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ΒΟΥΛΑ ΚΟΝΤΗ 

Το ΝΑΎΠΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣχΕΣΕίς ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΉ ΑΡΓΟΎΣ 

ΚΑΤΆ Τ Η ΜΈΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΉ ΠΕΡΊΟΔΟ 

Τα προβλήματα της ύπαρξης ή μη επισκοπής Ναυπλίου κατά τη μέση βυζαντινή πε

ρίοδο, της υπαγωγής της πόλης στην επισκοπή Άργους καθώς και της δημιουργίας 

επισκοπής με τη σύνθετη ονομασία Άργους και Ναυπλίου έχουν κατά καιρούς απα

σχολήσει τους ερευνητές και έχουν προταθεί διάφορες λύσεις ή ερμηνείες. 

Αφορμή για το μικρό αυτό σημείωμα αποτέλεσε η ανακίνηση, για μια ακόμη 

φορά, του ζητήματος της ονομασίας της επισκοπής Αργούς από τον Π. Γιαννόπου

λο σε πρόσφατη μελέτη του1. Πριν από τη διαπραγμάτευση του θέματος, ας θυμη

θούμε εν συντομία όσα είναι γνωστά για το Ναύπλιο κατά την πρώιμη και τη μέση 

βυζαντινή περίοδο. 

Το Ναύπλιο, αρχικά μικρός οικισμός με λιμάνι, δεν αναφέρεται στις πηγές της 

πρώιμης βυζαντινής περιόδου, ενώ τα αρχαιολογικά ευρήματα της ίδιας εποχής είναι 

πολύ περιορισμένα και αποσπασματικά2. Διοικητικά και εκκλησιαστικά, το Ναύπλιο 

ανήκε στην περιφέρεια του Άργους3, σημαντικής πόλης της Πελοποννήσου την 

1. Π. Α. ΓΐΑΝΝΟΠΟΥΛΟς, Η περιστασιακή επισκοπή Ναυπλίου κατά τον Θ' και Γ αιώνα, Ναυπλιακά 

Ανάλεκτα 3, 1998, 20-42. 

2. Βούλα ΚΟΝΤΉ, Συμβολή στην ιστορική γεωγραφία του νομού 'Αργολίδας, Σύμμεικτα 5, 1983, 

193-195' Α. Γ. Κ. ΣΑΒΒίΔΗς, Nauplion in the Byzantine and Frankish Periods, Πελοποννησιακά 19, 1991-

1992, 286-301 (= Βυζαντινή προσωπογραφία, τοπική ιστορία και βυζαντινοτουρκικές σχέσεις. Ανατύ

πωση άρθρων 1991-1994, Αθήνα 1994, αρ. IX)· ο ΐΔίΟς, Τα προβλήματα σχετικά με ίο βυζαντινό Ναύ

πλιο, Βυζαντιακά 14, 1994, 357-374 (= Βυζαντινή προσωπογραφία, αρ. XV). Βλ. και το λήμμα «Ναύ-

πλιον» στο συλλογικό έργο του Προγράμματος Ιστορικής Γεωγραφίας του ΙΒΕ, 'Ιστορική Γεωγραφία της 

βυζαντινής Πελοποννήσου (395-1204), τόμ. Β'. Οι βυζαντινές θέσεις (υπό έκδοση), όπου υπάρχουν 

όλες οι πληροφορίες για το Ναύπλιο από τον 5ο ώς το 12ο αιώνα, τα μνημεία του, καθώς και τα τελευ

ταία ευρήματα με την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία 

3. Για το Αργός και τα μνημεία του κατά την πρώιμη και τη μέση βυζαντινή περίοδο, βλ. ΚΟΝΤΗ, 

Συμβολή, 175-181. Πα τις νεότερες έρευνες και τα μνημεία που έχουν αποκαλυφθεί στην πόλη τα τελευ-
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εποχή εκείνη και έδρας επισκοπής. Αργότερα, από τα τέλη περίπου του 9ου αιώνα 

και εξής, στις πηγές ανιχνεύονται αρκετές πληροφορίες για το Ναύπλιο. Έτσι, μνη

μονεύεται στους Βίους των αγίων Θεοδώρου Κυθήρων, Πέτρου Άργους, και Νίκω-

νος του «Μετανοείτε», οι οποίοι είτε έζησαν στο Ναύπλιο για κάποιο χρονικό διά

στημα είτε το επισκέφθηκαν. Με την πάροδο του χρόνου η πόλη αύξανε και μετα

τράπηκε σε εμπορικό κέντρο με το λιμάνι της να χρησιμεύει για τη διακίνηση προϊ

όντων. Η σημασία της επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι τον 11ο και 12ο 

αιώνα περιλήφθηκε στις πόλεις {Orion Corinthij, Argus et Nauplij) της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας, όπου οι Βενετοί είχαν αποκτήσει προνόμια για την ελεύθερη διακί

νηση εμπορευμάτων τους4. Στο διάστημα αυτό, οι άραβες πειρατές, που κατά και

ρούς λυμαίνονταν τα παράλια της Πελοποννήσου, έφερναν για πώληση στο λιμά

νι χριστιανούς αιχμαλώτους5. Στα μέσα του 12ου αιώνα (1153) την πόλη επισκέ

φθηκε και ο άραβας γεωγράφος Édrisi, ο οποίος τη συγκαταλέγει στις δεκατρείς 

σημαντικότερες πόλεις της Πελοποννήσου. Στις τελευταίες δεκαετίες του 12ου 

αιώνα, το Ναύπλιο με τον τοπικό του άρχοντα Σγουρό απέκτησε σημαντική δύνα

μη και αυτονομήθηκε από το Άργος. Ο γιος του, Λέων Σγουρός6, έγινε κυρίαρχος 

όλης της περιοχής. Στις αρχές του 13ου αιώνα κατόρθωσε να καταλάβει το Άργος 

και την Κόρινθο, πολιόρκησε την Αθήνα και προχώρησε μέχρι τη Λάρισα. Η προ-

ταία χρόνια, βλ. Γ. ΤΣΕΚΕς, Το Αργός στην παλαιοχριστιανική και μεσοβυζαντινή περίοδο. (Μια πρώτη 

προσέγγιση στην τοπογραφία του βυζαντινού Άργους), Δαναός 2, 2001, 89-102, καθώς και το λήμμα 

«Άργος» στο συλλογικό έργο Ιστορική Γεωγραφία της βυζαντινής Πελοποννήσου, όπου έχουν προ

στεθεί και τα νεότερα αρχαιολογικά ευρήματα της πόλης. 

4. G. L. Fr. TAFEL - G. M. THOMAS, Urkunden zur alteren Handels- und Staatsgeschichte der Re

publik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante, τόμ. I, Βιέννη 1856 (= φωτοτ. 

ανατύπ. Άμστερνταμ 1964), 265. 

5. Κ. Θ. ΚΥΡίΑΚΟΠΟΥΛΟς, 'Αγίου Πέτρου επισκόπου Άργους, Βίος καί λόγοι, 'Αθήνα 1976, 244, 

478. 

6. Πα την προσωπικότητα και τη δράση του Λέοντα Σγουρού, βλ. Α. ΣΑΒΒίΔΗς, A Note on the Death 

of Leo Sgurus in A.D. 1208, Byzantine and Modern Creek Studies 12, 1988, 289-295 (= Μελετήματα 

βυζαντινής προσωπογραφίας και τοπικής ιστορίας. Ανατύπωση άρθρων 1981-1991, Αθήνα 1992, αρ. Χ)· 

Μ. Σ. ΚοΡΔΩΣΗς, 0 Î τελευταίες στιγμές του Λέοντα Σγουρού. (Στην Κόρινθο; ή στο Ναύπλιο;), Πρακτικά 

Β' Τοπικού Συνεδρίου 'Αργολικών Σπουδών ('Αργός 30 Μαΐου-1 'Ιουνίου 1986), 'Αθήνα 1989, 43-48' 

Aneta ILIEVA, The Phenomenon Leo Sgouros, Études Balkaniques 26/3, 1990, 31-51 ' H ΙΔΙΑ, Frankish 

Morea (1205-1262). Socio-cultural Interaction Between the Franks and the Local Population, Αθήνα 

1991, 108-125 Π. Ε. ΝΐΑΒΗς, Λέων Σγουρός· πατριώτης η τύραννος, Βυζαντινοί Μελέται 4, 1992, 333-

357' Φωτεινή θ . ΒΛΑΧΟΠΟΎΛΟΥ, Λέων Σγουρός. Ο βίος και η πολιτεία του βυζαντινού άρχοντα της 

βορειοανατολικής Πελοποννήσου στις αρχές του 13ου αιώνα, Αθήνα 2002. 
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έλαση του διακόπηκε από την άφιξη των σταυροφόρων που σταδιακά κατέλαβαν 

και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο, η οποία ανήκε τότε στον Σγουρό. 

