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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τό πρόβλημα της πρώτης èv τη Ιστορία εμφανίσεως τής
επισκοπής καί είτα τής Αρχιεπισκοπής ή τον Πατριαρχείον(;)
τής Άχρίδος ή «’Αχριδών καί πόσης Βουλγαρίας», είναι από τα
μάλλον βαρυσήμαντα καί δυσχερή τής Ιστορίας τής Χερσονήσου
τον Αίμον καί τής Βυζαντινής Ιστορίας, ένεκα του χασματώδους
των πηγών καί τών ποικίλων απόψεων, αΐτινες εξεφράσθησαν
περί τον θέματος τούτον, ονχί αν ευ επήρειας εθνικιστικών βλέ
ψεων τών συγγραφέων.
Είναι δε αληθώς περίεργον ότι ενώ τα προβλήματα ταντα
κεϊνται προ πάντων εις τους προηγηθέντας τής καταλήψεως τής
Άχρίδος υπό τον Βασιλείου τον Β' τον Βουλγαροκτόνον χρόνους>
(1018), γεγονός, το όποιον επέβαλε την συγκριτικήν ερευνάν
τών πηγών καί δη καί τών τακτικών (επισκοπικών καταλόγων)
προς τά εν τοίς 3 μολυβδοβούλοις τοϋ Βασιλείου (1020) άναφερόμενα, εν τοντοις δεν έγένετο αυτή ούτε υπό τών ήμετέρων, τών
άσχοληθέντων περί τήν ιστορίαν τής διοικήσεως τοϋ Βυζαντίου
(τούτο εγραφον το 1958 εις τήν άνακοίνωσίν μου εν τώ Βυζαντινολογικω Συνεδρίω τών Μονάχου, «Θεολογία» 1959 σ. 4 ύποσημείωσις 9) οντε υπό τών ξένων. Καίτοι ή σπουδαιότης τών κει
μένων τούτων, διά τε τήν Ιστορίαν τών Βυζαντινών χωρών καί
τήν ’Εκκλησίαν, είναι αναμφισβήτητος, εν τούτοις δεν γίνεται
πάντοτε συνειδητή εις τούς ερευνητάς ή ανάγκη τής χρησιμοποιήσεως αυτών κατά τήν ερευνάν τής Βυζαντινής Ιστορίας. "Εν σο
βαρόν παράδειγμα, άποδεικνΰον τήν αλήθειαν ταύτην, αποτελεί
ή προϊστορία τής Άχρίδος. "Οσα λέγει εις τό 2ον Μολνβδόβουλόν του ό Βασίλειος δ Βουλγαροκτόνος, αποδεχόμενος σχετικήν
είσήγησιν τοϋ Βουλγάρου Αρχιεπισκόπου ’Ιωάνναν (τούτον εϋρεν
άρχιερατεύοντα(;) εν Άχρίδι ό Βασίλειος), διάνα δικαιολογήση τήν
επέκτασιν τής δικαιοδοσίας τοϋ ’Αχριδών, τήν οποίαν κατείχε
τάχα ό Βουλγαρίας κατά τούς χρόνους τής βασιλείας τοϋ τσάρου
τών Βουλγάρων Πέτρου (927-969), άποδεικνύονται καί εν τή
αναδημοσίευαμένη μεταφράσει σαφέστερου ασύστατα.

Τούτο είναι βέβαιον, διότι ή άναθεώρησις «τής τάξεως προκαθεδρίας των θρόνων», ή γενομένη κατά την πρώτην Πατριαρχείαν τον Νικολάου τον Μυστικού (901-906) και τον αυτοκρατορος Λέοντος τον ΣΤ' τον Σοφον (886-912), περιελαβε μονον
εκείνας τάς επαρχίας, αΐτινες άνήκον πράγματι εις το Βυζαντινόν
Κράτος. Τότε δεν υπήρχε Πατριαρχειον ’Αχρίδας. 'Η ανακοίνωσις ή γενομένη εις τό Βυζαντινόν Σννέδριον τον Μονάχου —
παρίστατο και σννεφώνησε προς τάς απόψεις μου ό Dvornik— ,
διαφωτίζουσα αυτήν την εκκλ. προϊστορίαν τής περιοχής, δει
κνύει πώς 6 Βασίλειος ό Βονλγαροκτόνος, ακολουθών τα ίχνη
τής πολιτικής τοϋ Τσιμισκή (πρβλ. ήμετέραν άνακοίνωσιν εν
Πρακτ. τής ’Ακαδημίας Αθηνών τοϋ 1943), εδέχθη την είσήγησιν τοϋ Βουλγάρου ’Αρχιεπισκόπου ’Ιωάνναν, κατά πάσαν
πιθανότητα διά λόγους πολιτικούς, διότι, και εάν δεν εγνώριζε
προσωπικώς τά πράγματα, θά ήδύνατο εύχερώς νά εξακρίβωση
το ψευδές τής είσηγήσεως.
"Ενεκα τοϋ σοβαρού τούτου ζητήματος προέκυψεν ή ανάγκη
τοντο μεν τής έκδόσεως τοϋ άνεκδότου τμήματος τών Νοtitiar. Episcopatuum τών χρόνων τοϋ Τσιμισκή τοϋ νπ άριθ.
1372 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών ’Αθηνών (τό άφήκεν
ανέκδοτον ό Geizer), τούτο δε συγκριτική παράθεσις τών
Notitiar. Episcopatuum άπό τοϋ 10ου μέχρι και τοϋ 11ου
αίώνος. Οϋτω εις τον διατ?]ρηθέντα* μικρόν πίνακα τών τακτικών
τών σχετιζομένων αμέσως προς τήν ’Αρχιεπισκοπήν ’Αχρι
δών, τής αρχικής εν Μονάχω άνακοινώσεως, ή όποια άνεθεωρήθη κατά τό παρελθόν έτος δτε ο μαθητής μου ('Ελβετός ’Ορ
θόδοξος) κ. ’Ιωάννης Γρόλυμουντ μετέφρασε τό γερμανικόν κεί
μενον εις τήν ελληνικήν, προσετέθησαν νϋν οι μεγάλοι πίνακες οι
περιλαμβάνοντες τά Notitias Episcopatuum: a) τοϋ Λέοντος τοϋ
Σοφοϋ (906)‘ β) τοϋ υΐοϋ αύτοϋ Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογεννήτου (940)' γ) τό Ιον τοϋ Τσιμισκή (971) τής ’Εθνικής Βι
βλιοθήκης τών ’Αθηνών και τό 2ον τοϋ αύτοϋ αύτοκράτορος
* Έν Tfj μετά χεϊρας μεταφράσει.

(972-6), δπερ ό Parthey παρέχει ως νπ άριθ. 3 (νέα χρονολογία
παρουσιασθεΐσα διά τής άνακοινώσεως ημών)' δ) τον καταλόγου
των επισκοπών, δστις προκύπτει άπό τό τρία μολυβδόβουλα τον
Βασίλειον τον Βονλγαροκτόνον (1020) και ε) του τακτικόν
του ’Αλεξίου τον Κομνηνον (1084-1118).
Οι συγκριτικοί ούτοι πίνακες θέτουσι προ των μελετητών της
'Ιστορίας τον Βυζαντίου, είδικώτερον της Εκκλησιαστικής Ι
στορίας τών Βυζαντινών χωρών και δη και τών άνακτηθεισών εν
τη Βαλκανική, νέα προβλήματα και δίδουσιν οϋτω αφορμήν
συγγραφής νέων μελετών. Επειδή <5ε ή μέθοδος αυτή τής παραθέσεως εις παραλλήλους πίνακας είναι λίαν χρήσιμος, διά
τούτο προβαίνω προσεχώς εις εκδοσιν πάντων τών Notitiar. Episcopattmm, τή βοήθεια διακεκριμένων συναδέλφων και φίλων.
Έπϊ τή ευκαιρία ταυτή εθεώρησα σκόπιμον να περιλάβω εις
τήν παρούσαν εκδοσιν τήν, χάριν τής Θρησκευτικής ’Ηθικής ’Εγ
κυκλοπαίδειας, γραφείααν συνοπτικήν εκθεσιν τής Ιστορίας τής
’Αρχιεπισκοπής ’Αχριδών καί πάσης Βουλγαρίας, ή οποία άπό
του 1187 (ιδρυσις τής Άρχ)πής Τυρνόβου) έπαυσε κατ’
ουσίαν να είναι πράγματι πάσης Βουλ
γαρίας, άπό δ è τ ο ϋ 1219, ίδρυθείσης τής ’Αρχιε
πισκοπής Πεκίου, περιωρίσθη εις τον 'Ελληνικόν κυρίως χώρον
τής Δυτικής Βαλκανικής. Εις τό σημειον τοϋτο είναι άνάγκη να
προσθέσω, δτι εις τον Ä τόμον τής ήμετέρας ’Εκκλησιαστικής
Ιστορίας τής 'Ελλάδος (1954-1960) και δή καί εις τάς σελί
δας 155-162 εξήτασα, διατί ή Έκκλησ. 'Ιστορία τής ’Αχρίδας
περιλαμβάνεται εις τήν Έκκλ. 'Ιστορίαν τής περιοχής τής
Ευρωπαϊκής 'Ελλάδος (το ήμισυ τής δικαιοδοσίας τής μέχρι τοϋ
1219 έπεξετείνετο εις ελληνικός περιοχός καί τό σύνολον σχεδόν
άπό τοϋ έτους εκείνου μέχρι τής καταργήσεως τώ 1767).
Τοιουτοτρόπως παρέχω τήν ευκαιρίαν, εις τούς ειδικούς καί
εις τους μαθητας μου, νέων μελετών καί ερευνών τής πολύπαθους
βόρειας 'Ελλάδος.
’Εν Άθήναις τή 3η ’Ιουνίου 1966.
Καθηγητής Γερ. Ί. Κονιδάρης.
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( Άνκθεώρησις Άνακοινώσεως γενομένης
έν τω ΙΑ' Διεθν. Βυζαντινολογικω Συνεδρίφ εν Μονάχφ τω 1958)

Μετά Παραρτήματος
περιέχοντας πίνακας τακτικών
άπδ τοϋ Λέοντας του Σοφοί» μέ
χρι των Κομνηνών, μετ’ έκδόσεως
τοϋ τακτικού τοϋ Κώδ. 1372 τής
’Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών.
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ΠΕΡΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΧΡΙΔΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ NOT1TIARUM Ν° 3 ΠΑΡΑ PARTHEY1
Άνακοίνωσις γενομένη τη 19η Σεπτεμβρίου 1958 είς το ΙΑ' Διεθνές
Συνέδριου των Βυζαντινολόγων έν Μονάχω.

Εισαγωγικά.
Ό Η. Geizer είχε δίκαιον δτε, άνακοινώσας τω 1901 τήν θεμελιώδη
αύτοϋ πραγματείαν περί των «μή τυπωθέντο>ν καί άνεπαρκώς δημοσιευθέντων
κειμένων των επισκοπικών καταλόγων» εις τήν Βαυαρικήν ’Ακαδημίαν, παρετήρει: «Αί τύχαι της Δρίστρας (της βουλγαρικής μητροπόλεως τοϋ ΙΑ'
αίώνος) είναι σκοτειναί». ‘Ο Geizer ώμίλησε τότε περί τοϋ πρώτου μέρους
ενός μή έκδοθέντος ενδιαφέροντος επισκοπικού καταλόγου τοϋ ύπ’ άριθμ. 1372
Κώδ. της Εθνικής Βιβλιοθήκης ’Αθηνών, είς ον αί Άρχιεπισκοπαί Βουλγα
ρίας καί Κύπρου κατέχουσι μίαν ιδιαιτέραν καί λίαν διαφέρουσαν θέσιν με
ταξύ τών τάξεων τών μητροπόλεων καί ((αυτοκέφαλων αρχιεπισκοπών» τοϋ
Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου2. Είς τήν έκδοσιν τοϋ πρώτου τούτου μέρους τής
Αναγραφής διεπραγματεύθη πολλά ζητήματα, προ παντός τον χρόνον τής
γενέσεως (συντάξεως ) τοϋ καταλόγου τούτου, όν άπέδωκε, βεβαίως όρθώς, είς
τήν περίοδον τοϋ Τσιμισκή (969-976 )3. cO Geizer έγραψε τότε: α'Ίνα όρίση
1. *0 πλήρης τίτλος τής άνακοινώσεως έπρεπε νά είναι: «Περί τοϋ ζητήματος της γε
νέσεως ένός τμήματος (της δικαιοδοσίας) τής ’Αρχιεπισκοπής Άχρίδος, τής δνομασίας τής
(διοικητικής {περιοχής αύτοϋ ώς Βουλγαρίας καί τής χρονολογήσεως τών Notitiarum
ύπ’ άριθμ. 3 παρά Parthey». Παρίστατο καί ό καθηγητής Dvornik.
2. Πρβλ. τήν άνακοίνωσίν μου είς τά Πρακτικά τής ’Ακαδημίας, έν Άθήναις 1943,
έκδοθέντα τω 1950, σελ. 306-313.
3. *0 Geizer σημειοΐ : άνεπαρκής περιγραφή παρά Ί. καί Ά. Σακελλίωνι, Κατάλο
γος τών χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής "Ελλάδος, Άθήναι 1892, σελ. 249.
Πρόκειται περί βιβλίου μεγάλων φύλλων 488 σελίδων είς ώραιοτάτην γραφήν, γεγραμμένων τφ 1779.

τις τον χρόνον της συντάξεως τοϋ Καταλόγου, άρχει ή αναφορα τοϋ καταλόγου
των μητροπόλεων καί αυτοκέφαλων [αρχιεπίσκοπων]. Δια τούτο αφηκα κατα
μέρος την άνατύπωσιν βλου τοϋ καταλόγου, ίνα μη παραθέσω παλιν άνευ
ανάγκης πάντοτε σχεδόν τα αυτά ή εν πολλοΐς συγγενή κείμενα» ( σελ. 569 ).
Είς τό τέλος τής κριτικής τοϋ επί Τσιμισκή συνταχθέντος καταλόγου,
εν φ λήγει ό κατάλογος των μητροπόλεων, ένθα αι μητροπολεις Υδροΰντος,
Κελτζηνής καί Τάραντος, προσέθεσεν : «άπό ολίγον τι νεωτέραν εποχήν προήλθεν ό κατάλογος, ό όποιος υπάρχει εις πλεΐστα χειρόγραφα, εν μερει αυξηθέντα, διά νεωτέρων προσθηκών καί είναι άνετώτατα προσιτός. Εις τας Νοtitias ύπ’ άριθμ. 3 παρά Parthey (101-131 ) ο κατάλογος των μητροπολεων λήγει εις τά ονόματα Κελτζηνής καί Κωλονείας...)».
«Αί πολλαί μέχρι τής εποχής τοϋ ’Αλεξίου τοϋ Κομνηνοϋ ιδρυθεϊσαι μητροπόλεις δεν κατατάσσονται περαιτέρω. Μόνον μία προσθήκη, μη ισχυουσα
πλέον διά την εποχήν τοϋ ’Αλεξίου, άσχολεϊται περί τας χωρισθεισας απο
Ρώμης καί ’Αντιόχειας επαρχίας' εν τέλει εύρίσκεται εις τινας κατηγορίας
χειρογράφων μία, κατά τον ιγ' αιώνα γραφείσα, προσθήκη : περί τής Ρωσίας.
’Εάν άφήσωμεν κατά μέρος τας προσθήκας ταύτας, εχομεν ως βασικόν κεί
μενον μίαν εις τό όνομα τής Κωλονείας λήγουσαν περιγραφήν επαρχιών, ητις
έπρεπε να είχε τελείωθή μικρόν μετά τον κατάλογον τοϋ κώδικος υπ αρ.
1372 των ’Αθηνών. "Ινα δώσω ένα μόνον κατά προσέγγισιν ύπολογισμόν,
ορίζω αύτόν περί τό 980» (σελ. 575).
Ό άναγινώσκων μετά προσοχής τά άνωτέρω καί έρευνών την Ιστορίαν
τής Βαλκανικής Χερσονήσου τής έποχής ταύτης, πρό παντός τών βορείων ελ
ληνικών μητροπόλεων, καί προς τούτοις συγκρίνων τον επισκοπικόν κατάλογον
τοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τοϋ ι' καί ια' αίώνος πρός τον κα
τάλογον τής ’Αχρίδας (Μολυβδόβουλλα τοϋ Βασιλείου Β', εκδοθέντα υπο τοϋ
Geizer είς τόν 2ον τόμον τής Byz. Zeitschrift, εις σελ. 42-46), εντυπωσιά
ζεται, ώς άναγνώστης, ίδια διά τά εξής γεγονότα.
Ιον. Εις τό διάταγμα τοϋ Βασιλείου εμφανίζονται αίφνιδίως 31 επίσκο
ποι υπό τόν ’Αρχιεπίσκοπον Άχρίδος καί πάσης Βουλγαρίας (1020), εκ τών
οποίων 12 ανήκουν είς τάς μητροπολεις τής Βορείου Ελλάδος.
2ον. Εις τό Β' διάταγμα τοϋ Βασιλείου Β' Βουλγαροκτόνου (976-1025)
βεβαιοΰται, ότι τά πρός Ίωάννην, τόν Βούλγαρον ’ Αρχιεπίσκοπον Αχρίδος,
διατάγματα αύτοϋ δεν θά είσήγον νεωτερισμούς, έφ’ όσον ούτος παρεχωρει μιαν
τόσον μεγάλην περιοχήν έκ τών βορείων ελληνικών περιοχών εις την Αρχιε
πισκοπήν (’Αρχιεπισκοπή Βουλγαρίας, πρβλ. έν Byzantinische Zeitschrift, II,
σελ. 42-46 ) καί μάλιστα τη αιτήσει τοϋ ’ Αρχιεπισκόπου Ίωαννου.
Τό Β' μολυβδόβουλλον ισχυρίζεται έπίσης, ότι
ό
Βασίλειος
έπέστρεψε
μόνον
τάς έπισκοπας

εκείνα ς,
α'ίτινες
ή σαν
ύποτεταγμέναι εις τον
βοόλγαρον
’Αρχιεπίσκοπον κατά τήν βασιλείαν
των βασιλέων της Βουλγαρίας Πέτρου (927-969 ), κ α I
Σαμουήλ (976;-1014). Μετά τήν άπαρίθμησιν των υπολοίπων φρουρίων
συνεχίζει- «τα αυτά θεσπίζομεν εχειν καί διακρατεΐν τόν νυνί άγιώτατον ’Αρ
χιεπίσκοπον... εί γάρ τής χώρας εγκρατείς έγενόμεθα, άλλα τά ταύτης δί
καια άπαράσπαστα διετηρήσαμεν έπικυροΰντες αυτά διά χρυσοβούλλων και
σιγγιλλίων ημών».
'Ένεκα τούτου άπέκρουσε τάς διαμαρτυρίας τών
γειτόνων μητροπολιτών: Θεσσαλονίκης,
Ναύπα
κτού, Δυρραχίου καί Λαρίσης.
3ον. ’Ενώ ή άπόρριψις τών διαμαρτυριών τών Μητροπολιτών Θεσσαλο
νίκης, Ναύπακτού καί Λαρίσης φαίνεται εις ήμάς ανυπόστατος—διότι 4-6 έπισκοπαί της Θεσσαλονίκης4, μία της Λαρίσης5 καί 4 τής Ναύπακτού® ή σαν
ύποτεταγμέναι εις αυτούς ήδη κατά τούς χρόνους του Λέοντος του Σοφοϋ, του
Κων/νου Πορφυρογέννητου καί τοϋΤσιμισκή—, τουναντίον ή άπόκρουσις τών
διαμαρτυριών του Μητροπολίτου Δυρραχίου φαίνεται έκ πρώτης όψεως εν τινι
μέτρω δεδικαιολογημένη, διότι αί 3 έπισκοπαί, αΐτινες έκειντο πρός νότον
τοϋ Δυρραχίου, εμφανίζονται κατά πρώτον εις τάς Notitias 3 καί ούχί ένωρίτερον. Τοϋτο σημαίνει, ότιπρούκειτο περί μιας ολως νέας ίδρύσεως. Άραγε Θά
ήδύνατο δ Βασίλειος ό Β' νά είναι Ιδρυτής τών επισκοπών τούτων καί να
γράψη εις τδ διάταγμα αύτοϋ, ότι αί έπισκοπαί αδται ύπήρξαν ήδη κατά τούς
χρόνους τοϋ τσάρου Πέτρου; Δύσκολα προβλήματα πρέπει νά λυθώσι, καί
κατά τήν σύγκρισιν τών πηγών διάφοροι σκέψεις είναι δυναταί.
Το γεγονός" Ιον) ότι σχετικώς μέγας αριθμός επισκοπών εμφανί
ζεται κατά πρώτον εις τάς Notitias 3 ή λείπει έν συγκρίσει πρός τούς
3 καταλόγους του ι' αιών ο ς (906-972, Δέοντος ΣΤ', Κ. Πορφυρογέννητου
καί Ί. Τσιμισκή) καί 2ον) δτι αριθμός επισκοπών εμφανίζεται κατά
πρώτον εις τά ανέκδοτα μέρη τοϋ 2ου καταλόγου τοϋ Τσιμισκή, ήγαγον τόν
γράφοντα εις τήν άπόφασιν νά έκδώση τό ανέκδοτον μέρος τών Notitiarum
Episcopatuum τοϋ Τσιμισκή7 καί εις τήν μελέτην ταύτην έν συγκρίσει
πρός τούς καταλόγους τοϋ ι' καί τοϋ ια' αίώνος καί έκείνους τής ’Αχριδών. Έν
τη συναφεία ταύτη έχει σημασίαν διά τό πρόβλημα τοϋ χρόνου τής γενέσεως τών
συστατικών στοιχείων τής έπισκοπής ’Αχριδών τό ζήτημα περί τοϋ χρόνου τής
4. Ό Σερβιών.
5. Ό Σταγών.
6. Ό Ίωαννίνων, 6 Φωτικής, ό ’Αδριανουπόλεως καί ό Βουθρωτοΰ. Ή έπισκοττή
Χιμάρας εμφανίζεται μόλις έν Notit. 3, όίρα μετά τόν Κατάλογον τοϋ Τσιμισκή τοϋ Κώδικος
ύπ’ άριθμ. 1372 τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης ’Αθηνών.
7. Τοϋτο πράττομεν νΰν έν τω Παραρτήματι έν τώ εύρυτέρω κειμένω τής παρούσης
άνακοινώσεως.

ΐδρύσεως των 3 επισκοπών του Δυρραχίου, α'ίτινες ή σαν ύποτεταγμέναι εις
τον ’Αρχιεπίσκοπον ’Αχριδών, διότι έλλείπουσιν αύται εις τάς Notitias του
Λέοντος, έν Nov. Tactica τοϋ Κων. Πορφυρογέννητου και παρά Τσιμισκη
(κώδιξ ’Αθηνών). Περαιτέρω πρέπει νά προσθέσωμεν, ότι μέγας αριθμός επι
σκοπών τών βορείων ελληνικών μητροπόλεων Θεσσαλονίκης, Δυρραχίου καί
Λαρίσης εμφανίζονται κατά πρώτον εις τάς Notitias 38. Τοϋτο είναι μεγάλης
σημασίας διά την διασαφήνισιν σημείων της σκοτεινής ιστορίας τοϋ ι' καί τών
αρχών τοϋ ια' αίώνος έν βορείω Έλλάδι καί έν τη Χερσονήσφ τοϋ Αίμου.
I
Είναι έκτος άμφισβητήσεως, ότι ή έρευνα καί σύγκρισις τών έπισκοπικών
καταλόγων, ήτις προήχθη λαμπρότατα υπό τών Η. Geizer, Ε. Gerland καί V.
Laurent, δεν είναι καθόλου πλήρης. Καίτοι έργάζομαι έπί τη βάσει τών
ελληνικών πηγών, αί δε βουλγαριστί γεγραμμέναι πραγματεϊαι τοϋ Snegarov
περί ’Αχρίδας μοϋ είναι απρόσιτοι8, έν τούτοις φρονώ, ότι είναι ιδιαιτέρας ση
μασίας διά τήν τοποθέτησιν τοϋ ήμετέρου ζητήματος, διότι νομίζω ότι αί 2
πραγματεϊαι τοϋ Η. Geizer περί τών ανεκδότων Notitiae καί περί ’Αχριδών
δεν διασαφηνίζουσι τά έξης δύο έρωτήματα:
8. Ίδέ παράρτημα, ένθα οί πίνακες τών επισκοπών.
9. Snegarov, La ville d’ Ochrida, aperçu historique, έν «Revue Macédo
nienne», τόμος 4ος, τεύχος α', (1928) σελ. 91-138, τεύχος β' σελ. 65-98, τεϋχος γ' σελ.
57-88 (βουλγαριστί μετά γαλλικής περιλήψεως). Ό Δ. Ζακυθηνός, έν «Έπετηρίδι
Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» τόμ. 17ος (1941), σελ. 223-4 έχει ύπ’ οψει τάς πηγάς
μετά το 1020, ενώ τά δύσκολα προβλήματα περί τής γενέσεως τής ’Αρχιεπισκοπής ’Αχρί
δας κεϊνται εις τούς πρύ τοϋ 1020 χρόνους. Ή Άχρίς εμφανίζεται ώς ’Αρχιεπισκοπή πρώ
τον εις τό διάταγμα Α' τοϋ Βασιλείου Β'.Ή σημείωσις τής συνόδου τοϋ 879, «Άχρίδης Γα
βριήλ» είναι μοναδική. Ό Geizer ύπεστήριξεν, έπί τή βάσει τοϋ Κώδικος: Παρισινοΰ
Gr. 880 (fol. 407, V, σελ. 99), περί τών Βουλγάρων Πατριαρχιών τά εξής·
Α'. Δαμιανός, Α' Πατριάρχης, έπί Συμεών (893-927) καί Πέτρου (927-968),
έδρεύει έν Δρίστρα, βλέπε Δρίστρα-Δορύστολον Σιλιστρίας (πρβλ. Geizer: Ungedruckte
Texte, σ, 572).
Β'. Γερμανός (Γαβριήλ) έν Βοδενοΐς καί Πρέσπα.
Γ'. Φίλιππος έν Άχρίδι.
Δ'. Δαυίδ, μνεία 1016, παρά Κεδρηνφ II, 463,9 καί 1018, παρά Κεδρηνω 11,467,19.
Ε'. ’Ιωάννης έχει πάλιν τόν τίτλον τοϋ ’Αρχιεπισκόπου άπό τοϋ 1018 (κατά τούς χρό
νους τοϋ Βασιλείου Β', πρβλ. διάταγμα Α', έν Byz. Zeitschrift, ένθ’ ανωτέρω).
Κατά τής κατοχής τών περιοχών τής ’Αχρίδας ύπό τών Βουλγάρων (813-980) όμιλοΰσιν αί πηγαί. Ίδέ Ξαναλάτου, Τά σύνορα τοϋ Έλληνισμοΰ εις τά Βαλκάνια (μετά χαρ
τών καί σημειώσεων) Άθήναι 1945 (ελληνιστί), σελ. 24-29. Μία συνεργασία έν τή ιερα
ποστολή μεταξύ "Ελλήνων καί Βουλγάρων εις τάς δυτικάς περιοχάς, τάς Σκλαβηνίας, μεταξύ
τών συνόρων τών θεμάτων Θεσσαλονίκης καί Δυρραχίου, φαίνεται έκ τοϋ βίου τοϋ "Αγίου
Κλήμεντος έπισκόπου Βελίκης ώς πιθανή. Τό ζήτημα πρέπει όμως νά έρευνηθή έκ νέου
(πρβλ. Χάρτην Α' έν Βολερφ τοϋ Κυριακίδου).

Ιον. Το είδος καί την κατάστασήν της ’Αρχιεπισκοπής τών ’Αχριδών
(ηλικία τών επισκοπών καί χρόνος της υποταγής ύπο τον ’Αρχιεπίσκοπον
Αχριδών).
Ή ιστορία της Βουλγαρίας καί τής βορειοδυτικής Μακεδονίας τών
χρόνων 976 - 1010 είναι εν μέρει σκοτεινή10 διά τοΰτο διαφέρουσιν αί
γνώμαι περί τής ιστορίας τής γενέσεως του «βασιλείου του Σαμουήλ».
(Ostrogorsky, 'Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, I, σελ. 241, σημ. 1 ).
Διά την ιστορίαν τών σχέσεων τών βυζαντινών καί βουλγαρικών περιοχών
κατά την εποχήν του Τσιμισκή, οί επισκοπικοί κατάλογοι τοϋ ι' αίώνος καί
προ πάντων ό τοϋ Τσιμισκή καί τών Notitiar. 3, παρά Parthey, είναι μεγίστης
σημασίας. 'Ο Η. Geizer (σελ. 572) ήτο τής γνώμης, ότι κατά το έτος 972, άρα
μετά τήν άλωσιν τής Δρίστρας υπό του Τσιμισκή, έμειναν ύποτεταγμένοι εις
τον έν Δρίστρα αυτόνομον (αύτοκέφαλον ) ’Αρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας μόνον
οί άνήκοντες εις τό βουλγαρικόν κράτος Βούλγαροι του Δουνάβεως, ενώ ή Δύσις
καί ή Μακεδονία έμειναν ανεξάρτητοι καί εϊχον ’ίδιον Πατριάρχην, όστις ήδρευε
κατά πρώτον έν Τριαδίτση, έν Βοδενοΐς καί ΙΙρέσπα εΐτα έν Βυδίνη καί Μογλένοιςκαίεΐτα έν Άχρίδι (Byz. Zeitschrift, II, σελ. 44). Ό Ostrogorsky έν τή
'Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους (242, σημ. 1), βασιζόμενος έπίτοϋ D. Anastasijevic (L’ hypothèse de la Bulgarie occidentale, Recueil Uspenski I,
1930, σελ. 20 κ.έ. ) δέχεται, ότι ό Τσιμισκής εΐχεν ύποτάξει όλην τήν
Βουλγαρίαν11 καί ότι μόλις διά τής στάσεως τών Κομητοπούλων τοϋ 976
10. Παρά Η. Geizer, Ungedruckte Texte, σελ. 568-572. Πρβλ. καί τό ανέκδοτον
τμήμα τοϋ Κώδικος 1372 τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τών ’Αθηνών, δπερ θά προσθέσω εις τό
παρόν έλληνικόν κείμενον τής άνακοινώσεως.
11. Ό Vasiliev (History of the Byz. Empire, ελληνική μετάφρασις έκ τής β' αγ
γλικής έκδόσεως υπό Σαβράμη. Άθήναι 1954) παρατηρεί: «Ή κατάστασις τής Άν. καί
Δυτ. Βουλγαρίας τήν εποχήν ταύτην είναι άμφίβολος καί άποτελει ένα περιπεπλεγμένον
πρόβλημα. Τελευταίως έχει ύποστηριχθή ή όπόθεσις, ότι 6 Ιωάννης δ Τσιμισκής κατέ
λαβε όλην τήν Βουλγαρικήν Αύτοκρατορίαν, τόσον τήν δυτικήν (;) όσον καί τήν άνατολικήν—καί ότι μόνον μετά τόν θάνατόν του, κατά τήν διάρκειαν τών εσωτερικών ταραχών
τοϋ Βυζαντίου (πρβλ. Ostrogorsky. Geschichte des Byz. Staates, σελ. 239 κ.έ.) ό Σα
μουήλ έπανεστάτησεν εις τήν Δύσιν, έπιτυγχάνων οΰτω τήν ίδρυσιν τής Σλάβο-Μακεδονικής
Αυτοκρατορίας, παρατηρ. 55, σ. 397. Βλέπε D. Anastasijevic «Μία όπόθεσις σχετική μέ
τήν Δυτικήν Βουλγαρίαν» έν Bulletin de la Société Scientifique de Scopije, III, 1927,
1-12, (Σέρβικά—Γαλλικά) Mélanges Uspensky. Βλέπε επίσης J. Ivanov, Ή καταγωγή τής
οικογένειας τοϋ τσάρου Σαμουήλ (εις τόμον άφιερωμένον προς τιμήν τοϋ V.N. Zlatarsky,
σελ. 55 (Βουλγαρικά. Σημείωσις 55, σελ. 397). — Διά τήν ορθήν κρίσιν
περί τής καταστάσεως έν τή Δύσει, (τ.ϊ. εις τάς δυτικάς τής Θεσσα
λονίκης καί Σκοπιών περιοχάς ) πρέπει νά έχη τις ύπ’ δψει τούς έν τω παραρτήματι προστεθέντας πίνακας, έν οΐς καί οί έπισκοπικοί κατάλογοι τής Ναυπάκτου καί τοϋ Δυρ
ραχίου τοϋ ι' αίώνος. Δέον πρό πάντων νά σημειωθή, ότι έν τω Τακτικω τοϋ Τσιμισκή
(971-2) ή ’Αρχιεπισκοπή Βουλγαρίας έμφανίζεται υπό τόν τίτλον «Πατριαρχική κυριαρ-

ήλευθερώθη ή χώρα καί ίδρύθη νέον κράτος έν Μακεδονία. Νομίζει ο Ostrogorsky, ότι άμφότεροι αί θεωρίαι (ανατολικής καί δυτικής Βουλγαρίας ή τής
όλης περιοχής τής Βουλγαρίας) πηγάζουσιν έκ μιας εσφαλμένης παραστάσεως,
διότι δύναται να φαντάζονται την υποταγήν τής χώρας μόνον υπό μορφήν πρα
γματικής κατοχής. Πράγματι, όπως τονίζει όρθώς ό Anastasijevic, αι πηγαι
ούδεμίαν δίδουσι λαβήν ίσχυράν διάτήν ύπόθεσιν, (τι παρά τό ανατολικόν
όπήρχεν άνεξάρτητον δυτικόν βουλγαρικόν κράτος, καί οόχ ήττον δύναται νά
στηριχΟή έκ των πηγών ή ύπόθεσις μιας στάσεως των Κομητοπούλων πρό του
976.('Η εΐδησις του Σκυλίτση-Κεδρηνοϋ, II 347, είναι προφανώς εσφαλμενως
κατατεταγμένη. Πρβλ. Adonz, Samuel., σελ. 5 κ.έ. Runciman, The First
Bulgarian Empire, σελ. 218).
Ή γνώμη αυτή είναι όρθή, βεβαίως μόνον, έφ’ όσον μεταξύ τών πηγών
συγκαταριθμοϋνται οί επισκοπικοί κατάλογοι τών Αέοντος ΣΤ', Κωνσταντίνου
Ζ' καί του Τσιμισκή. Έκ τούτων προκύπτει, ότι οί κατάλογοι «παριστανουσι
τάς έκκλησιαστικάς καταστάσεις ύπό τούς Λέοντα καί Κωνσταντίνον Πορφυρο
γέννητων» (Geizer, Ungedruckte Texte, 1900, σελ. 549-550). Κατ' αύτούς
αί έπισκοπαί τής μητροπόλεως Ναυπάκτου, τοϋτ" έστιν τοϋ θέματος Νικοπόλεως έως Βουθρωτοϋ καί τής Μητροπόλεως Δυρραχίου12, εκειντο εις την
περιοχήν τών ομωνύμων θεμάτων τοϋ Βυζαντίου. Τό όνομα «Βουλγαρία» θα
ήδύνατο νά ήτο έν χρήσει έκτος τών βόρειόν ατολικών συνόρων τών θεμάτων
τούτων μέχρι τοϋ έτους 976 διά τήν κυρίως Βουλγαρίαν μεταξύ Σόφιας, Δουνάβεως, Εύξείνου Πόντου καί Αίμου. Γενναται όμως τό εξής έρώτημα:
2ον. Πότε καί πώς συνέβη ώστε ό γεωγραφικός έθνικός όρος «Βουλ
γαρία», κυριαρχών κατά τόν η'-ι' αιώνα κυρίως έν τή περιοχή τής Κατωτέρας
(Κάτω) Μοισίας, νά έπεκταθή κατά τόν ια' αιώνα εις τήν περιοχήν τής ΑZP

Διά τήν άπόκρισιν εις τό έρώτημα τοϋτο κυριωτέρα προϋπόθεσις είναι

ό ακριβής καθορισμός τοϋ χρόνου γενέσεως τών Notitiar. No 3 παρά Par
they. Εις τήν εισαγωγήν τής άνακοινώσεως ταύτης άνέφερον τήν κατα
προσέγγισιν χρονολογίαν τοϋ Geizer, περί τό «980», δηλαδή κατά τά τέσσαρα πρώτα έτη τής βασιλείας τοϋ Βασιλείου Β' τοϋ Βουλγαροκτόνου, άλλά
Yk, Πρόκειται περί τής κυρίως Βουλγαρίας, μεταξύ Δουνάβεως, ΒιΑίνης. Πυροτ,
Kistendil, Αίμου, Sliwen, Μεσημβρίας (πρβλ. τήν άνακοινωσίν μου εις τήν Ακαδημίαν
•Αθηνών τοϋ έτους 1943). Ή έδρα ήτο έπισήμως ή Δρίστρα, ένφ ο Δαμιανός, κατα
τόν Παρισινόν Graec. 880, «καθηρέθη παρά Ίωάννου τοϋ Τσιμισκή», ως άνωτέρωελέ%θη. (δέ παρά Geizer, Das Patriarch, von Achrida, 1902, σελ. 6. 'Αράγ, μνημο^υεται
κατά τούς χρόνους τής Βυζαντινής κυριαρχίας ’Αρχιεπίσκοπος έν Δρίστρα; Πιθανώς.

