντινού κρά
τους, τό όποιον στρέφει τήν μέριμνάν του καί περιβάλλει μέ τάς φροντίδας 
του ίδίςι τάς περιφερειακός αύτοΰ περιοχάς, ο εστι τάς συνοριακός. Διότι 
αί συνοριακαί περιοχαί τοϋ κρατικού, οϊκονομικοϋ καί εθνικού εδάφους 
είναι εκεΐναι διά τών οποίων τό κράτος λαμβάνει καί εξ άλλου προσφέρει 
τήν ύλην, τήν οποίαν ή ζωή τοϋ λαοϋ καί τοϋ κράτους χρειάζεται. "Ενα 
διαρκές δούναι καί λαβεϊν τοϋ κράτους διά τών συνόρων του ευρίσκει άμε- 
τρήτους οδούς διεξαγωγής. Διά τοΰτο εις τάς συνοριακός περιοχάς συναν
τώ νται άφ’ ενός πάσαι αί παρασκευαί προς προστασίαν καί άφ’ ετέρου προς 
προαγωγήν τών ανταλλαγών τοϋ κράτους' άμφότεραι δε εκεί συνδυάζονται, 
όπως εις τήν επιδερμίδα ζφ>ων καί φυτών, εις αξιοθαύμαστα περιφερειακά 
τοϋ κράτους ό'ργανα. Συνδυασμοί εκεί γίνονται εμπορικών καί οχυρών πόλεων, 
γεφυρών καί φρουρίων. Τών ιδιοτήτων όμως τούτων εστερεΧτο ή Κυρίως 
Ελλάς, εντός τοϋ όλου βυζαντινοΰ κράτους, λόγιο τής γεοίγραφικής αυτής 
θέσεως, τήν οποίαν κατείχε. ’Ίσα-ίσα μάλιστα ή γεωγραφική θέσις τής 
Κυρίως ’Ελλάδος, εντός τοϋ όλου βυζαντινοΰ κράτους, καί έδικαιολόγει 
κάπως τήν παραγκώνισιν τής χώρας ταύτης υπό τοϋ Βυζαντίου. Διότι ό 
’Όλυμπος άφ’ ενός καί ή ορεινή άλυσις ή προς δυσμάς τοϋ Όλύμπου, τα 
Καμβούνια ό'ρη, εκτεινόμενα προς δυσμάς μέχρι τής Πίνδου, αποτελούν γεω
γραφικόν φράγμα καί χωρίζουν τήν Μακεδονίαν από τήν Κυρίως Ελλάδα, 
απομονώνουν τήν Κυρίως Ελλάδα. Ή Κυρίως Ελλάς είναι απομονωμένη 
μεταξύ τών όρέων τούτων καί· τής περιβαλλούσης αυτήν θαλάσσης, όπως 
απομονωμένη ήτο εντός τής κοιλάδος τοϋ Πάδου ή Βενετία καί ή Ελβετία 
έξ άλλου. Διά τοΰτο καί διαφοροποιήθη ό λαός τής Κυρίως Ελλάδος από 
τούς Μακεδόνας κατά τήν αρχαιότητα, ούτως ώστε ή μακεδονική διάλεκτος 
κατά τον Ε' καί Δ' αιώνα π.Χ. δεν κατενοεΐτο ευκόλως υπό τών νοτιωτέ- 
ρων Έλλήνφν. Ή τοιαύτη γεωγραφική άπομόνωσις τής Κυρίως Ελλάδος
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ήδΰνατο νά διευκολύνη άφ’ ενός επιδρομάς και εποικήσεις από βορρά, ως 
ήσαν αί σλαβικοί, εξ άλλου δέ καταφυγήν διωκόμενων πολιτικών άνδρών, ή 
διάδοσιν πολιτικών κα'ι θρησκευτικών Ιδεών, αΐτινες εΰρισκον εις την Κυρίως 
Ελλάδα χώρον κατάλληλον προς άνασΰνταξιν καί καλλιέργειαν, μακράν τοϋ 
έπιτηροΰντος οφθαλμού τής βυζαντινής κυβερνήσεως, όπως εν προκειμένφ ή 
θρησκευτική ιδέα τής είκονολατρείας. Ή ερμηνεία μου αΰτη εξηγεί καί τήν 
ευδοκίμησιν τής ελληνικής έπαναστάσεως τοϋ 1821 εις τήν Κυρίως Ελλάδα, 
έναντι τοϋ διαδεχθέντος τό βυζαντινόν οθωμανικού κράτους.