Από εκκλησιαστική άποψη, το Ναύπλιο υπαγόταν στην επισκοπή Άργους7, τη 

μόνη επισκοπή της Αργολίδας που αναφέρεται στα εκκλησιαστικά κείμενα της 

πρώιμης βυζαντινής περιόδου. Προς τα τέλη του 9ου αιώνα, όμως, και για μικρό 

χρονικό διάστημα, δημιουργήθηκε αυτοτελής επισκοπή Ναυπλίου8. Συγκεκριμένα, 

στη σύνοδο που συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη το 879-880 και αποκατέστησε 

τον Φώτιο, παρευρέθηκαν δύο επίσκοποι από την Αργολίδα, ένας από κάθε μία από 

τις δύο πόλεις: ο Θεότιμος, επίσκοπος Άργους και ο Ανδρέας, επίσκοπος Ναυπλί

ου9. Η ύπαρξη δύο χωριστών επισκοπών σε τόσο μικρή γεωγραφική περιφέρεια 

κατά τη συγκεκριμένη περίοδο φαίνεται ότι οφείλεται στην έριδα που είχε ανακύ

ψει μεταξύ Φωτίου10 και Ιγνατίου, και στην ίδρυση νέων, βραχύβιων επισκοπών, με 

σκοπό να δημιουργηθούν νέοι συσχετισμοί δυνάμεων για συνοδικές πλειοψηφίες 

στο πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως11. Στο Βίο του αγίου Θεοδώρου Κυθήρων 

μνημονεύεται πρωτοπαπάς στο Ναύπλιο12, γεγονός που σημαίνει ότι μετά την απο

κατάσταση του Φωτίου, δηλαδή μετά το 880, η επισκοπή Ναυπλίου είχε πάψει να 

υφίσταται και η εκκλησιαστική διοίκηση της πόλης είχε υπαχθεί και πάλι στην επι-

7. V. LAURENT, Le Corpus des sceaux de l'empire byzantin. L'Église, τόμ. VI, Παρίσι 1963, 426' 

ΚΟΝΤΗ, Συμβολή, 173 και σημ. 1, όπου και όλη η προγενέστερη βιβλιογραφία. Τον επισκοπικό κατάλο

γο της επισκοπής Άργους, βλ. M. LE QUIEN, Oriens Christianus, in quatuor Patriarchatus digestus; quo 

exhibentur Ecclesiae, Patriarchae, caeterique praesules totius Orientis, τόμ. II, Παρίσι 1740 (φωτοτ. ανα-

τύπ. Γκρατς 1958), στ. 183-185' G. FEDALTO, Hierarchie Ecclesiastica Orientalis. Series Episcoporum 

Ecclesiarum Christianarum Orientalium, τόμ. I. Patriarchatus Constantinopolitanus, Πάδοβα 1988, 488. 

Πρβλ. P. YANNOPOULOS, Ό επισκοπικός κατάλογος του βυζαντινού "Αργούς, Πρακτικά Ε' Διεθνούς 

Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Άργος - Ναύπλιον, 6-10 Σεπτεμβρίου 1995, τόμ. Β', 'Αθήνα 

1996-1997, 361-368, όπου λανθασμένες ερμηνείες και ταυτίσεις προσώπων περιπλέκουν περισσότερο 

παρά επιλύουν τα προβλήματα χρονολόγησης των επισκόπων του Άργους. 

8. LE QUIEN, Oriens Christianus, 186' FEDALTO, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 514 

9. MANSI, XVIIIA-XVIIIA, στ. 377D. 

10. Πα τον Φώτιο και το λεγόμενο Φωτίειο σχίσμα, βλ. κυρίως τη βασική μελέτη του Fr. DvORNlK, 

The Photian Schism. History and Legend, Λονδίνο 19702' Αικατερίνη ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Βυζαντινή 

ιστορία, τόμ. Β1. 610-867, Θεσσαλονίκη 19932, 223-234, 423 και τόμ. Β2. 867-1081, Θεσσαλονίκη 

19972, 33-35,484-485, όπου συγκεντρωμένη η νεότερη βιβλιογραφία για το θέμα. 

11. LAURENT, Le Corpus des sceaux, VI, 426' Ν. Α. ΟικοΝΟΜίΔΗς, Ό βίος του αγίου Θεοδώρου Κυ

θήρων (10ος αϊ.) (12 Μαΐου - BHG3, άρ. 2430), Πρακτικά Γ' Πανιονίου Συνεδρίου, τόμ. Α', 'Αθήνα 

1967, 269 (= Byzantium from the Ninth Century to the Fourth Crusade. Studies, Texts, Monuments, 

Λονδίνο, 1992, αρ. VII). 

12. ΟικοΝΟΜίΛΗς, Ό βίος του αγίου Θεοδώρου Κυθήρων, 266, 268-269, 278, 282-283. 
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σκοπή Άργους. Παρόλο που τα στοιχεία που αναφέρθηκαν πιστοποιούν την ύπαρ

ξη μόνον επισκοπής Άργους, εκτός από το μικρό διάστημα περί το 879-880, η 

ύπαρξη των δύο επισκόπων οδήγησε τους μελετητές της εκκλησιαστικής αλλά και 

της τοπικής ιστορίας της περιοχής, να υποθέσουν ότι το Ναύπλιο αποτέλεσε για 

ακαθόριστο χρονικό διάστημα χωριστή επισκοπή13. 

Σε ορισμένες πηγές που αναφέρονται σε γεγονότα χρονολογούμενα από τα μέ

σα του 12ου αιώνα και μέχρι το 1189, οπότε το Άργος προβιβάστηκε σε μητρόπο

λη, η επισκοπή αναφέρεται με τη σύνθετη ονομασία Άργους και Ναυπλίου ή συνη

θέστερα Ναυπλίου και Άργους14, γεγονός που φανερώνει ενεργότερη συμμετοχή 

του Ναυπλίου στα εκκλησιαστικά θέματα της επισκοπής Άργους, ως συνέπεια της 

αυξανόμενης ισχύος της πόλης. Αυτό ερμηνεύτηκε από τον Γιαννόπουλο ως αποτέ

λεσμα της ακμής που παρουσίαζε το Ναύπλιο την περίοδο εκείνη, με αποτέλεσμα 

να υπερκεράσει το Άργος στα εκκλησιαστικά πράγματα της περιοχής: «το Ναύπλιο 

απέκτησε, τουλάχιστον στον εκκλησιαστικό τομέα, μεγαλύτερη σημασία από το 

Άργος και περιόρισε το όνομα της άλλοτε κραταιάς αργολικής πόλης στη δεύτερη 

θέση του επισκοπικού τίτλου. Η εξέλιξη του επισκοπικού τίτλου αποτελεί την 

σημαντικότερη απόδειξη της αντίστροφης πορείας των δύο πόλεων: ενώ το Ναύ

πλιο αναπτύσσεται, το Άργος περιπίπτει σε αφάνεια»15. 

Τι συνέβη λοιπόν και η επισκοπή Άργους εμφανίζεται από τα τέλη του 11ου 

αιώνα με τη σύνθετη ονομασία; Ας δούμε αναλυτικά τις πηγές, από τον 9ο αιώνα 

και μετά, που αναφέρονται στα εκκλησιαστικά πράγματα της επισκοπής Άργους16. 

13. Γ. Ι. ΚΟΝίΛΑΡΗς, "Αργούς καί Ναυπλίου μητρόπολις, θρησκευτική και Χριστιανική 'Εγκυκλο

παίδεια 2, 1937, στ. 40 (= Σύντομος εκκλησιαστική ιστορία Άργους καί Ναυπλίου, 'Αθήνα 1936, 2)' Ι. 

Ε. ZETKINHÇ, Το Άργος δια μέσου τών αιώνων, Θεσσαλονίκη 1948, 105' Χρ. Ι. ΔΕΛΗΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟς, Ή 

'Εκκλησία Άργους & Ναυπλίας άπα της συστάσεως της μέχρι σήμερον, τόμ. Α', "Αργός 1957, 17' ΓΙΑΝ-

ΝΟΠΟΥΛΟς, Η περιστασιακή επισκοπή Ναυπλίου, 33-34, 42. 

14. Γ. Α. ΧΩΡΑς, Ή «'Αγία Μονή» Άρείας εν τη εκκλησιαστική καί πολιτική 'ιστορία Ναυπλίου και 

Άργους, 'Αθήνα 1975, 51-52 σημ. 2, 60, με όλη την παλαιότερη βιβλιογραφία. 

15. ΓΐΑΝΝΟΠΟΥΛΟς, Η περιστασιακή επισκοπή Ναυπλίου, 36. 

16. Στην παρούσα μελέτη το ενδιαφέρον μου επικεντρώνεται στην ονομασία της επισκοπής και όχι 

στη χρονολόγηση των επισκόπων του Άργους που περιλαμβάνονται στο λεγόμενο Συνοδικό της επι

σκοπής Άργους, για λόγους όμως πρακτικούς —θα γίνει αναφορά σε αυτό αρκετές φορές στη συνέχεια— 

παραθέτω το κείμενο του από την έκδοση του ΚΥΡΙΑΚΌΠΟΥΛΟΥ, Αγίου Πέτρου επισκόπου Άργους, Βίος 

καί λόγοι, 416, προσθέτοντας το όνομα του Ιωάννη μετά από αυτό του δεύτερου στη σειρά Πέτρου, σύμ

φωνα με την παραβολή που έκανα με τη φωτογραφία του χειρογράφου, ό.π., 570 εικ. 16: 

Πέτρος. Κωνσταντίνος. Χριστόφορος. Πέτρος. 'Ιωάννης. Νικόλαος. Σισίνιος. 'Ανδρέας. Θεόδωρος. 

Σισίνιος. Πέτρος. Βασίλειος, θεοφύλακτος. Σισίνιος. Γρηγόριος. Νικόλαος, ό καί κτήτωρ τοϋ αγίου 
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1. Πρακτικά συνόδων από τον 9ο μέχρι το 12ο αιώνα. Στη σύνοδο του 879-880 

που αποκατέστησε τον Φώτιο, όπως προαναφέρθηκε, παρευρίσκονται δύο επίσκο

ποι, ο Θεότιμος Άργους και ο Ανδρέας Ναυπλίου17. Ο Γιαννόπουλος, αρχικά τοπο

θέτησε σωστά στο 879 τη σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, στην οποία έλαβαν 

μέρος οι δύο επίσκοποι18, στη συνέχεια, όμως, μετέθεσε τη συμμετοχή τους στη 

σύνοδο του 86919. 

Όμως, στη λατινική μετάφραση των πρακτικών της συνόδου του 869-870, της 

Η' οικουμενικής κατά τους Δυτικούς, δεν υπάρχει καμία αναφορά στους δύο αυ

τούς επισκόπους. Αντίθετα, αναφέρεται —μόνο μία φορά— Leone... episcopo Agro-

rum20. Η αναγραφή αυτή είχε οδηγήσει ορισμένους μελετητές21 να θεωρήσουν ότι 

πρόκειται για επίσκοπο Άργους Λέοντα, για τον οποίο, ωστόσο, δεν υπάρχουν άλ

λες πληροφορίες. Πρέπει, όμως, να είμαστε επιφυλακτικοί στο να δεχτούμε ότι με 

το Agrorum αποδίδεται στα λατινικά η επισκοπή Άργους, καθώς στις λατινικές με

ταφράσεις άλλων συνόδων ο επίσκοπος Άργους αναγράφεται συνήθως Argi, 

Argus, Argivo κλπ. Οι γνωστοί, πάντως, επισκοπικοί κατάλογοι του Άργους δεν 

περιλαμβάνουν επίσκοπο Λέοντα, ο οποίος να έχει μετάσχει στη σύνοδο του 869-

87022. Ακόμη και στην περίπτωση που η ανάγνωση Agrorum=ApYouç γίνει δεκτή, 

και πάλι δεν ευσταθεί η υπόθεση του Γιαννόπουλου για συμμετοχή στη σύνοδο αυ

τή των επισκόπων Θεοτίμου Άργους και Ανδρέα Ναυπλίου. 