Θεσσαλονίκη, σΛ. 185 κ.έ., 188-193.

τίθεται το ερώτημα, εάν τα τέσσαρα πρώτα ανήσυχα καί σκοτεινά έτη
(976-980) της στάσεως του Σαμουήλ καί των Βουλγάρων κατά της άπο τοϋ
έτους 971 ύπαρξάσης Βυζαντινής κυριαρχίας ή σαν κατάλληλα διά την ίδρυσιν νέων επισκοπών. Διότι εάν συγκρίνωμεν τον κατάλογον τοϋ Δέοντος ΣΤ'
προς τάς Not. «Nova Tactica» τοϋ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου καί τοϋ
Τσιμισκή, ώς καί τάς Notitias 3 καί συμπεριλάβωμεν εις την σύγκρισιν καί τον
κατάλογον τής Άχρίδος ώς καί την vulgatam τοϋ Δέοντος («Διατύπωσιν» )
(Notitia τοϋ ’Αλεξίου Κομνηνοΰ), είναι αμφίβολον αν αί έν τω κώδικι 1372
τών ’Αθηνών εύρισκόμεναι άλλαγαί δύνανται νά άναχθώσιν εις τούς πρώτους
χρόνους τής βασιλείας τοϋ Βασιλείου Β' ή αν είναι όρθότερον νά μετατεθή
ό χρόνος τής γενέσεως τοϋ καταλόγου τούτου εις τά τελευταία τέσσαρα έτη
τής βασιλείας τοϋ Τσιμισκή (972-6): άρα αμέσως μετά την σύνταξιν του
κώδικος 1372 τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τών ’Αθηνών. Προς λύσιν τοϋ
ζητήματος τούτου είναι ανάγκη νά συλλέξωμεν το υλικόν.
Εις τον εις ’Αρχιεπίσκοπον ύποβιβασθέντα Πατριάρχην Βουλγαρίας,
6στις περί τά τέλη τοϋ ι' αίώνος καί τάς άρχάς τοϋ ια' αΐώνος (περί το έτος
1008-1010;) είχε την έδραν αύτοΰ έν’Αχρίδι, ύπετάγησαν αί εξής έπισκοπαί,
είλημμέναι έκ τών Μητροπόλεων Δυρραχίου, Θεσσαλονίκης, Ναυπάκτου
(Νικοπόλεως, άρα ’ Ηπείρου, εννοείται ή Παλαιά, εϊτα Θέμα Νικοπόλεως)
καί Θεσσαλίας.
Α')’Εκ

τής

Μητροπόλεως

Δυρραχίου.

Ιον α) (α' διάταγμα) 3ος 6 Γλαβινίτσης13. Έν τοΐς καταλόγοις τών Είκοναμάχων έμφανίζεται, ύπό το όνομα Άκροκεραυνείας, ώς 3ος επίσκοπος τής
Μητροπόλεως Δυρραχίου (De Boor, έν Zeitschrift für Kirchengeschichte,
τόμος 14ος, σελ. 526). Κατά πρώτον 6 τόπος εμφανίζεται ύπο τό σλαβικόν
όνομα Γλαβινίτσα έν τφ βίω τοϋ Αγίου Κλήμεντος (Vita Sancti dementis
96, σελ. 24, άρα κατά τον ια' αιώνα) «καί κατ' ’Αχρίδα καί Γλαβινίτσαν
άναπαύσεως τόπους αύτω έχαρίσατο» (πρβ.λ. σελ. 29). "Επειτα έγένετο αφανής
13. 01 άριθμοί έλήφθησαν έκ τοϋ έργου τοϋ Η. Geizer, Das Patriarchat von Achrida, 1902, σελ. 4. (Τό κείμενον έν Byz. Zeitschrift, II, 1893, σελ. 4). Ό Κυριακίδης
εΐχεν ήδη έν τη πραγματεία αύτοΰ «Περί τών βορείων συνόρων τοϋ Έλληνισμοΰ» παρατη
ρήσει,8τι «ή βραχεία κυριαρχία τοϋ Σαμουήλ έν ταϊς δυτικαΐς περιοχαΐς τοϋ Βυζαντίου είχε
συντελέσει εις τήν ονομασίαν «Βουλγαρία» της δυτικής καί βορείου Μακεδονίας ύπό τών
Βυζαντινών.Καί κατά τόν ιδ' αιώνα ονομάζονται ύπό τών βυζαντινών Βούλγαροι, όσοι ήλθαν
έκ Βουλγαρίας, αν καί ήσαν "Ελληνες. 'Ημείς οί "Ελληνες ε’ίχομεν μετενέγκει τό όνομα
«Βούλγαροι» είς τούς Σλάβους καί άλλους λαούς». Ό Κ. "Αμαντος (Ιστορία τοϋ Βυζ. Κρά
τους, Β' 1947, σελ. 173-5), λέγει, ότι έφ’ όσον ό Σαμουήλ είχε τήν πρωτεύουσαν έν Μακεδονίφ ήτο κατανοητόν νά όνομασθή α6τη Βουλγαρία, καθώς συμβαίνει παρά Κεδρηνφ. ΠρβΧ,
Νικ. Γρηγοράν, 127. «Τ ό δέ όνομα καθάπερ άλλο τι μνημεϊον έκείνων έναπολέλειπται τ ή ’Αρχιεπισκοπή».

καί έμ,ονίζεται πάλιν έν Notitüs 3, 614, ώς 4η έπισκοπή (π«ρά Parthey
σελ. 125) υπό τον Δυρραχίου, άλλ’ υπό τό διπλοϋν όνομα ό Γλαβινίτσας,
ήτοι Άκροκεραυνίας. 'Ωσαύτως έν Notitia 10, 636. (Διά τάς περαιτέρω είδήσεις ίδέ Geizer, έν Byz. Zeitschrift, τόμος Β', σελ. 39).
2ον. β') (α' διάταγμα). 12ος δ Βελεγράδων — ό Πολυχεροπολεως δηλ.
ώς επίσκοπος της Μητροπόλεως Δυρραχίου έν Notitüs 3, 619. Πρόκειται περί
της πόλεως τοϋ Βερατίου. (Πρβλ. Sufflay, Städte und Burgen Albaniens,
σελ. 32, καί Γερ. Ί. Κονιδάρη, έν Πρακτικοϊς τοϋ θ' Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών, τόμος Β', σελ. 197, σημ. 4).
3ον. γ) (β' διάταγμα) 22ος 6 Τζερνίχου. Κατά πρώτον εμφανίζεται ή
επισκοπή αυτή ώς επισκοπή τής Μητροπόλεως ταύτης έν Notitus 3, 618.
Β'. Έ κ

τής

Μητροπόλεως

Θεσσαλονίκης.

4ον. α) (α' διάταγμα) 17ος ό Σερβίων (έν Notitüs τοϋ Λέοντος ΣΤ,
εις Nova Tactica καί Τσιμισκή). Ό τών Σερβίων ώς 4ος επίσκοπος. Εν
Notitüs 3 ώς τέταρτος έπίσης δ Σερβιών.
,
χ
5ον. β') (β' διάταγμα) 29ος ό Πέτρου συνανταται κατά πρώτον εις τας
Notitias 3, 204 (Parthey, σελ. 109), ώς έπίσκοπος «δ Πέτρας».
6ον. γ) (γ διάταγμα) 31ος δ Βερροίας, ώς έπίσκοπος έν τώ καταλέγω
τοϋ Λέοντος ΣΤ', έν Nova Tactica καί παρά Τσιμισκή.
Άλλ’ έν Notitüs 3, 452 ή Βέρροια έμφανίζεται ώς μητρόπολις, χωρίς
αριθμόν, μετά τάς μητροπόλεις Μωκισσοϋ, Κρήτης (29-30) καί Σελεύκειας
της Ίσαυρίας, άλλ' άνευ επισκοπών (σελ. 119 παρά Parthey, όπου άναγινώσκομεν: «Τώ Βερροίας θρόνος υποκείμενος ούκ έστι». Ίδέ Καμενιατην, εν
Theoph.

Con tin.,

476).

Γ'. Έ κ τής Μητροπόλεως Ναυπάκτου-Νικοπόλεως (τής αρχαίας ’Ηπείρου, εΐτα θέματος Νικοπόλεως).
7ον. α') (β' διάταγμα) 23ος δ Χίμαιρας (Χιμάρας, όνομα ώς σήμερον)
συνανταται ώς υποκείμενος ’Επίσκοπος τό πρώτον εις τάς Not. 3,532.
Τών επομένων έπισκοπών έγένετο μνεία ήδη εις τά έκ τών μέσων τοϋ
ι' αΐώνος προελθόντα Nova Tactica.
8ον. β') (β' διάταγμα) 24ος δ Άδριανουπόλεως. ’Αρχαία έπισκοπή
(ίδέ παρά Γ. I. Κονιδάρη, 2νθ’ άνωτέρω σελ. 160) ώς δεκάτη έπισκοπή έν
Notitüs 3, 530. (Πρβλ. Hieroclis καί άρ. 7 παρά Geizer, Ungedruckte
Texte, παρά Notitüs τών Εικονοκλαστών έν de Boor σελ. 526, Λέοντος
ΣΤ' καί Nova Tactica, ώς καί Τσιμισκή). Λείπει μόνον έν Notitüs 6, 8,
9 καί τοϋ Βασιλείου Ίαλιμβάνων. Τό αυτό ισχύει καί διά τάς άκολούθους
επισκοπας^ ) ^ διάταγμα) 25ος δ Φωτικής. Τό όνομα έλλείπει, άλλ’ ό Gei
zer (Byz. Zeitschrift, II, σελ. 56) έχει δίκαιον ίσχυριζόμενος, 8τι θά πρέπει

άσφαλώς νά συμπληρωθώ «ό Βελλας», ένώ έν τοΐς Νέοις Τακτικοϊς τοϋ Κων
σταντίνου του Πορφυρογέννητου καί τοϋ Τσιμισκή προστίθεται «ήτοι Βελας»
(Geizer: σ. 557 καί 78). Ό Βελλας Notitia 10, 622 ό Βελας, άλλ’ ό Δημήτριος
ό Χωματηνός (13ος αιών ) ονομάζει άμφοτέρας τάς έπισκοπάς παραλλήλως 162:
«των ίερωτάτων επισκόπων του τε «Βελας καί τοϋ Δρυϊνουπόλεως» (όπως
ονομάζεται σήμερον ή «Μητρόπολις»), Εις τάς Notitias 3, 529 μνημονεύεται
μόνον υπό τό παλαιόν όνομα.
ΙΟον. 8') (β' διάταγμα) 26ος ό Βοθρώτου. Ή παλαιά αότη έπισκοπή έμφανίζεται ώς 5η έπισκοπή έν Notitiis 3, 531 (πρβλ. Γ. Ί. Κονιδάρη, έν Πρα
κτικούς τοϋ Θ' Διεθνοΰς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών έν Θεσσαλονίκη, σελ.
160, με την γραφήν Βοθρωτοΰ άλλα γράφεται καί Βουθρωτοΰ).
11ον. ε') (β' διάταγμα) 27ος ό Ίωαννίνων. Πρώτη έμφάνισις έν τοΐς
Πρακτικοΐς τής Συνόδου τοϋ Φωτίου (879) καί ώς έπισκοπή έν τφ καταλέγω
τοϋ Δέοντος ΣΓ', τοΐς Νέοις Τακτικοϊς τοϋ Πορφυρογέννητου καί τοϋ
Τσιμισκη (κώδιξ ’Αθηνών 1372 καί έν Notitiis 3, 528).
Δ'. Έκ

Θεσσαλίας (Λαρίσης).

12ον. α') (γ' διάταγμα) 30ός ό Σταγών. Πρώτη έμφάνισις έν τοΐς Τακτικοΐς τοϋ Δέοντος ΣΤ', έπίσης έν Νέοις Τακτικοϊς καί παρά Τσιμισκη
καί εις τάς Notitias 3, 502.
Έκ τής άπαριθμήσεως προκύπτει, ότι πλείονες τοϋ ενός τρίτου (12
έκ τών 31 ) τών έπισκοπών τής ’Αρχιεπισκοπής Άχρίδος άνήκον εις τήν ρεριοχήν τών βορείων ελληνικών μητροπόλεων, δηλ. ήσαν ύποτεταγμέναι εις
αύτάς προ τοϋ 1020. Έάν θά εΐχαμεν συναριθμήσει καί τάς έπισκοπάς (1)
Καστοριάς, (5) Πελαγονία., (19) Βοδινής, καί (28) Κοζίλης, αί όποΐαι άναμφισβητήτως άνήκον έπίσης εις βόρειον ελληνικήν περιοχήν, θά προέκυπτεν,
ότι υπέρ τό ήμισυ τής περιοχής τής ’Αρχιεπισκοπής Άχρίδος ήτο ελληνικόν.
Καί όμως καί παρά ταΰτα ή ’Αρχιεπισκοπή Άχρίδος καί μετά τήν ΐδρυσιν τών
Αρχιεπισκοπών τοϋ Τυρνόβου (1185) καί Πεκίου (1219) έκαλεΐτο Βουλγαρική
Αρχιεπισκοπή ή Αρχιεπισκοπή Βουλγαρίας. (Πρβλ. Geizer, Das Patriachat von Achrida, 1902, σελ. 93 εξ. ) Ί ο γεγονός τοΰτο έξηγεΐται κατά τήν
γνώμην μου μόνον έκ τής μεταθέσεως τοϋ Αρχιεπισκόπου τής κυρίως Βουλ
γαρίας, περί ής έν τώ καταλέγω τοϋ Τσιμισκή ό λόγος (παρά Geizer, Unge
druckte Texte, σελ. 569 καί Der Patriarchtat von Achrida, σελ. 3), άπό τής
Δρίστρας, ήτις τώ 971 πάλιν έγένετο βυζαντινή. Εις Τριαδίτσαν (Σό
φιαν) καί έπειτα εις Βοδενά (έως 1002;), Μόγλενα καί τέλος εις Αχρίδα.
Διά τό ζήτημα τοΰτο μεγίστης σημασίας είναι ούχί μόνον τό γεγονός τής
έστω βραχείας έπί τής περιοχής ταύτης κυριαρχίας τών Βουλγάρων, αλλά καί
τό γεγονός ότι ό Πατριάρχης ( ;έπειτα Αρχιεπίσκοπος) Βουλγαρίας μετά τά
έτη 1002-1010 (;) έγένετο Αρχιεπίσκοπος Άχρίδος (ό Βουλγαρίας έγινεν

’Αχριδών). Κοίτ’ αυτόν τόν τρόπον είσήχθη τό έθνικόν καί γεωγραφικόν όνομα
Βουλγαρία διά τήν περιοχήν της βορείου Μακεδονίας καί δι’ εν μέρος των θε
μάτων του Δυρραχίου καί τής Νικοπόλεως κατά τούς χρόνους μεταξύ 9761010 καί έν συνεχεία έκρατήθη. Πρόβλημα είναι διατι εκρατηθη το όνομα
εις τήν περιοχήν ταύτην.
Ή άπόκρισις είναι εόκολος" διά τών τριών διαταγμάτων τοϋ Βασιλείου
Β' (1014-1020) καθιερώθη τό όνομα εις τήν συνοριακή περιοχήν ταύτην.
Είς τό Α' διάταγμα λέγεται «Ίωάννην ’Αρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας έκυρώσαμεν είναι καί τά τη αρχιεπισκοπή προσήκοντα ίθύνεσθαι... «Δεδώκαμεν»
αύτώ τό παρόν σιγίλλιον τής Βασιλείας ήμών. Δι’ ού παρακελευόμεθα αυτόν
μέν τόν Αρχιεπίσκοπον έχειν είς τα κάστρα τής ένορίας αυτού ήγουν είς TV
’Αχρίδα, τήν Πρέσπαν, τόν Μόκρον καί τήν Κίτζαβιν...».
Είς τό Β' διάταγμα λέγεται- »έπεί ό άγιώτατος ’Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας ήτήσατο... μετά τό έκθέσθαι.. σιγίλλιον διαλαμβάνον περί πάσης έπισκοπής
Βουλγαρικής, όπόσην τήν ενορίαν έχει, ποιήσαι καί έτερον σιγίλλιον περί των
λοιπών έπισκοπειών, τών μή συναριθμηθέντων (sic) έν τω προτέρω σιγιλλιω
τών κατ’ αύτών λοιπών έπισκοπειών διά τό τούς γειτνιάζοντας μητροπολίτας
καθαρπάσαι ταύτας, έκ τής Βουλγαρικής ένορίας καί προς αυτούς οικειωσαι...
θεσπιζόμενα κ.ο.κ. Είς τό διάταγμα τούτο γίνεται πολλάκις λόγος περί «Βουλγαρικής ένορίας».
Κατά τόν 12ον αιώνα είναι ίκανώς σαφές παρά τω Νειλω Δοξαπατρη,
ότι όλη ή περιοχή τής άπό τής Κωνσταντινουπόλεως ανεξαρτήτου Αρχιε
πισκοπής Βουλγαρίας πρότερον δεν ή το Βουλγαρία,^ «μη ο υ σ α
έξ αρχής Βουλγαρία, ύστερον δ έ διά τό αυτήν υπο
τών Βουλγάρων κυριευθήναι λέγεται Βουλγαρία,
έμεινε οδν καί αυτή αυτοκέφαλος διά τό υπό τής βασι
λικής έξουσίας άποσπασθήναι τής χειρός τών Βουλγάρων, ήτοι του βασιλέως
Κυροΰ Βασιλείου τοϋ Πορφυρογέννητου» δηλ. τοϋ Βασιλείου Β Βούλγαροκτόνου (ίδέ κείμενον παρά Parthey, σελ. 285-6).— Καί μετά τήν ίδρυσιν της
’Αρχιεπισκοπής τοϋ Τυρνόβου καί Πεκίου (1219), αΐτινες εΐχον άφαιρέσει τόν
14. Καί 6 συντηρητικός χαρακτήρ της Εκκλησίας είχε συντελέσει εις αυτό. Ο Αμαντος έχει τήν γνώμην, ότι 6 τίτλος «Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας.) έκρατεϊτο καί, μετά την
διάλυσιν τοϋ κράτους τοϋ Σαμουήλ, έπειδή ή περιοχή αΰτη διά τοϋ Σαμουήλ ήτο είς την κα
τοχήν τών Βουλγάρων. Ώ "Αμαντος στηρίζεται έπί τοϋ χρονογράφου λέγοντας· «Της προσηγορίας τοϋ Έθνους έκεϊσε διαδοθείσης Βουλγαρίας ό χώρος μετωνομάσθη και Μητροπολις Βουλγαρίας, ή πρώτς Ίουστινιανή». Αί κυρίως βουλγαρικαί Μητροπόλεις Δρίστρας
καί Βιδύνης δέν εΐχον πάντοτε αυτό τό όνομα είς τούς έπισκοπικούς καταλόγους. ~
Έπί Τουρκοκρατίας τό όνομα «πάσης Βουλγαρίας» έγένετο και τίτλος του Αρχιε
πισκόπου Τυρνόβου, ενώ ό «πρωτόθρονος της ’Αρχιεπισκοπής ’Αχρίδας, ήτοι ό Καστοριάς
ώνομάσθη «Έξαρχος πάσης Βουλγαρίας» (II). Ίδέ Β. Στ*ρανΙδου, ’Εκκλησιαστική Ιστορία, 1959, σελ. 723.

σλαβικόν καί βουλγαρικόν χαρακτήρα τής ’Αρχιεπισκοπής ’Αχριδών, τό όνομα
«’Αρχιεπισκοπή Βουλγαρίας» παρέμεινε. Ή Εκκλησία είναι πάντοτε συντη
ρητική διά τούτο δέν Απέρχονται ευκόλως μεταβολαί εις τούς τίτλους.
Άς στραφώ μεν επί τέλους πρός τά υπόλοιπα ζητήματα της μικράς ήμών
έρεύνης περί της γενέσεως ενός μέρους τών επισκοπών τής ’Αρχιεπισκοπής
Άχρίδος καί πάσης Βουλγαρίας.
Πότε ίδρύθησαν αί νέαι έλληνικαί έπισκοπαί του ’Αχριδών; Τί σημαίνει
ή βεβαίωσις τοϋ διατάγματος τοϋ Βασιλείου, ότι οί γείτονες μητροπολΐται
«καθήρπασαν»; Είναι άρά γε αληθές δ,τι γράφεται εις τό διάταγμα τούτο, δηλ.
ότι αί ανωτέρω μνημονευθεϊσαι έλληνικαί έπισκοπαί ήσαν ύποτεταγμέναι εις
τόν ’Αρχιεπίσκοπον (Πατριάρχην) Βουλγαρίας ήδη κατά τούς χρόνους τού
Πέτρου καί τού Σαμουήλ (927-968 καί 976-1014);
Ιον. Διά τών ανωτέρω ειδήσεων τών βυζαντινών πηγών είναι ευκολο
νόητοι εις ημάς αί διαμαρτυρίαι τών γειτόνων μητροπολιτών εναντίον τού
’Αχριδών, πλήν εκείνης τού Δυρραχίου. ’Ενώ αί μητροπόλεις Θεσσαλονίκης,
Ναυπάκτου καί Λαρίσης άπώλεσαν 9 έπισκοπάς, φαίνονται αί έπισκοπαί έν
τη νοτίφ περιοχή τού θέματος Δυρραχίου έκ πρώτης όψεως ώς νέαι ιδρύσεις.
Πασαι (αί τρεις) δέν αναφαίνονται έν τοϊς καταλόγοις τού Δέοντος, έν τοϊς
Νέοις Τακτικοϊς του Κ. Πορφυρογεννήτου καί Τσιμισκή. Τότε όμως 6 Μητρο
πολίτης Δυρραχίου είχεν μόνον τέσσαρας έπισκοπάς (906-972), όλας έν βορείω
’Αλβανία, βορείως τού Σκούμπη ή Γενούσου ποταμού. Αιφνίδιος εμφανίζε
ται εις τάς Notitias 3 ό Μητροπολίτης Δυρραχίου μετά 15 επισκοπών. Πότε
ίδρύθησαν καί πότε άφηρέθησαν αί τρεις έκ τών 15 καί έδόθησαν εις τόν
(Πατριάρχην;) ’Αχριδών; Είναι ορθόν ότι αί έλληνικαί έπισκοπαί ήσαν υπό
τόν Πέτρον καί τόν Σαμουήλ; Κατανοοΰμεν άρα, διατί έγένετο ρητή άντίδρασις τών τριών έν λόγω Μητροπολιτών καί διήρκει αΰτη πολλά έτη, μέχρι τής
εποχής, καθ’ ήν οί μητροπολΐται Θεσσαλονίκης, Ναυπάκτου καί Λαρίσης έλαβον πάλιν τάς έπισκοπάς αύτών (έπί Κομνηνών). Αέν κατανοοΰμεν όμως
διατί ό Μητροπολίτης Δυρραχίου διεμαρτυρήθη τόσον έντόνως. Διά τήν άπάντησιν εις τό ζήτημα τούτο είναι μεγάλης σημασίας ή γνώσις περί τής γε
νέσεως τών ανωτέρω ρηθεισών τριών επισκοπών τού ’Αχριδών. Διά τούτο
αυξάνεται ή σημασία τών Notitiar. 3, διότι είναι ό ένωτικός κρίκος μεταξύ
τού επισκοπικού καταλόγου τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως έπί Τσιμισκή καί τής διατυπώσεως λεγομένης vulgata τού «Δέοντος» Notitia
2 παρά Parthey, σελ. 94), ή οποία ανήκει εις τήν εποχήν τών Κομνηνών (Gei
zer, Ungedruckte Texte, σελ. 568-586).
2ον. Διά τήν άκριβεστέραν χρονολόγησιν τών ήμετέρων Notitiar., δηλ.
τελευταίων τεσσάρων έτών τής βασιλείας τού αύτοκράτορος Ίωάννου τού
Τσιμισκή (972-976) μετά τήν συγγραφήν τής Notitiae τοϋ Κώδικας 1372 τής

Εθνικής Βιβλιοθήκης ’Αθηνών, πρέπει νά ληφθώσιν ύπ’ οψιν τά έξης σημεία:
Ιον. "Οτι 4 των 12 επισκοπών τής Εκκλησίας τής βορείου Ελλάδος
προέρχονται έκ τής εποχής ταύτης. Τοΰτο είναι μεγίστης σημασίας διά την έν
πολλοΐς σημείοις άποδεικτέαν συγγένειαν του τακτικού ύπ’ άριθ 3 προς εκείνο
του Τσιμισκή, παρά το γεγονός, ότι ό άντιγραφεύς του 17ου αΐώνος δεν ήδυνήθη νά άναγνώση καλώς το κείμενον, όπερ αντέγραψε. Πρόκειται περί παραναγνώσεων.
2ον. Ή τριακοστή Μητρόπολις Κρήτης. Ή παλαιά αυτή Μητρόπολις,
ή οποία διά δευτέραν φοράν εμφανίζεται έν τοΐς Τακτικούς του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, εις τά ήμέτερα Notitia 3 (διά πρώτην φοράν συναντάται έν
Notitiis του Λέοντος Γ' καί Κωνσταντίνου Ε', 741-75), ανήκει εις την
Μεγαλόνησον, ήντινα άπηλευθέρωσε καί έκέρδησε διά το Βυζάντιον ό Νικη
φόρος Φωκάς τώ 961 έκ τής κατοχής τών ’Αράβων. Διά τοΰτο έ'πρεπε τό βραδύτερον έπί Τσιμισκή νά όργανωθή έκκλησιαστικώς έκ νέου καί νά ένσωματωθή εις το Πατριαρχεΐον Κωνσταντινουπόλεως.
3ον. Ή προαγωγή τής παλαιάς εξ άποστολικής εποχής γνωστής πόλεως καί μεταγενεστέρας επισκοπής, τ.έ. τής Βερροίας, έν Κεντρική Μακε
δονία, ή όποια άνήκε προηγουμένως εις την περιοχήν τοϋ Μητροπολίτου Θεσ
σαλονίκης, δύναται νά είχε γίνει ωσαύτως έν εΐρηνικοΐς καιροΐς. Ό ισχυρισμός
οδτος αρμόζει διά τούς χρόνους του Τσιμισκή (972-76). Ό έπαινος τοϋ Κεκαυμένου (ι' αιών) διά τήν πόλιν τής Βερροίας είναι χαρακτηριστικός διά τήν
σημασίαν αυτής. Ή πόλις κατελήφθη μόλις τώ 989 υπό τοϋ Τσάρου τών Βουλ
γάρων Σαμουήλ (πρβλ. Δ. Ξαναλάτου, Τά όρια του Ελληνισμού εις τήν
Βαλκανικήν μετά χαρτών καί σημειώσεων. Άθήναι 1945, σελ. 29, ένθα αί
πηγαί καί ή βιβλιογραφία). Επίσης αί νέαι έπισκοπαί τής Θεσσαλονίκης, Καμ
πανιάς, Πέτρας, Έρκουλίων ήτοι Άρδαμέρεως, Αϊτής, Ρεντίνης, Βαρδαριωτών Τούρκων (λέγω του β' διατάγματος του Βασιλείου συναριθμοΰνται, πρβλ.
Byz. Zeitslhrift, II, 46· πρβλ. Γ. Κονιδάρη15) δεικνύουσι τό έργον ώςγενόμενον κατά τήν ειρηνικήν έποχήν τών 4 τελευταίων έτών τοϋ Τσιμισκή. Έπ’ ευ
καιρία ταύτη ίδρύθη, κατά πάσαν πιθανότητα ύπό τήν Μητρόπολιν Θεσσαλονί
κης ή επισκοπή Περισσού καί Άγ.’Όρους (Notitia 3, 206 παρά Parthey ), διότι
έν τώ άνεκδότφ μέρει τοϋ κώδ. 1372 τών ’Αθηνών δέν γίνεται μνεία ταύτης. Ό
αύτοκράτωρ Τσιμισκής είναι όμως εκείνος ό βυζαντινός μονάρχης, ό όποιος μετά
τό 991, άρα μετά τήν συγγραφήν τοϋ πρωτοτύπου τοϋ Κωδικός 1372 τών ’Α
θηνών, έδωκεν έν έτει 972 εις τον μοναχισμόν τοϋ ’Άθω (’Αθανάσιο; τον Άθίονίτην) τρόπον τινά τόν καταστατικόν χάρτην αύτοΰ (Magna Charta). Ό τρό
πος τής ονομασίας ταύτης, ήτοι «Αγίου ’Όρους» οδηγεί εις τό συμπέρασμα,
ότι δέν άνεγνωρίσθη δικαίωμα έποπτείας (άκριβέστερον δικαιοδοσία, ήτοι
15. Έν «Θεολογία», ΚΖ' (1952), σ. 87 έξ.

Jurisdictio' άνεγνωρίσθη άρά γε ψιλή ή έποπτεία; ) εις τον Επίσκοπον Τε~
ρισσοϋ16. Ή έξουσία έπί των μοναστηρίων του ‘Αγίου "Ορους μετεβιβάσθη
(βραδύτερου; ) εις χειρ ας «του Πρώτου» καί εις τήν Σύναξιν των ‘Ηγουμένων.
Έκ των ερευνών μου προκύπτει, δτι ή βεβαίωσις των διαταγμάτων του
Βασιλείου, καθ’ ήν δεν είσήγον τά είρημένα μολυβδόβουλλα τοϋ Βασιλείου
καινοτομίας, δεν ή το αληθής. Διότι κατά τούς επισκοπικούς καταλόγους, οιτινες παραδίδουσι τάς πραγματικάς καταστάσεις των περιοχών τοϋ ι' αιώνας,
έπί Λέοντας ΣΤ' (907), Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου (NovaTactica) (έως
τοϋ 959) καί έπί Τσιμισκή (μέχρι τοϋ έτους 976), άρα κατά τούς χρόνους τών
Βασιλέων τών Βουλγάρων Πέτρου (927-969) καί Βόριδος Β' (969-971), αί
επισκοπαί Σερβίων καί Βερροίας άνήκον εις τήν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης, αί
δέ έπισκοπαί Άδριανουπόλεως, Φωτικής, Ίωαννίνων καί Βοθρωτοΰ εις τήν
Μητρόπολιν «Ναύπακτού τής Νικοπόλεως» καί έν τέλει ή έπισκοπή Σταγών
εις τήν περιοχήν τοϋ Μητροπολίτου Λαρίσης, έν Θεσσαλία. Τά θέματα Δυρ
ραχίου καί Νικοπόλεως (πρωτεύουσα Ναύπακτος) άνήκον άρα εις το Βυ
ζάντιον. Μόλις κατά το έτος 989 ό Σαμουήλ κατέκτησε τήν "Εδεσσαν
καί τήν Βέρροιαν καί ή κατάληψις τής Ρασκίας καί τής Διοκλείας συμπίπτουσι πιθανώς μετά το 997 (OstrogorSKy, 247). Κατά τά έτη 972-6 αί
περιοχαί αύται άνήκον άρα εις τήν Βυζαντινήν Αυτοκρατορίαν. "Αν καί δεν
πρέπει νά δοθή ούδεμία σημασία εις τήν όλως μεμονωμένην πληροφορίαν τοϋ
μεταγενεστέρου ίερέως τής Διοκλείας, καθ’ ήν ό Τσιμισκής δήθεν κατέ
λαβε τήν Σερβίαν καί επομένως καί τήν Μακεδονίαν (κατά τον Ostrogorsky,
244, σηλ. 1) εΐμεθα τής άπόψεως:
β' ) ότι, έπί τή βάσει τής έκθέσεώς μου, τά Notitia 3 παρά Parthey είναι
άποφασιστικής σημασίας διά τήν γνώσιν τής δράσεως τοϋ Τσιμισκή (καί
τής Εκκλησίας τοϋ Βυζαντίου) έν Μακεδονία, Θεσσαλία καί έν τοϊς θέμασι
Δυρραχίου καί Νικοπόλεως άμέσως μετά τήν νίκην αύτοΰ τώ 971. Αί
έπισκοπαί τών περιοχών τούτων, αιτινες έμφανίζονται εις τά διατάγματα
τοϋ Βασιλείου είναι ή παλαιότεραι τών χρόνων τοϋ Τσιμισκή ή ίδρύθησαν
ύπύ τούτου (972-976). "Οτε ό Σαμουήλ κατέκτησε τάς περιοχάς ταύτας,
κατά τά τέλη τοϋ αιώνας, ύπέταξεν αύτάς εις το Πατριαρχείου Βουλγαρίας
(ή έδρα αύτοΰ ήτο περί το 1010 έν Άχρίδι;) Διά τοϋτο αί έντονοι διαμαρ16. Πρβλ. Κτενά, έν Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ., ΣΤ' (1929), σελ. 273" νυν Γ. Κονιδάρη,
Τό Άγιώνυμον ’Όρος καί αί κύριοι παράγοντες άναδείξεως καί ακτινοβολίας αύτοΰ έπί χλίια
Ετη. Έν Άθήναις 1963, σελ. 27 ύποσημείωσις. Ή εποχή είναι σκοτεινή . Άναμφιβόλως έξ
έπόψεως καί δικαίου καί γεωγραφικώς ή περιοχή τοϋ Άγ. "Ορους δέν ήδύνατο παρά νά ύπάγεται εις τήν νέαν επισκοπήν Ίερισσοϋ. Έκδοθέντος τοϋ Α' τυπικοΰ τοϋ Άγ. "Ορους ύπό
τοϋ ’Αθανασίου τοϋ ’Αθωνίτου, έγκριθέντος ύπό τοϋ Τσιμισκή (972), προφανώς πρό τής
ίδρύσεως τής επισκοπής τής Ίερισσοϋ καί Άγ. "Ορους, ούδέν έσημειώθη έν τφ κειμένφ.
"Οταν μετά τό 972 καί πρό του 976 ίδρύθη ή έν λόγφ έπισκοπή προσετέθη ή φράσις καί
"Αγ. "Ορους. Είχε δικαιοδοσίαν ή ήσκει έποπτείαν τινά; (προσθήκη 1965).