Άλλ’ ας επανέλθωμεν εις τό θέμα τής μερίμνης περί τών περιφερεια
κών επαρχιών τοϋ βυζαντινοΰ κράτους1.

Ή μέριμνα τοϋ βυζαντινοΰ κράτους περί τών περιφερειακών περιοχών, 
τής Ανατολής, τοϋ Βορρά καί τής Δΰσεως (’Ιταλία), έκορυφώθη από τοϋ Δ' 
αίώνος καί εξής, λόγιο τών απειλών εις τός οποίας ήτο έκτεθειμένον εισβολής 
εις αΰτάς, αΐτινες επετάθησαν από τοϋ έκτου αίώνος. Καί όπως ή περιφέρεια 
ενός γεωμετρικοϋ κΰκλου εύρίσκεται εϊς στενήν γενετικήν καί μηχανικήν σχέ- 
σιν προς τό κέντρον του, τό εξ ίσου άπέχον από κάθε σημεΐον τής περιφέ
ρειας, ουτω συγκεντρώνεται καί εις τό πολιτικόν κέντρον τοϋ βυζαντινοΰ κρά
τους, ήτοι εις τήν Κωνσταντινοΰπολιν, μεγαλϋτερον ποσύν περιφερειακών 
συμφερόντων από κάθε άλλο σημεΐον τοϋ κράτους, μή αμέσως κείμενον επί 
τών συνόρων, ό'πως είναι ή Κυρίως ’Ελλάς. Καί εκ τής ιστορίας διδασκό- 
μεθα ότι τό ρωμαϊκόν κράτος μάς παρέχει διδακτικώτατα παραδείγματα τφ 
ό'ντι ένισχύσεως τών σχέσεων τής περκρερείας με τό κράτος.

Διά τοΰτο εις τήν περιοχήν τοϋ 'Ρήνου ποταμοϋ, ή οποία, λόγφ τής 
στρατιωτικής μεγάλης σημασίας της, ως συνόρου, κατείχετο ίσχυρώς από 
ρωμαίους στρατιώτας καί υπαλλήλους, επροχώρησεν ό έκρωμανισμός ταχύ
τερα παρά εις τήν Γαλατίαν. 'Όταν δέ προς άντιμετώπισιν εισβολής τών 
βαρβάρων τό ρωμαϊκόν κράτος τάς μεγαλυτέρας του στρατιωτικός δυνάμεις 
άπέστειλεν εις τά σύνορα τοϋ Δουνάβεως ποταμοϋ καί τήν έπικινδυνωτάτην 
ταύτην περιοχήν εστήριζε διά μεγίστης δαπάνης, οί ρωμαϊκοί λεγεώνες επί 
μάλλον καί μάλλον εκεΐ έξιλλυρίζοντο. Αύτοκράτορες εκεί ένεδύοντο ιλλυρικά 
ενδύματα, εξ ’Ιλλυρίας δέ καί Παννονίας άνδρες άνήλθον εις τον θρόνον 
τών ρωμαίων αύτοκρατόρων. Ταϋτα άποδεικνύουν έμφανώς τό ενδιαφέρον 
τής 'Ρώμης περί τών περιφερειακών εκείνων τοϋ Κράτους περιοχών.

