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ΤακτικοΟ Καθηγητοϋ τής 'Ιστορίας τδ>ν Μέσων Χρόνων 
καί Πρυτάνεως τοϋ Πανεπιστημίου



Τό θέμα τής μικρας ταύτης εισαγωγικής μελέτης ε ίνα ι: «Π ρ ο β λ ή 
μ α τ α  τ ή ς  μ ε σ α ι ω ν ι κ ή ς  ι σ τ ο ρ ί α ς  τ ή ς  ’Η π ε ί ρ ο υ » .  ’Εξέλεξα τό 
Θέμα τοϋτο έκ τής ιστορίας τής ’Ηπείρου, διότι πιστεύω δτι δσον περισσό
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Βυζαντινοί ιστορικοί καί χρονογράφοι έξιστοροΰν τά γεγονότα πάντοτε άπό 
τής σκοπιάς τής Κωνσταντινουπόλεως. Τ ί συμβαίνει δμως εις τάς έπαρχίας 
καί μάλιστα εις τάς άπομεμακρυσμένας έπαρχίας τοϋ Κράτους; Περί τούτου 
δέν όμιλοΰν αΐ πηγαί, παρά μόνον δταν τά πολεμικά γεγονότα ή άλλαι ά- 
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γών, εϊτε ά ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ α ί  είναι αύταί (παλαιά κτίσματα, ερείπια έκκλη- 
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νον μάλιστα έπιστημονικόν τρόπον, ό όποιος άπαιτεΐ καί γνώσιν ώρισμένων 
έπιστημονικών μεθόδων.
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χίας τοϋ Βυζαντινοΰ Κράτους, πολύ περισσότερον δμως ισχύουν διά τήν "Η 
πειρον. Τοϋτο, διότι διά τήν ’Ήπειρον, έκτος τής μεγάλης άποστάσεως έκ 
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φους αύτής, ή οποία τήν καθιστά δυσπρόσιτον. Έ κ  δυσμών τά άπόκρημνα 
δρη της κατά μήκος τής παραλίας τοΰ Ίονίου πελάγους μέ τάς κοπιαστικάς 
διά μέσου αλλεπαλλήλων όροσειρών προσβάσεις προς τό λεκανοπέδιον τών 
Ίωαννίνων έξ άνατολών ή πανύψηλος οροσειρά τής Πίνδου μέ τάς όλίγας, 
καί αύτάς άποκλειομένας υπό τών χιόνων τοΰ χειμώνος, ούρανίας διαβάσεις 
αύτής- έκ νότου ή έπίσης δύσκολος διείσδυσις έκ τής παραλίας τοΰ Ά μβρα- 
κικοϋ κόλπου, πάντα ταϋτα έκράτησαν τήν ’Ήπειρον έξω τοϋ ροΰ τής 'Ι 
στορίας.

Οΰτω συμβαίνουν διά τήν έν γένει ιστορίαν τής ’Ηπείρου δύο βασικά 
πράγματα:

Πρώτον, δ ι’ α ύ τ ή ν  τ ή ν  ά π ο μ ε μ α κ ρ υ σ μ έ ν η ν  κ α ί  δ υ σ π ρ ό 
σ ι τ ο ν  έ π α ρ χ ί α ν  δ έ ν  ό μ ι λ ο ΰ ν  σ υ χ ν ά  α ί  γ  ρ α π  τ α ί φ ι λ ο λ ο γ  ι- 
κ α ί  μ α ς  π η γ α ί .  "Οπως είναι είς δλους γνωστόν, ή "Ηπειρος τρεις φο
ράς μόνον είς δλην τήν Ελληνικήν 'Ιστορίαν έπενέβη είς τά πεπρωμένα τοΰ 
κόσμου: Τόν 3ον αιώνα π.Χ. μέ τον βασιλέα Πύρρον, τον 13ον αιώνα μ.Χ. 
μέ τό Δεσποτατον της καί τόν 19ον αιώνα μ.Χ. μέ τόν Ά λή  πασά της. "Ο
λοι οί ένδιάμεσοι αιώνες τής ιστορίας της είναι σκοτεινοί ή σχεδόν σκοτεινοί.