τυριά! τοϋ Μητροπολίτου Δυρραχίου ή σαν δεδικαιολογημέναι, διότι αί έπισκοπαί: Γλκβινίτσης, Βελεγράδων καί Τζερνίκου ήσαν ύποτεταγμάναι έπί
μακρόν (972-6-997) είς τό Δυρράχιον. Τό Τακτικόν τοΰτο είναι άρα σπου
δαιότατη πηγή διά την ερευνάν τής προϊστορίας τοϋ έλληνικοϋ τμήματος τής
’Αρχιεπισκοπής ’Αχριδών.
γ' ) Έπί τή βάσει τών Notitiar. τούτων έγένοντο προβληματικαί ου
μόνον αί βεβαιώσεις τοϋ β' καί γ' διατάγματος τοϋ Βασιλείου (ανωτέρω 506),
άλλα καί οί βουλγαρικοί χάρται, καί οί χάρται τοϋ πρώτου βουλγαρικοΰ Κρά
τους, οός έσχεδίασεν ό Ostrogorsky (σελ. 211) έπί τή βάσει του ZIatarski,
Geschichte der Bulgaren καί τοϋ Runciman, Bulgarian Empire.
δ') Ή έναντι τής Βουλγαρικής Εκκλησίας μεγαλόφρων πολιτική τοϋ
Τσιμισκή (ιδέ τήν άνωτέροί μνημονευθεΐσαν άνακοίνωσίν μου είς τήν ’Ακαδη
μίαν ’Αθηνών τό 1943) ώθήθη ύπό τοϋ Βασιλείου Β' τόσον, ώστε νά δεχθή άνευ
αντιρρήσεων ( ; ) τάς πληροφορίας τοϋ Βουλγάρου Ίωάννου ’Αρχιεπισκόπου ’Α
χρίδας καί πάσης Βουλγαρίας, καθ’ ας τάχα αί έπισκοπαί, άς ό Σαμουήλ είχεν
άποσπάσει άπό τών μητροπολιτών Δυρραχίου, Ναυπάκτου καί Θεσσαλονί
κης καί ύποτάξει είς τό Πατριαρχεΐον Άχρίδος, εΐχον δήθεν εύρεθή άπό τών
χρόνων του Πέτρου Βουλγαρίας ύπό βουλγαρικήν κυριαρχίαν.
ε') Έπί τή βάσει τής επεξεργασίας μου είμαι ύπέρ τής άπόψεως, ότι ή
Ερευνα τών Notitiar. 4 τοϋ Παρισινοϋ κώδικος 880 περί τών ’Αρχιεπισκόπων
Άχρίδος έν σχέσει πρός τόν βίον τοϋ Κλήμεντος επισκόπου Βελίκας είναι
απαραίτητος.
στ' ) Διά τήν περαιτέρω μελέτην τών λεπτομερειών τών Notitiar. 3, δηλ.
τόσον τών σπουδαίων17 προσθηκών καί Ελλείψεων επισκοπών, όσον καί τής
«τάξεως», ήτοι τής σειράς τών θρόνων έν τοΐς έπισκοπικοϊς καταλόγοις καί προ
17. Έν τώ παραρτήματι βλέπομεν, 8τι ô Μητροπολίτης Δυρραχίου έν Notitiis No 3
είχεν (972-6) ύφ’ έαυτδν 11 έπισκοπάς. Αδται δέν μνημονεύονται έν τώ καταλέγω τοϋ Κώ
δικος τών ’Αθηνών 1372, δ όποιος άνήκει είς τήν βασιλείαν τοϋ Τσιμισκή (971-2). "Οτι
ίδρύθησαν κατ’ άρχάς της βασιλείας τοϋ Βασιλείου Β' είναι άπίθανον. Κατά τδν Ostrogorsky
(σελ. 242, σημ. 1 ) «προκύπτει ίκανώς σαφώς έκ τών πηγών ότι ό Τσιμισκής—καθώς καί 6
Σβιατοσλάβος—δέν είχεν ουδέποτε είσέλθει εις τήν Μακεδονίαν. Ή κατάληψις της πρωτευούσης καί ή καθαίρεσις της κεφαλής τοϋ κράτους άπετέλεσεν ύποταγήν τούτου χωρίς νά ήτο
άνάγκη νά κατακτηθή ή χώρα βαθμιαίως. Βεβαίως ή κυραρχία, ή περιωρισμένη είς τήν υπο
ταγήν τοϋ κέντρου, ήδυνήθη, άλλαγείσης τής γενικής καταστάσεως, ευκόλως νά άποτραπή.
Καί τοΰτο άκριβώς συνέβη μετά τήν θάνατον Ίωάννου τοϋ Τσιμισκή». Αί έπισκοπαί τοϋ
Δυρραχίου, αί δποϊαι έμφανίζονται κατά πρώτον είς τάς Notitias 3 άνήκον α' ) είς τήν περιο
χήν τής Δαλματίας καί β' ) είς τά νότια τμήματα τοϋ Θέματος Δυρραχίου, δπερ οί Βούλγαροι
εΐχον κατακτήσει ένωρίτερον (μεταξύ Δυρραχίου καί Βουθρωτοΰ). Αυτό τό τμήμα φαίνεται,
8τι κατά τήν έποχήν τοϋ Τσιμισκή δέν είχεν έπισκοπάς. Τδ Δυρράχιον επεσεν είς χεϊρας τοϋ
Σαμουήλ μόλις τφ 998. Καί ούτως αί πληροφορίαι περί τών Μητροπόλεων Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλίας, Ναυπάκτου—Νικοπόλεως καί Δυρραχίου πρέπει νά θεωρώνται ακριβείς.

πάντων της ΐδρύσεως των νέων επισκοπών εν Θεσσαλία, εν Μακεδονία έν τώ
θέματι Δυρραχίου καί έν Μικρά ’Ασία, θά φέρη — όπως θά ήθελον νά πιστεύω —*
νέα τεκμήρια, διά την χρονολόγησήν του καταλόγου τούτου (972-976). Καί ή
απουσία επισκοπών, αίτινες εμφανίζονται έν τώ κώδικι 1372, θά είχε σημα
σίαν έν τη έρεύνη ταύτη. Έάν θά έ'χωσι άποσαφηνισθή όλα αυτά τά
προπαρασκευαστικά (ή εισαγωγικά; ) ζητήματα, θά έλθη ίσως έν άλλη
ανακοινώσει το ζήτημα τής γενέσεως τής όλης τάξεως τών θρόνων τής διοικήσεως τής ’Αρχιεπισκοπής καί τής αρμοδιότητας του ’Αρχιεπισκόπου Άχρίδος καί πάσης Βουλγαρίας εις νέον φως. Διά τούτο φαίνεται μοι 8τι μία
νέα έρευνα είναι αναγκαία. Περισσότερα! λεπτομέρειαι θά παρασχεθούν έν τώ
διεξοδικφ νέω έλληνικώ κειμένω.
Προσθήκη (1965). Είναι, λοιπόν, ουσιώδες τό συμπέρασμα, ότι ή
έν τφ δευτέρω μολυβδοβούλλω τού Βασιλείου άναφερομένη είσήγησις τού
’Αρχ/που Βουλγαρίας (σελ. 44 τού Byz. Zeit., τομ. Β' ) ότι έπρεπε νά λάβη καί
τάς επί Πέτρου τού Βασιλέως καί Σαμουήλ (927-969 καί 976;—1014) άνηκούσας αύτω έπισκοπάς Βοδινής, Ράσου, ’Ωραίας, Τζερνίκου καί Χιμάρας, Άδριανουπόλειος, ... Βουθροτοΰ, Ίωαννίνων, Κοζίλης, Πέτρου ήτο ψευδής.
Ωσαύτως ψευδής ήτο ή είσήγησις ή μνημονευομένη (σελ. 46) εις το μολυβδόβουλλον περί Σερβίων, Σταγών καί Πιερίας. Τά έγνώριζεν ό Βασίλειος, ότε
ακριβώς έγένετο ή είσήγησις (έν Άχρίδι;); ’Άγνωστον. Βεβαίως, ότε οι
άδικηθέντες μητροπολΐται διεμαρτυρήθησαν, ήτο πιθανώς αργά διά ν’ άλλάξη
ή γενναιόφρων πολιτική, ήν ήθελημένως καί σκοπίμως έχάραξεν ό Βασίλειος ό
Β' έναντι τής ’Αρχιεπισκοπής, ή οποία έξετείνετο τότε καί εις την κυρίως
Βουλγαρίαν (’Ιούλιος 1965).
Βιβλιογραφική προσθήκη:
Πραγματεία περί τής κανονικής δικαιοδοσίας τού Οικουμενικού Πα
τριαρχικού Θρόνου επί τών έν Βουλγαρίφ ’Ορθοδόξων Εκκλησιών, ύπό
Γρηγορίου Άρχιγραμματέως τής Ίερας Συνόδου. Έν Κωνσταντινουπόλει
τφ I860.
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II
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Των Επισκοπών των Μητροπόλεων : Θεσσαλονίκης, Ααρίσης, Ναύπακτού
(Νικοπόλεως) καί Δυρραχίου εν συγκρίσει προς τόν κατάλογον τών επισκο
πών της Αρχιεπισκοπής ’Αχριδών, έκ τών επισκοπικών καταλόγων του ι'
καί ια' αίώνος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του A' Μέρους
Παράλληλοι πίνακες τών τακτικών: α) Λέοντος του Σοφοΰ (περί το 906)
καί Νικολάου του Μυστικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, β) Κωνσταν
τίνου τοΰ Πορφυρογέννητου (914-959) Νέα τακτικά (Nova Tactica), γ) τοϋ
Τσιμισκή: ήτοι πλήρης έκδοσις τοϋ Not. Episc. τοΰ έν μέρει ανεκδότου κώδ.
1372 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης ’Αθηνών, δ) τών Not. 3 παρά Parthey, ε) τών
Ιδρυτικών συγγιλίων τής’Αρχιεπισκοπής ’Αχριδών (1020), ήτοι τών 3 δια
ταγμάτων (Μολυβδοβούλλων) τοΰ Βασιλείου Β' καί στ) τών Not. 2 (παρά
Parthey).

901-906*
(Δέοντος Σοφού)

περί τό 940*

971-2*
Τάξιν τών Πατριάρχων...

Τάξις τών υποκειμένων μητροπόλεων Τάξις τών μητροπόλεων τών ύποτω άποστολικω καί πατριαρχικφ κειμένων τώ τής Βασιλίδας θρόνφ
θρόνφ τής θεοφυλάκτου καί βασιλί (Νέα Τακτικά— Nova Tactica)
δας Κωνσταντινουπόλεως. Αυτή ή
τάξις εκ συνοδικής διασκέφεως τό
ακριβές είλήφει, καθώς σήμερον έν
τω ίερώ χαρτοφυλακείφ άναγέγραπται.

Τάξις_ των υποκειμένων μητροπόλεων
τω άποστολικω καί πατριαρχικφ
Θρόνφ τής θεοφυλάκτου καί βασιλί
δας, Κωνσταντιπονπόλεως.

Αί Μητροπόλεις

Αί Μητροπόλεις

σ' ή Καισαρεία

α'. ή Καισαρεία.

β' ή "Εφεσος
γ' ή Ηράκλεια
ο ή "Αγκυρα
ε' ή Κύζικος

β'. ή "Εφεσος,
γ'. ή Ηράκλεια,
δ', ή "Αγκυρα,
ε*. ή Κύζικος.

στ' αί Σάρδεις
ζ' ή Νικομήδεια
η' ή Νίκαια
θ' ή Καλχηδών
V ή Σίδη
ta' ή Σεβάστεια
ιβ' ή Άμάσεια
ιγ' ή Σικελία

στ', αί Σάρδεις.
ζ'. ή Νικομήδεια,
η', ή Νίκαια,
θ', ή Καλχηδών.
Τ. ή Σίδη.
ία', ή Σεβάστεια,
ιβ'. ή Άμάσεια.
ιγ'. ήΜελιτινή.

ιδ' τά Τύανα

ιδ'. τά Τύανα.

is' ή Γάγγρα

ιε'. ή Γάγγρα.

ιστ' ή Θεσσαλονίκη

ιστ'. ή Θεσσαλονίκη.

ιζ' ή Κλανδιούπολις

ιζ'. ή Κλαυδιούπολις.

ιη' ή Νεοκαισάρεια

ιη'. ή Νεοκαισάρεια.

Προ δέ τούτου κεΐνται αί δύο άρχι ε
πίσκοποί:
Ό Βουλγαρίας.
Ό Κύπρου

Επαρχίας Καππαδοκίας α' ό Καισασαρείας
Επαρχίας Ασίας β' ό Εφέσου
Επαρχίας Ευρώπης γ' ό Ή ρακλείας
Επαρχίας Γαλατίας δ' ό Άγκύρας
‘Επαρχίας Ελλησπόντου ε' ό Κυζίκου
’Επαρχίας Λυδίας στ' ό Σαρδέων
Επαρχίας Βιθυνίας ζ' 6 Νικομηδείας
’Επαρχίας τής αύτής η' ό Νικαίας
Επαρχίας τής αύτής θ' ό Χαλκηδόνος
'Επαρχίας Παμφυλίας Γ ό Σίδης
'Επαρχίας Αρμενίας 1 ta' ό Σεβαστείας
’Επαρχίας Έλενοπόντου ιβ' ό Άμασείας.
’Επαρχίας Αρμενίας ιγ' ό Μελιτηνής
‘Επαρχίας Καππαδοκίας ιδ' ό Τυάνων
‘Επαρχίας Παφλαγονίας ιε' ό Γαγγρών
’Επαρχίας Θετταλίας ιστ' 6 Θεσσα
λονίκης
’Επαρχίας ’Ονωριάδος ιζ' Κλαυδιουπόλεως.
'Επαρχίας Πόντου Πολεμωνικου ιη'
ό Νεοκαισαρείας
’Επαρχίας Γαλατίας ιθ' ό Πισσινούντων
Επαρχίας Λυκίας κ' ό Μύρων
Επαρχίας Καρίας κα' ό Σταυρουπόλεως ήτοι Καρίας
’Επαρχίας Φρυγίας Πακατιανής κ β
ό Λαέδικείας
’Επαρχίας Φρυγίας Σαλουταρίας κγ'
ό Συνόδων
'Επαρχίας Λυκαονίας κδ' ό του ’Ικό
νιου
’Επαρχίας Πισσιδίας κε' ό Άντιοχείας
’Επαρχίας Παμφυλίας κστ' ό Πέργης
ήτοι Συλαίου
‘Επαρχίας Πελοποννήσου κζ' ό
Κορίνθου
'Επαρχίας Ελλάδος κη' ό ’Αθηνών
‘Επαρχίας Καππαδοκίας κθ' όΜωκισου
‘Επαρχίας Σελευκίας λ' ό Σμύρνης
ήτοι Σελευκίας
’Επαρχίας Καλαβρίας2 λα' ό του
Ρηγίου
’Επαρχίας Πελοποννήσου λβ' ό Πατρών
'Επαρχίας Λαζικής λγ' ό Τραπεζουν-

ιθ' ή Πισσινοϋς

ιθ'. ή Πισσινοϋς.

κ' τά Μύρα
κα' ή Σταυρούπολις ήτοι Καρία

κ'. τά Μύρα.
κα'. ή Σταυρούπολις ήτοι Καρία.

κβ' ή Λαοδίκεια

κβ'. ή Λεοδίκεια.

κγ' τά Σύναδα

κγ'. τά Σύναδα.

κδ' τό Ίκόνιον

κδ'. τό Ίκόνιον.

κε' ή Αντιόχεια
κστ' ή Πέργη ήτοι Σύλαιον

κε'. ή Αντιόχεια.
κστ'. ή Πέργη ήτοι Σύλλεον.

κζ' ή Κόρινθος

κζ'. ή Κόρινθος.

κη' ai Άθήναι
κθ' ήΜωκησός

κη'. αί Άθήναι.
κθ'. ήΜωκησός.

λ' ή Σελεύκεια

λ', ή Σελεύκεια.

λα' ή Καλαβρία

λα', ή Καλαβρία.

λβ' αί Πάτραι

λβ'. αί Πάτραι.

λγ' ή Τραπεζους

λγ'. ή Τραπεζους.

λδ' ή Λάρισσα
λ*' ή Ναύπακτος

λδ'. ή Λάρισσα.
λε'. ή Ναύπακτος.

* Heinrich Geizer,
üngedr.
Texte der Notitiae Episcopatuum,
Mönchen 1901, σελ. 550-559.

* Heinrich Geizer, Ungedru
* Henricus Geizer, Georgii Cyprii, descriptio orpis Romani. ckte Texte κλπ., σελ. 569-572, κατά
Lipsiae, MDCCCXC (1890), σελ. τόν κώδικα 1372 Βιβλ. Αθηνών.
57-83·
1. 'Εν τω κώδικι: Σεβαστείας τής
'Αρμενίας πρβλ. καί Η. Geizer, Un
gedruckte σ. 569, σημ. 1.
2. Έν τώ κώδ: Επαρχίας Καλα
βρίας τοΟ Ρηγίου λα' ό Καλαβρίας.

’Επαρχίας Ελλάδος λδ' 6 Λαρίσσης
Επαρχίας Νικοπόλεως λε' ό Ναυπάκτου

972-976

Not. 3 παρά Parthey

'Αρχιεπισκοπή Άχρίδο;
(Διατάγματα τοϋ Βασιλείου Β').

Τακτικόν "Αλεξίου Α' Κομνηνοϋ

Not. 2 παρά Parthey 1081 έξ.*
Ή γεγονυϊα διατύπωσιζ παρά του
βασιλέω; Λέοντος τοϋ Σοφού, άπω;
εχουσι τάξεω; οί θρόνοι των εκκλη
σιών των ύποκειμένων τω πατρι
άρχη Κωνσταντινουπόλεώ;.

Ai μητροπόλει;
α'. Ή Καισάρεια
β'. ή Έφεσο;
Υ". ή "Ηράκλεια
δ', ή "Αγκυρα
ε'. ή Κυζικό;
στ', ai Σάρδει;
ή Νικομήδεια
η', ή Νίκαια
θ', ή Χαλκηδών
V ή Σίδη
ια'. ή Σεβάστεια
ιβ'. ή Άμάσεια
ιγ'. ή Μελιτηνή
ιδ' τά Τύανα
ιε.' ή Γάγγρα
ιστ'. ή Θεσσαλονίκη
ιζ'. ή Κλαυδιούπολι;
ιη’. ή Νεοκαισάρεια
ιθ'. ή Πισινού;
κ\ τάΜύρα
κα'. ή Καρία
κβ'. ή Λαοδίκεια
κγ'. τά Σύνναδα
κδ.' τά Ίκάνιον
κε.' ή ‘Αντιόχεια
κστ’. τό Σύλαιον
κζ'. ή Κόρινθο;
κη’. α! Άθήναι
κθ'. ή Μωκισσό;
λ', ή Σελεύκεια
λα', ή Καλαβρία
λβ.' α! Πάτραι
λγ'. ή Τραπεζοϋ;
λδ'. ή Λάρισσα
λε.' ή Ναύπακτο;

* G. Parthey, Hieroclis κ.λνπ.
Not. g, σελ. loi-igi.

* Gustav! Parthey, Hieroclis
Synecdemus et Notitiae Graecae
Episcopatuum. Berolini, i860 (No
tit. 2, σελ. 95-101).

ai

Notitiae Episcopatuum
901-906

πρό 940

λστ' ή Φιλιππούπολι;

λστ.' ή Φιλιππούπολις.

λζ' ή Τραϊανούπολις

λζ.' ή Τραϊανούπολις.

λη'

λη.' ή Ρόδος.

ή

Ρόδος

λθ' ή Φιλίππου
μ' ή Άδριανούπολις

λθ.' ή Φιλίππου,
μ.' ή Άδριανούπολις.

μα' ή Ίεράπολις

μα.' ή Ίεράπολις.

μβ' τά Δυρράχιον
μγ' ή Σμύρνα
μδ' ή Κατάνη
με' τό Άμώριον

μβ ' τό Δυρράχιον.
μγ.' ή Σμύρνα,
μδ.' ή Κατάνη.
με.' τό Άμώριον.

μστ' ή Κάμαχος
μζ' τό Κοτυάειον
μη' ή Άγια Σευηρίνα

ματ.' ή Κάμαχος.
μζ.' τό Κοτυάειον.
μη.' ή Άγια Σευηρίνη.

μθ' ή Μπυλήνη

μθ.' ήΜιτυλήνη.

ν' αί Νέαι Πόττραι

V.'

να' τά Εύχάϊτα

να.' τά Εύχάϊτα.
νβ'. ή Άμαστρις.

αί Νέαι Πάτραι.

νγ.' αί Χώναι.

971-2
‘Επαρχίας Θράκης λστ' ά Φιλιππουπόλεως
Έπαρίας ‘Ροδόπης λζ'δ Τραϊανουπόλεως
Επαρχίας νήσων Κυκλάδων λη' ό
Ρόδου
’Επαρχίας Ροδόπης λ0' ό Φιλίππου
‘Επαρχίας Αίμιμόντου μ' ό Άδριανουπόλεως
'Επαρχίας Φρυγίας Πακατιανής μα'
ό Ίεραπόλεως
'Επαρχίας
μβ' ό Δυρραχίου
Επαρχίας Σικελίας μγ' ό Κατάνης
Επαρχίας Γαλατίας μδ' ό τοϋ Άμορίου
'Επαρχίας ’Αρμενίας με’ ό Καμάχου
'Επαρχίας Φρυγίας μστ' ό Κοτυαίου
Επαρχίας Καλαβρίας μζ' ό τής Άγιας
'Επαρχίας Λέσβου τής νήσου μη'
6 Μιτυλήνης
'Επαρχίας Ελλάδος μθ' ό Νέων Για
τρών
'Επαρχίας ν' ό Εύχαιτων
'Επαρχίας να' ό Άμάστριδος
"Επαρχίας νβ' ό Άσμωσάτου
'Επαρχίας νγ' ό Χωνών
Επαρχίας νδ' ό Ύδροϋςΐ
'Επαρχίας νε' ό Κελτζηνοϋ ήτοι Κορτζενών2
'Επαρχίας νστ' ό τού Ταρών3
1. Έν τφ κώδ.: Ύδροϋς.
2. 'Εν τφ κώδ.: Κορτζενόν.
3. Έν τφ κώδ.: Ταρόν.

Αυτοκέφαλοι
Τάξις των άρχιεπισκοπών αϊ τφ τής Τάξις καί των άρχιεπισκοπών, αί Τάξις των αρχιεπισκοπών α! τφ
βασιλίδα; θρόνφ ύπόκεινται,
τφ αύτφ τής βασιλίδας ύπόκεινται αύτφ τής βασιλίδας ύπόκεινται
θρόνφ.
θρόνφ·
α' ή Βιζύη
β' ή Πομπηϊούπολις

ή Βιζύη.
β.' ή Πομπηϊούπολις.

y' ή Λεοντόπολις

y.' ή Λεοντόττολις.

δ' ήΜαρώνεια
ε' ή Άπάμεια

δ.' ήΜαρώνεια.
ε.' ή Άπάμεια.

στ' τά Γέρμια

στ.' τά Γέρμια.

"Επαρχίας Ευρώπης α' 6 Βιζύης
Επαρχίας ΓΤαφλαγονίας β' ά Πομπηϊουπόλεωςΐ
Επαρχίας Ίσαυρίας γ' ό Λεοντοπόλεως
Επαρχίας ‘Ροδόπης δ' ό Μαρωνείας
Επαρχίας Βιθυνίας ε' ό Άπαμείας
Επαρχίας Ροδόπης στ' 6 Μαξιμιανουπόλεως
Επαρχίας Γαλατίας ζ' ό τών Γερμίων
1, Έν τφ κώδ.: Πομποϊουπάλεως,

972-976

'Αρχιεπισκοπή Άχρίδοΐ.
ματα Βασιλείου Β’).

(Διατάγ
λστ.' ή Φιλιππούπολις
λζ'. ή Τραϊανούπολι;
λη.' ή Ρόδο;
λθ'. ή Φιλίππου
μ.' ή Άδριανούπολι;
μα’, ή Ίεράπολι;
μβ'. τά Δυρράχιον
μγ·. ή Σμύρνη
μδ.’ ή Κατάνη
με’, τά Άμόριον

μ°7·'
ή Κάμαχο;
μζ . τά Κοτυαειον
μη.’ ή "Αγία Σεβηριανή
μ6'. ήΜιτυλήνη

ν'. αΙ Νέαι Πάτραι
να.' τά Εύχάϊτα
νβ'. ή "Αμαστρι;
νγ.' αΐ Χώναι
νδ.' ή ΎδροΟς
νε.' ή Κελτζηνή

(ιη)

6

Δρίστρα;

ώ$ iirfoKOiros

νστ.' ή Κολώνεια
νζ'. αί Θήβαι
νη.' αί Σέρραι
νθ.' ή Πομπηιούπολκ
ξ.' ή Ρωσία
ςα.' ή ΆλανΙα
ξβ.' ή Αίνο;
ξγ.' ή Τιβεριούπολι;
|δ.' ή ΕύχανΙα
ξε.' ή ΚερασσοΟ;
ξστ.' ή Νακώλεια
|ζ.' ή Γερμανία
|ή.' τά Μάδυτα
ξθ.' ή Άπάμεια
ο.' τά Βασίλειον
οα.' ή ΔρΙστρα
οβ.' ή Ναζιανζά;
ογ.' τά Κέρκυρα
οδ'. ή Άβυδος
οε.' ήΜέθυμνα
οστ." ή Χριστιανούπολι;
οζ.' τά Ρούσιον
οη.' ή ΛακεδαΙμων
ο6.’ ή ΝαξΙα
π.’ ή "Αττάλεια.

Άρχιεπισκοπαι
(Δέν άναγράφεται τό Α' μέρο;).

ΑΙ άρχιεπισκοπαΐ

α.' ή Βιζύη
β.' ή Λεοντάπολι;
γ.' ή Μαρώνεια

δ.' Τά Γέρμια

πρό 940
ζ' ή Άρκαδιούπολι;

ζ' ή Άρκαδιούπολι;.

η' τό Πάριον

η.' το Πάριον.

6'

ή Μίλητο;
ι' ή Προκόνησο;
ία' ή Σηλυβρία
ιβ' ή Μήθυμνα

δ.' ή Μίλητο;,
ι.' ή Προκόνησσο;.
ία.' ή Σηλυμβρία.
ιβ.' ή Μήθυμνα.
ιγ'. ή Κίο;.
ιδ.' ή Άπρο;.

ιγ' το Ρούσιον
ιδ' τά Κύψελα

ιε.' τό 'Ρούσιον.
ιστ.’ τα Κύψαλα.

ιε’ ή Ύδροϋ;
ιστ’ ή Νίκη
ιζ' ή Νεάπολι;
ιη' ή Σέλγη
ι6 ' ή Χερσών
κ' ήΜεσήνη
κα' ή Γαρέλλα
κβ' ή Βρύσι;
κγ' ή Δερκού;
κδ’ αί Σέρραι
κε' ή Καραβιζύη
κατ' ή "Αμαστρι;
κζ' ή Λήμνο;
κη' ή Λευκά;
κθ' ή Νακώλεια
λ' ήΜίσθεια
λα' ή Κολώνεια
λβ' αί Χώναι
λγ' αί θήβαι
λδ' ή Σωτηριούπολι;
λε' ή Πηδαχθόη
λστ' ή Γέρμη
λζ' ή Βόσπορο;
λη' ή Κοτραδία

ιζ.' ή Ύδροϋ;.
ιη.1 ή Νίκη.
ιδ.' ή Νεάπολι;.
κ.' ή Σέλγη.
κα.' ή Χερσών.
κβ.' ήΜεσίνη.
κγ.' ή Γάρελλα.
κδ'. ή Βρύσι;.
κε'. ή Δέρκο;.
κστ'. αί Σερραί.
κζ'. ή Καραβιζύη.
κη'. ή Άμαστρι;.
κθ'. ή Λήμνο;.
λ', ή Λευκά;.
λα', ή Νακώλεια.
λβ'. ή Μίσθεια.
λγ'. ή Κολώνεια.
λδ'. αί Χώναι.
λε'. αί Θήβαι.
λστ'. ή Σωτηριούπολι;.
λζ'. ή Πηδαχθόη.
λη'. ή Γέρμη.
λδ'. ή Βόσπορο;.
μ', ή Κοτραδία.
μα', αί Κόδραι.

λθ' ό 'Ροΐνων
μ' ή Κάρπαθο;

μβ'. ή Κάρπαθο;.

μα' ή Αίνο;
μβ' ή Μεσημβρία

μγ'. ή Αίνο;,
μδ'. ή Μεσημβρία.

μγ' τό Ρύζαιον
μδ' ή Γοτθία
με' ή Σουγδία
μστ’ αί Φοϋλλοι
μζ' ή Σεβαστάπολι;
μη' ή Αίγινα
μδ' ή Κέρκυρα

με', τό Ρύζαιον.
μστ'. ή Γοτθία
μζ'. ή Σουγδία.
μη', αί Φοϋλλοι.
μδ'. ή Αίγινα,
ν', ή Κέρκυρα.

Όσοι έκάστί) μητροπόλει ύπόκειν- Είσί δί καί όσοι έκαστη μητροπόλει
ται θρόνοι.
ύπόκεινται θρόνοι.

t Τή

Καισαρεία

Καππαδοκία; Α’

σ’ ό Νύση;
β' δ τών Βασιλικών Θερμών
γ' ό Δασμένδρου
δ' ά Καμουλιανών
ε' ό Κισκίση;
στ' ό Θεοδοσιουπόλεω; Αρμενία;
ζ' ό Εύαΐσση;
η' 6 Σενηριάδο;
θ' δ Άραραθεία; ήτοι Κάση;
ι' 6 Αίπολίων
,α' ό Άραγένη; ήτοι Μάνδων
,β' δ Σοβέσου

’Επαρχία; Εύρώπη; η' 6 Άρκαδιουπάλεω;
Επαρχία; Έλλησπό(ν)του θ'ô τού
Παρ(ε)ίου
’Επαρχία; Καρία; ι ό Μιλήτου
'Επαρχία; Νήσου ta' ό Προικοννήσου
’Επαρχία; Εύρώπη; ιβ' ό Σηλυμβρία;
’Επαρχία; νήσου Λέσβου ιγ' 6 Μεθύμνη;
’Επαρχία; Βιθυνία; ιδ' ό Κίου
Επαρχία; Εύρώπη; ιε' ό Άπρων
’Επαρχία;... ιστ' ό τοΟ ‘Ρονσίου
’Επαρχία; ‘Ροδόπη; ιζ' ά Κιμψάλων
’Επαρχία;... ιη' ό Ύδροϋ;
’Επαρχία;... 10' 6 Νίκη;
‘Επαρχία;... κ' ό Νεαπόλεω;
Επαρχία;... κα' à Σέλγη;
‘Επαρχία; Ζικχία; κβ' ό Χερσώνο;
"Επαρχία; Εύρώπη; κγ' ά Μεσίνη;
Επαρχία;... κδ’ ό Γαριέλλων.
Επαρχία;... κε' ό Βρύσεω;
'Επαρχία;... κστ' ό Δέρκου
‘Επαρχία;... κζ' ό Σερρών
’Επαρχία;... κη' ό Καραβιζύη;
'Επαρχία;... κθ' ό Λήμνου
’Επαρχία;... λ' ό Λευκάδα;
‘Επαρχία; Λυκαονία; λβ' ό Μισθίου
’Επαρχία;... λγ' ό Κολώνεια;
'Επαρχία;... λα' ό Θηβών
Επαρχία;... λστ' ό Σωτηριουπόλεω;
’Επαρχία; 'Αρμενία; λδ' ά Πηδαχθόη;
‘Επαρχία;... λη' ό Γέρμη;
’Επαρχία; Ζικχία; λθ' ό Βοσπορων
'Επαρχία;... λζ' ό Κοτραδία;
’Επαρχία;... λε' ό Κάδρων
‘Επαρχία;... μα' ό "Ροίνου
‘Επαρχία; νήσων Κυκλάδων μβ' ο
Καρπάθου
’Επαρχία; Ροδόπη; μ' ό Αίνου
Επαρχία; Αίμιμόντου μδ' ό Μεσημ
βρία;
’Επαρχία;... με' ό Γοτθία;
‘Επαρχία;... μγ' ό Σουγδία;
’Επαρχία;... μστ' ό Φούλλων
’Επαρχία;... μζ' 6 Αίγίνων
‘Επαρχία;... μη' 6 Κερκύρων
‘Επαρχία;... μθ' 6 Φαρσάλων
'Επαρχία;... ν' ό Ματράχων ήτοι
Ζικχία;
_
’Επαρχία;... να' ά Τζιμενοϋ ήτοι
Κορτζινή; καί Κελτζινή;
’Ανέκδοτον τμήμα του ύπ’άριθμ.
1372 κώδικας τής Έθν. Βιβλ. τής
‘Ελλάδος, φ. 483 όπισθεν καί έξ.

α'. δ Νύση;.
β'. δ των Βασιλικών θερμών.

’Επαρχία; Καππαδοκία; Α' 6 Καν
σαρεία;.
β' δ Νύση;.
α' ό τών Βασιλικών θερμών.

γ'.
δ’.

γ’ δ Καμουλιανών.
δ' ό Κισκισσοϋ.

Α' Τή Καισαρεία: Καππαδοκία;

6
6

Καμουλιανών.
Κισκισοΰ.

ε'. δ Εύαίσων.
στ', δ Σευηριάδο;.
ζ'. δ Άραθεία;.
η'. 6 Των Αίπολίων.

ε' 6 Εύασίδων.
στ' Σευηριάδο;.
ζ' δ τών Άπολίων.

