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ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ 
ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ



Πότε παρήκμασε καί έξέλιπε καί εκκλησιαστικών 
ώς μητρόπολις ή Νικόπολις καί άνεδείχθη ή Ναύπακτος1.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

’Ασχολούμενοι από 20ετίας περί τά κείμενα τής Εκκλησιαστικής Γεω
γραφίας 2 (Τακτικά - Notitiæ Episcopatunm) ήδυνήθημεν να εκτιμήσωμεν 
την μεγάλην σπουδαιότητα των κειμένων τούτων διά την ‘Ιστορίαν του Βυ
ζαντίου, την Εκκλησιαστικήν ‘Ιστορίαν τής ’Ανατολής καί τής Δυσεως καί, 
είδικώτερον, τό ιστορικόν παρελθόν των ’Εκκλησιών 'Ελλάδος καί των εν τή 
χερσονήσω του Αίμου χωρών. Τοΰτο δε ήτο φυσικόν, διότι ή γνωριμία τής 
Εκκλησιαστικής Γεωγραφίας δεν αποτελεί απλώς την προϋπόθεσιν του σχη
ματισμού τοπικού πλαισίου τής ιστορικής άνελίξεως έκάστης ’Εκκλησίας, 
άλλα καί εκφρασιν τού διοικητικού αυτής συστήματος κατά τάς διαφόρους 
εποχάς, εφ’ όσον οι πίνακες τών μητροπόλεων, αυτοκέφαλων αρχιεπισκοπών 
καί τών υπό τους μητροπολίτας επισκοπών καί τής «τάξεως» αυτών, δίδουσι 
διά πολλούς αιώνας την πραγματικήν εικόνα τής εκτάσεως καί διαρθρώσεως 
έκάστης Εκκλησίας. Κατά τήν επεξεργασίαν όμως τής ’Εκκλησιαστικής ‘Ιστο
ρίας τής Ελλάδος (1936-1938, ή β' εκδοσις υπό εκτύπωσιν), ήδυνήθημεν να 
εκτιμήσωμεν τήν σπουδαιότητα τών κειμένων τούτων διά τήν μερικήν πλή- 
ρωσιν τών κενών τής σκοτεινής εποχής (τέλους ς' - αρχών θ' αιώνος) τής Βυ
ζαντινής καθόλου ιστορίας.

Αί μελέται αύται ωδή γη σαν ημάς φυσικώς εις τήν σύνταξιν μιας συνθε
τικής καί ερευνητικής πραγματείας περί τής ιστορίας τών Βορείων συνόρων

1. Αυτός υπήρξεν δ τίτλος τής ήμετέρας άνακοινώσεως.
2. Τήν πολλαπλήν σπουδαιότητα των κειμένων υπέδειξα παρ’ ήμΐν παλαιότε- 

ρον μέν εις τό έργον μου «Αί Μητροπόλεις καί ’Αρχιεπίσκοποί τοΰ Οίκ. Πατριαρ
χείου καί ή τάξις αυτών», τόμος Α', τεύχος α', Ά-θήναι 1934 (Beiheft No 13 τών 
Byz. - Neugr. Jahrb. τοΰ N. Bees), είτα εις τήν λέξιν «Τακτικά» τής Μεγάλης 
Ελληνικής ’Εγκυκλοπαίδειας (τόμος ΚΒ', σ. 756-757), προσφάτως δέ έν «Θεολο- 
γίςι», 1952 (σελ. 87), ένθα ό λόγος περί τής πρώτης μνείας τής «’Επισκοπής Βαρδα- 
ριωτών Τούρκων» έν Β. Μακεδονία.



τοΰ Ελληνισμού, προς 5 άντιτίθενται τά σημερινά περιορισμένα βόρεια 
όρια τής. Ελλάδος. Κατά την σύνταξιν τής πραγματείας ταύτης φυσικόν ή το 
να περιλάβωμεν καί τά κείμενα τής Εκκλησιαστικής Γεωγραφίας, ούτως 
ώστε αί απόψεις μας να βασίζωνται κατά τό δυνατόν επί τοΰ συνόλου τοΰ 
ιστορικού υλικού.

Έκ τής ερεύνης ταύτης προέκυψεν, ότι ή γνώσις τού υλικού τής Εκ
κλησιαστικής Γεωγραφίας, εν συγκρίσει καί εν συνδυασμφ προς τούς κατα
λόγους των παρόντων κατά τάς Συνόδους τού 787, 869 καί 879, πληροί εν 
πολλοΐς τά ιστορικά κενά τής λίαν σκοτεινής εποχής τής 'Ιστορίας των χωρών 
τοΰ Βυζαντίου καί αποβαίνει πολύτιμον βοήθημα διά τε την διοικητικήν 
αυτού ιστορίαν (πρβλ. Ζακυθηνόν, εν Έπετηρ. Εταιρ. Βυζ. Σπουδών, τομος 
17 καί 19) καί την κατάστασιν τής Χερσονήσου τού Αίμου μετά τάς Σλαβι
κός έπιδρομάς.

Ή άγνοια τού υλικού τούτου, ή παρουσιαζομένη π.χ. εις τό ε'ργον τού 
Max Vasmer, Die Slaven in Griechenland, 1941, αποτελεί σοβαρόν μειο
νέκτημα ού μόνον αυτής, αλλά καί πάσης σχετικής ιστορικής εργασίας, άνα- 
φερομένης εις τό Βυζάντιον καί την 'Ιστορίαν τού Οικουμενικού Πατριαρ
χείου.

Ή ακολουθούσα μικρά ιστορική μελέτη περί τής Εκκλησιαστικής 'Ιστο
ρίας τής Παλαιός ’Ηπείρου - Ναυπάκτου καί Νέας ’Ηπείρου - Δυρραχίου, 
κατά τούς σκοτεινούς αιώνας καί μέχρι τής εποχής καθ’ ήν το Βυζάντιον ήρ- 
χισε ν’ άνορθοΰται διά τής Μακεδονικής Δυναστείας (867 - 886 μ.Χ.), απο
τελεί τήν άπόδειξιν τών αληθειών, περί ών ώμιλήσαμεν, περί τής ιστορικής 
σπουδαιότητος τών κειμένων τούτων. Είναι δε άξιοσημείωτον, οτι εκ τής 
συγκριτικής εξετάσεως τών κειμένων προκύπτει σαφώς, ότι αί Σλαβικαι και 
Βουλγαρικοί επιδρομαί επέφερον μεταβολάς, αλλά δεν εξηφάνισαν τό ολον 
δίκτυον τής ελληνικής εκκλησιαστικής ιεραρχίας τού Οικουμενικού Θρόνου, 
εις τάς λίαν άπο με μακρύ σμένας από τήν Κωνσταντινούπολιν περιοχάς ταυτας 
τής ’Ηπείρου, εις ας δ Max Vasmer ευρίσκει τόν μεγαλύτερον αριθμόν 
τοπωνυμίων Σλαβικής ή ξενικής προελεύσεως (324). Καί παρετηρήθη μεν ηδη 
όρθώς, ότι 1) κατά γενικόν κανόνα, τά παλαιό ταύτα κατάλοιπα τών επηλύ- 
δων πληθυσμών εντοπίζονται εις ορεινός περιφερείας, αί δε πεδιάδες καί αί 
άκταί μένουν απρόσιτοι εις αυτούς, ενφ δλίγιστα είναι τά Σλαβικά τοπωνυμία 
παραλίων συνοικισμών (Ζακυθηνοΰ, Οι Σλάβοι εν Έλλάδι, 1945, σελ. 78) 
ώς ή Γουμένιτσα καί ή Πρέβεζα" 2) ότι φορείς πολλών εξ αυτών υπήρξαν οί 
’Αλβανοί" καί 3) ότι «ή ετυμολογική έρευνα τών τοπωνυμίων, παραλλήλως 
προς τήν μελέτην τού παραληφθέντος γλωσσικού υλικού» παρουσιάζει τούς 
επήλυδας τούτους άσχολουμένους άποκλειστικώς με τήν κτηνοτροφίαν καί 
δευτερευόντως τήν γεωργίαν, άγνοοΰντας δε τόν προηγμένον πολιτισμόν καί 
αστικόν βίον (όθεν οί δνοματοθετήσαντες εϊχον περιωρισμένον κύκλον παρα



στάσεων), γεγονός δπερ επιβεβαιοΰται και εκ τής καί υπό του Μ. Vasmer 
σημείουμένης έλλείψεως επιδράσεως επί τής Ελληνικής γλώσσης (σ. 335)" άλλ’ 
ευτυχώς αΐ αποδείξεις τής συνεχίσεως τοΰ ιστορικού βίου κατά την κρίσι
μο ν περίοδον, εις τάς περιοχάς ταύτας, είναι δαψιλέστεραι από τάς εκκλησια
στικός πηγάς.

Αί εκ των ώς άνω εκκλ. πηγών ειδήσεις έ'τι μάλλον ενισχύουν την άπο- 
ψιν περί τής μικρός αναλογίας τών διεισδυσάντων Σλάβων (Γεωργακάς, εν 
Byz. Zeit., 41, 1941, σ. 351-381).

Πρέπον όμως είναι να σημειωθή, ότι ή εικών την οποίαν παρουσιάζει 
ή Παλ. ’Ήπειρος, προ καί μετά τάς επιδρομάς, είναι πολύ καλύτερα εκείνης, 
την οποίαν παρουσιάζει ή βορειότερα επαρχία, ήτοι τό -θέμα τού Δυρραχίου, 
δπερ άναδιοργανωθέν καί εκκλησιαστικώς κατά τα τέλη τοΰ θ' καί τάς άρχάς 
τοΰ Γ αΐώνος, ήτοι μεταξύ τών ετών 867 - 907 καί περί τό 972-976, μαρ
τυρεί περί τών μεγάλων προσπαθειών τοΰ Βυζαντίου διά να άμυνθή εις τάς 
περιοχάς ταύτας.

Τα πορίσματα τής μελέτης ταύτης πιθανοότατα θ’ άποδειχθώσι χρήσιμα 
διά την ερευνάν τής γενέσεως τής Αρχιεπισκοπής ’Αχριδών.

Α'

Πότε παρήκμαοε καί έξέλιπε καί έκκληο ιαατικώς 
ή Ηπειρωτική Νικόπολις καί άνεδείχϋ'η ή Ναύπακτος 

καί αί καταατροφαί έν τφ ϋ'έματι Δυρραχίου 
κατά τά τέλη τοϋ αΐώνος.

Πολλάκις κατά τό παρελθόν προσέκρουσα εις τό πρόβλημα τοΰ προσδιο
ρισμού τοΰ ακριβούς έτους καθ’ δ ήρξατο παρακμάζουσα, ή κατεστράφη, ή 
περιώνυμος Νικόπολις, ήτις, κτισθεισα υπό τοΰ θεμελιωτοΰ τής Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας Όκταβίου Καίσαρος Αύγούστου (31 π.Χ. - 14 μ.Χ.) μετά 
την παρά τό ’Άκτιον νικηφόρον αυτού κατά τοΰ ’Αντωνίου ναυμαχίαν (31 
π.Χ.), άπέβη ταχέως πρωτεύουσα τής Παλαιός ’Ηπείρου καί κατ’ ακολουθίαν 
εκκλησιαστική αυτής μητρόπολις, με θαυμάσια μνημεία, προκαλοΰντα μέχρι 
τοΰ νΰν τον θαυμασμόν μας \ 1

1. Pauly-Wissowa, Nikopolis. Πρβλ. καί Γ ε ω ρ γ. Σωτηρίου, Αί 
Χριστιανικοί Θήβαι τής Θεσσαλίας καί αί Παλαιοχριστιανικοί Βασιλικοί τής Ελλά
δος, Άρχαιολ. Έφημερίς, 1929. Τοϋ ίδιου, Χριστιανική καί Βυζαντινή ’Αρχαιο
λογία, εν ’Αθήναις 1942, τόμ. Α', ένθα καί ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία καί μνεία 
εργασιών του Α. Φιλαδελφέως. Διά τήν παλαιοτέραν, προ τοϋ 731, διοικητικήν 'Ιστο
ρίαν τής Παλαιός ’Ηπείρου πρβλ. προχείρως Γ. Κονιδάρη, 'Ιστορικόν Σημείωμα 
περί τών επαρχιών Παλαιός καί Νέας ’Ηπείρου έν τή Πολιτική καί τή ’Εκκλησια
στική Γεωγραφίφ, «Γρηγ. Παλαμάς», Θεσσαλονίκη 1941, σελ. 172- 178, Χρυσ.



Εις τά λεξικά συνήθως γράφεται, ότι ή Νικόπολις περιήλθεν εις άφά- 
νειαν κατά τον Μεσαίωνα, ενφ εις πολλάς μελετάς ακριβέστερου προσδιορί
ζεται, δτι κατεστράφη κατά τον Γ αιώνα, άλλ’ ούδείς δίδει ακριβή χρονολο
γίαν, πλήν τοΰ πλησιάζοντας κατά τινα τρόπον Χέρτσβεργ (μετάφρασις Κα- 
ρολίδου, 'Ιστορία τής Ελλάδος από τής λήξεως τοΰ αρχαίου βίου, τόμ. 
Α", 1906, σελ- 358).

Τάς παλαιοτέρας γνώμας μνημονεΰων δ Φουρίκης εις την περί Πρεβέζης 
μελέτην του, λέγει" « μετά τάς αλλεπαλλήλους εξ επιδρομών καί σεισμών κατα
στροφές καί την υπό τών Βουλγάρων εκ θεμελίων καταστροφήν τής Νικο- 
πόλεως, ήτις εκτοτε επέζησε μόνον ώς όνομα έδρας επισκοπικής 1 1, δ περί 
αυτήν χώρος ήρημώθη τελείως, άχρηστευθέντων φυσικώς καί τών λιμένων, 
δΓ ών αυτή επεκοινώνει μετά τοΰ ελληνικού καί ξένου κόσμου». Μετά ταΰτα 
εν υποσημειώσει (Έπετηρίς Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, Α-, 1924, σ. 293) προσ
θέτει" «περί τοΰ έτους τής υπό τών Βουλγάρων καταστροφής τής Νικοπόλεως 
μέχρι τής στιγμής, εξ όσων ημείς τουλάχιστον γνωρίζομεν, δεν ελέχθη τι τό 
οριστικόν». Ό ’Αλέξανδρος Φιλαδελφεΰς 2, ακολουθών τάς προ αΰτοΰ ΰπ’ άλ
λων ερευνητών εξενεχθείσας γνώμας, αϊτινες θέτουσι τήν καταστροφήν τής 
Νικοπόλεως περί τά έτη 1080-1084, παρεδέχθη τό έτος 1080 (πρβλ. Πρακτικά 
τής Άρχαιολ. Εταιρείας, 1913, σελ. 83), δ δε καθηγητής Γ. Σωτηρίου, διά 
σημειώματος πρός τον Φουρίκην, διορθών τά εν μελέτη «Τό ψηφιδωτόν τοΰ 
δαπέδου τοΰ άνευρεθέντος ναοΰ εν Νικοπόλει τής ’Ηπείρου» (άνατΰπωσις 
εκ τοΰ «Τερ. Συνδέσμου» τής 1 -15 Δεκεμβρίου 1915, αριθ. 255-256, σ. 8), 
... «δρίζει ώς έτος καταστροφής τής πόλεως τό 980», λέγων ότι «ή Νικό- 
πολις έχει ή μέραν ιδρΰσεως καί ημέραν καταστροφής τελείως ιστορικώς εξη- 
κριβωμένας». 'Ο Φουρίκης όμως παρετήρησεν όρθώς, ότι «άτυχώς αί πηγαί 
επί τών δποίων στηρίζει τήν γνώμην αΰτοΰ, δηλαδή δ σχολιαστής τοΰ Στρά
βωνος (πρβλ. 7,125 καί 8,126 εις έκδ. Άμστελοδάμου τοΰ 1707) καί δ Κε- 
δρηνός (2,313 καί 530, έκδ. Βόννης), ήκιστα βοηθοΰσιν ημάς εις τήν άνεΰ- 
ρεσιν ημέρας καταστροφής τελείως ιστορικώς εξηκριβωμένης» 3.

Είναι όντως περίεργον, ότι κατά τήν έρευναν τοΰ ζητήματος τοΰτου δεν 
εξητάσθησαν μετά προσοχής υπό τών ερευνητών τά κείμενα τής ’Εκκλησια
στικής Γεωγραφίας («Τακτικά») τοΰ θ' καί Γ αιώνας εν συσχετισμό) πρός 
τήν πολιτικήν καί εκκλησιαστικήν ιστορίαν τοΰ Δυρραχίου, δΓ ών δυνάμεθα

Παπαδοπούλαν, Τό Πρωτεΐον τοΰ ’Επισκόπου Ρώμης, έν Άθήναις 1930, σελ. 
76 εξ., Γ. Κονιδάρη, Επίτομος Έκκλ. 'Ιστορία της 'Ελλάδος, έκδοσις β', 1953.

1. Τούτο είναι έσφαλμένον.
2. Ό άνασκάψας καί πρώτος μελετήσας συστηματικώς τήν Νικόπολιν.
3. Εις τήν Χριστιανικήν καί Βυζαντινήν του ’Αρχαιολογίαν, τόμ. Α', έν Άθή- 

ναις 1942, ούδέν προσθέτει ό Καθηγητής κ. Γ. Σωτηρίου επί τού θέματος.



νά προσδιορίσωμεν άκριβέστερον τον χρόνον καθ’ όν συνέβη ή λεγάμενη 
«καταστροφή τής Νικοπόλεως», διατελεσάσης πρωτευούσης τής Παλαιας 
’Ηπείρου επί εννέα αιώνας περίπου.

** *

Ό Φουρίκης επανελθών έπειτα εις την εξέτασιν τής 'Ιστορίας τής Νι- 
κοπόλεως (Ήπειρωτ. Χρονικά, τόμ. Γ' (1928), σελ. 136 καί Δ' (1929), σελ. 
263 - 294) εσημείωσεν, δτι ή πόλις ύπέστη λεηλασίαν των Γότθων περί τα 
μέσα του ς-' αίώνος (Προκ., Γοτθ. πολ. 4,22), άλλα προσέθεσεν, δτι «όπόση 
δέ ήτο ή διαφέρουσα αυτή λεηλασία τής Νικοπόλεως καί εάν ισοδυνάμει προς 
παντελή τής πόλεως άφανισμόν, ώς τινες δέχονται, δεν δυνάμεθα ακριβώς νά 
καθορίσω μ εν. Ίο βέβαιον είναι, δτι αί περί αυτής πληροφορίαι από τοϋδε 
καθίστανται άραιότεραι, άλλα καί ασαφέστεροι». Ή τοιαυτη προσθήκη μαρ
τυρεί, δτι ό Φουρίκης δεν έπρόσεξε καί τά μολυβδόβουλλα θ' - ια' αίώνος, εί 
καί ταΰτα, άναφερόμενα εις τό θέμα, ουδαμώς προϋποθέτουν την υπαρξιν τής 
πόλεως ’. Έν τοΰτοις ενέχει σπουδαιότητα τό πράγμα, λαμβανομένου ύπ’ 
δ'ψιν, δτι εΰθυς κατωτέρω (σελ. 137) δ Φουρίκης προσθετει, δτι τους Βαν
δάλους καί Γότθους διαδέχονται οι Σλάβοι καί οι Βούλγαροι, χωρίς νά είναι 
μεμαρτυρημένον πότε οΰτοι έπλησίασαν τά περί την Νικοπολιν. Ο Παπαρρη- 
γόπουλος, άντλησα;, ώς λέγει, την εϊδησιν εκ τής κατ’ εντολήν Κωνσταντίνου 
του Πορφυρογέννητου συγγραφείσης χρονογραφίας (έκδ. Ε', Καρολίδου, τόμ. 
Δ' α', σ. 72), αναφέρει δτι κατά τό τελευταίου έτος τής βασιλείας Μιχαήλ Β’ 
τοΰ Τραυλού (829) Βουλγαρικά φύλα, πιθανώς δέ καί Σλαβικά δ μου, είσβα- 
λόντα εις τήν Μακεδονίαν, Θεσσαλίαν καί ’Ήπειρον, έγένοντο κυρία τής Νικο- 
πόλεως, ώς καί μοίρας τίνος τής περί αυτήν ’Ηπειρωτικής γής, εν ή καί εγκα- 
τεστάθησαν. ’ Αν λοιπόν δεχθώμεν, ώς βάσιμον, τήν πληροφορίαν ταυτην, 
τήν όποιαν δ ΓΙαπαρρηγόπουλος πιθανώς νά ήντλησεν εξ άλλης πηγής καί 
κατά λάθος άπέδωκεν εις τήν χρονογραφίαν τού Γενεσίου, εν ή δεν ήδυνή- 
θημεν νά άνεΰρωμεν σχετικόν τι, τότε πρέπει νά δεχθώμεν, δτι οι Βούλγα
ροι κατέρχονται τό πρώτον μέχρι Νικοπόλεως κατά τό 829 2, γίνονται κύριοι 
αυτής καί εγκαθίστανται έν τή περί αυτήν ’Ηπειρωτική χώρα. ’Επί πόσον 
χρόνον παρετάθη ή παραμονή τών Βουλγάρων είναι άγνωστον, λεγει, «ως 
επίσης άγνωστον είναι καί άν τά Βουλγαρικά ταΰτα φύλα εγκατεσταθησαν 
όριστικώς εν τή ύπαιθρο) χώρα ή μετεκινήθησαν προς αλλα τμήματα τοΰ 1 2

1. Πρβλ. Ζακυθηνοϋ, Περί τής Διοικητικής διαιρέσεως έν τφ Βυζ. Κρα
τεί, έν τφ 12 τόμφ τής Έπετ. τής Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, σελ. 241, ένθα καί 
αί παραπομπαί εις τάς πηγάς.

2. Νομίζω δτι πρόκειται, περί παρεξηγήσεως τών ειδήσεων τοΰ Κεδρηνοΰ, διά 
τό έτος 929, περί ών κατωτέρω.



Βυζαντινού Κράτους, δπερ άτυχώς ού μόνον ήνείχετο, άλλ’ ενίοτε και ύπέ- 
θαλπεν εξ ανάγκης τάς τοιαΰτας μετακινήσεις». Δευτέραν Βουλγαρικήν μετα- 
κίνησιν θεωρεί την επί Ρωμανού τού Λεκαπηνοΰ (919-944), προσθέτων δτι 
αγνοεί αν εγκατεστάθησαν οι Βούλγαροι, αλλά καί δτι εις τάς δύο ανωτέρω 
κατά τής Νικοπόλεως Βουλγαρικός επιθέσεις 6 Κεδρηνός προστίθησι καί 
τρίτην. Μετά δηλαδή τον θάνατον τού Συμεώνος (927) καί τήν υπό τού υιού 
αυτού Πέτρου κατάληψιν τής αρχής (Κεδρ., 2, 308), Βουλγαρικά φύλα, υπο
κινούμενα υπό τού αδελφού αυτού Μιχαήλ, δστις εφιλοδόξει να διαδεχθή 
αυτός τον πατέρα, προσήλθον προς αυτόν. Μετά μικρόν δμως, θανόντος τού 
Μιχαήλ, τα φύλα ταΰτα, φοβούμενα τήν άγανάκτησιν τού Πέτρου, ετράπησαν 
προς δυσμάς καί διά τής Μακεδονίας έφθασαν μέχρι τής Νικοπόλεως, ήν καί 
εκυρίευσαν». Περί τούτων δ Κεδρηνός αναφέρει, δτι κατεπόλειιήθησαν καί 
«εγένοντο υποχείριοι» (έ'κδ. Βόννης, 2, 312-313). «Όποια τις, συνεχίζει δ 
Φουρίκης, ήτο ή κατάστασις, ύφ’ ήν διετέλει κατά τους χρόνους τούτους 
ή Νικόπολις, είναι άγνωστον, διότι ελλείπουσι σχεδόν δλως αί περί αυτής 
ειδήσεις. Μόνην μνείαν καί ταύτην παρεμπιπτόντως άνευρίσκομεν εν τή 
εκθέσει τή συνταχθείση κατά τό έτος 968, καθ’ 8 δ βασιλεύς τής Γερμανίας 
Όθων Α' άπέστειλε τό δεύτερον τον Λουϊτπράνδον πρεσβευτήν προς τόν 
αύτοκράτορα Νικηφόρου Φωκάν.» Ενταύθα άναφέρεται (πρβλ. Λέοντα Διά
κονον, έκδ. Βόννης, σ. 3681, δτι «L,uitprandi Legatio ad Nicephorum 
Phocan Naupactum veni, que est Nieopoleos civitas». "Αν δμως ή υπα
γωγή αυτή ήτο πολιτική ή εκκλησιαστική, δεν σαφηνίζεται.

Είναι περίεργον δτι δ Φουρίκης προσκρούσας εις αυτήν τήν εΐδησιν δεν 
επεχείρησε συγκριτικήν εξέτασιν των εκκλησιαστικών καί πολιτικών γεωγρα
φικών πηγών υπό τό φώς τής συγχρόνου ιστορίας διά να αποσαφήνισή αμέ
σως τό πράγμα.

*
* *

Ίήν Νικόπολιν άνευρίσκομεν εις τάς εκκλησιαστικός γεωγραφικός πηγός 
τής Ανατολής μόλις από τού η' αίώνος, διότι μέχρι τού 731 υπήγε το εις τό 
γνωστόν Βικαριάτον τού ’Ανατολικού ’Ιλλυρικού, δπερ ετέλει υπό τήν επο- 
πτειαν τού Ρώμης, ασκούμένην διό τού ’Αρχιεπισκόπου (καί Βικαρίου του) 
Θεσσαλονίκης.

Η θεσις τού Μητροπολίτου τής Παλαιός ’Ηπείρου εν τή «τάξει προ- 
καθεδρίας» των θρόνων τής ’Ανατολής, όπως αΰτη μετεσχηματίσθη μετά 
την βιαιαν συγχώνευση’ τού Λέοντος Γ' (717-741), είναι διάφορος εις εκά- 
τερον τών δύο κυρίων μερών τού Τακτικού τού Παρισινού κωδικός 1555 A ’. 1

1. ΙΙρβλ. κείμενον: De Boor, έν Zeitschrift für Kirchengeschichte, 1891, 
σελ. 521 καί 526. Ίδέ α' πίνακα τών Μητροπόλεων τοΰ ήμετέρου έργου «ΑΙ Μητρο



Οΰτω, ενφ εις τό α' μέρος είναι κθ' την τάξιν, εις τό β', ένθα ή έκθεσις των 
επισκοπών τής επαρχίας, φέρεται ως ιγ' (ΐδε πίνακα Α' συγκριτικόν εις τό 
ήμέτερον έ'ργον, Ai Μητροπόλεις κλπ.).

Ή διαφορά, δυναμένη κατ’ αρχήν ν’ αποδοχή εις τον διάφορον χρόνον, 
καθ’ ον συνετελέσθη και έκλείσθη ή νέα, όντως ανώμαλος, «τάξις προκαθε- 
δρίας» (731-746), θά ήτο δυνατόν να θεωρηθή ώς ενδειξις τής αΰξήσεως 
τής σημασίας τής πόλεως περί τα μέσα τοΰ η' αΐώνος, ότε εκορυφώθη 
καθ’ ήμας ή Σλαβική διείσδυσις προς νότον. Ή υψηλή θέσις τής Νικοπό- 
λεως εδικαιολογεΐτο καί εκ τής προτέρας θέσεως αυτής εν τφ Ιλλυρική» (ίδέ 
έργον ημών : Αί Μητροπόλεις, σελ. 66- 69). Ή τάξις τοΰ Παρισινού Τακτι
κού φαίνεται ν’ άποτελή τήν προϋπόθεσιν τής «τάξεως τών θρόνων» τών 
παρόντων επισκόπων τής Ζ' Οικουμενικής Συνόδου (787), ότε εΰρίσκομεν 
παρόντα τόν μητροπολίτην Νικοπόλεως ’Αναστάσιον.

Διά να παρακολουθήσωμεν τήν περαιτέρω τύχην τής Νικοπόλεως, είναι 
ανάγκη να παραθέσω μεν ευθύς κατωτέρω πάσας τάς σχετικός πηγάς μέχρι 
τών αρχών τής ι' εκατονταετηρίδας, ότε φαίνεται συντετελεσμένη ή μεταβολή 
τής τύχης τής πόλεως (ώς καί αί μεταβολαί εις τάς επισκοπάς), τό όνομα 
τής οποίας διεσώθη καί μετά ταΰτα. Ύφίστατο φυσικά ή Νικόπολις κατά 
τόν θ' αιώνα, ότε εδημιουργήθη τό θέμα τής «Νικοπόλεως».

Πρός τούτοις όμως πρέπει ενταύθα να σημειώσωμεν, ότι ό Η. Geizer 
τοποθετεί τήν ΐδρυσιν τού θέματος τής Νικοπόλεως εις τούς χρόνους τής 
βασιλείας Βασιλείου Α' τού Μακεδόνος (867 - 886) 1 1. Ώς πρός τήν ’Εκκλη
σίαν ό Χέρστβεργ (1,448) σημειώνει : «Έν τή αρχαίοι Ήπείρφ εΰρίσκομεν 
δύο μητροπόλεις. Ή μία τούτων είναι ή αρχαία Νικόπολις, ής οί μητροπο- 
λίται περί τάς άρχάς τού ι' αιώνος (σ. 367) ή επί τού Δέοντος τού Τ 
(886- 912), ήδη καθ’ 8ν χρόνον ή στρατηγία τού θέματος μετετέθη εις Ναυ-

πόλεις καί ’Αρχιεπίσκοποί τοΰ Οίκ. Πατριαρχείου κλπ.», ως καί τάς σελίδας 44, 
61 έξ., 66 έξ.

1. Η. Geizer, Die Genesis der Byzantinischen Themenverfassung, 
Leipzig 1899, σελ. 131. Ostrogorsky, Geschichte des Byz. Staates, Mün
chen 19522, σελ. 199, ενθ-a μόνον μνημονεύει τοΰ θέματος της Νικοπόλεως, ώς υφι
σταμένου περί τό 900. Κατά τήν αυτήν εποχήν ίδρύθη πιθανώς καί τό θέμα τοΰ 
Δυρραχίου. Ό Ζακυθηνός ωσαύτως έν τή «Έπετηρίδι τής Έτ. Βυζαντινών Σπου
δών», 1941, σ. 241, φέρει ώς πρώτην μνείαν τοΰ θέματος τής Νικοπόλεως τήν τοΰ 
Κλητορολογίου τοΰ Φιλοθέου, έν τφ όποίιρ σημειοΰται ώς χρονολογία ό Σεπτέμ
βριος τοΰ 899. Νέα έ'κδοσις αύτοΰ υπό Bury, The Imp. Administrative System, 
σελ. 146. Τό κείμενον έχει παρεμβολάς τοΰ 910 κατά τόν Ρ. Μ a a s, έν B.Z., 1934, 
σ. 257. "Οτι μεταξύ τών έτών 901 -907 ύφίστατο τό θέμα τής Νικοπόλεως φαίνεται 
εκ τής έπιγραφής τής μητροπόλεως τοΰ Τακτικού, τοΰ καταρτισθέντος υπό τοΰ Λέον
τας Τ’ καί τοΰ Πατριάρχου Νικολάου τοΰ Μυστικού. Geizer, Ungedruckte κλπ., 
σ. 557, ένθα άναγινωσκομεν «τή Ναυπάκτφ τής Νικοπόλεως Λ.Ε.».



πακτον, μετώκησαν εις τήν πόλιν ταύτην»" εν σελίδι δμιως 367 λέγει" «εν 
πρώτοις πιθανώτατον φαίνεται, δτι ή Ναύπακτος κατά τον Γ αιώνα προσε- 
τέθη εις το θέμα τής Νικοπόλεως», μεθ’ δ συνεχίζει" «δ ετερος Μητροπολι- 
τικός Θρόνος είναι ό τής Κέρκυρας». Καί επί μεν τοϋ πρώτου σημείου πα- 
ρατηροΰμεν, δτι δεν δΰναται να γίνη λόγος περί 2 Μητροπόλεων τής Ηπεί
ρου προ των χρόνων τοϋ Βασιλείου τοϋ Β', δτε διά πρώτην φοράν (περί τό 
980) μνημονεύεται ή Κέρκυρα ως ογ' μητρόπολις \ ενφ πρότερον διετέλει 
τουλάχιστον από των αρχών τοϋ ι' αΐώνος «αυτοκέφαλος αρχιεπισκοπή».