Ή  μεσαιωνική ή βυζαντινή περίοδος τής ιστορίας τής Η πείρου έκ- 
τείνεται άπό τοΰ 4ου μ.Χ. αΐώνος μέχρι τοΰ 15ου μ.Χ. αΐώνος’ ή άκριβέστε- 
ρον άπό τοΰ θανάτου τοΰ Μ. Θεοδοσίου τό 395 μ.Χ. μέχρι τής καταλήψεως 
τών Ίωαννίνων ύπό τών Τούρκων τό 1430. Πρό τοΰ 395 μ.Χ. κατερχόμεθα 
εις τήν άρχαίαν ιστορίαν της. Μετά τό 1430 εΐσερχόμεθα εις τήν νεωτέραν 
ιστορίαν της. 1

Τήν μεσαιωνικήν δμως ή βυζαντινήν περίοδον τής ιστορίας τής Η π ε ί
ρου, τήν κειμένην είς τό μέσον μεταξύ αρχαίας καί νεωτέρας, ήμποροΰμε νά 
διαιρέσωμεν εις τρία μέρη : 1) Είς τήν τελείως σκοτεινήν περίοδον άπό τόΰ 
4ου μ.Χ. μέχρι τοΰ 10ου μ.Χ. αίώνος, 2) είς τήν περίοδον μικρας άναζωο- 
γονήσεως τής ιστορίας της κατά τήν έποχήν τών Νορμαννικών επιδρομών 
άπό τοΰ 11ου μ.Χ. μέχρι τοΰ 12ου μ.Χ. αΐώνος, καί 3) είς τήν ίστορικω^ 
τάτην περίοδον τοΰ Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου άπό τοΰ 13ου μ.Χ. μέχρι τοΰ 
15ου μ X. αΐώνος. Οΰτω καί μόνον είς τήν μεσαιωνικήν περίοδον τής ιστο
ρίας της έχει ή "Ηπειρος έξ σκοτεινούς αιώνας, άπό τοΰ 4ου μ.Χ. μέχρι 
τοΰ 11ου μ.Χ. αίώνος, καί καμμία ίσως άλλη έλληνική χώρα δέν είναι όλι- 
γώτερον γνωστή άπό τήν "Ηπειρον κατά τούς έξ τούτους αιώνας.