Αλλά η σύνοδος του 869-870 —για να επιστρέψουμε στο θέμα μας— υπό τον 

πατριάρχη Ιγνάτιο επικύρωσε την καταδίκη του Φωτίου23. Μεταθέτοντας, έτσι, την 

ίδρυση της επισκοπής Ναυπλίου στο 869, ο Γιαννόπουλος οδηγήθηκε σε μια σειρά 

υποθέσεων για το λόγο δημιουργίας της επισκοπής Ναυπλίου τη συγκεκριμένη 

Ανδρέου. 'Ιωάννης, ό καί κτήτωρ της νέας. Γρηγόριος. Κωνσταντίνος. Θεόδωρος. Λέων. Νικήτας. 

Ιωάννης, ό αναβιβασθείς μητροπολίτης ημών Ναυπλοίου καί Άργους. 

17. Ψευδοσύνοδος Φωτίου στην Κωνσταντινούπολη, 879-880: Θεότιμος Άργους, Ανδρέας Ναυ

πλίου, βλ. MANSI, XVIIA-XVIIIA, στ. 377D. 

18. ΓΐΑΝΝΟΠΟΥΛΟς, Η περιστασιακή επισκοπή Ναυπλίου, 26. 

19. Ό.π., 33, 35, 37 και σημ. 57, 38, 40, 42. 

20. MANSI, XVI, στ. 159Β. 

21. Χρ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ό πολιούχος τοϋ Άργους Άγιος Πέτρος, επίσκοπος Άργους ό θαυμα

τουργός, 'Αθήνα 1908, 19' ΚΟΝίΔΑΡΗς, "Αργούς καί Ναυπλίου μητρόπολις, στ. 40, 47' ΖΕΓΚίΝΗς, Το 

Άργος δια μέσου τών αιώνων, 109' ΔΕΛΗΠΑΝΝΟΠΟΥΑΟς, Ή 'Εκκλησία Άργους & Ναυπλίας, 17' 

ΚγρίΑΚΟΠΟΥΛΟς, 'Αγίου Πέτρου επισκόπου Άργους, Βίος καί λόγοι, 422-423' YANNOPOULOS, Ό 

επισκοπικός κατάλογος, 362-363. 

22. LE QUIEN, Oriens Christianus, στ. 183-185' FEDALTO, Hierarchie Ecclesiastica Orientalis, 488. 

23. Δ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟς, Βυζαντινή ιστορία, 324-1071, 'Αθήνα 1977, 350-351. 
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στιγμή, με τελικό συμπέρασμα ότι οι δύο επίσκοποι που μετέσχαν στη σύνοδο του 

869 πρέπει να πρόσκεινταν φιλικά προς τους Ζηλωτές του Ιγνατίου24. Όμως, όπως 

είναι γνωστό, η σύνοδος του 879-880, στην οποία έλαβαν μέρος και οι δύο ιεράρ

χες από την Αργολίδα, είναι αυτή που αποκατέστησε τον Φώτιο25. 

Στη σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, που καταδίκασε την τεταρτογαμία του 

Λέοντος ΣΤ', το 920, ήταν παρών ο γνωστός άγιος Πέτρος, μετέπειτα πολιούχος 

του Άργους26. Τέλος, σε ενδημούσα σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, το 1157, έ

λαβε μέρος ο επίσκοπος Άργους Λέων, ανεψιός του Κωνσταντίνου Ανζά27. Ας ση

μειωθεί, ότι στις συνόδους πριν από τον 9ο αιώνα μετέχει μόνον επίσκοπος 

Άργους28 (ποτέ με τη σύνθετη ονομασία Άργους και Ναυπλίου). Φαίνεται, λοιπόν, 

καθαρά, πως στα επίσημα κείμενα της Εκκλησίας η ονομασία είναι επισκοπή 

Άργους. 

2. Σε όλα τα εκκλησιαστικά Τακτικά που σώζονται και αφορούν το πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως από το 10ο μέχρι και το 12ο αιώνα το Άργος κατέχει τη δεύ

τερη θέση μεταξύ των επισκοπών που υπάγονται στη μητρόπολη Κορίνθου29. Στα 

τελευταία Τακτικά του 12ου αιώνα, μετά την προαγωγή της επισκοπής το 1189 σε 

24. ΓΐΑΝΝΟΠΟΥΛΟς, Η περιστασιακή επισκοπή Ναυπλίου, 37-38. 

25. Για τις δύο συνόδους, βλ. τη μελέτη της Βασιλικής Ν. ΒΛΥΣΙΔΟΥ, 'Εξωτερική πολιτική καί εσω

τερικές αντιδράσεις την εποχή τοϋ Βασιλείου Α'. Έρευνες για τον εντοπισμό τών αντιπολιτευτικών 

τάσεων στα χρόνια 867-886, 'Αθήνα 1991, 96-139, με όλη την παλαιότερη βιβλιογραφία. 

26. Η πληροφορία σώζεται στο Βίο του οσίου Θεοδοσίου του Νέου (βλ. παρακάτω, σημ. 40), βλ. 

V. GRUMEL, Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, τόμ. I. Les actes des patriarches, τχ. 

IT—III. Les regestes de 715 à 1206. Deuxième édition revue et corrigée par J. DARROUZÈS, Παρίσι 19892, 

244 αρ. 714 [666]. H σύνοδος εξέδωσε τον «Τόμο ενώσεως», βλ. MANSI, XVIIA-XVIIIA, στ. 331-343' 

GRUMEL, Les regestes, 244-246 αρ. 715 [669], 

27. MANSI, XXI, στ. 838 MIGNE, PG 140, στ. 180C. Πρβλ. ΧΩΡΑς, Ή «'Αγία Μονή» Άρείας, 57-60, 

67-72. 

28. «Ληστρική» σύνοδος Εφέσου, 449: Γενέθλιος Άργους, (MANSI, VI, στ. 752Β' ACOe, Π/1.1, 146. 

Δ' οικουμενική σύνοδος Χαλκηδόνος, 451: Ονήσιμος Άργους, βλ. MANSI, VI, στ. 576Β, 948D, VII, στ. 

29Α, 124C, 153D, 401C, 682Ε, 724D· ACOe, Π/1.1, 62, ΙΙ/1.2, 75, 89, 136, 148, ΙΙ/2.2, 67, Π/3.1, 36, 

ΙΙ/3.2, 109, 145, 166). ΣΤ' οικουμενική σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως, 680-681: Ιωάννης Άργους, 

(MANSI, XI, στ. 614D, 628Β, 645Α, 673C' ACOe, Series Secunda, ΙΙ/ΙΙ, 688, 708, 739, 758, 825). Επίσης, 

συνοδική επιστολή 20 επισκόπων της μητρόπολης Κορίνθου προς τον αυτοκράτορα Λέοντα Α', του 

457/458, υπογράφει και ο 'Αργούς Θαλής, (MANSI, VII, στ. 612C). 

29. J. DARROUZÈS, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae. Texte critique, introduction 

et notes, Παρίσι 1981, Notitia 7.490, Notitia 9.373, Notitia 10.433, σημ. 448, Notitia 13.439. 
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μητρόπολη, αναγράφεται η μητρόπολη Άργους30. Μόνο στο Τακτικό της περιόδου 

της Τουρκοκρατίας περιλαμβάνεται η μητρόπολη «Άργους και Ναυπλίου» χωρίς 

υποκείμενες επισκοπές31. Έτσι επιβεβαιώνεται η παραπάνω παρατήρηση, πως στα 

αυθεντικά κείμενα της Εκκλησίας η επίσημη ονομασία είναι επισκοπή Άργους. 

3. Βίος Θεοδώρου Κυθήρων, γραμμένος ή διασκευασμένος μετά τα μέσα του 

10ου, σώζεται σε δύο χειρόγραφα του 16ου αιώνα. Στο Βίο αναφέρεται ότι μετά το 

θάνατο των γονέων του Θεοδώρου, ο πρωτοπαπάς32 του Έναυπλίου πήρε το νεαρό 

παιδί από τη γενέτειρα του Κορώνη στο Ναύπλιο, όπου το σπούδασε και το πάντρε

ψε παρά τη θέληση του. Αργότερα, ο έπισκοπεύων της Άργείων εκκλησίας, ό θεο

φιλέστατος επίσκοπος Θεόδωρος τον χειροτόνησε διάκονο33. Η πληροφορία για 

την επισκοπή Άργους που προκύπτει από το Βίο είναι ότι —γύρω στο 880 σύμφω

να με τον εκδότη— το Ναύπλιο εκκλησιαστικά διοικείτο από πρωτοπαπά, ο οποίος 

υπαγόταν στην επισκοπή Άργους. 

4. Βίος Πέτρου Άργους34, γραμμένος πιθανότατα λίγο μετά τα μέσα του 10ου 

αιώνα από το μαθητή του Θεόδωρο Νικαίας35. Στο Βίο αναφέρεται ότι μετά το θά

νατο του επισκόπου Άργείων, μεταξύ 912 και 915, Άργεΐοι και Ναύπλιοι πανδη-

μεί, απευθύνθηκαν στον Πέτρο, που βρισκόταν σε ησυχαστήριο έξω από την Κό

ρινθο, και του ζήτησαν να αναλάβει την επισκοπική έδρα. 0 Πέτρος αρχικά αρνή

θηκε αλλά παρά μέντοι των Άργείων ήνωχλεϊτο συχνότερον, οι οποίοι και πέτυ

χαν τελικά τη συγκατάθεση του να χειροτονηθεί επίσκοπος Άργους36. Μετά το 

θάνατο του οι Ναυπλιείς θέλησαν να τον θάψουν στην πόλη τους αλλά οι Αργεί

οι αρνήθηκαν να τους παραδώσουν το σκήνωμα του37' οι κάτοικοι του Ναυπλίου 

30. Ό.π., Notitia 12.91, Notitia 15.96, 111. 

