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ΕΛΕΟΝΟΡΑ Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Α - Γ Α Λ Α Κ Η 

Η «ΕΙΚΟΝΟΚΛΑΣΤΙΚΗ» ΝΟΤΙΤΙΑ 3 ΚΑΙ 

ΤΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ 

Σε ενα γνωστό χωρίο πού αναφέρεται στο έτος 724/725, ή Χρονο

γραφία του Θεοφάνη μνημονεύει τή σθεναρή αντίδραση του πάπα Γρηγορίου 

Β'(715-731), όταν ο αυτοκράτορας Λέων Γ'προσπάθησε να επιβάλει τήν 

είκονομαχική πολιτική στή Ρώμη'. Στην άκαμπτη στάση πού ακολούθησε και 

ο επόμενος π ά π α ς Ρώμης Γρηγόριος Γ'(731-741) 2 , ό αυτοκράτορας, 

ασκώντας το φυσικό δικαίωμα να επεμβαίνει στα ζητήματα εσωτερικής 

οργάνωσης της εκκλησίας3, απάντησε μέ μια εντυπωσιακή ενέργεια: επί 

πλεϊον έκμανείς υπήγαγε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως (732)4 το 

Ιλλυρικό, αφαιρώντας το οριστικά από τήν θρησκευτική δικαιοδοσία της 

1. ΘΕΟΦΆΝΗΣ (έκδ. DE BOOR), 404. Λατινικές και ελληνικές πηγές αναφέρουν 
το γεγονός· βλ. Ilse ROCHOW, Byzanz im 8. Jahrhundert in der Sicht des Theophanes: 
Quellenkritisch-historischer Kommentar zu den Jahren 715-813, BEA 57, Βερολίνο 
1991,112-113. 

2. ΘΕΟΦΆΝΗΣ, 409* Liber Pontificals, τόμ. 1,403, έκδ. L. DUCHESNE, Bibliothèque 
des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, Παρίσι 1886, ανατ. 1955. 

3. L. BRÉHIER, Le monde byzantin IL Les institutions de l'empire byzantin, Παρίσι 
1970, 350. 

4 . ΘΕΟΦΆΝΗΣ, 410- βλ. M. A. ANASTOS, The Transfer of lllyricum, Calabria and 
Sicily to the Jurisdiction of the Patriarchate of Constantinople in 732-33, Studi bizantini e 
neoellenici 9, 1957, 14-31 (=TOY ΙΔΙΟΥ, Studies in Byzantine Intellectual History, 

Λονδίνο 1979, άρ. IX). Όμως, ό V. GRUMEL (L'annexion de l'Illyricum oriental, de la 
Sicile et de la Calabre au patriarcat de Constantinople. Le témoignage de Théophane le 
Chronographe, Recherches de science religieuse 40 (= Mélanges Jules Lebreton 2), 1951-
1952, 191-200) τοποθετεί τήν προσάρτηση τοϋ 'Ιλλυρικού τήν εποχή του πάπα 
Στεφάνου (752-757). Ή πρώτη άποψη έχει γίνει αποδεκτή από τήν πλειονότητα των 
μελετητών. 
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παπικής "Εκκλησίας. Μέ τον τρόπο αυτό το Πατριαρχείο Κωνσταντι

νουπόλεως αποκτούσε νέα διευρυμένη μορφή, αφού έπεξέτεινε τα όρια του 

σέ βάρος της "Εκκλησίας της Ριόμης5, ενώ από τήν άλλη πλευρά συνέπιπταν 

τά πολιτικά μέ τά εκκλησιαστικά σύνορα της αυτοκρατορίας. Ό πρώτος 

είκονομάχος πατριάρχης, 6 "Αναστάσιος (731-747), ήταν καί ό πρώτος 

πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως πού διοικούσε το "Ιλλυρικό6. 

Νέες μητροπόλεις καί επισκοπές προστέθηκαν τότε στην δικαιοδοσία 

του Πατριαρχείου, οί όποιες έπρεπε, όπως ήταν φυσικό, να ενταχθούν στην 

βυζαντινή εκκλησιαστική "ιεραρχία. Συστηματική προσπάθεια ένταξης τους 

θεωρείται ότι έγινε για πρώτη φορά στην Notitia, τήν λεγόμενη των 

είκονοκλαστών 7, ή όποια έχει διασωθεί σέ ενα μόνο χειρόγραφο του 14ου 

alcova, τον κώδικα Parisinus gr. 1555Α (=Notitia 3 στην τελευταία έκδοση)8. 

"Από πού, ϋμιος, ό συντάκτης άντλησε πληροφορίες γιά να κατατάξει 

στην βυζαντινή εκκλησιαστική ιεραρχία τις μητροπόλεις τού Ιλλυρικού μέ 

τις επισκοπές τους; Μολονότι δεν έχει διασωθεί Τακτικό μέ τήν προκαθεδρία 

των μητροπόλεων τού "Ιλλυρικού πού τελούσαν ύπό τον πάπα Ρώμης, 

ωστόσο, μέ βάση τά πρακτικά των Συνόδων καί τήν αλληλογραφία των 

Παπών, έχει γίνει αποδεκτό ότι ύπηρχε ειδικό σύστημα εκκλησιαστικής 

διοίκησης στό Ιλλυρικό, τήν υψηλή εποπτεία τού οποίου ασκούσε ό 

αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης9. Καθώς, όμως, δεν υπάρχει σαφής μαρτυρία, 

5. Σχετικά μέ τήν σημασία πού είχε γιά τήν "Εκκλησία της Ρώμης ή ενέργεια του 
Λέοντος Γ ' βλ. Fr. MASAI, La politique des Isaunens et la naissance de l'Europe, Byzantion 
33, 1963, 191-221. Βλ. καί Τ. Κ. ΛΟΥΓΓΗΣ, Οί «νέοι προσανατολισμοί» των 
Ίσαύρων, Βυζαντιακαΐ, 1982, 69 κέξ. 

6. Ή Χρονογραφία του Θεοφάνη (409) ανάμεσα στις άλλες κατηγορίες ψέγει 
τον πρώτο είκονομάχο πατριάρχη για ψιλαρχίαν χοσμικήν. 

7. Γ. Ι. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ. Αϊ Μητροπόλεις καί αρχιεπίσκοποι τον οικουμενικού 
πατριαρχείου καί ή «τάξις» αυτών, Texte und Forschungen zur byzantinisch-
neugriechischen Philologie, 'Αθήνα 1934, 23· Έλεωνόρα ΚΟΥΝΙΌΥΡΑ-ΤΑΛΑΚΗ, 

Συμβολή στην μελέτη της βυζαντινής εκκλησιαστικής ιεραρχίας κατά τήν περίοδο 
της πρώτης εικονομαχίας (Πρόδρομη ανακοίνωση), Βυζανπακά 14, 1994, 67-80. 

8. J. DARROUZÈS, Notitiae episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae, Παρίσι 
1981,230 κ.ε. [στό έξης ώς Notitia δηλώνονται τά κείμενα καί ώς DARROUZÈS, Notitiae 
τα σχόλια τοϋ εκδότη]. 

9. L. DUCHESNE, L'Ulyricum ecclésiastique, BZ 1, 1892, 532-533, 543 καί ανατ. 
στό Églises séparées, Παρίσι 1905, 229-277- Ch. PIETRI, La géographie de l'lllyricum 
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είναι αβέβαιο αν ό συντάκτης της Notitia 3 γνώριζε το σύστημα αυτό, ή αν 

βασίσθηκε σέ πρακτικά της αρχιεπισκοπής Θεσσαλονίκης10. 

'Απάντηση στό προηγούμενο ερώτημα θα μπορούσε νά δοθεί από τήν 

εξέταση τού τέταρτου μέρους" τού παρισινού Τακτικού. Αυτό το τέταρτο 

μέρος, όπου αναγράφονται κατά τάξη καί άνά επαρχία οί μητροπόλεις μέ 

τις επισκοπές τους, παρουσιάζει στον τρόπο καταγραφής αρκετές διαφορές 

από τήν τάξη των μητροπόλεων, όπως αυτή παρουσιάζεται στό δεύτερο 

μέρος τού Τακτικού. Άπό τήν έ'ζεταση της γλωσσικής απόδοσης ορισμένων 

μητροπόλεων καί επισκοπών τού Ιλλυρικού είναι δυνατόν να ανιχνεύσουμε 

άπό πού απέρρευσε το υπό εξέταση κείμενο καί ακόμα να οδηγηθούμε σέ 

ενδιαφέρουσες υποθέσεις γιά το ίΐδος τών πηγών, στίς οποίες ενδεχομένους 

βασίσθηκε ό συντάκτης της Notitia 3, ώστε νά καταρτίσει τον κατάλογο του. 

"Αξίζει νά υπογραμμίσουμε ότι οί ιδιότυπες ονομασίες πού διασώζει τό 

χειρόγραφο, γιά τις όποιες θά μιλήσουμε στην συνέχεια, εντοπίζονται 

αποκλειστικά καί μόνον σέ επισκοπές καί μητροπόλεις τού 'Ιλλυρικού- δεν 

παρατηρούνται ούτε στίς παλαιές μητροπόλεις καί επισκοπές τού 

Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ούτε καί σέ νέες αναγραφές, οί οποίες 

μνημονεύονται στην Notitia 3 γιά πρώτη φορά, αλλά αφορούν περιοχές πού 

ανήκαν άπό παλιά στην δικαιοδοσία τού πατριαρχείου Κωνσταντινου

πόλεως12. Ή ερευνά μας, λοιπόν, έχει επικεντρωθεί στην γλωσσική απόδοση 

πού διασώζει τό χειρόγραφο γιά τις νέες μητροπόλεις και επισκοπές τού 

πατριαρχείου άπό τήν περιοχή τού Ιλλυρικού. Ή παρούσα μελέτη 

αποσκοπεί νά δείξει ότι τό γνωστό πόνημα τού "Ιεροκλή, έργο του 527 ή 

ecclésiastique et ses relations avec l'Église de Rome (Ve-VIe siècles), στον τόμο: Villes et 
peuplement dans l'Illyricum protobyzantin, Actes du colloque organisé par l'Ecole 
française de Rome, Ρώμη 1984,21-62. 

10 . ΚΟΜΔΑΡΗΣ, Μητροπόλεις, 64 κ.ε. 
11. Ή Notitia 3 χωρίζεται σέ τέσσερα μέρη, σύμφωνα μέ τους βαθμούς της 

εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Στό πρώτο μέρος γίνεται λόγος γιά την πρωτοκαθεδρία 
τών πατριαρχείων (Notitia 3. 1-5), στό δεύτερο τών μητροπόλεων (Notitia 3. 6-54), στό 
τρίτο τών αυτοκέφαλων αρχιεπισκοπών (Notitia 3. 55-94) καί στό τέταρτο τών 
μητροπόλεων μέ τις επισκοπές τους (Notitia 3. 95-779). 

12. Βλ. γιά παράδειγμα τις επισκοπές που προστίθενται στίς μητροπόλεις 
Λαοδικείας της Φρυγίας Καπατιανης (Notitia 3. 397-418) καί Φιλιππουπόλεως 
(Notitia 3. 657-666). 
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5 2 8 π , ελάχιστα έχει επηρεάσει τό παρισινό Τακτικό, καί ότι ή λεγόμενη 

Notitia τών είκονοκλαστών βασίσθηκε πιθανότατα σέ κάποιο λατινικό 

κείμενο. 

Οί μητροπόλεις τού 'Ιλλυρικού πού προστίθενται στό τέταρτο μέρος της 

Notitia είναι οί ακόλουθες: Γορτύνης της επαρχίας Κρήτης, Θεσσαλονίκης 

τής επαρχίας Μακεδονίας, Νικοπόλεως τής επαρχίας Παλαιάς 'Ηπείρου, 

Δυρραχίου τής επαρχίας Ηπείρου Α ' , Λαρίσσης τής επαρχίας δευτέρας 

θετταλίας, Κεφαλληνίας τής επαρχίας "Ηπείρου πρώτης, Κορίνθου τής 

επαρχίας Πελοποννήσου, 'Αθηνών τής επαρχίας "Ελλάδος. Ά π ό τήν παλαιά 

ΰπαρχία "Ιλλυρικού βλέπουμε ότι απουσιάζουν οί επαρχίες Μακεδονίας Β ' , 

Δακίας Μεσογείου καί Παραδουνάβειας καί ή επαρχία Δαρδανίας, οί 

όποιες είχαν παραχωρηθεί άπό τό 535 στον μητροπολίτη τής Νέας 

Τουστιν ιανής 1 1 · ή εκκλησιαστική οργάνωση τών επαρχιών αυτών τού 

Ιλλυρικού διαλύθηκε μετά τις σλαβικές επιδρομές καί ή τύχη τους μετά τό 

602 παραμένει αγνα)στηΠ. Γιά τόν λόγο αυτό δέν περιλαμβάνονται στό 

Τακτικό τού Parisinus gr. 1555 Α. Ό συντάκτης λοιπόν τού Τακτικού, 

γράφοντας οπωσδήποτε μετά τό 602, φαίνεται καλά ενημερωμένος γιά τήν 

πολιτική κατάσταση καί τά όρια τής αυτοκρατορίας. 