Ή  σιωπή δμως τών πηγών διά τήν ’Ήπειρον άρχίζει πολύ ένωρίτε- 
ρον. ‘Αρχίζει ήδη είς τήν προηγηθεΐσαν περίοδον τής άρχαίας ιστορίας της. 
’Αρχίζει άπό τοΰ 167 π.Χ ., άπό τής καταστροφής 70 πόλεων καί τής αιχμα
λωσίας 150 χιλιάδων κατοίκων της ύπό τοΰ Αιμίλιου Παύλου, ώς διηγοΰνται 
ό Λίβιος (XLV, 34), ό Πολύβιος (Λ, 16) καί ό Πλούταρχος (Βίος Αΐμ. Παύ
λου, XXIX). Έ άν πιστεύσωμεν είς τούς άριθμούς αύτούς τοΰ Πλουτάρχου —
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70 πόλεις καταστραφεϊσαι, 150 χιλιάδες κάτοικοι αίχμαλωτισθέντες— ή ’Ή 
πειρος έπαθε μεγάλην καταστροφήν. Καί ό Στράβων λέγει (VII, 332) δτι κα
τά τό 2ον ήμισυ τοϋ Α ' π.Χ. αΐώνος, άπό τοΰ 50 δηλαδή π.Χ ., ή χώρα ήτο 
κατά τό πλεϊστον έρημος. Εϊναι δμως περίεργον, καί διά τοΰτο δεχόμεθα 
μετ’ έπιφυλάξεως τούς άριθμούς τοϋ Πλουτάρχου, πώς άπό τόσους θησαυρούς, 
τούς οποίους παρέδωσαν αί 70 άλωθεΐσαι πόλεις, καί άπό τόσην λεηλασίαν, 
τήν όποιαν αύταί άμέσως κατόπιν ύπέστησαν, δέν προέκυψεν έν τέλει μερίδιον 
δι’ έκαστον στρατιώτην τοΰ Αιμίλιου Παύλου περισσότερον τών έ'νδεκα δρα
χμών. Έ κτος τούτου έμφανίζει ή καταστροφή αΰτη καί ένα άλλο πρόβλημα : 
Τήν ’Ήπειρον κατέστρεψαν κατά τάς πηγάς οί Ρωμαίοι άπό έκδίκησιν, διότι 
αΰτη έβοήθησε κατά τόν Γ ' Μακεδονικόν πόλεμον τόν βασιλέα τής Μακεδο
νίας Περσέα κατά τής Ρώμης. Αύτή είναι καί ή γνώμη τών συγχρόνων ιστο
ρικών. Μετά τήν ήτταν δμως τοΰ Περσέως είς τήν μάχην τής Πύδνας τό 
168 π.Χ. οί Ρωμαίοι δέν καταστρέφουν τήν Μακεδονίαν, τήν αιτίαν τριών 
πολέμων εναντίον των, άλλά τήν ’Ήπειρον, τήν βοηθόν τής Μακεδονίας είς 
τόν τελευταΐον πόλεμόν της. Οί έπαναστατήσαντες Μακεδόνες έπανέρχονται 
εις τά ειρηνικά των έ'ργα, ένώ οί βοηθήσαντες αύτούς Ή πειρώ ται εξανδρα
ποδίζονται. Φαίνεται τοΰτο λογικόν; Ούδείς ήσχολήθη μέχρι τοΰδε μέ τήν 
ιστορικήν αύτήν άπορίαν. Αύτή εϊναι ή παράλειψις τών συγχρόνων ιστορικών. 
Εύτυχώς μέ τό θέμα ήσχολήθη τελευταίως ό συμπολίτης δικηγόρος κ. Στέλιος 
Σιωμόπουλος είς τήν «’Ηπειρωτικήν Ε στίαν» 1971. Δέν φαίνεται λοιπόν ή 
καταστροφή νά ήτο πράγματι τόσον μεγάλη. Πάντως μετά τό 168 π.Χ. ε- 
χομεν πάλιν σιωπήν τών πηγών διά τήν ’Ήπειρον. Τοιουτοτρόπας, εάν προσ- 
θέσωμεν είς τούς έξ σκοτεινούς αιώνας τής μεσαιωνικής ιστορίας τής ’Ηπεί
ρου άλλους έξ περίπου σκοτεινούς αιώνας τής αρχαίας της ιστορίας (διότι 168 
π.Χ. καί 395 μ.Χ. =  563), έχομεν δώδεκα περίπου αιώνας χωρίς ιστοριογρα
φίαν τής Ηπείρου, Κατά τό μακρόν καί σκοτεινόν τοΰτο χρονικόν διάστημα 
τών αιώνων, άπό τών Ρωμαίων μέχρι τών Νορμαννικών έπιδρομών, αί μόναι 
πληροφορίαι, τάς οποίας έ'χομεν έκ τών πηγών περί τής Η πείρου, είναι αί 
έξή ς:

1) Γνωρίζομεν άπό τήν Notitia Dignitatum Utriusque Imperii, ή ο
ποία έγράφη κατά τό α' ήμισυ τοΰ 5ου μ.Χ. αΐώνος καί ή όποία περιέχει τήν 
διαίρεσιν τοΰ Ρωμαϊκού Κράτους είς Praefecturas (Έπαρχότητας), Dioeceses 
(Διοικήσεις) καί Provincias (Έπαρχίας), δτι ή "Ηπειρος άπετέλει δύο Pro- 
vincias (Έ παρχίας), τήν Epirus Vetus (Παλαιάν ’Ήπειρον) καί τήν Epirus 
Novus (Νέαν ’Ήπειρον). Ή  διαίρεσις αύτή τής Η πείρου εις Παλαιάν καί 
Νέαν έμφανίζεται έπί Διοκλητιανοΰ, άλλά διατί έγένετο καί μέ ποια κριτή
ρια έγένετο, τοΰτο παραμένει άγνωστον.