972-976

(Not. 3 παρά Parthey)

1084-1115
ε.' ή Άρκαδιούπολίί
στ.' τό Πάρειον
ζ.' ή Μίλητο;
η.' ή Προικόνησο;
6.' ή Σηλυμβρία
1.' ή Klos
ία.' ή "Απρω;

ιβ.' τά Κύψελλα
ty.' ή Νίκη
ιδ.' ή Νεάπολι;
ιε.' ή Σέλνη
ιστ. η Χέρσων
ιζ.' ήΜεσήνη
ιη.' ή Γαρέλλα
ιθ.' ή Βρύσι;
κ'. ή Δέρκο;
κα'. ή Καραβιζύη
κβ'. ή Λήμνο;
ny'. ή Λευκά;
κδ'. ή Μίσθεια
κε'. αί Κοϋδραι
κστ'. ή Σωρηριούπολι;
κζ'. ή Πηδαχθών
κη'. ή Γέρμη
κθ'. ή Βόσπορο;
λ', ή Κότραδι;
λα', ή ‘Ηρωίνη
λβ'. ή Κάρπαθο;
λγ'. ή Μεσημβρία
λδ'. ή Γοτθία
λε'. ή Σουγδία
λστ". αί Φοΰλλαι
λξ'. ή Aïyiva
λη'. τά Φάρσαλα
λθ'. τά Μέτραχα.

Τάξι; προκαθεδρία; των υπό τόν
άποστολικόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεω; τελούντων μητροπολιτών
καί των ύπ' αύτού; έπισκόπων.
Θρόνο; πρώτο;.
Τφ Καισαρεία;, Καππαδοκία;
α'. ά Νύσση;
y', ό των Βασιλικών θερμών
β'. ό Καμουλιανών
5'. ό Κικισσοϋ
ε'. ό Εύαισσών
στ'. 6 Σεριάδο;
ζ\ ό Άραθία;
η', ό τών Αίπωλίων.

ιγ’

ô του 'Αγίου Προκοπίου
to' ά Τζαμάνοων
ιε' 6 Σιριχά
t, Tf) Έφέσφ τής 'Ασίας Β'
α ό Ύπέπων
β' ό Τράλλεων
γ' ό Μαγνησίας
έ’ ό Ελαίας
ε' ό Άτραμυτίου
στ' ό Άσσον
ζ' ό Γαργάρων
η' ό Μαστούρων
θ' ό Καλόης
V ό Βριούλων
ία’ ό Πιττάμνης
ιβ' ό Μυρίνης

Β'. Τή Έφέσφ τής Ασίας,
Επαρχίας Ασίας Β' ό Εφέσου,
α'. ό Ύπέπων.
α' ό Ύπέπων.
β'. ό Τράλεων.
β' ό Τράλλεων.
γ'. ό Μαγνησίας προς Μαίανδρον. γ' ό Μαγνησίας πρός Μαίανδρον.
δ'. 6 Ελαίας.
δ' ό Ελαίας.
ε*. ό Άτραμντίον.
ε' ό Άτραμυτίου.
στ', ό Άσσου.
στ' ό Άσσου.
ζ'. ό Γαργάρων.
ζ' ό Γαργάρων.
η\ ό Μαστούρων.
η' ό Μαστούρων.
0'. ό Καλάης.
θ' ό Καλόης.
V. 6 Βριούλλων.
Γ ό Βριούλων.
ία', ό Πιττάμνης.
ια' ό Πιτάμνης.
ιβ'. ό Μυρρίνης.
ιβ' 6 Μυρρίνης.
ιγ' ό Φωκείας.
ιγ' ό Αύρηλιουπόλεως
ιγ'. ό Αύρη.
ιδ' ό Αύριονπόλεως.
ιδ' ό Νύσσης
ιδ'. ό Νύσσης.
ιε' 6 Νύσης.
ιε' ό Μασχακώμης
ιε'. ό Χοσμακάμης.
ιστ' ό Μασχακώμης.
ιστ' ô Μητροπόλεως
ιστ'. ό Μητροπόλεως.
ιζ' ό Μητροπόλεως.
ιζ' ό Βαρίτων
ιη'. 6 Βαρέτων.
ιη' 6 Βαρετών.
ιθ' 6 Μαγνησίας του Άνηλον.
ιη' ό Άνινάτων
κ' ό Άνηνάτων.
ιζ'. ό Άνινάτων.
ιθ' ό Περγάμου
ιθ'. ό Περγάμου.
κα' ό Περγάμου,
κ' ό Άναίων
κ'. ό Άναίων.
κβ' ό Άνέων.
κα’ ό Πρωινής
κα'. ό Προίνης.
κγ' ό Πριΐνης.
κβ' ό Άρκαδιουπόλεως
κδ' ό Άρκαδιουπόλεως.
κβ\ ό Άρκαδιουπόλεως.
κγ' ό Νέας αυλής
κγ'. ό Νέας αύλής.
κε' ό Νέας Αύλής.
κο' ό Διός Ιερόν
κδ'. ό Διός Ιερού.
κστ' ό Διός Ιερού,
κε' ό Αύγάζων
κε'. ό Αύγάζων
κγ' ό Αύγάζων.
κατ' ό Σιών
κστ'. ό Σιών.
κη' ό Σιών.
κζ' ό Κολοφώνης
κθ' ό Κολοφώνος.
κζ'. ό Κολοφώνος.
κη' ό Τέον
κ0\ ό Τέον.
λα' ό Τέου.
κθ' ό Λεβέδου
λ' ό Λεβέδου.
κη'. ό Λευέδου.
λ' 6 'Ερυθρός
λβ' ό Ερυθρών,
λ', ό Έρυθράς.
λα' ό Άττάνδρον
λγ' ό Κλαζομενών,
λα'. 6 Τάνδρου.
λδ' ό Άτταάνδρων.
«
λβ' ό θεοδοσιονπόλεως ήτοι Περ- λβ'. ό Θεοδοσιονπόλεως ήτοι Πιπε λε' ό Θεοδοσιονπόλεως ήτοι ο Περπερίνης
περίνης.
ρίνης
λγ' ό Κύμης
λστ' ο Κύμης,
λγ'. ό Κύμης.
λΒ' 6 Πάλαιονπόλεως
λζ' ό Παλαιουπόλεως.
λδ'. ό Παλαιουπόλεως.

t, Τη Ηρακλειφ Ευρώπης Γ'
α ο Θεοδωρουπόλεως
β' 6 'Ραιδεστοΰ
γ' ό Πανίον

Γ'. Τή Ήρακλεί? τής
α'. 6 θεοδωρουπόλεως.
β'. ό ’Ραιδεστοΰ.
γ'. ό Πανίον.

δ'ό Χερσονήσου
ε' ό Κάλλιπόλεως
στ' ό Χαριονπόλεως

δ'. 6 Χερσονήσου,
ε'. ό Κάλλιπόλεως.
στ', ό Χαριονπόλεως.

δ' ό Χεροννήσου.
ε' ό Καλλιονπόλεως.

ζ' ό Χαλκίδος

ζ'. ό Χαλκηδόνος.
η', 6 Πανίον.

ζ' ό Χαλκίδος.

η' Ô Δαινίου
θ' ό Μ αδύτου
1# ό Παμφύλου
ια' ό Μηδείας
ιβ' ό Λίζικος
-y; 4 Σεόγέτζης
ιδ ό Μέτρων
ιε' ά Τζονρουλλου

t Τή Άγκύρφ τής Γαλατίας Δ'
« 6 Ταβίας
β ό Ηλιουπόλεως ήτοι Βασιλέως
Y * Άσπόν»);
δ ό Σταύρον
*' 6 ΜεΙζου

57'. 6..Κ,νη$

ζ ό Αναστασιουπόλεως
η' ό Κσλούμνη;

Εύρώπης

Επαρχίας Εύρώπης Γ'
α' ό Θεοδωροπόλεως.
β' ό Ραιδεστού.
γ' ό Πανίον.

ό Ήρακλείας,

ιε'. ό Τουρούλλου.

η' ό Δασνίον.
στ' 6 Μαδύτου.
Γ ό Παμφύλου.
ια' 6 Μηδείας.
Θ' ό Λιζίκου.
ιγ' ό Σεργέντζης.
ιδ' ό Μέτρων,
ιβ' ό Τζονρουλλου.

Δ'. Τή Άγκύρφ τής Γαλατίας.
α'. ό Ταβείας.
β'. 6 Ηλιουπόλεως ήτοι Βασιλαίου.
ν', ό Άσπόνης.
δ’, ό Κρινουπόλεως ήτοι Σταυρού.
ε'. 6 ΜΙζου.
οτ·. 6 ΚΙνη;.
ζ'. ό Άναστιουπόλεως,
η'. 6 Καλούμνης.

Επαρχία; Γαλα-τείας Δ' ά Άγκυρα;.
α' 6 ΤαβΙα;.
β' ό "Ηλιονπόλεω;.
γ' 6 Άσπόνη;.
δ’ ό Βηρινουπόλεω;.
ε’ ô Μνιζοϋ.
στ' ό ΚΙνη;.
ζ' 6 Άναστασιουπόλεεο;.
η' ô Καλούμνη;.

θ'. 6 Μαδύτου,
ι'. 6 Παμφύλου.
ια'. ό Μιδείας.
ιβ'. ό Λίζηκος.

%; 6%^

θρόνος δεύτερος.
Τφ Εφέσου, 'Ασίας
σ', ό Υπαίτιων
β\ ό Τράλλεων
γ#. ό Μαγνησίας πρό5 Μαίανδρον
δ'. ό Ελαίας
ε'. ό Άτραμυτίου
στ', ό Άσσου
ζ'. ό Γαργάρων
η', ό Μαστούρων
θ', ό Καλόης
V. ό Βυριούλλων
ία', ό Πιττάμνης
ιβ'. ό Μυρίνης
ιγ'. ό Αύρηλιουπόλεως
ιδ'. ô Νύσσης τής έτερος
ιε'. ό Μασχακώμης
ιστ'. ό ΜητροττόΛεως
ιζ#. ό Βερέτων
ιη'. ό Άνινάτων
6 Γίεργάμων
κ'. ό Άνέων
κα\ ό Πριήνης
κβ'. ό Άρκαδιουπόλεως
κγ\ ό Νέας αύλής
κδ'. ό Διός Ιερού
κε'. ό Αύγάζων
κατ', ό Σιών
κζ\ ό Κολοφώνος
Κ0'. 0 Τέθυ
κη'. ό Αεβέδου
λ', ό Ερυθρός
λα', ό Άττάνδρου
λβ·, ό θεοδιουπόλεως ήτοι
ρίνης
λγ'. ό Κύμης
λδ*. ό Παλαιουττόλεως
λε'. ό Θυραίων
λ στ', ό Χλυαρών.

Πεπε-

Θρόνος τρίτος.
Τω Ήρακλείας,Θράκης καί Μακεδονίας
α'. ό Θεοδωρουπόλεως
β'. ό ‘Ραιδεστου
γ'. ό Πανίου
δ', ό Έξαμιλίου
ε'. ό Καλλιουπόλεως
ζ'. ό Χαριουπόλεως
στ', ό ΓΤεριστάσεως
η', ό Χαλκίδος
θ'. & Δωνίου
Γ. ό Μ αδύτων
ta', ό ΤΤαμφύλου
ιβ'. ό Μήδειας
tv', ό Λιζίκου
ιδ'. 6 Σεργέντζης
ιε'. ό Μέτρων
ιστ'. ό Τζουρουλόης
ιζ'. ό Άθύρων.
θρόνος τέταρτος.
Τω Άγκύρας, Γαλατίας,
α'. ό Άτταβίας
β'. ό ‘Ηλιουπόλεως
γ'. ό Άσπόνης
ο*, ό Βη^ινουπόλεως ήτοι Σταυρού
στ', ό Κίνης
ζ'. ό Άναστασιουπόλεως
η', ό Καλονμένης.

Notitiae Episcopatuum
πρό 940
t Τή Κυζίκφ τής Ελλησπόντου Ε'

E\ Τη Κυζίκφ τής Ελλησπόντου.

α'
β'
γ'
δ'

α'. ό Ποιμανινου.
β'. 6 ’Ώκης.
γ'. ό Βάρεως.
δ', ό Άδριανου Θηρών.

ô
ό
ό
ό

Ποιμανινου
*Ωκης
Βάρεως
Άδριανου Θηρών

β' ό Λαμψάκου
στ' ό Άβύδου
ζ' ô Δαρδάνου
η' ό Ίλιον
θ' ό Τρφάδος
V ό Πιονίας
ία' ό Μελιτουπόλεως
ιβ' ό του ‘Αγίου Κορνηλίου

ε'. ό Λαμψάκου.
στ', ό 'Αβύδου.
ζ'. ό Δαρδάνου.
η', ό Ιλίου,
θ', ό Τρφάδος.
V. ό Πιονίας.
ία', ό Μελιτουπόλεως.
ιβ'. ό του Αγίου Κορνηλίου.

t Τή Σάρδεων τής Λυδίας ΣΤ'
α' ό Φιλαδελφείας
β' ό Τριπόλεως
γ' ό Θυατείρων
δ' ô Σετών
ε* ό Αύρηλιουπόλεως
στ' ό Γόρδου
ζ' ό Τράλλων
η* ό Σάλων
θ' ό Σιλανδου
V ό Μαιονίας
ια' ό Απόλλωνος ίερου
ιβ' 6 Ούρκανίδος
ιγ' ό Μουστίνης
ιδ' ό Άκαρασοΰ
ιε' ό Άπολλωνιάδος
ιστ' ό Άτταλείας
ιζ' ό Βάης
ιη' ό Βλάνδεων
ι6' ό Σστόλων
κ' ό Γαβάλων
κα' ό Έρμοκαπηλείας

ΣΤ'. Τή Σάρδεων τής Λυδίας.
α'. ό Φιλαδελφείας.
β'. ό Τριπόλεως.
γ'. ό Θυατείρων.
δ', ό Σετών.
ε'. ό Αύλιλιουπόλεως.
στ', ό Γόρδου.
ζ'. ό Τράλων.
η', ό Σάλων.
θ', ό Σιλανδου.
Γ. ό Μαιονίας.
ια'. ό Απόλλωνος ίερου.
ιβ'. ό Ύρκανίδος.
ιγ'. ό Μουστήνης.
ιδ'. ό Άκαρασοΰ.
ιε'. ό Άπολλωνιάδος.
ιστ'. ό Άτταλείας.
ιζ'. ό Βάης.
ιη'. ό Βλάνδεων.
κγ'. ό Σατάλων.
κδ'. ό Γαβάλων.
<ε'. ό Έρμοκαπηλίας.

Επαρχίας Ελλησπόντου Ε' ό Κυζίκου
α ό Γέρμης
β' ό Ποιμανικου
γ' ό "Ωκης
δ' ό Βάρεως
ε' ό Άδριανου Θηρών
στ' ό Λαμψάκου
ζ' ô Άβύδου
η' ό Δαρδάνου
θ' ό Ιλίου
Γ ô Τρωάδος
ια' ό Πιονίας
ιβ' ό Μελιτουπόλεως
ιγ' ό Σκουμάνδρον

ιθ'. ό Ίεροκαισαρείας.
κ'. ό Δάλδεων.
κα'. ό Στρατονικείας.
κβ'. ό Καιρασέων.

Επαρχίας Λυδίας ΣΤ' ό Σάρδεων.
α' ό Φιλαδελφίας
β' ό Τριπόλεως
' ό Θυατείρων
' ό Σετών
ε' ό Αύριουπόλεως
στ' ό Γόρδων
ζ' ό Τράλλεων
η' ό Σάλων
θ' ό Σιλανδου
Γ ό Μαιονίας
ια' ό Απόλλωνος ίερου
ιβ' ό Ύρκανίδος
ιγ' ό Μουστίνης
ιδ' ό Καρασσου
ιε' ό Άπολλωνιάδος
ιστ' ό Άσιλίας
ιζ' ό Βάγης
ιη' ό Βλάνδεων
κδ' ό Σαττάλων
κε' ό Γαμάλων
κστ' ό Γερμοκαπήλου
ιθ' ό Μεσοτυμβόλου
κ' Ίεροκαισαρείας
κα' ό Δάλδεων
κβ' ό Στρατονικείας
κγ' ô Κερασέων

t Τή Νικομηδείφ τής Βιθυνίας Ζ'
α' ό Προύσης ήτοι Θεουπόλεως
β' ό Πραινέτου
γ' ό Έλενουπόλεως
δ' ό Βασιλινουπόλεως
ε' ό Δασκυλίου
στ' ό Άπολλωνιάδος
ζ' ό Νεοκαισαρείας
η' ό Γάλλου ήτοι Λόφων
θ' ό Δαφνουσίας
Γ 6 Άρίστης

Ζ'. Τή Νικομηδεία τής Βιθυνίας.
α'. ό Προύσης ήτοι Θεουπόλεως.
β'. ό Πραι νέτου.
γ'. ό Έλενοπόλεως.
δ', ό Βασιλινουπόλεως.
ε'. ό Δασκυλίου.
στ', ό Άπολλωνιάδος.
ζ'. ό Νεοκαισαρείας.
Γ. ό Γάλλου ήτοι Λόφων,
ια'. ό Δαφνουσίας.
ιβ'. ό Άρίστης.
η', ό Αδρανούς,
θ'. 6 Καισαρείας.

Επαρχίας Βιθυνίας Ζ' 6 Νικομήδειας
α' ό Προύσης ήτοι Θεουπόλεως
β' 6 Πραι νέτου
γ' ό ‘Ελενουπόλεως
δ' ό Βασιλινουπόλεως
ε' ό Δασκιλίου
στ' ό Άπολλωνιάδος
ζ' ό Νεοκαισαρείας
θ' ô Γάλλου ήτοι Λόφων
Γ 6 Δαφουσίας
ια' δ Έριστής
η' 6 Άδριανών
ιβ' δ Καισαρείας

t Τή Νικαίφτής Βιθυνίας Η'
α' 6 Μοδρινής ήτοι Μελής
β' δ Λινόης
γ' δ Γορδοσέρβων
ο' 6 Νουμερικών
s' 6 Ταείου
στ' δ Μαξιμιανών

Η' Τή Νικαίφ τής Βιθυνίας.
α'. 6 Μοδρίνης ήτοι Μελής.
β'. ό Λινόης.
ν'. 6 Γουρδοσέρβων.
δ', δ Νουμερικών.
ε'. 6 Tatou.
στ', δ Μαξιμιανών.

Επαρχίας Βιθυνίας Η' δ Νικαίας
α' Μονδρινής ήτοι Μελής
δ' ό Λινόης
β' ό Γορδοσέρβων
γ' 6 Νουμερικών

[ Τή

ίρόνος

Χαλκηδόνι τής Βιθυνίας Θ' Θ'. Τή Καλχηδόνι τής
6 συμπαρακείμένος ουκ έστιν θρόνος
ύποκείμένος ούκ

t Τή Σίδη Παμφυλίας V
α' δ Άσπένδου

Γ. Τή Σίδη τής Παμφυλίας.
σ', δ Άσπένδου.

Βιθυνίας Επαρχίας Βιθυνίας Θ' δ Χαλκηδών
εστιν.
Επαρχίας Παμφυλίας
α' ό Άσπένδου

Γ

δ Σίδης

Θρόνος πέμπτος.
Τφ Κυζίκου, Ελλησπόντου.
α'. ό Γέρμης
ν', ό Ποιμανηνου
β'. ό "Ωκης
δ', ό Βάρεως
στ', ό Άδριανοϋ Θηρών
ε'. ό Δαφνουσίας
ζ'. ό Λαμψάκου
η', ό Άβύδου
θ', ό Δαρδάνον
Γ. ό Ιλίου
ία', ό Τρφάδος
ιβ'. ό Γϊιονίας
ιγ'. ό Μελιτουπόλεως.

Θρόνος έκτος.
Τφ Σάρδεων, Λυδίας
α' ό Φιλαδέλφειας
β' ό Τριπόλεως
γ'. ό Θυατείρων
δ', ό Σετών
ε'. ό Αύρηλιουπόλεως
στ', ό Γόρδου
ζ'. ό Τράλλων
η', ό Σόλων
θ', ό Σιλάνδου
V. ό Μαιονίας
ία'. 6 ’Απόλλωνος ιερού
ιβ'. ό Ύρκανίδος
ιγ'. ό Μουστίνης
ιδ'. ό Άκαρασοΰ
ιε\ ό Άπολλωνιάδος
ιστ'. ό Άτταλείας
ιζ'. ό Βάγης
ιη'. ό Βλάδεων
κδ'. ό Σατάλων
κε'. ό Γαβάλων
κατ', ό ‘Ερμοκαπηλείας
ιθ'. ό Μεσοτυμόλου
κ'. ό Ίεροκαισαρείας
κα'. ό Δάλδεων
κβ'. ό Στρατονικείας
κγ'. ό Κερασέων
Θρόνος έβδομος.
Τφ Νικομηδείας, Βιθυνίας
α'. ό Προύσης ήτοι Θεουπόλεως
β'. ό Πραινέτου
y', ό Έλενοπόλεος

δ', ό Βασιλινουπόλεως
ε'. ό Δασκυλίου
στ', ό Άπολλωνιάδος
ζ*. ό Νεοκαισαρείας
Γ. ό Γάλλου ήτοι Λόφων
ια'. ό Δαφνουσίας
ιβ'. ό Άρίστης
η', ό Αδρανούς
θ', ό Καισαρείας
Θρόνος όγδοος.
Τφ Νικαίας, Βιθυνίας
α'. ό Μοδρηνής ήτοι Μελής
β'. 6 Ληνόης
y', ό Γορδοσέρβων
δ', ό Νουμερικών
ε'. ό Ταείου
στ'. 6 Μαξιμιανών.
Θρόνος έννατος.
Τφ Χάλκη δόνος Βιθυνίας
υποκείμενος ούκ έστι.
__
Θρόνος δέκατος.
Τω Σίδης, Παμφυλίας
®. ό Άσπένδου

θρόνος

πρό 940
β' ό Κοταίνης
β'. ό Κοταίνης.
y' ô Έταίνου
y', ό Έταίνου.
δ' ό Όρύμνης
δ', ό Όρύμνης.
ε' ό Κάσων
ε'. ό Κάσων.
στ' ό Σεμνέων
στ', ό Σεμνέων.
ζ' ό Καραλλίων
ζ'. ό Καραλλίων.
η' ό Καρακησίου
η\ ό Κορακισίου.
θ' ό Συνέδρων
Θ', ό Συνέδρων.
V ό Μυλώνης ήτοι Ίουστινιανουπό- 1*. ό Μυλώνης ήτοι
λεως
πόλεως.
ία' ό Ούμάνδων
ία', ό Ούμάνδων.
ιβ' ό Δαλισάνδου
ιβ' ό (Δ)αλισανδου.
ιγ' ό Λύρβης
ιδ'. ό Λυρβης.
ιδ' ό "Ισβων
ιγ' ό Ίσβων.
ιε' ό Καλυβρασου
ιε'. ό Καλοβρασσοΰ.
ιστ' ό Μνασων
ιστ'. ό Μαναύσων.

β' ό Κοταίνης
Y ό Έταίνου
ο' ό Όρύμνης
ε' ό Κάσσων
στ' ό Σεμνέων
ζ' ό Καραλλίων
η' ό Κορακησίου
θ' 6 Συνέθρων
Ίουστινιανου- Γ ό Μυλώνης
ήτοι Ίουστινιανουπόλεως.
ια' ό Ούμάνδρων
*β' ό Δαλισανδου
ιδ') ό Λύρβης
ιγ) ό Ίσβων
ιε ) 6 Κολυβρασσου
(ιστ') ό Μανάνων

t Τή Σεβαστεία τής ‘Αρμενίας ΙΑ'

ΙΑ'.

‘Αρμενίας.

α'
β'
y'
δ'

α'. ό Σεβαστουπόλεως,
β'. ό Νικοπόλεως.
y', ό Σατάλων.
δ'. 6 Βερίσσης.

ό
ό
ό
ό

Σεβαστουπόλεως
Νικοπόλεως
Σατάλων
Βηρίσσης

t Τή
α' ό
β' ό
y' ό
δ' ό
ε' ό

‘Αμασεία Έλενοπόντου

ΙΒ' ΙΒ'

’Αμισου
Σινώπης
Ίβώρων ήτοι Πιμολίσσης
‘Ανδράπων
Ζαλίχου ήτοι Λεοντοπόλεως.

Τή

Τή

Σεβαστεί?

‘Αμασεία

Έλενοπόντου.

α'. ό ‘Αμισου.
β'. ό Σινώπης,
γ'. ό Ίβόρων.
δ', ό Ανδράπων.
ε'. ό Ζαλίου ήτοι ΓΤομπηϊουπόλεως.

(α') ό Σεβαστουπόλεως
(μ) ό Νικοπόλεως
(y') ό Σατάλων
(*') ό Βηρίσσης
(δ) ό Κολωνείας
’Επαρχίας Έλενοπόντου
ΙΒ' 6 "Αμασείας
α' ό ‘Αμισου
β' ό Σινώπης
y' ό Ίβόρων ήτοι Μελίσσης
δ' ό ‘Ανδράπων
ε' ό Ζαλίων ήτοι Λεοντοπόλεως
στ' ό Ζήλων

t Τή Συρακουση της Σικελίας ΙΓ'
α' ό Ταυρομενίου
β' ό Μεσίνης
y' ό ‘Ακράγαντος
δ' ό Κρονίου
ε' ό Αιλυβαίου
στ' ό του Δρεπάνου
ζ' ό τής Πανόρμου
η’ ό των Θερμών
θ' ό του Κεφαλουδίου
V ό Άλέσης
ια' ό Τυνδαρίου
ιβ' ό Μελετής
iy' ό Λιπάρας

ΙΓ'. Τη Μελιτηνή
α'. 6 Άρκης.
β'. ό Κουκουσου.
y'. 6 ‘Αραβισου.
(δ) καί Λυπών.

τής ‘Αρμενίας Επαρχίας ‘Αρμενίας ΙΓ' ό Μελιτινής
α' ό “Αρκης
β' ό Κουκουσου
y' ό ‘Αραμισσου
δ' ό Άριαράθων
ε' δ Κρομανών

t Τφ

Τυάνων

Καππαδοκίας

ΙΔ'

ΙΔ'. Τή Τυάνη Καππαδοκίας.

Επαρχίας Καππαδοκίας ΙΔ'
ό Τυάνων ήτοι Χριστουπόλεως
α' ό Κυβίβρων
β' ό Φαυστινουπόλεως
y' ό Σασίμων

α' ά Κυβίστρων
β' 6 Φαυστινουπόλεως
γ' ό Σασίμων

α'. ό Κυδίστω(ν).
β'. ό Φαυστινουπόλεως.
y', ό Σασίμων.

t Τή
α' ό
β' ό
y' ό

ΙΕ'. Τή Tàyypa τής Παφλαγονίας ΈπαρχίαΠαφλαγονίας ΙΕ' δ Γαγγρών
α' ό Ίωνουπόλεως
α'. ό Ίουνοπόλεως.
β'. ό Δαδύδρων.
β' ό Δαδύβρων
y', ό Σωρών.
y' δ Σωρών

Γάγγρφ τής Παφλαγονίας ΙΕ'
Ίουνουπόλεως
Δαδύβρων
Σωρών

972-976

β'. ό Τένης.
γ\ ό Έταίνσυ.
δ', ό ‘Ρύμνης.
ε'. ό Κασσών.
στ', ό Σεμνέων.
ζ'. ό Καραλλίων.
η', ό Κορακισίου.
θ', ό Συνέδρων.
V. ό Μυλώνης ήτοι Ίουστινιανουπόλεως
ία', ό Ούμάνδων.
ιβ\ ό Δαλισανδοϋ
ιδ% ό Λύρβης.
ιγ'. ό Ίσβων.
ιε\ ό Κολυβρασσοΰ.
ιστ\ ό Μαναύσων.
Θρόνος ενδέκατος.
Τφ Σεβαστείας, ’Αρμενίας
α\ ό Σεβαστουπόλεως
β'. ό Νικοπόλεως
γ'. ό Σατάλων
ε'. ό Βηρίσσης
δ', ό Κολωνίας
Θρόνος δωδέκατος.
Τφ Άμασείας, Έλενουπόντου
α'. ό Άμινσου
β'. ό Σινώπης
γ'. ό Ίβόρων ήτοι Πιμολίας
δ\ ό Άνδράπων
ε'. ό Ζαλιχίου ήτοι Λεοντοπόλεως
στ', ό Ζηλών
Εις τά τέλος περίπου προστίθεται
ανευ άριθμοϋ
Τφ Συρακούσης, Σικελίας
α'. ό Ταυρομενίου
β'. ό Μεσήνης
γ'. ό Άκράγαντος
δ'. 6 Κρονίου
ε'. ό Λιλυβαίου
στ' ό του Δρεπάνον
ζ'. ό τής Πανόρμου
η' ό των Θερμών
θ', ό Κεφαλουδίου
Γ. 6 Άλέσης
ία’, ό Τυνδαρίου
ιβ' ό Μελίτης
ιγ' ό Λιπάρας
θρόνος τρισκαιδέκατος.
Τφ Μελιτηνής, δεύτερος ’Αρμενίας
α'. ό "Αρκης
β'. ό Κουκουσου
γ'. ό Άραβισου
δ', ό Άριαράθης
ε'. ό Κεομανών
θρόνος τεσσαρεσκαιδέκατος.
Τφ Τυάνων, δευτέρας Καππαδοκίας
α'. ό Κυβίστρων
β'. ό Φαυστινουπόλεως
γ'. ό Σασίμων
θρόνος πεντεκαι δέκατος.
Τφ Γάγγρων, πόσης Παφλαγονίας
α'. ό Ίννουπόλεως
β'. ό Δαδύβρων
γ'. ό Σωρών

•Αρχιεπισκοπή Άχρίδος
(Διάταγ. Βασιλείου Β')

1084-1114

Notitiae Episcopatuum
ιτρό 940

t Τή Θεσσαλονίκη Θεσσαλίας ΙΣΤ'

ΙΣΤ. Τή Θεσσαλονίκη τής Θεσσαλίας.

α' ό Κίτρους
β' ό Βεροίης
γ' ό Δρουχουβιτίας
δ' ό των Σερβίων
ε' ό Κασσανδρείας

α'. ό του Κίτρου
β'. ό Βεροίας
y', ό Δουρχουβιτίου
δ\ ô των Σερβίων
ε'. ό Κασανδρείας. Θεσσαλίας

t Tfj Κλαυδιουπόλει Όνωριάδος ΙΖ' ΙΖ' Τή
α' ό Ήρακλείας Πόντον
β' ό Γϊρουσιάδος
y' ό Τΐον
δ' ό Κρατίας
ε' ό Άδριανουπόλεως

Επαρχίας Θετταλίας ΙΣΤ' ό Θεσαλονίκης
α' ό του Κίτρου
β' ό Βεροίης
γ ο Aovpyoußn^.

δ' ό των Σερβίων
ΙσΤ ε# ό Κασανδρείας

Κλαυδιουπόλει Όνωριάδος.

α'. ό Ήρακλείας Πόντου,
β'. ό Προυσιάδος.
κ\ ό Τίου.
6'. ό Κρατείας.
ε'. ό Άδρινουπόλεως.

Επαρχίας Όνωριάδος ΙΖ' ό Κλανδιουπόλεως
α' ό Ποντοηρακλείας
β' δ Προυσιάδος
y' Ô Τίου
δ' ό Κρατείας
ε' ό Άεριανουπόλεως

t Τη Νεοκαισαρεία Πόντου Πολεμω- ΙΗ'. ( Νεο)καισαρεία Πόντου Πολε- Επαρχίας Πόντου Πολεμωνικου
νιακου ΙΗ'
μωναϊκου.
ΙΗ' δ Νεοκαισαρείας
α' ό Κερασούντων
α'. ό Κερασούντων.
α' ό Κερασούντων
β' ό του Πολεμωνίου
β'. ό του Πολεμωνίου.
β' ό του Πολεμωνίου
y' ό Κωμάνων
) ό Κομάνων.
y' ό Κομάνων

t Τη Πινισουντι τής Γαλατίας ΙΘ'

ΙΘ'. Τή Πισινούντων τής Γαλατίας

σ' ό Γερμοκολωνείας
β' ό Πιτανισσου

α'. (ό) Γερμοκολωνείας.
β'. 6 Πιτανισσου.

Επαρχίας Γαλατίας ΙΘ' ό Πισινούντων
α' ό Έρμοκολωνείας
β' ό Τιτανίσσον

α. ’Αρχιεπισκοπή ‘Αχρίδας
(Διάταγ. Βασιλείου Β')
(β1) ό Καστοριάς
(δ'.) ό Μογλαίνων
(ε'.) ό Βουτέλεως
(στ'.) ό Στρουμίτζης
(ζ’.) ό Μοροβχίσδου
(η'.) ό Βελεβουσδίου
(θ'.) ό Τριαδίτζης
θ'.) ό Νίσου
(ια') ό Βρανίτζης
(ιγ'.) ό Οράμου
(ιδ'.) ό Σκοπιών
(ιε'.) ό Πριζδριάνων
(ιστ'.) ό Λιπαινίου
Βον Διάταγμα
(ιθ'.) ό Βοδινής
(κ'. ) 6 Ράσου
( κα'.) ά "Ωραίας

(κη'.)

6

Κοζίλης*

Θρόνος έκκαιδέκατος.
Τφ Θεσσαλονίκης πόσης Θετταλίας
σ', ό Κίτρους
β'. ό Βερροίας *
ν', ό Δρουγουβιτίων
δ', ό Σερβίων
ε'. ό Κασσανδρίας
στ', ό Κομπανίας ήτοι Καστρίου
ζ'. ό Πέτρας
η', ό Έρκουλίων ήτοι Άρδαμέρεως
8'. ό Ίερισσοϋ ήτοι Αγίου Όρους
V. ό Λίτηςκαί "Ρεντίνης
ta', ό Βαρδαριωτων ήτοι Τούρκων

Ai ύπό τήν Θεσσαλονίκης Ιπισκοπίαι
(λα'.) ό Βερροίας**
(ιζ\) ό Σερβίων
(κθ\) ό Πέτρου

Μέρος τούτης ύπό

τόν ’Αχριδών

Θρόνος Ιπτακαιδέκατος.
Τφ Κλαυδιουπόλεως, Όνωριάδος
α'. ό ‘Ηρακλείας Πόντου
β'. ό Προυσιάδος
ν', ό Τίου
δ', ô Κρατίας
ε'. ό Άδριανουπόλεως.

Θρόνος όκτωκαιδέκατος.
Τφ Νεοκαισαρείας, Πόντου Πολεμω‘ νιακοϋ
σ'. 6 Κερασοΰντος
β'. ό τοϋ Πολεμωνείου
γ'. ό Κομάνων
δ', ό "Αλύας
s'. ô Ριζαίου
στ', ό Κόκκου
ζ'. ό Εύνίκου
η', ό Άραδάσης
θ', ό Μαρτυροπόλεως
ι'. 6 ‘Υψηλός.
θρόνος έννεακαιδέκατος.
Τφ Πισινοϋντος, δευτέρας Γαλατίας
α'. ό Γερμοκολωνείας
β'. ό Πιτανισσοϋ
* 'Εμφανίζεται κατωτέρω πρά του * Άριθμοϋνται έν άλω 30 έπισκοπαί
31ου ώς μητροπολίτης άνεν έπισκο- ύπό τόν άρχιεπίσκοπον τούτον,
πων.
** Γον Διάταγμα τοϋ Βασιλείου.

α'. ό Κίτρους
β'. ό Βερροίας *
γ'. ό Δρουγουβιτείων
δ', ό Σερβίων
ε'. ό Κασανδρείας
στ', ό Καμπανείων ήτοι Καστρίου
ζ'. ό Πέτρας
η', ό Έρκούλεον ήτοιΑδραμερέως
θ'. 6 Ίερισσοϋ ήτοιΑγίου
όρους
Γ. ό Λιτής
ια'. ό Βαρδαριωτων ήτοι Τούρκων.