31. Ό.π., Notitia 21.52. 

32. Πα το αξίωμα του πρωτοπαπά, βλ. Βασιλική Α. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ, Εκκλησιαστικά αξιώματα και υπη

ρεσίες στην πρώιμη και μέση Βυζαντινή περίοδο, Αθήνα - Κομοτηνή 1996, 483-492, με όλη την παλαι

ότερη βιβλιογραφία. 

33. ΟικοΝΟΜίΛΗς, Ό βίος του αγίου Θεοδώρου Κυθήρων, 266, 268-269, 282-283. 

34. Υπάρχουν δύο ελληνικές εκδόσεις του Βίου του Πέτρου Άργους: ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ό πολιού

χος τού Άργους Άγιος Πέτρος, 59-74 και ΚΥΡΙΑΚΌΠΟΥΛΟ?, 'Αγίου Πέτρου επισκόπου Άργους, Βίος 

καί λόγοι, 232-254. Εδώ οι παραπομπές γίνονται στην έκδοση του Κυριακόπουλου. 

35. Για τον Θεόδωρο Νικαίας, βλ. πιο κάτω, σ α 138-139 και σημ. 41. 

36. Βίος Πέτρου Άργους, 232, 238, 240. 

37. Αρκετούς αιώνες αργότερα ο στόχος τους επιτεύχθηκε, όταν τον Ιανουάριο του 1421, σύμφω

να με Βραχύ Χρονικό, ο λατίνος επίσκοπος Άργους Secundo Nani (1418-1425) μετέφερε τα λείψανα 

του αγίου και τα έθαψε στο Ναύπλιο. Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος του τάφου, σύμφωνα πάντα με 
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υποχώρησαν τη πολυπληθία των Άργείων39'. Στο Βίο, λοιπόν, ο Πέτρος αναφέρε

ται με τον τίτλο επίσκοπος Αργείων, παρόλο που εμφανίζεται να υπάρχει ισότιμη 

συμμετοχή των Ναυπλιέων στην αρχική αντιπροσωπεία που στάλθηκε να τον ανα

ζητήσει. Είναι η πρώτη φορά που δηλώνεται καθαρά σε κείμενο ότι οι κάτοικοι και 

των δύο πόλεων αποφάσιζαν από κοινού για τον επίσκοπο τους, ενώ διαφαίνεται 

—στην περίπτωση της ταφής του— και η ύπαρξη αντιπαλότητας μεταξύ τους. Την ίδια 

πληροφορία δίνει ο Θεόδωρος Νικαίας και σε επιστολή του (βλ. παρακάτω). 

Ας σημειωθεί ότι και στον τίτλο του Βίου και στους τίτλους των λόγων που 

συνέγραψε ο ίδιος ο Πέτρος δηλώνεται ως επίσκοπος Άργους39. 

5. Βίος οσίου Θεοδοσίου του Νέου40. Στο Βίο αναφέρεται ο γνωστός άγιος 

Πέτρος επίσκοπος Άργους, και οι σχέσεις του με τον Θεοδόσιο, ο οποίος μόναζε 

στην περιοχή της Μιδέας. Αξίζει, νομίζω, να σημειωθεί, ότι ο Βίος είναι πολύ μετα

γενέστερος (κείμενο του 16ου αιώνα) από την εποχή κατά την οποία έζησε ο όσιος 

(9ος-10ος αι.), βιογράφος είναι ο Νικόλαος Μαλαξός, Ναυπλιεύς και πρωτοπαπάς 

Ναυπλίου, και τα περισσότερα μετά θάνατον θαύματα του οσίου, που περιγράφο

νται στο Βίο, αφορούν κατοίκους του Ναυπλίου. Παρ' όλα αυτά, ο βιογράφος, όταν 

μνημονεύει τον άγιο Πέτρο, τον αναφέρει ως αρχιερέα τοΰ Άργους και για τον 

Θεοδόσιο σημειώνει ότι το μονύδριο που είχε ιδρύσει βρισκόταν εις τα όρια της 

επαρχίας τοΰ Άργους. 

6. Επιστολές του μητροπολίτη Νικαίας Θεοδώρου προς τον επίσκοπο Άργους 

Χριστόφορο και το μητροπολίτη Κορίνθου Βασίλειο, γραμμένες στα μέσα περίπου 

του 10ου αιώνα. Στην πρώτη επιστολή ο Θεόδωρος στέλνει χαιρετισμούς τοίς συμ-

το Χρονικό, έγένετο σεισμός εν τω τόπω καί έξήλθεν εύωδία πλείστη καί έπλήρωσεν τον χώρον καί τον 

αέρα., βλ. Βραχέα Χρονικά, έκδ. Ρ. SCHREINER, Die byzantinischen Kleinchroniken (CFHB 12), τόμ. I, 

235 αρ. 32/36, 248 αρ. 33/31. Η Φλωρεντία ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ-ΝΟΤΑΡΑ, «... καί τα πολλά της Πελοπον

νήσου... σεισμού γεγόνασιν παρανάλωμα», Πρακτικά Γ' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπου

δών, τόμ. Β', 'Αθήνα 1987-1988, 443-444, αμφισβητεί ότι πρόκειται για πραγματικό σεισμό. Πιστεύει 

ότι, όπως και σε άλλες περιπτώσεις περιγραφής γεννήσεως ή θανάτου αγίων, μαρτύρων κλπ., γίνεται 

προσπάθεια εντυπωσιασμού εκ μέρους του χρονογράφου' για το λόγο αυτό δεν τον περιλαμβάνει στο 

έργο της, Σεισμοί στο Βυζάντιο από τον 13ο μέχρι καί τον 15ο αιώνα 'Ιστορική εξέταση, 'Αθήνα 1993. 

38. Βίος Πέτρου Άργους, 252. 

39. ΚγρίΑΚΟΠΟΥΛΟς, 'Αγίου Πέτρου επισκόπου Άργους, Βίος καί λόγοι, 425. 

40. ΝικΌΔΗΜΟς ΑποΡΕίΤΗς, Νέον Έκλόγιον, Βενετία 1803 (φωτοτ. ανατυπ. 'Αθήνα 1974), 183-192' 

Κ. Χρ. ΔογΚΑΚΗς, Ό Μέγας Συναξαριστής τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας. Μήν Αύγουστος, 'Αθήνα 

19895, 68-76. 
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πολίταις καί φίλοις ημών πάσι, τοϊς Άργείοις τε καί Ναυπλίοις. Στη δεύτερη, ανα

φέρεται στην πλήρωση του επισκοπικού θρόνου του Άργους, όπου προτείνει δικό 

του υποψήφιο, το μοναχό Βασίλειο. Σε περίπτωση μη αποδοχής της υποψηφιότη

τας από τον τελευταίο, υποδεικνύει στον Βασίλειο Κορίνθου, καν μη το πάλαιαν 

εθος εκλωβήσασθε, αλλ' δν αν αί δύο πόλεις έκλέξωνται συμφωνήσασαι, τούτω 

τον τοΰ μεγάλου Πέτρου έγχειρίσασθαι θρόνον. Καί γαρ καί ή εφ' ήμϊν φιλονεικία 

ουκ άλλον η τούτον εσχε τον τρόπον, της μακράς συνήθειας, εί καί μη λίαν εστίν 

ευσεβές, αντί νόμου τούτο κυρωσάσης καί το κράτος άπενεγκαμένης άχρι τού 

ι/öv41. Πιστεύει, δηλαδή, πως ο νέος επίσκοπος θα πρέπει να προταθεί και από τις 

δύο πόλεις, όπως γινόταν σύμφωνα με παλαιά συνήθεια, η οποία είχε λάβει την 

ισχύ νόμου, γιατί η αντιπαλότητα που υπήρχε ανάμεσα στις δύο πόλεις δεν επέ

τρεπε άλλη λύση. Επαναλαμβάνει, λοιπόν, και εδώ, όπως και στο Βίο του Πέτρου, 

την πληροφορία ότι -^ταρά τη φιλονεικία τους για την επισκοπή— οι κάτοικοι και 

του Άργους και του Ναυπλίου αποφάσιζαν από κοινού για τον επίσκοπο Άργους, 

προσθέτοντας ότι πρόκειται για διαδικασία που ίσχυε από παλαιά, ίσως παραπέ

μποντας στον τρόπο που είχε γίνει η πρόταση στον Πέτρο. 

7. Επίγραμμα επισκόπου Άργους Ιωάννη42 προς το δάσκαλο και προκάτοχο του 

επίσκοπο Πέτρο. Ο Ιωάννης, πέμπτος κατά σειράν επίσκοπος στο λεγόμενο Συνο-

41. J. DARROUZÈS, Épistoliers byzantins du Xe siècle, Παρίσι 1960, 284 αρ. 15, 314-315 αρ. 43' ΓΙΑΝ-

ΝΟΠΟΥΛΟς, Η περιστασιακή επισκοπή Ναυπλίου, 29, 33. Πα τον Θεόδωρο Νικαίας, βλ. DARROUZÈS, 

Épistoliers byzantins, 49-57' ΚΥΡΙΑΚΌΠΟΥΛΟ?, 'Αγίου Πέτρου επισκόπου Άργους, Βίος καί λόγοι, 219-

223, 435-441' Π. Α. ΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟ?, 'Ιστορικές πληροφορίες του Θεοδώρου Νικαίας για την 'Αργολίδα, 

Βυζαντινός Δόμος 10-11, 1999-2000, 149-162' ο ΐΔίΟς, Ο Ναυπλιευς Θεόδωρος Νικαίας, Ναυπλιακά 

Ανάλεκτα 4, 2000, 117-169. 