Έπί τοϋ δευτέρου σημείου τοϋ αφορώντας εις τήν ιστορίαν τής Νικο- 
πόλεως καί τής Ναύπακτού ό ίδιος δ Χέρτσβεργ άλλαχοϋ (σ. 450) σημειώνει, 
δτι ή Κόρινθος, άφ’ ό'του, εν χρόνφ άγνώστφ ήμΐν, πιθανώς εν τφ ενάτφ 
αΐώνι, άφηρέθη απ’ αυτής ή Ναύπακτος, ενωθεΐσα ειτα μετά τής Νικοπό- 
λεως, είχε περιορισθή πολύ άφ’ δτου άπεχωρίσθησαν αυτής ή Στερεά Ελλάς 
καί ή ’Εκκλησία τών Πατρών». Τοιουτοτρόπως δυνάμεθα να παρατηρήσω- 
μεν, δτι καί ο Χέρτσβεργ κυμαίνεται διά τό ζήτημα τής τύχης τής Νικοπό- 
λεως σημειωνων καί άλλαχοϋ (σ. 307) δτι : δεν είναι άπίθανον δτι ή προσ
θήκη τής Ναύπακτού εις τό θέμα τής Νικοπόλεως να «εγένετο μετά τόν 
θάνατον τοϋ Κωνσταντίνου. Πιθανώς δε ή μεταβολή αΰτη συνεδέετο μετά 
τής υπο τών Βουλγάρων καταλήψεως τής Νικοπόλεως» 1 2.

Ί ήν ελλειψιν άσφαλείας περί τήν λύσιν τοϋ προβλήματος βλέπομιεν καί 
πάλιν εις νεωτέραν πραγματείαν τοϋ Φουρίκη 3, εν ή σημειώνει: 1) δτι 
λήγοντος τοϋ Τ αΐώνος παύει ή πολιτική ιστορία τής πόλεως (κατά τούς

1. Παρα Parthey, σ. 98, και δια την χρονολόγησιν τοϋ Τακτικού ιδέ 
Geizer, Ungedruckte κλπ., σ. 575. 'Ιδέ καί σελίδας 571 -572 καί 551, ένθα ή 
Κέρκυρα φέρεται ώς αυτοκέφαλος ’Αρχιεπισκοπή ούχί προ τών αρχών τοϋ ι' αΐώνος 
ώς μαρτυρούν τά Τακτικά τοϋ θ' αΐώνος (6, 8, 9, καί 1 παρά Parthey), έν οΐς 
δέν μνημονεύεται.

2. Ο Χέρτσβεργ έν υποσημειώσει 2 (σ. 367) προσθέτει ότι στηρίζεται εις τάς 
σαφείς παρατηρήσεις τοϋ Th. Menke καί τάς δοθεί σας ύπ’ αύτοΰ εξηγήσεις, εις τό 
12 τεΰχος (1874) τής (τρίτης) δευτέρας έκδόσεως τοϋ μεσαιωνικού "Ιστορικού "Ατλαν- 
τος τοϋ Spruner (α. 28 χάρτης αριθ. 79 !). Χωρία μαρτυριών είναι πρώτον, τό τού 
Λουίτπράνδου (Luitprand, έκδ. Pertz, in usum scholarium), Legat., 
σ. 58 (σ. γρ. θά ίδωμεν τό χωρίον κατωτέρω) καί 215, εΐτα δέ τό τοϋ Κεδρηνού, 
2, 529. Εκ τής σελίδος 2,482 τοϋ Κεδρηνού εξάγεται σαφώς, δτι ή Ναύπακτος 
έγένετο πρωτεύουσα τοϋ θέματος τής Νικοπόλεως. Άμφότερα όμως τά χωρία άναφέ- 
ρονται εις γεγονότα τής 11ης εκατονταετηρίδας μετά τόν θάνατον Βασιλείου τοϋ 
Β καί διά τοϋτο δέν ενδιαφέρουν ημάς έν προκειμένη».

3. Μικρά συμβολή εις τήν ’Ηπειρωτικήν ιστορίαν : Νικόπολις - Πρέβεζα, έν 
"Ηπειρ. Χρον., 1929, σ. 263. Διά τά Χριστ. μνημεία τής Πρεβέζης ιδέ αυτόθι, 1930, 
σ. 211. Παράδοξον είναι, δτι ό Φουρίκης έν σελ. 155 σημειώνει, δτι ό ’Αναστάσιος 
Νικοπόλεως μετέχει τής έν ετει 724 Ζ' Οίκ. Συνόδου!!, ένώ ώς γνωστόν αΰτη 
συνήλθε τφ 786/787.



χρόνους τής καταλήψεώς της υπό τοϋ Σαμουήλ, τού επαναστατικού αρχηγού 
των Βουλγάρων)" 2) δτι περί τούς αυτούς χρόνους περατοΰνται αί εκκλ. 
ειδήσεις" 3) προσθέτει δτι, αν ή σύγχρονος αυτή διακοπή των ειδήσεων είναι 
απλώς και τυχαία σύμπτωσις ή σημαίνη τον οριστικόν τερματισμόν τής πολι
τικής ζωής τής Νικοπόλεως, δήλα δη τελικήν καταστροφήν αυτής, δεν δυνά- 
μεθα να βεβαιώσωμεν. Εκείνο δμως το όποιον δύναταί τις μετά πιθανό
τητας ή μάλλον βεβαιότητας να δεχθή, είναι δτι έκτοτε τό Βυζάντιον, ίσως 
ένεκα αδυναμίας, δεν φαίνεται πλέον ενδιαφερόμενον διά τήν άνάκτησιν αυτής.

Ούτω δε μετά τήν βαθμιαίαν εξάντλησιν καί τον επακολουθήσαντα εξα- 
φανισμόν τής Νικοπόλεως ό περί αυτήν χώρος, ως ήτο φυσικόν, ήρειπώθη 
τελείως, οι δέ λιμένες αυτής ήχρηστεύθησαν. Ή ανάγκη όμως επικοινωνίας 
τών Ήπειρωτών μετά τής Άκαρνανικής ακτής συνετέλεσεν εις τήν δημιουρ
γίαν σταθμού-περάματος, τής Πρεβέζης, περί τον 12ον αιώνα. 4) Έν τού- 
τοις ό Φ. προσθέτει, διευκρινίζω^ τα δσα λέγει εν σελίδι 138 τού Γ' τόμου 
τών «Ηπειρωτικών Χρονικών», δτι «από τού 1040 καί εφεξής δεν δύναται 
να γίνη λόγος περί Νικοπόλεως, άλλα μόνον περί τού θέματος, εις τήν 
περιοχήν τού οποίου φυσικώτατα ΰπήγετο εις τό νοτιώτατον ’Ηπειρωτικόν 
άκρον, εφ’ ού εκτίσθη ή Πρέβεζα» (αυτόθι, Δ', σ. 266).

Παρά ταΰτα εις μέν τήν σελίδα 155 τού Γ' τόμου είχε σημειώσει, δτι 
ό τελευταίος άρχιερατεύσας ήτο ό Δανιήλ προαχθείς εις Άγκυρας (886- 912) 1, 
τής Νικοπόλεως ΰπαχθείσης εκκλησιαστικούς εις τήν Ναύπακτον (εξ ου καί 
ή «τάξις» τού Λέοντος <Γ' έχει τον τίτλον «ό Ναυπάκτου τής Νικοπόλεως», 
διατηρηθέντα επί βραχύ, ήτοι μέχρι Τσιμισκή 2, εις δέ τήν σελίδα 158, δτι 
ταΰτα, συγκρινόμενα προς τα επί Μιχαήλ τού Τραυλού (829) 3, δτε τό πρώτον 
ενεφανίσθησαν οι Βούλγαροι, τα επί Ρωμανού τού Λεκαπηνοϋ, δτε τό δεύ
τερον μνημονεύονται αυτοί προ τού 927, καί τα κατά τήν τρίτην κατα το 
αυτό έτος εμφάνισιν, δτε καί εγκατεστάθησαν παρά τήν Νικόπολιν, τέλος δε 
προς τά κατά τά πρώτα έτη τής αρχής τού Βασιλείου Β' τού Βουλγαροκτονου 
(977 -986) συμβάντα, δτε οι Βούλγαροι επέδραμον υπό τον Σαμουήλ κατα 
τής πόλεως ταύτης (Κεδρηνός, σ. 625 καί 628 ! !), καταλήγει εις το «ασφαλές 
συμπέρασμα δτι ή βαθμιαία καί ουδόλως διαφέρουσα τής καταστροφής εξαν- 
τλησις τής Νικοπόλεως οφείλεται εις τά υπό τών Βουλγάρων επί ένα καί

1. "0 G a ni s, εις τάς Series Episcoporum, σημειώνει, άγνωστον που στηριζό- 
μενος, ως έτος 960 - 970, ό δέ Γ. Σωτηρίου 889 - 911, τοΰ Φουρίκη προσθέτοντας «ίσως 
886-911/2». 'Ο Φουρίκης εσφαλμένος κάμνει λόγον (έν σελίδι 157) περί «ιερατικού 
Συνεκδήμου τού Περοκλέους», διότι πρόκειται κυρίως περί πολιτικής γεωγραφίας 
των χρόνων του "Ιουστινιανού.

2. Geizer, Ungedruckte κλπ., σ. 570, ένθα άναγιγνώσκομεν «επαρχία Νικο- 
πόλεως λε' ό Ναυπάκτου», ήτοι ό Μητροπολίτης.

3. Ταΰτα είχε θεωρήσει επισφαλή (όρθώς) ! άλλ’ είναι καί τά επόμενα.



ήμισυ αιώνα καταφερόμενα πλήγματα». Μή άρκοΰμενος εις ταΰτα, προσθέτει 
(σ. 158- 159)' «”Αν δε προς τοΰτοις λάβω μεν ΰπ’ δψιν, δτι ή τε εν τή δια
τυπώσει τοΰ Λέοντας άναφερομένη τής Εκκλησίας Νικοπόλεως υπό την τής 
Ναύπακτού υπαγωγή και ή διά τής τοΰ Τσψισκή εκθέσεως πιστουμένη δια
γραφή τής Νικοπόλεως από τοΰ συνθέτου τίτλου «Ναύπακτού Νικοπόλεως» 
δεν ήτο δυνατόν νά ήσαν τυχαΐαι αλλ’ ασφαλώς θά ωφείλοντο εις σπουδαία 
εξωτερικά αίτια, οιον ή υπό τών Βουλγάρων κατοχή τής πόλεως καί τής περί 
αυτήν χώρας, τότε πρέπει νά δεχθώμεν δτι λήγοντος τοΰ θ' καί άρχομενού 
τοΰ ι' αίώνος ή Νικόπολις είχε παυσει ν’ άποτελή τμήμα τοΰ Κράτους τοΰ 
Βυζαντίου. Καί είναι μέν αληθές δτι, καθ’ ά αναφέρει ό Κεδρηνός (έκδ. 
Βόννης, II, 312- 313), ύστερον τα εν τφ Βυζαντινή) Κράτει Βουλγαρικά 
φΰλα καταπολεμηθέντα υπό τοΰ Βουλγαροκτόνου (976 - 1025) «υποχείρια 
Ρωμαίων εγένοντο», αλλ’ επίσης είναι αληθές, δτι ταΰτα, δσα τουλάχιστον 
ηδυνήθησαν ν’ άποφύγωσι τον όλεθρόν, παρέμειναν εις τάς ΰπ’ αυτών κατε- 
χομένας χώρας. Εις τήν τελευταίαν ταΰτην μορφήν τής υπό τών Βουλγάρων 
κατοχής τής Νικοπόλεως οφείλεται ασφαλώς ή μηκέτι υπό μορφήν Ελληνικήν 
άναβίωσις αυτής καί ή τυπική μόνον τοΰ θέματος Νικοπόλεως επί 2 καί 
πλέον αιώνας επιβίωσις».

Άς ίδωμεν νΰν τό υλικόν τό ευρισκόμενον εις τά εκκλησιαστικά κεί
μενα, έχοντες ΰπ’ όψιν δμως, δτι πρότερον μέν ίδρΰθη τό θέμα Δυρραχίου 1 
εΐτα δε τό τής Νικοπόλεως κατά τάς ανωτέρω μνημονευθείσας πηγάς (σ. 156)

1. Δέν γνωρίζω αν δέν θά έπρεπε ν’ άποδώσωμεν σπουδαιότητα είς τήν εν τή 
«βασιλείφ τάξει» σειράν τιμής τών άξιωματούχων διοικητών στρατηγών (προηγουμέ
νως τών ανθυπάτων πατρικίων καί στρατηγών) τής Δΰσεως. ’Ιδού αϋτη κατά τό 
Τακτικόν τοΰ Beneschevic (εν Byz. - Neugr. Jahrbücher, 1926, σ. 120):

34 ό στρατηγός τής Θράκης
35 » τής Μακεδονίας
36 » τής Χαλδίας

τής Δΰσεως
44 ό στρατηγός Πελοπόννησου
45 » Νικοπόλεως
46 » Κυβιρρεωτών
47 » Ελλάδος
48 » Σικελίας
49 > Στρυμώνος
50 » Κεφαλληνίας
51 » Θεσσαλονίκης
52 » Δυρραχίου
53 » Σάμου
54 » Αιγαίου
55 » Δαλματίας
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καί ότι τελευταίος Μητροπολίτης Νικοπόλεως κατά τον θ' αιώνα μνημο
νεύεται δ Δανιήλ.

Έκ τοϋ ανωτέρω πίνακος προκύπτει, δτι δυνάμεθα να καθορίσωμεν τό 
χρονικόν διάστημα εντός τοϋ οποίου συνετελέσθη ή μεταβολή εις την μητρό- 
πολιν τής Π. ’Ηπείρου, καί κατά προσέγγισιν τό έτος καθ’ δ ήρξατο ή 
παρακμή τής Νικοπόλεως.

"Οτι αί μεταβολαί εν τή επαρχία Π. ’Ηπείρου επήλθον μεταξύ τών 
μέσων τοϋ η' καί τοϋ τέλους τοϋ θ' ή τών αρχών τοϋ ι' αίώνος είναι προ
φανές. Τό πρόβλημα όμως δπερ μας απασχολεί ενταύθα, περί τοϋ χρόνου 
καθ’ ον έπαυσε να είναι μητρόπολις ή Νικόπολις καί διατί ανεδείχθη ή Ναύ
πακτος, ώς μητρόπολις τής Δυτικής Στερεός Ελλάδος καί τής ’Ηπείρου 
ταυτοχρόνως, ευρίσκει, επί τή βάσει τοϋ ΰλικοϋ τούτου, τήν σχετικήν λύσιν 
του, διότι δυνάμεθα κατ’ αρχήν να τοποθετήσωμεν τά γεγονότα ταΰτα εντός 
μικρού χρονικού διαστήματος, ήτοι τών ετών 886-907 μ.Χ., ήτοι μεταξύ 
τοϋ τέλους τής βασιλείας Βασιλείου Α' τοϋ Μακεδόνος (886) καί 5 - 6 έτη 
προ τοϋ τέλους περίπου τής βασιλείας τοϋ υιού του Λέοντος τοϋ Σοφού (912). 
Καί ή μεν επίσημος τακτοποίησις τής θέσεως τής Ναυπάκτου, ως λέγει, εν 
τή «τάξει προκαθεδρίας» τών θρόνων τής ’Ανατολής, τοϋ μητροπολίτου τής 
’Ηπείρου - Δ. Στερεός Ελλάδος, ήτοι τοϋ νέου μεγαλυτέρου θέματος τής 
Νικοπόλεως (τούτο περιέλαβεν εκτός τής Π. ’Ηπείρου, τήν ’Ακαρνανίαν καί 
Αιτωλίαν μέχρι τής Ναυπάκτου), εγένετο μεταξύ τών ετών 901 - 907, επί τής 
α' πατριαρχείας Νικολάου τοϋ Μυστικού (Geizer, ungedruckte κλπ., σελ. 
557), άλλα τό πρόβλημα είναι αν δυνάμεθα να καθορίσωμεν άκριβέστερον 
τον χρόνον τής παρακμής τής Νικοπόλεως καί τής άναδείξεως τής Ναυπάκτου 
ώς μητροπόλεως μεταξύ τών ετών 899, δτε ευ ρίσκο μεν τήν Νικόπολιν ώς 
θέμα, καί τοϋ 907, δτε είχε συντελεσθή ή «νέα τάξις», δ δέ Κωνσταντινου
πόλεως Νικόλαος δ Μυστικός άπεμακρύνετο τού Οικ. Θρόνου.

Ή άποψις, δτι ή Νικόπολις ύφίστατο ώς πρωτεύουσα τώ 867 - 886 καί 
δτι άντεπροσώπευε θρόνον πραγματικόν καί ό'χι τιτουλάριον, έχοντα απλώς 
επίσκοπον εν Κωνσταντινουπόλει, εδράζεται επί τών εξής γεγονότων :

1) "Οτι δ Βασίλειος δ Α' δ Μακεδών ενίσχυσε καί επεξέτεινε τήν επιρ
ροήν καί κυριαρχίαν του εν Δαλματίοι καί Κροατία, ώς παρετήρησεν δ 
’Άμαντος (Μακεδονικά, σ. 42), στηριζόμενος εις Θεοφάνην Συνέχ., σελ. 291 1.

1. Πρβλ. Jirecek, Gesch. der Serben, 1, 186, 197. Τότε, τον θ' αιώνα, 
τοποθετεί καί ό Geizer, ώς εΐδομεν ανωτέρω, τήν ϊδρυσιν τών δύο Ηπειρωτικών 
θεμάτων. Ό Ostrogorsky, ένθ. άνωτ., 157, δέχεται τήν ϊδρυσιν τοΰ θέματος 
τοϋ Δυρραχίου ώς γενομένην τό πρώτον ήμισυ τοΰ θ' αίώνος, ένφ διά τό θέμα τής 
Νικοπόλεως δέν δίδει χρονολογίαν. Τήν Νικόπολιν αναφέρει άπαξ (σ. 107), ΐνα μνη- 
μονεύση τήν πολιτικήν έγκαταστάσεως Μαρδαϊτών τής Συρίας είς τήν περιοχήν αυτής. 
Οΰδαμοΰ μνημονεύει τής πόλεως Ναυπάκτου.



-) Η δημιουργία τοΰ θέματος είναι εύλογον να ύπο θέσω μεν δτι συνετε- 
λεσθη καθ’ 8ν χρόνον ΰφίστατο ή πόλις ως πρωτεύουσα τής Παλαιός ’Ηπεί
ρου. Σημειωτεον δτι εΐχεν ήδη προηγηθή, πιθανώτατα εκ λόγων ανάγκης 
άμεσωτέρων, ή δργάνωσις τοΰ θέματος τοΰ Δυρραχίου προ τοΰ Βασιλείου Α' 
(Στ. Κυριακίδου, Βυζ. Μελεται, Βολερον, ιδε εύρετ.), ώστε ή δημιουργία αυτή 
ήκολοΰθησε την προηγουμένην, ενεκα ειδικών λόγων, τους οποίους θά ίδωμεν.

3) Οτι και ετεροι επίσκοποι, α) ο Αδριανουπολεως (τής μετά ταΰτα 
Δρυΐνουπολεως) καί β) των Ίωαννίνων, μετέσχον των Συνόδων 869 καί 879 
(πιθανώς δε καί ύπο τό όνομα Ροιών διεσώθη τό όνομα Ρωγών), χωρίς να 
γίνεται λόγος περί τής επαρχίας.

4) Οτι κατα την επι Αεοντος Τ και πατριαρχου Νικολάου άναθεώρη- 
σιν τής «τάξεως», εις ήν περιελήφθησαν αί περιοχαί αί ύπαγόμεναι υπό την 
αδιαμφισβήτητον κυριαρχίαν τοΰ Βυζαντίου, εκ τών 6 παλαιών επισκοπών 
διεσώθησαν 4, ήτοι ή τής ’Αδριανουπολεως, τοΰ Βοθρωτοΰ, τής Φωτικής 
καί ή τής Δωδώνης υπό τό νέον όνομα (Σλαβικόν) Βουνδίτζης (πρβλ. μετονο 
μασίας πόλεων παρά Burekhard, εκδ. Hieroclis, Ijpsiæ 1893, σ. 64, 
Δωδωνη η Βονδιτζα) και 5) οτι νεαι επίσκοποί εδημιουργήθησαν, πιθανώς 
μέ βάσιν κάστρα τής περιοχής (εχομεν 2 επί πλέον τών παλαιών). ’Αλλά 
πρεπει να προστεθή, οτι εκ τών 8 επισκοπών καί τής μητροπόλεως (9) αί 6 
ανήκουν εις την ’Ήπειρον, ήτοι την παλαιάν επαρχίαν. "Οθεν κατ’ ουσίαν 
η Ηπειρος εχασε μονον μιαν, την μητροπολιν, γεγονός όπερ συνηγορεί υπέρ 
τής αποψεως, οτι οι αυτοκρατορες τοΰ θ καί ι' αιώνος καί οι πατριάρχαι 
διετήρησαν αμείωταν τό ενδιαφέρον διά την ’Ήπειρον, ής τό δίκτυον τών 
επισκοπών διετηρήθη πυκνόν. Άλλ’ εντεύθεν εξάγεται ασφαλώς, ότι ή απο- 
ψις τοΰ Α μαντού (Μακεδονικά, σελ. 42), καθ’ όν ή επικοινωνία τής Κων
σταντινουπόλεως και τής Δαλματίας - Κροατίας θά εγίνετο καί διά ξηράς 
(«πάντως η οδος δια ξηράς δεν είχε κλεισθή υπό τών Βουλγάρων»), ήτοι διά 
τής Θράκης και Μακεδονίας και Ηπείρου, διότι πασών τών περιφερειών 
επίσκοποι (άτυχώς όχι πολλοί 1 2) φαίνονται εις τάς Συνόδους τών 787, 869, 
879 , εις δε τά Ιακτικα τοΰ Αεοντος Τ’ καί τοΰ Κωνσταντ. τοΰ ΓΙορφυρογεννή- 
του περιελαμβανοντο αι πραγματικοί περιοχαί αί άνήκουσαι εις τό Κράτος 2, 
εί\αι ορθή. Ιοΰτο βεβαίως δεν σημαίνει, ότι δεν εγίνοντο επιδρομαί καί 
καταστροφαι ιδίως εις την ύπαιθρον. Είναι όμως άξιοσημείωτον ότι εκ τών

1. Εις τό υπό έκτΰπωσιν ήμέτερον εργον : Τά βόρεια Σύνορα του Ελληνισμού 
κλπ., σελ. 107, πραγματεύομαι περί του σημαντικού τούτου σημείου : τ.ε. της παρου
σίας ή απουσίας επισκόπων εκ τών Συνόδων, εις δέ τήν άνακοίνωσίν μου έν τή
Ακαδημίρ, ’Αθηνών (1935) υπέδειξα τήν σπουδαιότητα τών Τακτικών έναντι τών 

άλλων ειδήσεων περί τών ’Αθηνών.
2. Η. Geizer, ungedruckte und ungenügend veröffentlichte Texte der 

Notitiae Episcopatuum, 1901, σελ. 549 - 550.



9 επισκοπών τοΰ δέματος τής Νικοπόλεως μόνον 1 φέρει ξενικόν (Σλαβικόν), 
διότι τό δεύτερον όνομα τής επισκοπής Φωτικής, ήτοι «Βελάς», εμφανιζο- 
μενον μετά το 912 και προ τοΰ 952, δεν μάς ενδιαφέρει ι.

Κατά την κρίσιμον λοιπόν διά τον Βόρειον Ελληνισμόν περίοδον 
(602-867) έχομεν περισσοτέρας διατηρήσεις καί δημιουργίας επισκοπών, 
τών υποτιθεμένων «καταστροφών» περιοριζομένων εις την Νικόπολιν καί εκ 
πρώτης όψεως εις την Εΰροιαν καί τον Άγχιασμόν. Καί ή μεν Εΰροια ταυ
τίζεται νυν προς τό φροΰριον Ίωαννίνων (παρά Honigmann, Hierocles 
κλπ. καί Γ. Κονιδάρη, Πίναξ Βορ. επαρχιών εν τώ εκτυπουμένφ εργφ περί 
Βορείων Συνόρων), δ δέ Άγχιασμός πρός τούς ‘Αγίους Σαράντα (αυτόθι *). 
"Οθεν έχομεν προ ημών μίαν μετονομασίαν καί δυο καταστροφής, ών σπου- 
δαιοτέρα είναι τής Νικοπόλεως, ήτις πρέπει να συνετελέσθη μεταξύ τών ετών 
879-907. Ή άκριβεστέρα χρονολόγησις δέον να άναζητηθή εν συναφεία 
πρός εΐδησιν τής Έκκλ. ‘Ιστορίας Νικηφόρου Καλλιστου (Migne, 146, 1196), 
καθ’ ήν περί τούς χρόνους τοΰ Λέοντος Σοφού «καί Φωτίου τάς ΐεράς ήνίας 
διακατέχοντας... δ τής εν Έλλάδι Νικοπόλεως επίσκοπος Δανιήλ εις την τής 
Γαλατίας ’Άγκυραν προβιβάζεται». Άλλ’ δ Le Quien (II, 138) λέγει, δτι 
τότε τα «μητροπολιτικά δίκαια ειχον μεταφερθή εις την Ναύπακτον» άγνω
στον που στηριζόμενος. Ή αποδοχή τής είδήσεως θά περιώριζε τό μεν γεγο
νός τής μεταθέσεως τοΰ Νικοπόλεως Δανιήλ εντός τοΰ 886 (ευθύς μετά τόν 
Αύγουστον), διότι δ Φώτιος κατεβιβάσθη τοΰ θρόνου σχεδόν αμέσως μετά 
τήν άνοδον τοΰ Λέοντος εις τόν θρόνον, τήν δέ παρακμήν τής Νικοπόλεως 
συντελεσθεΐσαν μεταξύ τών ετών 879 καί 886. Άλλα μία βοηθητική ύπό- 
θεσις θά ήτο αναγκαία πρός δλοκλήρωσιν, δτι δ Δανιήλ εύρίσκετο εν Κων- 
σταντινουπόλει μή δυνάμενος νά επιστρέψη εις Νικόπολιν, ένεκα καταστρο
φής, δΓ δ καί εχρησιμοποιήθη δΓ άλλην υψηλήν έδραν, τής Άγκυρας. Διά 
νά διατυπώσωμεν δμως τήν ΰπόθεσιν ταΰτην έπρεπε νά έχωμεν ένδειξίν τινα 
παρά Καλλίστφ, εκτός εάν θεωρήσωμεν τήν εν τή Συνόδφ τοΰ 879 μόνην 
μνείαν τοΰ Ναύπακτού Αντωνίου άνευ τοΰ Νικοπόλεως ώς ένδειξίν μαρτυ
ρούσαν τήν άνάδειξιν εις μητρόπολιν τής Ναύπακτού 1 2 3 καί τήν καταστροφήν

1. "Ισως δύναται νά εχη σχέσιν τινά πρός ομάδα τινά Ούγγρων προερχομένην 
έκ τής ΒΔ. Μακεδονίας, περί ών πρβλ. Γ. Κονιδάρη, Ή Επισκοπή Βαρδαριω- 
τών ήτοι Τούρκων, «Θεολογία», 1952, σελ. 94 καί 236.

2. Πρβλ. Vail hé, êv Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclesia
stiques II, 1513-1541, ένθα λέγεται, δτι μετά πολλής πιθανότητος θεωρεί δτι οΐ 
“Αγιοι Σαράντα αντικατέστησαν τήν πόλιν ταΰτην. Διά τάς 'Επίσκοπός ’Αετού καί 
’Αχελώου (’Αγγελοκάστρου), ίδέ αυτόθι, 1, 308, 503 , 670 καί Χρονογραφίαν ’Ηπεί
ρου Άραβαντινοΰ.

3. Είναι προβληματικόν κατά πόσον 1) υπήρχε νέα «τάξις προκαθεδρίας» ασφα
λώς κατά τό β' ήμισυ τοΰ θ' αιώνας. Τούτο έξάγομεν έκ τοΰ δτι έπ’ ευκαιρία τοΰ



ή παρακμήν τής Νικοπόλεως προτέραν. Έν τοιαύτη δμως περιπτώσει θά 
πρέπει να δεχθώμεν καί αλλας βοηθητικός υποθέσεις, ήτοι πρώτον, ότι ήδη 
6 Δανιήλ, gvexa καταστροφής τής πόλεως, κατέστη μητροπολίτης όνευ έδρας 
καί δεύτερον, δτι προ τής μεταθέσεως αυτού, γενομένης κατά τό έτος 886 
ωνομάσθη άλλος Νικοπόλεως άνευ επαρχίας, δπερ φαίνεται ατοπον. "Ενεκα 
των δυσχερείων τούτων καί διά να καταλήξω μεν εις την ορθήν λυσιν του 
ποοκειμένου προβλήματος είναι πρέπον να εξετάσωμεν ποιοι είναι οι πιθανοί 
επιδρομείς, οι συντελέσαντες εις την παρακμήν ή τήν καταστροφήν τής Νικο- 
πόλεως. 'Ως πιθανοί φαίνονται ο: Βούλγαροι. Άλλ' είναι δυνατόν να κατέ- 
στρεψαν τήν πόλιν μέχρι τοϋ 886, δεδομένου δτι εβασίλευεν είσέτι ό φιλικώς 
διακείμενος προς τό Βυζάντιον πρώτος χριστιανός Βούλγαρος Τσάρος Βόρις - 
Μιχαήλ (853 - 888) ; Ό Βούλγαρος ιστορικός Rizoff εις χάρτην του τών 
χρόνων τοϋ Βόριδος (παρά Ξαναλάτφ, Τα δρια τοϋ Ελληνισμού εις τήν 
Βαλκανικήν, σελ. 24) Ισχυριζόμενος, οτι τότε οί Βούλγαροι έπαγιοποίησαν 
τά κέρδη τών χρόνων τοϋ Πρέσιαν (836 - 856) εν Μακεδονίφ μέχρι τοϋ

καθορισμού υπό του Λέοντος του Ç" καί του ΓΙατριάρχου Νικολάου τής νέας «τάξεως» 
των θρόνων (901 - 907) έσημειώθη σχετικώς (Par they, σελ. 322 καί Ρ ά λ λ η καί 
Ποτλή, Νυνταγμα 5, 474), ότι. αί νέαι έπαρχίαι του ’Ιλλυρικού καί τής Κάτω 
Ιταλίας δεν είχον λάβει τήν οριστικήν θέσιν των εν τή «τάξει προκαθεδρίας». Είναι 

προφανές ότι τό βίαιον έ'ργον τών είκονομάχων Αύτοκρατόρων Λέοντος καί Κωνσταν- 
τινου τοϋ Ε'έθεωρεϊτο άποτρόπαιον. Δι' δ καί λέγεται <έκ παλαιού γάρ αύτάς ο&τω 
μέχρι τής δεύρο ταΐς άλλαις (δηλαδή ταΐς παλαιαΐς έπαρχίαις τού Οΐκ. Πατριαρ
χείου) συντεταχαμεν, ών οί τήν εφορείαν πεπιστευμένοι, ή νίκα καθέδρας καιρός 
εκαλει παρα των όμοταγών διωϋοϋντο (δηλαδή οί καταλαβόντες καθ’ ή μάς, επί τή 
βάσει τής προσωρινής καί θεωρουμένης ώς βιαίας «τάξεως προκαθεδρίας, τοϋ είκο- 
νομαχου αύτοκράτορος Λέοντος τοϋ Γ', τήν θέσιν παλαιοτέρων νέοι Μητροπολίται 
των προσαρτηθεισων περιφερειών κατά τάς έν Κωνσταντινουπόλει συνοδικός συνε
δρίας ωθούντο υπό τών παλαιών καί τάνάπαλιν), και άντώ&ονν τούτους, φευ τής 
«ferne, τφ Ισφ μέτρφ τής έπιπλήξεως' άλλ' ό γε φιλόχρηστος πανευσεβής βασιλεύς 
ημων προυκαθητο μέν άμα ήμΐν έν τφ σεβασμίφ ναφ τής 'Αγίας Ειρήνης, ήνίκα τε 
των αοίδιμων Πατριάρχων μνήμην έπετελοϋμεν συν τοΰτφ δέ καί Μητροπολίται 

εοφιλεις, μεθ’ ών τό έκάστου θρόνου αίδέσιμον συνδιασκεψάμενοι προσφοράν πδσι 
χωράν απεκληρώσαμεν- καθ' ά καί ή παρούσα τάξις, ή τφ ήμετέρω τής προτροπής 
λογφ, περιεσκεμμένως γραφεΐσα, δηλοΐ. "Ατοπον γάρ έδόκει τούς τοϋ βήματος πρω- 
τειων αντιποιείσθαι, καί δόξης ένεκα, ήτις έστίν άδοξία, είπεϊν δέ μάλλον αισχύνη 
το της αρχιερωσύνης τίμιον τοϋ λοιπού καθυβρ/^σθα,...,. Είναι ένεκα τούτου προ
βληματικόν έάν ή «τάξις, τών Notitiæ τοϋ θ' αίώνος (τά ύπ' άρ. 6, 8, 9 καί 1 παρά 
Parthey) είχε σχέσιν πρός τήν πραγματικότητα. Τήν θεωροϋμεν ώς φιλολογικήν παρα
γωγήν τής εποχής ταύτης καί εκφρασιν τής συγχύσεως εν τή «τάξει προκαθεδρίας» 
των θρόνων. ’Αλλά μήπως υπήρχε «τάξις, έστω προσωρινή ; Είναι προβληματικόν 
J, μη„π®ς δεν ^τηρηθη υπό του συντάξαντος τό πρωτοκολλάν τών παρόντων κατά τήν 
Ευνοδον τοϋ 879 ; Ταϋτα θά εξετάσω εις τό β' τεύχος τής περί Μητροπόλεων καί 
Αρχιεπισκοπών του Οΐκ. Πατριαρχείου πραγματείας μου.