πρό 940
y' ό Συνοδίων
δ' ό του ‘Αγίου ’Αγαπητού
ε' ό Λωτίνου
στ' ό Όρκιστοΰ
ζ' ό Σπαλείας

Τη Μύρων τής Λυκίας Κ'
α' ό Μαστούρων
β' à Άράξης
γ' ό Πιδαλείας
δ' ό ΌρυκανδοΟ
ε' ό Συδίμων
στ' ό Σκάμνων ήτοι τής
ζ' ό ’Αγοράσου
η' ό Άγιοδούλου
θ' ό Ξάνθου
Τ ό Καινεών
ια' ό Μαρκιανής
ιβ' ό Τλων
ιγ' ό Κανδίβων
to' ό Οίνιάνδων
le' 6 Μ άκρης
ιστ' ό Φιλήτων
ιζ' ό Φοινίκων
ιη' ό Ηρωίνης
10' 6 Βαρβύλων
κ' ό Παταρων
κα' ό Κόμβων
κβ' ό Χώματος
κγ' ό Φελλού
κο' ό Κορυδάλλων
κε' ό Λορνέας
κατ' 6 Γίιννάρων
κζ' ό Τεργασοϋ
κη' ό Εύδοκιάδος
κθ' ό Νήσου
λ' ό ΓΤάλιωτων
λα' ό ϊΜηλητών
λβ' ό ’Ακάνδων
λγ' ό Λεβίσσου

γ'ι ό Συνοδίων.
δ', ό του ‘Αγίου ’Αγαπητού.
ε'. ό Λωτίνου.
στ', ό Όρκιστοΰ.
ζ% ό Σπαλίας

Κ'. Τή των Μύρων τής Λυκίας
α'. ό Μαστούρων
β'. ό Άράζης
γ'. ό Ποδαλίας
δ', ό ΌρυκανδοΟ
ε'. ό Συδήμων
‘Αγίας. στ', ό Σκάμμων ήτοι τής ‘Αγίας
θ', ό ’Αγοράσου
ι% ό Αγιοδούλων
ζ% ό Ξάνθου
η', ό Κεναίων
ία', ό Μαρκιανής
ιβ'. ό Ότλών
ιγ'. ό Κανδήβων
ιδ'. ό Οίνιάδων
ιε'. ό Μ άκρης
ιστ'. ό Φιλήτων
ιζ'. ό Φοινίκων
ιη'. ό Προίνης
ιθ'. ό Βαρβύλων
κ'. ό Παταρων
κα'. ό Κόμβων
κβ'. ό Χώματος
κγ'. ό Φελλού
κο'. ό Κορυδάλλων
κε'. ό Λορνέας
κατ', ό Γίινάρων
κζ'. ό Τεργάσου.
κη'. ό Εύδοκιάδος.
κθ'. ό Νήσου,
λ', ό Παλαιωτών.
λα', ό Μηλωτών,
λβ'. ô Άκανδών.
λγ' ό Έλεβύσσου.

t, Tÿ μητροπάλΕΐ Καρία; ΚΑ'
α ό Κιβυρας
β' 6 ‘Ηράκλειος Σαλβάκου
γ' 6 Άπολλωνιάδος
δ' Ô Ήρακλείας Λακύμων
ε' ό Ταβών
στ' ό Αάρβων
ζ', ύ 'Αντιοχείας τής Μαιάνδρου
η ό Ταπάσσων
θ' ό Άρπάσων
Τ ô Νεαπόλεως
ια' ό Όρθωσιάδος
ιβ' 6 Άνετατάρτης
ιγ' ό Άλαβάνοων
ιδ' ό Στρανονικείας
ιε' ό Άλίνδων
ιστ' ό Μυλάσσων

ΚΑ'. Τή Σταυροπόλει Καρίας.
α . ό Κιβύρας.
β'. ό Ήρακλείας Άλβάκας.
γ . ό Άπολλωνιάδος.
ο', ό Ήρακλείας Λακύμων.
ε'. ό Ταβών.
στ', ό Λαρβών.
ζ'· ο Αντιόχειας τής Μαιάνδρου
η . ο Ταπάσσων.
Θ', ό Άρπάσων.
Τ. ό Νεαπόλεως.
ια'. ό Όρθωσιάδος.
ιβ'. ό Άνατετάρτης.
ιγ'. ό Άλαβάνοων.
ιο% 6 Στρατονικείας.
ιε'. ό Άλίνδων.
ιστ'. ό Μυλάσσων.

γ'. ό Συνοδίων
ο' ό του ‘Αγίου ’Αγαπητού
ε' ό Λατίνου
στ' ό Όρκιστοΰ
ζ' ό Σπαλίας
η' ό Τρωκάνδου
θ' ό Μυριαγγέλων
Επαρχίας Λυκίας Κ' ό Μύρων
α' ό Μαστούρων
β' ό Άράξης
γ' ό Ποδαλείας
δ' ό ΌρυκανδοΟ
ε' ο Συδίμων
στ' ό Σκάμνων ήτοι τής Αγίας
θ' ό Άγαρασσου
Τ ό Αγιοδούλων
ζ' ό Ξάνθου
η' ό Κενέων
ια' ό Μαρκιανής
ιβ' ό Τλων
ιγ' ό Κανδίβων
ιδ' ό Οίνιάνδων
ιε' ό Μ άκρης
ιστ' ό Φιλίτων
ιζ' ό Φοινίκων
ιη' ό Ηρωίνης
ιθ' ό Βαρβίλων
κ' ό Παταρων
κα' ό Κόμμων
κβ' ό Χώματος
κγ' ό Φελλού
κδ' ό Κορυδάλλων
κε' ό Λορνέας
κστ' ό Πεννάρων
κζ' ό Τεργάσου
κη' ό Εύδοκιάδος
κθ' ό Νίσσου
λ' 6 Παλιώτων
λα' ό Μιλώτων
λβ' ό Άκάνδων
λγ' ό Λεβίσσου

Επαρχίας Καρίας ΚΑ' ό Καρίας.
α' ό Κυβύρσης
β' ό Ήρακλείας Σαλβάκου
γ' ό Άπολλωνιάδος
δ' ό Ήρακλείας Λακύμων
ε' ό Τομών
στ' ό Λάρβων
ζ' 6 Άντιοχείας τής Μαιάνδρου*
η' ό Ταμάσσων
θ' 6 Άρπάσων
ι' ό Νεαπόλεως
ια' 6 Όρθοσιάδος
ιβ' ό Άνατετάρτης
ιγ' 6 Λαβάνδων
ιδ' ό Στρατονικείας
ιε' ό Άλίνδων
ιστ' ό Μελάσσων
* *Εν τφ κώδ.: Μάνθρον.

y\ ό Συνοδέων
δ', ô τον "Αγίου ’Αγαπητού
ε'. ό Λωτίνου
στ\ ό Όρκισθου
ζ'. ό Σπαλείας.
Θρόνος εικοστός.
Τφ Μύρων, πόσης Λυκίας
α'. ό Μαστούρων
δ\ ό 'Αράξης
στ', ό ΓΤοδαλείας
ζ\ ό Όρυκάνδων
V. ό Σιδύμων
ιστ'. ό Άκρασοΰ
ιζ'. ό Ξάνθου
ιθ'. ό Μαρκιανής
ιγ'. ό *Οτλων

λα', ό
λβ'. ό
κα'. ό
κγ'. ό
ιδ\ ό

Πατάρων
Κόμβων
Χώματος
Φελλού
Κορυδάλων

λ', ό Εύδοκιάδος
λγ\ ό Νήσων
κθ'. ό Παλλιωτών
λε'. ό Μηλοϊτών
κη'. ό Άκάνδων
β\ ό Τελμινσοϋ
γ'. ό Λιμύρων

ε'. 6 Άπρίλλων
η', ό Τάτλων
θ', ό Άρνέων
ta'. ό Ζηνωνουπόλεως
ιβ'. ό Όλύμπου
ιε#. ό Κάννου
ιη'. ό Βώβου ήτοι Σοφιανουπόλεως
κ'. ό Όνούρδων
κβ\ ô Κανδάνων
κο'. ό Άντιφέλλου
κε'. ό Φασήλιδος
κστ*. ό Ροδιαπόλεως
κζ'. ό Άκαμισου
λδ'. 6 Βαρβούρων
λστ'. ό Κυανέων.
Θρόνος εΙκοστός πρώτος.
Τω Σταυρουπόλεως, Καρίας
α'! ό Κιβύρας
β'. ό Ηρακλείας Σαλβάκου
γ\ ό Άπολλωνιάδος
ο', ό ‘Ηρακλείας Λακύμων
ε'. ό Ταβών
στ', ό Λάρβων
ζ'. ό Άντιοχείας Μαιάνδρου
η\ ό Ταπασσών
θ', ό ‘Αρπασσών
Γ. ό Νεαπόλεως
ία', ό ΌρΘωσιάδος
ιβ'. ό ‘Ανατετάρτης
ιγ'. ό Άλαβάνδων
ιδ'. ό Στρατονικείας
ιε\ ό Άλίνδων
ιστ'. ό Μυλάνσων
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ιζ' ο Μήζου ήτοι Άμαζώνος

ιζ'. ό Μίζου ήτοι Άμίζων.

ιζ' ό Μίζου ήτοι Άμυζώνος

ιη' ό Ίάσσου
ιθ' ό Βαρβυλίου
κ' ό Αλικαρνασου
κα' ό Δαρύμων
κβ' ό Κνίδου
κγ' ό Μώδου
κδ' ό του ‘Ιερού
κε' ό Κινδράμων
κστ' ό Κεράμων

ιη'. ό Ί άσσου.
10'. ό Βαρβυλίου.
κ. ό Αλικαρνασου.
κα'. ό Λαρυμων.
κβ'. ό Κνίδου.
κγ'. ό Μύνδου.
κδ'. ό του ‘Ιερού,
κε'. ό Κινδράμων.
κστ'. ό Κεράμων.

ιη' ό Ίάσσου
ιθ' ό Βαρβυλίου
κ' ό Αλικαρνασου
κα' ό Λαρύμων
κβ' ό Κνίδου
κγ' ό Μύνδου
κδ' ό του Ίερου
κε' ό Κνιδράμων
κστ' ό Κεράμων

t Τή Λαοδικεία Φρυγίας
τιανής ΚΒ'.

Καππα-

α'. ό Τραπεζουπόλεως
β' ό Άκμωνίας
γ' ό Σεβαστείας
δ' ό Χαιροτόπων
ε'ό Άπίας
στ' ό Πελτών
ζ' ό Εύμενείας
η' ό Σουβλαίου
θ' ό ΠημανουΘηρών
V ό Τρανουπόλεως
ία' ό Άττανασου
ιβ' ό Λούνδου
ιγ' ό Κηδισου
ιδ' ό Ώράκων
ιε' ô ‘Ωρίνων
ιστ' ό Έλούζης
ιζ' ό ΣυναοΟ
ιη' ό θαψιουπόλεως
10' ό Διοκλείας
κ' ό Άριστείας
κα'. ό Οίνωκώμης
κβ' 6 Ίουστινιανουπόλεως

ΚΒ'. Τή Λαοδικεία Φρυγίας Καπα- Επαρχίας Φρυγίας Πακατιανής ΚΒ'
τιανής.
ό Λαοδικείας
α'. ό Τραπεζουπόλεως.
β'. ό Ακμωνείας.
ιστ'. ό Σεβαστής,
γ'. ό Χαιρετοπων.
δ', ό Άσπίας.
ε'. ό Πελτών.
στ', ό Εύμενείας.
ζ'. ό Σουβλαίου.
η'ι ό ΠυμενοΘηρών.
0'. ό Τρανουπόλεως.
ι'. ό Άττανασου.
ια'. ό Λούνδων.
ιβ'. ό Κηδισσου.
ιγ'. ό ‘Ωράκων.
ιδ'. 6 Ώρήνων.
ιε'. ό Έλούζης.
ιζ'. ό ΣυναοΟ.
ιη'. ό θαμψιουπόλεως.
ιθ'. ό Διοκλείας,
κ'. ό Άριστείας.
κα'. ό Οίνοκώμης ήτοι Ίουστινια(κβ'.] νουπόλεως.

α' ό Τραπεζουπόλεως
β' ό Ακμωνείας
γ' ό Σεβαστείας
δ' ό Χαιρετόπου
ε' ό Άπίας
στ' ό Πελτών
ζ' ό Εύμονείας
η' ό Σουλβαΐου
θ' ό Σημαίνου Θηρών
Γ ό Τρανουπόλεως
ια' ό Άτανασσου
ιβ' ο Λουνδών
ιγ' ό Κιδισου
ιδ' ό Όράκων
ιε' ό Ώρίνων
ιστ' ό Έλούζης
ιζ' ό Συναιου
ιη' ό θαμψιουπόλεως
ιθ' ό Διοκλείας
κ' ό Άριστείας
κα' ό Οίνοκώμου
ήτοι Ίουστινιανουπόλεως

t Tf) των Συνάδων Φρυγίας Σαλου- ΚΓ'. Τή των Συνάδων Φρυγίας Σα- Επαρχία
Φρυγίας
ταρίας ΚΓ'
λουταρίας.
ΚΓ' ό Συνάδων
α' ό Δορυλαίου
β' ό Μηδαΐου
γ' ό Ύψου
δ' ό Άκροϊνου
ε' ό Προμησοϋ
στ' ό Μηρού
ζ' ό Σιβινδου
η' ό Φυτείας
θ' ό Ίεραπόλεως
Γ ό Ευκαρπίας
ία' ό Λυσιάδος
ιβ' ό Αύγουστοπόλεως
ιγ' ό Βρυζοϋ
ιδ' ό Ίτρου
ιε' ό Λυκάονος
ιστ' ό Στεκτωρίου
ιζ' 6 Γορδορυνίας
ιη' ό Καβορκίου
10' ό Δαφνουδίου
κ' ό Κλήρων

t Τφ

Ίκονίω

α' ό Λύστρων
β' ό Βασάδων
γ' ό Άμβλάδων
δ' ό Μαννάδων
ε' ό Ψιβίλων
στ' ό Συνάτρων
ζ' ό Κάνης
η' ό Εύδοκιάδος
θ' ό Πύργων
ι· 6 Λαράνδων

Λυκαονίας

α'. ό Δορυλαίου.
β'. ό Μηδαΐου.
γ'. ό Ύψου.
δ', ό ’Ακροϊνου.
ε'. ό Προμισοϋ.
στ', ό Μηρού,
ζ'. ό Σιβινδου.
η', ό Φυτείας,
θ', ό Ίεραπόλεως.
V. ό Ευκαρπίας,
ια'. ό ό Λυσιάδος.
ιβ'. ό Αύγουστοπόλεως.
ιγ'. ό Βρυζου.
κδ'. ό Ίτρου.
ιε'. ό Λυκάονος.
ιστ'. ό Στεκτωρίου.
ιζ'. ό Γορδορυνίας.
ιη'. ό Καβορκίου.
ιθ'. ό Δαφνουδίου.
κ'. ό Κλήρων.

ΚΔ'

Σαλουταρίας

α' ό Δοδυλαίου
β' ό Μηδαΐου
γ' ό Ύψου
δ' ό Άκρονου
ε' ό Προμησου
στ' ό Μηρού
ζ' ό Σιβινδου
η' ό Φυτείας
θ' 6 Ίεραπόλεως
Γ ό Εύκαρπίας
ιε' ό Λυσιάδος
ιζ' ό Αύγουστοπόλεως
ια' ό Βρυζου
ιβ' ό Ίτρου
ιγ' ό Λυκαόνος
ιδ' ό Στεκτονίου
ιθ' ό Γορδορυνίας
ιστ' ό Καμορκίου
κα' Δαφνοδίου
ιη' ό Κλήρων

ΚΔ'. Τω Ίκονίω Λυκαονίας.

Επαρχίας Λυκαονίας ΚΔ' ό Ίκονίου.

α'. ό Λύστρων.
β'. ό Βασάδων.
γ'. ό Άμλάδων.
γ. ο Μανάδων,
ε'. ό Ψιβήλων.
στ', ό Σανάτρων.
ζ'. ό Κάνης,
η', ό Εύδοκιάδος.
θ', ό Πύργων.
Γ. ό Λαράνδων.

α' ό Λύστρων
β' ό Βασάδων
γ' ό Άμβλάδων
δ' ό Μανάδων
ε' ό ‘Υψηβήλων
στ' ό Σαμάτρων
ζ' ό Κάνης
η' ό Εύδοκιάδος
θ' ό Πύργων
ι' 6 Λαράνδων

972-976
Not. 3 παρά Parthey
ιζ'. 6 Μήζου ήτοι Άμήζωνο;
ιη'. ό Σίζων
ι8'. ό Ίασσοΰ
κ'. ό Βαρβυλίου
κα\ ό *Αλικαρνασσού
κβ’. ό Λαρύμων
κγ'. ό Κνίδου
κδ'. ό Μ ένδον
κε'. ό του Ίεροϋ
κστ'. ό Κινδράμων
κζ'. 6 Κεράμων.
θρόνο; εικοστό; δεύτερο;.
Τφ Λαοδικεΐα; Φρυγία; Καππατιανή5
α'. ό Τραπεζουπόλεω;
β'. ό Άκμωνεία;
γ'. ό Σεβαστεία;
δ', ό Χαιροτόπων
ε'. ό Άπεία;
στ', ό Πέλτων
ζ'. ό Εύμενεία;
η', ό Σουβλαίου
θ'. 6 Ποιμαίνου θυρων
V ό Τρανοιπτόλεω;
ια'. ό Άττανωσοϋ
ιβ'. ό Λούνδων
ιν'. 6 Κιδισσοϋ
ιδ'. ό Ήράκων
ιε'. ό Ώρίνων
ιστ'. ό Έλάζη;
ιζ'. ό Συναοϋ
ιη'. δ θαμψιουπόλεω;
ιθ'. ό Διοκλεία;
κ'. δ "Αριστεία;
κα’. ό Οικονόμου ήτοι Ίουστινιανονπόλεω;
θρόνο; εικοστό; τρίτο;.
Τφ Συνόδων, Φρυγία; Σαλουταρία;
α'. δ Δορυλαίου
β'. ό Μηδαίου
ν', δ Ύψοϋ
δ', δ "Ακροκονοϋ
ε'. ό Προμησοϋ
στ', ό Μήρου
ζ'. δ Σινβίνδου
η', ό Φυτεία;
θ', δ Ίεραπόλεω;
1’. 6 Ευκαρπία;
ια'. 6 Λυσιάδο;
ιβ'. 6 Αΰγουστοπόλεω;
Ιν'. 6 Β ρόζου
ιδ'. δ Ίτρου
ιε'. 6 Λυκάονο;
ιστ'. δ Στεκτωρίου
ιζ'. δ Γορδορινία;
ιη'. δ Καβαρκίου
ιθ'. ό Δαφνουδίου
κ'. ό Κλήρων.
θρόνο; εικοστά; τέταρτο;.
Τφ Ίκονίου, Λυκαονία;.
α'. δ Λόστρων.
β'. 6 Βασάδων
Υ'. ό Άμβλάδων
σ', δ Μανάδων
ε'. δ Υιβήλλων
στ', δ Συνάτρων
ζ'. δ Κάνη;
η'. 6 Εΰδοκιάδο;
θ', δ Πύργων
V. δ Λαρανδων
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ία' 6 Ίλίστρων
ιβ' 6 Ποσάλων
ιγ' ό Τιβασσάδων
ιδ' ό Βαράτων
le' ό Πέρτων

ια’. ό Ίλίστρων.
ιβ'. ό Ποσάλων.
iy'. ό Τιβασάδων.
ιδ'. ô Βαράτων.
te'. 6 Πέλτων.

ία' ό Ίλίστρων
(ιβ1) ό Ποσάλων
ιγ' ό Τιβασάνδων
(ιδ') ό Βαράτων
ιε' ό Πέρτων

t Τή Άντιοχείφ τη; Πισιδία;

KE'. Τή Άντιοχείφ τη; Πισιδία;.

Επαρχία; Πισσιδία; ΚΕ' δ 'Αντιόχεια;

α' ό Σαγαλασοϋ
β' 6 Σερζοπόλεω;
γ' ό Άπαμεία; τη; Κιβωτού
δ' ό Τυραϊοϋ
ε' ό Βάρεως
στ' ό Αδριανουπόλεω;
ζ' à Λιμένων
η' ό Λαοδικεία; τη; κεκαυμένης
6 ' 6 Σελευκείας τη; σιδηράς.

α'. ό Σαγαλασοϋ.
β'. ό Σερζοπόλεω;.
ν', ό Άπαμεία; τή; Κιβωτού.
ο', ό Τυραίου.
ε'. ά Βάρεως.
στ', ό Αδριανουπόλεω;.
ζ'. 6 Λιμένων.
η', ό Λαοδικεία; τή; κεκαυμένη;.
(θ') ό Σελεύκεια; τή; σιδηρά; ήτοι
'Αγρών.
(Γ.) ° Άδάδων.
(ια'.) ό Ζαρζήλων.
(ιβ'.) ό Τιμαμβριάδο;.
(ιγ'.) ό Τυμανδοϋ.
(ιδ'.) ό Κωνάνη;.
(ιε'.) δ Μαλοΰ ήτοι Δαδηλίας.
(ιστ .) 6 ΣινιανδοΟ.
(ιζ'.) δ Τιτυασοϋ.
(ιη'.) ό Μητροπόλεω;.
(ιθ'.) δ Πάτων.
(κ'.) ό Παρλαοϋ.
(κα’.) 6 τού Βινδαίου.

α' δ Γαλασοϋ
β' δ Σωβοπόλεω;
γ' 6 Άπαμεία; τή; Κιβωτού
δ' 6 Τυραΐου
ε’ δ Βάρεω;
στ' ό 'Αδριανουπόλεω;
ζ' ό Λιμένων
η' ό Λαοδικεία; τή; Κεκαυμενη;.
θ' 6 Σελευκεία; τή; Σιδηρά; ήτοι
•Αγρών:
Τ ό Δάδων
ια' 6 Ζαρζήλων
ιβ' ό Τιμαμβριάδο;
ιγ' δ Τιμανδοϋ
ιδ’ ό Κονάνη;
ιε' ό Μαλοΰ ήτοι Δαδριλία;.
ιστ' 6 ΣινιανδοΟ
ιδ' δ Τιτυασσοΰ
ιη' δ Μητροπόλεως
ιθ' ό Πάπων
κ' δ Παρλεοΰ
κα' ό τοϋ Βινδαίου

ι' ό Δάδων
ία' 6 Ζαρζήλων
ιβ' ό Τιμαβριάδο;
ιγ' 6 Τυμανδοϋ
ιδ' ό Κονάνης
ιε' ό Μαλοΰ ήτοι Δαδηλία;
ιστ' ό ΣινιανδοΟ
ιζ' 6 Τιτυασοϋ
ιη' ό Μητροπόλεως
ιθ' δ Πάππων
κ' 6 Παρλαοϋ
κα' ό του Βινδαίου
t Τή Πέργη τής Παμφυλία; ΚΣΤ'
α' 6 Άτταλείας
β' 6 Μάνδων
γ' δ Εΰδοκιάδος
ζ' ό Τελμησοΰ
ε' δ Ίσενδοϋ
στ' δ Μαξιμιανουπόλεως
ζ' δ Λαγίνων
η’ δ Παλαιουπόλεως
θ' 6 Κρημνών
V δ Κορυδάλλων
ια' ό Πελτινήσου
ιβ' δ Άδικηταναΰρων
ιγ’ δ Άριασοΰ
ιδ' δ Πούγλων
ιε' δ Άδριανή;
ιστ' 6 Σανδίδου
ιζ' 6 Βαρής
ιη, 6 Περβαίνων
t Τή Κορίνθω

τή^ Πελοποννήσου

α, δ τοϋ Δαμαλά
β' δ Άργους
γ' δ Μονεμβασίας
δ' 6 Κεφαλληνία;
ε' 6 Ζακύνθου
στ' 6 Ζημαινά;
ζ’ δ Μαίνη;
t Tal; Άθήναι; τή; ‘Ελλάδος ΛΗ'
α' 6 Εΰρίπου
β' 6 Διαυλείας
γ' 6 Κορωνείας
Β' 6 Άνδρου
ε' δ ‘Ωρείου
στ' δ Σκύρου
ζ' δ Καρύστου
η' δ Πορθμοΰ
θ' 6 Αΰλώνο;
Τ δ Σύρος

ΚΣΤ'. Τή Πέργη τής Παμφυλία;. 'Επαρχίας Παμφυλία; ΚΣΤ' ό Πέρ
γη; ήτοι Συλαίου.
α' ό 'Ιταλία;
α'. ό Άτταλείας.
β' ό Μ ανόδου
β'. δ Μαγύδου.
γ' δ Τελμισοΰ
γ'. δ Εΰδοκιάδος.
δ' ό Σινδοΰ
δ', δ Τελμησοΰ.
ε’ ό Μαξιμιανουπόλεως
ε'. δ Ίσινδοϋ.
στ'. 6 Μαξιμιανοΰ.
ζ' ό Λαγίνων
_
ζ'. ό Λαγίνων.
η', δ (Παλαιού)πόλεω; ήτοι Άλερους. η’ ό Παλαιουπόλεωςήτοι Άλεβου
στ’ ό Κρημνών
θ'. 6 Κρημνών.
V ό Κορυδάλλων
Τ. ό Κορυδάλλων.
ία' δ Πελτινήσου
ια'. ό Πελτινήσου.
θ' δ Άδικηταναΰρων
ιβ'. ό Άδικηταναΰρων.
ιγ' ό Άριασσοϋ
ιγ'. ό Άριασοΰ.
ιδ' ό Πουγλών
ιδ'ι δ Πουγλών.
ιβ' ό Άδριανή;
ιε'. δ Άδριανή;.
ιστ' δ Σανδίδων
ιστ'. à Σανδίδου.
ιζ'. 6 Βάρβης.
ιη'. δ Περβαίνων.
ΚΖ’. Τή Κορίνθερ τής Πελοποννήσου ’Επαρχίας Πελοποννήσου ΚΖ' δ Κορίνθου
α’ 6 του Δαλμαδά
α'. 6 τοΰ Δαμαλά.
β' ό Άργους
β". 6 Άργους,
γ' 6 Μονεμβασίας
γ'. δ Μονεμβασίας.
δ'
6 Κεφαληνίας
δ', ό Κεφαληνίας.
ε' 6 Ζακύνθου
ε'. ό Ζακύνθου,
στ' 6 Ζιμενάς
στ', δ Ζημαινάς.
ζ' 6 Μαίνης
ζ'. δ Μαίνης.
η' 6 Κυθήρων
ΚΗ'. Τή Αθηνών τή; Ελλάδος.
α'. 6 Εύρίπου.
β'. ό Διαυλείας.
γ'. 6 Κορωνείας.
δ', δ Άνδρου.
ε'. 6 'Ορεου.
στ', δ Σκύρου.
ζ' 6 Καρύστου.
η', δ Πορθμού.
θ', δ Αΰλώνο;.
Τ. δ Σύρας.

’Επαρχίας Ελλάδος ΚΗ'
α' 6 Εύρίππου
β' 6 Διαυλείας
ν' δ Κορωνείας
δ' ό Άνδρου
ε' δ Ωραίου
στ’ δ Σκύρου
ζ' δ Καρύστου
η' δ Πορθμού
θ' 6 Αΰλώνο;

6

Αθηνών

972-976

Not. 3 παρά Parthey
ια'. ό Ίλίστρων
ιβ'. ό Πασσάλων
ιγ'. ό Τιβασσάδων
ιδ'. 6 Βαράτων
ιε'. 6 Πέρτων
Θρόνος εικοστός πέμπτος.
75 ’Αντιόχειας, Πισιδίας
α'. ό Σαγαλασσοΰ
β'. ό Σωζοττόλεως
y', ô Άπαμεΐας
δ', ό Τυραίου
ε’. ό Βάρεως
στ', ό Άδριανουπόλεως
ζ'. ά Λιμένων
η', ό Λαοδικεΐας
θ', ό Σελεύκειας
>'. ό Δάδων
ια'. ό Ζαρζήλων
ιβ'. ό Τιμωμαριάδος
ιν'. 6 Τυμάνδον
ίο'. 6 Κονώνης
ιε'. 6 Μάλον
ιστ'. ό Σιτριάνδου
ιζ'. ô Τιτυασσοϋ
ιη'. ό Μητροπόλεως
ιθ '. ô Πάτπτων
κ'. 6 Παραλίου
κα'. ό τού Βινδαίου.
θρόνος εικοστός έκτος.
Τφ Συλαίου ήτοι τω Πέργης, τής
δευτέρας ΠαμφυλΙας.
α'. ό 'Αττάλειας
β'. ό Μαρύδου
y', ό Εύδοκιάδος
δ', ό Τελμινσοΰ
ε'. ό Ίσίνδου
στ'. 6 Μαξιμιανουπόλεως
ιζ'. ό Λανινων
ιη'. ό Παλαιουπόλεως ήτοι ’Αλιερού
ζ'. ό Κρημνών
η', ό Κορυδάλων
Γ. ό Πελτηνησοϋ
ια'. ό Άδικηταναύρων
θ', ό Άριασσοϋ
ιβ'. 6 Πούγλων
iy'. δ Άδριανής
ιδ'. 6 ΣανδΙδου
ιε’. 6 Βάρβης
ιστ'. ό Περβαΐνων.
θρόνος είκοστός έβδομος.
Τφ ΚορΙνθφ, Πελοπόννησου
σ'. 6 του Δαμαλά
β'. ό "Αργους
ν', ό Μονεμβασίας
È'. 6 ΚεφαληνΙας
ε'. ό Ζακύνθου
στ’, ό Ζημέρνας
ζ'. ό ΜαΙνης.
Θρόνος είκοστός δγδοος.
Των’Αθηνών, Ελλάδος
α'. ό ΕύρΙπου
β*. 6 ΔιαυλεΙας
γ'. ό Κορωνεΐας
δ’, ό "Ανδρου
ε'. 6 Ώρεοϋ
στ'. 6 Σκύρου
ζ'. 6 ΚαρΙστου
η', ό Πορθμού
θ’, δ Αύλώνος
ι*. ό Σάρας.

1084-1114

πρό 940
Νέα Τακτικά

901-906
Δέοντος Σοφού
j· Τώ Μωκιστώ Καππαδοκίας ΚΘ'

ΚΘ'. Τη

α'
β'
γ'
ο

α'.
β'.
γ'.
δ',

ό
ό
ό
ό

Νανζιανζου
Κολωνείας
Παρνασοϋ
Δωάρων

ό
ό
ό
ό

Μωκησώ

Καππαδοκίας.

Επαρχίας Καππαδοκείας ΚΘ' ό Μωκησου
α' ό Ναζιανζοϋ
β' ό Κολωνείας
y' ό Παρνασοϋ
δ' ό Δωάρων

της Παμφυλίας

'Επαρχίας Σελεύκειας Λ'ό Σμύρνης (Η)

Νανζιανζου.
Κολωνείας.
Παρνασοϋ.
Δοάρων.

Τη

Σελευκείφ

971
Κώδ. 1372 Βιβλ. 'Αθηνών

t Τή Σελευκείφ της Παμφυλίας Λ'

Λ'.

α' ό Κελεντέρεως
β' ό 'Ανεμώνης
ν' ό Τιτυουπόλεως
δ' ό Δάμων
ε' ό 'Αντιόχειας
στ' ό Σελινοϋντος
ζ' ό ‘Ηλιουσεβαστής
η' ό Ζηνοπόλεως
θ' ό Δαλισάνδων
1' ό Διοκαισαρείας
ία' ό "Ολβας
ιβ' ό Κλαυδιονπόλεως
ιυ' ό Νεαπόλεως
ίο' ό Δαλισανδου
ιε' ό Φιλαδέλφειας
ιστ' 6 Άδ ράσου
ιζ' ό Μελώης
ιη' ό Είρηνουπόλεως
ιθ' ό Γερμανικουπόλεως
κ' ό Δομετιουπόλεως
κα' 6 Συβήλων
κβ' ό Κοδάκων

α'. ό Κελεντέρεως.
β'. ό Άνεμόνης.
γ'. ό Τιτυουπόλεως.
δ', ό Δάμων,
ε'. ό Άντιοχείας.
στ', ό Σελινοϋντος.
ζ'. ό Ήλιουσεβαστής.
η', ό Ζηνωνοπόλεως.
θ', ό Λαυσάδων.
»'. ό Διοκαισαρείας.
ια*. ό "Ολβας.
ιβ'. ό Κλαυδιουπόλεως.
ι' ό Νεαπόλεως.
ιδ'. ô Δαλισανδου.
ιε'. ό Φιλαδέλφειας,
ιστ'. ό Άδρασοΰ.
ιζ'. ό Μελώης.
ιη'. ό Είρηνουπόλεως.
ιθ'. ό Γερμανικοπόλεως.
κ' ό Δομετιουπόλεως.
κα'. ό Συβήλων.
κβ'. 6 Κοδάκων.
κγ\ ό Σβηδών.

α' Μαγνησίας τής Άνήλου
β' ό Φωκείας
γ' ό του 'Αρχαγγέλου (πρβλ. μγ'
ένθα κενόν)

t Τώ Ρηγίφ Καλαβρίας ΛΑ'
α' ό Βιβώνης
β' ό Ταυριανής
γ' ό Λοκρίδος
δ' ό Ρουσιανοϋ
ε' ό Σκυλακίου
στ' ό Τροπαίου
ζ' 6 Άμαντείας
η' ό Κροτώνης
θ' ό Κωνσταντίας
ι' ό Νικοτέρων
ία' ό Βισουνιάνων
ιβ' ό Νεοκάστρου

ΛΑ'· Τφ Ρηγίφ Καλαβρίας.
α'. ό Βιβώνης.
β'. ό Ταυριάνης.
γ'. ό Λοκρίδος.
δ', ό Ρουσιανου.
ε'. ό Σκυλακίου.
στ' ό Τροπαίου.
ζ'. ό Άμαντίας.
η', ό Κροτώνης.
θ'. 6 Κοσταντίας.
ι'. ό Νικοτέρων.
ια'. ό Βουσουνιάνου.
ιβ'. ό Νεοκάστρου.