2) Γνωρίζομεν άπό τόν Συνέκδημον τοΰ 'Ιεροκλέους, τήν Πολιτικήν 
Γεωγραφίαν τοΰ ’Ανατολικοΰ Ρωμαϊκοΰ Κράτους, τήν συγγραφεΐσαν έπί Ίου-
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χμών. Έ κτος τούτου έμφανίζει ή καταστροφή αΰτη καί ένα άλλο πρόβλημα : 
Τήν ’Ήπειρον κατέστρεψαν κατά τάς πηγάς οί Ρωμαίοι άπό έκδίκησιν, διότι 
αΰτη έβοήθησε κατά τόν Γ ' Μακεδονικόν πόλεμον τόν βασιλέα τής Μακεδο
νίας Περσέα κατά τής Ρώμης. Αύτή εϊναι καί ή γνώμη τών συγχρόνων ιστο
ρικών. Μετά τήν ήτταν δμως τοΰ Περσέως είς τήν μάχην τής Πύδνας τό 
168 π.Χ. οί Ρωμαίοι δέν καταστρέφουν τήν Μακεδονίαν, τήν αιτίαν τριών 
πολέμων εναντίον των, άλλά τήν ’Ήπειρον, τήν βοηθόν τής Μακεδονίας είς 
τόν τελευταΐον πόλεμόν της. Οί έπαναστατήσαντες Μακεδόνες έπανέρχονται 
εις τά ειρηνικά των έργα, ένώ οί βοηθήσαντες αύτούς Ή πειρώ ται εξανδρα
ποδίζονται. Φαίνεται τοΰτο λογικόν; Ούδείς ήσχολήθη μέχρι τοΰδε μέ τήν 
ιστορικήν αύτήν άπορίαν. Αύτή εϊναι ή παράλειψις τών συγχρόνων ιστορικών. 
Εύτυχώς μέ τό θέμα ήσχολήθη τελευταίως ό συμπολίτης δικηγόρος κ. Στέλιος 
Σιωμόπουλος εις τήν «’Ηπειρωτικήν Ε στίαν» 1971. Δέν φαίνεται λοιπόν ή 
καταστροφή νά ήτο πράγματι τόσον μεγάλη. Πάντως μετά τό 168 π.Χ. έ
χομεν πάλιν σιωπήν τών πηγών διά τήν ’Ήπειρον. Τοιουτοτρόπας, εάν προσ- 
θέσωμεν εις τούς έξ σκοτεινούς αιώνας τής μεσαιωνικής ιστορίας τής ’Ηπεί
ρου άλλους έξ περίπου σκοτεινούς αιώνας τής άρχαίας της ιστορίας (διότι 168 
π.Χ. καί 395 μ.Χ. =  563), έχομεν δώδεκα περίπου αιώνας χωρίς ιστοριογρα
φίαν τής Ηπείρου, Κατά τό μακρόν καί σκοτεινόν τοΰτο χρονικόν διάστημα 
τών αιώνων, άπό τών Ρωμαίων μέχρι τών Νορμαννικών έπιδρομών, αί μόναι 
πληροφορίαι, τάς οποίας έχομεν έκ τών πηγών περί τής Η πείρου, εϊναι αί 
έξή ς:

1) Γνωρίζομεν άπό τήν Notitia Dignitatum Utriusque Imperii, ή ο
ποία έγράφη κατά τό α' ήμισυ τοΰ 5ου μ.Χ. αίώνος καί ή όποία περιέχει τήν 
διαίρεσιν τοΰ Ρωμαϊκού Κράτους είς Praefecturas (Έπαρχότητας), Dioeceses 
(Διοικήσεις) καί Provincias (Έπαρχίας), δτι ή "Ηπειρος άπετέλει δύο Pro- 
vincias (Έ παρχίας), τήν Epirus Vetus (Παλαιάν ’Ήπειρον) καί τήν Epirus 
Novus (Νέαν ’Ήπειρον). Ή  διαίρεσις αύτή τής Η πείρου εις Παλαιάν καί 
Νέαν έμφανίζεται έπί Διοκλητιανοΰ, άλλά διατί έγένετο καί μέ ποια κριτή
ρια έγένετο, τοΰτο παραμένει άγνωστον.

2) Γνωρίζομεν άπό τόν Συνέκδημον τοΰ 'Ιεροκλέους, τήν Πολιτικήν 
Γεωγραφίαν τοΰ Άνατολικοΰ Ρωμαϊκοΰ Κράτους, τήν συγγραφεΐσαν έπί Ίου-
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στινιανοΰ μεταξύ Αύγούστου 527 - Φθινοπώρου 528 (Ε. Honigmann, Συν
έκδημος, σ. 2α, 1939) ύπό τίνος 'Ιεροκλέους, δτι τόν 6ον μ.Χ. αιώνα ή Πα- 
λαιά ’Ήπειρος άπετέλει τήν 12ην Επαρχίαν μέ 12 πόλεις καί πρωτεύουσαν 
τήν Νικόπολιν, τελούσα ύπό άνώτερον διοικητήν, 'Ηγεμόνα, καί ή Νέα 
πείρος τήν 13ην Επαρχίαν μέ 9 πόλεις καί πρωτεύουσαν τό Δυρράχιον, τε
λούσα ύπό κατώτερον διοικητήν, Κονσουλάριον.