42. ΚΥΡΙΑΚΌΠΟΥΛΟ?, Αγίου Πέτρου επισκόπου Άργους, Βίος καί λόγοι, 421-428. Ο Γιαννόπουλος 

μελετάει το κείμενο του λεγόμενου Συνοδικού της επισκοπής Άργους από τον ΚΥΡΙΑΚΌΠΟΥΛΟ ( 'Αγίου 

Πέτρου επισκόπου Άργους, Βίος καί λόγοι, 416). Ο τελευταίος, στην έκδοση του δεν περιλαμβάνει 

στον επισκοπικό κατάλογο το όνομα του Ιωάννη. Η παράλειψη αυτή οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος, 

όπως διορθώνεται στα Παροράματα (ό.π., 551) και όπως φαίνεται και από τη σ. 218, όπου το όνομα του 

Ιωάννη υπάρχει στον κατάλογο των επισκόπων που είχε δημοσιεύσει ο Ι. ΣΑΚΚΕΛΊΩΝ (βλ. παρακάτω, 

σημ. 59) από παλαιό χειρόγραφο. Εξάλλου, το όνομα Ιωάννης διακρίνεται και στη φωτογραφία του 

χειρογράφου που δημοσιεύεται στο τέλος του βιβλίου (ό.π., 570 εικ. 16), βλ. παραπάνω, σημ. 16. Ο 

ΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟ?, Η περιστασιακή επισκοπή Ναυπλίου, 30, 34 σημ. 49, παραπλανόμενος από το κείμενο, 

όπως δημοσιεύεται από τον Κυριακόπουλο στη σ. 416, οδηγείται στην υπόθεση ότι το λεγόμενο Συνο

δικό της επισκοπής Άργους «δεν αντιγράφει πιστά τα ονόματα των επισκόπων, όπως τα παραδίδει το 

Συνοδικό (= της Ορθοδοξίας)», δηλαδή δεν περιλαμβάνει το όνομα του συντάκτη του επιγράμματος επι

σκόπου Ιωάννη, το οποίο υπάρχει στην έκδοση του Συνοδικού της Ορθοδοξίας. Όμως, όπως δηλώθη-
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δικό της επισκοπής Άργους43, αναφερόμενος στον εαυτό του τον αποκαλεί οϊκιστο 

Άργείων θύτη, ενώ τον Πέτρο επίσκοπο Ναυπλίων καί Άργείων44. Ο Γιαννόπου

λος, δεχόμενος τη διαφορά στον τίτλο των δύο ιεραρχών, υποστηρίζει ότι μετά το 

θάνατο του Πέτρου (δεύτερου45 με το όνομα αυτό στο λεγόμενο Συνοδικό της επι

σκοπής Άργους), επισκόπου κατά την ερμηνεία του της ενιαίας επισκοπής Άργους 

και Ναυπλίου, το Ναύπλιο αποσχίστηκε και πάλι από την επισκοπή Άργους και δη

μιουργήθηκε νέα επισκοπή Ναυπλίου, την οποία τοποθετεί χρονικά μετά τα μέσα 

του 10ου αιώνα46, ενώ στην επισκοπή Άργους πρόίστατο ο Ιωάννης. Το επίγραμ

μα σώζεται στον κώδικα 668 της Βιβλιοθήκης του Μιλάνου47, που χρονολογείται 

στα τέλη του 15ου αιώνα (1487-1489) και είναι γραμμένος από το γνωστό Ναυ-

πλιέα κωδικογράφο Μιχαήλ Σουλιάρδο48. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η μεν επω

νυμία Ναυπλίων καί Άργείων βρίσκεται στον τίτλο του επιγράμματος, η δε Άργεί

ων στο κείμενο του. Ενδέχεται, δηλαδή, ο τίτλος να είναι μεταγενέστερος από το 

κε παραπάνω, στην πραγματικότητα και τα δύο κείμενα περιέχουν τον ίδιο αριθμό επισκόπων. Βλ. παρα

κάτω, σημείο 11 και 12, όπου γίνεται αναλυτική αναφορά στη σχέση του Συνοδικού της Ορθοδοξίας με 

το λεγόμενο Συνοδικό της επισκοπής Άργους. 

43. Το κείμενο του λεγόμενου Συνοδικού της επισκοπής Άργους βλ. πιο πάνω, σημ. 16. 

44. ΚΥΡΙΑΚΌΠΟΥΛΟ?, 'Αγίου Πέτρου επισκόπου Άργους, Βίος καί λόγοι, 424-426. 

45. ΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟ?, Η περιστασιακή επισκοπή Ναυπλίου, 40. Αντίθετα, στη μελέτη του, Ό επισκο

πικός κατάλογος, 367-368, θεωρεί ότι ο Πέτρος του επιγράμματος έλαβε μέρος στην «πρωτοδευτέρα» 

σύνοδο του 861 (βλ. παρακάτω, σημ. 65), επομένως δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του λεγόμενου 

Συνοδικού της επισκοπής Άργους. Ο ΚΥΡΙΑΚΌΠΟΥΛΟ?, 'Αγίου Πέτρου επισκόπου Άργους, Βίος καί λό

γοι, 423-428, υποστηρίζει ότι το επίγραμμα αναφέρεται στον άγιο Πέτρο και ότι ο Ιωάννης ήταν διάδο

χος του αλλά όχι άμεσος. Στον πρώτο Πέτρο του επισκοπικού καταλόγου, τον οποίο ταυτίζει με τον 

άγιο Πέτρο, είχε αποδώσει την εικόνα που αναφέρει το επίγραμμα και ο Ν. Α. BEH?, Αϊ έπιδρομαί των 

Βουλγάρων ΰπό τον τζάρον Συμεών καί τα σχετικά σχόλια τοϋ 'Αρέθα Καισαρείας, 'Ελληνικά 1, 1928, 

349-350 σημ. 4. 

46. ΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟ?, Η περιστασιακή επισκοπή Ναυπλίου, 28, 33-34, 40-42. 

47. Α. MARTINI - D. BASSI, Catalogus codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, τόμ. II, Μιλά

νο 1906 (φωτοτ. ανατύπ. Hildesheim - Νέα Υόρκη 1978), 751 αρ. 668. 

48. Για τον Μιχαήλ Σουλιάρδο, βλ. Marie VOGEL - V. GARDTHAUSEN, Die griechischen Schreiber des 

Mittelalters und der Renaissance, Λιψία 1909 (φωτοτ. ανατύπ. Hildesheim 1966), 318-320' E. GAMIL-

LSCHEG - D. HARLFINGER, Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600, τόμ. 1. Handschriften aus 

Bibliotheken Grossbritanniens, A. Verzeichnis der Kopisten, Βιέννη 1981, 155-156 αρ. 286' τόμ. 2. 

Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und nachtrage zu den Bibliotheken Grossbritanniens, A. 

Verzeichnis der Kopisten, Βιέννη 1989, 148-149 αρ. 392' τόμ. 3. Handschriften aus Bibliotheken Roms 

mit dem Vatican, Α. Verzeichnis der Kopisten, Βιέννη 1997, 173-174 αρ. 468. Πρβλ. ΚΥΡΙΑΚΌΠΟΥΛΟ?, 

'Αγίου Πέτρου επισκόπου Άργους, Βίος καί λόγοι, 423 και σημ. 6. 



ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙς ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΡΓΟΥΣ 141 

κείμενο του επιγράμματος, γεγονός συνηθισμένο στα μεταβυζαντινά χειρόγραφα, 

και το μόνο σίγουρο είναι το Άργείων, που περιλαμβάνεται στο επίγραμμα. 

8. Μολυβδόβουλλα επισκόπων Άργους. Σε όλα τα δημοσιευμένα μολυβδό-

βουλλα επισκόπων Άργους από το 10ο ώς το 12ο αιώνα αναγράφεται πάντα επί

σκοπος «Άργους» ή «Αργείων»49. Δεν έχει βρεθεί κανένα που να ανήκει σε επί

σκοπο Ναυπλίου ούτε σε επίσκοπο που να φέρει τη σύνθετη ονομασία Άργους και 

Ναυπλίου. Ο Laurent αναφέρει μόνο την ύπαρξη ανέκδοτου μολυβδόβουλλου του 

τέλους του 9ου αιώνα, που ανήκει σε τοπικό κοσμικό «άρχοντα» ο οποίος διοι

κούσε και τις δύο πόλεις50. 

9. Ο επίσκοπος Λέων, που ποίμανε την Αργολίδα στα μέσα του 12ου αιώνα, 

εμφανίζεται και με τις δύο επωνυμίες: και την απλή και τη σύνθετη. Συγκεκριμένα, 

το 1143, υπογράφει το «Υπόμνημα» ίδρυσης της μονής Αρείας, που βρίσκεται σε 

μικρή απόσταση έξω από το Ναύπλιο, ως Ναυπλίου καί Άργους ταπεινός θύτης, 

ενώ στην κεφαλίδα τόσο του Υπομνήματος όσο και του «Τυπικού» της μονής τιτλο

φορείται επίσκοπος Άργους καί Ναυπλίου51. Παρατηρούμε ότι στο ίδιο κείμενο η 

σύνθετη ονομασία της επισκοπής αναγράφεται πότε «Άργους και Ναυπλίου» και 

πότε «Ναυπλίου και Άργους», δηλαδή αδιακρίτως προηγείται πότε το όνομα της 

μιας πόλης και πότε της άλλης. Το «Υπόμνημα» και το «Τυπικόν» περιλαμβάνονταν 

σε χειρόγραφο του 16ου αιώνα της Βιβλιοθήκης του Τορίνου52, που κάηκε το 1904 

στην πυρκάίά που κατέστρεψε τη Βιβλιοθήκη53. Η πληροφορία της ίδρυσης της 

Νέας μονής (=Αρείας) από τον Λέοντα σώζεται και σε Βραχύ Χρονικό^4 που με 

49. G. SCHLUMBERGER, Sceaux byzantins inédits, REG 4, 1891, 118 αρ. 42 (= Mélanges d'archéologie 

byzantine, τόμ. Ι, Παρίσι 1895, 223 αρ. 42)' Κ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ?, Βυζαντιακά μολυβδόβουλλα τοΰ 

εν Αθήναις 'Εθνικού Νομισματικού Μουσείου, 'Αθήνα 1917, 24-25 αρ. 81-82' LAURENT, Le Corpus des 

sceaux, VI, 427-430 αρ. 571-576, V2, Παρίσι 1965, 419 αρ. 1586' J. NESBITT - Ν. OIKONOMIDES, Cata

logue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art, τόμ. 2. South of the 

Balkans, the Islands, South of Asia Minor, Ουάσινγκτον [1994], 77 αρ. 24.1, 78 αρ. 24.2. 