Impar και εν ’Αλβανία (Ϊδε μαρτυρίας αντιθέτου χάρτου Ξαναλάτου), άτι να 
άνεγνωρίσθησαν τάχα τφ 864 (επί τή αποδοχή τοΰ Χριστιανισμού υπό των 
Βουλγάρων) υπό των Ελλήνων, άφίνει εξω την Νικόπολιν καί δικαίως, διότι 
αί επιδρομαί των Βουλγάρων κατηυθύνοντο κυρίως κατά των περιφερειών 
των θεμάτων Μακεδονίας καί Θράκης (Λέων Γραμμ., σ. 735). Ό ’Άμαντος, 
εις την 'Ιστορίαν Βυζ. Κράτους, Α', σ. 442, προσθέτει : δ'τι οί Βούλγαροι δεν 
ήδυναντο, επί τοΰ παρόντος, να άναλάβουν αγώνα επιτυχή κατά τοΰ Βυζαν
τίου φαίνεται εκ τοΰ γεγονότος, ότι ό Πρέσιαν καί ό υιός αυτού Βόγορις 
έπειταενικήθησαν από τούς Σέρβους (Πορφυρογ., 3, 150, 154" πρβλ. Jirecek, 
Gesch. der Serben, 1, 195). 'Όθεν τότε οι Βούλγαροι ούδέν επέτυχαν. Ή 
μόνη επέκτασις τών Βουλγάρων είναι ή προς Σόφιαν, αλλά δεν γνωρίζομεν 
πότε ακριβώς συνετελέσθη (Ξαναλάτου, ένθ’ άνωτ., σ. 25) αυτή. Δεδομένου 
δέ 1) ότι τφ 868 οί πέραν τής Ίπέκ καί τής Πρισρένης Χρωβάται καί 
Σέρβοι ύπήγοντο εις τούς 'Έλληνας, έχοντες όμως ιθαγενείς άρχοντας (Κεδρ., 
2, 218, 220' Θεοφ. Συνεχ., 291-293 καί Dölger, Reg., I, I, N° 477, ΐδε 
Ξαναλάτου, 'Έλλην. καί Βούλγαρ., σελ. 53), 2) ότι τφ 878 οί 'Έλληνες τής 
Δΰσεως, «οί Δυτικοί, μετά τών εκεί Σκλαβηνών επεστρατεύθησαν καί επο- 
λέμησαν εις Σικελίαν» (ηγείτο δέ αυτών ό Λέων ό από Στυπίου), είναι εύλο
γον να δεχθώμεν, ότι τφ 879 ή Νικόπολις ήτο εις χεΐρας τών Ελλήνων καί 
άπετέλει θέμα, ίδρυθέν κατά τον Geizer, ως εΐδομεν, ύπ’ αυτού τού Βασι
λείου Α' (άνωτ. σελ. 156). Κατ’ ακολουθίαν ό τε Νικοπόλεως καί ό διάδο
χος αυτού Δανιήλ διετέλουν επίσκοποι εν ενεργεί#, τών Σλάβων μη δυνη- 
θέντων να καταλάβωσιν ούδέν αστικόν κέντρον, ομοίως δέ καί τών Βουλ
γάρων μέχρι τού Συμεών (893). "Οθεν ή σημείωσις τής Έκκλ. 'Ιστορίας 
Νικηφόρου Καλλίστου δυνατόν μέν να μη είναι ακριβής, ως προς τον επί 
Πατριαρχείας Φωτίου προβιβασμόν τού Νικοπόλεως Δανιήλ, είναι όμως 
ακριβής ως προς τήν βασιλείαν τοΰ Λέοντας Σοφού (886-912). 'Όθεν περιο
ρίζεται ό χρόνος τής παρακμής ή καταστροφής μεταξύ τών ετών 886 - 907 Κ 1

1. Περί τών επιδρομών τοΰ Τσάρου Συμεών καί τών σχολίων τοΰ ’Αρέθα Και
σαρείας (850-932) εγραψεν ό Ν. Βέης έν « "Ελληνικοί;», Α' (1928), σ. 337 εξ., άλλα 
κυρίως περί τών κατά τό 917 καί 924 - 927. Έσημείωσεν όμως, ότι από τοΰ 893 
μέχρι 906-907, ότε έγράφη τό Άρεθιανόν σχόλιον εις Άριστείδην, ό Συμεών είχεν 
επιδειξει λαμπρα κατορθώματα κατα των Βυζαντινών παρά τό Βουλγαρόφυγον (896). 
Αί τρεις πρεσβειαι τοΰ όνομαστοΰ Βυζαντινού διπλωμάτου Λέοντος Χοιροσφάκτου 
(πρβλ. εργον Γ. Κάλλια) πρός τους Βουλγάρους τίθενται κατά τά ετη 895/6, 899/900 
καί 904 (Άμάντου, Β , σ. 64 - 65). Ό καθ. Βέης, στηριζόμενος εις τόν Rizoff, 
αν καί σημειώνει «ΐδε μετ’ έπιφυλάξεως ύπ’ άριθ. IV γεωγρ. πίνακα», αύτοΰ καί τόν 
J i r e c e k, Gesch. der Bulg., 1876, σ. 166 έξ., λέγει, άνακριβώς βεβαίως, ότι «ό 
Συμεών ήδυνήθη νά επεκτείνη τό Κράτος αντον καί πέραν τοΰ Δανουβίου... καί πρός 
νότον άπό τοΰ Πόντου μέχρι τής Άδριατικής καί από Ροδόπης μέχρις Όλυμπου...».



Εΐμεθα λοιπόν υποχρεωμένοι ν’ άναζητήσωμεν εις τα γεγονότα των 
ετών τούτων την αιτίαν τής παρακμής ή τής καταστροφής τής Νικοπόλεως, 
καίτοι καί ό Χέρτσβεργ, στηριζόμενος εις τάς πραγματείας τοΰ Κ. Παπαρρη- 
γοπούλου καί τον Κεδρηνόν 1 (έκδ. Βόννης, τόμ. 2, σ. 27,313, Hopf, 121), 
σημειώνει, δτι κατά τάς επιδρομάς τών Βουλγάρων καί Σλάβων τοΰ 929 — 
κατά τής Θεσσαλίας, Ελλάδος καί ’Ηπείρου — ύπήρχεν είσέτι ή πόλις, εγέ- 
νοντο δε κύριοι αυτής οι Βούλγαροι, διά τοΰτο καί ό εΐρημένος συνεπέρανεν 
δτι' «Ή πόλις αυτή δεν κατεστράψη υπό τών Βουλγάρων άλλα κατοικι- 
σθεΐσα ύπ’ αυτών τούτων εγένετο κέντρον τής νέας Σλαβικής αποικίας, ήτις 
μόλις μετά μακροχρονίους πολέμους υπετάγη τοΐς Βυζαντινοΐς».

Τα κυρία γεγονότα τών ετών 886- 907 αφορούν εις επιδρομάς τών 
Βουλγάρων, καί δη μεταξύ τών ετών 893 - 904 υπό τόν Τσάρον αυτών 
Συμεών. Επειδή αί πρώται αιφνιδιαστικοί επιδρομαί εγένοντο κατά τής 
Θράκης (894), δτε οι Βυζαντινοί επέτυχαν διά τής διπλωματίας των να στρέ
ψουν κατά τών Βουλγάρων τούς Ούγγρους, καί επειδή μόλις μετά τήν απαλ
λαγήν των από τής Ουγγρικής πιέσεως ήδυνήθησαν οι Βούλγαροι να στρα- 
φώσι καί πάλιν κατά τών Βυζαντινών, οΰς ενίκησαν παρά τό Βουλγαρόφυ- 
γον (896), μεθ’ δ εστράφησαν κατά τής Αύσεως, πρέπον είναι νά περιορί
σω μεν τό διάστημα εντός τοΰ οποίου συνέβη ή πιθανή παρακμή ή εκ τών 
επιδρομών προελθοΰσα μεταξύ τών ετών 896-904, διότι μεταξύ τών ετών 
904 καί 913 δεν γίνεται λόγος περί επιδρομών τοΰ Συμεών. Προσθέτομεν 
προς ενίσχυσιν τής ήμετέρας άπόψεως, δτι προ τοΰ 896 ή κυριαρχία επί τής 
Αύσεως ήτο συνεχής, κατά τάς ειδήσεις τοΰ Κεδρηνοΰ (II, 253 καί 257), 
καθ ας: 1) τφ 888 «Λέοντας Άγγαίων ό Λογγοβάρδος δούξ, γαμβρός δε 
τοΰ Ρηγος Φραγγίας, τόν θάνατον πυθόμένος Βασιλείου τοΰ Βασιλέως άπέστη 
τής προς Ρωμαίους φιλίας καί πάσαν τήν χώραν υφ’ εαυτόν εποιήσατο. 
Ίοΰτο γνους δ βασιλεύς τόν Πατρίκιον Κωνσταντίνον μετά τών δυτικών 
εκπεμπει κατ αντοϋ δεμάτων», άλλ’ δ Κωνσταντίνος ήττήθη" καί 2) τφ 896 
η εκστρατεία κατα τοΰ Συμεών εγένετο ως εξής : Έπικειμένης τής εν Βουλ- 
γαροφυγα) άτυχοΰς τών Βυζαντινών μάχης δ Λέων παρεσκεύασε στρατόν εκ 
τών ανατολικών καί δυτικών θεμάτων «καί άλλον ούκ ολίγον λαόν» (τ.ε. 
στρατόν). Ταΰτα σημαίνουν κυριαρχίαν επί τών δυτικών θεμάτων.

Μετά τήν παρά τό Βουλγαρόφυγον ήτταν τών Βυζαντινών δ Συμεών 
εστραφη προς την Μακεδονίαν καί τό θέμα Δυρραχίου (είναι πιθανόν καί 
κατα τής Νικοπόλεως, απλώς μέχρι περίπου τών δρίων του).

1 ό τελευταίου τοΰτο θεωροΰμεν ούχί ώς πιθανόν, διότι δεν άναφέρεται 
ρητώς το θέμα τής Νικοπόλεως παρά μόνον τό τοΰ Δυρραχίου (εις επιστο
λήν ο Πατριάρχης Νικόλαός λεγει «τών Βουλγάρων πολέμου νόμφ εξελασάν- 3

3. Τό χωρίον τοΰ Συμεών.



των κατά των εν Δυρραχίφ ρωμαϊκών τόπων καί κατά τών εν Θεσσαλονίκη, 
γέγονεν αφορμή προς την γην τών Βουλγάρων τα ρωμαϊκά στρατεύματα 
εισελθεϊν»), οΰτινος «τριάκοντα φρούρια συν αϊιτφ πλοΰτφ καί αΰτοΐς οίκή- 
τορσι», κατ’ επιστολήν 1 του ανωτέρω μνημονευθέντος πρεσβευτοΰ τοΰ αυτό- 
κράτορος Χοιροσφάκτου προς τον Λέοντα τον Σοφόν, κατόρθωσε ν’ άπο- 
σπάση από τό στόμα τοΰ Συμεών. Είναι λοιπόν καθ’ ημάς φυσικόν, ότι ή 
εν τφ θέματι τοΰ Δυρραχίου άναστάτωσις, ώς θά ίδωμεν ευθύς κατωτέρω, 
είχε τουλάχιστον αντίκτυπον επί τοΰ αστικού πληθυσμού τοΰ θέματος τής 
Νικοπόλεως, οΰτινος ή μητρόπολις καί πρωτεύουσα τοΰ θέματος ήρξατο 
βαθμιαίος εγκαταλειπομένη υπό τών εμφόβων κατοίκων της, οΐτινες ετρά- 
πησαν προς τάς νοτιωτέρας ορεινός καί διά τούτο άσφαλεστέρας περιοχάς τής 
Αιτωλοακαρνανίας καί Ναυπακτίας. Τούτο τό γεγονός άπετέλεσε τήν απαρ
χήν τής παρακμής τής πόλεως. Ένεκα τοΰ λόγου τούτου πιθανότατα τότε 
ή διοίκησις εθεώρησε σκόπιμον τήν μετάθεσιν τής έδρας τοΰ θέματος εις τό 
άσφαλέστερον φρούριον τής Ναύπακτού, περιληφθείσης οΰτω εις τό θέμα 
τής Νικοπόλεως. Τούτο πρέπει να συνετελέσϋη μεταξύ τών ετών 896 και 
899 - 900, ότε τό Βυζάντιον ήνάγκασε τον Συμεών δι’ απειλητικής εισβολής 
εις τήν κυρίως Βουλγαρίαν να συνθηκολόγηση (ό ’Άμαντος, Β', σ. 64, όρθώς 
παρατηρεί, ότι ό Συμεών άπέβλεπε μόνον εις καταστροφήν καί λεηλασίαν) 
καί ν’ άποσυρθή εις τήν κυρίως Βουλγαρίαν (ΐδε χάρτην σελ. 26 Ξαναλά- 
του). ’Επί τριετίαν λοιπόν διήρκεσεν ή λεηλασία τών δυτικών περιοχών, καί 
δή τής Μακεδονίας καί Νέας ’Ηπείρου (θέματος Δυρραχίου). Λύτη, ώς εΐκά- 
ζομεν, θά εΐχεν ώς επακόλουθον όχι άμεσον καταστροφήν, άλλα παρακμήν 
τής Νικοπόλεως καί τινων επισκοπών, όπως άποδεικνείει έπαρκώς ή σύγκρι- 
σις τοΰ καταλόγου τών επισκοπών τής Παλαιός ’Ηπείρου καί τοΰ θέματος 
τής Νικοπόλεως (ΐδε πίνακα). Ή παρακμή λοιπόν προύκλήθη ένεκα έγκα- 
ταλείψεως, συνεπεία πανικού τών κατοίκων, οΐτινες έ'φευγον βαθμιαίως προς 
νότον. Έν τφ πίνακι βλέπομεν, ότι ή διάσωσις παλαιών επισκοπών καί ή 
δημιουργία νέων, εν συνδυασμό προς τήν άνάδειξιν τής τέως υπό τον Κόριν
θου υπαγόμενης επισκοπής Ναυπάκτου εις μητρόπολιν τοΰ θέματος τής Νικο- 
πόλεως, αποτελούν τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία. "Οθεν είναι εύλογον 
διατί, μετά τήν ειρήνην 899 - 900, μεταξύ τών ετών 901 - 907, δ αύτοκράτωρ 
Λέων ό Ç' καί δ πατριάρχης Νικόλαος δ Μυστικός, κατά τήν πρώτην αυτού 
πατριαρχείαν, εις τήν νέαν «τάξιν προκαθεδρίας» τών θρόνων άπετύπωσαν 
τήν κατάστασιν, ήτις διεμορφώθη από τοΰ 896 μέχρι τοΰ 900, περιλαβόντες 
τήν νέαν μητρόπολιν μετά τών παλαιών καί νέων επισκοπών. Είναι ώσαύτως 
εύλογον διατί δ αυτός πατριάρχης, γραφών προς τον Συμεών (Migne,

1. ’Επιστολή ΚΓ (ΙΗ) από τοΰ 910, παρά Georges Kollias, Léon 
Chœrosphactès magistre, proconsul et patries, σελ. 113.



τόμ. 111, στ. 176), ίσχυρίζετο, δτι «τής πόσης Δΰσεως ή κυριότης τή Ρω
μαϊκή βασιλεία; τυγχάνει μήτε οι προ σοϋ την Ρωμαϊκήν βασιλείαν έ'σχον 
αποτελούσαν, μήτε υμείς (= Συμεών) μέχρι τοΰ παρόντος καιρού τοιαΰτα 
κέρδη εγνωρίσατε». Ή μαρτυρία τοΰ πατριάρχου εν όψει των γεγονότων, 
άτινα μαρτυρούν αί εκκλησ. πηγαί, ών συντάκτης είναι δ αυτός πατριάρχης, 
προσλαμβάνει άδιάσειστον αξίαν. Όθεν ορθώς ό ’Άμαντος παρετήρησεν 
ήδη, δτι ταΰτα δεν παρετήρησεν δ Zlatarski και δτι είναι περίεργον, δτι
1) δ I. Hussey, Church and Learning in the Byz. Empire, σ. 4, 
εδημοσίευσε χάρτην των χρόνων περί τό 900, δ που το Βουλγαρικόν Empire 
εκτείνεται μέχρι Μακεδονίας καί ’Ηπείρου καί 2) δτι καί δ Ostrogorsky 
(εν Gesch. Byz. Staates3) εδημοσίευσε τοιοΰτον χάρτην, άντικείμενον, προσ- 
θέτομεν ήδη, προς τάς πηγάς, καί δη τάς εκκλησιαστικός. Πρέπον όμως είναι 
να σημειώσωμεν, δτι δ Stadtmüller άπέφυγε να δώση χάρτην δι’ αυτήν τήν 
εποχήν, περιοριστείς να δώση διά τα έτη 830 καί 1025. Καί καλώς έπραξε.

Τό συμπέρασμα τής ερεύνης είναι, δτι αί ειδήσεις τής τε πολιτικής καί 
εκκλησιαστικής ιστορίας δδηγοΰσιν άβιάστως εις τήν διατυπωσιν τής άπό- 
ψεως, δτι ή Νικόπολις είτε παρήκμασε τόσον, ώστε προύτιμήθη εν τέλει ή 
μετάθεσις τής έδρας τοΰ θέματος, μεταξύ των ετών 896 - 900, νοτιώτερον εις 
τήν άσφαλεστέραν περιοχήν τής ορεινής Αιτωλοακαρνανίας, ένθα εδημιουργή- 
θησαν καί νέαι τινές επισκοπαί, αϊτινες καί κατέλαβαν ΰψηλοτέρας θέσεις εν 
τή τάξει τών θρόνων, είτε, άμα τή ενάρξει τών επιδρομών, ών ή κατεύθυν- 
σις διεγνώσθη, εις τα προληπτικά στρατιωτικά μέτρα περιελήφθη καί ή 
μεταθεσις τής έδρας τοΰ στρατηγού εις νοτιώτερον κείμενα φρούρια καί 
τελικώς εις Ναύπακτον. Τήν δραστηριότητα τοΰ Βυζαντίου εις τάς περιοχάς 
ταυτας μέχρι τοΰ 980 μαρτυρεί ή δημιουργία τής ’Επισκοπής Χιμάρας 
μεταξύ τών ετών 972-980 (Notitiæ, 2' παρά Parthey1 * πρβλ. καί Η. Geizer, 
ungedruckte κλπ., σελ. 575, διά τήν χρονολογίαν 980).

Κεφαλαιώδους σπουδαιότητος είναι επίσης καί τα εξής πορίσματα :
1) 'Ότι ή πρώτη άνάδειξις τής Ναυπάκτου, ως μητροπόλεως, συνετελέσθη 

κατά τα τέλη τοΰ θ' καί τάς άρχάς τοΰ ι' αΐώνος, δτε καί ετακτοποιήθη, καί 
ούχί πρότερον h

1. Έσφαλμένως έσημειώύ-η υπό τοΰ *Α μαντού (εις τόν Α' τόμον τής Βυζαν
τινής Ιστορίας) στηριζομένου εις X ρ υ σ. Παπαδοπούλαν (Ηστορ. Έκκλ. Ελ
λάδος, τομ. A , 1920, σ. 1 εζ.), δτι κατα τόν ε αιώνα ύπήρχον εν τή κυρίως Έλλάδι 
Μητροπολεις έκτος τής ΚορίνΟου (τής και μόνης), Πατρών, Άίίηνών καί Ναυπάκτου.
Αί Μητροπόλεις τής Εύρωπ. Ελλάδος μέχρι τοΰ 731 ήσαν 1) ή Θεσσαλονίκη, 2) ή 
Νικοπολις (Παλ. Ηπείρου), 3) Δυρραχίου (Νέας ’Ηπείρου), 4) ή Λαρίσης (τής Θεσ
σαλίας), δ) η Κόρινθυς τής Ελλάδος (υφ’ ην ύπήγοντο ώς απλαΐ επισκοπαί αί Πά- 
τραι και η Ναύπακτος) και 6) τής Κρητης. Αί Νήσοι ύπήγοντο κατά τό πλεΐστον



2) Ή μή μνημόνευσις τής επαρχίας τής Νέας Ηπείρου υπό των 3 
Τακτικών τών αρχών -θ' αΐώνος δεν δΰναται να έχη ιδιαιτέραν τινά σημασίαν 
καί δέον ν’ αποδοθή εις τό γεγονός, δτι δ συντάκτης ή συντάκται αυτών 
είναι ιδιώτης ή ΐδιώται. Πρόκειται, ώς καί άλλοτε έγραψα, μάλλον περί 
φιλολογικής παραγωγής παρά περί επισήμου «τάξεως». Τοϋ συντάκτου ή 
τών συντακτών τούτων (πληροφορουμένων τα τής ακαταστασίας τής κρα- 
τουσης εν τή τάξει τών θρόνων τής ’Ανατολής μετά το 787) πολύ νουνε- 
χέστερος ύπήρξεν δ Βασίλειος δ εξ Ίαλιμβάνων, δ'στις συνεκέντρωσεν εν 
τέλει τής παλ. τάξεως τούς άποσπασθέντας υπό τού Λέοντας Γ' μητροπο- 
λίτας τού ’Ιλλυρικού καί τής Κάτω ’Ιταλίας, ήτοι έξω τής «τάξεως προκα- 
θεδρίας».

Εις τό τέλος τής παλαιός τάξεως προσέθηκε την νέαν μητρόπολιν Άμω- 
ρίου, ’ίσως, δρθώς, πληροφορηθείς τό πράγμα 1, άλλ’ ελησμόνησεν ή δεν 
ήθέλησε να περιλάβη την μή έχουσαν επίσκοπός άρχαίαν μητρόπολιν Χαλ
κηδόνας. Όρθώς περιέλαβε την μητρόπολιν Νικοπόλεως, ελησμόνησεν όμως 
την μητρόπολιν Δυρραχίου καί κακώς περιέλαβε τάς μητροπόλεις ’Αθηνών 
καί Πατρών, αϊτινες δεν ύφίσταντο ώς μητροπόλεις κατά τον χρόνον τής 
ενώσεως (731). Πιθανώς δεν περιέλαβε καί την μιητρόπολιν Κρήτης (ελλείπει 
από τούς κώδικας A.C.G. ιδέ Georg. Cyprii, σελ. 27), διότι αυτή κατεί- 
χετο από τού 824 υπό τών ’Αράβων, καίτοι αυτή ήτο μητρόπολις τό 731, δτε 
εγένετο ή άπόσπασις από την Ρώμην καί ή υπαγωγή υπό τον Κωνσταντινου
πόλεως. Εΐμεθα δεδικαιολογημένοι ισχυριζόμενοι, δτι οι συντάκται τών 
Τακτικών τού θ' αΐώνος κάμνουν ιστορικήν καί πρέπει να προσθέσωμεν καί 
με τήν σύγχρονόν μας γλώσσαν, δημοσιογραφικήν εργασίαν.

3) Δεν ενέχει λοιπόν πάντοτε τό ενδεχόμενον πλήρους καταστροφής τής 
’Ηπείρου ή έλλειψις ειδήσεων περί τών επισκόπων αυτής, διότι ή μετάβασις 
εις τάς συνόδους 869 καί μάλιστα τού 879 άπετέλει, υπό τάς τότε συγκοινω
νιακός συνθήκας, έργον δύσκολον διό τούς γέροντας ιδία επισκόπους, τούς 
κατοικοΰντας εις τό εσωτερικόν (εάν υπήρχαν, διότι δυνατόν νό εχήρευον * 2

είς τό Οίκ. Πατριαρχεΐον, οΐτινος Μητρόπολις ήτο ή Ρόδος. Πρβλ. Γ. Κ ο ν ι- 
δάρη, AI Μητροπόλεις -’Αρχιεπίσκοποί κλπ. καί Επίτομος Έκκλ. 'Ιστορία τής 
Ελλάδος, έν ΆΟήναις 1938. *0 Κ. ΣάΟας εσφαλμένος σημειώνει είς τό «Χρονι
κόν ανέκδοτον Γαλαξειδίου» (Άθ. 1914, σελ. 14-15) 1) δτι ή Ναύπακτος ήτο έδρα 
τού θέματος Ελλάδος καί ής ό επίσκοπος, ήτο μητροπολίτης από τοϋ ε' αΐώνος,
2) δτι κατά Λέοντα τόν Σοφόν (860!! αντί 886-912) είχεν εννέα (9) μητροπολίτας! 
έν οίς τόν Χιμάρας (ίδέ διά χρονολογίας πίνακα σελίδας 160) καί έλέγετο τότε «έξαρ- 
χος πάσης Αιτωλίας» καί 3) δτι τφ 968 κακώς ό επίσκοπος Κρεμώνης Λουϊτπράνδος 
λέγει άνήκουσαν τήν Ναύπακτον είς τήν επαρχίαν Νικοπόλεως.

1. Ή Μητρόπολις τοϋ Άμωρίου άνεδείχθη ύπό τής Δυναστείας τοϋ Άμωρίου 
(Θεοφίλου 829-842) πρό τής καταλήψεως ύπό τών Αράβων τφ 838.



τινές των -θρόνων ')· TÙ γεγονότα, άτινα εξεθέσαμιεν, ώς προκύπτοντα εκ τής 
συγχρίσεως τοΰ καταλόγου, ένέχουσι μείζονα σπουδαιότητα, διότι ή αναγραφή 
τών πόλεων - επισκοπών Άδριανουπόλεως, Βουθρωτοϋ και Φωτικής μεταξύ 
των ετών 901-907 σημαίνει, ότι αί επισκοπαι διετηρήθησαν κατά την σκο
τεινήν περίοδον, ενφ ή Εύ'ροια μιετωνομάσθη (Ίωαννίνης ή Ίωαννίνων ίσως 
εκ τίνος οικογένειας) καί μόνον ό Άγχιασμός έξέλιπεν ή παρήκμασεν (οι 
"Αγιοι Σαράντα εμφανίζονται βραδΰτερον).

4) Αί μεταβολαί ήρξαντο πιθανώς από τών χρόνων τού Βασιλείου τοΰ 
Α' Μακεδόνος (867 - 886), ότε ενισχΰθησαν τα φρούρια τής δυτικής Ελλά
δος (ΐδε ανωτέρω πίνακα επισκοπών εγκατασταθεισών εις φρούρια). Έκ 
τών μεταβολών σημαντική ύπήρξεν όχι τόσον ή παρακμή τής Νικοπόλεως 
καί τοΰ Άγχιασμοΰ, όπου ή εμφάνισις τοΰ Σλαβικού τοπωνυμικού Βουν- 
δίτζα (ο κώδιξ 1372 τής Βιβλιοθήκης ’Αθηνών ό περιέχων τό Τακτικόν τοΰ 
Ισιμισκή τοΰ 972 λέγει βαβυδίτζης), διότι προδίδει ενα Σλαβικόν συνοικι
σμόν απορροφησαντα τον παλαιότερον Ελληνικόν τής παρακμασάσης Δωδώ
νης. Εις τάς μεταγενεστέρας μετονομασίας πόλεων (κώδιξ ιδ' αΐώνος εις 
εκδοσιν Hieroclis υπό Burekhard, σ. 64) εύρίσκομεν : No 47 Δωδώνη ή Βόν- 
διτζα. Είναι λοιπον χαρακτηριστικόν, ότι επί τών 8 επισκοπών, καί εχομεν 
πάντα λόγον να πιστεύωμεν ότι αΰται άπετέλουν τάς κυριωτέρας πόλεις 
(φρούρια) τοΰ θέματος τής Νικοπόλεως, μόνον μία φέρει ξενικόν όνο μια. Ή 
αναλογία 1: 8 είναι χαρακτηριστική, ενεχει δε μιεγάλην σπουδαιότητα, ότι ή 
καταστασις αυτή παρουσιάζεται το τέλος τοΰ θ' άρχάς τοΰ Τ αΐώνος μετά 
την σλαβικήν διεισδυσιν κλπ. Ιοΰτο δέον να ληφθή ύπ’ όψιν εν τή εξετάσει 
τών πορισμάτων τής εργασίας τοΰ Vasmer.

5) Η οίποψις περί παρακμιής καί ούχί καταστροφής τής Νικοπόλεως 
συμβιβάζεται καί πρός τήν εΐδησιν τοΰ Κεδρηνοΰ (11, 313), καθ’ ήν Βούλ
γαροι υπό τόν αδελφόν τοΰ ειρηνικού βασιλέως Πέτρου (927-965) Μιχαήλ,, 
επαναστατησαντος κατ αυτού, μετά τον θανατον αυτού, «προσρυέντες τήν 
τοΰ Πέτρου άγανάκτησιν επήλθον ταΐς Ρωμαϊκαΐς Χώραις» διά Μακεδονίας 
καί Στρυμόνος καί Ελλάδος (ήτοι τών θεμάτων, διότι τό θέμα τής Ελλάδος 
περιελάμβανε καί τήν Θεσσαλίαν), εφθασαν δε καί κατέλαβαν τήν Νικόπολιν, 
προφανώς εν παρακμή ευρισκομενην — άλλα πάντως παρέχουσαν ευχέρειαν 
εγκαταστάσεως εις δυναμένας ευκόλως να επισκευασθώσιν εγκαταλειφθείσας 
οικήσεις. Ο Κεδρηνός (2, 313) λέγει : «πάντα τά εν ποσί ληϊσάμενοι καί

,. 1- Πλειστοι τοποδετοΰσι τό τέρμα τής ζωής παλαιών επισκοπών εις τόν ς' 
ατωνα επειδή μέχρι τότε εύρίσκομεν έπισκόπους (π.χ. ΐδε άρύρον «Δωδώνη» έν Λεξ. 

ευ-θ-ερουδακη). Είναι φανερόν ότι ή τοιαυτη άποψις δυνατόν νά είναι εσφαλμένη, 
ιοτι στηρίζεται εις την αποψιν : έλλειψις ειδήσεων — μή υπαρξις. Ό ανωτέρω πίναξ 

είναι εν προκειμένφ πολύ διδακτικός.



τέλος εν αυτή σεββατίσαντες, οϊτινες ύστερον διαφόρως καταπολεμηθέντες 
υποχείριοι Ρωμαίων εγένοντο». "Οθεν τφ 929 αί περιοχαί τών θεμάτων 
κατεχόμεναι υπό τών Ελλήνων ύπέστησαν εισβολήν άτακτων, διότι αί επι- 
δρομαί του Συμεών κατά τής Θράκης, Μακεδονίας καί Ελλάδος τοΰ 918 1 
καί τοΰ 924 2 (όχι πέραν τοΰ Ίσθμοΰ) δεν επεξετάθησαν εις την ’Ήπειρον

1. 'Ο Συμεών εστράφη τό 923 κατά τής Κωνσταντινουπόλεως, διότι είχε τήν 
έμμονον ιδέαν νά στεφθή Αύτοκράτωρ (Ά μαντού, Β', σ. 106) καί αύτοετιτλοφο- 
ρεΐτο «βασιλεύς των Βουλγάρων καί τών Ρωμαίων».