Ή μητρόπολη Κρήτης, ή όποια κατατάσσεται σέ πολύ υψηλή θέση στην 

"ιεραρχία16, είναι ή πρώτη μητρόπολη άπό τό 'Ιλλυρικό. Ό τρόπος γραφής 

13. Πρβλ. Ε. HOMGMANN, Le Synecdèmos d'Hiéroclès et l'opuscule géographique de 
Georges de Chypre, Βρυξέλλες 1937, 1. 

14 Νεαρά Ίουστινιανοΐ» XI. έκο. R. SCHOELL-G. KROLL, Βερολίνο 1895, ανατ. 
1972- ΠΡΟΚΌΠΙΟΣ, Περί Κτισμάτων IV. 1, 18 (έκδ. J. HAURY- G. WIRTH, Procopii 
Caesarensis Opera Omnia IV, 24-25). 

15. Γ. Ι. ΘΕΟΧΛΡΙΔΙΙΣ, Ιστορία της Μακεδονίας m,α τους Μέσους Χρόνους 
(285-1354), θεσσαλονίκη 1980, 122- Β. BAVANT, La ville dans le nord de l'illyncum 
(Pannonie, Mesie I, Dacie et Dardanie), στον τόμο Villes et peuplement dans l'IIlyricum 
protobyzantin, 272-285. 

16. Τούτο οφείλεται, κατά τήν γνώμη μου, στην αναγωγή του νησιού σέ θέμα καί 
συμπίπτει χρονικά μέ τήν θρησκευτική προσάρτηση τοΰ νησιοΰ στό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως βλ. ΚΟΥΝΓΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ, Συμβολή, 71 κ.ε. 1'ιά τήν 
εκκλησιαστική διοίκηση της Κρήτης βλ, όμως καί D. TSOUGARAKIS, Byzantine Crete. 
From the 5th Century to the Venetian Conquest, 'Αθήνα 1988, 198 κ.ε., καθώς καί 
Elisabeth MALAMLT, Les îles de l'Empire byzantin (VlIIe-XIIe siècles), Παρίσι 1988, τόμ. 
I, 336. 
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καί γλωσσικής απόδοσης τών επισκοπών στό χειρόγραφο τής Notitia 3 

παρουσιάζει ορισμένες "ιδιομορφίες, οί όποιες εμφανίζονται ήδη άπό τήν 

προ'πη αναγραφή. Ή πρώτη επισκοπή τής μητροπόλεως Γορτύνης, αλλά και 

όλου τού 'Ιλλυρικού στην Notitia 3, είναι ή επισκοπή 'Αρκαδίας'7. Τό χειρό

γραφο φέρει τήν γραφή όρκαοίας, ενώ στην πρώτη επισκοπή τού Ιλλυρικού 

παρατηρείται ή μοναδική παράλειψη τού συνοδευτικού σέ όλες τις επισκοπές 

άρθρου ό. Μήπως ό γραφέας ξέχασε νά γράψει τό άρθρο, τό όποιο, όμως, 

δεν παραλείπει ποτέ στον εκτενή κατάλογο τών επισκοπών, ή μήπως δεν τό 

έγραψε, γιατί στό πρωτότυπο κείμενο δέν υπήρχε άρθρο; Γιά τό πρωτότυπο 

κείμενο θα επανέλθουμε στην συνέχεια, κρατώντας ώς πρώτο στοιχείο τήν 

απουσία τού άρθρου άπό τήν μνεία τής πρώτης επισκοπής τού Ιλλυρικού. 

Ή 'Ιεράπετρα αναγράφεται στό χειρόγραφο ώς Γερπέτρας ή 

ίηρπέτρας^. Ώ ς προς τόν δεύτερο τύπο θά μπορούσαμε νά υποθέσουμε ότι 

ό συντάκτης τού καταλόγου έγραψε ίηρα μεταγράφοντας τήν λέξη άπό τό 

λατινικό hiera, καθώς συνήθης είναι ή μεταγραφή τού e σέ η, όπως είναι 

εμφανές άπό τό σφραγιστικό υλικό1 9. "Αν, ωστόσο, ό πρώτος τύπος είναι ό 

ορθός, κατά τήν γνώμη μου πιθανότερο, τότε θά μπορούσαμε νά υποθέ

σουμε ότι τό Γερπέτρας προέρχεται πάλι άπό τό λατινικό Gierapetra, μέ 

γραφική απόδοση τού ήχου ιε, όπως άλλωστε μεταγράφεται σέ μεταγενέ

στερη εποχή ή Ιεράπετρα στα λατινικά2 0. "Εκείνο πού παρατηρούμε είναι ότι 

17. Λήμμα «Arcadia» (R. JANIN), DHGE 4, στ. 115 (1483) καί TSOUGARAKIS, 

Byzantine Crete, 227, 231. 
18. Ό έκδοτης έχει διαβάσει Γηπέτρας, ένώ στο χγφ. τό τρίτο γράμμα ανάμεσα 

στό η (;) καί τό π είναι καθαρό ρ· βλ. κριτικό υπόμνημα στην έκδοση Notitia 3. 244. 
19. Σφραγίδα έχει τήν επιγραφή Ιωάννου stratelatu (G. ZACOS- Α. VEGLERY, 

Byzantine Lead Seals, Βασιλεία 1972, τόμ. 1/1, αρ. 392) και άλλη Ιωάννου (;) 
στρατηλάτου ( δ.π., αρ. 393). Γιά τις δίγλωσσες σφραγίδες βλ. Ν. OIKONOMIDHS, 

L'épigraphie des bulles de plomb byzantines, στό G. CAVALLO - C. MANGO (έκδ.), Epigrafia 
medioevale greca e latina. Ideologia e funzione, Spoleto 1995,157 κ.ε. 

20. P. FAURE, Villes et villages de la Crète orientale entre 1577 et 1629, Κρητολογία 
1, 1975, 32 (TOY ΙΔΙΟΥ, Recherches de Toponymie Cretoise. Opera Selecta, Amsterdam 
1989, 339-343). Στό Μαρτύριον τών 'Αγίων Δέκα μαρτύρων τών έν Κρήτη 
μαρτνρησάντων έν Γορτύνη μητροπόλει (έκδ. Ρ. FRANCHI DE CAVALIERI, Ι dieci martin 
di Creta, Miscellanea Giovanni Mercati 5, ST 125, Βατικανό 1946, 40), γραμμένο 
ανάμεσα στον 6ο καί τόν 8ο αιώνα, μνημονεύεται ή επισκοπή μέ τήν αρχαία ονομασία 
της Ίεράπυτνα. Δέν είναι γνωστό πότε εγκαταλείφθηκε ή ονομασία αυτή. 
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καί στους δύο τύπους γραφής προϋποτίθεται ή επίδραση τών λατινικών 2 1 

στην απόδοση τού τοπωνυμίου, επίδραση ή οποία λανθάνει στην γλωσσική 

απόδοση καί άλλων επισκοπών. 

Ή επισκοπή Συβρίτου2 2 αναγράφεται στό χειρόγραφο ιός σουάριτος. "Η 

προέλευση τής περίεργης αυτής ονομασίας είναι δύσκολο νά ερμηνευθεί. 

"Ισως θά μπορούσε νά αποδοθεί σέ λάθος ανάγνωση τού γραφέα2"*, αν 

λάβουμε υπόψη μας ότι τό a στή λατινική έπισεσυρμένη γραφή σχηματίζεται 

ώς ανοιχτό υ . 2 4 "Αλλα)στε, όπως θά δούμε στην συνέχεια καί σέ άλλα 

παραδείγματα, ό συντάκτης εύρισκε δυσκολία στην ανάγνωση του a, 

ιδιαίτερα όταν αυτό συνδυαζόταν μέ άλλα παρακείμενα γράμματα, μέ 

αποτέλεσμα νά παρατηρούνται παραναγνώσεις. Ά π ό τήν άλλη πλευρά, ή 

Ιδια περίπου ονομασία Σουαρέτ γιά τήν επισκοπή Συβρίτου διασώζεται σέ 

χειρόγραφο πού χρονολογείται στα τέλη τού 12ου καί τις αρχές του 13ου 

αιώνα. Ή ονομασία αυτή αποδίδεται σέ σημιτική γλωσσική επίδραση 2 5 , 

εσφαλμένα κατά τήν γνώμη μου, εφόσον παρεμφερής τύπος απαντάται 

προγενέστερα. Ή εμφανής γλωσσική ομοιότητα τών δύο τύπων, μολονότι 

απέχουν μεταξύ τους χρονικά, θά μπορούσε νά μας οδηγήσει στην υπόθεση 

21. "Η επίδραση τών λατινικών στην εξέλιξη τής ελληνικής μικρογράμματης 
γραφής κατά τόν έβδομο αιώνα έχει τονισθεί ιδιαίτερα: Α. BLANCHARD, Les origines 
lointaines de la minuscule, στον τόμο La paléographie grecque et byzantine, Παρίσι 1977, 
167-173. 

22. R. P. F. Michaelis LE QLIEN, Oriens Christianus, Παρίσι 1740, ανατ. Graz 1958, 
τόμ. IL 269-270- TSOLGARAKIS, Byzantine Crete, 228. Βλ. όμως την ύπυγραςη του 
Cynllus episcopus Subtuus (MANSI. VII, 622 D). 

23. Βλ. τόν τρόπο πού μεταγράφεται η Ραβέννα άπό τά λατινικά στα ελληνικά 
ρανενατες καί ραουενατες σέ μία πράξη δωρεάς τού defensor της εκκλησίας της 
Ραβέννας στα μέσα του 7ου αιώνα, όπως παρατίθεται στην Table ronde animée par Α. 
GLILLOC , στον τόμο La paléographie grecque et byzantine, 527, άπό τήν έκδοση J. Ο. 
TJÄÜER, Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens, Lund 1955. 

24. E. THOMSON, Έγχειρίδιον 'Ελληνικής καί Λατινικής Παλαιογραφίας ύπό 
Έδ. Θόμψωνος, μετάφραση Σ. ΛΆΜΠΡΟΥ, "Αθήνα 1903, 344, 351. 

25. Ή μαρτυρία προέρχεται άπό χειρόγραφο τών ετών 1195-1203 του 
Συνοδικού τής Συβρίτου, όπου ή επισκοπή διασώζεται υπό τόν τύπο Σουαρέτ: 
Ί[ωάνν]ον τοϋ θεοφιλέστατου επισκόπου τής καθ" ημάς άγιωτάτης επισκοπής 
Σουαρέτ βλ. V. LAURENT, Le synodicon de Sybrita et les métropoles de Crète aux Xe-
XHIe siècles, ÉO 32, 1933, 388 καί τα σχόλια, 391 σημ. 2· πρβλ. MALAMUT, Les îles. 
353-354. 
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ότι πρόκειται ϊσως γιά μία εντόπια διαλεκτική απόδοση τού τοπωνυμίου, 

ενδεχομένως επηρεασμένη άπό τά λατινικά. Έκτος όμως άπό τήν δημώδη(;) 

αυτή ονομασία, χρησιμοποιείται παράλληλα καί ή γνωστή ονομασία τής 

επισκοπής, καθώς μνημονεύεται σέ επίσημα κείμενα, όπως είναι τά 

πρακτικά τών Συνόδων26. 'Ίδιες παρατηρήσεις θά μπορούσαν νά γίνουν γιά 

τήν επισκοπή Λάμπης, ή οποία στό χειρόγραφο μνημονεύεται υπό τόν τύπο 

λάπης. Ύπό τήν μορφή Lappae απαντάται στην επιστολή (χρ. 458), τήν 

όποια οί επίσκοποι τής Κρήτης απηύθυναν στον αυτοκράτορα Λέοντα 

Α ' (457-474) γιά νά ομολογήσουν τήν πίστη τους στην ορθοδοξία27· μέ τήν 

ίδια μορφή Λάππης αναφέρεται ή ίπισκοπή στό Μαρτύριο τών αγίων Δέκα 

μαρτύρων, έργο μεταγενέστερο από τήν επιστολή, αφού έχει συνταχθεί 

ανάμεσα στον 6ο καί 8ο αιώνα' 8. Επιπλέον τό 668 μνημονεύεται ό 

Ιωάννης episcopus Lappae, τήν καθαίρεση τού όποιου είχε ζητήσει μέ 

επιστολή του ό αρχιεπίσκοπος Κρήτης Παύλος ά.τό τόν πάπα Βιταλιανό 

(65 7-672 ) 2 9. 'Αξίζει νά σημειώσουμε ότι στην λατινική μετάφραση τών 

Πρακτικών τής Ζ ' Οικουμενικής Συνόδου τού 787 π επισκοπή αναγράφεται 

ώς Λάμπης καί Lampaei0. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ή ονομασία Αάππη 

είναι συνήθης καί απαντάται στις πηγές τού εβδόμου αιώνα, επηρεασμένη 

άπό τά λατινικά31, καί Ισως άπηχίΐ ενα κοινό τύπο τής τοπικής διαλέκτου 

γιά τήν απόδοση τού τοπωνυμίου αυτή τήν εποχή, κάτι ανάλογο μέ τήν 

περίπτωση τής Συβρίτου καί τής θεσσαλονίκης πού θά εξετάσουμε στην 

συνέχεια. 