Περί τής Βρεταννίας ό Θεόδ. Mommsen, έν Romische Geschichte, 
τόμ. Ε\ σ. 117 λέγει. «”Αν έν τή σημερινή Άγγλίφ, πλήν τής Ουαλίας καί 
μέχρι πρό τίνος τής Κορνουαλίας, ή αρχαία τής χώρας γλώσσα έξηφανίσθη, 
τοΰτο επήλθεν όχι διότι αυτή ύπεχώρησεν εϊς τούς ’Άγγλους ή εις τούς Σάξω-

1 Ίδέ Frid. Ratzel, Politische Geographie, εκδ. Γ, 1923, σ. 184.
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νας, άλλ’ εΐς τό ρωμαϊκόν Ιδίωμα. Και ώς εν ταΐς παραμεθορίοις χώραις συνή
θως γίνεται, κατά τους υστέρους αύτοκρατορικούς χρόνους ούδείς πιστότερος 
εις την 'Ρώμην άνεδείχθη από τον Βρεταννόν. Δεν έγκατέλιπεν ή Βρεταννία 
την 'Ρώμην, άλλ’ ή ’Ρώμη την Βρεταννίαν». Ταΰτα σημαίνουν δτι ή δΰνα- 
μις τοϋ κράτους επί μάλλον καί μάλλον προεκτείνεται προς τάς περιφερειακός 
περιοχάς περί τών οποίων τό κράτος είχε μέγα ενδιαφέρον.

Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ή εισβολή τών Λομβαρδών εις την 
’Ιταλίαν καί αί επαναστάσεις τών ιθαγενών Μαυριτανών τής Βορείου ’Αφρι
κής έπέβαλον εις την Βυζαντινήν κυβέρνησιν νά δημιουργήση τό εξαρχάτον 
τής 'Ραβέννης υπό τήν διοίκησιν στρατιωτικού βυζαντινού εξάρχου, εις χει- 
ρας τοϋ οποίου συνεκεντροϋτο ή στρατιωτική καί πολιτική διοίκησις, 
άφ’ ετέρου δέ τό εξαρχάτον τής ’Αφρικής, τοϋ οποίου δ έξαρχος ειχεν άνάλο- 
γον δικαιοδοσίαν προς τήν τοϋ εξάρχου τής 'Ραβέννης. Είναι δέ ή ϊδρυσις 
τών εξαρχάτων τούτων πρόδρομος θεσμός τής διοικητικής μεταρρυθμίσεως 
τών θεμάτων τοϋ βυζαντινού κράτους. Άμφότεροι οί θεσμοί ούτοι προεκλή- 
θησαν κατ’ άρχάς από τήν μέριμναν τοϋ βυζαντινού κράτους περί τής 
σωτηρίας τών περιφερειακών επαρχιών του, α'ίτινες έκινδύνευαν από εισβο
λήν τών βαρβάρων. Πράγματι ή βυζαντική κυβέρνησις διά τήν προάσπι- 
σιν τών ανατολικών συνόρων τοϋ κράτους τά όποια έκινδΰνευον από τούς 
Πέρσας, από δέ τού Ζ’ αίώνος καί από τούς ’Άραβας, ώς καί τών από 
βορρά συνόρων, απειλούμενων από τούς Σλάβους καί τούς Βουλγάρους, 
προβαίνει εις τήν ϊδρυσιν τών θεμάτων, διδαχθέν από τό προγενέστερον 
ρωμαϊκόν κράτος νάποδίδη τήν πρέπουσαν σημασίαν εις τάς συνοριακάς του 
περιοχάς.