50. LAURENT, Le Corpus des sceaux, VI, 426. 

51. Α. ΜΟΥΣΤΟΞΎΔΗ?, 'Υπόμνημα Λέοντος επισκόπου "Αργούς καί Ναυπλίου, Έλληνομνήμωνφυλλ. 

5, Μάιος 1843, 279-281· MM, 5, 178-190. Βλ. και ΧΩΡΆ?, Ή «Αγία Μονή» Άρείας, 239-252. 

52. J. PASINI, Codices manuscript! Bibliothecae Regiae Taurinensis Athenaei, τόμ. Ι, Τορίνο 1749, 

426-429 κώδ. CCCXXVI (Β. VII. 29). 

53. Σπ. Π. ΛΆΜΠΡΟ?, 'Ισιδώρου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης οκτώ έπιστολαί ανέκδοτοι, NE 9, 1912, 

409 σημ. 2 της σ. 408. 
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διαφορετική διατύπωση περιλαμβάνεται σε δύο χειρόγραφα. Η μία αναφέρει: τό) 

ςχνβ' ήτοι εις τα αρμδ', βασιλεύοντος κυροΰ Μανουήλ τοΰ Κομνηνού, πατριαρ-

χοϋντος κυροΰ Νικολάου τοΰ Μουζάλων, ό αγιότατος επίσκοπος Ναυπλίου καί 

Άργους, κύρ Αέων, έκτισε την Νέαν Μονήν, όπου δηλώνεται ως επίσκοπος Ναυ

πλίου καί Άργους. Η δεύτερη: ό μεν Λέων έκτισε το μοναστήριον της Νέας Μο

νής, βασιλεύοντος κυροΰ Μανουήλ τοΰ Κομνηνού, τφ ςχνβ' ετει, αντιγράφει σχό

λιο που υπάρχει στο λεγόμενο Συνοδικό της επισκοπής Άργους (βλ. παρακάτω). 

Αντίθετα, στην κτητορική επιγραφή του 1149, που σώζεται εντοιχισμένη στο κα

θολικό της ίδιας μονής, ο Λέων αναφέρεται μόνο ως επίσκοπος Άργους: Άργείων 

άλιτρός θυηπόλος55. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1157, έλαβε μέρος σε ενδημούσα 

σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, όπου και υπογράφει ως ό Άργους Λέων56. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε το παράδοξο, σε διαφορετικές πηγές που αναφέ

ρονται στον ίδιο ιεράρχη να εμφανίζεται άλλοτε ως επίσκοπος «Άργους» και άλλο

τε ως επίσκοπος «Άργους και Ναυπλίου». 

10. Σύμφωνα με πληροφορία που περιλαμβάνεται σε Βραχύ Χρονικό, το έτος 

1165/66, δια βασιλικών προσταγμάτων χρυσοβούλλων εδόθη τό βραβείον της 

άγιωτάτης επισκοπής Ναυπλίου καί Άργους προς τον άγιώτατον έπίσκοπον αυτής 

κύρ Νικήταν...57. Η ίδια πληροφορία απαντάται ως σχόλιο και στο λεγόμενο Συνο

δικό της επισκοπής Άργους: ό δε Νικήτας δια χρυσοβούλλων γραμμάτων τοΰ αυτού 

βασιλέως έλαβε τό πρακτικόν τής άγιωτάτης επισκοπής Ναυπλίου καί Άργους τω 

ςχοδ' ετει (βλ. παρακάτω). Τα Βραχέα Χρονικά που αποτελούν το λεγόμενο «Χρο

νικό 32 (Χρονικό Άργους και Ναυπλίου)» της έκδοσης Schreiner, έχουν συνταχθεί, 

σύμφωνα με τον εκδότη, μετά τα μέσα του 15ου αιώνα και σώζονται σε χειρόγρα

φα του προχωρημένου 16ου αιώνα. 

11 και 12. Το λεγόμενο Συνοδικό της επισκοπής Άργους58 και το Συνοδικό της 

Ορθοδοξίας. Το λεγόμενο Συνοδικό της επισκοπής Άργους περιλαμβάνεται στο 

χειρόγραφο Paris, suppl. gr. 1090 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, που χρο

νολογείται στο 16ο αιώνα59. Αποτελείται από τα ονόματα τα ευρεθέντα εν τω συ-

54. Βραχέα Χρονικά, τόμ. Ι, 228 αρ. 32/3, τόμ. Π, 168-169 (SCHREINER). 

55. Κ. ΖΗΣΙΟΥ, Χριστιανικοί αρχαιότητες Ναυπλίου, ΔΙΕΕ 1, 1883-84, 522 (= Σύμμικτα, 'Αθήνα 1892, 

79-80)· ΧΩΡΆ?, Ή «'Αγία Μονή» Άρείας, 51. 

56. Βλ. πιο πάνω, σημ. 27. 

57. Βραχέα Χρονικά, τόμ. Ι, 228 αρ. 32/4, τόμ. Π, 170-171 (SCHREINER). 

58. Ο ΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟ? (Η περιστασιακή επισκοπή Ναυπλίου) όταν αναφέρεται σε αυτό χρησιμοποιεί 

m βραχυγραφία Σχόλιο ή Σχόλιο του Συνοδικού. 
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νοδικώ γεγραμμένα τών άοιδίμων καί μακαρίων αρχιερέων καί επισκόπων ημών 

Ναυπλοίου καί Άργους, όπως τιτλοφορείται, και συνοδεύεται από τέσσερα σχόλια. 

Το χειρόγραφο είναι πιθανό να ανήκε στο ρήτορα της μητρόπολης Ναυπλίου Ιωάν

νη Ζυγομαλά, ο οποίος είχε συντάξει το Βίο του Σταυρακίου Μαλαξού, σκευοφύ-

λακα της ίδιας μητρόπολης, που περιλαμβάνεται στον ίδιο κώδικα. Σύμφωνα με τον 

Λάμπρο, δεν αποκλείεται «και ο κατάλογος των μητροπολιτών Ναυπλίου υπό του 

Ζυγομαλά μετεγράφη εκ του συνοδικού...»60. 

Στην έκδοση του Συνοδικού της Ορθοδοξίας, το οποίο στη σημερινή μορφή του 

χρονολογείται στο 13ο αιώνα, έχει περιληφθεί —στο παράρτημα— το Συνοδικό της 

επισκοπής Ναυπλίου και Άργους61. Όπως σημειώνει ο εκδότης του Συνοδικού της 

Ορθοδοξίας, το Συνοδικό της επισκοπής Άργους αναδημοσιεύτηκε εκεί από τον 

κώδικα 1090, χωρίς τα σχόλια που το συνόδευαν αλλά με αλλαγή των ονομάτων 

των ιεραρχών στη γενική62. Επομένως, δεν πρόκειται για κατάλογο των επισκόπων 

Άργους, που περιλαμβανόταν στο επίσημο Συνοδικό της Εκκλησίας αλλά σε από

σπασμα του που σώζεται σε πολύ μεταγενέστερο κώδικα63. 

Στην εγγραφή του επισκοπικού καταλόγου του Άργους στο Συνοδικό της 

Ορθοδοξίας, ως κεφαλίδα αναγράφεται λατινιστί Sedes metropolitana Argi et 

Nauplii. Encomium restitutum, ενώ, στο ελληνικό κείμενο που ακολουθεί, ο κατά

λογος των ιεραρχών τελειώνει με το όνομα του Ιωάννου τοΰ όναβιβασθέντος 

μητροπολίτου ημών Ναυπλίου καί Άργους. Παρατηρείται και εδώ το ίδιο φαινόμε

νο που εντοπίστηκε και στο Υπόμνημα του Λέοντα (βλ. παραπάνω), όπου στο ίδιο 

κείμενο τα ονόματα των δύο πόλεων εναλλάσσονται στη σειρά, μόνο που εδώ ο 

λατινικός τίτλος δεν υπήρχε στον κώδικα, από τον οποίο αντιγράφηκε το κείμενο 

αλλά αποτελεί νεότερη προσθήκη. 

Ας επιστρέψουμε, όμως, στο λεγόμενο Συνοδικό της επισκοπής Άργους, αφού 

όπως αποδείχτηκε και θα φανεί και στη συνέχεια, αποτελεί την πηγή τόσο για την 

59. Ο πρώτος εκδότης του λεγόμενου Συνοδικού της επισκοπής Άργους, Ι. ΣΑΚΚΕΛΙΩΝ, "Αργούς καί 

Ναυπλίου παλαιοί ΐεράρχαι, ΔΙΕΕ 2, 1885, 34, 37-38, είχε χρονολογήσει τον κώδικα 1090 στο 15ο 

αιώνα, ενώ ανήκει στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα, βλ. C. ASTRUC - Marie-Louise CONCASTY, Catalogue 

des manuscrits grecs, Troisième partie. Le supplément grec, τόμ. III. Nos 901-1371, Παρίσι 1960, 211. 

60. Σπ. Π. ΛΆΜΠΡΟ?, Σύμμικτα. Ό κατάλογος τών αρχαιοτέρων ιεραρχών Ναυπλίου καί "Αργούς, 

NE 12, 1915, 123. 

61. J. GouiLLARD, Le Synodikon de l'Orthodoxie. Édition et commentaire, TM 2, 1967, 109 IV. 

62. Ό.π., 28, 109 σημ. 372, 272-273. 