"Έχοντας διερευνήσει τόν τρόπο πού αποδίδονται γλωσσικά οί 

επισκοπές τής μητροπόλεως Γορτυνης στην Notitia 3 καί υπογραμμίζοντας 

τήν απουσία άρθρου πού εντοπίσαμε στην άναγραςή τής πρώτης επισκοπής 

26. Στα πρακτικά τής Συνόδου τοϋ 787 υπογράφει ό Θεόδωρος επίσκοπος τής 
πόλεως Σονβρίτων : MANSI, XIII, 392 Α. 

27. MANSI, VII, 622 D. 

28. Μαρτύρων τών έν Κρήτ^ μαρτυρηαάντων, 40. Βλ. Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ, 

Γεωγραφικά ονόματα, ΕΕΒΣ 28, 1958, 6-7. 
29. MANSI, XI.16B-17D. 
30. MANSI, XIII, 392 Β. 
31. Ό Στέφανος Βυζάντιος (έκδ Α. ΜΕΙΝΕΚΕ, Βερολίνο 1849, ανατ. Chicago-

Illinois 1992, 410), κείμενο πιθανώς τών ετών 528-535 (βλ. ODB 3, 1953), διασώςει 
τόν τύπο Λάμπης πρβλ. MALAMUT, Les îles, 352. 
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τού Ιλλυρικού, διαπιστιόνουμε τήν επίδραση τών λατινικών στην γλωσσικι 

απόδοση τών επισκοπών τού παρισινού Τακτικού. Είναι, λοιπόν, δυνατοί 

νά υποθέσουμε ότι ό συντάκτης τής Notitia 3 είχε υπόψη του κάποκ 

λατινικό κείμενο πρώιμης εποχής. "Απο τήν άλλη πλευρά, ό Συνέκδημος τοΐ 

Τεροκλέους δέν φαίνεται νά αποτέλεσε πηγή γιά τήν ένταξη τών επίσκοπου 

Κρήτης στην βυζαντινή εκκλησιαστική ιεραρχία, καθώς έπισημαίνοντα 

αριθμητικές κυρίως διαφορές ανάμεσα στους δύο καταλόγους32. 

Γιά τήν μητρόπολη Θεσσαλονίκης τής επαρχίας Μακεδονίας πρώτης 

επισημαίνεται, τόσο στό δεύτερο όσο καί στό τέταρτο μέρος τού χειρο 

γράφου, ή γραφή Σαλωνίκη μητρόπολις, τήν οποία δέν έχει υιοθετήσει e 

εκδότης, άν καί τήν θεωρεί αξιοπρόσεχτη33. Ή ύπαρξη τού τύπου οαλωνίκ 

στό τέταρτο καί σαλωνίκη στό δεύτερο μέρος, αντί θεσσαλονίκη34, μας κάνε 

νά πιστεύουμε ότι δέν πρόκειται γιά λάθος αντιγραφής, αλλά γιά ένα τύπ< 

πού υπήρχε στό κείμενο, απ' όπου άντλησε τά στοιχεία του ό συντάκτης. Τ 

Ιδια ονομασία τής εξέχουσας αυτής μητροπόλεως τού Ιλλυρικού 3 

μαρτυρείται σέ μολυβδόβουλλο τών βασιλικών κομμερκίων Σαλονίκης το· 

έτους 738/9 καί θεωρείται ότι αποδίδει τήν λατινική δημώδη μορφή τη 

32. Στον Συνέκδημο, ή επαρχία Κρήτης αριθμεί 23 πόλεις μαία με τη 
μητρόπολη Γόρτυνα (Συνέκδημος, 649.4-651.2), ενώ στην Notitia 3 συνολικά άνο 
γράφονται 12 επισκοπές μαζί μέ τήν μητρόπολη Γόρτυνα, κάτι πού άνταποκρίνεπ 
στην μνεία άπό τό Εγκώμιο προς τον απόστολο Τίτο, έργο του "Ανδρέα Κρήτη 
(660-740), ότι μετά τα μέσα τοΐ' εβδόμου αιώνα ή τις αρχές το» ογδόου αιώνα, εποχ 
συγγραφής του 'Εγκωμίου, ή Κρήτη είχε 12 επισκοπικές έδρες (Τίτος ό Γ?" 
δυοκαιδεκάδος τών τηδε καθέδρας άρχίθρονος: PG91, 1157 Β). Στην Notitia! 
μητρόπολη Κρήτης αριθμεί 20 επισκοπές, οί οποίες θεωρούνται ότι έχου 
αντιγραφεί άπό τόν Συνέκδημο τοΰ "Ιεροκλή- βλ. DARROLZLS Notitiae, 29. 

33. Notitia 3.16. 
34. Ή Notitia 2.13, κατάλογος σαφώς προγενέστερος άπό τή Notitia 2 κι 

επηρεασμένος απο τόν Συνέκδημο (DARROUZÈS, Notitiae, 18), έχει την γραφ 
Θεσσαλονίκη. 

35. V. GRUMEL, Le vicariat de Thessalonique et le premier rattachement de l'Illyricui 
Oriental au Patriarcat de Constantinople, Annuaire de l'École de legislation religieuse 
l'Institut Catholique de Paris, Παρίσι 1953, 49-63· ΟΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, Ιστορία τι 
Μακεδονίας, 103 κ.ε. 
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λέξης Θεσσαλονίκη κατά τήν τρίτη δεκαετία τού 8ου αιώνα36, δηλαδή μετά 

τό 732, οπότε πιθανότατα συντάχθηκε ή Notitia 3. "Εξάλλου, όπως 

πιστοποιεί τό σιγιλλογραφικό υλικό τού 7ου37 καί τών μέσων τού 8ου 

αιώνα 3 8, τά λατινικά ήταν σέ χρήση στην περιοχή τού Ιλλυρικού, ενώ ή 

λατινική γλώσσα χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή τών κατοίκων τής 

Θεσσαλονίκης στα τέλη τού 7ου αιώνα39. Ή ονομασία, λοιπόν, πού έχει 

αναγράψει ό συντάκτης τής Notitia 3 δείχνει νά απηχεί τήν τρέχουσα 

ονομασία τής πόλης γύρω στα μέσα τού 8ου αιώνα, ονομασία πού απέρ

ρευσε από τήν ευρεία χρήση τών λατινικών στην περιοχή, ή όποια μέχρι τό 

732 υπαγόταν στην θρησκευτική δικαιοδοσία τού πάπα Ρώμης. Άπό τήν 

άλλη πλευρά, καί στην περίπτωση τής Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι ό 

συντάκτης χρησιμοποίησε κάποιο λατινικό κείμενο γιά νά καταρτίσει τόν 

κατάλογο του. 

Οί πληροφορίες μας γιά τις επισκοπές τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 

πριν άπό τήν ένταξη τους στό πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης είναι 

αποσπασματικές καί προέρχονται κυρίως άπό τά Πρακτικά τών Συνόδων40. 

Ή αριθμητική διαφορά πού εντοπίζεται41 ανάμεσα στίς επισκοπές τής 

Notitia 3 καί στίς υπογραφές τών επισκόπων πού μετείχαν στίς Συνόδους, 

οδηγεί στην διαπίστωση ότι ό συντάκτης τού κατάλογου δέν έλαβε υπόψη του 

Πρακτικά Συνόδων. 

36.1. NESBITT- Ν. OIKONOMIDES, Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks 
and in the Fogg Museum of Art., Italy, τόμ I, North of the Balkans, North of the Black Sea, 
Washington D.C. 1991, αρ. 18. 29. 

37. Ό. π., άρ. 6.1,18.83. 
38 Βλ. γιά παράδειγμα τόν τύπο κουραπαλάτης, σαφώς επηρεασμένο άπό τα 

λατινικά, πού εντοπίζεται στίς σφραγίδες του Άρταβάσδου, χρονολογημένες 
ανάμεσα στά χρόνια 718-741: Ν. OIKONOMIDES, A Collection of Dated Byzantine Lead 
Seals, Washington D.C 1986, άρ. 32, 33. 

39. Μάρθα ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, Μιά παρατήρηση στή Διήγηση τών 
Θαυμάτων του αγίου Δημητρίου, Βνζαντιακά 3, 1983, 83-90. 

40. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 'Ιστορία τής Μακεδονίας, 39 καί σημ. 6. 
41. Στον πίνακα, πού παραθέτει ό PIETRI (La géographie de rillyricum 

ecclésiastique, 60-62) γιά τους πατέρες πού μετείχαν στίς συνόδους Εφέσου (449) καί 
Χαλκηδόνας (451), οί επισκοπές τής επαρχίας Μακεδονίας (6 καί 8 επισκοπές 
αντίστοιχα), αλλά καί οι υπόλοιπες άπό τό Ιλλυρικό, είναι πολύ λιγότερες άπό τις 
19 επισκοπές πού αναφέρει ή Notitia 3. 258-276. 
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"Έχοντας αποκλείσει τά Πρακτικά τών Συνόόιον, άλλα καί τό> 

Συνέκδημο τού Ίεροκλέους4 2 ώς πηγή πληροφοριών γιά τις ανάγραφες ταυ 

επισκοπών τής επαρχίας Μακεδονίας στην Notitia 3, ή έρευνα στράφηκι 

προς τήν διερεύνηση τών μαρτυριών άπό τά 'Οδοιπορικά. Πράγματι 

ομοιότητες παρατηρούνται ανάμεσα στα ονόματα τών επισκοπών τη: 

Notitia 3 καί τών τοπωνυμίων πού υπάρχουν στο "Οδοιπορικό το ι 

Άντωνίνου, κείμενο τού 4ου αιώνα, μέ μεταγενέστερες προσθήκες 4 3 

Συγκεκριμένα, στό "Οδοιπορικό αυτό οί πόλεις απαντούν μέ τόν εξής τρόπο 

Nicia, Heraclea, Cellis, Edessa, (Castra), Pella, Thessalonica, Melissurgii 

Apollonia, Amphipoli, Philippis, Neapoli4 4- άπό τήν άλλη πλευρά, στή" 

Notitia 3 οί επισκοπές αναγράφονται μέ τήν ακόλουθη σειρά: Διοκλητια 

νουπόλεοις 4 5, Νίκης 4 6, Ηράκλειας, Κέλλης4 7, "Εδέσσης, Κάστρων 4 8, Πέλ 

42. Ή διαφορετική ονομασία τών επισκοπών, ή ανεξάρτητη ιεραρχική καταταξ 
τών επισκοπών της μητρόπολης Θεσσαλονίκης στην Notitia 3 προς τις πόλεις το 
καταλόγου του Συνεκδήμου του Ιεροκλή, όσο καί οί αριθμητικές διαφορές στί 
αναγραφές τών δύο καταλόγων -στον Συνέκδημο γιά τήν επαρχία Μακεδονίας Α 
(638.2-640) υπάρχουν 32 πόλεις, ενώ ή Notitia 3 έχει 20 επισκοπές- συνιστοΰ 
αδιάσειστα στοιχεία, πού οδηγούν στην διαπίστωση ότι πρόκειται γιά δύ 
ανεξάρτητα κείμενα. 'Αριθμητικές οιαφορές, άλλα καί γλωσσικές αποκλίσεις στή 
απόδοση τής ονομασίας τών πόλεων εντοπίζονται καί σέ άλλες επαρχίες το 
'Ιλλυρικοί. 

43. Das Itinerarium Antonini, έκδ. Κ. MILLER, Itineraria Romana, Römisch 
Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana, Στουτγάρδη 1916, ανατ. Ρώμη 196-

LIV-IXVII. 

44. Itinerarium Antonini, άρ. 318-321, LXII. 

45. Σύμφωνα μέ τόν Συνέκδημο (642.13), αλλά καί τόν ΠΡΟΚΌΠΙΟ (/7CÌ_ 

Κτισμάτων, IV. 3, 273) ή Διοκλητιανούπολις δέν ανήκε στην επαρχία Μακεδονία* 
άλλα στην επαρχία Θεσσαλίας. Γιά ενδεχόμενη ταύτιση της βλ. "Αγγελικ 
ΚΩΝΣΊΛΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορική Γεωγραφία Μακεδονίας (4ος~6ος αιώνας), òli 
διατρ., Γιάννενα 1984, 375 καί Θ. ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ, Ανασκαφή Διοκλητιανουπόλεως. C 
πρώτες εκτιμήσεις, ΑΑ 43, 1988, 195-218 και κυρίως 198-200. 

46. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μακεδονία, 192-193. 
47. Ch. EDSON The location of Celiac and the route of the Via Egnatia in Wester 

Macedonia, Classical Philology 56/1, 1951, 1-16. 
48. To τοπωνύμιο δέν ταυτίζεται μέ τήν Καστοριά: βλ. V. LAURENT, Le Corpus d 

sceaux de l'empire byzantin, V/2. L'Église, Παρίσι 1965, 327· ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ, Άνασκαφ 
Διοκλητιανουπόλεως, 195-198. 
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λης, Εύδοξιουπόλεως 4 9, 'Απολλωνίας5 0, 'Απαλού5 1, Παρθικοπόλεως, Καλ-

λίκου, Κυπέρου 5 2, Σέρρας 5 3, Άμφιπόλεως, Φιλιππουπόλεως 5 4, Νεαπόλεως, 

Δελέβου 5 5 , Κίτρους. "Αν εξαιρέσουμε τις επισκοπές Εύδοξιουπόλεως, 

Καλλίκου, Κυπέρου, Δελέβου καί Κίτρους, οί όποιες μνημονεύονται γιά 

πρώτη φορά στην Notitia 3, μπορούμε νά διαπιστώσουμε τήν εμφανή 

ομοιότητα μέ τόν κατάλογο τών πόλεων-σταθμών τού "Οδοιπορικού του 

Άντωνίνον, τόσο στην γλωσσική απόδοση τών τοπωνυμίων, όσο και στην 

ακολουθούμενη σειρά. Ή σειρά τών αναγραφών υποδηλώνει ότι οί 

επισκοπές τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης στην πλειονότητα τους αποτε

λούν πόλεις ή σταθμούς τής "Εγνατίας όδοΰ 5 6 καί κατατάσσονται ή μία 

μετά τήν άλλη. Τά παραπάνω θά μπορούσαν νά οδηγήσουν στην υπόθεση 

ότι ό συντάκτης τής Notitia 3 συνέταξε τόν κατάλογο τών επισκοπών Θεσσα-

49. Άταύτιστο τοπωνύμιο, τό όποιο βέβαια οέν έχει καμμία σχέση μέ τήν 
Σηλυμβρία, ή όποια μετονομάστηκε σέ Εύδοξιουπολη στίς αρχές του 5ου αιώνα- βλ. 
λήμμα «Eudoxiopolis» (R. JANIN), DHGE 15, 1343. 

50. Δέν είναι γνωστό άν πρόκειται γιά τήν 'Απολλωνία πού είχε επισκεφθεί ό 
'Απόστολος Παύλος καί βρισκόταν παρά τήν 'Εγνατία όδό. Ή ταύτιση της μέ τήν 
μεταγενέστερη επισκοπή 'Ιερισσού είναι αβέβαιη: Denise PAPACHRYSSANTHOU, 

Histoire d'un évêché by /antin: Hiérissos en Chalcidique, TM8, 1981, 373 σημ. 1. 
51. Τό τοπωνύμιο δέν είναι γνωστό άπό άλλη πηγή. 
52. Άταύτιστα τοπωνύμια. 
53. LE QUIEN, Oriens Christianus, τόμ. II, 78-90. Ή ονομασία Σέρρας, ή όποια 

άπαντα σέ σφραγίδα τού 9ου αιώνα (NESBITT- OIKONOMIDES, Catalogue, τόμ. Ι, άρ. 
42.1) θά μπορούσαμε.ϊσως, νά υποθέσουμε ότι προέρχεται άπό τήν λατινική εκφορά 
του τοπωνυμίου, καθώς σέ λατινικές πηγές μαρτυρειται ώς Siras, Sarra, Serre· βλ. Π. Ν. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ, Αι Σέρραι καί τά προάστεια τά περί τάς Σέρρας καί ή μονή Ιωάννου 
τού Προδρόμου, ΒΖΧ 1894, 233. 

54. Ό συντάκτης είδε τό τοπωνύμιο Φιλίππων καί τό μετέτρεψε στον πιο 
οικείο τύπο Φιλιππουπόλεως. Πρόκειται βέβαια γιά τους Φιλίππους, όπως έχει 
διορθώσει τό κείμενο ό πρώτος έκδοτης τού παρισινού Τακτικού C. DE BOOR, 

Nachträge zu den Notitiae Episcopatuum, Zeitschrift für Kirchengeschichte 12,1891,594. 
Βλ. όμως τις παρατηρήσεις τοϋ P. LEMERLE, Phiìippes et la Macédoine orientale à 
l'époque chrétienne et byzantine. Recherches d'histoire et d'archéologie, Παρίσι 1945, 
252 καί τά σχόλια στις σημ. 5 καί 7. 

55. Τά δύο τελευταία είναι άγνωστα τοπωνύμια. 

56. Loukritia GOUNAROPOLLOU- Μ. Β. HATZOPOULOS, Les militaires de la voie 

egnatienne entre Héraclée des Lyncestes et Thessalonique, Μελετήματα 1, Αθήνα 1985, 

36-37, 40-52. 
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λονίκης μέ βάση κάποιο γεωγραφικού χαρακτήρα κείμενο (οδοιπορικό;), 

γραμμένο λατινικά, όπου είχαν προστεθεί καί νέα τοπωνύμια, χωρίς νά 

μπορούμε νά πούμε μέ βεβαιότητα, αν αυτά ήταν νέοι ενδιάμεσοι σταθμοί 

στίς ήδη γνωστές επισκοπές. 

"Απ' όσο μας επιτρέπει ή μέχρι τώρα έρευνα, διαπιστώνουμε ότι τό 

παρισινό Τακτικό απηχεί τρέχουσες ονομασίες πόλεων, οί όποιες ήταν σέ 

χρήση τόν έβδομο αάάνα. Οί τρέχουσες αυτές ονομασίες υποδηλώνουν τήν 

χρήση λατινικών στην περιοχή, ή οποία υπαγόταν στην Εκκλησία τής 

Ρώμης. Οί παρατηρήσεις αυτές ισχύουν βέβαια αποκλειστικά γιά τις 

επισκοπές τού "Ιλλυρικού, οί όποιες είχαν περάσει στην σφαίρα επιρροής τού 

Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης καί οχι γιά εκείνες πού είχαν 

υπαχθεί παλαιότερα στό Πατριαρχείο· αυτές αναγράφονται στό παρισινό 

Τακτικό μέ τά συνήθη λάθη πού παρατηρούνται στά χειρόγραφα τών 

Notitiae episcopatuum. 

"Έχοντας εξετάσει ώς τιάρα μόνον τά πρώτα δείγματα πού μας 

επιτρέπουν νά υποπτευθούμε ότι ή κατάταξη τών μητροπόλεων καί τών 

επισκοπών τού "Ιλλυρικού στό παρισινό Τακτικό στηρίχθηκε σέ κάποιο 

λατινικό κείμενο, προγενέστερο βέβαια τού 732, θά επιστήσουμε τήν προσοχή 

μας καί σέ άλλες αναγραφές άπό τήν "ίδια περιοχή, χωρίς νά κάνουμε 

ιδιαίτερη αναφορά στους πάμπολλους ίωτακισμούς57. 'Αναγραφές μέ απλή 

ονομασία φαίνεται ότι μεταγράφονται χωρίς δυσκολία άπό τά λατινικά στα 

ελληνικά, καθώς ό συντάκτης έγραφε ό,τι έβλεπε μπροστά του, όπως 

φαίνεται στά ακόλουθα χαρακτηριστικά παραδείγματα: ή επισκοπή 

Βουλλίδος58 τής μητροπόλεως Δυρραχίου, παρουσιάζεται στό χειρόγραφο 

υπό τόν τύπο βύλης ή επισκοπή Βούρας τής μητροπόλεως Κορίνθου υπό 

τον τύπο βύρας- ή αναγραφή σαλτουβόργης απαντάται ώς επισκοπή τής 

μητροπόλεως Λαρίσσης τής επαρχίας Δευτέρας Θεσσαλίας59, προερχόμενη 

57. 'Αναφέρουμε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα: γιά τήν επισκοπή 
Σητείας τό χγφ. παρουσιάζει τήν γραφή αιτίας- ή επισκοπή Κνωσού γράφεται ώς 
κνόσου-, ή επισκοπή Κυδωνιάς παρουσιάζει τήν γραφή κυδονίας· ή επισκοπή 
Δωόο')νης τής μητρόπολης Νικοπόλεως παρουσιάζεται ώς όοόονιας καί ή επισκοπή 
"Ελάτειας ώς έλατίας. 

58. Λήμμα «Bullis» (R. JANIN), DHGE 10, στ. 1211. 
59. Πρόκειται γιά προσωνυμία πού απαντάται γιά πριότη φορά στό παρισινό 

Τακτικό: βλ. "Αννα Π. ΑΒΡΑΜΕΛ, Ή βυζαντινή Θεσσαλία μέχρι του 1204. Συμβολή εις 
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άπό τό Saltus Burgus60· ή επισκοπή "Ήλιδος6 1 τής μητροπόλεως Κορίνθου 

ύπό τόν τύπο ελις, προφανώς άπό μεταγραφή τού η σέ e 6 2 . "Αξίζει να 

επισημανθεί ή χρήση τής ονομαστικής στον τύπο ελις καί ή ιδιόμορφη 

κατάληξη στην αναγραφή βύλης, ενώ οί επισκοπές αναγράφονται σχεδόν 

πάντοτε στην γενική. "Αν στό πρωτότυπο υπήρχαν τά τοπωνύμια σέ γενική, 

ϊσως δέν θά εντοπίζαμε αυτά τά «λάθη»· ό συντάκτης, όμως, έχοντας 

πιθανώς μπροστά του τοπωνύμια σέ ονομαστική, σχημάτισε μόνος του τήν 

γενική πού τού χρειαζόταν ανάλογα μέ τις γνώσεις του. Σύμφωνα μέ όσα 

ήδη έχουν αναφερθεί, θά μπορούσαμε νά υποθέσουμε ότι ή πηγή πού 

χρησιμοποίησε ό συντάκτης είχε τις παραπάνω ονομασίες σέ ονομαστική6 1. 

Έκτος, όμως, άπό αυτές τις εμφανείς περιπτοΊσεις μεταγραφής άπό τά 

λατινικά στά ελληνικά, υπάρχουν στό χειρόγραφο ορισμένες παράξενες, 

δυσερμήνευτες καί έν πολλοίς ακατανόητες ονομασίες κυρίιος επισκοπών 

καί λιγότερων μητροπόλεων -οί μητροπόλεις άλλωστε είναι πιο γνωστές άπό 

τις επισκοπές. Ό συντάκτης φαίνεται ότι εύρισκε δυσκολίες στην μεταγραφή 

επισκοπών μέ σύνθετη καί δυσνόητη ονομασία, κάτι πού απαιτούσε 

παλαιογραφικές, αλλά καί γεωγραφικές γνώσεις, τις όποιες δέν φαίνεται 

νά είχε. Γιά νά κατανοήσουμε τις περίεργες ονομασίες τοπωνυμίων πού 

διασά)ζει τό χειρόγραφο προσπαθήσαμε μέ βάση τά παλαιογραφικά 

δεδομένα νά εντοπίσουμε τά «λάθη» τού συντάκτη, τά όποια πιθανώς 

οφείλονται στην παρανόηση ορισμένων γραμμάτων. "Αν, δπως έχουμε ήδη 

αναφέρει, τό κείμενο στο όποιο βασίσθηκε ό συντάκτης γιά νά καταγράψει 

τις επισκοπές τού Ιλλυρικού στό Πατριαρχείο τής Κιυνσταντινούπολης ήταν 

τού έβδομου αιώνα, εποχή κατά τήν όποια ή αιξοστρόγγυλη μεγαλο-

r??v Ίστορικήν Γεωγραφίαν, 'Αθήνα 1974, 31, 49 J.KODER-Fr. HILD, Hellas und 

Thessalia, TIB 1, Βιέννη 1976,40. 
60. ΑΒΡΑΜΕΑ, Θεσσαλία, 49 · KODFR-HILD, Hellas und Thessalia, 208. 
61. LE QUIEN, Oriens Christianus, τόμ. II, 195-196. Δέν ταυτίζεται μέ τήν 

επισκοπή Ώλένης (Μ. ΦΟΥΠΑΣ, Ιστορία τής 'Αποστολικής Εκκλησίας Κορίνθου. 
Απ'αρχής μέχρι σήμερον, Αθήνα 1968, 201), γιατί στό χειρόγραφο μαρτυρεΐται ύπο 
τόν τύπο Σελίκον βλ. Ν. BEES, Beiträge zur kirchlichen Geographie Griechenlands irn 
Mittelalter und in der neueren Zeit, ανάτυπο άπό Oriens Christianus, Λαμία 1915,242. 

62. Βλ. πιο πάνω, σημ. 19. 
63. Βλ. πιο κάτω, σελ. 62 κ.ί. 
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γράμματη λατινική γραφή βρίσκεται σέ ευρεία χρήση 6 4, τότε είναι πολι 

πιθανό τό κείμενο αυτό νά ήταν γραμμένο σέ τέτοιου είδους γραφή. Te 

«λάθη» άλλωστε πού εντοπίζονται στην μεταγραφή τής ονομασίας ταυ 

επισκοπών, δείχνουν νά έχουν γίνει άπό παρανοήσεις στην άνάγνωσι 

μι£οστρόγγυλης γραφής. 