Συμφώνως μέ τήν ώς άνω γεωγραφικήν ερμηνείαν μου, ή έπανάστασις 
τής Κυρίως ’Ελλάδος (μετά τών Κυκλάδων), τό 726, κατά τού αύτοκράτορος 
τοϋ Βυζαντίου Λέοντος τού Γ' τού Ίσαΰρου, πρέπει νά δεχθώμεν δτι είχε 
καί άλλα βαθύτερα έλ,ατήρια καί δχι απλώς δτι ήτο μόνον διαμαρτυρία κατά 
τής επιβολής τής εϊκονομαχίας. Ό Κ. Παπαρρηγόπουλος έν τή 'Ιστορίφ τοϋ 
έλλ.ηνικοϋ έθνους, έκδ. Δ', τόμ. Γ', σ. 422, δέχεται δτι τήν έπανάστασιν 
τής Κυρίως Ελλάδος ύπεκίνησεν δ πάπας Γρηγόριος δ Β', πολέμιος ’τής 
εϊκονομαχίας. Έκ τών πενιχρών πηγών τής εποχής ταύτης, δ μέν Θεοφάνης 
ό δμολογητής, Τόμ. Α', έκδ. Bonn, σ. 623 λέγει : «Θείφ κινούμενοι ζήλω 
στασιάζουσι κατ’ αύτοΰ (τοϋ αύτοκράτορος Λέοντος τοϋ Γ') μεγάλη ναυμαχία 
συμφωνήσαντες Έλλαδικοί τε καί οί τών Κυκλάδων νήσων, Κοσμάν τινα 
συνεπόμενον έχοντες εις τό στεφθήναι, Άγαλλιανός δέ τουρμάρχης τών 
Έλλαδικών ηγείτο τής στρατιάς καί Στέφανος». Ό δέ Νικηφόρος δ πατριάρ
χης, έκδ. De Boor, σ. 57 έ. γράφει: «Οί τήν Ελλάδα καί τάς Κυκλάδας 
νήσους οίκοϋντες ον προσιέμενοι τό δυσοέβημα, προς τον βασιλέα (Λέοντα 
τον Γ') διαστασιάζουσι, καί πλεΐστον στόλον άθροίσαντες Κοσμάν τοϋνομα
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εφ’ έαυτοΐς βασιλεύουσι. Και προς την βασιλεύουσαν ήχον». Ό δε Κεδρη- 
νός, τόμ. Α', έκδ. Bonn, σ. 796 αντιγράφει τά τοΰ Θεοφάνους. Έκ τού
των γίνεται φανερόν δτι ό Θεοφάνης και ό πατριάρχης Νικηφόρος ρητώς 
αποδίδουν την έπανάστασιν τής Κυρίας Ελλάδος εις εξέγερσιν λόγφ τής 
είκονομαχίας, την οποίαν Λέων ό Γ' από τοΰ έτους 726 ζητεί να έπιβάλη. 
Είναι αληθές δ'τι ό Hertzberg, αύτόθ. τόμ. Α', σ. 259 την έπανάστα- 
σιν τών Έλλαδικών αποδίδει, μέν εις την αντιπάθειαν των ελλήνων κατά 
τοΰ είκονομάχου αΰτοκράτορος, αλλά δέχεται δτι «άνεμίχθησαν ποικίλα ελα
τήρια έχθρας» εις την αντιπάθειαν ταΰτην. Μεταξύ τούτων δμως δεν ανα
γράφει την πικρίαν καί άγανάκτησιν τών Έλλαδικών, διότι οί αύτοκράτορες 
τοΰ Βυζαντίου προσεφέροντο προς την Κυρίως Ελλάδα ά>ς επαρχίαν, μη 
έχουσαν υλικήν αξίαν καί διά τοΰτο παρακμάσασαν. Κατά την γνώμην μου 
ή επανάστασις τών έλλαδικών έκυοφορεΐτο από μακροΰ χρόνου κατά πρώτον 
λόγον διά την παραγκώνισιν τής Κυρίως Ελλάδος υπό τοΰ Βυζαντίου, ήτις 
επλήρου πικρίας την ψυχήν τών Έλλαδικών.