Τά αυτά επαναλαμβάνει τό «Περί Θεμάτων» έ'ργον τοΰ αύτοκράτορος 
Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου κατά τόν ΙΟον αιώνα, άλλά τοΰτο άντιγράφει, 
ώς γνωστόν, έ'ργον τής έποχής τοΰ Ίουστινιανοΰ. Λέγει δηλαδή ό Πορφυρο
γέννητος δτι ή Παλαιά ’Ή πειρος άπετέλει τό Θέμα Νικοπόλεως καί ή Νέα 
’Ή πειρος τό Θέμα Δυρραχίου μέ τόν αύτόν άριθμόν πόλεων καί τάς αύτάς 
πρωτευούσας. Αί πληροφορίαι του δμως δέν ήμπορεΐ νά ισχύουν διά τόν ΙΟον 
αιώνα, άφοΰ ούτος άντιγράφει, ώς είπομεν, έργον παλαιότερον κατά 400 έτη 
περίπου, έργον τοΰ 6ου αίώνος τής έποχής τοΰ Ίουστινιανοΰ.

3) Γνωρίζομεν άπό τό «Περί κτισμάτων» έργον τοΰ Προκοπίου τά ο
νόματα τών φρουρίων, τά όποια ώχύρωσεν ό ’Ιουστινιανός εις τήν ’Ήπειρον.

Τίποτε περισσότερον δέν γνωρίζομεν καί αί όλίγαι αύταί πληροφορίαι 
δέν υπερβαίνουν, δπως βλέπετε, τόν 6ον μ.Χ. αιώνα, τήν έποχήν δηλαδή τοΰ 
Ίουστινιανοΰ. Κατά τό μακρόν δμως καί σκοτεινόν χρονικόν διάστημα τών 
12 αιώνων, άπό τών Ρωμαίων μέχρι τών Νορμαννικών έπιδρομών, έγένοντο 
εις τήν ’Ήπειρον τεράστιοι έκπολιτιστικοί μετασχηματισμοί. ΤΗλθον εις τήν 
χώραν Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Γότθοι, Σλάβοι, ’Αλβανοί, διά τούς οποίους ού- 
δέν μας λέγει ή έπίσημος ιστοριογραφία. Ιδ ο ύ  λοιπόν τό πρώτον χαρακτηρι
στικόν τής Ιστορίας τής ’Ηπείρου : Έ λ λ ε ι ψ ι ς  ι σ τ ο ρ ι ο γ ρ α φ ί α ς  έ π ί  
12 α ι ώ ν α ς .

Τό δεύτερον βασικόν πράγμα, τό όποιον συμβαίνει εις τήν ιστορίαν της 
Η πείρου, εϊναι τό έξης: Ο ί έ ρ ε υ ν η τ α ί  ο ύ δ ε μ ί α ν  π ρ ο σ ο χ ή ν  έ δ ω-  
κ α ν  κ α ί  ο ύ δ έ ν  έ ν δ ι α φ έ ρ ο ν  έ δ ε ι ξ α ν  δ ι ά  τ ή ν  έ π α ρ χ ι α κ ή ν  ι
σ τ ο ρ ί α ν  τ ή ς  ’Η π ε ί ρ ο υ  κ α τ ά  τ ά ς  π ε ρ ι ό δ ο υ ς  τ ή ς  ά φ α ν ε ί α ς  
τ η ς .  Δέν προσεπάθησαν δηλαδή νά ερευνήσουν τάς περιόδους τής άφανείας 
τής χώρα; έκ δευτερευουσών πηγών, άλλ’ ήσχολήθησαν μόνον μέ τάς τρεις περι
όδους τής άκμής αύτής, διά τάς οποίας υπάρχουν άφθονοι φιλολογικαί πηγαί.