Επαρχίας Καλαβρίας ΛΑ' τοΟ Ρηγίον
ό Βιβώνης.
α' ό Ταυριάνης
β' ό Λοκρίδος
γ' ό Ρουσιάμου
δ' ό Σκυλακίου
ε' ό Τροπαίου
στ' ό Άμαντίας
ζ' ό Κροτώνης
η' ό Κωνσταντίας
θ' 6 Νικοτέρων
ι' ό Βισουνιάνων
ια' ό Νεοκάστρου

θρόνος είκοστός ενυατος.
Τφ Μωκισσοϋ, Καππαδοκίας.
αλ ό Ναζιανξου
βλ ό Κολωνειας
ν', δ Παρνασσού
θ', ο Δοάρων
ελ ό Ματιανής.
Θρόνος τριακοστός.
Τφ τής νήσου Κρήτης
α'. ό Γορτύνης
β'. ό Κνωσσου
γλ ό ’Αρκαδίας
δλ ό Χερρονήσον
ε'. ό Αυλοποταμου
στ', ό του ’Αγρίου
ζλ ô Λάμπης
η', ό Κυδωνίας
θ', ό Ίερας
ιλ ό Πέτρας
ία', ό Σιτείας
ιβ'. ό Κισσάμου.
Τφ Σελεύκειας θρόνος ύποκείμενος ούκ έστι. Είς τό τέλος όμως
τοΰ τακτικού προστίθενται προ
τής Ρωσίας *
α'. ό Κελεντέρεως
β'. ό Άνεμόνης
ν', ό Τιτυουπόλεως
δλ ό Λάμων
ελ ό ’Αντιόχειας
στ'. 6 Σελινοϋντος
ζλ ό Ήλιουσεβαστής
ηλ ό Ζηνοπόλεως
θλ ό Λαυσάδων
ιλ ό Διοκαισαρείας
ία', ό "Ολβος
ιβ'. ό Κλαυδιουπόλεως
ιγλ ό Νεαπόλεως
ιδλ ό Δαλισανδου
ιελ 6 Φιλαδελφείας
ιστλ ό Άδρασοΰ
«ζλ ό Μελόης
ΐηλ ό Είρηνουπόλεως
ιθλ ό Γερμανικουπόλεως
κλ ό Δομιτιουπόλεως
καλ ό Συβάλων
κβλ ό Κοοάκων
κγλ ό Συνήδων.
Τφ

Βερροίας θρόνος ύποκείμενος
ούκ gern.
(διπλογραφία; διότι εμφανίζεται άνωτέρω ώς επίσκοπος υπό τόν Θεσ
σαλονίκης πρβλ. σελίδα 258-259)
Θρόνος τριακοστός πρώτος.
Τφ Καλαβρίας, ήτοι του Ρηγίου
αλ ό Βιβώνης
βλ ό Ταυριανής
γλ ô Λοκρίδος
δλ ό Ρουσιανου
ελ ό Σκυλάκι ου
στλ ό Τροπαίου
ζλ ό Άμαντείας
ηλ ό Κρωτώνης
θ', ό Κωνσταντίας
ιλ ό Νικοτέρων
ιαλ ό Βισουνιανου
ιβλ ό Νεοκάστρου
ιγλ 6 Κασάνου.
* «Καί άπό τής ανατολικής διοικήσεως ό Σελευκείας Παμφυλίας με
τά των ύπ’ αύτοϋ κγλ έπισκόπων*
οϊτίνες είσίν ούτον>

πρό 940
Nia Τακτικά
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f Teils Πάτραις Tfjs Πελοπονήσου AB'
a' ό Λακεδαιμόνιας
β' ό Μεθώνης
γ' ό Κορώνης
δ' 6 ΒολαΙνης
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AB'. Tats Πάτραις τής Πελοπόννησου
ό Λακεδαιμόνιας,
ό Μοθώνης.
, δ Κορώνης
ό ΒολαΙνης.
δ Έλους.

f Τή Τραπεζοϋντι τής Λαζικής ΛΓ'

ΛΓ'. Τή Τραπεζοϋντι τής Λ (οξικής)

α' 6 Χεριάνων
β' 6 Χαμάτζουρ
γ' ό Χαχέου
δ' 6 Παίπερ
ε' 6 Κέραμέ ως
στ' δ Αερίου
(' 6 Βιζάνων

(α'.) δ Χεριάνων.
(β'.) δ Χαματόζουρ.
(γΟ 6 Χάλ.
(δ .) δ Παίπερ.
(ε'.) 6 Κεραμέων.
Ιστ'.) δ Αερίου.
(ζ'.) 6 Βιζάνων.

f Τφ ΛαρΙσση τής Ελλάδος ΛΔ'

ΛΔ'.

α' δ Δημητριάδος
β' 6 ΦαρσόΛου
γ' 6 Θαυμακοϋ
δ' ό Ζητουνίου
ε’ δ Έζεροϋ
στ' δ ΑοιδορικΙου
ζ' δ ΤρΙκκης
η' ό ΈχΙνου
θ' δ Κολύδρου
' δ Σταγών

α'. ό Δημητριάδος.
β'. δ Φαρσαύλου.
ν'. 6 Θαυμακοϋ.
θ'. 6 Ζητουνίου.
ε'. δ Έξεροΰ.
στ', δ ΑοιδορικΙου.
ζ'. δ ΤρΙκκης.
η', ό ΈχΙνου.
θ', ό Κολίδρου.
Γ. δ Σταγών.

t Τή Ναυπάκτω Νικοπδλεως

ΛΕ'. Τή

α' δ ΒουνδΙτζης
β' 6 ΆετοΟ

α’. 6 ΜουνδΙτζης.
β'. δ 'Αετού.
ν', δ Άχελφου.
δ', ό Ρογών.
ε’. ό Ίωαννίνων.
στ'. 6 φωτικής ήτοι Βελάς.
ζ'. ό Άδριανουπόλεως.
η'. 6 Βοθρωτοϋ.

ε' 6 Ίωαννίνων
στ' 6 Φωτικής
ζ' ό Άδριανουπόλεως
η' δ Βοθρωτοϋ

Τή

ΛαρΙσση

Ναυπάκτω

τής

Ελλάδος

'Επαρχίας Πελοπόννησου
Πατρών
α' ό Λακεδαιμόνιας
β' δ Μεθώνης
γ' δ Κορώνης
ε' δ ΒολαΙνης
δ’ ό Έλους
Επαρχίας Λαζικής ΛΓ' δ Τροτπεζουντος
β' 6 Χεριάνων
α' δ Χαμοττζοϋν
γ' δ ΧοΛροϋ
δ' δ Παίπερ
ε' δ Κεραμέων
στ' 6 ΛερεΙου
ζ’ δ Βιζάνων
η' δ Μανανάλεως
ιγ' 6 Σακάμου
ιδ' ό τά Χαβτζίτζιν
ιε' τό Χαντίερζ
ιστ’ δ τό Όλνούτην
ιζ' 6 Φασιανής
ιη' ό τό Σερμάντζου
Γ 6 Αΰδάκου
θ' ό Ζαρινάκου
ία' 6 Μεσουνή
ιβ' δ ΧαχαΙου
Επαρχίας Ελλάδος ΛΔ' δ ΛαρΙσσης
α' Δημητριάδος
β’ ό Φαρσάλων
γ' 6 Θαυμακοϋ
δ' ό Ζητουνίου
ε' δ Έζεροϋ
στ' 6 ΑοιδορικΙου
ζ' 6 Τρικιής
η' δ ΈχΙνου
θ' δ Καλυδροϋ
V δ Σταγων

Νικοπδλεως.

Επαρχία Νικαπόλεως ΛΕ' ό Ναυπάκτου
α' 6 ΒαβυδΙτζης
β' δ ΆετοΟ
γ’ δ Άγχελώου
δ' δ 'Ρογών
ε' δ Ίωαννίνων
στ' δ Φωτικής ήτοι Μελάς
ζ' δ Άδριανουπόλεως
η’ δ Βοθρωτοϋ

Not.
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'Αρχιεπισκοπή Άχρίδος.
(Διάταγ. Βασίλειον Β'.)

Θρόνος τριακοστός δεύτερος.
Τω Πατρών, Πελοπόννησου
α'. ό
β\ ό
y', ό
ε'. ό
δ', ό

Λακεδαιμόνιας
Μεθώνης
Κορώνης
Βολαίνης
Έλους.

Θρόνος τριακοστός τρίτος.
Τω Τραπεζουντος, Λαζικής
α'. ό Χεριανών
β'. ό Χαμουζούρ
γ'. ό Χαλαίου
δ', ό Παΐπερ
ε'. ό Κεραμέων
στ', ό Αερίου
ζ\ ό Βιζάνων
η', ό Σακάβου
θ', ό Τοχαρτζίτζου
I'. à Τοχαντιέρτζ
ια'. ό τον Συλνουτοϋ
ιβ'. ό Φασιανής
ιγ'. ό τον Σερμάτζον
ιδ'. ό Άνδάκτων
ιε'. ό Ζαριμάκων.
Θρόνος τριακοστός τέταρτος.
Τω Λαρίσσης, δευτέρας Θετταλίας
καί πόσης Ελλάδος,
β'. ό Δημητριάδος
α'. ο Φαρσάλου
y', ό Ζητονίου
δ', ό Έζέρου
ε'. ό Λοιδορικίου
στ', ό Τρίκκης
θ', ό Στόχων
Τ. ό Δομενίκου
ια'. ό Κστρίας
ιβ' ό Γαρδικίον
iy'. ό έτέρας Γαρδικίας
ιδ'. ό Έχίνου
ιε'. ό Περιστεράς
ιστ'. ό Ραδοβισδίον
ιζ'. ό Πατζουνας
ιη'. ό Βεσένης
ιθ'. ό Σκοπέλου
κ'. ό Καλλινδου
κα'. ό Μαρμαριτζίον
κβ'. ό Κολύδρου
(διπλογραφία;)
κν'. ό Λυτζας
κδ'. ό Χαρμένων
κε'. ό Βουνένης
κστ'ι ό ‘Αλμυρόν
κζ\ ό Όξυμοκόβον
κη'. ό Βιαίνης.

(κλ'.) ό Σταγών*

Θρόνος τριακοστός πέμπτος.
Τω Ναύπακτον, Αίτωλίας.
Βουνδίτζης
'Αετού
'Αχελώου
ό Ρηχών
ό Ίωαννίνων
στ', ό Φωτικής
ζ'. ό Άδριανουπόλεως
η', ό Βουθρωτου
θ'. 6 Χιμάρας.

(κζ'.) ό Ίωαννίνων
(κε'.) ό Φωτικής
'.) ό Άδριανουπόλεως
τ'.) ό Βοθρωτον
'.) ό Χιμαίρας.

g

* Γ' Διάταγμα του Βασιλείου
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α’ ό ΆγαθονικεΙα;
β' ό Λυουτίτζη;
y' ό Σκουταρίου
Β' 6 Λεύκη;
e' ά Βλέπτου
στ' ό Δραμίτξη;
ζ’ ό Ίωαννίτζων
η' ά Κωνσταντία;
θ' ό Βελικία;
Γ 6 Βουκούβων

ΛΣΤ'. Τφ Φιλιππουπόλει τή; Θράκη; Επαρχία; θρφκη; ΛΣΤ'
πουπολεω;.
α' ό ’Αγαθονίκη;.
α'. ό Άγαθονικεία;.
β' ό Ίλεουτίτζη;.
β'. 6 Λοουτίτζη;.
y' 6 Σκουταριού.
y', ά Σκορταρίου.
στ’ 6 Λεύκη;.
δ', ό Λεύκη;,
ε' ό Βλέπτου.
e'. ô Βλέπτου.
ζ' 6 Ίωαννίτζη;.
στ’, ό Δραμίτζη;.
θ' ό Κωνσταντία;.
ζ". à ΊωαννΙζων.
θ' ά Βελικεία;.
η'. 6 Κωνσταντεία;.
V ά Βουκούβων.
(9'. ό Βελικεΐα;.)
S' ό Λάκης.
V. ό Κουκούβων.

φ Τφ Τραϊνουπόλει Ροδόπη; ΛΖ'

ΛΖ'. Τή Τραϊνουπόλει Ροδόπη;.

α' 6 Διδυμοτείχου
β' 6 Μάκρη;
γ' ό’Μουσινοπόλεω;
S' 6 .Αναστασιουπόλεω;
ε' ό Πόρων
στ' 6 Ξανθία;
ζ' ό Περιθεωρίου

α'. ό Διδυμοτείχου.
β'. ό Μάκρη;.
ν'. ό Μουσινοπάλεω;.
δ' 6 'Αναστασιουπόλεω;
ε'. ό Πόρων.
στ', ό Ξανθεία;.

f Τη Φιλιππουπόλει τή; Θρψκη; Λστ'

6

Φιλιπ-

'Επαρχία; "Ροδόπη; ΛΖ' ό Τραϊανούπόλεω;.
α' 6 Διδυμοτείχου.
β' ό Μάκρη;.
y' ό Μεσινουπόλεω;.
δ' ö Αναστασιουπόλεω;.
ε' 6 Πόρων.
στ' 6 Ξανθεία;.

Τή "Ρόδω τών Κυκλάδων νήσων ΛΗ' ΛΗ'. Τή "Ρόδω τών Κυκλάδων νήσων. ’Επαρχία; νήσων
ο "Ρόδου,
α' ά Σάμου,
α'. ό Σάμου,
α' 6 Σάμου
β'
Χίου,
β'. ό Χίου,
β' ό Χίου
y’ ό τή; Κώ.
γ'. ό τή; Κώ.
y' 6 τή; Κώ
ο'
ό
Ναξία;.
δ',
ό
Ναξία;.
δ' ô Ναξία;
ε’ ό Θήρα;,
ε'. ό Θήρα;,
ε’ ό Θήρα;
στ
ο
Παρου.
στ', ό Πάρου,
στ' ό Πάρου
ζ' ο Λέθρου.
ζ’. ό Λέρου.
ζ' ό Λέρου
η' ό Τίνου.
η’, ό Τήνου.
η' ό Τήνου
6' ό Μήλου.
ό Μήλου.
θ' 6 Μήλου
V 6 Πισύνη*.
ι\ ό Πισύνη;.
Γ 6 Πισύνη;
ια\ ό Νησύρα;.
ιβ’. ό ’Ικαρία;,
ty'. ό Άστυπαλία;.

Κυκλάδων ΛΗ*

Επαρχία* "Ροδόπη* ΛΘ'ό Φιλίππων.

α' 6 Πολύστυλου
β' ό Βελικεία*
γ' ό Χριστουπόλεω*
δ' δ Σμολαίνων
ε' 6 Καισαροπόλεως
στ' δ Άλεκτρυοπόλεως

ΛΘ'. Τή τών Φιλίππων Μακεδονία*.
α'. δ Περιθεωρίου.
β'. ό Πολυστύλου.
γ'. ό Βελικεία*.
δ', δ Χριστοπόλεω*.
ε'. δ Σμολένων.
στ', ό Καισαροπόλεως.
ζ'. ό 'Αλεκτρυοπόλεως.

f Τή Άδριανουπόλει ΑΙμιμόντο* Μ'
α' δ Σωζοπόλεως
β' 6 Άγαθουπόλεως
γ' δ Δεβελτοϋ
δ' δ Τραποβιζύη*
ε' δ Καράβου
στ' 6 Βουκέλλου
ζ' 6 Προβάτου
η' 6 Σκοπέλου
θ' δ Βρύσεω*
1* δ Βουλναροφύγου
ια* δ Τζωίδων

Μ'. Τή Άδριανουπόλει Αίμιμόντου
α'. 6 Σωζοπόλεως.
β'. ό Άγαθοπόλεως.
γ'. δ Δεβελτοϋ.
δ', δ Τραποβιζύης.
ε'. ό Καράμου.
στ'. 6 Βουκέλλου.
ζ'. 6 Προβάτου.
η', δ Σκοπέλλου.
θ'. 6 Βρύσεω*.
V. δ Βουλγαροφύγου.
ια'. 6 Τζωίδων.

Επαρχία* Αίμιμόντου Μ'
δριανουπόλεω*.
α' 6 Σωζουπόλεως.
β' 6 Άγαθοπόλεως.
γ' ό Δεβελτοϋ.
δ' 6 Τραμοζύης.
ε' δ Καράμου.
στ' ό Βουκάλλου.
ζ'
Προβάτου.
η' δ Σκοπέλου.
ια' ό Βρύσεω*.
θ' 6 Βουλγαροφίγου.
ι' δ Τζοΐδων.

f Τή Ίεραπόλει Φρυγία* Καπατιανή*

ΜΑ'. Τή Ίεραπόλει Φρυγία* Κόπατιανή*.
α'. 6 Μετελλουπόλεως.
β'. 6 Άττούδων.
γ'. ό Μοσύνων.
δ\ 6 Φόβων,
ε'. δ ’Αγκύρα*.
στ'. 6 Συναοϋ.
ζ' Τιβεριουπόλεω*
η', δ Κάδων,
θ', δ Άζανών.

Επαρχία* Φρυγία* Πακατιανής ΜΑ'
ό Ίεραπόλεω*.
α' δ Μεελουπόλεως.
β' δ Άτουδών.
γ' ό Μοσύνων.
δ' ό Φόβων.
ε' δ 'Αγκύρας
στ' ό Συναοϋ.
ζ' δ Τιβεριουπόλεω*.
η’ δ Καδών.
Θ' ό Άζανών.

■j· Τή τών Φιλίππων Μακεδονίας ΛΘ'

α' δ Μετελλουπόλεως
β' 6 Άττούδων
γ' 6 Μοσύνων
δ' 6 Φόβων
ε' 6 'Αγκύρα*
στ' 6 Συναοϋ
ζ' δ Τιβεριουπόλεω*
η' 6 Κάδων
θ' δ 'Αζανών

δ

Ά-

972-976
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Θρόνο; τριακοστό; έκτο;.
Τφ Φιλλιππουπάλεω;, Θρρκη;
α'. ô Άγαθονικείσ;
β'. ό Λιοτίτζη;
y', ό Σκουταρίου
δ', ό Λεύκη;
ε'. ό Βλέπτον
στ', ô Δραμίτζη;
ζ'. ô Ίωαννίτζων
η', ά Κωνσταντεία;
9'. ό Βελικεία;.
V. ό Βουκούβων.
θρόνο; τριακοστό; έβδομο;.
Τφ Τραϊανουπόλεω;, Ροδόπη;.
α'. ό Διδυμοτείχου
β'. ό Μάκρη;
y'. 6 ίΜισινουπόλεω;
δ'. 6 Άναστασιουπόλεω;
ε'. ό Πόρων
στ', ό Ηανθεία;
ζ*. ό Περιβεωρίου
η', ό θεοδωρίτου.
Θρόνο; τριακοστό; όγδοο;.
Τω "Ρόδου των Κυκλάδων νήσων
α". ό Σάμου
S’, ό Χίου
y". 6 Κώ
δ'. 6 Ναξία;
ε". ό Θήρα;
στ", ό Πάρου
ια’. ό Λέρνη;
ζ\ ό Τήνου
η'. 6 Μήλου
θ'. 6 Πισσίνη;
ιδ'. ό Νησούρων
t'. ό Ικαρία;
tß'. ό Στυπαλία;
ιγ'. ό Τραχεία;
θρόνο; τριακοστό; έννατο;.
Τφ Φιλίππων, Μακεδονία;
α'. ό θεωρίαν
β’. ό Πολυστύλου
y", ό Βελικεία;
δ', ό Χριστουπόλεω;
ε'. ό Σμολένων
στ', ό Καισαροπόλεω;
ζ'. 6 Άλεκτρυοπόλεω;.
Θρόνο; τεσσαρακοστό;.
Τφ Άδριανουπόλεω;, Αίμημόντου
σ', ό Σωζοπόλεω;
β'. ό Άγαθοπόλεω;
γ'. ά Δεβελτοϋ
δ', ό Τραβιζύη;
ε'. ό Καράβου
στ', ό Βουκέλλον
ζ'. ό Προβάτου
η', ό Σκοπέλου
θ', ό Βρύσεω;
T. ô Βουλγαροφύγσυ
ία'. 6 Τζωίδων.
Θρόνο; τεσσαρακοστό; πρώτο;.
Τφ Ίεραπόλεω;, Φρυγία; Κοτππατιανή;
α’. ό Μετελλουπόλεω;
β'. ό Αύτούδων
y'. 6 Μοσύνων
δ', ό φόβων
ε'. ό ‘Αγκυρα;
στ', ό Συναοϋ
ζ'. ό Τιβεριουπόλεω;
η', ό Κανών
θ', ό Ζανών

1084-1114
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t Τώ Δυρραχίερ MB'
a' 4 τών Στεφανιάκων
β’ ό Χουναβία;
γ' ό Κροών
ο' 6 Έλισσοϋ

MB'. Τφ Δυρραχίψ.
σ'. 6 τών Στεφανιακών.
β'. 6 Χουναβία;.
γ'. ό Κροών.
δ'. 6 Έλισσοϋ.

f Τή Σμύρνη τή; ’Ασία; ΜΓ'

ΜΓ'. Τή (Σμύρνη) τή; ΆσΙα;.

α' ό
β' ό
γ' ό
5' 6

α'·
β'.
ν',
δ",

971-2
Κώδ. 1372 Βιβλ. 'Αθηνών
'Επαρχία; MB' Δυρραχίου,
α' 6 τών Στεφανιακών
β' ό Χουναβία;
γ' ό Κροών
Β' ό 'Ελισσοϋ

(Ίδέ Ονωτέρω σελ. 21)
Φώκιας
Μαγνησία;
Κλαζομενών
'Αρχαγγέλου

ό Φωκία;.
ό Μαγνησία;,
ό Κλαζομενών,
ό 'Αρχαγγέλου.

t Τη Κατάνη τή; Σικελία; ΜΔ'
θρόνο; ύποκείμενο; οΰκ έστιν

ΜΔ'. Τή Κατάνη τή; Σικελία;
θρόνο; ύποκείμενο; ούκ Ιστι.

’Επαρχία; Σικελία; ΜΓ'

t Τφ Άμωρίερ τή;
α' ό Φιλομηλίου
β' 6 τοϋ Δοκιμίου
γ' 4 Κλανεοϋ
δ' 4 ΤΤολυβωτοΰ
ε' 4 ΓΤισσία;

ΜΕ' Τφ Άμωρίω τή; φρυγία;
α'. (4) Φιλομηλίου.
β'. 4 τοϋ Δοκιμίου
γ'. 4 Κλανεοϋ.
δ'. 4 ΓΓολυβωτοϋ.
(ε'.) 4 ΓΤισσία;.

Επαρχία; Φρυγία; ΜΔ' ό Άμορίου.
α' ό Φιλομηλίου.
β' 6 τοϋ Δοκιμίου.
γ' ό Κλανέου.
δ' ô ΓΓολυβωτοϋ.
ε' ό ..............

t Τή Καμάχφ ΜΣΤ'
α' Ô Κελεζηνή;
β' ό Άραβράκων
γ' ό Βαρζανίσση;
δ' 6 Μελού
ε' ό Μελού έτερο;
στ’ ό Ρωμανουττόλεω;
ζ' ό τοϋ Τηλίου
η' ό Βαρζανίσση; ήτοι Θαλουάση;

ΜΣΤ' Τη Καμάχω
α'. 6 Κελιτζινή;.
β'. ό Άρασράκων.
γ'. 6 Βαρζανίσση;.
δ', ό Μελού.
ε'. ό Μελοϋ έτερο;.

’Επαρχία; ’Αρμενία; ΜΕ' ό Κανά;.
α' 4 Κελτζηνής.
β’ 6 'Αραβράκων.
γ' ό Φαρζανίσση;.
δ' ό Μελοϋ.
ε’ ό έτερο; Μιλοϋ.

t Τφ Κοταείφ τη; Φρυγία; ΜΖ'
α’ ό Σπορη;
β' ό Κωνή;
γ' ό Γαϊουκώμεω;

ΜΖ'.
α'. ό
β'. 4
γ’. 4

φρυγία; ΜΕ'

'Αρμενία;.

Τφ Κοτυαείω τη; Φρυγία;,
Σπορή;.
Κονή;.
ΓαΤκώμεω;.

6

Κατάνη;,

’Επαρχία; Φρυγία; ό Κοτυαίου.
α' 6 Σπάρη;.
β' 4 Κωνή;.
γ' ό Γαϊουκώμεω;.

t Τή ΑγίφΣευηρινη τή; Καλαβρία; ΜΗ'. Τή Άγίφ Σευηρίνη τή; Καλα- 'Επαρχία Καλαβρία; ΜΖ' ή Αγία
,ΜΗ
βρίσς.
Σευηρίνα;.
α.
ο Ευρυάτων
α'. ό Ευρυάτων.
α' 6 Εϋρυάτων.
β'.
4 Άκεραντία;.
β'. 4 Άκερεντία;.
β' 4 Καραντία;.
γ'. 4 Καλλιπόλεω;
γ'. 4 Καλλιπόλεω;.
γ' 4 Καλλιπόλεω;.
δ'.4 τών Άεισύλων
δ'. (4) τών Άησύλων.
δ' 4 τών Άτσίλλων.

t Τή Μιτυλήνη Λέσβου τή; νήσου
ΜΘ'
α 4 Έρισσοϋ
β'4 Στρογγύλη;
γ' 4 Τενέδου
δ' 4 Βερβίνου
ε' 4 Περπερίνη;
f Ταΐ; Νέαι; Πάτραι; τή; Έλλάδο; Ν'
α'ό Μαρμαριτζάνων

ΜΘ'.Τή Μιτυλήνη Λέσβου τή; νήσου.

Επαρχία Λέσβου ΜΗ' 4 Μυτιλήνη;

α'. 4 Έρισσοϋ.
β'. 4 Στρογγύλη;.
γ'. 4 Τενέδου,
δ'. 4 Βερβίνου.
ε'. 4 Περπερίνη;.

α'
β'
γ'
δ"

4
4
4
4

Έρισσοϋ.
Στρογγιλλίη;.
Τενέδου,
Βερβίνου.

Ν'. Ταϊ; Νέαι; Πάτραι; τή; Ελλά- Επαρχία; Ελλάδα; ΜΘ' 4 Νέων
δο;.
Πατρών.
4 Μαρμαρατζάνων,
α' 4 Μαρμαριτζάνων,

Not.

972-976
3 τταρά Parthey

’Αρχιεπισκοπή Άχρίδοΐ.
(Διαταγ. Βασλείον Β .)

Θρόνος τεσσαρακοστός δεύτερος.
Τφ Δυρραχίου
σ', ό των Στεφανιακών
β'. ό Χουνοβίας
γ'. ό Κροών
δ'· ô Έλισσον
ε'. ό Διοκλείας
στ', ό Σκοδρών
ζ\ ό Δριβάστον
γ'. ό Γλαβινίτζης
η', ό Πολάθων
θ', ό Γλαβινίτζας ήτοι ’Ακροκε ραυνείας
V. ό Αύλωνείας
ία', ό Λυκινίδων
β'. ό Τζερνίκου
ιβ\ ό Άντιβάρεως
V, ο Βελεγράδων
ιν'. ό Τζερινίκου
ιδ'. ό Πολυχεροπόλεως.
te', ό Γραδιτζίου.
Θρόνος τεσσαρακοστός τρίτος.
Τω Σμύρνης, Ασίας
α'. ό Φωκαίας
β'. ό Μαγνησίας τον Άνηλίον
γ'. ό Κλαζομενών
ε'. ό ’Αρχαγγέλου
δ', ό Σωσάνδρον
στ', ό τής Πέτρας.
Θρόνος τεσσαρακοστός τέταρτος.
Τω Κατάνης θρόνος υποκείμενος ουκ
έστι.
Θρόνος τεσσαρακοστός πέμπτος.
Τω Άμορίον, Φρυγίας
α'. ό Φιλομιλίου
β'. ό του Δοκιμίου
γ'. ό Κλανεον
δ\ ό Πολυβότου
ε'. ό Πισσίας.
Θρόνος τεσσαρακοστός
Τφ Καμάχου, ’Αρμενίας
α'. ό Κελτζηνής
β'. ό Άραβράκων
γ'. ό Βαρζανίσσης
δ', ό Μελού,
ε'. ό ΜελοΟ Ετερος
στ', ό Ρωμανουπόλεως
ζ'. ό Τουτιλείου.

Εκτος.

Θρόνος τεσσαρακοστός Εβδομος.
Τφ Κοτναείου, Φρυγίας
a'.‘ ό Σπορής
β'. ό Κωνής
γ'. ό Γαΐουκώμεως.
Θρόνος τεσσαρακοστός όγδοος.
Τφ Αγίας Σεβηριανής, Καλαβρίας
α'.
β'.
γ'.
δ\
ε'.

ό Εύρυότων.
ό Άκεραντείας
ό Καλλιπόλεως
ό των Άεισύλων
ό του Παλαιοκάστρου.

Θρόνος τεσσαρακοστός
Τφ Μιτυλήνης Λέσβου

Εννατος.

α'. ό Έρισσου
β*. ό Στρογγύλης
γ'. ό Τενέδου
ο\ δ Βερβίνου
ε'. δ Περπερίνης
Θρόνος πεντηκοστός.
Τφ Νέων Πατρών, ‘Ελλάδος
δ Μαρμαριτζάνων.*
* ΔιόρΘωσις κατά De Boor Ζ.Κ.G.
XII σ. 319έξ., ώς καί τής Επομένης
51η$ Μητροπόλεως.

901-906
Λέοντα; Σοφού
t Τοϊ; Εύχαΐτοι; ΈλΕνοπόντου ΝΑ'

πρά 940
Νέα Τακτικά

971-2
Κώδ. 1372 Βιβλ. Ά9ηνών

ΝΑ'. Τοϊ; Εΰχαίται; Έλενοπόντου
ίτποκείμενο; οΰκ ecrrt.

Επαρχία; Ν' ό Εύχαίτων.

NB'. Tij

’Επαρχία; ΝΑ' ό Άμάστριδο;.

8ρόνο;

ό
ό
γ’ ό
8' ό

Γαζάλων
Κοντζια/ρων
Σιβίκτον
Βαριανή;
Άμάστριδι

τον Πόντον.

ΝΓ'. Των Άσμωσάτων.

'Επαρχία; ΝΒ'

ΝΔ'. Ai Χώναι.

‘Επαρχία; ΝΓ' ό Χωνών.
Επαρχία; ΝΔ' ό ‘ΙδροΟνλο;.
"Επαρχία; NE' ό Κελτζινών.

6

Άσμών.

972-976

Hot. 3 παρά Parthey
Τώ Εύχαίτων,
α',
β'.
y'.
δ',

6 Γαλάζων
ό Κουτζιάγρου
6 Σιβίκτου
ό Βαριανή;

Τφ Άμάστριδο; [θρόνο; Οποκείμενο;
ονκ Ιστι]
Τφ Χωνών όμοίω;.
Τφ Ύδρούντο; όμοίω;.
Τφ

Κελτζηνή; σύν τφ Κορτζενί]
καί Ταρών,
α'. ό ΤομοΟ;
β'. ό Χατζτοΰν
y', ô Λυκοποταμία;
δ', ό Κορτζενη;.
ε'. 6 Μαστραβάτζ
απ', ό XovVr
ζ'. ό Τοπάρχου
6'. ô Άμβρή;
θ' ο Τουταρων
ό Μαρμεντιτζούρ
ια'. ό Ματζίερτε
ιβ'. ό τοΟ ‘Αγίου Νικολάου
ιγ\ ό Eûàs τή; Θεοτόκου
ιδ'. ό Άρτζεσίου ήγουν "Αγίου Νι
κολάου
ιε'. ό Άρτζίκε ήτοι Άρκεράβου
ιστ'. ό Άμουκίου
ιζ'. ό ΓΤερκίν
ιη'. ό του Άγιου Γεωργίου
ιθ'. ό Όστδν
κ'. ά τοΰ Άγιου Έλισσαίου
κα'. ό τοΰ Σεδράκ τή; Θεοτόκου.
Τφ Κολωνεία; θρόνο; υποκείμενο;
" ούκ εστι.
Είσί δέ οΐ άποσπαοθέντε; εκ τη; Ρω:
μαΐκή; διοικήσεω; νϋν δέ τελοΰντε;
Οπό τόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεω; μητροπολϊται, καί ο! Οπό αυ
τού; έπίσκομοι.
α'. ό Θεσσαλονίκη;
β,. ό ΣυρακοΟση;
γ'. ό Κόρινθου
δ', ό του Ρηγίου
ε'. ό Νικοπόλεω;
στ', ό Αθηνών
ζ'. ό Γιατρών.
Τφ Κυέβερ τη; Ρωσία; Οπόκεινται
έπισκοπαί αΰται·
α'. τό μεγάλον Νοβογόρδων
β'· j| Τζερνιχόβη
y. ή Σουσδαλι
δ’, ή Ροστόβη
ε'. μεγάλη Βλανδίμοιρι;
στ', η Περιεσθλάβη Ρούσισκο;
ζ'. τό Άπρόσκαστρον τό μεγάλον
πλησίον τοΰ Κυέβου.
η', ό Άγιο; Γεώργιο; εί; τόν Ρώ
σον ποταμόν
θ', ό Παλάσκα
V. Ρωξάνη
ια'. Τυφέρνη
ιβ'. τό Σαράγιον.
Καί εί; τήν μικρόν Ρωσίαν
α’. ή Γάλιτζα
β'. ή Βλανδιμοίρη
ν', ή Περεμίσλη
δ. ή Δουτζισκα
ε'. ή Τουρούβη
στ', ή Χόλμη
ζ'. τό Μολέσμον.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΧΡΙΔΩΝ

Άνάτυπος νέα έκδοσις βραχείας
μελέτης περί της Αρχιεπισκοπής
’Αχριδών έκ της Θρησκευτικής
καί ’Ηθικής ’Εγκυκλοπαίδειας.

a
iizaeaa HjtmioMYz
%..AI".

.