2. Περιττόν είναι νά μνημονεύσωμεν διά μακρών τά κατά τήν επιγραφήν, ήτις 
παλαιότερον έθεωρήθη, ότι έχαλκεύθη υπό τών Βουλγάρων διά νά δικαιολογήσουν 
τάχα τήν παραχώρησιν πόλεων εις τούς Βουλγάρους τφ 904, διότι ταΰτα δέν αφο
ρούν εις τήν ’Ήπειρον (Π. καί Ν.), ήτοι τά θέματα τής Νικοπόλεως καί τοΰ Δυρρα
χίου. Νεώτεροι ερευνηταί, καί δή ό Μ. Λάσκα ρις (Les sources épigraphiques 
de la légende d’Oleg, êv Mélanges H. Grégoire, III (1951), 213-221), δέχονται, 
ότι αί δύο έπιγραφαί αί εύρεθεΐσαι παρά τό χωρίον Narysch-Kaj, 20 χιλ. παρά τήν 
Θεσσαλονίκην (U spenskij, êv Izv. Russ. Arch. Inst, von Konstantinopel τοΰ 
1898, σ. 184 εξ. ), είναι γνήσιαι καί δτι ό Συμεών έπωψελήθη τής προσωρινής πτώ
σεως τής Θεσσαλονίκης 904 διά νά έπεκτείνη τήν κυριαρχίαν μέχρι τής περιοχής της. 
Οί Βούλγαροι (Rizoff, Grenzen, 12, χάρτης 9 καί παρά Ξαναλάτφ, σελ. 26) 
διετύπωσαν καί επί τη βάσει τής ανωτέρω επιγραφής ένα χάρτην πράγματι εξωφρενι
κόν, περιλαμβάνοντα όχι μόνον τό μέγιστον μέρος τοΰ θέματος Μακεδονίας (ούτι- 
νος πρωτεύουσα ή το ή Άδριανούπολις) αλλά καί τοΰ Στρυ μόνος, τής Θεσσαλονίκης, 
τής Νικοπόλεως καί τοΰ Δυρραχίου (πλήν τής πόλεως. ΙΙρβλ. τόν χάρτην Κ υ ρ ι α κ ι
δού, έν «Θεολογίφ», 1952), ίσχυριζόμενοι, ότι «μετά τήν συνθήκην τοΰ 896, ό Συμεών, 
εκμεταλλευόμενος τόν κίνδυνον τών 'Ελλήνων εις τήν ’Ασίαν, είσέβαλεν αίφνιδίως 
καί προσήρτησεν άνευ πολέμου τήν Νότιον ’Αλβανίαν καί μέρος τής Β. "Ηπείρου, 
μετά δέ τό 904 έλαβε διέξοδον εις τό Αιγαίο ν. Μή θέλων νά συνάψη ειρήνην, αλλά 
νά καταλάβη τήν Κωνσταντινούπολη', δέν ήδύνατο νά προσάρτηση τά εδάφη. Έξε- 
μεταλλεύθη όμως τήν περίστασιν καί έλογαριάσθη καί μέ τούς Σέρβους. Μετά τόν 
θάνατόν του (927) καθωρίσθησαν τά όρια, τά όποια αποδίδει ό χάρτης κατά τό 
πνεύμα τής συνθήκης αυτής» (Rizoff παρά Ξαναλάτφ: Τά όρια τοΰ 'Ελληνισμού, 
σελ. 26). ’Ανεξαρτήτως τών ιστορικών μαρτυριών, ας προσάγει ό Ξανάλατος πρός 
ύποστήριξιν αντιθέτων τών απόψεων καί τοΰ χάρτου του (Θεοφ., 2, 255-258, Θεοφ. 
Συν., 358 -360, 'Ελλ. Πατρολ. 111, 57 Β, D ö 1 g e r, Regest., 1, No 521 καί 522 
(893 ;) καί Κάλλιας, Chœrosphaktès, 28/9, 33, 41, καί ό Ostrogorsky, 
Gesch. des Byz. Staates (19523, σ. 207), δέχεται ώς γνήσιας τάς έπιγραφάς καί 
τήν άποψιν, ότι ό Συμεών επωφελήθη τής ήττης τών Βυζαντινών, οϊτινες ήναγκά- 
σθησαν νά δεχθούν νέα σύνορα, άτινα εσύρθησαν πλησιέστατα πρός τήν Θεσσαλο
νίκην), ε’ίμεθα υποχρεωμένοι νά δεχθώμεν ότι, έναντι τής πιθανώς μονομερούς πρά- 
ξεως τοΰ Συμεών, ή δήλωσις τοΰ Πατριάρχου Νικολάου τοΰ Μυστικού πρός τόν 
Βούλγ. ηγεμόνα, ότι «τής πάσης Δύσεως ή κυριότης τή Ρωμαϊκή βασιλεία τυγχάνει» 
δέν ήτο κενός λόγος, άλλά πραγματικότης σχεδόν διαρκής άσχετος τών πρόσκαιρων 
επιδρομών. Διότι ό Πατριάρχης ήτο εις θέσιν νά γνωρίζη καλώς τά πράγματα, αφού 
μάλιστα είχε συντάξει μετά τού αύτοκράτορος (901 - 907 ) τήν νέαν «τάξιν προκαθε- 
δρίας» τών χρόνων του, περιορίζομει·ην εις τά ΰέματα τής ειρημένης περιοχής, ένθα



αλλά Σερβίαν (Άμάντου, Β', 69-71, ένθ’άνωτ.). Πρέπει όμως να σημειωθή 
δτι αί επιδρομαί τοΰ Συμεών άπεκροΰοντο και διά Δυτικών στρατευμάτων 
(Κεδρηνός, 2, 285, πρβλ. και 303 και Άμάντου, Β', σελ. 66), ήτοι προερ
χόμενων εκ των θεμάτων τής Εύρωπ. Ελλάδος.

Αί επιδρομαί τοΰ Συμεών μετά το 924 έληξαν, διότι τό Βυζάντιον 
«συνεμάχησε με τούς Κροάτας, των οποίων ό βασιλεύς Tomislav (910-928) 
κατενίκησε τον Συμεών εις Κροατίαν" με πολύν κόπον ήδυνήθη οΰτος νά επι
τυχή εΐρήνευσιν τή μεσολαβήσει τοΰ Πάπα». Μετ’ ολίγον τφ 927 άπέθανεν 
(Άμάντου, Β', σ. 76). «Μετά τόσους αγώνας δεν ήδυνήθη ν’αύξήση το 
κράτος του». Ό ’Αμίαντος δρθώς παρατηρεί δτι δ Runciman εις τό έργον του 
«The emperor Kecapenus», σ. 99, δεχόμιενος τούτο, κακώς τό εδέχθη, παρα
πλανηθείς από την παρά την Θεσσαλονίκην επιγραφήν, καθ’ ήν τούς εδό- 
θησαν μερικαί πόλεις από την Θεσσαλονίκην. Διότι τα Τακτικά, προσθέτο- 
μεν, παρουσιάζουν μόνον τάς περιοχάς τών θεμάτων σταθερώς άνηκοΰσας 
εις τό Βυζαντινόν Κράτος. Καί τούτο συμφωνεί προς τάς βεβαιώσεις τού 
πατριάρχου Νικολάου τού Μυστικού \ γράψαντος περί επιδρομών μόνον καί * 1

άπετυποΰτο «ή κυριότης έπί τής Δύσεως». Ή «τάξις» ύφίσταται καί μέχρι τοΰ 959 
(Geizer, Ungedruckte, σελ. 550 έξ. καί 554-557 εξ., Georgii Cyprii, ένθα 
Nova Taktika). Είτα έπεξετάθη ή Βυζαντινή κυριαρχία πρός ΒΔ. μέχρι τοΰ 980 
περίπου, δτε αρχίζει ή πρός νότον έπέκτασις τοΰ Σαμουήλ. ’Εάν ύπήρχον νέαι συν- 
θήκαι θά ήσαν γνωσταί. Κατά πόσον ό Συμεών ήδυνήθη νά έπεκταθή πρός τόν 
Στρυμόνα, ως εξάγει ό Ξανάλατος από τόν βίον τοΰ Κλήμεντος, άποθανόντος τφ 
916 ("Ελληνες καί Βούλγαροι εις τήν Μακεδονίαν καί τήν Θράκην, σ. 52, 55), είναι 
πρόβλημα, δπερ θά έξετάσωμεν εις άλλην ευκαιρίαν. Γίνεται δμως δεκτόν, δτι ό Συμεών 
έπί Τετίαν έπέφερε καταστροφάς εις Σερβίαν (Πορφυρογ., Πρός ίδιον Υιόν Ρωμ., 
εκδ. Βόν., 158, J i r e c e k, Gesch. der Serben, I, 200), άλλ’ δτι ένικήθη καί έδιώ- 
χθη υπό τών Ελλήνων, Σέρβων καί Κροατών (Κεδρηνός, 2, 308, Ζωναράς, 3, 
474, Ostrogorsky, 1952', σ. 215, "Αμίαντος, Βόρ. Γείτονες, 211, Χέρτσ- 
β ε ρ γ, Gesell, der Byzantiner κλπ., σ. 162 έξ.). Ουσιώδες δέ είναι δτι τό Δυρρά- 
χιον καί ή ένδοχώρα ανήκουν είς τό Βυζάντιον (Jirecek, Gesch. der Serben, 
I, 184) καί δτι πιθανώτατα ή άπό Κωνσταντινουπόλεως μέχρι Δυρραχίου στρατιωτι
κής σημασίας αρτηρία ήτο είς χεΐρας τών Βυζαντινών. Πρβλ. Β έ η, έν «Έλληνι- 
κοΐς», I, 367, ένθα ο λόγος περί τών πρεσβειών διά τοΰ Χοιροσφάκτου τών ετών 
894, 899 και 904. Έπι τοΰ σημείου τούτου θά επανέλθωμεν κατωτέρω.

1. Πολύ μεγάλην σπουδαιότητα ενέχουν διά τό ήμέτερον θέμα ή άνάγνωσις 
τών μακρών και αληθώς πληρών δακρύων επιστολών τοΰ Πατριάρχου Νικολάου τοΰ 
Μυστικού προς τον Τσάρον Συμεών, διότι έν αΰταΐς γίνεται λόγος περί αυθαιρέτου 
λυσεως συνθηκών και φοβερών επιδρομών καί τής άναπτυσσομένης μεταξύ Ελλήνων 
καί Βουλγάρων εχθρας καί ούχί περί καταλήψεως πόλεων (Migne, 111, 27). Ρητώς 
εν αυτοΐς σημειοΰται, οτι ο Συμεών παρεβίασε «φρικτούς όρκους» (52) καί δτι πέραν 
τής Δεβελτοΰ τής Θράκης (σ. 56 - 57) οί Βούλγαροι οφείλουν «μηδέν πλέον έπιζη- 
τεΐν» (πρβλ. και 9πν επιστολ. περί τής ανάγκης έπικρατήσεως ειρήνης μεταξύ ’Ελλή
νων και Βουλγάρων). Καί εις τάς έπιστολάς πρός τόν αρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας



περί παλαιών συνθηκών (επί Βόριδος), ούχί προσφάτων συνθηκών καί παρα- 
χωρήσεως εδάφους εκ τών δυτικών θεμάτων. Ή ακολούθησασα μακρά βασι
λεία τοΰ Πέτρου (927 - 969) χαρακτηρίζεται από ειρηνικός σχέσεις αυτών 
προς τό Βυζάντιον, διότι ό συναυτοκράτωρ Ρωμανός δ Λεκαπηνός συνήήιε 
συμφωνίαν ειρήνης καί εδωκεν εις τον Πέτρον ως σΰζυγον την Μαρίαν, 
κόρην τοϋ συμβασιλέως Χριστόφορου υιού τοΰ Ρωμανού. Ή στέψις εγένετο 
εν Κωνσταντινουπόλει παρά τον Ναόν τής Πηγής (Συνεχ. Θεοφ., 444). Ό 
γάμος εΐχεν ως επακόλουθου καί την εκκλησιαστικήν ανεξαρτησίαν τής Βουλ
γαρίας, ήν ήνέχθη δ Πατριάρχης, διά να βοηθήση πιθανώς τούς πολιτικούς 
σκοπούς τής αυτοκρατορίας.

Ήναγκάσθημεν να διηγηθώμεν τα ανωτέρω διά νά δείξωμεν, ότι τα 
ιστορικά γεγονότα δικαιολογούν πλήρως τό περιεχόμενον τών «Νέων Τακτι
κών» τών χρόνων τοϋ Κωνσταντίνου (912-959) τοϋ Πορφυρογεννήτου (ιδέ 
κείμενον παρά Η. Geizer, Georgii Cyprii κλπ., σ. 57 - 83), εν οΐς φαί
νεται ή εκκλησ. δικαιοδοσία τοϋ Πατριαρχείου εκτεινόμενη επί τών εκκλη
σιών τών Θεμάτων Νικοπόλεως καί Δυρραχίου (σελ. 78 καί 81), όπως καί 
επί τών λοιπών βορείων επαρχιών (πρβλ. Ξαναλάτου, Τά όρια τοΰ Ελληνι
σμού εις την Βαλκανικήν, Άθήναι 1945, σ. 26 - 27, ένθα καί δ χάρτης). 
Είναι ακόμη δεδικαιολογημένον καί τό αυτά επαναλαμβάνον Τακτικόν τοΰ 
Τσιμισκή (Geizer, ungedruckte κλπ., 568- 571), ουτινος τό ανέκδοτον 
τμήμα (κώδιξ 1372 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, φύλλον 487) επα
ναλαμβάνει τα αυτά.

Κατ’ ακολουθίαν τών ανωτέρω τό θέμα τής Νικοπόλεως ύπέστη κατ’ 
αρχήν τον αντίκτυπον τών γεγονότων, άτινα διεδραματίζοντο βορειότερον, 
εις τό θέμα τού Δυρραχίου, περί ών κατωτέρω 1.

(νοείται βεβαίως ό τής Πρεσλάβας, επιστολή 12) γίνεται λόγος περί επιδρομών εις 
τήν Μακεδονίαν (νοείται τό θέμα τής Μακεδονίας μέ πρωτεύουσαν τήν Άδριανού- 
πολιν ; πιθανόν) καί Θρμκην καί εν γένει εις τήν «Ρωμαίων χώραν». Αιτία νέων 
πολέμων (σ. 76) καί τής εισβολής των Ρωμαϊκών στρατευμάτων εις Βουλγαρίαν 
ήτο, κατά τήν άντίληψιν τών Βυζαντινών Ελλήνων, ότι «τών Βουλγάρων πολέμου 
νόμφ έξελασάντων κατά τών έν Δυρραχίφ ρωμαϊκών τόπων καί τών έν Θεσσαλο
νίκη». Σημειοΰται τότε, οτι, όταν οι Βούλγαροι έγένοντο χριστιανοί, συμφωνίαι 
συνήφθησαν «τήν επικράτειαν διορίζοντες» (Ιδέ έπιστολάς 14, στ. 101, ένθα περι
γραφή καταστροφών, καί 15 καί 17). Δέν γίνεται λοιπόν λόγος περί Νικοπόλεως, αί 
δέ πρώται έπιδρομαί τών Βουλγάρων τοϋ Συμεών (893 -927) δέν φαίνονται στρα- 
φεΐσαι ουδέ πρός τήν περιοχήν τοϋ θέματος (πρβλ. Χέρτσβεργ-Καρολίδου, 
σ. 357 καί Ν. Βέην, έν «Έλληνικοΐς», I, σ. 338-339, ένθα καί βιβλιογραφία), 
άλλα πρός τήν Β. ’Αλβανίαν καί Νοτ. "Ελλάδα (σ. 355) καί μόλις κατά τό 929/930, 
βασιλεύοντος πλέον τοϋ Πέτρου, φαίνονται στραφεϊσαι πρός Νικόπολιν. Ό Βέης 
δέχεται έπιδρομάς κατά τής κυρίως "Ελλάδος τφ 917 καί 924-927 (σ. 357). Διά τό 
Δυρράχιον ιδέ κατωτέρω, τό Β' μέρος.

1. "Ηδη εις τό ήμέτερον εργον : ή "Ελλην. Εκκλησία ώς πολιτιστική δύναμις
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Κατά ταύτα θεοοροΰμεν ώς πιθανόν, ότι τότε πολλοί κάτοικοι, ένεκα 
πανικού ή φόβου, εγκατέλειψαν την πεδινήν Νικόπολιν, ήτις διετηρήθη ώς 
ασήμαντου πόλισμα, ώστε να εγκατασταθούν εκεί βραδύτερου οί Βούλγαροι 
(929), χωρίς να δημιουργήσουν βεβαίως τίποτε τό αξιόλογον, όπερ ήλπιζον 
να εΰρουν εις νέας άνασκαφάς οί Βούλγαροι. Αί εκκλησιαστικοί πηγαί μαρ
τυρούν σαφώς, ότι τάς κυρίας μεταβολάς τάς συντελεσθείσας κατά τα τέλη 
του θ' αίώνος δεν ήκολούθησαν οίλλαι αξιαι λόγου μετά τα 72 πρώτα 
έτη του ι' αίώνος ι. Ή παρακμή τής Νικοπόλεως συνετελέσθη πλήρως από 
του ι' αίώνος καί εφεξής μέχρις οΰ, πιθανώς περί τό 1200, άνιδρύθη ή Πρέ
βεζα (κατά Φουρίκην, ένθ’ άνωτ.).

’Αλλά είναι ανάγκη νά στρέψω μεν τήν προσοχήν μας προς τήν περιο
χήν του θέματος του Δυρραχίου, όπου θά ίδωμεν ποΐαι σπουδαίοι μεταβολαί 
συνετελέσθησαν εκεί, ώστε νά ύποβοηθήσωμεν τήν κατανόησιν τοΰ πρώτου 
μέρους, καί δή τής ύποθέσεως περί παρακμής τής Νικοπόλεως.

Β'

*Η μητρόπολις Δυρραχίου και ai ύπ’ αυτήν èmanonal 
άπο των άρχών του η' μέχρι τέλους του ι' αίώνος 

καί ai Βουλγαρικάι επιδρομαί.
Διά νά παρακολουθήσωμεν καλύτερον τα ζητήματα, ατινα ύπηνίχθημεν 

ανωτέρω (σελ. 164), πρεπον είναι καί πάλιν νά παραθέσω μεν συγκριτικόν 
πίνακα τοΰ υλικού εκ τών Notitiæ Episcopatuuni καί τών πρακτικών τών 
Συνόδων διά τήν περιοχήν τού θέματος τής μητροπόλεως Δυρραχίου.

Α' Γενικαί παρατηρήσεις.

Δεν θά καταγίνω με τήν έκθεσιν τής πρό τού 731 έκκλ. ιστορίας τής 
Νέας Ηπείρου, ήν εν γενικαίς γραμμαΐς αλλαχού διέγραψα (πρβλ. ή Ελλη
νική Εκκλησία ώς πολιτιστική δύναμις εν τή 'Ιστορία τής Χερσονήσου τού 
Αίμου, εν Αθηναις 1948, σελ. 153 -155), αλλά θά σημειώσω μόνον, ότι, 
καιτοι αι ειδήσεις περί αυτής είναι ολιγισται, αναγόμενοι κατά τό πλεΐστον * 1

εν τη 'Ιστορία τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου (εν Άθήναις 1948, σ. 155, ϋποσημείω- 
σις 5), προεσημειώσαμεν ότι «ή εισβολή τών Σλάβων επηρέασε καί τήν Παλαιόν 
Ήπειρον, ώς μαρτυροΰσι τα Σλαβικά τοπωνύμια, δεν έπέφερεν όμως ουσιώδη εθνο
λογικήν άλλοίωσιν».

1. Έάν τις δεχ»ή τήν παρακμήν τής Νικοπόλεως καί τήν άνάδειξιν τής Ναύ
πακτού ώς μητροπόλεως πρό τοΰ 879 (άνωτ., σ. 163), ήτοι ύπόΟεσιν μή άποκλειομέ- 
νην, τότε πρέπει ν’ άναζητηθή άλλη αιτία τών γεγονότων.



I

εις τον ε' και ç' αιώνα \ εν τοΰτοις, επειδή εχομεν καί σποραδικά; ειδήσεις 
από τον ζ', η' 2 καί ιΤ αιώνα 3, δυνάμεθα να εικάσω μ εν, δτι ό εκκλ. βίος δεν 
διεκόπη εν ταΐς περιοχαΐς τής Ν. Ηπείρου παντάπασι 4 μέχρι τής εποχής

1. Πρβλ. κατωτέρω συγκριτικόν πίνακα των πόλεων τοΰ ς' αιώνας (τοΰ Συνεκ
δήμου τοΰ 'Ιεροκλέους (των ετών 528 -536) καί τών επισκοπών τοΰ ζ’ - η' αίώνος 
τοΰ Τακτικού τοΰ Λέοντας Γ' καί Κωνσταντίνου τοΰ Ε' (731 -746) εις τόν πίνακα 
τών επαρχιών Β. Ελλάδος) τοΰ υπό έκτύπωσιν ήμετέρου έργου περί τών ορίων τοΰ 
βορείου Έλληνισμοΰ εν τή ίστορίφ τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου. Διά τάς επίσκοπός 
’Απολλωνίας, Άμαντίας, Λίστρων ή Λήστρων, Δριβάστου, αί πληροφορίαι είναι τοΰ 
δ' καί ε' αίώνος, ενφ τής Σκάμπης είναι τοΰ ς' (πρβλ. Le Qui en, Oriens Chri
stianus, II, 248-255).

2. Εις την Ζ' Οικουμενικήν τοΰ 787 παρέστη εκτός τοΰ Νικηφόρου Δυρραχίου 
καί ό Δικατέρων ’Ιωάννης καί ό Αΰλώνος Σωτήρ, κατά τά Λατιν. Πρακτ., άλλ’ ό 
Gains (σ. 395) σημειώνει διά τόν τελευταΐον 553 (άντιθέτως Le Quien, II, 
253). Πρβλ. Mansi, 13, 136- 143.

3. To θέμα τοΰ Δυρραχίου άντικαταστήσαν τάς επαρχίας τής Νέας 'Ηπείρου 
καί τής Πραιβάλεως ίδρύθη κατά τόν Bury (A History of the East Roman 
Empire κλπ., I, London 1912, a. 224' πρβλ. F. D v o r n i k, Les Legendes de 
Constantin et de Methodius, Prag 1933 σ. 12) επί Θεοφίλου (829 - 842) ή ολίγον 
πρότερον. Τό θέμα μνημονεύεται εις τό τακτικόν τοΰ Uspensky (Vizant. Totei 
ο Rangach & Izvestija τοΰ êv Κωνσταντινουπόλει Ρωσικού ’Αρχαιολογικού ’Ινστι
τούτου, τόμ. 3, τοΰ 1898, σ. 114), δπερ εγράφη κατά μεν τόν Ζακυθηνόν ( Μελέτα ι 
περί τής διοικ. διαιρέσεως καί τής επαρχιακής διοικήσεως εν τφ Βυζαντινή) Κρά- 
τει, εν Έπετηρ. Έτ. Βυζ. Σπουδών, ΙΖ', τοΰ 1941, σελ. 210 εξ.) μεταξύ τών ετών 
842-856, κατά δε τόν Κυριακίδην (Βυζαντινοί Μελέται, σ. 497 έξ.) μεταξύ 
τών ετών 809 καί 828. Άναφέρεται ωσαύτως êv τφ Κ&ητορολογίφ τοΰ Φ ιλοθέου 
(Bury, The Imperial Administr. System in the ninth century, êv Supplem. 
Papers τής Βρεττ. ’Ακαδημίας, London 1911, σ. 1474 τοΰ Σεπτεμβρίου 1899). Ό Ρ. 
Maas, εν Byz. Zeit., 1934, σ. 257 -261, άπέδειξεν δτι τέσσαρα τουλάχιστον χωρία 
τοΰ Κλητορολογίου ελέγχουν δτι νεωτέρα χειρ, περί τό έτος 910, παρενέβαλε προσ- 
θήκας εις τό άρχικώς κατά τό έτος 899 συνταχθέν συγγραμμάτων. Άναφέρεται 
φυσικά εν τφ Τακτικφ τοΰ Beneschevic, δπερ ό μέν Ζακηθηνός (211) τοποθετεί εις 
τά έτη 921 -944, ό δέ Κυριακίδης (ένθ’ άνωτ., σελ. 509) είς τούς μετά τόν Νικηφό- 
ρον τόν Φωκάν χρόνους ή μάλλον κατά τούς χρόνους τοΰ ίδιου (963 - 969).

4. Ό Stadtmüller (Gesch. Südosteuropas, σ. 91 καί 93) έσημείωσεν, δτι 
τφ 548 ήρείπωσαν οί «Σκλαβηνοί» τάς νοτιοδυτικός περιοχάς τής Βαλκανικής μέχρι 
τοΰ Δυρραχίου καί κατά τά επόμενα έτη έπανελήφθησαν αί είσβολαί. Οί Άβαροι 
κατέλαβαν τφ 581 τό Σίρμιον καί ήρείπωσαν τήν Δαλματίαν, ήτις ύπέστη νέας είσβο- 
λάς (598 - 600), δτε κατεστράφη καί ή ’Επίδαυρος - Ραγοΰσα. Περί τήν στροφήν τοΰ 
7ου αίώνος πολλαί έπισκοπαί έσβησαν, ή δέ εκκλ. όργάνωσις έπνίγη από τήν Σλαβι
κήν πλημμυρίδα. Ευθύς μετά τό 602 κατεβλήθη ή πόλις Διοκλεία εν τή παραλίφ 
τοΰ Μαυροβούνιου, ή δέ πέριξ χώρα κατηρειπώθη. Ό Ελληνικός καί Ρωμαϊκός 
πληθυσμός κατέφυγεν είς τάς παραλίους πόλεις - φρούρια καί είς τάς νήσους υπό τήν 
προστασίαν τοΰ στόλου. Έκράτησαν δμως τό Δυρράχιον καί ή Θεσσαλονίκη ενώ 
οίλλαι πόλεις κατεστράφησαν. "Ομοια συνέβησαν τφ 609. Μεταξύ τών ετών 612-614 
ή πόλις τών Σάλωνων, πρωτεύουσα τής Δαλματίας, κατελήφθη καί κατεστράφη υπό



τών μεγάλων επιδρομών των Βουλγάρων (τοΰ θ' αίώνος), και δτι δεν διε- 
κόπη εν τοΐς εφεξής χρόνοις ωσαύτως ή έστω καί χαλαρά κυριαρχία τοΰ 
Βυζαντίου, τουλάχιστον έν τή παραλία. "Οθεν ούδέν σημαίνει ή μή μνεία τής 
μητροπόλεως Δυρραχίου εις τα Τακτικά τών αρχών τοΰ θ' αίώνος (στήλη 2 
καί 3 τοΰ Πίνακας τής»σ. 174), άτινα άποτελοΰν, ως εί'πομεν, πιθανώς φιλο
λογικήν παραγωγήν καί ούχί αντίγραφα τής επισήμου «τάξεως προκαθεδρίας» 
τών θρόνων τοΰ Οίκου μ. Πατριαρχείου κατά τον θ' αιώνα. Πάντως όμως 
παρέχουν ταΰτα ενδείξεις περί τής κρατοΰσης αταξίας καί αμφιβολίας περί τής 
ορθής «τάξεως» 1. Ένεκα τών λόγων ους άνεπτύξαμεν ανωτέρω δεν δΰνα- 
ται κατ’ αρχήν να έχη αποφασιστικήν σπουδαιότητα τό γεγονός, ότι δεν μαρ- 
τυροΰνται διά τον η' αΐ. επίσκοποι όλων τών επισκοπών, τών μνημονευομένων 
εν τφ Τακτικφ τοΰ Λέοντας καί τοΰ Κωνσταντίνου Ε' (731 - 746), ώς καί εις 
τήν ψευδογδόην Σύνοδον τοΰ 869 (στήλη 3), διότι, ώς εσημειώσαμεν ήδη 
(άνωτ. καί εν τφ περί βορείων Συνόρων τοΰ Έλληνισμοΰ υπό έκδοσιν έ'ργφ 
μας), ή μή παρουσία επισκόπων δεν δΰναται να όδηγήση άναγκαστικώς εις 
τήν αποδοχήν τής άπόψεως περί μή ΰπάρξεως επισκοπής τίνος. Είναι ενδει
κτικόν διά τήν ύφισταμένην διοικητικήν κατάστασιν τό εν τοΐς πρακτικοΐς 
σημειοΰμενον = τής ’Ιλλυριών επαρχίας. ’Άλλως τε ή παρουσία τών μητρο
πολιτών Δυρραχίου εις τάς μεγάλας Συνόδους τών ετών 787 καί 879 
καί ή πιθανή ΰπαρξις τοΰ Αύλωνίας κατά τον η' αιώνα, ήτοι κατά τήν 
σκοτεινήν εποχήν, επιτρέπουν τήν ύπόθεσιν ότι κατά τον ζ', η' καί πιθανώς 
τον θ' αιώνα τό δίκτυον τής πολιτικής καί εκκλησιαστικής ιεραρχίας δεν 
έπαυσε να ύφίσταται καί εις τάς περιοχάς ταΰτας, αΐτινες εδέχθησαν Σλά
βους άποίκους, άλλ’ ούχί πλημμυρίδα, ώς υποθέτει ό Stadtmüller (εν Gesch. 
Südosteuropas, 1950, σελ. 93). Ή παρουσία π.χ. τοΰ Στόβων εις τήν Πενθ. 
Οίκ. Σύνοδον τοΰ 691 - 692 μαρτυρεί, ότι δεν είχε καταστροφή όλη ή περιοχή.

Έχομεν λοιπόν πάντα λόγον να θεωρήσωμεν τά ανωτέρω πολύτιμα 
fragmenta ώς επαρκή καί ενδεικτικά στοιχεία τής συνεχίσεως τοΰ ιστορικού 
Ελληνικού βίου, κατά τους σκοτεινούς χρόνους εις τάς ΐκανώς άπομεμακρυ- 
σμένας από τής πρωτευουσης αύτάς περιοχάς. Τό γεγονός δε ότι δεν ταυτί
ζονται πλήρως αί επίσκοποί τοΰ Τακτικού τοΰ 731 - 746, οϋτε ώς προς τά

τών Σλάβων ώς καί άλλαι πόλεις. Οί πληθυσμοί κατέφυγον εις φρούρια, ένθα νέαι 
πόλεις έγεννήθησαν (Άντίβαρι, Κάτταρο καί Ραγοΰσα). Περί τά μέσα τοΰ 7ου ctltö- 
νος ή Βαλκανική χερσόννησος, εξαιρούμενης παραλίας ζώνης καί μερικών μεμονωμέ
νων χωρίων θέσεων είς τό εσωτερικόν, κατελήφθη υπό Σλάβων αγροτών, οΐτινες 
διηυθύνοντο υπό Άβάρων τυράννων, οΐτινες καί τούς έξεμεταλλεύοντο. Κατά τόν 
η' αιώνα Σλάβοι κατώκησαν όχι μόνον τά ’Αλβανικά καί Ελληνικά εδάφη, αλλά καί 
ούχί μακράν τών ’Αθηνών καί της Σπάρτης (ό St. εξάγει αυτό τό συμπέρασμα επί 
τή βάσει τών τοπωνυμίων).

1. Πρβλ. Part he y, σελ. 321-322, ένθα ό λόγος περί τής αταξίας τούτης 
κατά τόν θ' αιώνα. Τό κείμενον ανωτέρω σελίς 164.



ονόματα οντε ώς προς την «ταξιν» (τοΰτο είναι σπουδαιότατου) των πόλεων, 
της πολιτικής Γεωγραφίας1 τοΰ Ιεροκλεους (528-535), επιτρέπει ήμίν να 
συμπεράνωμεν βασίμως, ότι κατά τάς άρχάς τουλάχιστον τοΰ η' αιώνος παρά 
τάς διεισδύσεις των Σλάβων * δεν εΐχον έπέλθει πλήρεις ή βαθεϊαι μεταβολαί 
εις την σΰνθεσιν τοΰ πληθυσμοΰ οΰδ’ εις το πολιτικόν καί εκκλ. δίκτυον των 
πόλεων τής Ν. ΙΙπειρου. Αλλα τότε η Νεα Ηπειρος, έχουσα επί κεφαλής 
τον μητροπολίτην Δυρραχίου, εΐχεν εστραμμένον, ως καί προ τής Ένώσεως (τοΰ 
731 - 732), προς την Κωνσταντινοΰπολιν (Acta Albaniæ, Wien 1913, 1, 20, 
30 και 35 και Χρυσ. Παπαδοπουλου, Ίο ΙΊρωτεΐον τοΰ επισκόπου Ρώμης, 
σελ. ο7), παρα το γεγονος οτι αι περιφερειαι αυται άνήκον εις την υψηλήν 
εποπτείαν τοΰ επισκόπου τής Ρώμης. Τοΰτο δε ήτο φυσικόν, διότι εστηρίζετο 
επι. Ελληνικοΰ η ελληνιςοντος Χριστιανικοΰ πληθυσμού, ό όποιος συνεδέετο 
προς τό Βυζάντιον καί ήτο ξένος προς την Δΰσιν (περί τοΰ Ελληνισμού πρβλ. 
Sufflay, Städte und bürge Albaniens, σ. 8-11 καί 12, στήλ. 2, ένθα ό 
λογος περί Απολλωνίας και Δυρραχίου και εν συνεχεία, μετά μνείας των πηγών, 
έρευναι αΰτοΰ τε καί άλλων). Ταΰτα βεβαίως ουδόλως σημαίνουν ότι ό Ελλη
νικός πληθυσμός δεν εΐχεν ελαττωθή (ό Άμαντος, εν τφ εργφ Βόρ. Γείτονες, 
σ. 138, λεγει και εν τινι μιετρφ εξιλλυρισθή) εις την βορείως τοΰ Δυρρα
χίου 3 - Σκοΰμπι περιοχήν, ένθα ήτο άραιώς εγκατεστημένος. ’Αλλά καί ή ελάτ- 
τωσις των Ιλλυριών, επιβεβαιουμένη εκ τής ταχείας προόδου τών Σλάβων, ών 
ή κάθοδος εχειροτέρευσε την κατάστασιν, είχε γενικώτερα αποτελέσματα. Οι 
—λαβοι εγκατεσταθησαν πιθανωτατα εις μικράς ομάδας εις τό περισσότερον 
ελλήνιζαν τμήμα τής χώρας ή την μεταξύ Δυρραχίου καί Αύλώνος (ΐδε Illy- 
riseh - Alb. Forschungen, I, 27-28 καί 195) περιοχήν. Αι μεταβολαί 
μαρτυροΰνται εκ τοΰ Παρισινού Τακτικοί» (πρώτη στήλη τοΰ ανωτέρω πίνα- 
κος), κυρίως δε εκ τής το πρώτον ενταΰθα μνημονευομένης επισκοπής Άκρο- 
κεραυνιας, ητις επανεμφανίζεται κατα τον ι αιώνα. Είναι δήλα δη πιθανόν, 
οτι οι κάτοικοι τής σημερινής πεδινής κεντρικής Αλβανίας (νοτίου κατά τούς 
Βυζ. χρόνους) *, φεύγοντες τάς κατά τόν ς-', ζ' καί η' αιώνα έπιδρομάς τών 
Αβαρών, Σλάβων, Ούγγρων, οίτινες ελεηλάτησαν καί την ’Ήπειρον (Εΰαγγε·

1. Ιδε πίνακα βορείων επαρχιών εν τφ βιβλίο) μου περί βορείων Συνόρων.
2. Δεν είναι άνευ σπουδαιότητος τό γεγονός, ότι οι μητροπολΐται Σαρδηνίας 

(ιδ-) καί Δυρραχίου ίιδ') κατέλαβαν την υψηλήν »έσιν (πρβλ. Πίνακα Α' τής περί 
Μητροπόλεων καί αυτοκέφαλων’Αρχιεπισκοπών μελέτης μου) εν τή «τάξει προκαθε- 
δριας» τών ετών 731 - 746, ήτοι μεταξύ τοΰ Σίδης καί τοΰ Τυάνων. Τοΰτο σημαίνει, 
ότι ενείχαν πολιτικήν σπουδαιότητα αί περιοχαί αυταί διά τό Βυζάντιον τοΰ η' αιώνος. 
Εις τό ήμέτερον εργον «ή Ελληνική ’Εκκλησία» κλπ., σ. 156 εξ., εχω μερικός παρα
τηρήσεις, αϊτινες δεν ιιοί φαίνονται νΰν ορθαί. "Οθ-εν τό παρόν τροποποιεί ταύτας.