’Εκ τών τριών περιόδων τής άκμής τής Η πείρου ήρευνήθη περισσό
τερον ή άρχαιοτέρα περίοδος, ή περίοδος τοΰ βασιλέως Πύρρου, διότι αδτη 
έντάσσεται εις τά πλαίσια τής μεγάλης Ιστορίας τής Ά ρχαιότητος καί είναι 
συγχρόνως άναπόσπαστος άπό τήν Ελληνιστικήν Ιστορίαν τής έποχής τών 
άγώνων τών Διαδόχων τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου. Οδτως έχομεν διά τήν περίοδον 
ταύτην πλουσιωτάτην βιβλιογραφίαν, δέν θά τήν άναφέρωμεν δμως, διότι 
κεϊται έκτος τών πλαισίων τής μικρας μας μελέτης
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Κατά δεύτερον λόγονήρευνήθη ή δευτέρα περίοδος άκμής τή ς ’Ηπείρου, 
ή περίοδος τοϋ Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου, καί έχομεν σήμερον τήν καλυτέ- 
ραν περί αύτής εργασίαν, τοΰ D o n a l d  Μ.  N i c o l ,  The Despotate o f  Epi
rus, Oxford 1957. Ή  παλαιά τοΰ Α. Μ η λ ι α ρ ά κ η ,  ' Ιστορία τοϋ Βασιλείου 
τής Νίκαιας καί τοϋ Δεσποτάτου τής Ή πειρον, Άθήναι 1898, είναι σήμε
ρον πεπαλαιωμένη, ή δέ άκόμη παλαιοτέρα τοΰ Ί .  Ρ ω μ α ν ο ΰ ,  Περί τοϋ 
Δεσποτάτου τής Η π είρο υ , Κέρκυρα 1895, αν καί έμβριθεστέρα, παρέμεινε, 
λόγω θανάτου τοΰ συγγραφέως της, ημιτελής καί άνεπεξέργαστος.

Ή  τρίτη περίοδος τής άκμής τής ’Ηπείρου, ή περίοδος τοΰ ’Αλή πασκ, 
είναι πολύ νεωτέρα καί γνωστή καί δέν θά άσχοληθώμεν μέ αύτήν.

Υπάρχουν δμως καί ΓενικαΙ Ίστορίαι τής ’Ηπείρου, περιλαμβάνουσαι 
δλας τάς περιόδους τής ιστορίας της. Γενική Ιστορία  δλης τής ’Ηπείρου δ
μως, δπως είναι γνωστόν, μία μόνον αξία λόγου έχει γραφή μέχρι σήμερον, 
τοΰ Π. ’Α ρ α β α ν τ ι ν ο ΰ ,  Χρονογραφία τής Η πείρο υ , 2 τόμοι, Άθήναι 
1856, ογκώδες, άλλά μέχρι σήμερον άναντικατάστατον έργον. Μετά τάς προ
όδους δμως τής νεωτέρας έπιστημονικής έρεύνης, αί όποϊαι εκαμον τούλάχι- 
στον νά διαφανοΰν τά ανεξερεύνητα προβλήματα τής ’Ηπειρωτικής ιστορίας, 
τό έ'ργον τοΰ Αραβαντινοΰ ήμπορεΐ νά θϊωρηθή τό έλάχιστον έλλιπές. Τό έρ
γον τοΰ Κ. Μ ε κ ί ο υ ,  Ισ το ρ ία  τής Ή π ειρον, Άθήναι 1909, είναι άκριτον 
ρητορικόν έγκώμιον άνευ έπιστημονικής αξίας. Οί ξένοι πάλιν, οί όποιοι έ
γραψαν Ιστορίαν τής ’Ηπείρου, ό G. H e r t z b e r g  (μετάφρασις Καρολίδου, 
Βιβλιοθήκη Μαρασλή, 1906) καί ό W. M i l l e r  (μετάφρασις Λάμπρου, Βι
βλιοθήκη Μαρασλή, 1909-1910), άντλοϋν τυφλώς έκ τοΰ έργου τοΰ πολυ- 
ΐστορος K a r l  H o p f ,  Griechenland im M ittelalter und in der Neuzeit, 
1867-1868, τό όποιον εύρίσκεται θαμμένον εις τάς κατακόμβας τής παλαιας 
Γερμανικής Εγκυκλοπαίδειας, Ersch - Gruber Encyclopaedie, τόμ. 85 καί 86. 
Τό τελευταϊον, τέλος, βιβλίον περί ’Ηπείρου, τοΰ Λ έ ο ν τ ο ς  I. Με λ ά ,  Σ ε
λίδες τής Ή π ειρ ο ν , Ά θήναι 1963, προβαίνει εις μίαν συντομωτάτην μόνον 
έπισκόπησιν τής ιστορίας τής ’Ηπείρου μέχρι τών νεωτέρων χρόνων, ή όποία 
καταλαμβάνει 48 έκ τών 210 σελίδων τοΰ βιβλίου. ’Εκ τών 48 τούτων σελί
δων 13 είναι άφιερωμέναι εις τήν άρχαίαν ιστορίαν τής χώρας (σ. 11-24) καί 
κατόπιν μέ άλμα 14 περίπου αιώνων άρχεται ή μεσαιωνική ιστορία τής ’Η 
πείρου μέ τήν ιστορίαν τοΰ Δεσποτάτου αύτής. "Οπως βλέπετε, τά κενά παρα
μένουν κενά. Καμμία λοιπόν Γενική 'Ιστορία τής δλης ’Ηπείρου, άνταξία τής 
χώρας, δέν έχει γραφή μέχρι σήμερον, άλλά οΰτε πρέπει ουτε ήμπορεΐ νά 
γραφή, πρίν νά διερευνηθοΰν τά προβλήματα, τά όποια παρουσιάζουν αί άνα- 
φερθεΐσαι σκοτειναί περίοδοι τής ιστορίας τής χώρας.