'' '*()

A.('it

': :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΧΡΙΔΩΝ
Ή πόλις κεΐται επί της άρχαίας Λυχνίδος λίμνης, το δε φρούριον επί λό
φου ύψηλοΰ καί όχυροΰ παρά την αρκτικήν όχθην της λίμνης, ήτις, ώς γνωστόν,
συνδέει νΰν τάς δύο άρχαίας επαρχίας Μακεδονίαν καί Ν. ’Ήπειρον (νΰν Γιου
γκοσλαβίαν — Αλβανίαν). Κατά την διοικητικήν διαίρεσιν τοϋ Βυζ. Κράτους,
την έμφανιζομένην παρά τω Ίεροκλεϊ (528-535), ή Άχρίς ένφανίζεται υπό
τό παραμορφωτικόν όνομα Αύλίνιδος μητρόπολις (653-8) άντί τοϋ Λυχνίδος,
ένω εις τό κείμενον τοϋ Κ. Πορφυρογέννητου (56 κ.έξ. ) ώς 'Αλώνιδος μητρόπολις (Πρβλ. Hieroclis Synecdemus, εκδ. Aug. Burckhardt, Lipsiae 1893
σελ. 13, 56, 61 καί Honigmann έν Corp. Bruxellensis ). Ή πόλις ύπήγετο
εις την άπό τοϋ Διοκλητιανοϋ ύφισταμένην επαρχίαν «Νέα ’Ήπειρος».
1. Ή πρώτη μνεία της επισκοπής έν τοϊς έκκλ. Τακτικοΐς είναι ή έν τω
παρισινώ Τακτικοί τό 1555 άναγραφομένη υπό τον μητροπολίτην Δυρραχίου
(έπαρχία Ηπείρου α') δ' έπίσκοπος ό Λυκινίδου (εκδ. De Boor, σελ. 526,
0κδ. Κονιδάρη, σ. 95). Πότε μετωνομάσθη εις Αχρίδα δέν γνωρίζομεν. Ή
έμφάνισις ενός έπισκόπου «Άχρίδης Γαβριήλ» εις τήν επί Φωτίου Σύνοδον τοϋ
879 (πρβλ. Γ. Κονιδάρη, έν Πεπραγμ. Θ' Διεθν. Βυζαντ. Συνέδρ., Β', σ. 174),
Σσταται ώς μεμονωμένη είδησις. Κατά πόσον πρόκειται περί έπισκόπου της
θρφκικής έπαρχίας Άχριδώς καί ούχί της Άχρίδος (πρβλ. έρευναν Στιλπ.
Κυριακίδου, Έπιστημ. Έπετηρίς Φιλ. Σχολ., Γ' (1939), σ. 513 κ.έξ.) δεν
δύναμαι νά εΐπω, διά τον κατωτέρω λόγον : Μή έχοντες περιγραφήν των έπαρχιών της περιοχής, ήτοι τά ονόματα των έπισκοπών τοϋ Θ' αίώνος (Not. 6,
8, 9 καί 1 ή Βασιλείου τοϋ έξ Ίαλιμβάνων), ματαίως άναζητοΰμεν τό όνομα
εις τά Τακτικά τοϋ I' αίώνος (παρά Η. Geizer, Ungedruckte). "Οθεν εί'μεθα
υποχρεωμένοι νά είπωμεν, ότι δέν έχομε» ούδέν στήριγμα διά νά κάμωμεν
ύπόθεσίν τινα, δυναμένην νά στηριχθή μέ πιθανότητα ασφαλείας.
2. Κατά ταϋτα είμεθα υποχρεωμένοι νά σημειώσωμεν, ότι ή Άχρίς
έμφανίζεται κατά τάς άρχάς τοϋ ΙΑ' αίώνος ώς έδρα Πατριάρχου κατά τούς
τελευταίους χρόνους τής έπαναστατικής τών Βουλγάρων αρχής τοϋ Σαμουήλ
(976-1014), δστις φέρεται ώς δημιουργός ίσχυροΰ κράτους, οδτινος κέντρα
υπήρξαν ή Τριαδίτσα, τά Μογλαινά, ή Πρέσπα καί τέλος ή Άχρίς. Ένταΰθα
όμως πιστεύουσίν τινες, ότι άπό τοϋ 963 ύφίστατο έν τή Δύσει Βουλγ. Κράτος
υπό τον άρμένιον τήν καταγωγήν Σαμουήλ, ένω κατ' άλλους μόνον άπό τοϋ

976 διά της Έπαναστάσεως αύτών κατέστη πραγματικότης, ώς «Δυτ. Βουλ
γαρικόν Κράτος)), καθ’ ον χρόνον το ’Ανατολικόν ή το άπό του 971 υποτεταγμένον (υπό του Τσιμισκή) εις τούς Βυζαντινούς. Την τελευταίαν ταύτην άντίληψιν δέν αποδέχεται ό Ostrogorsky, Geschichte Byz. Staates, σελ. 341-2 καί
ύποσημ. ) σημείων, ότι ό Τσιμισκής δέν φαίνεται νά είσήλθεν εις Μακεδονίαν,
ουδέ ήτο ανάγκη μετά τό 971 νά καταλάβη βήμα προς βήμα την περιοχήν.
Δι’ ημάς ουσιώδες είναι, ότι στερούμεθα ειδήσεων και περί υπαρξεως
Ιδίας έπισκοπής ότι έν Άχρίδι, καθ’ όλον τόν I' αιώνα καί μέχρι τοϋ χρόνου,
καθ’ δν έγκατεστάθη έν αυτή ό Σαμουήλ καί μετ’ αύτοΰ βραδύτερου ό Βούλγα
ρος Πατριάρχης, ό ύποβιβασθείς ύπό τοϋ Βασιλείου Β' τοϋ Βουλγαροκτόνου εις αρχιεπίσκοπον μέ τόν τίτλον ό «’Αρχιεπίσκοπος Αχριδών και πασης
Βουλγαρίας»" τόν τίτλον εύρίσκομεν εις τας Notitias τοϋ Βασιλείου. Παρα
ταϋτα πρέπει νά σημειώσωμεν, ότι τόν άπλοΰν τίτλον «ό Βουλγαρίας» τόν
άνευρίσκομεν εις τας Not. Episcopatuum της Έθν. Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος
(Κώδιξ 1374, παρά Geiger, Ungedruckte, σελ. 569 καί Κ. Κονιδάρη, ’Ανα
κοινώσεις 2, έν τή Άκαδ. ’Αθηνών 1943 περί Βουλγαρίας καί Κύπρου), όστις
άναφέρεται εις την Βουλγαρίαν την ύποταγεΐσαν εις τόν Τσιμισκήν (961-2).
3. "Οθεν είναι προς έξέτασιν δύο ουσιώδη ζητήματα: πότε έγκατεστάθη
εις ’Αχρίδα ό Σαμουήλ καί πότε ο Πατριάρχης τών Βουλγάρων. Τοϋτο συνέβη
κατ’ αρχήν ικανόν μετά τό 976 καί προ τοϋ 1014. Δυνάμεθα όμως νά θεωρήσωμεν ώς βέβαιον Ιον) ότι δέν ύπήρχεν έν Άχρίδι έπίσκοπος κατά τόν χρόνον
τοϋτο ουδέ πρότερον, κατά τούς χρόνους τοϋ Κλήμεντος, έπισκοπου Βελικας
κατά τας άρχάς τοϋ Γ αιώνας, δρώντος έκεΐ κατά τόν βιογράφον του. Είς εμέ
φαίνονται αί σχετικαί διηγήσεις, ώς άναφερομεναι εις την αραιοκατωκημενην
περιοχήν, έν ή έκράτουν οί Κομητόπουλοι. Αΰτη αποτελεί οιονει πεδίον
κοινής ιεραποστολής, άφοΰ δέν άναφερεται ούτε εις τας Notitias Episcopa
tuum τοϋ Γ αίώνος οότε είς τόν Πορφυρογέννητον, 6 όποιος απλώς αντιγράφει
τόν Ίεροκλέα. ( Πρβλ. Παράρτημα τοϋ παρόντος έν τέλει).
Τά γεγονότα είναι τά εξής: βασιλεύοντος τοϋ Φωκά καί έπί Πέτρου,
τσάρου τών Βουλγάρων (928-969), διεκόπη ή μακρά Βυζαντινοβουλγαρική
ειρήνη, ευνοϊκή διά τούς "Ελληνας (Άμάντου, Μακεδονικά 49, Leger, Χρο
νικόν Νεστορ. 51, 55. Jirecek Gesch. der Bulgaren, 170, 185, 186, Schlumberger, Phocas., 739) συνεπεία παρασπονδίας τών Βουλγάρων. Ο Γσιμισκής κατέλαβε τήν Πρεσλάβαν καί έξεδίωξε τούς κατακτητάς τών Βουλγά
ρων Ρώσους (οί Βούλγαροι έδέχοντο τούς "Ελληνας ώς έλευθερωτας πρβλ.
Irschirkoff, Bulgaren en Dobtrutscha. Ξανολάτου, Τά όρια τοϋ Ελληνι
σμού είς τήν Βαλκανικήν, χάρτης IX καί έναντι σημειούμεναι πηγαί ως
μαρτυρίαι ίστορικαί). Ή έπανάστασις όμως τοϋ Σαμουήλ είς τήν Δυτικήν
Βαλκανικήν έπεξετάθη μετά τό 976, άλλα μόλις τό 989 έφθασεν είς τήν "Εδεσσαν (Άμάντου, ένθ. άνωτ. 41, 52 Κυριακίδου, Βολερόν, σ. 405. Τοϋ ίδίου,

Θεσσ. Μελετήματα, σελ. 25-26), το δέ 996 έπεχείρησεν επιδρομήν εις τήν
Στερεάν Ελλάδα. Το ’ίδιον έτος δμως ένικήθη υπό του Νικηφόρου Ούρανοΰ
καί ήνώθη με ολίγους συντρόφους του εις ’Αχρίδα (Σκυλίτση-Κεδρηνοΰ 2,450
καί 468. Άμάντου, σ. 52 Ostrogorsky2, 247 πρβλ. Ζακυθηνοΰ, έν ΕΕΒΣ,
1941, σ. 224). Παρά την καταστροφήν έξηκολούθησε τήν προσπάθειαν της
έπεκτάσεως καί εφθασεν εις το Δυρράχιον (998) καί τήν Διόκλειαν. Περί
του έτους καθ’ δ εφθασεν εις ’Αχρίδα δεν έχομεν πληροφορίας, άλλα θά πρέπει
νά ύποθέσωμεν, ότι ό Σαμουήλ έγκατεστάθη εις ’Αχρίδα προ της ανακαταλή
ψεις τοϋ Δυρραχίου υπό των Ελλήνων (997), ικανόν δμως πιθανώς χρόνον
μετά τοΰ 976. Άλλ’ ό Πατριάρχης πότε έγκατεστάθη; Προς προσέγγισιν εις
τόν ακριβή χρόνον έ'χομεν καί άλλην αφετηρίαν, τήν έξης: Ό Πατριάρχης Δα
μιανός καθηρέθη μετά τήν κατάληψιν τής Δρίστρας, άλλ’ ή έδρα του ΰπεβιβάσθη εις άρχ/πήν με ιδιαίτερα προνόμια. Εΐχεν εξουσίαν επί των περιοχών
τής κυρίως Βουλγαρίας μέχρι τοϋ Δουνάβεως; Τοΰτο δεν γνωρίζομεν, άλλ’
είναι πιθανόν.
Συμφώνως δμως προς το κείμενον τοϋ δευτέρου σιγιλλίου τοΰ Βασιλείου
Β', μετά τόν Πέτρον τής Βουλγαρίας οΐ άρχιεπίσκοποι (κείμενον έκδ. Gei
zer, έν Β.Ζ. 1893, σ. 42-43, παλαιοτέρα τοΰ Golubinski, Συνοπτ. 'Ιστορία
Σερβ. κ.λ.π·, Μόσχα 1871, σ. 259-263), άπό τόπου εις τόπον μεταβαίνοντες
έγκατεστάθη σαν άλληλοδιαδόχως εις Τριαδίτσαν, εις Βοδενά, εις Μόγλαινα
καί τέλος εις ’Αχρίδα (αύτόθι σελ. 44-5). Κατ’ άλλην έκδοχήν καί μετά τά
Βοδενά, έγκατεστάθη εις τήν Πρέσπαν (Geizer, Ungedrunckte σ. 572). Έκ
τούτων καθίσταται εμφανές, δτι ό Βούλγαρος Πατριάρχης (δεν άκριβολογεϊ
όνομάζων τοΰτον άρχιεπίσκοπον ) κατέφυγεν εις τάς δυτικάς περιοχάς, ενώ
φυσικά πρέπει νά προσθέσωμεν, δτι ό Βούλγαρος Άρχ/πος πρέπει νά έξελέγη
υπό τών Βυζαντινών καί νά παρέμεινεν εις Δρίστραν, ή οποία μετά τό 1019
κατέστη, κατά τό σιγίλλιον, απλή επισκοπή υπό τόν ’Αρχιεπίσκοπον Βουλ
γαρίας, 6 όποιος κατέστη ’Αχριδών, άφοΰ πρότερον έγκατεστάθη εις τάς ως
άνω πόλεις. Τόν Δαμιανόν διεδέχθη δ Γερμανός ό καί Γαβριήλ, ό όποιος διέμεινεν έν Βοδενοΐς, Μογλαίνοις καί Πρέσπα (;) (πρβλ. Πεκλεκανίδου σελ. 66)
άκολουθοΰντος τήν μεταβαλλομένην έδραν τοΰ Σαμουήλ.
Ό διάδοχος τούτων Βούλγαρος Φίλιππος έγκατεστάθη εις ’Αχρίδα,
φυσικώς μετά τήν οριστικήν έγκατάστασιν τοΰ Σαμουήλ, κατ’ άρχήν δέ μετά
τό 983 (Ό Vailhé έν DHGE λέγει μετά τό 980). *Η σύλησις τών οστών τοΰ
'Αγ. ’Αχίλλειου καί ή μεταφορά των εις τήν Πρέσπαν δηλοΐ πιθανώς τήν έκεΐ
έγκατάστασιν αύτοΰ. (Κεδρηνός, έκδοσις Βόννης 11,4, 36. Γ. Σωτηρίου,
Χριστ. καί Βυζαντ. Άρχαιολ. σελ. 47, 81 463-464 καί Σ. Πελεκάνίδου,
Βυζαντ. καί Μεταβυζαντ. μνημεία Πρέσπας 1960 σελ. 65 κ. έξ. ) Τούτην
τοποθετεί ό Runcimann (A History of the First Bulg. Empire 1930, σ. 220)
πρό τοΰ 986, τήν δέ είς ’Αχρίδα τό 1000 (πρβλ. ’Άνναν Κομνηνήν, έκδ. Λειψ.

II, 172, 7). Ή τοποθέτησις εις το 1015 της μεταφοράς της έδρας έκ Μογλαίνων εις ’Αχρίδα οφείλεται εις την άπελευθέρωσιν των Μογλαίνων υπό του Βα
σιλείου, δστις τ<ϋ 1002 ήλευθέρωσεν, ούχί μετά δυσκολίας την Βέροιαν, τα
Σερβία, τά Βοδενά, το δε 1004 (Ostrogorsky ) κατέλαβε τά Σκόπια. (Γ. Κονιδάρη, Έκκλ. Ίστ. Ελλάδος, σελ. 161). Παρά ταϋτα έ'ρευναι ευρισκόμενα!
έν εξελίξει θέλουν την οριστικήν μετάθεσιν τής έδρας του Βουλγ. Πατριαρ
χείου, γενομένην μεταξύ των έτών 1010-1015. ( Ο μαθητης μου Φειδάς, εν
Στρασβούργω ασχολούμενος περί το θέμα τούτο καί έχόμενος της άπόψεως 8τι
ή μεταφορά του αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας εις Αχρίδα ελαβε χωράν το 1015
έπί Ίωάννου Βλαδισθλάβου, παρατηρεί όρθώς, ότι ό Σνεγκάρωφ καί Ostro
gorsky αποφεύγουν νά δώσουν χρονολογίαν ). Σημειώνομεν, οτι κατα τους
χρόνους των Κομνηνών έχομεν την πρώτην μνείαν του επισκόπου της κυρίως
Βουλγαρίας ύπό νέον τίτλον ό Δρίστρας, οστις κατέχει την οα' (71) θέσιν
μητροπόλεως τού Οίκουμ. Πατριαρχείου. Αΰτη άφορα εις τούς χρόνους των
Κομνηνών (Not. No 2, παρά Parthey ύπο τον έσφαλμένον τίτλον, γεγονυΐα
διατύπωσις τού Λέοντας).
Τύ συμπέρασμα της έρεύνης είναι, ότι έχομεν δύο βουλγαρικας εκκλ.
άρχάς, μίαν ύπο τούς Βυζαντινούς έν Δρίστρφ, άπο του 972 ώςαρχ/πην και
μίαν εις την επαναστάτημένην δυτικήν περιοχήν των Βουλγάρων ύπο τήν
μορφήν τού Πατριαρχείου μετά το 976. Καί το μέν Βουλγαρικόν Πατριαρχεΐον, μετά τήν καθαίρεσιν τού Δαμιανού, ύπεβιβάσθη εις αρχιεπισκοπήν ευθύς
μετά τό 971 ύπό τόν τίτλον «ό Βουλγαρίας», εΐτα δε μετωνομάσθη εις μητρόπολιν 71ην (προ τού 1064). Τούτο πρέπει νά έγένετο ικανόν χρόνον μετά τά
3 σιγγίλια τού Βασιλείου Β' (1019-1020), διότι ό τίτλος «ό Βουλγαρίας»
ανήκε πλέον είς τόν διάδοχον τού Δαμιανού, τον εν τή Αχριδι εδρευοντα Αρ
χιεπίσκοπον. Τό δέ έν Άχρίδι Π/χειον υπεβιβασθη το 1019 ωσαύτως εις
άρχ/πήν ύπό τόν τίτλον «’Αχριδών καί πάσης Βουλγαρίας», έφ’ όσον ό Βούλ
γαρος Πατριάρχης έγκατεστάθη καί άπέβη καί επίσκοπος Αχριδος. Και αι
μέν τύχαι τών ύπό τούς Βυζαντινούς αρχιεπισκόπων Δρίστρας από τού 9721020, ότε ύπήχθη διά τού β' σιγιλλίου τού Βασιλείου (ενθ αν., σ. 54), περί
τό 1020, είς τήν ’Αχριδών ως απλούς έπίσκοπος, είναι άγνωστοι, αλλά
καί αί πρότερον έπί Τσιμισκή καί Βασιλείου είναι εξ ίσου άγνωστοι και
σκοτειναί, ώς παρετήρει ό Geizer (Ungedruckte, σελ. 572). Ωσαύτως δε και
ή κατάστασις τής Άχρίδος κατά τόν I αιώνα και μέχρι της εγκαταστασεως
τού Πατριάρχου Βουλγαρίας είναι σκοτεινή, διότι έλλείπουν πηγαί. ’Από τού
1020 πάντως ή δρασις τού «’Αχριδών καί πάσης Βουλγαρίας», καίτοι ώς εΐδομεν
ό Βουλγαρίας ήρξατο δρών από τού 972 δεν είναι σκοτεινή, ώς καί ή έκτασις
τής δικαιοδοσίας του, ώς παρετήρει καί ό Geizer, άν καί τήν γνωρίζομε» ύπάρχουσαν εις τε τό 2ον Τακτικόν του Τσιμισκή, ενώ απο τού 1020 γνωρίζομε»
τήν τύχην της Άχρίδος. Πάντως ουσιώδες είναι, ότι η εν μέσω του πολέμου

διαμόρφωσές τής δικαιοδοσίας του Πατριάρχου Βουλγαρίας Φιλίππου, του έγκα
τα σταβέντο ς έν Άχρίδι, ον διεδέχθη ό Δαβίδ καί ό ’Ιωάννης, ύπό τούς Βουλ
γάρους θά ή το προβληματική καί διήρκεσεν όλίγιστα ετη (1002-1018), άτινα
δεν δυνάμεθα νά καθορίσωμεν επακριβώς. "Οθεν άρκούμεθα εις την ανωτέρω
περίπου χρονολογίαν καί είς τά σημαντικότατα πορίσματα: Ιον) ότι ή το προ
βληματική ή διαμόρφωσές δικαιοδοσίας του ’Αχριδών καί πάσης Βουλγαρίας
2ον) ότι είς μεν τάς Notitias τής Έθν. Βιβλιοθήκης κώδ. 1374 των πρώτων
χρόνων του Τσιμισκή (971/2) «ό Βουλγαρίας» είναι ό έν Δρίστρφ έγκαθιδρυμένος 3ον) ότι αί Notitiae 3 παρά Parhey , αί περιέχουσαι τάς έπισκοπάς του
Οίκ. Πατριαρχείου είναι των τελευταίων ετών του Τσιμισκή (972-976), ήτοι
μετά τήν έκδοσιν τοϋ Τυπικού τού Άγ. ’Όρους, γνωστόν καί το όνομα «Τρά
γος», έφ’ όσον έν αύτώ μνημονεύεται τό πρώτον ή έπισκοπή Περισσού καί
Άγ. ’Όρους, καί 4ον) *Η αρχιεπισκοπή ’Αχριδών καί πάσης Βουλγαρίας
άπέβαλε τον μεν βουλγαρικόν αυτής χαρακτήρα ούχί τώ 1186, ότε ΐδρύθη τό
Πατριαρχείου τού Τυρνόβου, άλλα ήδη έν πολλοΐς πρότερον μετά τήν ίδρυσιν
τής Μητροπόλεως Δρίστρας, τον δε σλαβικόν κατά τήν ίδρυσιν τής αρχιεπι
σκοπής Πεκίου (1219).
4. Σπουδαίου είναι τό ζήτημα τού χρόνου, καθ’ δν έδημιουργηθησαν αΐ
έπισκοπαί, αίτινες έμφανίζονται είς τά διατάγματα τού Βασιλείου (1018-1020),
δεδομένου, ότι εχομεν είς τάείρημένα κείμενα έπισκοπάς τό πρώτον έμφανιζομένας είς τάς Notitias Episcopatuum: Καστοριάς, (τό πρώτον ύπό τό ώς άνω
όνομα ρητώς) Βελεβουσδίου, Μογλαίνων, Βουτέλης, Στρουμμίτζης, Μοροβίσδου.
Νίσου, Βρανίτσης, Θράμου, Σκοπιών(άνασύστασις) Πρισδριάνων,Λιπαίνου, Βο
δινής, Ράσου, Ωραίας. Πρόκειται περί 15 έπισκοπών, είς άς δέον νά προστεθή
τής Δρίστρας. ’Εκτός τούτων ύπήχθησαν είς τόν ’Αχριδών καί πάσης Βουλ
γαρίας άποσπασθεΐσαι αί εξής έπισκοπαί τών ομόρων μητροπόλεων.
A ) Δυρραχίου
1) Γλαβινίτσης
2) Βελεγράδων
3) Τζερνίκου

Β ) Θεσσαλον ίκη ς

Γ) Ναυπάκτου
Δ) Θεσσαλίας
Νικοπόλεως
τής Λαρίσης
1) Σερβίων
1 ) Χίμαιρας
1 ) ό Σταγών,
2) Πέτρου
2) Άδριανουπόλεως ήτοι Πέλλας.
3 ) Βεροίας
3) Φωτικής
(άπό τού Δέοντος 906 4) Βοθρωτού
ύπάρχουσαι 1η καί 3η 5 ) Ίωαννίνων
Πέτρου είναι νέα δημι
ουργία )

Κατά ταΰτα εχομεν 17 νέας έπισκοπάς προστεθείσας είς τάς 12 παλαιάς (τάς
άνωτέρω) έκ τών ομόρων μητροπόλεων άποσπαθείσας, ήτοι έν συνόλω 29.
Είς ταύτας προσθετέαι δύο (ή παλαιοτέρα Τριαδίτσα καί ή προσφάτως δημιουργηθεΐσα Σθλαβινίτσα).

Έκ της έρεύνης των πηγών έπιβεβαιοΰται, δτι έκ των έπισκοπών του
1ου διατάγματος τοΰ Βασιλείου είχε μέν εξουσίαν ή των ’Αχριδών, έπΐ τών
15 έπισκοπών, δέν κατεΐχεν όμως ό Βουλγαρίας έπί Σαμουήλ την επισκοπήν
Σερβίων, ήτις άνευ διακοπής ('Ως μαρτυρούν αί Notitiae απο τοΰ 901-972,
παρά G. Konidaris, die Entstehung, σελ. 18) ύπηγετο είς τον Θεσσαλονίκης
και το Βυζ. Κράτος. Καί αυτός έτι δ Καστοριάς ύπηγετο κατ’ ουσίαν πρότερον εις τήν έλλην. περιφέρειαν τοΰ Θεσσαλονίκης (πρβλ. Γ. Κονιδάρη, Αι
μητροπόλεις κ.λ.π.), άλλα δέν γνωρίζομεν τήν τύχην της επισκοπής κατά τούς
σκοτεινούς αιώνας Ζ'-Θ'. Σπουδαιότατον όμως γεγονος είναι, οτι ο Βασί
λειος δ Βουλγαροκτόνος εν τή αναπτύξει τής πολιτικής αύτοΰ έξομαλύνσεως
τών σχέσεων του προς τούς ύποταγέντας Βουλγάρους έδέχθη εισηγησιν ανα
κριβή τοΰ Βουλγάρου τήν καταγωγήν αρχιεπισκόπου ’Αχριδών καί πάσης
Βουλγαρίας Ίωάννου νά έκδώση καί έτερον σιγίλλιον τών παραλειφθεισών
δήθεν άπο τδν πρώτον διάταγμα έπισκοπών, μέ τήν ψευδή δικαιολογίαν, ότι
οί γειτνιάζοντες μητροπολΐται «καθηρπασαν» τάς έπισκοπάς τής Βουλγαρικής
αρχιεπισκοπικής δικαιοδοσίας, τάς οποίας εΐχεν «έπι Πέτρου και Σαμουήλ».
Μεθ’ ά ακολουθεί ή δικαιολογία «εΐ γάρ τής χώρας εγκρατείς έγενόμεθα, αλλα
τά ταύτης δίκαια άπαράσπαστα διετηρήσαμεν, έπικυροΰντες αυτά διά χρυσοβούλλων καί σιγιλλίων ήμών καί τον νΰν άγιώτατον αρχιεπίσκοπον Βουλγα
ρίας τοσαύτην την ενορίαν έχειν θεσπίζομεν, οίαν καί πόσην εΐχεν έπί Πέτρου
τοΰ Βασιλέως καί δεσπόζειν καί διακατέχει» πάσας τάς έπισκοπάς Βουλγαρίας,
ούχ’ όσαι δηλαδή τώ προτέρφ σιγιλλίω ετυχον τεθεϊσαι, άλλα καί δσαι διαλαθοΰσαι ού ταύταις συνετάγησαν καί αί διά τών παρόντων σιγιλλίων έμφανισθεΐσαι καί έξ ονόματος τεθεϊσαι, καί ταύταις ώς καί τοΐς λοιποΐς κληρικούς
καί παροίκους δωρούμεθα». ‘Ως πρώτην άναφέρει τήν τής Δρίστρας, ή οποία
πράγματι έπί Πέτρου «τώ τής άρχιεπισκοπής άξιώματι έλαμπρύνετο (δεν
άναφέρει, προφανώς σκοπίμως, δτι είχε προαχθή είς Πατριαρχείο»), μετά δέ
τοΰτο άπο τόπου είς τόπον μεταβαινόντων τών άρχιεπισκόπων, τοΰ μέν είς
Τριάδιτζαν, τοΰ δέ έν τοΐς Βοδηνοΐς καί έν τοΐς Μογλαίνοις., εΐθ’ ουτω έν τή
Άχρίδι τδν νΰν ευρομεν άρχ/πον, καί αυτήν μέν τήν ’Αχρίδα τδν άρχιεπίσκοπον έχειν, έπίσκοπον δέ είς τήν Δρίστραν χειροτονείσαι». Εΐτα άναφέρει τάς
έπισκοπάς Βοδινής, Ράσου καί ‘Ωραίας, αΐτινες άσφαλώς ή σαν δημιουργήματα
σλαβικά, άλλ’ ή Τζερνίκου ή το παλαιοτέρα κατά τι ώς καί ή Γλαβινίτσης (ήτοι
Άκροκεραυνείας κατά τάς Notitias 3 τοΰ Parthey) καί ή Βελεγράδων, αΐτινες
άνήκον είς τδν Δυρραχίου. Είναι δέ άξιοσημείωτον, δτι τδ διάταγμα προτρέπει
τδν προφανώς διαμαρτυρόμενον διά τήν άφαίρεσιν τών έπισκοπών μητροπο
λίτην Δυρραχίου νά περιορισθή «μόνον τώ θρόνω αύτοΰ έμμεΐναι κελεύα
με» καί άρκεΐσθαι τοΐς περί αύτδν κτήμασι καί χρήμασι καί μή έπιβαίνειν
ταΐς τής Βουλγαρίας έπισκοπαΐς, τώ γάρ άρχιεπισκόπω Βουλγαρίας ταύτας έκυρώσαμεν, ώς καί άπδ παλαιοΰ τδ κΰρος ήν αύτώ καί ή έξουσία παρα

των αρχαίων τετύπωται, ού γάρ παραχαράττομέν τι έκ τών προτυπωθέντων τή αρχιεπισκοπή Βουλγαρίας, άλλ’ εΐ καί ήμαυρώθησαν, άνιστοροΰμεν καί άνατυποΰμεν διά του παρόντος σιγιλλίου ήμών, άπαράθραυστά τε
διατηρεΐσθαι καί άκαινοτόμητα πάντα τα έξ αρχαίων άνήκοντα τή αρχιεπι
σκοπή καί μήτε τον αυτόν καί τούς λοιπούς έν ταΐς Βουλγαρίαις έπισκοπαΐς ζυγομαχεΐν, άρκεϊσθαί τε τοΐς ΐδίοις καί έξ αρχαίων όρων βεβαιωθεϊσιν
ά'ίδιον μένειν τή ιδία δεσποτεία καί άκαινοτόμητον». Ταΰτα βεβαίως είναι
ανακριβή, έφ’ όσον αί 5 έπισκοπαί ’Ηπείρου ύπήγοντο ανέκαθεν είς τον μητροπ. Νικοπόλεως καί τον τούτου διάδοχον (περί το 900) Ναυπάκτου (κακώς
μνημονεύει εμμέσως τον Χιμάρας, ώς άνήκοντα είς τον Δυρραχίου, ώς μαρτυρεΐται άπο τα Τακτικά Δέοντος του ΣΤ', Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου
καί τά δυο του Τσιμισκή· ΐδε πίνακα παρά G. Konidaris, Die Entstehung).
Ή τυχόν γνησιότης τής επιγραφής του 904 τής εύρεθείσης παρά την Θεσσα
λονίκην (υπέρ ής έτάχθη 6 Λάσκαρης καί εναντίον ό ’Άμαντος [(Τστορ. Βυζ.
Β', σελ. 651 ) δέν μεταβάλλει τήν άποψιν, ήν εκθέτει 6 Πατριάρχης Νικόλαος
ό Μυστικός καί έπιβεβαιοΰν τά Τακτικά, ότι «ή Δύσις πάσα», επομένως καί ή
Μακεδονία, άνήκεν είς τούς Βυζαντινούς (σελ. 65 Πρβλ. καί Έκκλ. Ιστορία
τής Ελλάδος, σελ. 160-1). Ή προς την ’Εκκλησίαν τών Βουλγάρων ούτως
έμφανιζομένη διά τών ανωτέρω πολιτική τοΰ Βασιλείου του Β' δέν ήτο λοι
πόν απλώς ευμενής, ώς θέλει ό "Αμαντος (Τστορ. τοϋ Βυζαντ. Κράτους, Β',
1947 σελ. 177), άλλα πλέον ήγενναιόφρων (ώς συνέχεια τής πολιτικής Τσιμισκή, περί ής ΐδε Πρακτ. ’Ακαδημίας 1943), έφ’ όσον άπεδέχθη εισηγήσεις
ψευδείς καί δυσηρέστησε τούς ομόρους μητροπολίτας, διότι διά τού σιγιλλίου όπήγαγεν ύπό τον ’Αχριδών τήν έπισκοπήν Σταγών, άνήκουσαν τφ
Λαρίσης, τήν Βέροιαν άνήκουσαν τώ Θεσσαλονίκης καί έπεβεβαίωσεν δι’
άλλην μίαν φοράν τά έπί τής έπισκοπής Σερβίων δίκαια τού Βουλγάρου άρχιεπισκόπου («καί μή κωλύηται»). Παρά ταΰτα οι όμοροι μητροπολϊται έπέτυχον έπί ’Αλεξίου τού Κομνηνοΰ νά έπιστραφοΰν αύτοΐς αί έπισκοπαί (πρβλ.
G. Konidaris, άνθ. άν.), διότι πράγματι άνήκον είς αυτούς κατά τά έτη καθ’ ά
ισχυρίζεται τό σιγίλλιον, ότι άνήκον είς τον Βασιλέα τών Βουλγάρων καί τον
άρχιεπίσκοπον, τόν έδρεύοντα έν Δρίστρα. Άναμφιβόλως αί μέν νέαι έπι
σκοπαί τής περιοχής τής Θεσσαλονίκης (6, ήτοι έν δλω 11, άντί τών παλαιότέρων 5), Λαρίσης (18, ήτοι έν όλω 28 άντί 10), Ναυπάκτου τής Νικοπόλεως
(1, ήτοι έν δλω 9 άντί 8) καί Δυρραχίου (11, ήτοι 15 άντί 4), είναι καθ’ ήμάς
δημιουργήματα τών χρόνων τού Τσιμισκή, έφ’ όσον υπάρχουν είς τάς Not. 3
παρά Parthey, ήτοι Τακτικόν συνταχθέν μετά τό κείμενον τού Κώδ. 1344 της
Έθν. Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, ήτο δέ άδύνατον κατά τούς επαναστατικούς
χρόνους τών πρώτων ημερών τού Βασιλείου τού Βουλγαροκτόνου ν’ άναληφθή
οίαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας νέων έπισκοπών έν τή Βαλκανική, ένθα ήρξατο δρών ό Σαμουήλ, όστις βαθμιαίως έπεξετάθη άπο τής Πρέσπας προς άνατο-

λάς. "Οτι έπ'ι βραχύτατον χρονικόν διάστημα έπΐ Σαμουήλ κατείχοντο αί περιοχαΐ τών έπισκοπών τούτων είναι βέβαιον. Καίτοι δέν δυνάμεθα νά δώσωμεν δι’
8λας χρονολογίας, έν τούτοις σημειοϋμεν 8,τι γνωρίζομεν. Το 989 έφθασεν ό
Βασίλειος εις ’Έδεσσαν. (Το Δυρράχιον κατεϊχον οί Βούλγαροι άπό τοΰ 990
μέχρι τοΰ 997/8. (Πρβλ. Ξαναλάτου, Τα βόρεια σύνορα τοΰ Έλληνισμοΰ, καί
τά έναντι χάρτου IX, ένθα αί πηγαί). Το 1002 ήλευθέρωσεν ό Βασίλειος,
ούχί μετά δυσκολίας, την Βέροιαν (989-1002), τά Σέρβια καί τά Βοδενά, ένθα
καί έγκατέστησε φρουρούς, μετωκησε δε τούς έπήλυδας Βουλγάρους εις τό
Βολερόν (Κερηνός 2,453. Κυριακίδου, Βυζαντ. Μελέται). Τό 1003 ήλευθέρω
σεν ό Βασίλειος τό Βιδίνιον καί τά Σκόπια (Άμάντου, Ιστορία, Β', σελ. 1735), πάντως τό όνομα Βουλγαρία «καθ’ άπερ άλλο τι μνημεΐον εκείνων άναπολέλειπται τήεπισκοπή)) (κατά Νικηφ. Γρηγοράν 11,27), διότι ή χώρα, μετά
τήν ανωτέρω μετακίνησιν καί τήν εις την περί τόν Τστρον ( Κάτω Μοισίαν)
(αυτόθι) τών έναπολειφθέντων μεταφοράν, έγένετο καί αδθις ελληνική, ή δέ
κυρίως Βουλγαρία (Παρίστριος Βουλγαρία) μετ’ ολίγα έτη κατέστη αδθις ιδι
αιτέρα μητρόπολις ύπό τόν Δρίστρας (Δορύστολον), περί ής θέλει γίνει λόγος
ιδιαίτερος έν τη Έκκλ. Ιστορία της Βουλγαρίας (ένθα καί περί Βυδίνης).
5. Μετά τόν θάνατον τοΰ Βασιλείου τοΰ Βουλγαροκτόνου ήρξατο ή εφαρ
μογή πολιτικής μή εύνοούσης τά υπολείμματα τών Βουλγάρων της περιοχής.
Αί τύχαι τής 71ης μητροπόλεως (Δρίστρας) ύπό τό Οίκουμεν. Πατριαρχείου
βεβαίως είναι εις ήμάς σκοτειναί. (Geizer σελ. 5-72). Είναι όμως άγνωστον
πότε ακριβώς άπεσπάσθη αΰτη άπό τής αρχιεπισκοπής Άχρίδος, ήτις πρό πολλοΰ άνήκεν εις τό Βυζαντ. Κράτος. Ή ’Επισκοπή Βυδινίου (Βιδύνης καί Βοδίνοις) παρέμεινεν ύπό τόν Άχρίδος.
Τοιουτοτρόπως εις τά όρια τής «Άρχ/πής ’Αχριδών καί πάσης Βουλγα
ρίας» έπήρχετο αξιοσημείωτος μεταβολή, διότι οί διάδοχοι τοΰ Βασιλείου τοΰ
Β' δέν παρίστατο ανάγκη νά ακολουθήσουν τήν εύνοϊκήν ύπέρ τών Βουλγάρων
πολιτικήν τών πρώτων ή μερών, δεδομένου, οτι οί μεν Βούλγαροι εΐχον μητρόπολιν, ή δέ ’Αρχιεπισκοπή ’Αχριδών, άποβαλοΰσα έν μεγάλω μέτρω τόν βουλ
γαρικόν αυτής χαρακτήρα, ήτο ήδη ελληνική. Συγχρόνως όμως έμείωσε τοΰτο
έτι περαιτέρω τήν δικαιοδοσίαν τής Άρχ/πής διά τής άποδόσεως τών άφαιρεθεισών επισκοπών εις τούς ομόρους μητροπολίτας (διάταγμα Αλεξίου Α'
1081-1118) Θεσσαλονίκης, Λαρίσης, Δυρραχίου καί Ναυπάκτου. "Οθεν
παρέμειναν ύπό τόν ’Αχριδών αί έπισκοπαί 1) Καστοριάς, 2) Σκοπιών, 3)
Βελεβούσδης, 4) Τριαδίτσης, 5) Μαλεσόβου, 6) Μογλαινών, 7) Πριζδριανών,
8) Πέλαγωνίας, 9) Στρουμμίτσης, 10) Νίσον, 11) Γλαβινίτσης, 12) Βρανίτζης, 13) Βελεγράδων, 14) Λιπαινίου, 15) Στριάμου, 16) Βιδινίου καί
17) Ραζοΰ. Έκτος τούτων εμφανίζονται εξ νέαι έπισκοπαί, προελθοΰσαι διά
διαιρέσεως παλαιοτέρων: 18) Διαβόλεως (άπό τής Καστοριάς), 19) Σλανίτσης
ή Πελλών ή Βιδινίου (άπό τής Μογλαινών), 20) Γρεβενών (άπό Καστο-