3. Ό Πορφυρογέννητος ονομάζει τό Δυρράχιον πάλιν Ελληνικήν, Περί θεμά
των, III, 56. 4

4. Ίδέ ήμετέραν μελέτην εις «Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ».



λίδου, Ή Β. ’Ήπειρος, σ. 41), κατέφυγον εις όίλλας πλέον δχυράς και άρα 
άσφαλεστέρας περιοχάς, δπως π.χ. εις τα ’Ακροκεράνια, ένθα ίσως κατέφυγεν 
επίσκοπός τις, δστις θά προσέλαβε μετά τινα χρόνον τον τίτλον της νέας αυτού 
έδρας. Τότε λοιπόν επήλθαν μεταβολαί, αΐτινες μαρτυροΰνται υπό τών κειμέ
νων τής εκκλ. Γεωγραφίας. "Οθεν εχομεν διατηρήσεις παλαιών τινων επισκο
πών, ιδρύσεις νέων πινών, είτε καθ’ολοκληρίαν είτε διά μεταθέσεως τής έδρας 
εις άσφαλέστερον μέρος. Ή εικών την οποίαν παρέχει τό ολίγον υλικόν, δπερ 
διεσώθη, συνηγορεί υπέρ τής άπόψεως (ίδέ υποσημ. 4 τής σελ. 157 τού βι
βλίου μου : Ή Ελληνική Εκκλησία ως πολιτιστική δΰναμις εν τή Ίστορίφ 
τής Χερσονήσου τού Αίμου, εν Άθήναις 1949), δτι ή Ελληνική Εκκλησία κατά 
τον η' αιώνα, μετά τάς επιδρομάς καί διεισδύσεις τών Σλάβων, διετήρει τα 
καίρια σημεία στηρίξεως εν τή λίαν άπομεμακρυσμένη από τής πρωτευούσης 
χώρα τών Ήπειρωτών (μέχρι τού Σκούμπι - Δυρραχίου *) καί τών ’Ιλλυριών.

Αυτή είναι ή γενική εντύπωσις εκ τής πρώτης συγκριτικής έξετάσεως 
τής ύλης. Έν τοΰτοις είναι επιβεβλημένου να γίνη πληρεστέρα έρευνα τών 
ιστορικών ειδήσεων περί τής περιοχής ταύτης καί νά προστεθή καί δ πίναξ 
τών επαρχιών καί πόλεων δ παρά τφ Ίεροκλεΐ σφζόμενος καί εκείνος τού 
Παρισινού Τακτικού προς συγκριτικήν εξέτασιν. Οΰτω πιστεΰομεν, δτι αί εφε
ξής παρατηρήσεις θά είναι πλήρως νοηταί.

ΠΙΝΑΞ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΝΕΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ Τ' ΚΑΙ Η' ΑΙΩΝΑ

Ίεροκλέους Συνέκδημος 
(528 - 535)

ΈπισκοπαΙ τ©ΰ Παρισ. Τακτικού 1555Α 
(731 - 746)

662,8 ιγ' επαρχία Νέας "Ηπείρου υπό Κονσι- 
λάριον πόλεις θ'

ιδ' επαρχία ’Ηπείρου α'

653,ι Δυρράχιν ή ποτέ Έπίδαμνος α’ Δυρράχιον (μητρόπολις) 
β' ό Θάμνης

2 Σκάμπα (Έλβασάν) γ' ό Σκάμπης
3 ’Απολλωνία (παρά τήν Μονήν Πόγιανη) —
4 Βοΰλλις (Γραδίτσα) ς' ό Βύλης 

ζ' ό Άτράδου
5 Άμαντία (Πλιότσια) ε' ό Άμανθίας
6 Πολυχεριοΰπολις (Βεράτιον) — .

7 Αυλών η' ό Αύλωνίας 
θ' ό Άκροκεραυνίας 
δ' ό Λυκινίδου

8 Αύλίνιδος μητρόπολις (Λυχνιδός=’Α-
ζ.φς)

—

9 Λίστρων καί Σκεΰπτων —

1. Κατά τόν Στράβωνα (Ζ' κεφ. 316 - 326), ενταύθα, ήτοι νοτίως του Σκοϋμπι, 
πολλαί υπήρξαν αί Έλληνικαί πόλεις.



Β' Είδικαι παρατηρήσεις.

"Ας εξετάσω μεν λοιπόν εν τοΐς εφεξής τάς λεπτομέρειας διά νά καταλή
ξω μεν εις ασφαλέστερα συμπεράσματα επί τοΰ υπό εξέτασιν προβλήματος : 
Έρευνητέον ποια δηλονότι ειδικότερα γεγονότα είναι πιθανόν να επηρέασαν 
αποφασιστικός την τύχην των επισκοπών τοΰ Δυρραχίου καί κατ’ ακολου
θίαν τής περιοχής καί εάν ταΰτα ήδύναντο νά έχουν έμμεσον ή άμεσον επιρ
ροήν επί τής τύχης τής Νικοπόλεως.

Παρά τάς ανωτέρω λοιπόν γενικός παρατηρήσεις πρέπει νά ση μειώσω- 
μεν, ότι σημαντικοί μεταβολαί φαίνονται συντελεσθεισαι μεταξύ τοΰ τέλους 
τοΰ ζ και προ τοΰ τέλους τοΰ θ' ή καί των αρχών τοΰ ι' αιώνος.

Τάς χαρακτηριστικός αύτάς μεταβολάς παρακολουθοΰμεν εις τούς ανω
τέρω πίνακας καί μάλιστα τόν α' καί μεγαλύτερου (δΉ καί 6η στήλη τοΰ Πίν. 
τής σελ. 174), μερικώς δέ εις τόν εν τή σελίδι 179 βοηθητικόν.

1) καί σπουδαιτάτη : Μεταξύ τοΰ τέλους τοΰ ς’ καί τών αρχών τοΰ η' 
αιώνος παρουσιάζεται άφ’ ενός μεν έκλειψις τών παλαιών πόλεων - επισκο
πών, άφ’ ετέρου δέ εμφάνισις νέων, εν τφ Παρισινή) Τακτικά).

-) ακόμη σπουδαιοτέρα : ’Έχομεν μεταξύ τών μέσων τοΰ η' καί τών 
μέσων τοΰ θ αιώνος εξαφανισιν πασών τών παλαιών επισκοπών τών μνημο
νευόμενων εις τό Παρισινόν Τακτικόν. ’Αλλά έχομεν :

3) Έμφάνισιν 4 δλως νέων εις ώρισμένην περιοχήν τής Νέας ’Ηπεί
ρου, κατά τούς χρόνους Λέοντος τοΰ Σοφού (Τακτικόν 901-907 μ.Χ.)-

4) Πρωτην εμφάνισις μιας τών 4 επισκοπών κατά την μεγάλην Σύνοδον 
επί Φωτίου (879)'

5) Μοναδικήν καί αξίαν ιδιαιτέρας ερεύνης έμφάνισιν «επισκόπου Άχρί- 
δης Γ αβριήλ» εις τα αυτά πρακτικά ', άνευ μνείας εις τάς Notitias μέχρι 
καί τών χρόνων τοΰ Βασιλείου Β' (1018). 1

1. Διά την ’Αχρίδα ίδέ βιβλιογραφίαν παρά Ζακυθηνω (κατωτέρω). Όρθώς 
παρατηρεί ο Ζακυθηνος ότι συνήφθη ή πόλις αυτή πρός τό θέμα τοΰ Δυρραχίου. 
Ο Snegarov (La ville d’Ochride, Aperçu historique, έν Revue Macédo

nienne, τόμ. 4, τεΰχ. α', 1928, σ. 21-138’ τεΰχ. β', σ. 65-98’ τεΰχ. γ', σ. 57 -88, 
βουλγαριστί, μετά γαλλικής περιληψεως, θεωρεί την υπαρξιν επισκοπής Άχρίδος 
ασφαλή δια το 879 και εκ πρώτης οψεως φαίνεται έχων δίκαιον. ’Ανωτέρω έθεσα 
εντός παρενθεσεως, διότι το πρόβλημα τής πρώτης έμφανίσεως τής επισκοπής (όχι 
βεβαίως αρχιεπισκοπής, διότι αυτή ως Βουλγαρική ένεφανίσθη μετά τό 1002, δτε 
εγκατεσταθη εν αυτή ο Σαμουήλ) δεν λύεται τόσον ευκόλως, δεδομένου ότι εις τόν βίον 
τοΰ Κλήμεντος, δράσαντος εν τή περιοχή κατά τά έτη τής βασιλείας τοΰ Βόριδος - 
Μιχαήλ και άποθανόντος τω 916 επι Συμεών, δεν μνημονεύει την υπαρξιν επισκοπής. 
Ο Ελλην. κατάλογος τών αρχιεπίσκοπων Βουλγαρίας (Geizer, Der Patriarchat 

von Achrida, Leipzig 1902, σ. 6) εχει σημείωσιν περί τοΰ Κλήμεντος, ήτις δέον 
νά έξετασθή έν σχέσει πρός τόν βίον του καί συγκριτικώς πρός τάς Notitias Epi- 
scopatuum. Ταΰτα κατ ανάγκην θά εξετάσω έν τή παροΰση σειρφ εις τό άλλο μέρος.



Δεν προτίθεμαι νά εξετάσω πάντα τά ανωτέρω θέματα, άλλα μόνον τά 
4 πρώτα, άτινα αμέσως σχετίζονται προς τό ήμέτερον θέμα, τής παρακμής 
δήλον δτι τής Νικοπόλεως και τής άναδείξεως τής Νανπάκτου εις την θέσιν 
της, ως μητροπόλεως ούχί μόνον τής τέως επαρχίας Παλ. ’Ηπείρου, άλλα 
τοϋ θέματος τής Νικοπόλεως, εκτεινομένου εφ’ ολοκλήρου τής από των 
Άκροκεραυνίων όρέων μέχρι του Πατραϊκοΰ κόλπου Δυτικής Στερεός Ελλά
δος. Σχετίζονται δε τά 4 πρώτα ζητήματα προς το ήμέτερον, διότι άπεδώ- 
σαμεν κατά κύριον λόγον τάς μεταβολάς, ας εΐδομεν, εν τφ θέματι τής Νικο- 
πόλεως εις συμβάντα καί δη επιδρομάς τών Βουλγάρων εις τά βόρεια διαμε
ρίσματα, ήτοι τής περιοχής του Δυρραχίου, χωρίς νά δυναται ν’ άποκλεισθή 
καί πρόσθετος αντίκτυπος προελθών καί εκ τών επιδρομών προς την Νοτίαν 
Ελλάδα, ήτοι εις τάς άνατολικώς του θέματος τής Νικοπόλεως περιοχάς. Τό 
πρόβλημα όπερ γεννά ή εμφάνισις τοϋ «Άχρίδης Γαβριήλ» εις την εν λόγφ 
σύνοδον έχει βεβαίως άμεσον σχέσιν πρός τό ήμέτερον, διότι σχετίζεται πρός 
τάς εν τή περιοχή μεταβολάς τών συνοριακών περιοχών, εκ τής εμφανίσεως 
τών Σλάβων καί Βουλγάρων, άλλ’ απαιτεί ιδιαιτέραν ό'λως διαπραγμάτευση', 
δΓ ήν θ’ άφιερωθή ιδιαίτερον μελέτημα.

Τό πρώτον ζήτημα, δπερ αφορά εις τόν χρόνον τής έξαφανίσεως τών 
παλαιών επισκοπών, συνδέεται αναποσπάστως πρός τό δεύτερον, εί καί θά 
ή δυνατό τις νά διατύπωση την γνώμην, ότι υπήρξε κενόν διάστημα καθ’ δ 
πλήν τοϋ Δυρραχίου ούδεμία άλλη πόλις διετήρήθη *.

Είναι γνωστόν, δτι οι Όστρογότθοι κατέλαβαν επ’ ολίγον χρόνον τό 
Δυρράχιον (479), ενφ τά Σάλωνα έπαυσαν υπάρχοντα διά τό Άνατολ. Ρωμ. 
Κράτος τφ 480 1 2. ’Έκτοτε αρχίζει ή εποχή τής επιλογής τών υφισταμένων 
πόλεων, αλλά καί εκείνης τών εμβρυωδών νέων σχηματισμών διά τής προφυ- 
λάξεως εκ μέρους τοϋ Άνατολικοϋ Ρωμαϊκοΰ Κράτους. Ή νέα περίοδος 
αρχίζει ενωρίς μέ τό σύστημα τής άνιδρύσεως αμυντικών φρουρίων κατά τών 
βαρβάρων 3 4. Ώς σημεία στηρίξεως, δυνάμενα έν τινι μέτρφ, εν περιπτώσει 
πτώσεως, ν’ άντικαταστήσωσι τήν κρατικήν δργάνωσιν, άνιδρυθησαν επι- 
σκοπαί. Διά τάς επισκοπάς (στήλη 1) ταύτας έχομεν ειδήσεις καί τοϋ ε' αιώ
νας καί μίαν εκ τών αρχών τοϋ ς'.

ΙΊρό τής οριστικής πολιτικής διαιρέσεως τών περιοχών τής αυτοκρατο
ρίας εν τέλει τοϋ γ' αίώνος, καί δή τής μεγάλης επαρχίας τής Δαλματίας (επί 
Διοκλητιανοΰ)\ ή εκκλησιαστική δργάνωσις έφθανε, παρατηρεί δ Sufflay

1. Suff lay, Städte und Burge, σ. 4-5, 8. Ίδέ ανωτέρω σ. 176 ύποσ. 4 
περί Σάλωνων.

2. S u f f 1 a y, έ'νθ’ άνωτ.
3. Αυτόθι, σ. 16.
4. Εις Δαλματίαν Salonitanam καί Prævalis κατά τόν Μ. Suff lay, έν τή 
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(αυτόθι σ. 193), από τών Σάλωνων μέχρι κάτωθεν τοΰ Άλεσσίου" «λοιπόν 
μέχρι των κυρίων ορίων τής λατινικής και ελληνικής» γλώσσης 1. Άλλα προ- 
κειμένου περί διαμορφώσεως τής εκκλησιαστικής καταστάσεως, από τοΰ γ' 
αιώνος καί εφεξής (τελευταία στήλη τοΰ ανωτέρω πίνακος), πρέπον είναι νά 
γνωρίζωμεν, δτι ή ϊδρυσις τής επαρχίας Πρεβάλεως, περιλαμβανοΰσης τάς 
πόλεις Διοκλείαν, Σκόδραν καί Άλέσσιον, ειχεν ως επακόλουθου, από τών χρό
νων βέβαια τοΰ Μ. Κωνσταντίνου καί εφεξής, τήν δημιουργίαν επ’ ολίγον χρό
νον μιας προσωρινής μητροπόλεως τής Σκόδρας, κειμένης μεταξύ τών μητρο
πόλεων Σάλωνων καί Δυρραχίου. Ai δύο επαρχίαι, αΐτινες έ'μειναν δριστικώς 
εις τό Άν. Ρωμ. Κράτος, μετά το 395 2, ήτοι ή Νέα Ήπειρος καί ή Πρεβάλις, 
εκκλησιαστικώς ύπήγοντο μέχρι τοΰ 731 ή μεν πρώτη υπό τον βικάριον τής 
πρεσβυτέρας Ρώμης, τ.έ. τον αρχιεπίσκοπον (εν τοΐς πραγμ. έξαρχον) Θεσσα
λονίκης, ή δε δευτέρα εις τον Α' Ίουστινιανής από τοΰ 535 μ.Χ.

Περί τής τύχης τών επισκοπών αυτών δεν εΐμεθα επαρκώς πληροφορημέ- 
νοι, διότι, ενφ διά τό Δυρράχιον έχομεν μητροπολίτας παρόντας εις δλας τάς 
συνόδους τοΰ ζ', η' καί θ' αιώνος, διά τάς επίσκοπός Βύλης, Άμαντίας καί Αυ
λώνας έχομεν επισκόπους γνωστούς μέχρι τών μέσων τοΰ ε' αιώνος, εξαιρετι- 
κώς δέ διά τήν επισκοπήν Σκάμπης έχομεν τυχαίαν εΐδησιν από τούς χρόνους 
τοΰ Πάπα Όρμίσδα (519), δπως καί διά νέαν επισκοπήν Δεκατέρων, πρόσκαι
ρου πιθανώς κατασκεύασμα τοΰ η' αιώνος (’Ιωάννης εις τήν Ζ' Οικουμ. 
Σύνοδον τοΰ 787) 3, διά τον η' αιώνα. "Οτι κατ’ άρχήν ή μή ΰπαρξις ειδή

Durchbruchszone im katholischen Damë, τη δημοσιευθ'είση εν München καί 
Leipzig εν τφ εργφ Illyrisch - Albanische - Forschungen I υπό Thallôczy, σ. 193.

1. *0 Sufflay παραπέμπει εις τόν Cons: La Dalmatie romaine, 184, καί 
J i r e c e k, Romanen I, 13, 33. Tà σύνορα τοΰ Άνατ. Ρωμ. Κράτους μετά τό 
395 έξικνοΰντο μέχρις αύτοΰ τοΰ σημείου.

2. Ε. Stein, Geschichte des Spätrömischen Reiches σ. 350 εξ. καί Act. Alb. 
I No 2, 5 καί 7, 32, 38. D u c h è s n e, Eglises séparées (1905), 229 - 279 καί διά 
τόν ε' αιώνα ίδέ Barth. Kaiser Zeno (1894), σ. 108. Ή επαρχία Πρεβάλεως ύπή- 
χΌη εις Α' Ίουστινιανήν από τοΰ 535 καί εφεξής. Διετηρεΐτο καί επί Γρηγορίσυ Α' 
τοΰ Μεγάλου (602). Ή παπική έπίδρασις επί τών 2 βορείων επαρχιών ή το ασφαλέ
στερα, ενεκα τής λατινικής έπιδράσεως 01 μητροπολΐται όμως Δυρραχίου είχον 
έστραμμένον τό βλέμμα πρός Άνατολάς, ώς δέχεται καί ό Sufflay (σ. 194) παρα- 
πεμπων εις τα Acta Alban. I, 20, 30, 35. Διά τήν πράξιν τοΰ Δέοντος Γ' ίδέ D ö 1- 
ger, Regesten I No 301 καί παλαιότερον Hergenröther, Photius I, 237. 
Norden, Papsttum und Byzanz, 1903, σ. 244. Pargoire, L’Eglise Byzan
tine, 1905, σ. 521. V a i h é, L’Annexion de l’IIlyricum au Patriarchat œcumé
nique, êv Echos d’Orient, 1911, 29-36 καί Pheilschifter, Die Balkan
frage in der Kirchengeschichte, 1913, σ. 19.

3. Πρβλ. εκτός τοΰ Le Qui en καί Gams, Series Episcoporum, σ. 407 - 
408, πρβλ. καί «Νεολόγον» εφημ. Κωνσταντινουπόλεως άρ. 6688.



σεων δέν σημαίνει και την μη ΰπαρξιν επισκοπής τίνος το ανελύσαμεν αλλα
χού '. Παράδειγμα έστω τό γεγονός, ότι διά το Δυρράχιον δέν έχομεν ονόματα 
μητροπολιτών από τού 879 μέχρι τοΰ 1033, καίτοι βεβαίως υπήρχαν.

Και τώρα έρχομαι είδικώτερον εις το περιμάχητον ζήτημα τής γνησιό
τητας των παραδεδομένων ονομάτων τών επισκοπών υπό τοϋ Παρισινού 
Τακτικού 1 2.

α) Σνγκριαις 'Ιεροκλέονς και Παριαινοϋ Τακτικού (ΙΙίναξ σελ. 179).
1) Ή σειρά τών πόλεων τών έν τή Πολιτική Γεωγραφία τοϋ 'Ιερο

κλέους άναφερομένων είναι εντελώς διάφορος εκείνης «τής τάξεως πρωτοκα
θεδρίας» τών επισκοπών τού Δυρραχίου τού Παρισ. Τακτικού.

2) Ή φιλολογική μορφή τής παραδόσεως τών ονομάτων (εκτός τοΰ 
άρθρου μετά γενικής τού χαρακτηριστικού γνωρίσματος διά τούς καταλόγους 
τών επισκόπων, π.χ. δ Σκάμνης αντί Σκάμπα τού Τεροκλέους) είναι αξιο
σημείωτος.

3) Ό Ιεροκλής έχει, εκτός τού Δυρραχίου, 8 - 9 πόλεις, τό δέ Τακτικόν 
τού Λέοντος Γ' καί τοΰ Κωνσταντίνου τού Ε' (731 - 746) 3 αναφέρει 8 επί
σκοπός, άλλα δέν ταυτίζονται όλαι προς τάς ανωτέρω, διότι εκάτερον τών 
κειμιένων έχει τα ιδιάζοντα αύτφ. Οΰτω ταυτίζονται μέν 4 (1. Σκάμπα = 6 
Σκάμπης, 2. Βούλλις = δ Βΰλης, 3. Άμαντία = δ Άμαντίας, 4. Αυλών == 
δ Αύλωνίας), δέν μνημονεύονται δέ αί άλλαι τέσσαρες. Δεδομένου δέ όντος, 
ότι οι υπό σύγκρισιν κατάλογοι είσίν ανόμοιοι, διότι δ τού Τεροκλέους είναι 
πολιτικός, επιβάλλεται ή σύγκρισις να είναι προσεκτική.

Τό υπό εξέτασιν ζήτημα είναι εάν αί μη μνημονευόμενοι εις τον κατά
λογον τών επισκοπών πόλεις τού Τεροκλέους διετέλεσαν επίσκοποί, ώστε να 
δύναται νά συζητηθή τό ζήτημα τής παρουσίας των εις τον κατάλογον τών 
επισκοπών τού η' αίώνος (είκονομάχων).

Άρχίζομεν από την τελευταίαν. Και ότι μέν ή Λίστρων (φερομένη μέ 
διπλοΰν όνομα μόνον παρά τφ Τεροκλε!) διετέλεσεν επισκοπή βεβαιοΰμεθα 
από τήν παρουσίαν τού Λίστρων Ζηνοβίου εις τήν Δ' Οικουμενικήν (451). 
’Έκτοτε ούδείς επίσκοπος μνημονεύεται. Ή μή μνεία της είναι κατ’ αρχήν 
υπέρ τής γνησιότητας τοΰ Παρισινού Τακτικού. Τό αυτό συμβαίνει προκει- 
μένου περί τής πόλεως «Αΰλίνιδος μητρόπολις», τ.έ. τής Λυχνιδοΰ =Άχρί-

1. Έν τφ εργφ μου «Τά Βόρεια Σύνορα τοϋ Ελληνισμού κ.λ.π.» (υπό έκτύπ.).
2. Ενταύθα έχω πρό οφθαλμών τόν μεγάλον συγκριτικόν πίνακα τών ονομά

των τών πόλεων βορείων επαρχιών Π. καί Ν, ’Ηπείρου, Μακεδονίας καί Θρφκης 
εις τό ανωτέρω μνημονευόμενον εργον μου.

3. Πρβλ. Γ ε ρ. Τ. Κονιδάρη, Αί Μητροπόλεις καί ’Αρχιεπίσκοποί τοϋ 
Οίκουμ. Πατριαρχείου κ.λ.π., 1934, Α', σελ. 26 εξ,, 83 εξ. καί 105.



δος 1 (Στράβ. Ζ. 7 κεφ. 323 καί 327. Πτολ. 3, 12, 29. Προκόπ. Άνέκδ. 18. 
Στέφανος Βυζ. εν. λ καί πληρέστερον εΐς άρθρον Lychnidus εις 26 ήμ. 
Paulys : Realencycl. Wissowa, W. Kroll, Stuttgart 1927 σ. 2111 - 2115). 
Είναι δυνατόν να δοθή έξήγησις εις την μή μνείαν ταύτην, δεδομένου, δτι 
πρόκειται περί τοϋ πρώτου Τακτικού εν τφ όποίφ μνημονεύονται τό πρώτον 
εις την 'Ιστορίαν τής Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως α! δυτικώς τής Θρά
κης περιοχαί τής Βαλκανικής (Ελληνικής Χερσονήσου).

Έν πρώτοις ούδεμίαν σημασίαν δΰναται να έχη, προς τό προκείμενον 
ζήτημα, ή άλλως βαρυσήμαντος μή μνεία τής Μακεδονίας Β εΐς τό Παρισινόν 
Τακτικόν, διότι ή Λυχνιδός τής ‘Ελληνικής αυτής περιοχής (Realencycl. 
ένθ. άνωτ. 2114) ύπήχθη από τής νέας επί Διοκλητιανοϋ διοικ. διαιρέσεως 
από τής Μακεδονίας εις την νέαν επαρχίαν την χαρακτηριστικός όνομασθεί- 
σαν Ν. ’Ήπειρον 2, δπως μαρτυρεί καί δ ‘Ιεροκλέους Συνέκδημος. Την πόλιν 
«Λυχνιδόν τε την εν Ήπειρώταις καί Κόρινθον... σεισμφ τε καταπεσεΐν καί 
τοΐς φκημένοις σχεδόν τι πάσι ξυνδιολωλέναι τετΰχηκεν» λέγει δ Προκόπιος 
διά τό έτος 514 (Άνέκδ. XVIII, 42). Εναντίον τής άπόψεως δτι οι Βούλγαροι 
πρώτοι άνεσκεύασαν την Λυχνιδόν μαρτυρεί ή μνεία της παρά τφ Γεωγράφφ 
τής Ραβέννης τών μέσων τού ζ' αΐώνος (Miller : Die ältesten Weltkarten 
19). Είναι λοιπόν πολύ σπουδαΐον, δτι ή πόλις διετηρεΐτο τουλάχιστον μέχρι 
τών μέσων τοϋ ζ' αΐώνος καί δτι δεν μνημονεύεται εΐς τό Τακτικόν τοϋ 
Παρισ. Κώδικας, τό όποιον απέχει 2 - 3 γενεάς. ‘Ο συντάκτης τοϋ άρθρου 
τής Real. Fluss αγνοεί μεν τό ΰπ* δ'ψει κείμενον, άλλα καί εάν τό εγνώριζε, 
πάλιν θά τό περιελάμβανε εΐς την εξής εσφαλμιένην παρατήρησιν : «εΐς τούς 
καταλόγους πόλεων καί επισκοπών τούς συγγενείς προς τάς περιηγήσεις (Iti- 
nerarien) εμφανίζεται ή Eichnydos' ούτως δμιλοΰν τα Not. Episcop. Ill 
616 καί X 698 εν τή εκδόσει τού Parthey περί επισκ. Λυκινίδων, ενφ εΐς

1. Πλούσια είναι ή βιβλιογραφία : Γρηγορίου Άρχιγραμ. τής Ί. Συνόδου : 
Πραγματεία περί τής κανονικής δικαιοδοσίας τοϋ Οίκ. Πατριαρχ. Θρόνου, Κωνσταν- 
τινοΰπολις 1860. ’Ενταύθα (σ. 73 εξ.) συγχέεται ή Άχρίς πρός τήν Α' Ίουστινια- 
νήν, συμφώνιος πρός τό ιστορικόν πλάσμα τοϋ ιγ' αΐώνος (Δ. Χωματηνοΰ). Μ α ρ γ. 
Δήμιτσα, Διορθωτέα τινά τών περί ’Αχρίδας δημοσιευθέντων έν τή Πανδώρφ, 
τόμ. ι»' (1868, σ. 201 έξ. καί 265). Τοϋ αύτοϋ, Ή Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομέ- 
νοις καί μνημείοις σφζομένοις κλπ. 357-358 (πρβλ. 342, 360, 410, 434) καί ’Αρχαία 
γεωγραφία τής Μακεδονίας 1870 - 1874. Heuzey-Daumet, Mission archéo
logique de Macédoine Paris 1876. Λοιπήν βιβλιογραφίαν παρά Ζακυθηνφ έν 
Μακεδονικοΐς (1940), σ. 456 -458. Τοϋ αύτοϋ, Έπετηρίς τής Έταιρ. Βυζ. Σπου
δών 1941, σ. 223, καί Α. Κεραμοπούλου, έν Μακεδονικοΐς, τόμ. Β’, σ. 516 καί 
522, Spomenik LXX, 55, Beograd 1931, σ. 107 (έργ. Bulic).

2. Γ. Κ ο ν ι δ ά ρ η, ’Εν «Γρηγ. Παλαμα» Θεσσαλονίκης 1941, σ. 172 -8. 
Διά σφάλμα τοϋ Tafel έν σχέσει πρός μετονομασίαν πόλεως ίδέ έν Realencycl. 
ένθ’ άνωτ. 2114.



τα Not. Episc. X, 3 1 τής εποχής του ’Ανδρονίκου τοϋ Β' Παλαιολόγου 
εμφανίζει ήδη τό Βουλγαρικόν δνομα Άχρίς». Τό σφάλμα είναι, ότι ή πόλις - 
επισκοπή Λυχνιδός ουδέ μίαν σχέσιν έχει προς την επισκοπήν Λυκινίδων, ή 
οποία μνημονεύεται διά πρώτην φοράν εις τα Τακτικά τής Άνατ. Εκκλησίας 
εις τό Παρισινόν Τακτικόν (Ulcinium, Dulcigno εν Β. ’Αλβανία). ‘Η 
πολιτική ιστορία τής Λυχνιδοΰ διακόπτεται άγνωστον πότε.

Πάντως εσφαλμένον είναι τό λεγόμενον υπό τοϋ ιδίου συγγραφέως εις 
τήν ανωτέρω Real-Encycl. (στ. 2114), δτι «ασφαλώς όμως ήτο ή πόλις 
κατά τον θ' αιώνα επί τι διάστημα χρόνου ενός Βουλγαρικού Βασιλείου». 
‘Ο σ. παραπέμπει εις τό Illyrisch - Alb. Forschungen τοϋ L- Thallôczy 
II, 70, αλλά καί ή παραπομπή είναι εσφαλμένη δχι μόνον ως προς τον 
τόμον — δεν λέγω τούτο προς κατάκρισιν, διότι είναι lapsus calami—αλλά 
και ως προς τό περιεχόμενον, διότι δ K. Jirecek εις τήν πραγματείαν του 
«Albanien in der Vergagenheit», δημοσιευθεΐσαν εις τον α' τόμον τοϋ μνη- 
μονευθέντος συλλογικού έργου — σελ. 70 — λέγει τά εξής, περί τής κατά τόν 
Τ αιώνα καταστάσεως τοϋ θέματος τοϋ Δυρραχίου, οΰτινος τό βόρειον σύνο- 
ρον έφθανεν εις τό Άντίβαρι : «Ή ιστορία αυτών τών χωρών εμφανίζεται 
υπό πλήρες φώς τής ημέρας εις τάς τελευταίας εκατονταετηρίδας τοϋ Μεσαίω
νας. Καί εις αυτούς τούς πολέμους τών Βυζαντινών προς τό άρχαΐον Κρά
τος τών Βουλγάρων δεν γίνεται λόγος περί τών ’Αλβανών, καίτοι δ Συμεών 
τής Βουλγαρίας κάποτε (περί τό 896) εκυρίευσε 30 φρούρια παρά τό Δυρρά- 
χιον, καίτοι κατά τήν X καί XI εκατονταετηρίδα ή Όχρίς ήτο έδρα τών 
Βουλγάρων καί δ τελευταίος Τσάρος ’Ιωάννης Wladislaw (1017) ευρε τόν 
θάνατον κατά τινα πολιορκίαν τοϋ Δυρραχίου». Τό πρόβλημα είναι εάν 
όντως τά τέλη τού Τ αιώνος ήτο έδρα τής Βουλγαρίας ή τό 1000. 
Άλλ’ αυτό θά τό εξετάσω μεν εις άλλην μελέτην υπό τόν τίτλον «Περί τής 
γενέσεως τής ’Αρχιεπισκοπής ’Αχριδών καί πάσης Βουλγαρίας».