Πιο συγκεκριμένα. Ό συντάκτης φαίνεται ότι είχε δυσκολία στή> 

ανάγνωση τού λατινικού Α. Τό γράμμα αυτό στην στρογγυλόσχημη μεγάλο 

γράμματη γραφή («αγροτική»), άλλα και στην μιξοστρόγγυλη τού 6ου κα 

7ου αιώνα σχηματίζεται συνήθως κανονικά ώς Α6 5. Ό μ ω ς , όπως φαίνετα 

άπό 'ικανό αριθμό σφραγίδων τού δεύτερου μισού τού 6ου αιώνα καί μέσω-

έβδόμοιι αιώνα, τό Λ σχηματίζεται μέ τέτοιο τρόπο 6 6 , πού θυμίζει ή πο 

τείνει να προσεγγίσει το σχήμα τού Α στή λατινική έπισεσυρμένη γρα([ή - έ 

χρήσει τόν έβδομο αιώνα-, όπου σχηματίζεται ώς ανοιχτό υ, ενίοτε καί ώ 

δύο ce 6 7 . "Ετσι, ό συντάκτης, μάλλον ασυνήθιστος στην λατινική γραφτ 

εύρισκε δυσκολία στην ανάγνωση τού Α, ιδιαίτερα όταν αυτό συνδυαζότα 

μέ άλλα παρακείμενα γράμματα, μέ αποτέλεσμα νά παρατηρούνται πάρα 

ναγνώσεις 6 8 . Στό χειρόγραφο υπάρχει ò τύπος ευρόσου για τήν έπιοκοπ 

Εύροίας καί μέ βάση τά όσα είπαμε πιο πάνω, τό τελευταίο ου θά μπορούο 

νά ερμηνευθεί ώς παρανάγνωση τού λατινικού Α. "Εντοπίσαμε καί αλλ 

παρόμοια παραδείγματα: ή νήσος Κέα6 9, ή οποία μαρτυρείται στό παρισιν 

Τακτικό γιά πρώτη φορά ώς επισκοπή τής μητροπόλεως "Αθηνώ1 

παρουσιάζεται στό χειρόγραφο ύπό τόν τύπο κεον ή επισκοπή Βομελιττά τι 

μητροπόλεως "Αθηνών απαντά στό χειρόγραφο ύπό τήν μορφή βομελίτου. Ί 

64. THOMPSON, Έγχειρίδιον Παλαιογραφίας, 323, 327. 

65. "Ο. π., πανομοιότυπα άρ. 69, 70, 71. 
66. ZACOS-VEGLERY, Seals, αρ. 287, 290, 292, 311,312, 326, 372. 
67. THOMPSON, Έγχειρίδιον Παλαιογραφίας, 344, 35 1. Βλ. πιό κάτω, σελ. 7 

Πίνακες 1, 2, 3. 
68. "Εξαιρετικά χαρακτηριστική για τήν παρούσα έρευνα είναι ή παρανάγνωι 

τού ονόματος Άθηνογένης αί σφραγίδα του 7ου αιώνα με λατινικούς χαρακτήρες· " 
Α σχηματίζεται ώς ανοιχτό L, "έτσι ώστι το όνομα νά παρανοείται καί νά διαβάζετ 
ώς Ονθηνογένης(0. SCHLUMBERGFR, Sigillographie de l'empire byzantin, Παρίσι 188 
73), κάτι πού οδήγησε σέ τελείως λανθασμένα συμπεράσματα· βλ. P. SPEC 

Byzantinische Bleisiegel in Berlin, Ποικίλα Βυζαντινά 5, Βόννη 1986, άρ. 160. Β 
Πίνακα 3. 

69. Λήμμα «Céos» (R. JANIN), DHGE 12, στ. 147-148 MALAMLT, Les îles, 337. 
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μητρόπολη Νικοπόλεως τής επαρχίας παλαιάς "Ηπείρου παρουσιάζεται στό 

μέν δεύτερο μέρος σωστά ώς Νικόπολις10, άλλα στό τέταρτο μέρος ύπό τόν 

τύπο νεάπολις- άν θειυρήσουμε ότι ό συντάκτης είχε μπροστά του κάποιο 

λατινικό κείμενο, τότε μπορούμε νά διατυπώσουμε τήν σκέψη ότι υπήρχε 

κάποιο σύμπλεγμα ic, τό όποιο έδωσε τήν γρο.φή εα- Νεάπολις. Γιά την 

επισκοπή Άδριανουπόλεως τής μητροπόλεως Νικοπόλεως υπάρχει ή γραφή 

άδρανουπόλεως. "Αν ό συντάκτης τού καταλόγου εΐχε χρησιμοποιήσει στό 

σημείο αυτό ελληνικό πρωτότυπο, αβίαστα θά εγραα;ε "Αδριανούπολις, όπιος 

άλλωστε γράφει ή μάλλον αντιγράφει σωστά από ελληνικό κείμενο, την 

ομώνυμη μητρόπολη τής επαρχίας Αίμιμόντου Α ' 7 1 . "Ισιος, έδώ πρόκειται 

γιά μιά ακόμη παρανάγνωση άπό τά λατινικά, ή όποια καί πάλι εντοπίζεται 

στό γράμμα Α· δέν γνωρίζουμε, όμιυς, άπό τήν άλλη πλευρά, άν πρόκειται 

γιά προσαρμογή σέ οίκειότερο τύπο τού παλαιού ονόματος Δρόπολις7 2. 

Παρατηρήσαμε επίσης παρανόηση του γράμματος Η, τό όποιο στην 

μιξοστρόγγυλη γραφή τών κωδίκων σχηματίζεται ώς έπισεσυρμένο Λ73 και 

μέ τό ϊδιο σχήμα απαντάται σέ σφραγίδες τού 6ου καί τού 7ου αάόνα 7 4. Γιά 

τήν επισκοπή Λυχνιδοΰ τής μητροπόλεως Δυρραχίου, τήν σημερινή Άχρίδα, 

-λατ. Lychnidus7 5-, τό χειρόγραφο παρουσιάζει τόν τύπο λυκηνίδου. Ό 

συντάκτης διαβάζοντας τήν προφανώς άγνωστη σ'αύτόν ονομασία τής 

επισκοπής τού 'Ιλλυρικού μετέγραφε τό h σέ η, κάτι σύνηθες σέ σφραγίδες 

τού 6ου καί τού 7ου αιώνα 7 6 . Μέ τόν ϊδιο τρόπο θά μπορούσε νά εξηγηθούν 

οί τύποι άμφησίας γιά τήν επισκοπή Άμφίσσης της μητροπόλεως "Αθηνών, 

κηρονίας^ προερχόμενος άπό τό λατινικό cheronia(;), γιά τήν επισκοπή 

70. Notitia 3.34. Γιά μιά πιθανή εξήγηση γιά τις οιαςορές ανάμεσα στό δεύτερο 
καί τό τέταρτο μέρος του παρισινού Τακτικού βλ. πιό κάτω, σελ. 65. 

71.Nonria3.582. 
72. J. KÖDER, Προβλήματα τής σλαβικής εποίκησης καί τοπωνυμίας στη 

μεσαιωνική "Ηπειρο, Ηπειρωτικά Χρονικά 24, 1982, 20 κ έ. 
73. THOMPSON, Έγχειρίδιον Παλαιογραφίας, πανομοιότυπο άρ. 71. 
74. Ενδεικτικά αναφέρονται: ZACOS-VEGLERY, Seals, άρ. 326, 372, 373, 436, 

469, 533, 541, 544, 580, 606 καί NESBITT- OIKONOMIDFÌ Catalogue, τόμ. Ι. άρ. 2.3. 

75. LE QIJIFN, Oriens Christianus, τόμ. IL 282-286. 
76. Βλ. τήν επιγραφή dulu της Theotocu (ZACOS-VEGLERY, Seals, άρ. 583) ή τήν 

άλλη επιγραφή sc^bonos (ZACOS-VEGLERY, Seals, άρ. 389). Βλ. πιό κάτω, σελ. 72. 
Πίνακα 3. 
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Χαιριονείας της μητροπόλεως "Αθηνών ό τύπος έόοσθήνας γιά τήν 

επισκοπή Αιγοσθένων τής μητροπόλεως "Αθηνών καί ό τύπος γηέβαςνια τήν 

επισκοπή Φθιιυτίόων Θηβών 7 7 . Στον τελευταίο τύπο είναι εμφανής ή 

παρανόηση τού πρώτου γράμματος, πού δέν είναι άλλο άπό τό Τ. Το 

γράμμα Τ στην μιξοστρόγγυλη γραφή σχηματίζεται συνηθέστατα ώς έπισε-

συρμένο τ μέ χαμηλή τήν κεντρική κεραία του 7 8 . "Έτσι, εύκολα ένας άπειρος 

στην λατινική γραφή θά μπορούσε νά μεταγράψει τό έπισεσυρμένο τ μαζί μέ 

τό επόμενο h ώς ch(;) =γη19. Ό π ω ς φαίνεται, λοιπόν, ό συντάκτης 

δυσκολευόταν νά μεταγράψει τό λατινικό th, τό όποιο άλλοτε απέδιδε ώς θι, 

όπως φαίνεται άπό τις αναγραφές βυθιπότον γιά τήν επισκοπή Βουθρωτου, 

ϋιβαΐδον γιά τήν επισκοπή Βοιωτικών Θηβών, θιελπούσης60 γιά τήν 

επισκοπή Θελπούσης- άλλοτε ιός τι, π.χ. άντιέδου για τήν επισκοπή Άνθη-

δών, πορτίνου γιά τήν επισκοπή Πορθμού 8 1, άλλα καί ώς 0η: θηθήπον γιά 

τήν επισκοπή Τιθώρας. "Η επισκοπή Κύθνου 8 2, στό χειρόγραφο Κύδνας, 

"ίσως έχει προέλευση τήν λατινική γραφή Cythna, όπου είναι εύκολο τό th νά 

αποδοθεί στά ελληνικά ώς θήτα ή ώς δέλτα. "Από τήν άλλη πλευρά, τό 

σύμπλεγμα eh μεταγράφεται στό χειρόγραφο ώς κι, όπως φαίνεται στίς 

ανάγραφες άγκιασμού γιά τήν επισκοπή Άγχιασμοϋ, σκινέως για τήν 

επισκοπή Έχίνου καί κικνιπέως γιά τήν επισκοπή Κεγχρεών. Μολονότι 

είναι πλέον εμφανές ότι ό συντάκτης του χειρογράφου προβαίνει σέ 

παραναγνώσεις τού λατινικού h, άς επισημανθεί ότι αποδίδει ορθά τήν 

77. ΑΒΡΑΜΓ,Α, Θεσσαλία, 150 κ.ε. 
78. THOMPSON. Έγχειρίδιον Παλαιογραφίας, 351, 419. Βλ. επίσης ενδεικτικά 

γιά τόν σχηματισμό του τ σέ σφραγίδες του 6ου καί του 7ου αιώνα: ZACOS-VEGLERY, 

Seals, άρ. Β5, 372, 373, 469, 475, 532, 539, 541, 556, 583, 1065, 1072, W. SEIBT, Die 
byzantinischen Bleisiegel in Österreich, Βιέννη 1978, 264 καί NESBIIT- OIKONOMIDES 

Catalogue, τόμ. Ι, άρ. 2. 3. Βλ. πιό κάτω, σελ. 72, Πίνακες 1,2,3. 
79. Βλ. τόν τρόπο πού αποδίδεται στά λατινικά τό χ στην σφραγίδα ZACOS-

VEGI ERY, Sea/5, άρ. 436 όπου αντί scholasticu αναγράφεται stholasticu. 
80. Όχι Θαλπονσης δπως αναγράφεται στην τελευταία έκδοση Notitia 3. 761. 
81. MALAMUT, Les îles, 344. 
82. V. LALRFNT, DHGE 13, 1190-1191. 
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μητρόπολη άθήνα τής επαρχίας έλάόος 8 3 . Μήπως του ήταν γνωστή ή 

'Αθήνα καί άγνωστες οί υπόλοιπες αναγραφές; 

Παρατηρείται, επίσης, παρανόηση στην ανάγνωση τού Ε. Γιά τήν επι

σκοπή "Εχίνου τής μητροπόλεως Λαρίσσης τής επαρχίας Δευτέρας 

Θ ε σ σ α λ ί α ς 8 4 υπάρχει στό χειρόγραφο ό τύπος σκινέως. Ή επισκοπή 

Εύροίας τής μητροπόλεως Νικοπόλεως, ή οποία στά λατινικά αποδίδεται 

ώς Euroea8 5, στό χειρόγραφο παραδίδεται ύπό τον τύπο ευρόσον. Βλέπουμε 

ότι σέ δύο περιπτώσεις, τό γράμμα Ε αποδίδεται ώς C. "Αν υποθέσουμε ότι 

ό συντάκτης τής Notitia διάβαζε ένα κείμενο μέ στοιχεία μεγαλογράμματη^ 

λατινικής γραφής, τότε είναι πολύ πιθανό νά φανταστούμε, ότι ή παρα-

νάγνωση προήλθε άπό τόν συγγενή σχηματισμό τών δύο αυτών γραμμάτων, 

καθώς, στην μιξοστρόγγυλη γραφή πρώιμης εποχής, ή διατέμνουσα τό 

γράμμα Ε κεραία γράφεται συστηματικά πολύ υψηλά8 6 καί είναι δυνατόν 

νά δημιουργηθεί σύγχυση μέ τό C. Δέν αποκλείεται, όμως, στό πρωτότυπο 

κείμενο νά είχε αποδοθεί τό Ε ώς C άπό λάθος τού γραφέα, όπως γιά 

παράδειγμα συμβαίνει στό σιγιλλογραφικό υλικό''7. 