63. Συνεπώς, δεν ευσταθεί η άποψη του ΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟΥ, Η περιστασιακή επισκοπή Ναυπλίου, 30, 

ότι «το Συνοδικό είναι πηγή αναμφισβήτητου κύρους, όχι μόνο λόγω αρχαιότητας, αλλά κυρίως γιατί 

αποτελούσε επίσημο εκκλησιαστικό κείμενο της πατριαρχικής γραμματείας». 
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εγγραφή που υπάρχει στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας όσο και στα Βραχέα Χρονι

κά (βλ. παρακάτω). Τα τέσσερα μεταβυζαντινά σχόλια που συνοδεύουν τον επι

σκοπικό κατάλογο αφορούν τους επισκόπους Λέοντα, Νικήτα, Ιωάννη και τον 

«πρώτο» Πέτρο: 

Ό μεν Λέων έκτισε το μοναστήριον της νέας μονής, βασιλεύο

ντος κυροϋ Μανουήλ τοΰ Κομνηνού τφ ςχνβ' ετει. 

Ό δε Νικήτας δια χρυσόβουλων γραμμάτων τοΰ αυτού βασιλέως 

έλαβε τό πρακτικόν τής άγιωτάτης επισκοπής Ναυπλοίου καί Άργους 

τω ςχοδ' ετει. 

Άνεβιβάσθη δε ό Ιωάννης μητροπολίτης ημών Ναυπλοίου καί 

Άργους επί Ίσαακίου τοΰ Αγγέλου τω ςχ^ζ'ετει. 

Ό πρώτος Πέτρος ήν εν τοις χρόνοις τοΰ ευσεβούς βασιλέως 

Βασιλείοιβ4 τοΰ Μακεδόνος. Έν τη Αν καί BQ Οικουμενική dy/çf 

Συνάδω, πατριαρχοΰντος κυροΰ Φωτίου, τω ςτξε' ετει, πατέρες πγ', 

οςτις καί έχειροτόνησε ιερέα τον αγιον Οεοδόσιον τον νέον65. 

Και τα τέσσερα σχόλια έχουν περιληφθεί στα Βραχέα Χρονικά από τον 

Schreiner (για τον Λέοντα και τον Νικήτα, βλ. παραπάνω). Αναδημοσιεύοντας το 

64. Το όνομα του Βασιλείου προκύπτει από δική μου ανάγνωση του χειρογράφου από τη φωτο

γραφία που δημοσιεύει ο ΚΥΡΙΑΚΌΠΟΥΛΟ?, 'Αγίου Πέτρου επισκόπου "Αργούς, Βίος καί λόγοι, 571 εικ. 

17, ο οποίος όμως δεν το δημοσιεύει (ό.π., 416). Ο πρώτος εκδότης, ΣΑΚΚΕΛΊΩΝ, "Αργούς καί Ναυπλί

ου παλαιοί ίεράρχαι, 38, παραλείπει το όνομα του Βασιλείου, ενώ ο δεύτερος εκδότης του επισκοπικού 

καταλόγου, Η. GELZER, Argivorum episcoparum indiculus, στο Analecta Byzantina. Index scholarum 

hibernarum publice et privatim in Universitate Litterarum Ienensi, Ιένα 1891-1892, 11-12, μεταγράφει 

σωστά «βασιλέως Βασιλείου». Στη συνέχεια, οι περισσότεροι από όσους ασχολήθηκαν με τα σχόλια 

αυτά ακολούθησαν την έκδοση του Σακκελίωνα που δεν περιέχει το όνομα του Βασιλείου, μεταξύ αυτών 

δε οι νεότεροι εκδότες του κειμένου Κυριακόπουλος και Schreiner. Ο ΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟ?, Η περιστασιακή 

επισκοπή Ναυπλίου, 31 σημ. 43, μελετώντας το σχόλιο σημειώνει ότι «ο εκδότης θα έπρεπε να διορ

θώσει το <βασιλέως> σε <Βασιλείου>». Όμως, το «βασιλέως Βασιλείου» υπάρχει στο αρχικό χειρό

γραφο, επομένως δεν χρειάζεται διόρθωση του κειμένου αλλά προσεκτική ανάγνωση του χειρογράφου. 

65. ΣΑΚΚΕΛΊΩΝ, "Αργούς καί Ναυπλίου παλαιοί ίεράρχαι, 37-38 ΚΥΡΙΑΚΌΠΟΥΛΟ?, 'Αγίου Πέτρου επι

σκόπου Άργους, Βίος και λόγοι, 416 και παραβολή από m φωτογραφία του χειρογράφου, ό.π., 570-

571 εικ. 16-17. Βλ. και παραπάνω, σημ. 16, όπου αναδημοσιεύεται το κείμενο του λεγόμενου Συνοδι

κού της επισκοπής Άργους, χωρίς τα σχόλια. Τα σχόλια περιέχουν αναχρονισμούς και λανθασμένα 

στοιχεία και έχουν από την πρώτη δημοσίευση τους μέχρι σήμερα δημιουργήσει πολλές συζητήσεις. Πα 

παράδειγμα, η λεγόμενη «πρωτοδευτέρα» σύνοδος στην οποία έλαβε μέρος ο «πρώτος» Πέτρος έγινε το 

861 και όχι το 857, όπως αναφέρει το σχόλιο και οι ιεράρχες που μετέσχαν ήταν 343 και όχι 83, βλ. 

ΣΑΚΚΕΛΊΩΝ, "Αργούς καί Ναυπλίου παλαιοί ίεράρχαι, 37 σημ. 3, 38 σημ. 1-2' GELZER, Argivorum episco-
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σχόλιο που αφορά τον «πρώτο Πέτρο», ο Schreiner παρασύρεται από άλλο Βραχύ 

Χρονικό, του 1421, όπου ο Πέτρος αναγράφεται ως επίσκοπος Ναυπλίου καί 

Άργους66, και προσθέτει μέσα σε αγκύλη, δίπλα στο όνομα του «πρώτου» Πέτρου 

τον τίτλο επίσκοπος Άργους καί Ναυπλίου, που δεν υπάρχει στο αρχικό σχόλιο: 

ό πρώτος <έπίσκοπος Άργους καί Ναυπλίου> Πέτρος ην εν τοίς χρόνοις τοΰ ευ

σεβούς βασιλέως τοΰ Μακεδόνος εν τη α' καί β' οικουμενική άγίφ συνάδω, 

πατριαρχοΰντος κυροΰ Φωτίου, τω ςτξε' ετει Ϋπατέρες ny'f, όστις έχειροτόνησεν 

ιερέα τον αγιον Θεοδόσιον τον νέον67. Στη συνέχεια, σχολιάζοντας το αναρωτιέ

ται πότε οι επισκοπές των δύο πόλεων ενώθηκαν σε μία68. Όσον αφορά την ανύ

ψωση της επισκοπής Άργους σε μητρόπολη69 το 1188/89, αλλού σημειώνεται λιτά, 

rò Άργος γέγονεν μητρόπολις, με πρώτο μητροπολίτη τον Ιωάννη, αλλού ο μητρο

πολίτης τιτλοφορείται Ναυπλίου καί Άργους70. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι στις περισσότερες γραπτές πηγές που αναφέρονται σε 

γεγονότα του 10ου, 11ου και 12ου αιώνα, δηλαδή στα επίσημα κείμενα της Εκκλη

σίας Κωνσταντινουπόλεως (πρακτικά συνόδων και εκκλησιαστικά Τακτικά), στους 

Βίους των τοπικών αγίων, στην αλληλογραφία του Θεοδώρου Νικαίας αλλά και στα 

μολυβδόβουλλα των επισκόπων Άργους και στην κτητορική επιγραφή της μονής 

Αρείας, η επωνυμία της επισκοπής παραδίδεται μόνο ως επισκοπή Άργους. Αντί

θετα, στις πηγές που καταγράφουν περιστατικά που χρονολογούνται από τα μέσα 

του 12ου αιώνα και μετά (Υπόμνημα Λέοντος, Βραχέα Χρονικά) αλλά και στο επί-

parum indiculus, 13-14. Αναλυτικότερα για τα σχόλια και τα προβλήματα που παρουσιάζουν, βλ. τις πιο 

πρόσφατες μελέτες που ασχολούνται με αυτά, ΚΥΡΙΑΚΌΠΟΥΛΟ?, 'Αγίου Πέτρου επισκόπου Άργους, Βίος 

καί λόγοι, 415-416, 422-423 και ΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟ?, Η περιστασιακή επισκοπή Ναυπλίου, 28, 30-32 και σημ. 

43-44, με την παλαιότερη βιβλιογραφία 

66. Βραχέα Χρονικά, τόμ. Ι, 235 αρ. 32/36, 248 αρ. 33/31 (SCHREINER), βλ. παραπάνω σημ. 37. 

67. Ό.π., τόμ. Ι, 227 αρ. 32/1 (SCHREINER). Ούτε ο Schreiner διαβάζει το όνομα του Βασιλείου στο 

χειρόγραφο από όπου εκδίδει το Βραχύ Χρονικό, βλ. παραπάνω, σημ. 63. Πρβλ. ΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟ, Η περι

στασιακή επισκοπή Ναυπλίου, 28, 31 σημ. 43, ο οποίος επισημαίνει την αυθαίρετη προσθήκη του τίτλου 

<έπίσκοπος "Αργούς καί Ναυπλίου> από τον Schreiner στο όνομα του Πέτρου. 

68. SCHREINER, Βραχέα Χρονικά, τόμ. II, 120-121. 

69. Σύμφωνα με σχόλιο που σώζεται στον κώδικα Bodleianus Roe 18, η μητρόπολη Άργους σύντο

μα υποβιβάστηκε και πάλι σε επισκοπή από τον Αλέξιο Γ' Άγγελο (1195-1203), βλ. J. DARROUZÈS, Notes 

inédites de transferts épiscopaux, REB 40, 1982, 159, 163-165, 170. Πρβλ. 'Αγνή ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Συμ

βολή στην ιστορία τής μητροπόλεως "Αργούς, Πρακτικά Β' Τοπικού Συνεδρίου Αργολικών Σπουδών 

(Άργος 30 Μαΐου - 1 'Ιουνίου 1986), 'Αθήνα 1989, 405-413. 