Προς συμπλήρωσιν τών ανωτέρω πρέπει να εξετάσω μεν τάς εκκλησια
στικός ίστορικάς ειδήσεις περί τής Λυχνιδοΰ. Ή Λυχνιδός φαίνεται έχουσα 
επίσκοπον κατά τούς χρόνους τής εν Σαρδική Συνόδου (342-343), καί δή 
τόν Διονύσιον (Le Quien, Oriens Christianus II, 285)' εΐτα μετά τήν Δ' 
Οικουμενικήν (υπογραφή επιστολής προς Λέοντα Α', ερωτήσαντα περί τοϋ 
κύρους τών αποφάσεων τής Δ' Οικουμενικής καί τούς επισκόπους Ν. ’Ηπεί
ρου) εμφανίζεται Antonius Episcopus Lychnido (αυτόθι), τφ δε 492 
έγραψεν δ πάπας Γελάσιος Α' εις τόν Λαυρέντιον «de Lichnido episcopo» 
(Tomaschek, εν S. B. Wiener Akad. XIII, 285). eH διά τόν ς·' αιώνα πλη

1. Τό ακριβές είναι XI, 31, ένθα άναγινώσκομεν «λ' (εννοείται μητροπολίτης) 
ό Βερροίας" καί αυτή επισκοπή του Θεσσαλονίκης ή ώς τινες τοϋ Άχρίδος Ατι
μη θη λ'».



ροφορία τοϋ Συνεκδήμου τοϋ Ίεροκλέους συμπληροΰται διά τών εκκλησια
στικών ειδήσεων" ούτω δ χρονογράφος Μαρκελλΐνος Κόμης αναφέρει Lau- 
rentium Lychnidi (De Quien II, 285), οι δε απεσταλμένοι τοΰ ΓΙάπα 
'Ορμίσδα εις Κωνσταντινοΰπολιν (Στεφανίδου : Εκκλησιαστική 'Ιστορία 
σ. 209) άναφέρουσι τρεις φοράς την αυτήν πόλιν καί επίσκοπον Θεοδώρητου 
(προφανώς νέον" πρβλ. Mansi : Sacror. Cone. Coll. VIII 449 εξ.).

Μεταβολή επήλθεν εις τήν περιοχήν δτε ό ’Ιουστινιανός δ Α' ανίδρυσε 
δεύτερον Βικαριάτον (ισότιμον προς το τοΰ Θεσσαλονίκης) εις τήν Βαλκα
νικήν χερσόνησον, άνυψώσας τήν πατρίδα αυτού Ταυρήσιον εις ’Αρχιεπισκο
πήν Α' Ιουστινιανής (Usküb) 1 2, ή δποία δεν διετηρήθη πολύ μετά τον 
•θάνατον τοΰ Ίουστινιανοΰ (565).^/

Φαίνεται πολύ πιθανόν, δτι ή ανωτέρω μνημονευομένη πληροφορία τοΰ 
Ίεροκλέους ειχεν εκδούή, δτε εδημοσιεύθη ή Νεαρά XI τοΰ 535 *, δι’ ής 
διεμορφώθη ή νέα εκκλησιαστική αρχιεπισκοπή ή περιλαμβάνουσα τό 
Βόρειον - Λατινικόν ’Ιλλυρικόν, τοΰ Θεσσαλονίκης περιωρισθέντος εις τό 
Ελληνικόν ’Ιλλυρικόν ήτοι τήν Ευρωπαϊκήν Ελλάδα μέχρι τοΰ Νέστου 1. 
Τότε καί ή Λυχνιδός περιελήφθη εις τήν περιοχήν τής Justiniana Prima, 
ένθα κατά τον ισχυρισμόν τοΰ Fluss (Realencycl. ένθ. άνωτ. σ. 2115) 
μετετέθη ή επισκοπή Λυχνιδοΰ καί άνυψώθη εις μητρόπολιν, εις ήν υπήγαγε 
«tam ipsa mediterranea Dacia quam Dacia Ripensis nec non Mysia 
secunda, Dardania et Prævalitana provincia et secunda Macedonia et 
pars secundæ etiam Panoniæ». Έκ τοΰ γεγονότος, δτι κατά τό έτος 547 
απουσιάζει από τήν σειράν τών υπό τήν Α' Ίουστιανινήν μητροπολιτών ή Β' 
Μακεδονία (Macedonia secunda), ενφ, λέγει δ Fluss, εις τον Συνέκδημον τοΰ

1. Πρβλ. Honig mann, Hierocles καί G. Pfeilschifter, Die Bal
kanfrage in der Kirchengeschichte 1913, σ. 12.

2. Τη 14 ’Απριλίου 535 ίδέ παρά Zachariæ Lingent ha 1, Imp. 
Justiniani P.P. Lipsiæ 1881, τόμ. A', σ. 130- 133. Πρβλ. καί νεαράν ρλα' τής 18 
Μαρτίου 545, 1 καί Σοφού II, 267 έξ. Είναι αληθώς ανεξήγητου ότι ό X ρ υ σ. 
Παπαδοπούλας εις τήν Ιστορίαν τής Έκκλ. τής Ελλάδος, τόμ. Α", έν Άθή- 
ναις 1920, σ. 4 - 5 σημειώνει τα εξής : «Καί είναι μέν αληθές, ότι ή κανονικώς αστή
ρικτος επίνοια εκείνη τοϋ ’Ιουστινιανού κατέρρευσεν άμα τφ θανάτφ αύτοΰ, ό δέ 
αρχιεπίσκοπος Α' ’Ιουστινιανής άπέβη άπλοΰς επίσκοπος υπό τόν ’Έξαρχον (γράφε 
Βικάριον) Θεσσαλονίκης», διότι ούδαμόθεν τούτο μαρτυρειται. ’Ορθότερου είναι τό 
λεγόμενον υπό τοΰ Pfeilschifter (ένθ’ άνωτ. σ. 13 καί 15), δτι «ίσως θά ή το 
όμως πάρα πολύ τό νά λεχθή, εάν τις ήθελεν έκφρασθή, δτι άμφότερα τά Βικαριάτα 
έκτοτε (μετά τό 545) υπήρξαν άπλαϊ τιμητικοί ύπηρεσίαι ή τίτλοι. Έφ’ δσον ή αλλη
λογραφία τών Παπών κατά τόν Ζ αιώνα μόνον εις ολίγα υπολείμματα διεσώθη, 
ή Ιστορία άμφοτέρων τών Βικαριάτων κατά τήν ακολουθούσαν εποχήν κεΐται σχετι- 
κώς έν τφ σκότει». Άναμφιβόλως αΐ περιοχαί «ύπήγοντο» μέχρι τού 731 εις τήν 
Ρώμην, άλλ’ ήσαν κατά Η. Geizer, «im partibus infidelium».



'Ιεροκλέους ονομάζει τήν Λυχνιδόν μητρόπολιν (Αΰλίνιδος), δ Hahn (Reise 
durch die Gebiete des Drin und Wardar, Akad. Wien 1867, 126 εξ., 
καί δή 133) συμπεραίνει (καί δ Fluss δέχεται ώς ορθόν) δτι τότε ή επαρχία 
άφηρέθη από τήν αρχιεπισκοπήν Α' Ίουστινιανής. ’Αλλά πρέπει νά σημειώ
σω μεν, δτι ή Λυχνιδός άνήκουσα εις συνοριακήν περιοχήν ύπήχθη μεν πιθα
νώς εις τήν Α' Ίουστινιανήν, άλλα πολιτικώς δεν έπαυσεν ύπαγομένη εις τήν 
Ν. ’Ήπειρον. Ή Β' Μακεδονία απουσιάζει ενδεικτικούς καί από τό Παρισινόν 
Τακτικόν, καίτοι γνωρίζομεν, δτι οι Στόβοι ΰπήρχον περί το 690-691, δτε 
επίσκοπος αυτών υπογράφει εις τήν Πενθέκτην (De Quien II, 76).

"Οθεν συνδυάζοντες τάς ειδήσεις ταύτας, ήτοι τήν ιστορικήν εΐδησιν 
περί ΰπάρξεως τής Αυχνιδοΰ κατά τα μέσα τοϋ ζ' αΐώνος (άνωτ. σελ. 184) 
προς τήν περί των Στόβων (690), δυνάμεθα νά διατυποδσωμεν τήν εύλογον 
ΰπόθεσιν, δτι υπήρξε καθ’ δλον τον ζ' αιώνα καί δτι μεταξύ του τέλους τοϋ 
ζ' καί τών πρώτων δεκαετηρίδων τοϋ η' αΐώνος (731 - 746), δτε συνετάγη τό 
Παρισινόν Τακτικόν, ήρξαντο ΐσχυραί καταστροφαί τών περιοχών τής Δ. 
Βαλκανικής. Ή πρώτη εμφάνισις τής ’Αχρίδας ανάγεται εις τό έτος 879 
(Σύνοδος Φωτίου). ’Αποφασιστικόν γεγονός είναι δτι ή τε Λυχνιδός καί αί έν 
τή Β. Μακεδονία πόλεις ώς καί τινες οίλλαι πόλεις - επισκοπαί δεν αναγράφον
ται εΐς τό Παρισ. Τακτικόν 1 2, από τό όποιον ώσαΰτως ελλείπουν ή Δαρδανία, 
ή Μεσόγειος Δακία, ή Δακία ripensis, ή Πρεβαλιτάνα καί ή ’Άνω Μοισία. 
Δεν γνωρίζω εάν τελικώς θά συμφωνήσω προς τήν φράσιν πολλών ιστορι
κών (ΐδέ προχείρως Pfeilschifter, ένθ’ άνωτ., σ. 15), δτι αΐ επαρχίαι αΰται 
από μακροΰ (längst) έπεσαν δριστικώς εΐς χεΐρας τών βαρβάρων 2. Αΐ περιο- 
χαί αΰται ΰπήγοντο θεωρητικώς μετά τό 731 — πλήν τής Δαλματίας 3 — εΐς 
τήν Κωνσταντινούπολή, όπως εμφανίζονται εΐς τα παράπονα τών Παπών.

1. Έκδοσις αρχική υπό De Boor, εν Zeit. f. Kirchengeschichte, XII, 
1891, σ. 520 εξ. Β έκδ. Γ. Κονιδάρη, At Μητροπόλεις καί ’Αρχιεπίσκοποί τοϋ 
Οίκ. Πατριαρχείου καί ή «τάξις» αυτών, 1934, σ. 105 έξ. Είς τήν σελίδα 23 - 24 
γίνεται άναίρεσις των γνωμών τοϋ Duchesne, ταχθέντος έξ αφορμής τοϋ μεγάλου 
άριθμοΰ τών έπισκοπών τής Ελλάδος κατά τής γνησιότητας. 'Ημείς άχρις ώρας 
έρευνήσαντες τήν ιστορίαν τών Εκκλησιών Θράκης, Μακεδονίας, ’Ηπείρου Παλαιός 
καί Νέας καί Κρήτης έπείσθημεν διά τήν γνησιότητα τοϋ Τακτικοΰ (ίδέ Κρητικά 
Χρονικά, 1953. σ. 473 έξ.).

2. Τοΰτο υποστηρίζουν μετά κύρους κ.ά. καί πρό πάντων ό Η. Geizer, Die 
kirchliche Geographie Griechenlands vor dem. Schlaweneinbruch, έν Zeit. f. 
Wissenschaftliche Theologie 35 (1892), σ. 4l9 έξ. καί 425 έξ. Πρβλ. καί Ν. 
Bees, Beiträge zur kirchliche Geographie Griechenlands im Mittelalter und 
Neueren Zeit, έν Orlens Christianus 1914, σ. 238-278.

3. Τοϋτο υποθέτει μάλλον όρθώς ό Pfeilschifter, σ. 15, ίδέ όμως 
Jirecek, Geschichte d. Serben I, 175.



2. Επισκοπή ’Ακροκεραυνίας.
3. Επισκοπή Λυκινίδου.
Είναι προφανές δτι αμφότεραι είναι νέαι έπισκοπαί μή υφιστάμενοι ως 

αξιόλογα πολίσματα κατά τούς χρόνους τοΰ ’Ιουστινιανού. "Ενεκα τούτου θά 
έξετάσωμεν τα κατ’ αύτάς τάς έπισκοπάς εις τάς ακολούθους συγκρίσεις, 
δεδομένου, δτι αμφότεραι αΐ επισκοπαι εμφανίζονται βραδύτερον. Τό ίδιον 
συμβαίνει καί με τάς άκολουθούσας δύο, ών ή μέν Αυλωνίας μαρτυρειται 
συνεχώς κατά τούς επομένους αιώνας, ή δέ Πολυχεροπόλεως δεν γνωρίζομεν 
εάν ΰπήρξεν επισκοπή πρό τού η' αΐώνος. Τό δτι δεν μνημονεύεται, όπως 
καί ή ’Απολλωνία, περί ής κατωτέρω, μαρτυρεί περί τής πλήρους ανεξαρτη
σίας τοΰ Παρισινού Τακτικού από τον κατάλογον τής πολιτικής γεωγραφίας 
τού Τεροκλέους.

Διά τάς επίσκοπός Άμαντίας, Βονλλις καί Σκάμπης, συνεχισάσας υπό 
άλλην μορφήν τον εκκλησιαστικόν βίον των, θά γίνη λόγος κατωτέρω. "Οθεν 
απομένουν αι επισκοπαι Άτράδου καί Θάμνης, αι δποΐαι εις τήν «τάξιν» 
εμφανίζονται παραδόξως (;) πρό τής Αύλωνίας καί τής Άκροκεραυνίας.

Τό πρώτον προσωρινόν συμπέρασμα άπ’ αυτήν τήν εξέτασιν είναι, δτι 
υπάρχει ανεξαρτησία πλήρης τού Παρισινού Τακτικού, δχι μόνον ως πρός 
τήν φιλολογικήν μορφήν, αλλά καί τα ονόματα, εφ’ όσον παρουσιάζει νέας 
έπισκοπάς, τινές τών οποίων άνεβίωσαν κατά τα τέλη τού ι' αΐώνος.

Ταΰτα κατ’ αρχήν συνηγορούν υπέρ τής ιστορικότητας τού ήμετέρου 
κειμένου, διότι τόσον αί παραλείψεις, όσον καί αΐ νέαι επισκοπαι μαρτυρούν 
μάλλον δι’ επίσημον πηγήν. Άλλ’ είναι ανάγκη να προχωρήσωμεν εις λεπτο
μερείς εξετάσεις, ερευνώντες τό ύπάρχον υλικόν πρός εξακρίβωσιν : επί πόσον 
χρόνον διετηρήθησαν αι εν τφ Παρισινφ Τακτική) μνημονευόμενοι επισκοπαι 
τής μιητροπόλεως Δυρραχίου.

β) Συγκριτική εξέτασις τών επισκοπικών καταλόγων από τον ς' μέχρι τοΰ
ι αΐώνος. Πότε δ Δυρραχίου άπώλεσε πάσας τάς αρχαίας έπισκοπάς
και απέκτησε νέας και πότε άνεβίωσαν αι παλαιαί.
Θ’ άρχίσωμεν πάλιν από τάς νέας έπισκοπάς.
1. Πρόκειται διά τάς δύο έπισκοπάς Ανκινίδου καί Άκροκεραυνίας, 

αΐτινες έμφανίζονται τό πρώτον τον όγδοον αιώνα. ’Αμφότεραι είναι παρά
λιοι. Ή έμφάνισίς των δεν πρέπει να μας ξενίζη, διότι κατά τούς χρόνους 
έκείνους τών επιδρομών οι κάτοικοι τών Μεσογείων, φεύγοντες προ τών επι
δρομέων, κατέφευγον εις τα οχυρά σημεία - φρούρια τής παραλίας, ευκόλως 
δυνάμενα να τύχωσιν ύπερασπίσεως έκ μέρους τού Βυζαντινού στόλου.

Είναι άξιοσημείωτον, δτι αΐ νέαι αύται επισκοπαι, αΐ τό πρώτον μνη
μονευόμενοι ενταύθα, δέν έμφανίζονται κατά τον θ', αλλά τό 2ον κατά τά τέλη 
τού ι' καί ή μέν υπό τό ίδιον, ή δέ υπό διπλούν όνομα Γλαβινίτζης, ήτοι



Άκροκεραυνίας 1 παρά Parthey Not. 3, σελ. 125 τού τέλους του ι' αΐώνος, 
διότι δεν μαρτυροΰνται αλλαχόθεν. "Ενεκα τών ανωτέρω εξετασθεισών περι
πτώσεων, διστάζω ν’ αποδεχθώ πλέον την γνώμην, οτι αι επίσκοποι αυται 
δεν ύπήρχον κατά την εποχήν τής συγχωνεΰσεως τών επισκοπών τοΰ Ανατ. 
’Ιλλυρικού, τής Κάτω ’Ιταλίας καί Ίσαυρίας, ότε καί συνετάγη το Τακτικόν 
(731 - 746). Είναι δυνατόν να αποτελούν εφεύρημα τού συντάξαντος την 
αναγραφήν ή τού συμπιλητοΰ, ώς θέλουσί τινες ; ’Εάν ήθέλομεν άποδεχθή 
τήν τοιαύτην ΰπόθεσιν, διά τάς μή μαρτυρουμένας κατά τούς αμέσους χρό
νους, τότε θά ε’ίμεθα υποχρεωμένοι ν’ άναζητήσωμεν τον πιθανόν λόγον τής 
εφευρέσεως ή παραμορφώσεως άλλων ονομάτων, νέων πάντως (καί εις τήν 
2«ν περίπτωσιν) επισκοπών. Θά έπρεπεν ακόμη να εΰρωμεν τον λόγον τής 
τοποθετήσεως τής μεν επισκοπής Θάμνης ώς πρωτοϋ·ρόνου τού Δυρραχίου, 
τής επισκοπής Άτράδου τοποθετή θείσης ευθύς μεν μετά τήν τής Βύλης, προ 
δε τής επισκοπής Αύλωνίας, ή οποία δεν είναι εντελώς απιθανον να υπήρχε 
κατά τον η' αιώνα. Έπιμένομεν επί τού σημείου τής «τάξεως προκαθεδρίας», 
διότι, εί καί αύτη αφορά πρώτιστα πάντων εις τήν σειράν τών μητροπολι
τών καί αύτοκεφάλων αρχιεπισκοπών, όμως έχει σημασίαν καί διά την σει
ράν τού καταλόγου τών υπό τον μητροπολίτην επισκόπων, τουλάχιστον δια 
τον πρώτον, όστις καλείται παγίως πρωτόθρονος και ενεκα τουτου αναπληροί 
τόν μητροπολίτην απάντα, μή υπάρχοντα — λόγφ θανατου η κωλυομενον. 
Ένεκα τού σοβαρού αυτού λόγου, έπιμένομεν επί τής γνησιότητας τού Τακτι
κού τού Παρισινού κώδικας 1555 Α. Εις το σημειον δε τούτο πρεπει να 
εί'πω, ότι ή λεπτομερής εξαντλητική έρευνα αποκαλύπτει νέας περιπτώσεις 
συνηγορούσας υπέρ τής γνησιότητας. Ούτως εις τας ανωτέρω παρατηρήσεις 
— καί είναι σπουδαίον, ότι ή μεγάλη επισκοπή Αυλώνος, η αρχαιότερα 
καί διατηρηθεΐσα μακρότερον, τίθεται μετά τήν άγνωστον Άτράδου 
προστίθεται μία νέα. Κατά τήν Ζ Οικουμενικήν Σύνοδον τοΰ 787 δεν παρε- 
στη ό επίσκοπος Αυλώνος, αλλά μονον ο Δεκατερων Ιωάννης2. Ιοιαυτη 
επισκοπή δεν μαρτυρείται ουδαμόθεν. ’Εάν δ συντάκτης τού πρωτοτύπου 
τού Παρισινού Τακτικού — τό διασωθεν αντιγραφον εμφανίζει εις το τέλος 
μόνον αντιγραφήν σημείου τών πρακτικών τής Ζ Οικουμ. Συνοδου αντε-

1. Ή λέξις Γλαβινίτζα είναι σλαβική τήν καταγωγήν, προέρχεται δέ έκ τής 
λέξεως glava τ.ε. κεφαλή. Ό J i r e c e k (êv Illyrisch - Alb. Forsch., σ. 185) 
έσημείωσεν ήδη Glavbnica, ώς άναγινώσκεται εις τό όραμα τοΰ Δανιήλ καί εις τό 
υπό τοΰ Balasôev έ/.δοίΐέν «officium» τοΰ Άγ. Κλήμεντος (f 916).

2. Κάστρον Δεκατερων μνημονεύει ό Κωνσταντίνος ο ΓΙορφ. εις το πρός τον 
ίδιον Υιόν Ρωμανόν, κεφ. 29 καί 30. Διά τήν επισκοπήν Cattaro, ήν ταυτίζουσί 
τινες πρός τήν ανωτέρω, ίδέ Illy risch-Alb. Forsch. I, 201 και 244 δια δε την από 
τοΰ ια' αιώνας καί εφεξής εποχήν Suff la y, Städte κλπ. σ. 7, καί J i r e c e k, 
Romanen 1, 59, Sticotti, Dioclea 179, N° 53.



γράφε τά ^ΐρημένα πρακτικά, τότε 9’ άνέφερε και την επισκοπήν ταύτην, 
■ ήτις ούτε εις τάς πόλεις του Συνεκδήμου τοΰ Τεροκλέους μνημονεύεται. 
Έπρόκειτο περί εφήμερου κατασκευάσματος, το όποιον έξέλιπε ταχέως.

Άλλ’ ας επανέλθωμεν εις τάς νέας επίσκοπός των καταλόγων.
Ή επισκοπή Λυκινίδου (Ulcinium, Dulcinium, Dulcignum, Olchi- 

nium, Olsiguum, Licinium, ρωμανιστί Dolcin, σλαβιστί Lbcinb, άλβα- 
νιστί Ulki, καλλίτερον UTkini καί οι κάτοικοι Ulkenâk) 1 εκειτο εις τήν 
βορείαν περιοχήν τής επαρχίας, ήτοι τοΰ μεταγενεστέρου θέματος τοΰ Δυρρα
χίου, ουτινος τά όρια κατά τον Γ αιώνα διήρχοντο επί τής βόρειας περιοχής 
τής πόλεως Άντίβαρι 2. Έπί πόσον χρόνον διετηρήθη μετά τήν πρώτην 
ταΰτην περί τά μέσα τοΰ η' αΐώνος εμφάνισιν δεν δυνάμεθα να άποφανθώ- 
μεν 3. Βέβαιον όμως είναι, ότι δεν υπήρχε περί τά τέλη τοΰ θ' καί καθ' όλον 
τον ι' αιώνα καί άκριβέστερον μέχρι τοΰ 977 περίπου, ήτοι τών χρόνων τοΰ 
Βασιλείου τοΰ Β' τοΰ Βουλγαροκτόνου, έφ’ όσον δεν μνημονεύεται εις τά 
Τακτικά τοΰ Λέοντος Τ', τοΰ Κωνσταντίνου Ζ' καί τοΰ Τσιμισκή, ατινα 
είναι πλήρη καί ΐστορικώς ασφαλή.

Όμοίαν περίπτωσιν καταφυγής κατοίκων εις νέαν όχυράν περιοχήν καί 
τήν συνέπεια ταΰτης δημιουργίαν νέας πόλεως - επισκοπής παριστά ή επι
σκοπή Άκροκεραυνίας, ήτις, μνημονευομένη τό πρώτον εις τό Παρισινόν 
Τακτικόν ως δημιούργημα τοΰ ζ' ή η' αΐώνος, εμφανίζεται καί πάλιν κατά τά 
τέλη τοΰ Τ αΐώνος υπό τό διπλοΰν, ώς εΐδομεν, όνομα Γλαβινίτζης, ήτοι 
Άκροκεραυνίας (τελευταία στήλη τοΰ μεγάλου πίνακας). Οΰτω τό Παρισινόν 
Τακτικόν άποκτςί νέαν επιβεβαίωσιν τής γνησιότητας.

Ποΰ εκειτο ή Άκρ. Ό Η. Geizer (εν Byz. Zeitschr. 2,50) λέγει, ότι 
δεν γνωρίζει ποΰ εκειτο ή πόλις - επισκοπή, αλλά σημειώνει τό ακρωτήριου 
Γλώσσα (Languette).

Ό Άνθ. Άλεξουδης (έν «Νεολόγφ» Κωνσταντινουπόλεως άριθ. 6716) 
εσημείωσε : «Γλαβινίτζα, ής ερείπια σφζονται εν τή νοτιοδυτική ακρρ; Λουγ-

1. Städte und Burge Albaniens, σελ. 28.
2. Albanien in Vergangenheit υπό K. Jirecek εν Illyrisch - Alb. For

schungen, σ. 68. ’Ενταύθα σημειοΰται, δτι ό ρωμανικός πληθυσμός διετηρήθη μέχρι 
τοΰ 18' αΐώνος, δτε εμφανίζεται ή έξαλβάνισις, δπως συνέβη εν Σκόδρφ, Δριβάστρφ, 
Άντίβαρι και Σοατσίφ (σερβ. Svaô). Σημειωτέον όμως ότι καί τό Olcinium (δπως 
καί τό Δυρράχιον) είναι ελληνική αποικία έπί ιλλυρικού εδάφους, καθώς καί ή 
Βουθόη, Suff la y, Städte κλπ. σελ. 8.

3. Πρβλ. έν πρώτοις διά τήν έπισκοπήν Λυκινίδου ή Λυκινίδων, Illyrisch- 
Albanische Forschungen, χάρτας μεσαιωνικής έννοιας τής ’Αλβανίας καί Γ. Κο- 
νιδάρη, «Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ», ήτοι Έπ. "Ετ. Βυζ. Σπ. 1953 (σελ. 402). Ωσαύ
τως χάρτην III τοΰ β' τόμου (Dulcigno), ώς καί σελίδας I, 68, 71, 83, 94, 109, 
118, 130, 158, 189, 236, 244, 250-251, 254, 286 καί 374.
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κάτα, Γλώσσης των Άκροκεραυνίων, Γαρλοβίτζε νΰν, ού μακράν του δρμου». 
Ό Jirecek δμως (Illyrisch - Alb. Forsch., σ. 185) λέγει: «νοτίως των 
ερειπίων τοΰ Ώρικοΰ κεΐται μιέγα εκκλησιαστικόν ερείπιον μετά ύχρηλοΰ 
τροΰλλου καί υπολειμμάτων τοιχογραφιών», ονομάζεται δε «εκκλησία τής 
Ζωοδόχου Πηγής». Τα αυτά εσημείωσεν δ Ν. Βέης (εν Έλευθερ. Έγκυκλο- 
παιδικφ λεξικφ 4, 1).

Δεν δύναμαι νά γνωρίζω, εάν θά ήτο επιτετραμμένοι1 να δεχθώμεν ώς 
σχετικώς ασφαλή την τοποθέτησιν τής επισκοπής Άκροκεραυνίας εις τα 
μνημονευθέντα ερείπια, πράγμα πού είναι πολύ πιθανόν ν’ άνταποκρίνεται 
προς τα πράγματα, άλλα καί εάν τούτο δεν ήθελε κάποτε άποδειχθή ώς 
ακριβές, πάντως ή επισκοπή αύτη υπό το χαρακτηριστικόν διπλοϋν όνομα, 
δπερ αποτελεί κατ’ ουσίαν μετάφρασιν καί άρα ταυτολογίαν καί θά εύρί- 
σκετο εις την περιοχήν τήν κειμένην περί τα Άκροκεραΰνια όρη.

Σπουδαϊον ..είναι τό ζήτημα τού χρόνου τής άναβιώσεως ταύτης, δεδομέ
νου, δτι εις τούς καταλόγους εμφανίζεται υπό διπλούν όνομα, σλαβικόν καί 
ελληνικόν.

Είναι δι· ημάς αναμφισβήτητοι', δτι δεν είναι δυνατόν να συνέβη το 
γεγονός προ τού 972- 976, δτε διετυπώθησαν τα Τακτικά τού Τσιμισκή (Gei
zer, ungedruckte κλπ. σ. 568, ΐδέ καί κώδικα 1372, εν μέρει ανέκδοτον, τής 
’Εθνικής βιβλιοθήκης τής Ελλάδος), διότι εν αύτφ περιλαμβάνονται μόνον 
αΐ τέσσαρες επισκοπαί τού Δυρραχίου, αϊτινες τό πρώτον εμφανίζονται εις 
τό Τακτικόν τού Δέοντος Τ' καί τού πατριάρχου Νικολάου τού Μυστικού 
(901-907). Ή προτελευταία στήλη τού ανωτέρω μεγάλου πίνακος (σ. 174) 
παρουσιάζει ακριβώς τήν κατάστασιν τών 80 περίπου πρώτων ετών τοΰ ι' αιώ
νας, δτε πάσαι μέν αΐ παλαιαί επισκοπαί (8 τον αριθμόν) τού Δυρραχίου φαί
νονται εξαφανισθεΐσαι, αντί τών οποίων παρουσιάζονται τέσσαρες μόνον 
νέαι, ΐδρυθεΐσαι άγνωστον ακριβώς πότε. Ημείς δμως ενταύθα ενδιαφερό- 
μεθα πρώτιστα πάντων διά τήν έξαφάνισιν τών παλαιών, εΐτα δε διά τόν 
χρόνον εμφανίσεως τών τεσσάρων νέων καί διά τήν τοποθεσίαν αυτών, 
έφ’ όσον τό ήμέτερον θέμα αποβλέπει καί εις τήν διευκρίνισιν τού προβλή
ματος τού χρόνου καί τών ειδικών πρώτων αιτίων τής παρακμής τής Νικοπό- 
λεως. Δεν θά εξετάσω μεν λοιπόν πλήρως τά άφορώντα εις τήν τελευταίαν 
στήλην τού ανωτέρω πίνακος, άλλα μόνον θά σημειώσωμεν, δτι τόσον δ 
Jirecek, όσον καί δ Βέης, δεν ελαβον ύπ’ όψιν τήν χρονολογίαν τού Τακτικού 
3 τού Parthey, τήν γενομένην υπό τού Η. Geizer διά τό έτος 980 περίπου 1.

1. Ό Jirecek, Illyrisch - Alb. Forschungen I, 185, όμιλεΐ περί καταλό
γων τοΰ VIII - X αιώνας, ενώ πρόκειται κυρίως περί τών Notitiæ 3 τοΰ Parthey, 
εις άπερ καί παραπέμπει (σ. 125 παρά Parthey παραπέμπει καί εις τήν σελ. 221 
ένθα τά Not. 10 τοΰ ιγ' αίώνος). Τοΰτο έχρονολόγησεν ό Η. Geizer (εν unged



Τουναντίον ό Sufflay1 έση μείωσε κατ’ αρχήν δρθώς (παραπέμπει και 
εις τα Acta Alb. 1, σ. IV), δτι εις τούς καταλόγους των μητροπόλεων 
(κακώς λέγεται «αρχιεπισκοπή Δυρραχίου», διότι ό τίτλος αρχιεπισκοπή 
αντί τοϋ μητρόπολις ισχύει διά τήν Δύσιν), οΐτινες κατά τήν σύμφωνον 
γνώμην δλων τών ερευνητών (ή βιβλιογραφία παρά Stanojevic, Borba za 
Neovisnost 17 N. 3) κατεγράφησαν προ τοϋ ια' αιώνος, αριθμοΰνται 15 
έπισκοπαί τοϋ Δυρραχίου, ιδιαιτέρως ή τής Διοκλείας, Άντιβαρεως, Πουλ- 
χεριοπόλεως καί Γραδιτζίου, ενφ ή επισκοπή Svad δεν άναφέρεται τότε, 
αλλά μόνον εις τάς λατινικός Notifias τοϋ ια' καί ιβ' αιώνος (Acta Alb. 
1, 63,68,81,113,116c,171,554,720).