Μέ τόν τρόπο αυτό, θά μπορούσαν ενδεχομένως να εξηγηθούν καί 

άλλες ακόμα πιό "ιδιότυπες γραφές επισκοπών, οί ορθές ονομασίες τών 

οποίων έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό- σχηματίζονται στον πληθυντικό 

αριθμό, οπότε ή κατάληξη τους στά λατινικά είναι ΑΕ. Πρόκειται γιά τις 

επισκοπές Σερρών, Θηβών Φθιωτίδων, Πλαταιών, Μεγάρων, Αίγοσθένων, 

Αιγείρων, Κεχρεών, Μεθάνων, Άκρεών, Βοών, Κυθύρων, Πατρών, οί 

όποιες στό χειρόγραφο απαντούν μέ τους ακολούθους τύπους: σέρρας, 

γηέβας, πλατιάς^ μέδαρας, εδίρας, εδοσθήνας, μαθηάνας, άκπέας, βόας, 

83. Βλ. τις υποθέσεις γιά τήν «Έλάδα»-«έλαδικός», στην ύπό έκδοση μελέτη 

τοϋ Ήλ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΆΚΗ, Ελλαδικά παραμύθια και ελαδική παραμυθία στο Βυζάντιο 

τον 10ο αιώνα, «Ελιά καί λάδι». Πρακτικά τοϋ τριημέρου εργασίας. Πολιτιστικό 

Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Καλαμάτα 1993. 

84. Πρόκειται γιά προσωνυμία πού απαντάται γιά προπη φορά στό παρισινό 

Τακτικό καί μάλλον πρόκειται γιά μεταγενέστερη προσθήκη βλ. ΑΒΡΑΜΕΑ, 

Θεσσαλία, 31,49 καί KODER-HILD, Hellas und Thessalia, 40. 

85. LE QUIEN, Oriens Christianus, τόμ. II, 143-146. Βλ. λήμμα Euroea (R. JANIN), 

DHGE 15, στ. 1424-1425. 
86. THOMPSON, "Εγχειρίδιον Παλαιογραφίας, 315. 
87. NESBITT- OIKONOMIDES Catalogue, τόμ. Il, άρ. 8. 63. 
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κνϋυέρας, πάτρας. "Ίσιος, ό συντάκτης έβλεπε στό τέλος τής λέξης τό ίδιο 

γράμμα, πιθανώς ένα Ε, τό οποίο είχε σχηματισθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 

ό συντάκτης νά τό διαβάζει ιός C καί βεβαίως νά τό μεταγράφει στά 

ελληνικά ώς ο. 

Όμιος, μέ την προσέγγιση αυτή είναι δύσκολο νά ερμηνεύσουμε τόν 

τύπο που διασώζει τό χειρόγραφο γιά τήν μητρόπολη τής επαρχίας 

"Ελλάδος: άθήνα μητρόπολις. Μέ βάση τά όσα ήδη έχουν είπιοθεΐ, άν ό 

συντάκτης είχε μπροστά του τόν τύπο ΑΤΗΕΝΑΕ σέ ονομαστική πληθυντικού 

καί απλώς μετέγραφε άπο τά λατινικά ό,τι έβλεπε "ίσιος νά είχαμε στό 

χειρόγραφο τόν τύπο αθήνας. Όμιος, ό συντάκτης έκανε προσαρμογές στίς 

ονομασίες, ανάλογα μέ τις απαιτήσεις τού καταλόγου του, όπως γιά 

παράδειγμα ή χρήση τής ονομαστικής γιά τις μητροπόλεις καί τής γενικής 

γιά τις επισκοπές. "Ετσι, θά μπορούσαμε να οδηγηθούμε σέ άλλες σκέψεις 

γιά τήν απόδοση τοπωνυμάον άπό τόν πληθυντικό στον ενικό. 

Πιθανώς, στό πρωτότυπο υπήρχε τό τοπωνύμιο στην ονομαστική 

πληθυντικού (ΑΤΗΕΝΑΕ), τό όποιο ό συντάκτης νομίζοντας ότι είναι γενική 

ενικού (ae είναι ή κατάληξη τών πρωτοκλιτων ουσιαστικών), όπως συνήθως 

απαντώνται οί επισκοπές, τό μετέτρεψε σέ ονομαστική αθήνα, όπως 

μαρτυρεΐται στό παρισινό Τακτικό88. "Η "ίδια υπόθεση θά μπορούσε νά 

ερμηνεύσει και άλλα ονόματα επισκοπών σέ πληθυντικό αριθμό, τά όποια 

στο χειρόγραφο απαντούν στον ενικό. "Αν άπό τήν άλλη πλευρά, υπήρχαν 

στο κείμενο, απ' όπου ό συντάκτης αντλούσε τις πληροφορίες του, ονομασίες 

σέ γενική πληθυντικού (π.χ. Athenarum, Serrarum) τότε πιθανώς ό 

συντάκτης vex μετέφερε σωστά τά τοπωνύμια στην γενική πληθυντικού. 

Λανθάνουσα χρήση ονομαστικής ενικού στό πριοτότυπο κείμενο 

εντοπίσαμε ήδη στίς αναγραφές βύληςνΛά ελις, "Επισημάναμε, όμως, στό 

χειρόγραφο καί άλλες αναγραφές πού δείχνουν νά έχουν προσαρμοστεί 

ανεπιτυχώς άπο τήν ονομαστική ενικού· ή επισκοπή "Αργούς άπαντα ι'ος 

άρχου- ή ιδιοτυπία αυτή θά μπορούσε νά εξηγηθεί άπό τό ότι ό συντάκτης 

τού καταλόγου έβλεπε, "ίσως, το τοπωνύμιο στην ονομαστική ενικού, στά 

λατινικά. Argos, καί τό μετέφρασε στά ελληνικά κατά τους κανόνες τής 

88. Ό Συνέκδημος (645.11), ύ οποίος γιά πολλούς μελετητές θεωρείται ώς 
πηγή του παρισινοί' Τακτικού, "ιδιαίτερα γιά τήν ϊπαρχία 'Ελλάδος, παραδίδει σωστά 
το τοπωνύμιο- βλ. τά σχόλια τού έκδοτη, DARROLZLS, Notitiae, 4. 
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δευτέρας κλίσης τών ονομάτων, χωρίς νά γνωρίζει οτι πρόκειται γιά όνομα 

πού κλίνεται σύμφωνα μέ τήν τρίτη κλίση. Τό ίδιο θά μπορούσε νά συμβεί 

καί μέ τήν απόδοση τής αναφερόμενης ώς επισκοπής φλίου, από το 

τοπωνύμιο Φλιούς. Ωστόσο, παρατηρούμε τήν σωστή απόδοση στο χειρό

γραφο τών επισκοπών κάστρων, Φαρσάλων ώς ({αρσάλω, Δελφών, 

Θερμοπυλών ώς Θερμοπυλών. 

Ό συντάκτης τού Τακτικού είχε κληθεί νά μεταγράψει άπό τά λατινικά 

μή οικείες σ "αυτόν ονομασίες πόλεων, οί όποιες φαίνεται ότι έγιναν άκομα 

πιό δυσνόητες άπό τήν μή εξοικείωση του μέ τήν λατινική παλαιογραφία καί 

άπό τήν έλλειπή γεωγραφική του κατάρτιση. "Ετσι, προσάρμοσε σύμφιονα μί

τους πιό απλούς κανόνες τής γραμματικής όσα τοπωνύμια αγνοούσε, ενώ 

παρέδωσε σχετικά ορθά εκείνα πού είναι συνδεδεμένα μέ γεγονότα της 

αρχαίας ελληνικής "ιστορίας. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ό συντάκτης τού παρισι

νού Τακτικού είχε ιστορικές γνιόσεις. 

"Επανερχόμενοι στά «λάθη» τού χειρογράφου παρατηρούμε ότι παρου

σιάζουν "ιδιομορφίες οί ονομασίες επισκοπών πού περιέχουν τό γράμμα ρ. 

Ε'ίδαμε πιό πάνα) τήν αναγραφή τής επισκοπείς Βουθριοτοΰ νά παρουσι

άζεται στό χειρόγραφο μέ τόν παράξενο τύπο βυθιπότον. "Αν στην θέση του 

π τοποθετήσουμε ρ, θά προσεγγίσουμε τήν ορθή ονομασία τής επισκοπής. Τό 

"ίδιο αποτέλεσμα θά έχουμε καί γιά άλλες αναγραφές πού έχουν π: 

σκαπφείας (Σκάρφεια), κοπονίας (Κορωνία), Οηθήπον (Τιθιορα), μεδάπας 

(Μέγαρα), στίπης (Στείρα), κικνιπέως (Κεγχρεαί), επιδάμπας (Επίδαυρος), 

άκπέας (Άκρέαι). "Αφού τό ρ έχει διαβασθεί σέ τόσες περιπτώσεις ώς π, τότε 

μπορούμε νά υποθέσουμε ότι τό λατινικό κείμενο πιθανότατα έγραφε τό 

γράμμα ρ μέ τήν ελληνική μορφή του, τό όποιο στην συνέχεια ό συντάκτης 

τό διάβασε ώς π. Τά παραπάνω μας επιτρέπουν ακόμα νά έπιβεβαιιόσουμε 

ότι τό λατινικό κείμενο, άπ" όπου ό συντάκτης άντλησε τις πληροφορίες του 

γιά τις επισκοπές του Ιλλυρικού, είχε στοιχεία μεγαλογράμματης γραφής 

ανάμεικτα μέ στοιχεία έπισεσυρμένης (=μιξοστρόγγυλη) καί επιπλέον ήταν 

ένας κώδικας γραμμένος μέ μεικτούς έλληνολατινικούς χαρακτήρες, κάτι 

εξαιρετικά σύνηθες σέ κώδικες τού 7ου αίώνα89, σέ δημόσια έγγραφα90, όσο 

89. THOMPSON, Έγχειρίδιον Παλαιογραφίας, 322. 

90. G. CAVALLO, La κοινή scrittoria greco-romana nella prassi documentale di età 
bizantina, JOB 19, 1970, 1-31. 
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καί σέ σφραγίδες τής εποχής01. Όμως, υπάρχουν τοπωνύμια όπου τό ρ έχε 

διαβασθεί σιυστά: όπως στίς επισκοπές τρίκης, αμβροσίας, πάτρας, όηλαόι 

σέ επισκοπές όπου υπάρχουν δύο καί τρία σύμφιονα μαζί καί εΐνα 

αδύνατον τό ρ νά διαβασθεί ώς π. 

Έκτος άπό τήν παρανόηση τού γράμματος π, «λάθη» παρατηρούντα 

στην άνάγνιοση τού /, τό όποιο σέ αρκετές περιπτώσεις μεταγράφεται ώς t 

Οί επισκοπές Μεγάριον, Αίγοσθένων, Παγών, Αιγίου, Αίγείρας, Τεγέας στ« 

χειρόγραφο απαντούν ύπό την μορφή μεδάπας, έδοσθήνας, πάδου, έδίοι 

έδίρας, τεδέας. Θά μπορούσαμε, Ίσιος, νά προσεγγίσουμε τήν "ιδιομορφίε 

άν εξετάζαμε τόν τρόπο, μέ τόν όποιο σχηματίζεται τό G σέ σφραγίδες το 

6ου καί τού 7ου αιώνα· τό σχήμα, τού "/ράμματος αυτού μοιάζει τόσο πολ 

μέ τό δ92, πού είναι εύκολο νά οδηγήσει σέ παρανόηση καί λάθο 

ανάγνωση 9 1 . "Αλλά καί στην περίπτωση αυτή επισημαίνονται όρθί 

αναγνώσεις, όπως έδέψον, άντιέδου, δρυμίας, λιβαδίας, δε?.φών, λακεδέι 

γιά τις επισκοπές Αιδηψού, Άνθηδών, Λρυμαίας, Λειβαδίας, Δελφώ-

Λακεδαίμονος. 