ρίας), 21) Κανίνων (άπό της Γκλαβινίτσης), 22) Δεβρών (έκ της Άχρίδος)
νέα δε ήτο ή 23 ) ή Βρεανότης, ήτοι Βλάχων. "Οθεν, φαίνεται προβληματι
κόν, 6τι τον χρόνον, καθ’ ον έγράφη (1143) ή σημείωσις του Νείλου Δοξαπατρη, καθ’ ον ή Βουλγαρία «έχει έπισκοπάς πλείονας τών 30, ών ύπερκάθηται
καί πόλις Άχρίς», τούτο δέν πρέπει νά είναι ακριβές, ένω είναι ακριβές τό λε
γόμενον ύπ’ αύτοΰ «καί ή Βουλγαρία (ούσα αυτεξούσιος), μη οόσα έξ αρχής
Βουλγαρία, ύστερον δέ διά τό αυτήν υπό τών Βουλγάρων κυριευθήναι, λέγεται
Βουλγαρία έμεινεν οδν καί αύτή αυτοκέφαλος, διά τό υπό της βασιλικής εξου
σίας άποσπασθήναι τής χειρός τών Βουλγάρων, ήτοι του βασιλέως Κυροϋ Βα
σιλείου του Πορφυρογέννητου καί μη άνατεθήναί ποτέ τή Εκκλησία Κων
σταντινουπόλεως, διό καί έως του νύν ή Κύπρος καί ή Βουλγαρία υπό μέν του
Βασιλέως λαμβάνουσιν επισκόπους, χειροτονούνται δέ οδτοι υπό τών ιδίων
επισκόπων, καί καλούνται άρχιεπισκοπαί ώς αυτοκέφαλοι» (παρά Parthey
σελ. 285-6).
Όρθοτάτη, λοιπόν, είναι ή παρατήρησις, καθ’ ήν δέν ήτο Βουλγαρία ή
περιοχή τής Άχρίδος, «διά τό κυριευθήναι όμως υπό τών Βουλγάρων λέγεται
Βουλγαρία» (μέσα ιβ' αίώνος), άλλα θά πρέπη νά προστεθή, ότι παράγοντες
συντελέσαντες εις την διατηρησιν τού ονόματος ή σαν Ιον) οτι ό Βουλγαρίας
έγινεν Άχρίδος, 2) τά διατάγματα τού Βασιλείου τού Βουλγαροκτόνου καί
3ον) ό συντηρητισμός τής Εκκλησίας, ή όποια διετήρησε τούτο καί ού μόνον
μετά την ίδρυσιν τής Δρίστρας (εις κώδ. 1371 Βιβλ. Αθηνών τού 11701179, παρά Geizer σελ. 586), άλλά καί πρό πάντων μετά την ίδρυσιν τού Πα
τριαρχείου τού Τυρνόβου καί αφού οί Βούλγαροι ίδρυσαν νέον Κράτος.
Ή ϊδρυσις τού Πατριαρχείου τού Τυρνόβου κατά τό 1187 έπέφερεν όχι
μόνον την οριστικήν άποβουλγαροποίησιν τής Αρχιεπισκοπής Άχρίδος, άλλά
καί νέον περιορισμόν τής δικαιοδοσίας τής Άχρίδος. Μετ’ ολίγον δέ ή
Άχρίς άπέβαλε καί τον σλαβικόν χαρακτήρα διά τής ίδρύσεως τής Αρχιεπι
σκοπής Πεκίου (1219). Τότε τό Πατριαρχεΐον Κ/πόλεως, έδρεΰον έν Νίκαια,
έγκαθίδρυσεν Αρχιεπισκοπήν έν Πεκίω (τουρκιστί Τπέκ) μέ πρώτον άρχιεπίσκοπον τον Άγιον Σάββαν έκ τής οικογένειας τών Νεμάνια. "Οθεν, ύπαχθεισών εις τήν σερβικήν άρχιεπισκοπήν Πεκίου τών έπισκοπών Νίσσης, Πριζδριάνων, Βρανιζέβου, Βελεγράδων, Λιππαινίου, Στριάμου — Τεμλίνου καί
Ραζού, όχι μόνον παρέμειναν αί υπόλοιποι όλίγαι μέ ισχυρόν ελληνικόν πλη
θυσμόν, άλλά καί ή Αρχιεπισκοπή άπέβαλεν έν μεγάλω μέτρο) καί τον σλα
βικόν αυτής χαρακτήρα . Δέν μνημονεύεται ή ’Επισκοπή Βλάχων. Οί άρχ/ποι
άπό τού Δέοντος είναι πλέον έλληνες (1025-1056).
Πρός τήν ιδίαν έποχήν (ΙΒ' αιώνα) συνδέεται τό ψευδοϊουστινιάνειον
χρυσόβουλλον, τό ταυτίζον τήν Α' Ίουστινιανήν (τό Ταυρήσιον τού ΣΤ' αίώ
νος, ένθα τό 2ον Βικαριατον τού ’Ιλλυρικού) πρός τήν Αχρίδα. Πρόκειται
περί πλάσματος χαλκευθέντος μετά τήν μεταφοράν τής έδρας τού Βουλγαρίας

είς Αχρίδα. Άναφέρεται,ότι ό ’Ιωάννης Κομνηνός(1143 ) διεδραμάτισε σπουδαίου
πρόσωπον εν τη συνελθούση κατάτοϋ Σωτηρίχου Παντεύγενου συνόδω. (1156).
6. Ή Αρχιεπισκοπή ’Αχριδών καί πάσης Βουλγαρίας, πράγματι δε
’Αχρίδας, ακμάζει κατά τούς αιώνας ΙΑ' (όταν εδρασεν ό Θεοφύλακτος), τον
ΙΒ' γαί τάς άρχάς τοϋ ΙΓ' αίώνος, δτε τον θρόνον αυτής λαμπρύνει ό περιώνυ
μος Δημήτριος ό Χωματιανός. καί άλλοι λόγιοι, ών τινες ανθενωτικοί.
Διά την εποχήν ταύτην όμολογεΐται ύπο τοϋ φίλου τών Βουλγάρων ιστο
ρικού K. Jirecek (εν Geschichte der Bulgaren, 1876, σ. 211), δτι ή Άχρίς,
άπο τοϋ ΙΒ' αίώνος ή το το προπύργιον τοϋ έλληνισμοΰ είς τάς σλαβικάς (;)
χώρας της Μακεδονίας, τής ’Αρχιεπισκοπής περιελθούσης άπο τών Σταυρο
φοριών είς χεΐρας τών Ελλήνων (κατά Geizer). Ό ελληνικός χαροκτήρ
διετηρήθη επί τών Σέρβων ηγεμόνων καί δή καί τοϋ Δουσάν, καταλαβόντος
την ’Αχρίδα, Κατστορίαν, Βοδενά, Στρώμνιτσαν καί Σέρρας καί στεφθέντος
εν τφ έρέρω προπυργίω τοϋ Έλληνισμοΰ έν Σκοπίοις (16 ’Απριλίου 1346)
ώς αύτοκράτορος τών Σέρβων καί Ελλήνων. Ό αδελφός τοϋ Βασιλέως τής
Σερβίας ’Ιωάννης Οΰγκλεσης, καταστάς ήγεμών τών μακεδονικών επαρχιών
(Πρωτ. Σέρραι) συνεννοήθη μετά τοϋ Πατριάρχου Κων /λεως είς δν απέδωσε
πάντα τά πατριαρχικά δίκαια (Miclosich καί Müller, Acta Patriarch. Const.
1, 1866, σ. 565). Οδτος είχε σύμβουλον τον Άχρίδος Γρηγόριον (Jirecek,
Geschichte der Serben, I, 431), ό δέ Κων /λεως Φιλόθεος ό Α' ανέθεσε την
εξαρχίαν είς τον Δράμας (Miclosich, Αυτόθι, σ. 559).
7. Περί τών κατά την δικαιοδοσίαν τοϋ Άχρίδος πληροφορεί ημάς ό
κώδιξ 1382 τής Έθν. Βιβλ. ’Αθηνών (Geizer, Ungedruckte, σελ. 623).
Τήν επαύριον τής καταλύσεως τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας ό Κ/πόλεως Γεννάδιος (1454-6) συνεκάλεσε σύνοδον, ή οποία άπεφάσισε τήν είς το
Πατριαρχείου τελείαν υποταγήν τών ’Εκκλησιών τής Άχρίδος, τοϋ Πεκίου
καί τοϋ Τυρνόβου, διότι ή τουρκική κατάκτησις εΐχεν άρει τά αίτια, άτινα
εΐχον προκαλέσει τήν ανεξαρτησίαν αύτών. Έκ τούτων μόνον ό τελευταίος
όπήκουσεν, άλλ* άπο τών μέσων τοϋ ΙΖ' αίώνος ό Οίκ. Πατριάρχης ήρξατο
έπεμβαίνων είς τάς είρημένας άρχιεπισκοπάς, δεδομένου μάλιστα δτι ή Αρ
χιεπισκοπή Άχρίδος ήτο ελληνικόν κέντρον. "Ολα τά έγγραφα αύτής είναι
ελληνιστί γεγραμμένα" έλληνες δέ ή σαν συνήθως δχι μόνον οί άρχιεπίσκοποι
καί οί ύπ* αυτούς μητροπολΐται, άλλά καί οί επίσκοποι εγχώριοι ή, δπερ σπα
ν ιώτερον, έκ Κ/πόλεως στελλόμενοι (Geizer, Das Patriarchat von Achrida,
σελ. 21. Jirecek, Geschichte der Bulgaren, σ. 467 κ.έξ. K. Δελικάνη, Πατρ.
"Εγγραφα, Γ', Κ/πόλις 1905). "Ενεκα τούτου παρετηρεΐτο εναλλαγή αύτοχθόνων καί έπηλύδων άρχιεπισκόπων, ενίοτε διά μεταθέσεως ή κατά τρόπον
ούχί κανονικόν (πρβλ. Κ. Ράλλη, Πρακτ. Άκαδ. Αθηνών 4 Ίουν. 1931, σ.
303). Διά τήν αυτήν εποχήν τής Τουρκοκρατίας εχομεν κατάλογον τών επι
σκοπών, δημοσιευθέντα υπό τοϋ Η. Geizer (Ugedruckte, σελ. 633). Ή

Καστοριά, τά Σκόπια, το Βελεβούσδη, ή Τριαδίτζα, ή Μελεσορά, τα Μόγλαινα, ή Πελαγωνία, το Πρισδίανι, ή Στρούμιτζα, ή ’Όνισος, ή Γλαβινίτζα,
ή Βαντζόβα τά Βελέγραδα, ή Βιδύνη, τό Λιμπέη, το Στρίμος, τό Ράσος, ή
Δεάβολις, ή Σθλανίτζα, τό Γρεβενόν, τά Κάνινα, αί Δέβραι καί ή Βλαχών.
Ό κατάλογος ούτος δέον νά έρευνηθή εκ νέου, ένεκα της ύπάρξεως της Γλαβινίτσης. *Η Δρίστρα έξηκολούθησεν ν’ άποτέλη ιδιαιτέραν μητρόπολις του
Οίκ. Θρόνου, ώς καί ή Τυρνόβου. ‘Ωσαύτως ύπήρχεν ό Σόφιας καί ό Προϊλάβου (Συνταγμάτων Χρύσανθού, άρχών ΙΗ' αίώνος, σελ. 72-3).
8. ‘Η κατάστασις της άρχ/ττης ’Αχριδών από του ΙΖ' αίώνος έχειροτέρευσεν, όχι μόνον διότι έπαυσαν νά είναι οί αρχιεπίσκοποι καί επίσκοποι εις
τό ύψος της παιδείας τών προ της άλώσεως, αλλά καί διότι τά οικονομικά της
περιοχής ταύτης ή σαν πενιχρά, συχνάκις δε άνεφύοντο καί έριδες περί την
κατάληψιν τών θρόνων, οί δέ ύπό τούς άρχ/πους Πεκίου καί Άχρίδος μητροπολΐται «ήφανίζον τά οικονομικά αυτών. "Οθεν πολλοί μετέβαινον εις την
Ρωσσίαν καί Δύσιν προς συλλογήν εράνων. Οί Τούρκοι σατράπαι εύνόουν την
κατάστασιν, ήτις ώδήγησε πολλούς εις τον έξισλαμισμόν» (Β. Στεφανίδου,
Έκκλ. Ίστορ., 1948, σελ. 687), άπο τον όποιον έσώθη έν μεγάλοι μέτρο) ή
δυτική ελληνική περιοχή, χάρις εις τήν δράσιν του όντος μεγάλου καί φλο
γερού εθναποστόλου καί μάρτυρας Κοσμά τού Αΐτωλοϋ (+ 1789).
"Ενεκα τών λόγων τούτων έσχηματίσθη έν άμφοτέραις ταις περιοχαϊς
(Άχρίδος καί Πεκίου) μερίς ζητούσα τήν μετά τού Οίκουμ. Πατριάρχου ένωσιν, ήν ηύνόει τό Πατριαρχεϊον, διότι ή υπαρξις τής εκκλησίας ήτο αντικανο
νική, ή δέ κακή κατάστασις τών περιοχών έπέδρα δυσμενώς καί επ’ αυτού.
"Οθεν ή ιεραρχία άμφοτέρων τών αρχιεπισκοπών έζήτησε παρά τής Τουρκικής
Κυβερνήσεως τήν προσάρτησιν των εις τό Πατριαρχείου Κ/πόλεως τό 1767.
Αί αιτήσεις έγιναν δεκταί καί ύπό τού Πατριάρχου Σαμουήλ τού Χαντζετή,
αφού μάλιστα έπρόκειτο περί εκκλησιών προελθουσών εκ πολιτικής προνομια
κής παραχωρήσεως καί μή ίδρυθεισών ύπό Οίκουμ. Συνόδου.
’Αντιδράσεις τών ενδιαφερομένων ύπερενικήθησαν, οί δέ αρχιεπίσκοποι
Άχρίδος καί Πεκίου παρητήθησαν. Πατριαρχικά καί συνοδικά γράμματα
έκήρυξαν τήν προσάρτησιν, σουλτανικόν δέ διάταγμα έπεκύρωσε ταύτην. Άξιοσημείωτον είναι, ότι 6 τελευταίος αρχιεπίσκοπος Αρσένιος ήτο Βούλγαρος
τήν καταγωγήν, διότι δέν έγίνετο προ τών μέσων τού ιθ' αίώνος φυλετικαί δια
κρίσεις έν τη Εκκλησία. Ό Αρσένιος έγκατεστάθη εις Καρυάς τού Άγ. ’Ό
ρους ένθα καί άπέθανεν.
9. Ή Άχρίς, κειμένη παρά τήν ώραίαν λίμνην (κάτοικοι 10.000) ανήκει
άπο τού 1912 εις τήν Σερβίαν [νΰν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τής Γιουγκοσλαβίας
(Μακεδονίας)], έχει δέ αξιοσημείωτα μνημεία βυζαντινά τού Άγ. Κλήμεντος,
τής Άγ. Σοφίας, τού Άγ. Γεωργίου, ή τέχνη τών οποίων αποτελεί (της έπο-

χης τοϋ Έλληνος άρχιεπισκόπου Λέοντος) τό άντικείμενον έκμεταλλεύσεως
έθνικιστικής, τών Γιουγκοσλάβων ίσχυριζομένων ότι πρόκειται ττερί «μακεδο
νικής σλαβικής τέχνης», ένφ πρόκειται περί Βυζαντινής, δεδομένου τοϋ οι
κουμενικού χαρακτήρας της ’Ορθοδοξίας, δ όποιος έπεξετάθη εις την τέχνην
(πρβλ. Πελεκανίδην, Προκοπίου εις την Βιβλιογραφίαν).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ohrid Texte, de Miograg Pavlovic καί Cvetan
Grozdakon, 1961, μετά βραχύτατης ιστορίας καί θαυμάσιων εικόνων του
τοπίου καί των μνημείων.
Recueil de Travaux de P Institut d’Etudes Byzantines, No 7 έ'κδ.
Ostrogorsky, Beograde 1961. Vojislav J. Djuric. Ikones de Yougoslavie,
Belgrade 1961. Ή εις τό έν Άχρίδι συγκροτηθέν XII Διεθνές συνέδριον τών
Βυζαντινών Σπουδών ομιλία τοϋ καθηγητοϋ της Μόσχας Λαζάριεφ, μετατοπίσαντος την άρχήν της ύπ’ αυτοΰ λεγομένης σλαβικής τέχνης άπό τοϋ ΙΔ' εις
τον ΙΑ και I αιώνα (ουχί Σέρβικης ή Βουλγαρικής) προεκάλεσε συμπληρωματικάς εισηγήσεις τών Ot. Demus (Wien), Στυλ. Πελεκάνίδου (ΐδε Rap
ports Complementaires, Résumés, Belgrade-Ochrid 1961, ωσαύτως A.
Xyngopoulos, XII. Congres Inter, des Etudes Byzantines, Ochrid 1961,
Résumés de Communications, σ. 114. Την λοιπήν βιβλιογραφίαν ΐδε παρά Α.
Προκοπίου, Γό Μακεδονικόν ζήτημα στη Βυζαντινή ζωγραφική, Άθήναι
1962. Τήν Έκκλ. Ιστορίαν ΐδε εις Η. Geizer, Der Patriarchat von Achrida, Leipzig 1902. (τα έν αύτώ δημοσιευόμενα πατριαρχικά έγγραφα παρεποιηθησαν υπο τοϋ Βουλγάρου G. Bodley). Τοϋ αυτοΰ, Der wiederauf
gefundene Kodex des H. Klemens von Achrida, Leipzig 1903. Σ. Ζαμπελίου, Περί της πρώτης Ίουστινιανής, έν Πανδώρα Α', 1859, ’Ανωνύμου, Τά
κατά την ’Αρχιεπισκοπήν ’Αχρίδας καί Πεκίου, Κ /πόλις 1869. Κ. Σάθα, Μεσ.
Βιβλιοθ., τομος Γ . Καλ. Δελικάνη, Πατριαρχικών Έγγρ., Γ', Κ /πόλις 1905.
’Εκτός της ιστορίας της Βουλγαρίας τοϋ Jirecek (1876) ΐδε Kurt. Floricke,
Geschichte der Bulgaren, 1913. S. Runeiman, History of the First Bul
garian Empire 1930. R. G. G., έκδ. 3η, I, σελ. 1506-1509, καί Κ. Μπόνη,
εν Θρησ. και Χρ. Εγκυκλ., ένθα καί δ κατάλογος επισκόπων. Εις Λεξικά
λέξις Ohrid ή Achrida. Α. Σπηλιουπούλου, τά Κράτη τοϋ Αΐμου, 1912. Γερ.
I. Κονιδαρη, Αι Μητροπόλεις καί Άρχ/παί τοϋ Οΐκουμ.. Πατριαρχείου καί ή
ταξις αυτών, 1934(τεΰχος α'). Τοϋ αύτοΰ. Ή Ελληνική ’Εκκλησία ώς πολιτι
στική δύναμις έν τη ιστορία τής χερσονήσου τοϋ Αΐμου, Άθήναι 1948. Τοϋ
αυτοΰ, Ποτέ εξέλιπεν ή Νικόπολις καί άνεδείχθη ή Ναύπακτος, έν Πρακτ.
τοϋ Θ'. Διεθν. Συνεδρ. Βυζ. Σπουδών, έν Θεσσαλονίκη 1953. Τοϋ αύτοΰ,
Zur Frage der Entstehung der Diözese des Erzbistums von Achrida

und der Not. 3 bei Parthey. Άνάτυπον άπδ την Θεολογίαν τοΰ 1959. Βαο.
Στεφανίου Έκκλ. Ίστορίο, έκδ. 1959 κοί Γ. Κονιδάρη, Γεν. "Εκκλ. 'Ιστορία
όκδοσις Β'. 1957. Δ. Ζακυθηνοΰ, Μελέτα-, περί της διοικητικής διαιρέσεως
καί της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντ. Κρατεί, Ε. Ε. Β. Σ. σελ. 210 και
έξης. I. Snegarov, La ville d’Ohrida, Aperçu historique, εν Rev. Maced.,
τομ. 4, τεύχος 9, 1928 σελ. 91-138, τεύχος β' σελ. 65-98, τεύχος γ', σελ.
57-88 βουλγαριστί μετά γαλλικής περιλήψεως. Τοΰ αυτόν βιβλιογραφίαν εν
Μακεδονικά I, σ. 456-458. S. Vailhé: Achrida έν Diction, d’ Histoire et
de Geographie Ecclesiastiques I, 321-332. Diet, de Theol. Cathol. II,
1174-1236. J. Snegorov: Geschichte des Erzbistums von Ochrida, Sofia
1924-32 (Βουλγ.). A. P. Pechayre, L’ Archevêché d’Ochrida de 1394 à
1767 έν Echos d’ Orient, 183-204. 280-232. Τοΰ αυτού, Σχέσις προς Δύσιν της Άχρ. ύπο 16-18 αίώνος εις το αυτό περιοδ. 1937-398 έξ. Diog.
Xanalatos, Beiträge zur Wirkodofls à Soziolgeschichte Macédoniens in
Mix. Alt; κλπ. 1937. Dölger Regerten passim.
Σημείωσις: Εις τό XIII Βυζαντινολογικόν Συνέδρων της Ox
ford (5-10 Σεπτεμβρίου 1966) δ καθηγ. τής Φιλοσοφ. Σχολής των Σκο
πιών S. Antoljak έποιήσατο άνακοίνωσιν ύπο τον τίτλον: Ob die jene
drei Urkunden der Kaisers Basilius II. zu unsten des Ochridanischen
Erzbistums authentisch sind? Έδέχθη έπί τή βάσει κυρίως εσωτερικών
λόγων, ότι πρόκειται περί πλαστογραφίας τοΰ ιγ' αίώνος. Λαβοντες τον
λόγον έσημειώσαμεν τά ανωτέρω, τ.ε. όσα προκύπτουν άπό την δημοσίευσιν
τών ανακοινώσεων α) έν τή ’Ακαδημία ’Αθηνών (1943 διά τοΰ αείμνηστου
Κ. Άμάντου), β) έκ τής άνακοινώσεως εις τό 11ον Βυζαντ. Συνεδριον τοΰ
Μονάχου (ανωτέρω σελ. 223έξ. μετάφ. έκ «Θεολογίας»), άτινα δεν εγνωριζεν ό κ. Α. καί έδηλώσαμεν, ότι θά πρέπει νά μελετηθοΰν αί νέαι απόψεις
τοΰ κ. Α. όταν παραδώση την άνακοίνωσιν αύτοΰ εις την δημοσιότητα.
Ημείς θεωροΰμ,εν την πολιτικήν τοΰ Βασιλείου ώς έκδηλοΰται υπέρ τών
Βουλγάρων, μεγαλόψυχον καί συνέχειαν τής πολιτικής Τσιμισκή.
Σεπτέμβριος 1966.
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ΣΤΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΌΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΝ
1. «’Ανέκδοτος κατήχησις Θεοδώρου τοϋ Στουδίτου ». Έν «Έκκλ. Φάρω» τής ’Αλε
ξάνδρειάς, έτος ΚΓ', τόμος ΚΘ' (’Ιούλιος — Αύγουστος 1930 σελ. 438-51 ).
2. «Τακτικά». Έν τφ τόμω ΚΒ' 6. 756-757 τής «Μεγάλης Ελληνικής ’Εγκυκλο
παίδειας».
3. «Αΐ μητροπόλεις καί Άρχιεπισκοπαί τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου καί ή τάξις
αυτών». Τόμος Α', τεύχος α', Άθήναι 1934. [Texte und Forschungen zur Byz. neugr.
Philologie, herausgegeben von N. Bees No 13] (Διατριβή επί διδακτορία) σ. 100.
4. «Πότε προήχθησαν αί Άθήναι εις Μητρόπολιν (Αύσις τής διαφωνίας των πηγών).
Άνακοίνωσις έν τή ’Ακαδημία ’Αθηνών τή 1η ’Ιουνίου 1935 υπό τοϋ αειμνήστου Κ. Δυοβουνιώτου, (Άνάτυπον έκ τών Πρακτικών τής ’Ακαδημίας 1935 σ. 235-292).
5. Σύντομος Έκκλησ. Ιστορία τής Άδριανουπόλεως μετ’ επισκοπικού καταλόγου.
Άθήναι 1936. Άνάτυπον έκ τής αυτής Μ. ’Εγκυκλοπαίδειας σ. 15.
6. Άμυκλών καί Τριπολιτσας. Έπισκοττή καί Μητρόπολις (Θρησκ. Χριστ. Έγκυκλοπ. Α' 6. 924-928) σελ. 4.
7. Αθηνών. ’Εκκλησιαστική Ιστορία. Έν Άθήναις 1936 σ. 50 (αυτόθι σ. 405-455)
Στ. 50.
8. Σύντομος Έκκλ. Ιστορία Άργους καί Ναυπλίου μετ’ έπισκοπικοΰ καταλόγου,
Άθήναι 1936 σ. 18.
9. Β. Μυστακίδου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, άπόσπασμα έκ τοϋ 12ου τόμου τής
Επετηρίδας τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Άθήναι 1936 σ. 100.
10. Επίτομος Εκκλησιαστική Ιστορία τής Ελλάδος, Άθήναι 1938 (σελ. 158-170
καί 228-400).
11. Εφέσου. Έκκλ. Ιστορία (έν άν. 749-764) στ. 15.
12. Θεσσαλονίκης Μητρόπολις (αυτόθι. 1030-1046), Άθήναι 1939 σελ. 15.
13 Η Ιστορική αποστολή τής Ελληνικής ’Εκκλησίας έν τφ παρελθόντι καί έν τφ
παρόντι (Λόγος έναρκτήριος εις τό μάθημα τής Έκκλ. Ιστορίας). Έν Άθήναις 1940.
14. Ιστορικόν σημείωμα περί τών έπαρχιών παλαιός καί νέας ’Ηπείρου έν τή Πολι
τική καί τή Εκκλησιαστική Γεωγραφίφ. «Γρηγόριος ΙΙαλαμας», Θεσ/κη 1941 σ. 172178, σ. 6.
15. Ή θέσις τής αύτοκεφάλου ’Εκκλησίας τής Κύπρου έναντι τοϋ Οίκουμενικοΰ
Πατριαρχείου κατά τόν Θ' καί I' αιώνα. Άνακοίνωσις γενομένη εις Ακαδη
μίαν ’Αθηνών τήν 15ην ’Ιουνίου 1943 υπό τοϋ αείμνηστον άκαδημαϊκοΰ Γ. Σωτηρίου.
16. Ή θέσις τής ’Εκκλησίας τής Βουλγαρίας έναντι τοϋ Οίκουμενικοΰ θρόνου επί Τσιμισκή (παρατηρήσεις εις τό τακτικόν τούτου). Άνακοίνωσις εις τήν Ακαδημίαν Αθηνών
τήν 9ην Δεκεμβρίου 1943 ύπό τοϋ Άκαδημαϊκοΰ αειμνήστου Άμάντου.
17. Γενική ’Εκκλησιαστική Ιστορία, έκδοσις 2α σελ. 260-530.
18. Τά θεμέλια τής πνευματικής μας ένότητος καί ή Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Έκ
τοϋ περιοδικού «Γρηγόριος ΙΙαλαμας». Θεσσαλονίκη 1943 σελ. 40-45 καί 70-79.
19. Ή Ελληνική ’Εκκλησία ώς πολιτιστική δύναμις έντή ιστορία τής Χερσονήσου τοϋ
Αίμου. (Έν Άθήναις 1948) σελ. 210.

20. Ή παλαιοτέρα μνεία της Μαΐνης καί της Επισκοπής αυτής. (’Ανάτυπον έκ τής
«Θεολογίας» τόμ. ΚΒ', Άθήναι 1951).
21. Ή Χριστιανική Ελλάς επί τή 1900ή έπετηρίδι της, ’Ανάτυπου έκ τοϋ Πανηγυ
ρικού τεύχους τής «Θεολογίας» επί τφ έορτασμφ τής 1900ής επετείου τής έλεύσεως τοϋ
Άπ. Παύλου εις ’Αθήνας, Άθήναι 1951 σελ. 20.
22. Περί την ιστορίαν των Μητροπόλεων Βορ. Ελλάδος καί τής Αρχιεπισκοπής ’Α
χριδών κατά τον Θ', I' καί ΙΑ' αιώνα. Α. Μακεδονία I. Ή πρώτη μνεία τής ’Επισκοπής
Βαρδαριωτών Τούρκων. ’Ανάτυπου έκ τής «Θεολογίας» τόμ. ΚΓ' Άθήναι 1952 σ. 12.
23. Περί την πρώτην μνείαν τών Αλβανών έν ταϊς Έκκλησιαστικαΐς πηγαϊς καί τά
όρια τής Χώρας των επί Βυζαντινών, Άνάτυπον έκ τοϋ ΚΓ' τόμου τής ’Επετηρίδας Εται
ρείας Βυζαντινών Σπουδών. Άθήναι 1953.
24. Περί την ’Ιστορίαν τών Μητροπόλεων τών Ελληνικών νήσων, α) ’Εκκλησία τής
Κρήτης. 1 ) Αί Έπισκοπαί τής Κρήτης μέχρι τοϋ I' αίώνος. Άνάτυπον έκ τών «Κρητικών
Χρονικών» 1953 (προς τιμήν I. Καλιτσουνάκη).
25. Περί τήν ιστορίαν τών Μητροπόλεων Β. Ελλάδος καί τής Αρχιεπισκοπής Αχρι
δών κατά τον Θ', I' καί ΙΑ' αιώνα, β' Παλαιά καί Νέα ’Ήπειρος. Συμβολή εις τήν Ιστορίαν
τών Μητροπόλεων Νικοπόλεως, Ναυπάκτου καί Δυρραχίου. Άνάτυπον έκ τών πεπραγμέ
νων τοϋ Θ' Διεθνούς Βυζαντινολ. Συνεδρίου Θεσ/κης. Τόμος Β', Άθήναι 1955.
26. Ή διαμόρφωσις τής Καθολικής ’Εκκλησίας μέχρι τών αρχών τοϋ Ε' αίώνος καί οι
Τρεις Ίεράρχαι. Λόγος ρηθείς έν τή μεγάλη αιθούση τών τελετών Πανεπιστημίου κατ’
έντολήν τής Συγκλήτου τή 30ή ’Ιανουάριου 1955. Άνάτυπον έκ τής «Θεολογίας» τόμ.
ΚΣΤ', έν Άθήναις 1955 σελ. 95.
27. Ή άρσις τοϋ Βουλγαρικού σχίσματος 1930-1935 καί 1945. Συμβολή εις τήν σύγ
χρονον Γεν. Έκκλ. Ιστορίαν. "Εκδοσις 2α αναθεωρημένη καί βελτιωμένη. Άθήναι (σελ.
1-38).
28. Γενική ’Εκκλησιαστική Ιστορία, έκδοσις 2α. Άθήναι 1957 σελ. 260-502.
29. ’Εκκλησιαστική Ιστορία τής Ελλάδος, τόμος Α Άθήναι 1956-60 (σελ. 54-90,
χρήσις τοϋ όρου «’Ελλάς» 120-134 καί 444-536).
30. Αί προσφοραί τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας προς το ’Ελληνικόν ’Έθνος καί ή έπιβίωσις αύτοΰ. Έκδοσις 2α έπηυξημένη καί βελτιωμένη, έν Άθήναις 1962 σ. 24.
31. Τό άγιώνυμον όρος καί οί κύριοι παράγοντες άναδείξεως καί ακτινοβολίας αύτοΰ έπί
χίλια έτη. Άθήναι 1963.
32. Βυζάντιον. Σχέσις ’Εκκλησίας καί Πολιτείας.* Άθήναι
1964 (Απόσπασμα τής Θρησκευτικής καί ’Ηθικής ’Εγκυκλοπαίδειας).
33. Βυζάντιον. Οικουμενικόν πνεύμα ’Εκκλησίας καί Κράτους (ομοίως).
34. Zur Charakteristik der II Periode der allg. Kirchengeschichte.
35. Περί τοϋ τίτλου τοϋ Αρχιεπισκόπου.
36. Σειρά άρθρων εις τούς 4 πρώτους τόμους τής Θρησκ. καί ’Ηθικής ’Εγκυκλοπαί
δειας.
37. Ό Μέγας Βασίλειος, πρότυπον Οικουμενικού ’Εκκλησιαστικού ηγέτου. Λόγος έπί
τή εορτή τών Τριών ’Ιεραρχών έν τφ Πανεπιστημίφ Αθηνών, 30 ’Ιανουάριου 1966, Άθήναι
1966 (σελ. 15-30.)
38. Συμβολαί εις τήν ’Εκκλησιαστικήν "Ιστορίαν Άχρίδος. Άνάτυπον έκ τής Έπετηρίδος τής Θεολογικής Σχολής Αθηνών καί τής Θρησκ. καί ’Ηθικής ’Εγκυκλοπαίδειας.
Άθήναι 1966.
38. Συμβολαί εις τήν Α' περίοδον σειρά μελετών άπό Ίησοϋ Χρίστου μέχρι μεγάλου
Κων /νου.
40. Ή μεγάλη άνακοίνωσις περί τοϋ Άρχεγ. Έκκλ. Πολιτεύματος τοϋ 1956 έκδ.