Ή αποψίς του όμως, δτι «τό αρχικόν σχέδιον αυτών τών Notitiæ, 
όπως δεικνύει ή μνεία τών Επισκοπών Διοκλείας καί Γραδιτσίου (καί δ τελευ
ταίος τύπος ανήκεν εις τήν διοίκησιν Βελεγράδων τφ 1019, ΐδέ A. Alb. 1, 
58), είναι σημαντικώς παλαιότερον καί φθάνει βεβαίως εις τήν εποχήν τοϋ 
Τσάρου τών Βουλγάρων Πέτρου (927-961), δτε συνέβη ή πρώτη σύγκρου- 
σις μεταξύ τοϋ Μητροπολίτου Δυρραχίου καί τής αύτοκεφάλου αρχιεπισκο
πής Άχρίδος», δεν μοί φαίνεται ορθή, όχι μόνον διά τούς ανωτέρω προεκτε- 
θέντας λόγους (τό 3 τών Notifia Episcopatuum τοϋ τέλους Τ αι. μαρτυρεί, 
δτι τό θέμα τοϋ Δυρραχίου ανήκεν εις τό Βυζάντιον, καί δτι εκεί ύπήρχον, 
μέχρι καί τοϋ 972, 4 έπισκοπαί), αλλά καί διότι δεν ύπήρχεν ασφαλώς περί 
τα έτη 927 - 961 αρχιεπίσκοπος Άχρίδος. Παραμένει όμως ανεξήγητος ή 
μεμονωμένη εΐδησις περί «Γαβριήλ Άχρίδος» παραστάντος εις τήν Σύνοδον 
τοϋ 879. Πάντως τά σχετικά σημειώματα περί τών αρχιεπισκόπων Άχρίδος 
Βουλγαρίας (Η. Geizer, der Patriarchat von Achrida σ. 6) καί τά αίτιο- 
λογικά τών διαταγμάτων τοϋ Βασιλείου τοϋ Β' περί τής Αρχιεπισκοπής 
Άχρίδος (Byz. Zeit. II, 1893 σ. 42-46) θά επανεξετασθώσιν ύφ’ ημών 
έν συγκρίσει προς τά ανωτέρω μνημονευθέντα Notifia Episcopatuum, τον 
βίον τοϋ Κλήμεντος, τάς επιστολάς τοϋ Νικολάου τοϋ Μυστικοϋ καί τήν 
σύγχρονον 'Ιστορίαν. ’Ίσως δέ εκεί παραστή ανάγκη διατυπώσεως νέας τίνος 
θεωρίας περί τών σχέσεων τών Ελλήνων καί Βουλγάρων έν τή περιοχή τοϋ 
δυτικώς τής Βουλγαρίας Βυζαντινοΰ λιμίτου μετά τό 864 μ.Χ. Σημειοΰμεν 
όμως προκαταβολικώς, δτι αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας μέχρι τοϋ 972 υπήρξεν

ruckte σελ. 575). Καί ό Β έ η ς (έν Λεξ. Έλευθερ. τόμ. 4, σελ. 1) έσημείωσεν 
εσφαλμένους, δτι ή επισκοπή Γλαβινίτζης εμφανίζεται μέ τό σλαβικόν όνομα περί τό 
900, παραβλέψας τό γεγονός, δτι ούτε εις τόν βίον τού Κλήμεντος (916), επισκόπου 
Βελίκας, ούτε εις τά Τακτικά τού ι' αιώνος, ήτοι τοϋ Λέοντας Σοφοΰ, τοϋ Κωνσταν
τίνου τοϋ Πορφυρογέννητου (959) καί τοϋ Τσιμισκή (969 - 972) εμφανίζεται, ώς ιδία 
επισκοπή αυτή, είτε υπό τό ελληνικόν είτε υπό τό σλαβικόν όνομα.

1. Illyrisch - Alb. Forsch, I, 197.



εις κα'ι μόνος, χαρακτηριζόμενος ως πατριάρχης από του 927 και εδρεύων εις 
την κυρίως Βουλγαρίαν 1 2.

2. Περί τής Αύλωνίας 2 (κείμενης άρχικώς παρά τό χωρίον Πλάκα κατά 
Patsch εν Illyrisch-Alb. F. I, 176 3) ελέχθησαν ανωτέρω μερικά (σελ. 189), 
πρέπει όμως νά προστεθή ενταύθα, ότι είναι εσφαλμένη ή γνώμη τού Jirecek 
(αυτόθι), ότι μετά τον ε' καί ς' αιώνα 4 ΰπήχθη ή επισκοπή εις τον Δυρρα

1. Εδρεύων έν Πρεσλάβα (Pereislavets). Ίδέ Die. d’histoire et Geogr. 
ecclés. I, 321 καί Γ. Kov ι δά ρη, ‘Η θέσις τής Εκκλησίας τής Βουλγαρίας έναντι 
του Οίκ. Πατριαρχείου επί Τσιμισκή. Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών 1943. Ή 
Βουλγαρική ‘Εκκλησία λαβοΰσα έκ Κωνσταντινουπόλεως, τφ 870, ώς αρχιεπίσκοπον 
τόν ’Ιωσήφ, έγκατασταθέντα έν Πρεσλάβφ, έτέλει υπό την έποπτείαν του Οίκ. Πα- 
τριάρχου. Ή Βουλγαρική ’Εκκλησία άπήλαυεν εσωτερικής αυτονομίας. Τφ 917 ό 
Συμεών άνΰψωσεν εις αρχιεπίσκοπον τόν Ίωάννην, άνακοινώσας απλώς τήν εκλο
γήν εις τόν Πατριάρχην (έκδιωχθέντος ή άποθανόντος τοΰ αρχιεπισκόπου Γεωργίου). 
Ό ’Ιωάννης είχε τήν έδραν του εν Πρεσλάβφ. Διά τών ειρηνικών σχέσεων Βυζαν
τίου - Βουλγάρων επί Πέτρου (927 - 969) άνεγνωρίσθη ή ανεξαρτησία τής Βουλγαρι
κής ’Εκκλησίας, τοΰ Βουλγ. Πατριαρχείου έχοντας πλέον ως έδραν τό Αωρόοτολον ifj 
νυν Αρήατρα, ώς λέγει σημείωμα παρισ. κώδικ. 880 Foil. 407 , 299, δημοσιευθέν υπό 
τοΰ Η. Geizer (Patriarchat von Achrida, σελ. 6). Ή Δρήστρα μετωνομάσθη 
εις Σιλίστριαν βραδύτερον. Πρώτος Πατριάρχης πολιτικώς κυρίως αναγνωριστείς ήτο 
ό Δαμιανός (’ίσως "Ελλην τήν καταγωγήν αρχιεπίσκοπος επί Συμεών). Τό Πατριαρ- 
χεΐον Πρεσλάβας, όπερ ήτο αυθαίρετον κατασκεύασμα τοΰ Συμεών, έπαυσε νά ύφί- 
σταται τφ 971. Ή Πρεσλάβα παρέμεινεν ώς απλή επισκοπή (υφιστάμενη τω 
971;), αν καί ήτο έδρα τής Κυβερνήσεως. Κατελήφθη τφ 971 υπό τοΰ Τσιμισκή. 
(Ίδέ Καρπάθιον, Βουλγ.’Εκκλησία, έν Θρησκ. Χρ.Έγκυκλ. 637 - 640.) Κατά ταΰτα 
μεταξύ τών ετών 870-917 ή υπό τήν έποπτείαν τοΰ Οίκ. Πατριαρχείου τελούσα 
’Αρχιεπισκοπή Βουλγαρίας εΐχεν ώς έδραν τήν Πρεσλάβαν, ένφ ό πρώτος Πατριάρ
χης Βουλγαρίας Δαμιανός παρουσιάζεται έχων έδραν έν Δρήστρα άπό τοΰ 927. Ποία 
ήτο ή έδρα τοΰ αΰθαιρέτως προαχθέντος εις πατριάρχην αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας 
άπό τοΰ 917 - 927, δτε άνεγνωρίσθη «κελεύσει» τοΰ Ρωμανού τοΰ Λεκαπινοΰ υπό τής 
Συγκλήτου ή απονομή τοΰ τίτλου τοΰ Πατριάρχου εις τόν αΰτοκέφαλον έν τή ουσία 
άπό τοΰ 917 άρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας Δαμιανόν, δεν γνωρίζομεν, άλλα πρέπει νά 
ύποθέσωμεν δτι ήτο ή Πρεσλάβα. Οι πρό τούτου ’Αρχιεπίσκοποι ήσαν ’Ιωσήφ 
870, Γεώργιος 878, εΐτα οι : Λεόντιος, Δημήτριος, Σέργιος, Γεώργιος (Geizer, 
αυτόθι, σ. 7) καί ’Ιωάννης, μεθ’ δ ήκολούθησεν ό Δαμιανός. Τούτου καθαιρεθέντος 
υπό τοΰ Τσιμισκή (971), ώρίσθη προφανώς άλλος ώς αρχιεπίσκοπος πλέον (άγνωστον 
ποιος), εδρεύων έν Δωροστόλφ. Μετά τό 976 πρέπει ίσως νά τεθή ό Γαβριήλ, εδρεύων 
έν Βοδενοΐς καί ΙΙρέσπρ, καί ό Φίλιππος (1002) έν ’Αχρίδι.

2. Ή άρχαία αυτή αποικία τών Συρακουσών μνημονεύεται τό πρώτον παρά τφ 
Πτολεμαίφ III, 12, 2. Μνημονεύεται εΐτα ώς Avalona, Avelona, Lavalona, Eavel- 
lona, παρά δέ τοΐς Παλαιοσερβικοΐς έγγράφοις Avlona ή Vavlona. Οί ’Αλβανοί 
Γκέγκηδες όνομάζουσιν αυτήν Vljona, ένφ οί Τόσκηδες Vljora.

3. Real - EncycL, τ. 4, σελ. 2414-2415, παραπλεύρως πρός τήν Αυλώνα μία 
τελείως άγνωστος Αύλίνιδος μητρόπολις. ’Επισκοπή 458, 553.

4. Suff la y, Städte κ.λ.π. σελ. 30 εξ. λέγει δτι υπήρχε τφ 519, ένφ ό 
Συνέκδημος τοΰ Ίεροκλέους είναι συγγραφή τών ετών 528 - 535.



χίου, διότι είναι γνωστόν, ότι ανέκαθεν, άφ’ ής ήρξατο δ Δυρραχίου ν άσκή 
τα καθήκοντα μητροπολίτου, ύπήγετο εις αυτόν. Η μεταφορά τής Αυλώνος 
εκ τής θέσεως Πλάκα εις την σημερινήν συνέβη κατά την αρχήν τοΰ Μεσαίω
νας. Κάνινα ώνομάσθησαν τφ 1018 1 2 3. Ό πληθυσμός κατά τον J. ίσχυρώς 
μετεβλήθη από τοΰ ζ' αίώνος διά τής εποικήσεως των Σλάβων, οιτινες όμως 
δεν ήδυνήθησαν να διατηρήσωσι την εθνικότητα των. Ία περί τον Αυλώνα 
φέρουσιν εν μέρει σλαβικά ονόματα, άλλα κατοικοΰνται υπο των Ί οσκηδων . 
Τελευταία μνεία, μετά τό 535, είναι ή τοΰ ήμετέρου Τακτικού (732- 746). 
* Η επισκοπή Αΰλωνίας, μινημονευομένη κατά τό 458 (επιστολή προς Λέοντα A ) 
καί κατά τούς χρόνους τής Ε' Οικουμενικής, έχομεν πάντα λόγον να θεωρή
σω μεν ως πιθανόν ότι διετηρεΐτο κατά τον η' αιώνα, ότε συνετάγη το ημέ- 
τερον Τακτικόν. Μετά τοΰ Αυλώνος θά συνεξετάσωμεν καί τήν περίπτωσιν 
τής ’Απολλωνίας, ή οποία εκλιποΰσα κατά τον ς' αιώνα άντικατεστάθη υπό
τής τοΰ Αυλώνος.

Ή άποψις, ότι κάτοικοι τών πληττομένων μεσογείων περιοχών, φεΰγον- 
τες τάς επιδρομάς ή καταστραφείσας εξ άλλων λόγων πόλεις - επισκοπάς, κατέ- 
φευγον εις όχυράς καί ασφαλείς πόλεις-φρούρια, είτε εν τή παραλία είτε εν 
μεσογείφ ορεινή περιοχή, αληθεύει όχι μόνον διά τήν Άκροκεραυνίας άλλα 
καί διά τήν τής ’Απολλωνίας.

Καί εδώ πάλιν εχομεν μίαν έξόχως διαφέρουσαν περίπτωσιν μαρτυρού
σαν, ότι δ συντάκτης τοΰ πρωτοτύπου τοΰ Παρισινού Τακτικού έ'χεται τής 
πραγματικότητας, όπως μαρτυρούν και αλλαι περιπτώσεις, και δη και τής 
Μελιτηνής τής ’Αρμενίας. 'Η άπόδειξις τής μή αντιγραφής είναι οφθαλμο
φανής καί ή γνησιότης τοΰ Παρισ. Τακτικού κυροΰται πολλαχόθεν.

3. Είδικώτερον περί τής ’Απολλωνίας παρετήρησεν ήδη παλαιότερον δ 
Sufilay 8, ότι αΰτη άνήκει εις τάς πρώτας επίσκοπος τής περιοχής τάς μνη- 
μονευομένας άπό τοΰ γ' μέχρι τοΰ ε αιώνος. Αυτή, ως γνωστόν, ηκμασε κατα 
τούς ρωμαϊκούς αύτοκρατορικούς χρόνους μετά νομικής Σχολής, εκεί το δε 
παρά τήν μονήν ΙΊόγιανι4. Ή τελευταία μνεία τής άρχαίας καί ονομαστής 
ταύτης Ελληνικής άποικίας τών Κερκυραίων, άπεχούσης 10 στάδιά-απο τών 
επί τοΰ Ίονίου πελάγους 5 εκβολών τοΰ ’Αώου, είναι ή τοΰ Συνεκδήμου τοΰ 
'Ιεροκλέους (528-535), όπως βλέπομεν εις τον άνωτέρω μικρόν συγκριτικόν 
πίνακα (σελ. 179). Ευθύς όμως αμέσως αι δυσμενείς συνθήκαι τής εποχής

1. Αυτόθι, σ. 31. Μνημονεύεται εις τό σιγίλλιον τοΰ Βασιλείου Β'.
2. Αυτόθι.
3. Illyrisch - Alb. Forsch., σελ. 193, ένθα μνημονεύει εκτός τοΰ Δυρραχίου 

τάς έπισκ. Doclea, Sarda, Scodra, Lissus, Scampa, Amantia, Appolonia (αντί 
Apollonia), Byllis, Aulona καί ίσως Ulcinum.

4. Honigmann, Hierocles Synecdèmus.
5. Illyrisch - Alb. Forschungen I, 172.



καί προ πάντων ή επέκτασις του τέλματος τής περιοχής συνέβαλον εις την 
τελείαν παρακμήν τής πόλεως Δεν έχομεν αμφιβολίαν, δτι ήτο επισκοπή 
κατά τον ε' καί κατ’ ακολουθίαν καί τον ς' αιώνα 1 2, αν καί ώς συνήθως δεν 
διεσώθησαν ονόματα επισκόπων. Διεσώθησαν τα ερείπια (καί το όνομα La 
Pollina κατά τον Μεμαίωνα), άτινα περιέγραψαν οι Pouqueville, Leake, 
Lord Holland, Heuzey, Δήμιτσας, Weingard, Patsch καί ό ήμέτερος 
’Άνθιμος Άλεξοΰδης 3. Περιώνυμον υπήρξε τό παρ’ αυτήν επί ύψηλοΰ λόφου 
κείμενον Μοναστήριον τής «Παναγίας τής ’Απολλωνίας». Οι κάτοικοι τής 
’Απολλωνίας κατέφυγον εις τον Αυλώνα. "Ωστε όρθώς δεν μνημονεύεται εις 
τό Παρισινόν Τακτικόν.

***

4. ”Ας ’ίδωμεν όμως κατά σειράν τί γνωρίζομεν περί τής τύχης τών 
παλαιών πόλεων-επισκοπών, αΐτινες δήλόν τι είναι κοιναί εις τήν πολιτικήν 
αναγραφήν ’Ιεροκλέους καί εις τό Παρισινόν Τακτικόν (528-535 καί 731- 
746 μ.Χ.). Πρόκειται περί τών επισκοπών Σκάμπης, Βνλης, Άμαν&ίας 
εκτός τής Αν/Ιωνίας, διότι περί τών άλλων, τών εν τφ Παρισινφ Τακτικφ 
νέων, εγένετο λόγος ανωτέρω (σ. 188).

’Ενταύθα πρόκειται περί επισκοπών διά τάς οποίας εξέφρασε γνώμην 
καί δ De Boor, ότε τό πρώτον εξέδωκε τό Παρισινόν Τακτικόν4. Ό De 
Boor εξέφρασε τήν γνώμιην προκειμένου περί τών επισκοπών Σκάμπης, 
Άμαντίας καί Βΰλης, ότι αΰται εξέλιπον κατά τάς βαρβαρικάς έπιδρομάς 
(δεν καθορίζει τον χρόνον), τών κατοίκων καταφυγόντων εις τα οχυρά φρού
ρια τοΰ Αυλώνας, τής Σπιναρίτσας καί του Βερατίου 5. Άντίρρησιν πρέπει 
νά έ'χωμεν διά τήν περίπτωσιν τοΰ μεταγενεστέρου Βερατίου, διότι, εάν ήτο 
σημεΐον καταφυγής, τότε θά διετηρεΐτο ή επισκοπή Πολυχεριουπόλεως, ή 
οποία αποτελεί μίαν τών τεσσάρων περιπτώσεων απουσίας από τό Παρισινόν 
Τακτικόν. "Οπως δέ εΰρομεν δεδικαιολογημένας τάς άλλας τρεις περιπτώσεις 
(Λιστρών, Λυχνιδοΰ καί Άπολλλωνίας), ών ή τρίτη έχει υπέρ έαυτής σαφε-

1. Αυτόθι, I, σελ. 65 (Jirecek). Αυτόθι, σελ. I, 153 (Jirecek). Τοΰ Suf
flay, Städte und Burge Albaniens, σ. 23 - 24.

2. Ίδέ Corpus Notitiarium Episcopatuum Ecclesiæ Orientalis Græcæ, vol. 
1er. Les Listes Conciliaires υπό E. Gerland καί V. Laurent, 1936, σ. 
88, ένθα ό Άπολλων(ε)ίας, καί Βελλίδος τφ 431 έν Έφέσφ, ήτοι με 2 ονόματα καί 
αυτόθι παρατηρήσεις. Illyrisch - Alb. Forsch. I, 173.

3. Illyrisch - Alb. Forsch., σ. 174, ένθα καί αί παραπομπαί. Τό έργον τοΰ 
Άλεξοΰδη είναι Σύντομ.Ίστορ. περιγραφή τής ’Απολλωνίας. Κωνσταντινοΰπολις 1896.

4. Έν Zeitschrift f. Kirchengeschichte, 1894, σ. 592.
5. Διά τό φροΰριον τής Spinariza, κείμενον περί τάς έκβολάς τοΰ ’Αώου των 

’Αρχαίων, ήτοι τής Βοούσης τών Βυζαντινών, ίδέ Illyrisch - Alb. Forschungen I, 
174 καί Π, 6, 48, 89, 152, 174 καί 293.



στέρας αποδείξεις, τοιουτοτρόπως πρέπει να θεωρήσωμεν ώς δεδικαιολογημέ- 
νην — τα γεγονότα είναι άγνωστα ήμΐν — την απουσίαν τής Πολυχεριουπό- 
λεως. Δεν άνεγράφη ώς επισκοπή, διότι εΐχεν εκλείψει. Τουναντίον φαίνεται 
πιθανόν, ώς εΐδομεν, ότι ό Αυλών άπετέλει σημεΐον στηρίξεως τής 2“? 
γραμμής αμΰνης διά των φρουρίων, ατινα ανίδρυσεν ό ’Ιουστινιανός δ Α' 
προς άμυνάν εις βάθος τών Β.Δ. περιοχών τής αυτοκρατορίας. 'Ως πρός 
τάς περιπτώσεις όμως τών επισκοπών Σκάμπης (μεταγενέστερον Έλβασάν), 
Άμαντίας (παρά την ΙΙλιότσια) και Βύλης (μεταγενεστέρως επισκοπή Γρα- 
διτζίου) ή δυνάμεθα νά εικάσω μεν ώς πιθανήν την επί μακρότερον χρόνον 
διατήρησίν των, εφ’ όσον μνημονεύονται εις τό Παρισινόν Τακτικόν, τό 
όποιον άποδεικνΰεται, εκ τοΰ πλήθους τών εξετασθεισών περιπτώσεων καί εκ 
τών ανωτέρω συγκρίσεων πρός τον Τεροκλέους Συνέκδημον, ώς άνταποκρινό- 
μενον εν ίκανώ μέτρφ πρός τα πράγματα.

α. Ή επισκοπή Σκάμπης εμφανίζεται μέχρι τών αρχών τοΰ ς' αιώ
νας 1 2 3. ‘Ο Sufflay 8 όμως εσημείωσεν, ότι «όπως κατά τήν εκθεσιν τοΰ Πρί- 
σκου ή Naissus (Neâ) εις τό εσωτερικόν τής Δακίας ΐστατο σχεδόν εξ ολο
κλήρου εγκαταλελειμμένη εν τώ μέσφ κενών από ανθρώπους καί κεκαλυμμένων 
από πυρίκαυστα ερείπια χώρων, οΰ'τω καί εν ετει 479 ή Σκάμπη, κειμένη 
εις τήν μεγάλην οδικήν καί στρατιωτικήν αρτηρίαν, ήτο άπογυμνωμιένη από 
τούς κατοίκους της από μακροτέρου χρόνου» (πάλαι). Ή μνεία της υπό τοΰ 
Τεροκλέους (528-535) μαρτυρεί όμως, ότι πρέπει να θεωρήσωμεν τήν πό- 
λιν - επισκοπήν ύφισταιιένην τουλάχιστον κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ ς' αιώ
νας, δεδομένου μάλιστα ότι κατά τούς χρόνους τοΰ Τουστινιανοΰ μνημο
νεύονται 26 άνανεωθέντα καί 32 νέα φρούρια, τά πλεΐστα τών οποίων δεν 
δυνάμεθα νΰν να ταυτίσωμεν 4 * * *. ‘Επί πόσον χρόνον διετηρήθη ή επισκοπή

1. Διά μέν τάς ταυτίσεις παλαιών καί νέων τόπων (πόλεων ή επισκοπών) ίδέ 
τήν έκδοσιν Honigmann, Hierocles, όπως καί Sut fia y, έν Städte und 
Burge Albaniens" διά δέ τάς αναβιώσεις επισκοπών τήν σελίδα 125 τής έκδόσεως 
Notitiæ τοΰ Part hey, ένθα τά ύπ’ άριθ. 3 τοΰ 980 μ.Χ. (κατά τόν Η. Geizer).

2. Gams, Series Episcoporum, σ. 408, επίσκοπος Τρώϊος επί Πάπα Όρ- 
μίσδα (519 μ.Χ.), Suff lay, έν Illyrisch - Alb. Forschungen, σ. 189 καί 193.

3. Städte und Burge Albaniens, σ. 16. Περί τό 519 ό παπικός λεγάτος έκ 
Σκάμπης έγραφε : «Tantam devotionem, tantas Deo gratias, tantas lacrymas, 
tanta Gaudia difficile in alio populo vidimus», Act. Alb. 1, 29. Ιΐροήρχετο άπό 
τους Λατίνους τής περιοχής, Illyrisch.-Alb. Forsch. I, 194.

4. Περί κτισμάτων, IV, 4, έκδ. Βόννης, 277 εξ. Ό Sufflay (σ. 17) λέγει, έάν 
εις τόν κατάλογον τών μεταγενεστέρων ισχυρών φρουρίων, όπως ή Kroja, τά Petrela,
τά Kanina, τό Belgrad, περιλαμβάνονται υπό άλλο, ενδεχομένως ακόμη πρός τού-
τοις παρεφθαρμένον όνομα" οϋτω δυναταί τις έκ τοΰ γεγονόνος, ότι πόλεις οΐαι : ή
Lissus, τό Ulcinium καί τό Δυρράχιον δέν μνημονεύονται, νά συμπεράνη έν τοΰτοις
δι’ ένα μεγαλύτερον αριθμόν ισχυρών θέσεων έν Νέα Ήπείρφ.



κατά την λίαν σκοτεινήν εποχήν, από τοΰ τέλους του ς' μέχρι των μέσων 
του η' αιώνος, δεν δυνάμεθα νά γνωρίζω μεν, διότι δεν διεσώθησαν ειδήσεις. 
Έν τοΰτοις δυνάμεθα νά κάμω μεν μίαν ΰπόθεσιν, ότι δηλαδή εν Κωνσταν- 
τινουπόλει, ότε εγένετο ή συγχώλ'ευσις των εκκλησιαστικών επαρχιών τής 
Δΰσεως (731), ΰφίστατο ένας κατάλογος των μητροπόλεων καί επισκοπών 
αυτής, διάφορος βεβαίως τοΰ καταλόγου των πόλεων, δν μάς διέσωσεν δ 
Ιεροκλής (ένεκα τής διαφόρου φιλολογικής μορφής καί σειράς, ήτοι «τάξεως»), 
δ χρόνος τής συντάξεως τοΰ οποίου δεν πρέπει νά τεθή πολύ μακράν τοΰ 
έτους 731 1.

β. Ώς προς τάς λοιπάς επισκοπάς παρατηροΰμεν τα εξής : Καί δ Sufflay 
ακόμη, σημειώνων, ότι αί ρωμαϊκαί πόλεις Διοκλεία, Σάρδη, Σκάμπη, ’Απολ
λωνία, Άμαντία, Βοΰλλις κατεστράφησαν εν μέρει διά των εχθρικών εισβο
λών καί εν μέρει διά τής βαθμιαίας άποτελματώσεως, προσθέτει εν τοΰτοις, 
ότι αΐ επισκοπαί των δεν έξηφανίσθησαν, άλλα μετεμορφώθησαν. Ούτως δ 
επίσκοπος Διοκλείας (Jirecek, Gesch. der Serben, σ. 172. Ίδέ Acta Alb. 
1, 46) είχε τήν έδραν του εις τα ερείπια τής πόλεως κατά τον ια' αιώνα 
καί χωρίς αμφιβολίαν εκληρονομήθη υπό τοΰ Άντιβάρεως, κλπ. Περί τοΰτου 
όμως θά διαλάβω εις άλλην μελέτην περί τών μετά τον Γ αιώνα μεταβολών.

Ή επισκοπή Βΰλης 2 άνεβίωσεν εις τήν επισκοπήν Γραδιτζίου (όνομα 
σλαβικόν), άλλα ή έδρα τοΰ επισκόπου από τοΰ ια' αιώνας εΰρίσκετο εις το 
πάντοτε ορθόδοξον «λευκόν φροΰριον», ήτοι τό Belgrad, Βελέγραδα (νΰν 
Βεράτιον)3. Ή γνώμη του ότι ώνομάσθη άπαξ ΓΙολυχεριόπολις, ώς καί 
εκείνη περί παραφθοράς εις Βελιγεριόπολις, δεν είναι ακριβείς, ώς δεικνύει δ 
ανωτέρω πίναξ 4.

1. Κατά τόν ι' αιώνα άνεβίωσε μέ τό νέον σλαβικόν όνομα Τζερνίκου καί βρα- 
δύτερον προσθέτει δ Sufflay (I, 196) εις τήν επισκοπήν Vrego (Vregensis).

2. Άνατολικώς τοΰ Αύλώνος (22 χιλ.) εις τήν ορεινήν περιοχήν τής αρχαίας 
’Ιλλυρικής φυλής τών Βουλλιώνων ίδρΰθη ή ρωμαϊκή αποικία Byllis, ής ερείπια 
σφζονται παρά τφ χωρίφ Hakalj τής περιοχής Μαλακάστρας. Jirecek, έν Illy
risch - Alb. Forschungen, σ. 186. Πότε συνετελέσθη ή μετονομασία εις Γραδιτζίου 
δεν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν. ’Αλλά περί τοΰτου κατωτέρω.

3. Ε. Ρηκάκη, Βεράτιον, ιστορική, αρχαιολογική καί λαογραφική πραγμα
τεία, Έν Άθήναις 1910. 'Ο σ. φρονεί, ότι εις τήν περιοχήν Βερατίου - Μουζακίας 
θά εΐσήχθη ή ’Αλβανική επί τής εποχής τοΰ Σκεντέρβεη (ιε' αιώνα). Έκ πληθυ
σμού 180.000 οί 40.000 ήσαν τφ 1910 Χριστιανοί, εχοντες άμυδράν συνείδησιν τής 
'Ελληνικής καταγωγής των. Ίδέ καί Άλεξούδην εν Δ.Ίστ.Έθν.Έτ. Ε' 352 έξ. καί 
Έκκλ. Άληθ. 20, 485.

4. Έν Städte und Burge, σελ. 32, σημειώνει : Belgrad (Belogradum, Belle- 
gradum, Βελαγράδον, τά Βελέγραδα, σλαβ. Belgrad, it. Belgrade, άλβ. καί από τοΰ 
ις' αιωνος Βεράτιον, makedorum. Velarde, Βελέγαρδε), «τό λευκόν φροΰριον», έδρα 
τών Βουλγάρων Khane, Βυζαντινών διοικητών καί Ελλήνων δεσποτών, φέρει σλα
βικόν όνομα. Πριν ή επικρατή ση αυτό τό σλαβικόν όνομα, γεγονός όπερ συνέβη τό



Ό Sufflay (Städte und Burge 23), εξετάζων την ιστορίαν των πόλεων 
Επικαρπίας εν τφ Βορρά, Άμαντίας και Βοΰλλις εν τφ Νότφ, παρετήρησεν, 
δτι εν αρχή τής βαρβαρικής περιόδου αί εν λόγω πόλεις εν τή αρχική των 
καταστάσει, ώς φρουρίων, κατεστράφησαν. Έπί τοΰτοις σημειώνει, δτι ή 
τελευταία μνεία είναι ή παρά Προκοπίφ μεταξύ των άνακαινισθέντων φρου
ρίων, άλλ’ δτι ή Byllis επί τινα χρόνον εφυτοζώει, ώς εξάγεται καί από το 
σλαβικόν όνομα τού συνοικισμού Γραδιτζίου (από το grad = φροΰριον). Ό 
Ρηκάκης 1 αναφέρει ενταύθα τρεις καλφς σφζομένας εκκλησίας (θ' αΐώνος ;) 
παλαιοβυζαντινοΰ ρυθμού. Τελευταίος επίσκοπος γνωστός ΰπήρξεν δ Φιλό- 
χαρις, ζήσας μετά τό 451.

Τής επισκοπής Άμανθίας, ύπαρχοΰσης άναμφιβόλως κατά τον ς' αιώνα, 
Ιφ’ όσον μνημονεύεται παρά τφ ΤεροκλεΤ, δεν έσώθησαν ονόματα επισκόπων. 
’Έκειτο νοτίως τού Αΰλώνος 30 ρωμαϊκά μίλλια από τής ’Απολλωνίας προς 
την οδόν την άγουσαν προς την ηπειρωτικήν Άδριανούπολιν (παρά τό 
Άργυρόκαστρον ;). Ή περιοχή της έφθανε μέχρι τής θαλάσσης. Ό Patsch 
εΰρε τα ερείπιά της παρά τό χωρίον Πλιότσια. Τελευταία μνεία, ώς καί των 
προηγουμένων, εις τό ήμέτερον Τακτικόν. Ό Jirecek (Illyrisch - Alb. σ. 187) 
θεωρεί, δτι καί ή πόλις αυτή ευθύς μετά τούς χρόνους τού ’Ιουστινιανού 
ήρειπώθη.

Ή ανωτέρω βραχεία έξέτασις δεικνύει δτι, ενφ διά τό Δυρράχιον αι 
μαρτυρίαι είναι περισσότεραι, ώς στηριζόμεναι καί επί τής παρουσίας τών 
μητροπολιτών εις τάς μεγάλας συνόδους τού 787 καί 879, διά τάς επίσκοπός 
αι μαρτυρίαι μετά τά μέσα τού ς' αΐώνος περιορίζονται κυρίως εις τό ήμέ
τερον Τακτικόν (731 μ.Χ.). Ή έ'λλειψις ειδήσεων όμως δεν σημαίνει καί 
εξαφάνισιν, τών επισκοπών - πόλεων. ’Εάν δέ ύπενθυμίσωμεν 1) την διαπι
στωθεί σαν εξ άλλων πηγών ΰπαρξιν εις τάς περιοχάς Λυχνιδού - Στόβων τών 
δύο τούτων επισκοπών ασφαλώς κατά τον ζ' αιώνα (ανωτ. σ. 184- 187), 2) 
την κατά τον η' καί τον θ' αιώνα διατήρησιν τής θέσεως τού Δυρραχίου καί 
3) την εμφάνισιν καί επισκόπου εκ τής Εκκλησίας τής Ν. ’Ηπείρου, τού 
Δεκατέρων Ίωάννου, κατά την εν Νικαία Ζ' Οίκου μ. (787), δυνάμεθα να συμ- 
περάνωμεν, δτι είναι παρακεκινδυνευμένη ή γνώμη δτι εξηφανίσθησαν πάσαι 
λίαν ενωρίς. Τούτο συνέβη εις μακρότερον χρόνον. ’Απομένει λοιπόν τό γεγο
νός δτι, μεταξύ τών ετών 750 περίπου καί τού τέλους τού θ' αΐώνος, εξηφανί-

τέλος τοΰ ι' αΐώνος (Act. Alb. 1, 58 καί Κεδρηνοϋ I, 476 διά τό έτος 1018), φαίνε
ται δτι τό φροΰριον θά ώνομάσθη από τών αρχών τοΰ θ' αΐώνος παρά τοΐς Βυζαν
τινούς Βουλγαρόπολις εκ τών ένταΰθα αρχόντων παλαιών βουλγάρων Εύγενών (bul- 
garici rectores, comités μεγιστάνες). "O Sufflay παραπέμπει εις τάς Not. 3 
(Parthey, σ. 125), ατινα ανήκουν εις τό 980 μ.Χ.(;), καί εκφράζει την άστήρικτον 
ΰπόθεσιν, δτι πρόκειται περί παραφθοράς τοΰ Βουλγαροπόλεως εις Πουλχεριοπόλεως.