Μέχρι τιόρα ε'ίδαμε ότι ή γλωσσική απόδοση στό χειρόγραφο το 

επισκοπών άπο τήν περιοχή τού Ιλλυρικού μας βοηθά να ανιχνεύσουμε τι 

λατινική προέλευση τής πηγής που χρησιμοποίησε ό συντάκτης γιά ·> 

εντάξει τις νέες αναγραφές στην βυζαντινή εκκλησιαστική ιεραρχία. Ά ; 

τήν άλλη πλευρά, ή ονομασία πού χρησιμοποιεί ό συντάκτης γιά τ 

επισκοπές, είναι δυνατόν νά προσφέρει στοιχεία για την χρονολογι; 

προσέγγιση τού πριοτότυπου κειμένου. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί ή μνε 

91. Βλ. ενδεικτικά: ZACOS-VFGI TRY, Seals, άρ. 331, 395. 472, 476, 485, 4( 

506, 507, 508. 5 1 ΙΑ, 516. 523. 524, 528. Βλ. πιό κάτω, σελ. 73, Πίνακα 4. 

92. Βλ. ενδεικτικά: ZACOS-VEOIERY, Seals, άρ 331. 332, 333. 335, 347, 3: 

488Α, 485 και OIKONOMIDES, L'epigraphie des bulles, 159 κ.ί.. Βλ. πιό κατιο, σελ. 

Πίνακα 5. 

93. Ά π ο τήν άλλη πλευρά αξίζει να σημειώσουμε την γραφική απόδοση ι 

γλωσσικοί) ιιθόγγου δι, όπου τό γάμα πριν άπό τόν ήχο ι ή ε τρέπεται σέ δέλτα 

Ά. ΤΣΟΙΙΑΝΑΚΗΣ, Contribution à l'étude des dialectes neogrecs: Essai sur la phonétique 

parlais de Rhodes, 'Αθήνα 1940, 95-96 (=Συμβυλές στην ιστορία τής έλληνι; 

γλώσσας, τομ. Α ' , Θεσσαλονίκη 1983, 145-146)- πρβλ. τα σχόλια γιά τήν σχι 

«Διγενης»-«Λιονυσος» του Ήλ. ΑΝΛΙΝΩΣΓΑΚΙΙ, Οίνος ό Βυζαντινός. "Η άμπελος 

ό οίνος στή βυζαντινή ποίηση καί ύμνογραφία, Ό οίνος στην ποίηση, "Αθήνα 19 

τόιι. Β , μέρος Β ', 184. 
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τής επισκοπής Ύ π α τ η ς 9 4 , ύπό τήν μορφή υπατία στό χειρόγραφο 9 5 . "Η 

μνεία αυτή οδηγεί στην διαπίστωση ότι ή πηγή πού χρησιμοποίησε ό 

συντάκτης τού καταλόγου είναι οπωσδήποτε προγενέστερη άπό τήν εποχή 

τοϋ Φωτίου (858-867), οπότε γιά πρώτη φορά απαντάται ή νέα ονομασία τής 

επισκοπής, ώς Νέαι Πάτραι 9 6 . 

Πέρα από τις παλαιογραφικές παραναγναισεις πού εντοπίσαμε, ό 

συντάκτης δείχνει νά είχε δυσκολίες μετάφρασης τής λατινικής ονομασίας, 

όπως φαίνεται άπό τήν περίπτωση τής παλαιάς "Ηπείρου. Τό χειρόγραφο 

στό τέταρτο μέρος μέ τις επισκοπές έχει τόν τύπο επαρχία πάλαι ηπείρου 

νεάπολις μητρόπολις 9 7 , ενώ στό δεύτερο μέρος, όπου καταγράφεται ή 

"ιεραρχία τών μητροπόλεων πού τελούν ύπό τό πατριαρχείο Κωνσταντι

νουπόλεως, γράφεται κανονικά: επαρχία παλαιάς ηπείρου ό νικοπόλεως. 

Νομίζω ότι ô συντάκτης δέν είχε μπροστά του τόν τύπο παλαιάς Ήπειροι», 

τόν όποιο μόνο θά αντέγραφε, αλλά είχε ενα τύπο, τόν όποιο έπρεπε νά τόν 

μεταφράσει καί τόν απέδωσε μέ τόν τύπο τού χειρογράφου. Αυτή ή διαφορά 

θά μπορούσε νά συμβεί ή γιατί ό συντάκτης έκανε λάθος, κάτι πού δέν μοϋ 

φαίνεται αληθοφανές, ή γιατί τό τέταρτο μέρος είναι, άπό τήν μιά πλευρά, 

μεταγενέστερο τού δευτέρου καί, άπό τήν άλλη, μέ διαφορετική προέλευση. 

"Ισως, δηλαδή, υπήρχαν δύο διαφορετικά κείμενο, άπό τό πρώτο, όπου ή 

επαρχία Παλαιάς Η π ε ί ρ ο υ καί ή μητρόπολις Νικοπόλεως γράφονταν 

κανονικά, ό συντάκτης άντλησε στοιχεία γιά τήν τάξη τών μητροπόλεων 

(δεύτερο μέρος), «τάξη» ή οποία πιθανώς είχε υπαγορευθεί άπό τήν 

Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η 9 8 , ενώ άπό άλλο κείμενο, λατινικό, συγκέντρωσε 

94. Δ. Β. ΓΟΝΗ, Ή βυζαντινή Ύπατη, Ύπατη 17-19, 1987-1988, 113-147. 
95. Στό κριτικό υπόμνημα τής έκδοσης τοϋ Τακτικού (Notitia 3. 681) δέν 

επισημαίνεται ή διαφορετική γραφή. 
96. ΑΝΩΝΎΜΟΥ, Περί Μεταθέσεων, έκδ. Γ. Α. ΡΑΛΑΗΣ-Μ. ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα 

τών θείων καί ιερών κανόνων, τόμ. Ε', 'Αθήνα 1885, 393. Βλ. V. GRUMEL, Les Regestes 
des Actes du Patriarcat de Constantinople de 715 à 1206,1. Les Actes des Patriarches. Fase. 
H, III. Les Regestes de 715 à 1206, deuxième édition revue et corrigée par J. DARROUZFS, 

Παρίσι 1989, άρ. 528 [487]. 

97. Δέν υπάρχει σχόλιο στό κριτικό υπόμνημα γιά τον τύπο πάλαι ηπείρου: 

Notitia 3. 294 
98. KOYNTOYPA-ΓΑΛΑΚΗ, Συμβολή, 74-75. 
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πληροφορίες γιά τις υποκείμενες στην μητρόπολη Νικοπόλεως επισκοπές, 

αλλά καί γιά όλες τις επισκοπές τοϋ "Ιλλυρικού. 

Έ χ ο ν τ α ς πιό πάνω μιλήσει, κατά περίσταση, γιά τις εξαιρετικά 

Ιδιότυπες γραφές πού παρέχει τό χειρόγραφο γιά τις επισκοπές τής μητρο-

πόλειος 'Αθηνών τής επαρχίας Ελλάδος, θά εξετάσουμε στην συνέχεια τό 

πρόβλημα πού προκύπτει άπό τόν μεγάλο αριθμό τους (39). "Ο αριθμός 

αυτός γεννά πολλά έριοτηματικά, άν σκεφθούμε ότι τόν 12ο-13ο αιώνα, έπί 

Μιχαήλ Χωνιάτη (1182-1204), ή μητρόπολη είχε 10 επισκοπές9 9, ενώ έχει 

υποστηριχθεί ότι στην επαρχία Ελλάδος ποτέ δέν υπήρχαν παραπάνω άπό 

25 επισκοπές 1 0 0 . Ή εκκλησιαστική οργάνωση τής επαρχίας Ελλάδος υπό 

τόν μητροπολίτη 'Αθηνών απαντάται γιά πρώτη φορά στην Notitia 3. Μέχρι 

τήν ς 'Οικουμενική Σύνοδο (680), όπου υπογράφει ό 'Ιωάννης επίσκοπος 

"Αθηνών1 0 1, ή 'Αθήνα φέρεται ώς επισκοπή καί υπάγεται στην μητρόπολτ 

Κορίνθου, ενώ ή άνοδος της σέ μητρόπολη 1 0 2 θά πρέπει νά τοποθετηθεί 

μετά τό 680 καί πριν άπο τήν σύνταξη τής Notitia 3 1 0 3 . Δέν μπορούμε ve 

γνιυρίζουμε άν συνδέεται μέ νέους προσανατολισμούς τού θέματο: 

99. Χρυσόστομος ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ, Ή Εκκλησία τών Αθηνών, 'Αθήνα 192É 
30-31. 

100. L. DUCHESNE, Les anciens évêchés de la Grèce, Mélanges d'Archéologie t 
d'Histoire de l'École Française de Rome 15, 1895, 375-388 καί KODER-HILD, Hellas un 
Thessalia, 127. 

101. MANSI, XI, 644 E, 672 E-673 A. 
102. Στά χαράγματα τοΰ Παρθενώνος αναγράφονται μέ τήν ιδιότητα το 

επισκόπου οί ακόλουθοι αρχιερείς: "Ανδρέας επίσκοπος (t693) άρ. 34, Μαρίνο 
μάλλον μητροπολίτης (t704) άρ. 80, Ιωάννης επίσκοπος (|713) άρ. 83, Άδαμάντκ 
επίσκοπος (f768 ή 813) αρ. 67, Γρηγόριος επίσκοπος (f779) άρ. 82 (εκδ. Α. Ρ 
ΟΡΛΑΝΔΟΣ-Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ, Τά χαράγματα τοϋ Παρθενώνος, ήτοι έπιγραφχ 
χαραχθείσαι έπί τών κιόνων τοΰ Παρθενώνος κατά τους παλαιοχριστιανικούς κι 
βυζαντινούς χρόνους, 'Αθήνα 1973). 

103. ΦΟΥΠΑΣ, Εκκλησία Κορίνθου, 182- P. YANNOPOLIOS, Métropoles c 
Péloponnèse mésobyzantin: un souvenir des invasions Avaro-Slaves, Byzantion 63, 199 
395, σημ. 21. Πρβλ. V. LAURENT, L'érection de la métropole d'Athènes, Étudi 
Byzantines 1, 1943-1944, 67-71. 
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Ε λ λ ά δ ο ς 1 0 4 , τοϋ οποίου ή πρώτη ασφαλής μαρτυρία απαντάται τό 695 1 0 5 . 

Ή νέα μητρόπολη πάντως προικοδοτήθηκε, όπως ήταν φυσικό, μέ τις 

επισκοπές τών περιοχών Εύβοιας, Φωκίδας, Βοιωτίας, "Αττικής, οί όποιες 

τελούσαν μέχρι τότε ύπό τόν μητροπολίτη Κορίνθου1 0 6. Καθορίσθηκαν, έτσι, 

σαφώς τά όρια τής Ελλάδος, τά όποια διαχωρίσθηκαν πλέον άπό τήν 

Πελοπόννησο. Δύσκολο, όμως είναι νά εξηγηθεί τό εξαιρετικά πολυάριθμο 

τών επισκοπών πού αναφέρονται στην Notitia 3, καθώς πολλές επισκοπές 

μαρτυροΰνται άπαξ στον κατάλογο αυτό (Κύδνας, Κεοΰ, Σαλαμίνας =Βα-

λιαμίνας 1 0 7 , Μύκων, Λιτνάδας = Τανάγρας, Όσπέους = Σκύρου 1 0 8 , Έδέ-

ψου = Αιδηψού, Πορτίνου = Πορθμού 1 0 9, Κάποιας = Καρύστου 1 1 0, Θερμο

πυλών, Σκαπφείας, Έλατίας, 'Αβαία = Βοέ, Ό π η ς = Όποΰς, Άναστασίας= 

Άνάστασις, Βομελίτου = Βουμελιττά, Άντιέδου = Άνθηδών, Θιβαΐδου = Θή-

βαι Βοιωτίας 1 1 1 , Δρυμίας = Δρυμαίας, Ύττου. Κηρονίας =Χαιριανείας, 

Κοπονίας = Κορώνειας, Ό λ α ς = Αύλώνος, Έπίας =Εύριπίας, Θηθήπου = 

Τιθώρας, Λιβαδίας, Πλατέας = Πλαταιών, Τλεσίνας = Ελευσίνας, Δαύμας 

104 Η. HUNGER, Athen in Byzanz: Traum und Realität, /OB 40, 1990,49. 
105. Θ Ε Ο Φ Ά Ν Η Σ , 368. Βλ. Ν. O I K O N O M I D E S Les listes de préséance byzantines des 

IXe et Xe siècles, Π α ρ ί σ ι 1972, 351· Fr. W I N K L L M A N N , Byzantinische Rang- und 

Ämterstruktur im 8. und 9. Jahrhundert, BBA 53, Βερολίνο 1985, 92. 
106. Βλ. τόν κατάλογο μέ τις επισκοπές τής μητρόπολης Κορίνθου στον 

ΦΟΥΓΙΑ, Εκκλησία Κορίνθου, 157. Βλ. επίσης R. BROWNING, Athens in the 'Dark 
Age', Culture and History. Essays presented to Jack Lindsay, Σίδνεϋ 1984,299-301. 