Τήν τοιαΰτην εγκατάλειψιν τής Κυρίως Ελλάδος πιστοποιεί και ή 
ευκολία μεθ’ ής διεισέδυσαν εις τήν Κυρίως Ελλάδα οί Σλάβοι καί ήδραιώ- 
θησαν εις τά ενδότερα αυτής, κυρίως δε αί εις τήν Πελοπόννησον σλαβικαί 
Ιποικήσεις από τοΰ ογδόου μέχρι τοΰ ενάτου αΐώνος. Ή κυβέρνησις τοΰ 
Βυζαντίου άφήκε τότε τήν Κυρίως Ελλάδα άνευ στρατιωτικής βοήθειας, εις 
τάς ιδίας της δυνάμεις. Άλλ’ ή άντίδρασις κατά τής έγκαταλείψ'εως άνέκυ- 
ψεν επί τοΰ αΰτοκράτορος Λέοντος τοΰ Γλ Τό έτος 732 μ.Χ. Λέων ό 
Γ' όριστικώς υπήγαγε υπό τό πατριαρχείον τής Κωνσταντινουπόλεως τάς 
έ'ως τότε αΰτοκεφάλους εκκλησίας τοΰ ’Ιλλυρικού, ήτοι πάσας τάς προς άνα- 
τολάς τής Δαλματίας καί τής Άδριατικής θαλάσσης έκτεινομένας επαρχίας 
Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας καί Άχαΐας. Αί εκκλησίαι τούτων τών 
επαρχιών έκυμαίνοντο από τοΰ 7" μέχρι τοΰ Η' αιώνος μεταξύ 'Ρώμης καί 
Κωνσταντινουπόλεως, αν καί ήσαν αυτοκέφαλοι, στενότερον συνδεόμενοι με 
τήν 'Ρώμην, άλλοτε πρωτεύουσαν τοΰ ρωμαϊκού κράτους, παρά μέ τήν Κων
σταντινούπολή με τήν νέαν αντίζηλον πρωτεύουσαν τοΰ ανατολικού ρωμαϊ
κού κράτους. Ή Κυρίως Ελλάς έκτοτε υπάγεται έκκλησιαστικώς υπό τό 
πατριαρχεΐον Κωνσταντινουπόλεως καί ή μέριμνα τοΰ Βυζαντίου περί αυτής 
ήρχισεν έκτοτε νά ζωντανεύη. Δεν παρήλθε πολύς χρόνος από τοΰ θανάτου 
Λέοντος Δ' (775-780 μ.Χ.) τοΰ εγγόνου Λέοντος τοΰ Γ' καί ή διάδοχος εκεί
νου Ειρήνη ή Αθηναία πρώτη έπεχείρησε νά καθυποτάξη τούς εν τή Κυρίως 
Έλλάδι Σλάβους καί νά έξελληνίση, ως συνήθως λέγεται, αυτούς. Επομέ
νως επέδειξεν ιδιαιτέραν μέριμναν περί τών πραγμάτων τής Κυρίως Ελλά
δος. Μόλις ή Ειρήνη τό 783 συναιμολόγησε προς τούς ’Άραβας ειρήνην, 
άπέστειλε τον εΰνοούμενον αυτής πατρίκιον Σταυράκιον, προς υποταγήν τών 
εν Έλλάδι Σλάβων. Οί Σλάβοι δεν άντέταξαν σημαντικήν τότε άντίστασιν'
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ούτω δέ ό Σταυράκιος τον ’Ιανουάριον τοΰ 784 έτέλεσε θριαμβευτικήν είσο
δον εις την Κωνσταντινοΰπολιν, συνεπάγων εκ τής στρατείας του πλουσίαν 
λείαν και πλήθος Σλάβων αιχμαλώτων1.