1. "Ενθ" άνωτ. 22. Μνημονεύεται αυτόθι Codex Beratinus (τοΰ ς'αΐώνος ;).



σθησαν αι παλαιαί επισκοπαί, α! άναφερόμεναι εις το Τακτικόν τοϋ Παρισι
νού κώδικας 1555 A καί ένεφανίσθησαν 4 νέαι, μόλις δε κατά τά τέλη τοϋ Τ 
αΐώνος προσετέθησαν 11, εξ ών 5 (Λυκινίδου, Γραδιτζίου, Αυίιωνείας, I λα- 
βινίτζας ήτοι Άκροκεραυνίας καί Τζερνίκου) είναι άναβίωσις παλαιών, εις ας 
δέον να προστεθη ή παλαιότερον εξαφανισθεισα Πολυχεροπολεως (τό μετά 
ταϋτα Βεράτιον). Αι λοιπαί είναι νέαι. Τινές εκ τών νεωτέρων οφείλονται εις 
επεκτάσεις προς βορράν (Άντίβαρι, Σκόδρα κλπ.), ενεκα επεκτασεως καί τής 
διοικητικής δικαιοδοσίας τοϋ Βυζαντίου. Εις τό ερώτημα, τό όποιον τίθεται 
προ ημών, πότε ακριβώς συνέβησαν τ’ αποφασιστικά εκείνα γεγονότα, ά'τινα 
επέφεραν καταστροφάς εις την μεταξύ Δυρραχίου, άποτελοϋντος κατα τόν η 
καί θ' αιώνα σπουδαιότατον σημεΐον στηρίξεως τής άμύνης τοϋ Βυζαντίου 
εν τή Άδριατική \ καί ’Αργυρόκαστρου περιοχήν, ή άπάντησις δεν δύναται 
νά είναι άλλη από την δοθεΐσαν : αι επιδρομαί τών Βουλγάρων τοϋ τέλους 
τοϋ θ' αΐώνος. Την νέαν διαμόρφωσιν τών πραγμάτων τής Εκκλησίας Κων- 1

1. Ό Ostrogorsky (Geschichte des Byz. Staates 1952*, σ. 67 έξ.) 
όμιλεΐ περί χαώδους παταστάσεως εν τή Βαλκανική καί εγκαταστάσεων τών Σλάβων 
κατά τόν ς' - ζ' αιώνα. Έν αρχή τοΰ ζ' αΐώνος (σ. 76) λεγει ο ίδιος ο σ., στηριζό- 
μενος εις τά «Θαύματα τοΰ Άγ. Δημητρίου» (ίδε νΰν εργασίαν Χρυσανθοπουλου εν 
Θεολογία 1954- 1955), τά περιεχόμενα εις τήν Πατρολ. τοΰ Migne (τόμ. 116, 1204 
εξ.), αί επιδέσεις έφθασαν μέχρι Nis, Θεσσαλονίκης καί Δαλματίας (614 καταστροφή 
Σάλωνων), ένθα κατεστράφη ή Βυζαντινή κυριαρχία καί ό πολιτισμός εις τήν Δυτ. 
Βαλκανικήν. Έν τοΰτοις εκτός άλλων πόλεων εν τφ Βορρά άπέμειναν εν τφ Νοτφ ή 
Βουθόη (Budva), ή Σκόδρα καί τό Άλέσσιον. Δεχόμενος ό Ο. τήν πλημμυρίδα τών 
Σλάβων φθάσασαν εις Πελοπόννησον, μέχρι τοΰ Νότου —· χωρίς τας συνέπειας βεβαίως 
τής θεωρίας τοΰ Fallmerayer — καί είτα τήν επιβίωσιν τοΰ Έλληνισμοΰ, δτε καί κατέ
στη δυνατόν νά εΐσαχθή ή θεματική όργάνωσις (περί ής κατωτέρω) κατά τόν θ αιώνα 
σημειώνει, ότι επί "Ηρακλείου έγκατεστάθησαν οι Σέρβοι καί οί Κροάται εν τή Βαλ
κανική (σ. 85), έξ ών οι πρώτοι άνεγνώριζον τήν κυριαρχίαν τοΰ Βυζαντίου. Επι
τυχής ύπήρξεν ή επίθεσις κατά «τών Σκλαβινιών» υπό Κιόνσταντος Β τφ 658 εν 
Μακεδονία (πρβλ. Στ. Κυριακίδου, Βολερόν) καί είτα τοΰ "Ιουστινιανού τοΰ 
Β' (688 - 689) κατά τόν Θεοφάνη (364, πρβλ. καί Ostrogorsky, σελ. 106). Τότε 
ή Præfektura Illyricum ύφίστατο φαινομενικώς, διότι άπό’τής Σλαβικής κυριαρχίας 
ΰφίστατο ή Βυζαντ. κυριαρχία μόνον εις Θεσσαλονίκην καί τήν περιοχήν της! "Η ενί- 
σχυσις τής θέσεως τών Βυζαντινών κατά τόν η' αιώνα (σ. 137, 155 εξ.) εφερε την 
ϊδρυσιν τών θεμάτων κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ θ' αΐώνος τής Θεσσαλονίκης και 
Δυρραχίου ώς σπουδαιότατα στηρίγματα τής Βυζ. Δυνάμεως εις τό Αΐγαΐον καί τήν 
Άδριατικήν καί τήν περιοχήν των (πρβλ. σ. 199 καί 241). Διά τήν κυριαρχίαν τών Βυ
ζαντινών εις Βαλκανικήν επί Βασιλείου Α', ίδέ Μακεδονικά Άμάντου καί Α' τόμον 
"Ιστορίας του, καθώς καί τάς μελέτας Ζακυθηνοΰ καί Κυριακίδου. Οι χάρται τοΰ 
έργου τοΰ Ξαναλάτου τών ετών 802 - 963 (σελ. 22 - 27 τοΰ έργου : Τα όρια τοΰ Ελλη- 
νισμοΰ εις τήν Βαλκανικήν 1945) δίδουν ό,τι προκύπτει από τάς πηγάς. Διά τάς έπι- 
δρομάς τών Βουλγάρων σπουδαΐαι είναι αΐ μελέται τοΰ Ν. Βεη ( Ελληνικά 1928) 
καί τοΰ Κάλλια, Choirosphactes.



σταντινουπόλεως, καί δή τής διοικητικής αυτής δικαιοδοσίας έφ’ δλων των 
πραγματικώς υπό τούς Βυζαντινούς αΰτοκράτορας τελουσών περιοχών — καί 
δ Βασίλειος δ Α' ό Μακεδών εξησφάλισε την κυριαρχίαν αυτού εν τή Δαλ
ματία (878) καί άρα καί εν τφ θέματι τού Δυρραχίου —, την βλέπομεν εις 
τό επόμενον Τακτικόν (901 - 907 μ.Χ.).

***

5. Ιο σπουδαιοτερον κείμενον, μετά τό ανωτέρω, είναι τό Τακτικόν τού 
Λεοντος τού Τ , εις το οποίον, όπως βλεπομεν (εις την προτελευταίαν στήλην 
τού ανωτέρω πίνακας), εύρίσκομεν 4 δλως νέας επίσκοπός. Τούτο σημαίνει 
ριζικήν μεταβολήν εις τήν ύπαιθρον τού θέματος Δυρραχίου, συντελεσθεΐσαν 
από τού η' μέχρι τέλους τού θ' αίώνος, μαρτυρουμένην διά τα έτη 901 -907, 
ήτοι μετά τάς βεβαίας επιδρομάς των Βουλγάρων (896-900).

Έκ των τεσσάρων επισκοπών : ή τών Στεφανιακών εμφανίζεται ώς νέον 
φροΰριον τής Νέας 'Ηπείρου ήδη από τών χρόνων τού ’Ιουστινιανού (Προ
κόπιος, Περί χτισμάτων IV, 4). Ή έδρα του κατά τον Ippen εκειτο ίσως 
μεταγενεστέρως παρά τήν εκκλησίαν Sen Li άπέχουσαν 1 καί Χ/2 ώραν από 
τού Ismi Μετά τού φρουρίου συνεδέετο πόλις, ής τα ερείπια κατά τόν 
Ippen δέον ν’ άναζητηθούν παρά τό χωρίον Stiefan, άνατολικώς τού Μάτη. 
Ή πρώτη εμφάνισις τής επισκοπής ταΰτης είναι άρχαιοτέρα τού Τακτικού 
τού Δέοντος, εφ’ δσον Κοσμάς δ Στεφανιακών υπογράφει τα πρακτικά τής 
Μεγάλης Συνόδου (879) τού Φωτίου. Αξιοσημείωτου πάντως είναι ότι εν 
τφ Τακτικφ τοϋ Δέοντος Τ' (901 - 90?) εμφανίζεται ώς πρωτόθρονος καί 
την θεσιν ταΰτην διατηρεί μεταγενεστέρως 1 2.

'a; /)' έπίσχοπος έ/,φακ%ετα, ό Δουνα/37ας. Ή Βδρα του εκειτο, κατά 
τον ’Ακροπολίτην 3, μεταξύ Δυρραχίου καί τού ποταμού Μάτη (Mat) 4 5.

Ά; y' έπίσχοπος έ/ιφακ^τ«" ό Δροών, Εχων τήν έδραν του εν τφ κέν- 
τρφ τής Μεσαιωνικής χώρας Arbanum, ήτις συνέχιζε τήν άρχαίαν Άλβα- 
νοΰπολιν. ’Εμφανίζεται εις τα Acta Alb. (I, 57) τού θ' αίώνος δ.

Ώς δ' και τελευταίος επίσκοπος εμφανίζεται δ Έλισσοϋ (τής παλαιός

1. Suff la y, Städte und Burge, σελ. 18, ένθα καί ή παοαπομπή εις Acta 
Alb. 1, 57 Illyrisch - Alb. P. I, 1916, σελ. 195. Ίδέ χάρτην 'Αλβανίας είς τόν Α" 
τομον του Εγκυκλοπαιδικοί) Λεξικού ΈλευΌ’ερουδοίκτ].

2. Suff lay, Städte, σελ. 185, Illyrisch Alb. I, 167, ένθα σημείο Errai δτι 
δεν γνωρίζομεν ασφαλώς τήν τοποθεσίαν. Διά τήν μετά τόν ι αιώνα Ιστορίαν ίδέ 
αυτόθι σελ. 197, 203, 217 - 218.

3. 140, 10 (εκδ. Heisenberg).
4. Illyrisch - Alb. Forsch., σ. 167, ίδέ καί σελ. 189, 196, 203, 211, 214, 218, 

258 διά τήν μεταγενεστέραν ιστορίαν.
5. S uff 1 a y, Städte, σελ. 18, ίδέ καί είς σελ. 131 τοΰ I, Illyr.- Alb. Forsch.



Ελληνικής αποικίας Λίσσος υπό Διονυσίου του παλαιοτέρου των Συρακου
σών τφ 385 π.Χ. ίδρυθείσης) έχων την έδραν του εις τό Άλέσσιον, κείμενον 
παρά τάς έκβολάς του Δρίλωνος \ Μαρτυρειται τφ 592. Διατηρηθεΐσα ή επι
σκοπή κατά τον Μεσαίωνα εν διπλή μορφή (ώς πόλις καί φροΰριον), ήκμασεν 
από του ι' αιώνος. Παλαιότερον άπετέλει πόλιν τής Δαλματίας (ρωμ. επαρχίας). 
Έξηλβανίσθη βαθμιαίως ή Ελληνική αυτή αποικία (Realencycl., 25, 731).

Δυο γεγονότα λοιπόν διαπιστοΰνται από αυτήν τήν τελευταίαν εξέτασιν : 
ήτοι πρώτον, ότι πάσαι αί επισκοπαί του Δυρραχίου από τοΰ τέλους τοΰ 
θ' καί τών αρχών τοΰ Γ αιώνος είναι νέαι, διότι καί ή γνωστή αρχαία πόλις 
Λίσσος ύπήγετο πρότερον εις τήν επαρχίαν Πρεβάλεως (Τεροκλέους Συνέκ
δημος 656, 5, καί κατ’ ακολουθίαν είναι νέα επισκοπή υπό τον Δυρραχίου) 
και δεύτερον, ότι πάσαι αί ανωτέρω επισκοπαί κεΐνται εκείθεν τοΰ ποταμοΰ 
Γενοΰσου - Σκοΰμπι. Τοντο σημαίνει δτι ολόκληρος ή εκτεταμένη περιοχή 
απο τών νοτίων ορίων της μητροπόλεως Δνρραχίον, ατινα πιθανώς έφθα
ναν μέχρι τοΰ Σκοΰμπη καί τοΰ Έλβασάν, μέχρι τοΰ Λιμποχόβου - ’Αργυ
ροκάστρου, ήτοι τής επισκοπής Άδριανουπόλεως, ύπαγομένης εις τον μητρο
πολίτην Ναύπακτού, άπώλεσε πάσας τάς επισκοπάς. Ή σΰγκρισις τής δια- 
πιστώσεως ταΰτης προς εκείνας τάς οποίας εκάμαμεν ανωτέρω, έξετάσαντες 
το επί Δέοντος τοΰ Τ' περιεχόμενον τής επαρχίας τοΰ Ναυπάκτου, προϊστα
μένου τών επισκοπών τοΰ θέματος τής Νικοπόλεως, είναι εξόχως ενδιαφέ
ρουσα, διότι έξ αυτής προκύπτει ότι, ενφ έχομεν απώλειαν πλήρη τών παλαιών 
επισκοπών τοΰ Δυρραχίου καί εμφάνισιν νέων επισκοπών, εις περιωρισμένην 
περιοχήν, ήν καθωρίσαμεν ανωτέρω, τουναντίον εις τό θέμα τής Νικοπόλεως, 
ώς εϊδομεν (άνωτ. σ. 162-163), έχομεν δυο μόνον απώλειας, ήτοι τής Άγ- 
χιασμοΰ καί Νικοπόλεως, 5 διατηρήσεις παλαιών επισκοπών με νέα ονόματα 
καί τρεις νέας. Αί νέαι όμως επισκοπαί εμφανίζονται εις τήν νοτίαν πάντοτε 
πολιτιστικώς καθυστερημιένην περιοχήν, ένθα δεν υπήρχον προηγουμένως 
επισκοπαί, εκτός τής παλαιός επισκοπής Ναυπάκτου.

Συνοψίζοντες λοιπόν λέγομεν, ότι εις τήν νοτιωτέραν τής μητροπολιτι- 
κής περιοχής τοΰ Δυρραχίου χώραν έχομεν μεταβολάς καί αλλοιώσεις, προελ- 
θούσας άναμιφιβόλως εκ τών επιδρομών καί διεισδύσεων τών Σλάβων μέχρι 
τέλους τοΰ θ' αιώνος περίπου, ενφ εις τήν περιοχήν από ’Αργυροκάστρου 
μέχρι Δρίλωνος έχομεν προφανώς καταστροφάς εξ επιδρομών. Ή άναβίω- 
σις τών παλαιών επισκοπών εμφανίζεται μόλις εις τό Τακτικόν 3, ήτοι μετά 
τό 972, ότε πρέπει να είχε συντελ.εσθή ή σύνταξις τοΰ Τακτικού τοΰ Τσιμι- 
σκή, όπερ διεσώθη πληρέστερον εις τό ύπ’ άριθ. 1372 χειρόγραφον τής 1

1. Suff lay, αυτόθι, σ. 9 καί 27 καί ΰποσημ. 107 καί Illyrisch-Alb. Forsch., 
σελ. 123. Lissum τό ώνόμαζον οί Ρωμαίοι καί βραδΰτερον Lexium, Lessum. Κατά 
τόν ιε' αίωνα Alexium ή Alessium.



Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος καί εν μέρει εδημοσίευσεν ό Geizer. 
Καί εις τό Ίακτικόν τούτο τοΰ 972 δ Δυρραχίου έ'χει ακόμη τάς 4 νέας επι- 
σκοπας του Τακτικού τοΰ Δέοντος τοΰ 7" του Σοφοϋ καί του Πατριάρχου 
Νικολάου τοΰ Μυστικού *. Ή διαφορά συνθέσεως τοΰ δικτύου τών επισκο
πών τών δυο περιοχών δεν δυναται, η;ρονοΰμεν, να άποδοθή εις άλλην αιτίαν 
παρα εις τάς επιδρομάς τών Βουλγάρων τοΰ τέλους τοΰ θ' αιώνος, αιτινες 
συνεπληρωσαν τάς μεταβολάς, τάς προκληθείσας εκ τών σλαβ. επιδρομών εις 
τήν περιοχήν από τοΰ η' καί τοΰ θ' αιώνος.

Είναι γνωστόν, ότι από τών αρχών τής θ' εκατονταετηρίδας, ως διηγεί
ται ο Κωνσταντίνος δ Πορφυρογέννητος (προς τον ίδιον υιόν Ρωμανόν, κεφ. 
29, Migne 113, 252, ε'κδ. Βόν. 3, 128), «οί τα τής Δαλματίας κάστρα οικοΰντες 
γεγόνασιν αυτοκέφαλοι, μήτε τφ βασιλεΐ Ρωμαίων υποκείμενοι μήτε ετέρφ 
τινί υποκείμενοι" άλλα καί τα εκεί σε έθνη, οί τε Χρωβάται καί Σέρβλοι κλπ.» 
και «Διοκλητιανοί καί οι ΓΙαγάνοι τής τών Ρωμαίων βασιλείας άφηνιάσαντες 
γεγόνασιν ιδιόρρυθμοι και αυτοκέφαλοι», έχοντες ως αρχηγούς τους «Ζουπά- 
νους». Ήκολουθησεν ή εκχριστιάνισες τών Δαλματών, Κροατών καί Σέρβων 
καί τών λοιπών κατοίκων τών είρημένων περιοχών. Ή τολμηρά ναυτική 
εκστρατεία τών Βυζαντινών επί Βασιλείου τοΰ Α', ότε οί Ραγουσαΐοι εζήτη- 
σαν τήν βοήθειαν τοΰ αυτοκράτορος εκκαθαρίσαντος τήν Άδριατικήν, ηΰξησε 
τό κΰρος τοΰ Βυζαντίου καί κατέστησε τους Δαλματους καί περαιτέρω ακόμη 
τους Κροάτας καί τους Σέρβους φίλους καί συμμάχους τοΰ Βυζαντίου καί 
συμπολεμιστάς κατά τών Σαρακηνών τής Ν. ’Ιταλίας 1 2 3 * * * *. Οι Δαλματοί ΰπή- 
γοντο εις τό Βυζάντιον, εκλέγοντες ίδιους άρχοντας. Τό θέμα τής Δαλματίας 
ειχεν ίδρυθή περί τά μέσα τοΰ θ' αιώνος, ενφ έν αρχή τοΰ ίδιου αιώνος δ 
υφιστάμενος εις τά επίσημα Τακτικά εν Κωνσταντινουπόλει αρχών Δαλματίας 
δεν είχε πραγματικήν εξουσίαν 8.

1. Ο Sufflay (εν Illyrisch - Alb. Forsch. I, σ. 196) δέν άκριβολογεΐ, 
λέγων, δτι εν τφ θέματι του Δυρραχίου, συνενωθεΐσαι πολιτικός καί έκκλησιαστικώς 
υπο την Κωνσταντινοΰπολιν έλαβον, αί άλλοτε έπαρχίαι Πρεβάλις καί Νέα ’Ήπειρος 
ωσαύτως ενα κοινόν μητροπολίτην, εν τφ Ιεράρχη τοΰ Δυρραχίου, δστις μέχρι του 
ι' αιώνος ειχεν υπέρ τάς 14 επίσκοπός κλπ.

2. Άμάντου, Ίστορ. Βυζαντ. Κράτους, Β', σελ. 48.
3. Os trog or sky, Gesch. des Byz. Staates, 19522, σελ. 190. *0 Πορφυ

ρογέννητος (αυτόθι) λεγει, δτι «Μόνα δε τά πρός θάλασσαν πολίχνια οΰ συνέδωκαν
αυτοΐς (τοΐς Αβαροις) άλλα κατείχοντο υπό τών Ρωμαίων, διά τό είναι τον πόρον
τής ζωής αυτών από θαλάσσης». Τούς ’Αβάρους διεδέχθησαν οί ΰπό τής Φράγκους
Χρωβάται, μέρος τών οποίων κατέλαβε τό ’Ιλλυρικόν καί τήν Πανονίαν. 'Ο Πορφυ
ρογέννητος προσθέτει, δτι ή «Διοκλεία πλησιάζει πρός τά Καστέλια τοΰ Δυρραχίου
(στ. 280, πρβλ. καί κεφ. 31°ν), ήγουν πρός Έλισσόν καί πρός τό Έλκύνιον καί 
τήν Αντίβαριν, καί έρχεται μέχρι τών Δεκατέρων, καί πρός τά ορεινά πλησιάζει 
τή Σερβλίφ».



Ή άποκατάστασις λοιπόν τής αυθεντίας και επικυριαρχίας τοΰ Βυζαν
τινού αύτοκράτορος μετά τό 867 1 εις την περιοχήν την κειμένην βορείως 
τοΰ Δυρραχίου καί ή οριστική ΐδρυσις τοϋ θέματος, περιλαμβάνοντας (Πορ
φυρογέννητου, ένθ’άνωτ., κεφ. 30, παρά Migne, 113, στ. 272) τήν από τοϋ 
Άντιβάρεως μέχρι τής 'Ιστρίας καί Δουνάβεως προς Β. κειμένην περιοχήν 
(πρωτεύουσα τα Σάλωνα), ζώσαν ανεξαρτήτως από τούς Σλάβους, ήτο φυσικόν 
νόέ'χη ευμενή επακόλουθα καί εκτός τής περιοχής τοΰ θέματος τοϋ Δυρραχίου, 
δπερ από τοΰ ζ' μέχρι τοΰ ιβ' αΐώνος άπετέλει το καίριον σημεΐον στηρίξεως 
τής επί τής Άδριατικής δυνάμεως τοΰ Βυζαντίου. Βεβαίως ειχεν υποστή, ως 
δρθώς παρατηρεί ό Jirecek 2, ούχί δλίγας μεταβολάς εκ τής επεκτάσεως των 
Σλάβων, άλλ’ ή πλειοψηφία τής περιοχής τοΰ θέματος ήτο ιλλυρική μέ ελλη
νικός πόλεις προς νότον καί ρωμανικός προς βορράν (Skutari, Dulcigno, 
Antivari), αλλά δεν άναμένομεν τήν πλήρη καταστροφήν τοΰ νότου, διότι, 
ως λέγει ό Sufflay 3, τό ισχυρόν Βυζαντινόν θέμα Δυρραχίου, δπερ ακόμη 
περί τήν στροφήν τής θ' εκατονταετηρίδας διέθετε υπέρ τό 30 4 φρούρια, 
άνθίστατο επί μακρόν ως βράχος εις τό βροντώδη κτυπήματα των Σερβικών 
καί Βουλγαρικών επιδρομών, αΐτινες έπέφερον τον διαχωρισμόν δύο γραμ
μών φρουρίων εις τον Βορράν καί τόν Νότον. Ή βορεία γραμμή συνεδέετο 
προς τήν αλυσιν τών Βυζαντινών φρουρίων, τών ανεγερθέντων κατά τών 
Γότθων εν Δαλματία, τών κειμένων προ τοΰ Anagostium ή Onogastum 
(νΰν Onogosti, NikSiii) καί τό όποια διά τών ’Αντιβάρεως - Άλεσσίου κατά 
μήκος τοΰ Drin καί τής τέως Ρωμαϊκής όδοΰ «Via de Zenta» διό μέσου 
τών βορείων αλβανικών δρέων εξικνεϊτο μέχρι τής Prizren. Ή νοτία γραμμή, 
πολύ πλέον κλονιζομένη, έ'κειτο επί τής ευθείας Αύλώνος - Άχρίδος. Αΰτη, 
κατ’ αρχήν, ως ανεπαρκές πρόχωμα εναντίον τής επεκτάσεως τών Σλάβων καί 
τών Βουλγάρων προς τήν θάλασσαν, απεκρυσταλλώθη μόλις βραδύτερον 
«κατά τούς χρόνους τών εισβολών τών Νορμαδών. Άμφοτέρας τός γραμμός 
συνέδεεν ό μέλας Δρΐνος, επί τών Βυζαντινών άναμφιβόλως εις τό σπουδαιό
τερα σημεία ώχυρωμένος» παρά τήν Δίβρην (Dibra, Divra), τήν Σφενιάνπο- 
λιν (Sfetigradum = ιερόν φρούριον), δπερ καλύπτει παλαιότερον Βυζαντι

1. "Ο Βασίλειος, λέγει ό Πορφυρογέννητος εις τό τέλος τοΰ 30«% κεφαλαίου, 
«προετρέψατο πάντα τά διδόμενα τφ στρατηγφ δίδοσθαι παρ’ αυτών τοΐς Σκλάβοις 
καί είρηνικώς ζην μετ’ αυτών καί βραχύ τι διδόσθαι τφ στρατηγφ, ΐνα μόνον δεί- 
κνυται ή πρός τούς βασιλείς τών Ρωμαίων καί πρός τόν στρατηγόν αυτών υποταγή 
καί δούλωσις. Καί έ'κτοτε έγένετο πάντα τά τοιαΰτα κάστρα υποφορά τών Σκλάβων 
καί τελοΰσιν αΰτοΐς πάκτα».

2. Illyrisch - Alb. Forschungen I, 158.
B. Städte und Burge, σελ. 17.
4. Κατά Λέοντα τόν Χοιροσφάκτην, έν Δελτίφ τής ’Ιστορικής καί Έθνολ. 

Έταιρ. 1, 396 (έτος 1889). Ίδέ καί G. Ko Ilias, Leo Choirosphaetes.



νόν (παρά το χωρίον Kodzadzik). Εις την ιδίαν φαίνεται γραμμήν ανήκει 
καί τό φροΰριον Στεφανιάκων, δπερ, ώς εΐδομεν, μνημονεύει δ Προκόπιος 
και αναφερεται ενταύθα ώς πρώτη επισκοπή του Δυρραχίου, ήδη προ τοΰ 
879 ύπάρχουσα.

Ένφ λοιπόν ή πρώτη γραμμή διετηρήθη όπωσούν, ή δεύτερα ύπέστη 
την τελευταίαν μεγάλην καταστροφήν κατά τούς χρόνους τών επιδρομών τοΰ 
Τσάρου τών Βουλγάρων Συμεών (893 - 927). Πρόκειται ενταύθα περί τών 
επιδρομών, τας οποίας αναφέρει ό Λέων δ Χοιροσφάκτης διά τήν δευτέραν 
αυτοΰ πρεσβείαν παρά τφ Συμεώνι, ήν εχρονολόγησεν δ Βέης κατά τα έτη 
899 - 900 1. Ό εξόριστος διπλωμάτης, γράφων προς τον Λέοντα τον Σοφόν, 
λέγει ότι κατώρθωσε «τα τοΰ Δυρραχίου τριάκοντα φρούρια συν αύτώ 
πλουτφ αυτοΐς οικήτορσι τή βασιλεία σου δώρον προσήνεγκον άποσπάσας 
(εννοείται από τών Βουλγάρων) προφητικώς είπεΐν 2, ώς λαβόν εκ τοΰ Λέον
τας στόματος ταΰτα» 3. Όρθώς παρετήρησεν ώσαύτως δ Βέης, ότι περί τών 
επιδρομών τοΰ Συμεών κατά τοΰ Δυρραχίου κάμνει λόγον καί δ Πατριάρχης 
Νικόλαος δ Μυστικός εις επιστολήν του προς τον είρημένον Τσάρον, λέγων 
«έφησαν γαρ ότι τών Βουλγάρων πολέμου νόμου εξελασσάντων κατά τών εν 
Δυρραχίφ Ρωμαϊκών τόπων, καί κατά τών εν Θεσσαλονίκη, γέγονεν άφορμιή 
τοΰ προς τήν γην τών Βουλγάρων τα ρωμαϊκά στρατεύμιατα ε’ισελθεΐν» 4. 
Ή άπόσπασις εγένετο περί τό 896 (ήττα παρά τό Βουλγαρόφυγον) 5, αι δε 
προηγηθεϊσαι επιδρομαί υπήρξαν καταστρεπτικοί6. Ή εισβολή τών Βυζαν
τινών εις Βουλγαρίαν έξηνάγκασε τον Συμεώνα εις ειρήνευσιν, συναφθεϊσαν 
δια τοΰ απεσταλμένου αυτών διπλωμάτου Χοιροσφάκτου. Τότε πρέπει να 
κατεφερθησαν τα τελευταία πλήγματα κατά τής περιοχής ταύτης, ώστε συνε- 
πληρωθη μεταξύ τών ετών 896 - 899 ή καταστροφή ή συντελεσθείσα κατά 
τους προηγούμενους αιώνας. Έάν δεν συνέβαινον αί καταστρεπτικοί επιδρο- 
μαι τών Βουλγάρων κατά τούς χρόνους τοΰ Συμεών, πιθανώς θά εΐχομεν καί 
εκεί αναβιώσεις καί μεταμορφώσεις παλαιοτέρων τινών επισκοπών (όπως 
συνέβη μετά το 972), άλλως δεν εξηγείται πώς δεν επανεμφανίζεται π.χ. ή 
επισκοπή τής παλαιός Αύλωνίας εις τα νέα επίσημα Τακτικά τοΰ 901 - 907

1. N. Β ε η, Ai έπιδρομαί τών Βουλγάρων υπό τόν Τζάρον Συμεών καί τά 
σχετικά σχόλια τοΰ Άρέθ-α Καισαρείας, Έν 'Ελληνικό ις, τόμ. Α' (1928), σελ. 337 εξ.

2. Εκδοσ. De Boor, σ. 190. N. Β έ η, ε ν θ’ ’ άνωτ., σελ. 367, ένθα καί λοι- 
παί παραπομπαί εις τάς εργασίας Kuznecov καί S. Μ e r c a t i.

3. Σακελλίων, Δελτ. Πστ. καί Έ»ν. Έταιρ. 1, 1883-1884. σελ. 369. De 
Boor, ενβ·’ άνωτ. καί σελ. 190.

4. Μ i g n e, P.G. Ill, σελ. 76. J i r e c e k, Gesch. der Bulgaren 166 έξ. 
Ά μαντού, Β , σ. 64.

5. Ostrogorsky, ενθ·’ άνωτ., σελ. 205.
6. Jirecek êv Illyr. - Alb. F. I, 70.



καί τα του 950 καί 972, ήτοι καθ’ οΰς χρόνους εμφανίζεται τό Βυζάντιον 
κατέχον το θέμα τοΰ Δυρραχίου *. Τοΰτο τό πόρισμα ενέχει σημασίαν διά 
την επανεξέτασιν τοΰ βίου τοΰ Κλήμεντος, επισκόπου Βελίκας, καί τα παρι
σινά σημειώματα περί Άχρίδος. Καί επί τοΰ σημείου τοΰτου κατ’ ανάγκην 
θά επανέλθω εις νέαν έρευναν.

Σ η μ ε ί ο) σ ι ς. Είς τό ανωτέρω κείμενον τής άνακοινώσεως προκειμένου περί 
τής χρονολογήσεως τοΰ Τακτικού 3 παρά τφ Parthey σημειοΰται κυρίως ή γνώμη 
του Η. Geizer, δστις έξετάσας καί συγκρίνας τοΰτο πρός τό έκδοθέν ύπ’ αύτοΰ 
Τακτικόν των χρόνων τοΰ Τσιμισκή (τοΰ Κωδικός 1372 τής Έθν. Βιβλ. Αθηνών) 
κατέληξε είς προσωρινήν χρονολόγησιν τοΰ Τακτικοΰ 3 είς τό έτος 980 περίπου, ήτοι 
είς τούς χρόνους Βασιλείου Β' τοΰ Βουλγαροκτόνου. Νέα έρευνα γενομένη ύπ’ έμοΰ 
καθιστά άναγκαιοτέραν τήν χρονολόγησιν πρό τοΰ 980, εντεύθεν δέ προέκυψεν ή 
εμφανιζομένη ενταύθα ενίοτε αμφιβολία ως πρός τήν χρονολόγησιν τοΰ Η. Geizer. 
Προσεχώς θά δημοσιευθή ή νέα έρευνα καί ή πλήρης έκδοσις τοΰ Τακτικού τοΰ 
Κώδικας 1372 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος. 1

1. "Ο χάρτης τής σελίδας 210 τοΰ Ostrogorsky δέν είναι έπιτετραμμένον νά 
γίνη δεκτός, ώς δύναταί τις νά συναγάγη έκ τής ανωτέρω έρεΰνης. Άλλα έπ’ αύτοΰ 
θά επανέλθω κατ’ ανάγκην είς τήν έρευναν των κατά τήν γένεσιν τής ’Αρχιεπισκο
πής Αχριδών καί «πάσης Βουλγαρίας».