70. Βραχέα Χρονικά, τόμ. Ι, 229 αρ. 32/6, 249 αρ. 33/33, τόμ. II, 179-180 (SCHREINER). 
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γράμμα του Ιωάννη —σώζονται μόνο σε μεταγενέστερα χειρόγραφα— προστίθεται 

στην επωνυμία της επισκοπής Άργους και το όνομα του Ναυπλίου, με τα ονόματα 

των δύο πόλεων ενίοτε να εναλλάσσονται στη σειρά εγγραφής τους ή συνηθέστε

ρα να προτάσσεται αυτό του Ναυπλίου, όπως στην περίπτωση των Βραχέων Χρο

νικών. 

Από τις παραπάνω γραπτές πηγές, άλλες σώζονται σε σύγχρονους κώδικες και 

άλλες σε μεταγενέστερα αντίγραφα. Ειδικά τα Βραχέα Χρονικά, στα οποία κυρίως 

έχουμε τη σύνθετη μορφή «Ναυπλίου και Άργους», περιλαμβάνονται σε κώδικες 

του 15ου και του 16ου αιώνα. Έτσι, θεωρώ ότι σε κείμενα της τελευταίας αυτής 

περιόδου ή στα κείμενα που σώζονται σε μεταγενέστερα της συγγραφής τους χει

ρόγραφα, σε περίοδο δηλαδή που το Ναύπλιο ήταν πιο σημαντικό από το Άργος, 

είναι πιθανό οι αντιγραφείς να προσέθεταν στην επίσημη ονομασία της επισκοπής 

Άργους και το όνομα του Ναυπλίου, το οποίο τότε ήταν πιο γνωστό από το Άργος 

και έπαιζε σημαντικότερο ρόλο στα πολιτικά πράγματα της περιοχής. Χαρακτη

ριστικό παράδειγμα είναι η διαφορετική μορφή με την οποία παραδίδεται το όνομα 

του επισκόπου Λέοντος, στα μέσα του 12ου αιώνα. Συγκεκριμένα, σε δύο κείμενα 

σύγχρονα με την εποχή του Λέοντος, δηλαδή στην κτητορική επιγραφή του 1149, 

η οποία προφανέστατα χαράχτηκε την εποχή που εντοιχίστηκε στο καθολικό της 

μονής Αρείας και στα πρακτικά της συνόδου του 1157, ο Λέων αναγράφεται με την 

επίσημη εκκλησιαστική του επωνυμία, δηλαδή επίσκοπος Άργους, παρόλο που 

λόγω της γειτνίασης της μονής με το Ναύπλιο θα μπορούσε να δεχτεί κανείς ότι οι 

Ναυπλιείς θα ήθελαν να τονίσουν τη συμμετοχή τους στην επισκοπή. Αντίθετα, στο 

κείμενο του Υπομνήματος του Λέοντος, που περιλαμβανόταν στο χειρόγραφο του 

16ου αιώνα, ο τίτλος του επισκόπου στη μεν κεφαλίδα αναγράφεται Άργους και 

Ναυπλίου, ενώ στην υπογραφή, Ναυπλίου και Άργους. Όσο για την περίπτωση του 

επιγράμματος του επισκόπου Ιωάννη, η πιθανή επέμβαση του αντιγραφέα του 15ου 

αιώνα με την προσθήκη του Ναυπλίου μόνο στον τίτλο του εξηγείται, γιατί δεν θα 

μπορούσε να επέμβει στο ίδιο το επίγραμμα, αλλοιώνοντας το μέτρο του. 

Πώς, όμως, εξηγούν οι μελετητές τις διαφορετικές μορφές με τις οποίες παρα

δίδεται το όνομα της επισκοπής Άργους; Κατ' αρχάς, οι περισσότεροι υποστηρίζουν 

ότι ο επίσημος τίτλος της είναι ο σύνθετος: επισκοπή Άργους και Ναυπλίου και ο 

απλός: επισκοπή Άργους είναι ελλιπής. Προσπαθώντας να ερμηνεύσουν την απο

σιώπηση του ονόματος του Ναυπλίου κυρίως από τα εκκλησιαστικά Τακτικά, τις 

υπογραφές των επισκόπων Άργους στα πρακτικά των συνόδων, τα μολυβδόβουλ

λα και την κτητορική επιγραφή του Λέοντος, την αποδίδουν είτε σε απροσεξία 

αυτού που κρατούσε το πατριαρχικό αρχείο71 είτε δέχονται ότι την εποχή εκείνη το 

Ναύπλιο δεν ήταν σημαντική πόλη72 είτε τη δικαιολογούν για λόγους συντομίας, 
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χάριν του μέτρου ή ποιητική αδεία73. Αντίθετα, ο Γιαννόπουλος αποκλείει —στην 

περίπτωση του επιγράμματος του Ιωάννη— να έχει παραληφθεί από τον τίτλο του 

επισκόπου Άργους το όνομα του Ναυπλίου, επισημαίνοντας ότι «είναι γνωστή η 

προσοχή που απέδιδαν την εποχή εκείνη στους εκκλησιαστικούς τίτλους». Δέχεται, 

έτσι, ότι στην περίπτωση αυτή, όταν ο επίσκοπος φέρει μόνο τον τίτλο του Άργους 

πρόκειται για χωριστή επισκοπή και όταν σημειώνεται με τη διπλή επωνυμία πρό

κειται για ενιαία επισκοπή και των δύο πόλεων, η οποία στους παλαιότερους χρό

νους έφερε τον επίσημο τίτλο του Άργους74. 

Μετά από όσα εξέθεσα αναλυτικά παραπάνω, υποστηρίζω ότι σε όλη τη μακραί

ωνη ιστορία της, από τον 5ο ώς το 12ο αιώνα, υπήρχε στην Αργολίδα75 μόνο μία 

επισκοπή —εκτός από το σύντομο διάστημα γύρω στο 879-880, οπότε υπάρχει η 

μόνη ρητή αναφορά ύπαρξης χωριστής επισκοπής Ναυπλίου— η οποία έφερε τον 

τίτλο επσκοπή Άργους και ουδέποτε προστέθηκε επισήμως στην επωνυμία της το 

όνομα του Ναυπλίου, ούτε όταν η επισκοπή ανυψώθηκε σε μητρόπολη, παρόλο που 

με την πάροδο του χρόνου η πόλη μεγάλωσε και έκανε αισθητή την παρουσία της 

τόσο στα πολιτικά όσο και στα εκκλησιαστικά πράγματα της επαρχίας. 

Νομίζω, συνεπώς, ότι το σύνθετο όνομα, Άργους και Ναυπλίου, που εμφανίζε

ται στις πηγές από τα τέλη του 12ου αιώνα και αναφέρεται αρχικά στην επισκοπή 

και στη συνέχεια στη μητρόπολη, δεν απεικόνιζε την επίσημη εκκλησιαστική πραγ

ματικότητα, η οποία όντας συντηρητική δύσκολα άλλαζε ονομασίες, αλλά απηχού

σε τη γνώση των ντόπιων ότι η επισκοπή ανήκε και στις δύο πόλεις. Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι ήδη από τις αρχές του 10ου αιώνα, αν όχι και νωρίτερα, οι κάτοικοι 

71. ΚΟΝΙΔΑΡΗ?, "Αργούς καί Ναυπλίου μητρόπολις, στ. 41. 

72. Ν. Α. BEES (BEH?), Beiträge zur kirchlichen Geographie Griechenlands im Mittelalter und in der 

neueren Zeit, Oriens Christianus N.S. 4, 1915, 258. 

73. ΧΩΡΆ?, Ή «'Αγία Μονή» Άρείας, 51-52 σημ. 2, 60' ΚΥΡΙΑΚΌΠΟΥΛΟ?, 'Αγίου Πέτρου επισκόπου 

Άργους, Βίος καί λόγοι, 425, 489-490. 

74. ΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟ?, Η περιστασιακή επισκοπή Ναυπλίου, 34. Όμως, η αναγραφή του Ναυπλίου στον 

τίτλο του επιγράμματος και η μη αναγραφή του στον τίτλο του Ιωάννη δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως 

ένδειξη δημιουργίας για δεύτερη φορά χωριστής επισκοπής Ναυπλίου, για την οποία ο Γιαννόπουλος 

σημειώνει ότι «οι πηγές αγνοούν την [= δεύτερη] επισκοπή Ναυπλίου, γεγονός που δεν επιτρέπει την 

εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη μακροβιότητα του νέου αυτού χωριστικού εγχειρήματος». Είναι 

φυσικό να αγνοούν επισκοπή η οποία ουδέποτε δημιουργήθηκε. 

75. Στη βορειοανατολική πλευρά της Πελοποννήσου υπήρχε η επισκοπή Τροιζήνος, μετέπειτα Δαμα-

λά, η οποία στα εκκλησιαστικά Τακτικά φέρεται να κατέχει την πρώτη θέση στις υποκείμενες στη μητρό

πολη Κορίνθου επισκοπές και να την ακολουθεί στη δεύτερη θέση το Άργος, βλ. Βούλα ΚΟΝΤΉ, 'Αργο

λικά σημειώματα, Σύμμεικτα 9, 1994 (= Μνήμη Δ. Α. Ζακυθηνού Α'), 240-245, όπου όλη η βιβλιογρα

φία. 
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και των δύο πόλεων αποφάσιζαν από κοινού για τον εκάστοτε ιεράρχη τους, επο

μένως οι Ναυπλιείς είχαν ενεργή συμμετοχή στα τεκταινόμενα στην επισκοπή. 

Είναι φυσικό, όμως, στα τέλη του 12ου αιώνα, εποχή που το Ναύπλιο είχει απο

κτήσει μεγάλη δύναμη και ουσιαστικά είχε ξεπεράσει το Άργος σε φήμη και ισχύ, 

οι Ναυπλιείς να θέλουν να υποδηλώσουν και να προβάλουν το γεγονός, ότι μετεί

χαν και αυτοί στη λήψη των αποφάσεων και για τα εκκλησιαστικά πράγματα της 

περιοχής τους, παρόλο που η έδρα της επισκοπής δεν ήταν στην πόλη τους. 
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