107. Οί επισκοπές αναφέρονται όπως μαρτυροΰνται στό χγφ. καί δίπλα 
παρατίθεται ή ταύτιση πού έχει γίνει άπό τους BEES (Beiträge zur kirchlichen 
Geographie, 239-278) καί Fr. GELZER (Die kirchliche Geographie Griechenlands vor dem 
Slaweneinbruche, Zeitschrift für wiss. Theologie 35, 1892, 419-436). Οί παραπάνω 
μελετητές ερμήνευσαν τις περίεργες αναγραφές του παρισινοί Τακτικού, χωρίς νά 
υποπτευθούν άτι πίσω άπα τις ιδιότυπες ονομασίες λανθάνει κάποιο λατινικό 
κείμενο. Βλ., επίσης, τό κριτικό υπόμνημα στην έκδοση της Notitia 3. 687-726 καί 
733-768. 

108. Μνημονεύεται καί στην Notitia 7. 502, στο Τακτικό τοΰ πατριάρχη 
Νικολάου Α ' (901-907)· βλ. DARROUZÈS, Notitiae, 78. 

109. Μνημονεύεται καί τόν 10ο αιώνα στην Notitia 7.504. 

110. 'Αναφέρεται καί στην Notitia 7. 503. 
111. Πρώτη μνεία στην Notitia2. 79 ώς αυτοκέφαλη άρχιπισκοπή καί κατόπιν 

μνημονεύεται επίσης στην Notitia 7. 86. 
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= Δαύλειας 1 1 2 , Μεδάπας = Μέγαρα, Άμφησίας, Δελφών, 'Αμβροσίας, 

Άμπισύρας = 'Αντίκυρας, Στίπης = Στείρας, Θησάβας = Θεσπιών, Αίδοσθή-

νας = Αίγοσθένων, Πάδου = Παγών, Μεδάρας ^Μεγάρων). Πρόκειται γιά 

δημιουργία νέων επισκοπών ή πρόκειται γιά απλή καταγραφή τής ονομα

σίας αρχαίων πόλεων; Μήπως, ό συντάκτης πήρε κάποιο λατινικό 

κατάλογο μέ τις πόλεις τοΰ Ιλλυρικού, καί φυσικά τής επαρχίας Ελλάδος, 

τις οποίες μετέγραφε ώς επισκοπές μέ τον συνήθη άτεχνο τρόπο πού 

μεταγράφονταν τόν έβδομο αιώνα τά ελληνικά άπό τά λατινικά 1 1 3, γιά νά 

εξυπηρετήσει κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες; Ποιες ήταν αυτές οί 

ανάγκες; Μήπως ή Notitia 3, μέ τήν χαρακτηριστικά σημαντική αύξηση τού 

αριθμού τών επισκοπών σέ πολλές μητροπόλεις1 1 4, συντάχθηκε γύρω στό 

754, κατά τήν σύγκληση τής είκονομαχικής Συνόδου, στην οποία είχε λάβει 

μέρος ό σημαντικά μεγάλος αριθμός τών 338 πατέρων 1 1 ' ' ; Μολονότι 

δύσκολη παραμένει ή απάντηση στά παραπάνω, ωστόσο ή κατάρτιση τού 

καταλόγου αυτού θά μπορούσε ενδεχομένως νά είχε εξυπηρετήσει τις 

ανάγκες τής είκονομαχικής Συνόδου, καθώς μετά τήν προσάρτηση τού 

'Ιλλυρικού οί νέες μητροπόλεις καί οι επισκοπές τους θά έπαιρναν γιά 

πρώτη φορά μέρος σέ Σύνοδο τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλειος. Ά π ό 

τήν άλλη πλευρά, αξίζει νά υπογραμμισθούν οί μαρτυρίες τής 

Χρονογραφίας τού Θεοφάνη, πρώτα γιά τόν εποικισμό τής Κωνσταντι

νούπολης τό 746-748 μέ οικογένειες έκ τών νήσων καί Ελλάδος καί τών 

κατωτικών μερών 1 1 6 καί έπειτα τήν μεταφορά 500 όστρακαρίων στην 

Κωνσταντινούπολη άπό τής "Ελλάδος καί τών νησίων]]1, μαρτυρίες, οί 

όποιες υποδηλώνουν ότι στην περιοχή είχε σημειωθεί δημογραφική άνθηση, 

κάτι πού θά μπορούσε ώς ένα βαθμό, να ερμηνεύσει τήν μνεία του μεγάλου 

αριθμού τών επισκοπών τής μητροπόλεως 'Αθηνών. 

112. Επίσης μνημονεύεται στην Notitia 7. 498. 
113. Table ronde animée par A. GLILLOL- στον τόμο: La paléographie grecque et 

byzantine, 528. Βλ. πιό κάτω, σελ. 73, Πίνακα 6. 
114. KOYNTOYPA-ΓΑΛΑΚΗ, Συμβολή, 77 κ.ε. 
115. ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 427. 
116. ΘΕΟΦΆΝΗΣ, 429. Βλ. ROCHOW, Theophanes, 173. 
117. ΘΕΟΦΆΝΗΣ, 440. Μάλλον πρόκειται γιά κεραμοτεχνίτες βλ. C. Du CANOE, 

Glossarium ad scriptores mediae et intimae Graecitatis, Λυών 1688 (ανατ. Graz 1958), 
1062. 
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Στην Notitia 3 αποτυπώνεται ό περιορισμός τών ορίων τής δικαιο

δοσίας τού μητροπολίτη Κορίνθου άπό τόν μητροπολίτη 'Αθηνών. Ή άλλοτε 

σημαντική μητρόπολη Κορίνθου τής επαρχίας Ελλάδος παρουσιάζεται 

τώρα σαφώς υποβαθμισμένη118, ώς μητρόπολη τής επαρχίας Πελοπον

νήσου. Ό διαχωρισμός αυτός δέν υπάρχει στον 'Ιεροκλή, ό κατάλογος τοΰ 

όποιου δέν γνωρίζει επαρχία Πελοποννήσου, αλλά μόνον επαρχία Ελλά

δος 1 1 9. "Ετσι, έχουμε άπό τήν μιά πλευρά, μία επιπλέον διαφορά ανάμεσα 

στά δύο κείμενα, τόν Συνέκδημο καί τήν Notitia 3, καί άπό τήν άλλη μία 

έμμεση μαρτυρία πού θά μπορούσε νά υποδηλώνει διοικητικές αλλαγές στην 

Πελοπόννησο στά μέσα τοΰ ογδόου αιώνα. Δέν είναι γνωστό, άν τό ζήτημα 

σχετίζεται μέ τήν ίδρυση τού θέματος Πελοποννήσου, τού οποίου ό πρώτος 

γνιοστός στρατηγός μαρτυρειται τό 812, άλλα είναι πιθανόν τό θέμα νά είχε 

ιδρυθεί αρκετά προγενέστερα120. 

Μολονότι ή μητρόπολη Κορίνθου στερήθηκε τις επισκοπές τής 

επαρχίας "Ελλάδος, ωστόσο τό παρισινό Τακτικό μας τήν παρουσιάζει μέ 37 

επισκοπές, προερχόμενες αποκλειστικά άπό τήν Πελοπόννησο· δύο άπό 

αυτές αναγράφονται στό χειρόγρραφο μόνον μέ τόν αριθμό τάξης, χωρίς νά 

αναφέρεται ή ονομασία τους, ενώ οί ακόλουθες μαρτυροΰνται γιά πρώτη 

φορά ώς επισκοπές: Αίδίρας = Αιγείρων, Σικύου, Πιλαύρας = Επίδαυ

ρος1 2 1, Μαθηάνας = Μεθάνων, Άκπέας = Άκρεών, Βόα = Boat, Κυθυέρας 

νήσου = Κυθήροη-, Πητυούσης νήσου, Βύρας = Βούρας, Κλήτου, Φλίου, 

Συλλέου = Πύλου, θιελπούσης = Θαλπούσης, Μαθηνίας = Μαντινείας, Φια-

λίας, 'Ασίνας. Ό μεγάλος αριθμός τών επισκοπών τής μητροπόλεως 

Κορίνθου θά μπορούσε ενδεχομένως νά αποδοθεί στην δημογραφική άνθηση 

τής περιοχής, άνθηση πού έχει συνδεθεί μέ τήν πλήρη κυριαρχία τής 

Πελοποννήσου άπό τους Ίσαύρους αυτοκράτορες1 2 2. Παράλληλα, θά 

118. Τ. Ά. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Εκκλησιαστική 'Ιστορία Κορινθίας, Πελοπον

νησιακά 9, 1972, 127. 

119. Συνέκδημος, 643. 6. 

120. OIKONOMIDES, Listes, 350 καί σημ. 357, WINKELMANN, Rang-und 

Ämterstruktur, 104-105 καί YANNOPOLLOS, Métropoles du Péloponnèse, 393 καί σημ. 

13. 
121. Συνέκδημος, 647. 2. 

122. YANNOPOULOS, Métropoles du Péloponnèse, 394. 
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μπορούσαν νά ισχύουν τά όσα προηγήθηκαν γιά τήν μητρόπολη Αθηνών καί 

τήν σύγκληση τής είκονομαχικής Συνόδου τού 754. 

Εξετάζοντας τό τέταρτο μέρος τοΰ παρισινού Τακτικού, διαπιστώσαμε 

ότι αυτό είναι μεταγενέστερο τών ύπολοίπιυν μερών καί ότι γιά τήν ένταξη 

τών νέων μητροπόλεων καί επισκοπών τού Πατριαρχείου Κωνσταντι

νουπόλεως άπό τήν περιοχή τοΰ 'Ιλλυρικού χρησιμοποιήθηκε κάποιο 

λατινικό κείμενο. "Εχοντας, λοιπόν, αποδείξει τήν λατινική προέλευση τής 

πηγής τού συντάκτη ή μεταφραστή τής Notitia 3, θά μπορούσαμε νά 

διατυπώσουμε ορισμένες σκέψεις γιά τό είδος τού λατινικού κειμένου. 

Ό π ω ς προαναφέρθηκε στίς περιπτώσεις τής αναγραφής τών βύλης, ελις, 

'Αθηνών, Θηβών, Πλαταιών, Πατρών, Βοών, Αιγείρων, Μεθάνων, Άκρεών, 

αλλά καί "Αργούς καί Φλίου, είναι πολύ πιθανόν τό κείμενο άπό τό όποιο 

άντλησε τά στοιχεία του ô συντάκτης ή μεταφραστής τού παρισινού Τακτικού 

νά ήταν συντεταγμένο στην ονομαστική. Ή παρατήρηση αυτή μας επιτρέπει 

νά σκεφθούμε ότι τό κείμενο αυτό δέν ήταν εκκλησιαστικός κατάλογος123, 

όπου τά ονόματα πόλεων γράφονται συνήθως σέ γενική πτώση (π.χ. 

episcopus Anchiasmi). Άπό τήν παραπάνω εξέταση τών επισκοπών τής 

μητροπόλειυς Θεσσαλονίκης, άλλα καί τής μητροπόλεως τών 'Αθηνών, οί 

όποιες δείχνουν νά είναι καταγεγραμμένες κατά περιοχές (νησιά πού δέν 

περιλαμβάνονται στην επαρχία Κυκλάδων, Εύβοια, Φωκίδα καί Βοιιυτία), 

φαίνεται ότι μπορούμε νά προσδιορίσουμε τόν γεωγραφικό χαρακτήρα124 

τού πρωτότυπου κειμένου καί νά αποκλείσουμε τόν εκκλησιαστικό 

χαρακτήρα του. 

Τό πρωτότυπο λατινικό κείμενο, στό όποιο στηρίχθηκε ό συντάκτης γιά 

νά καταγράψει τις νέες μητροπόλεις καί επισκοπές τοϋ πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως άπό τήν περιοχή τοΰ "Ιλλυρικού, ήταν γραμμένο σέ 

μιξοστρόγγυλη λατινική γραφή, ενώ φαίνεται ότι περιείχε καί ελληνικούς 

χαρακτήρες. Βρισκόμαστε σέ μιά εποχή, κατά τήν όποια γίνεται τό αργό 

πέρασμα άπό τήν αρχαιότητα στον μεσαίωνα, γεγονός πού αποτυπώνεται 

καθαρά στην χρήση τής γλώσσας, καθώς τά λατινικά μεταγράφονται αδέξια 

στά ελληνικά. Τό παρισινό Τακτικό αντανακλά τήν μετάβαση αυτή καί 

123. Όπως έχουν υποθέσει οί BEES (Beiträge zur kirchlichen Geographie, 238-
278) καί GELZER (Die kirchliche Geographie, 419-436). 

124. Βλ. DUCHESNE, Les anciens évêehés de ia Grèce, 375-385. 
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αποτυπώνει τήν κατάσταση τής αυτοκρατορίας στά χρόνια τών Ίσαύρων 

«είκονοκλαστών» αυτοκρατόρων, οί όποιοι μέ τήν «εέκονομαχική» πολιτική 

τους έδωσαν νέες διαστάσεις στό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 
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