Ή τοιαύτη γεωγραφική θέσις τής Κυρίως *Ελλάδος εξηγεί διατί ή 
βυζαντινή κυβέρνησις έχρησιμοποίει τήν Κυρίως Ελλάδα ως τόπον προς 
περιορισμόν και εξορίαν υπόπτων, ή επικινδύνων έπισήμων άνδρών. Άνάγ- 
και δέ τοΰ βυζαντινού κράτους προς άπομάκρυνσιν από τής Κωνσταντινου
πόλεως των υπόπτων δεν έπαυσαν νά έμφανίζωνται, λόγφ βιαίων τοΰ θρόνου 
ανατροπών, ατελεύτητων συνωμοσιών και τών εκκλησιαστικών ερίδων. Ούτως 
έχρησιμοποιήθη επί ’Ιουστινιανού τού Β' και Τιβερίου τού Γ' ή νήσος 
Κεφαλληνία, βραδύτερον δέ ή νήσος Λέσβος κα'ι ή Σκύρος. Είναι δέ αί 
νήσοι γεωγραφικώς τά μάλιστα αυθυπόστατα καί απομονωμένα μέρη τής 
υδρογείου. Έπί τής βασιλείας δέ Ειρήνης τής ’Αθηναίας αύταί αί Άθήναι 
εχρησιμοποιήθησαν διά τήν εξορίαν τών άνδραδέλφων αυτής τό 797, τού 
Νικηφόρου, ήδη τυφλωθέντος διαταγή Κωνσταντίνου τοΰ 7", τού Χριστό
φορου, Νικήτα, ’Ανθίμου καί Εύδοκίμου ήδη γλοισσοκοπημένων. 'Ως έπί- 
στευεν ή Ειρήνη ήτο δυνατόν νά φρουρούνται ασφαλώς έν Άθήναις οί 
άνδράδελφοι αυτής, υιοί τού αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τού Ε', διότι έν 
’Αθήναις είχε δημοτικότητα, ως καταγομένη εξ επιφανούς αθηναϊκής οικο
γένειας, αφού ή παράδοσις εις αυτήν ανάγει ακόμη καί τήν ΐδρυσιν πολλών 
ναών έν Άθήναις* 2. Έξ άλλου ή Ειρήνη είχε προαγάγει εις ανώτατα αξιώ
ματα τούς έν Άθήναις συγγενείς της, ως τον σπαθάριον Θεοφύλακτον καί 
τον πατέρα τούτου τον πατρίκιον Σαραντάπηχον, δν άπέστειλεν ως στρατη
γόν εις Αθήνας.

Έν τούτοις έπανάστασίς τις δέν έβράδυνε νά έκραγή καί έν αύταΐς ταΐς 
Άθήναις κατά τής Ειρήνης, ήτις καί έματαιώθη όλοσχερώς κατά σκληρότα- 
τον τρόπον. 'Η έπανάστασίς αύτη δέν ήμπορεΐ νά έξηγηθή από δήθεν συμπά
θειαν τών Αθηναίων προς τούς είκονομάχους, ως εΐκασεν δ Κ. Παπαρρη- 
γόπουλος, έν τή 'Ιστορία τοΰ ελληνικού έθνους, έκδ. Δ', τόμ. Γ', σ. 567, διότι 
δ λαός τής Κυρίως Ελλάδος έκ παραδόσεως ήτο είκονόφιλος' ούτε από δυσ
αρέσκειαν τυχόν τών Αθηναίων κατά τής κεντρικής κυβερνήσεως τού Βυζαν
τίου, δι’ έγκατάλεψιν τών συμφερόντων τής Κυρίως Ελλάδος ύπ’ αυτού, ως 
αύτη προ τής Ειρήνης πράγματι ύφίστατο. 'Η διευκόλυνσις συνωμοτικών 
σχεδίων έν Άθήναις πρέπει ν’ άποδοθή εις τήν αυθυπόστατον καί άπομονω- 
τιηην γειογραφικήν ιδιότητα τής Κυρίως 'Ελλάδος, έντός τού ολου βυζαν-

* Ίδέ Θεοφάνη, έκδ. Bonn, τόμ. Α', σ. 707, Κεδρηνόν, τόμ. Β, σ. 21.
2 Ίδέ Finlay, History of the Byzantine and Greek Empires, from 716 

to 1453, τόμ.· A', σ. 90, 102.
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τινοΰ κράτους, μακράν της επιτηρήσεως τοϋ οφθαλμού τής κεντρικής τοΰ κρά
τους κυβερνήσεως. Ή τοιαΰτη ΐδιότης τής Κυρίως Ελλάδος εξηγεί πρώτον 
μεν διατί τό βυζαντινόν κράτος εχρησιμοποίησε την Κυρίως Ελλάδα ως τόπον 
εξορίας επικίνδυνων εις τό κράτος άνδρών, επειτα δέ την ευκολίαν μεθ’ ής εν 
Άθήναις εξυφάνθη συνωμοσία και κατ’ αυτής τής Ειρήνης τής ’Αθηναίας.

I. Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ
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