Αυτό είναι λοιπόν τό δεύτερον βασικόν γεγονός, τό όποιον συμβαίνει 
είς τήν ιστορίαν τής ’Η πείρου: " Ε λ λ ε ι ψ ι ς  έ ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς  ά σ χ ο λ ί α ς  
μ έ  τ ά ς  σ κ ο τ ε ι ν ά ς  π ε ρ ι ό δ ο υ ς  τ ή ς  ι σ τ ο ρ ί α ς  τ ή ς  χ ώ ρ α ς  κ α ί  
μ έ  τ ά  π ρ ο β λ ή μ α τ α  α ύ τ ώ ν .
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"Ας ’ίδωμεν τώρα μερικά άπό τά προβλήματα των σκοτεινών περιόδων 
τής ιστορίας τής Ηπείρου. Βεβαίως δεν είναι ή πρώτη φορά, κατά τήν ο
ποίαν έπισημαίνονται τά προβλήματα αύτά καί υποδεικνύονται τρόποι τής 
διερευνήσεως αύτών. Εις τήν ’Επιστήμην ολίγα προβλήματα είναι έντελώς 
νέα. ’Ή δη εις τά «’Ηπειρωτικά Χρονικά», τόμ. 9 (1934), σ. 140-169, ύπάρ- 
χει ή ωραία έργασία τοϋ G e o r g  S t a d t m  t i l l e r ,  Τά προβλήματα τής ι
στορικής διερευνήσεως τής ’Η πείρου. 'Η μείς δμως θά περιορισθώμεν εις τά 
προβλήματα τής μεσαιωνικής ιστορίας τής ’Ηπείρου, τά όποια μας ένδιαφέ- 
ρουν ιδιαιτέρως, καί θά προσθέσωμεν καί τάς ϊδικάς μας παρατηρήσεις.

Μεταξύ πλήθους άλλων επί μέρους προβλημάτων προβάλλουν εις τήν 
μεσαιωνικήν ιστορίαν τής ’Ηπείρου δύο μεγάλα έποικιστικά προβλήματα, τά 
όποια παραμένουν έντελώς είς τό σκότος: Τό πρόβλημα τ ή ς  έ π ι δ ρ ο μ ή ς  
τ ώ ν  Σ λ ά β ω ν  καί τό πρόβλημά τ ή ς  κ α θ ό δ ο υ  τ ώ ν ’Α λ β α ν ώ ν .  Ταϋτα 
πρέπει νά διερευνηθοΰν άρχαιολογικώς, λαογραφικώς καί γλωσσολογικώς. 
’Άλλος τρόπος δεν υπάρχει, άφοϋ δεν έ'χομεν γραπτάς πηγάς. Πριν δμως έκ- 
θέσωμεν αυτούς τούς τρόπους διερευνήσεώς των, πρέπει νά ’ίδωμεν τί έγένετο 
εις τήν ’Ήπειρον έπ’ αύτοϋ μέχρι τοϋδε.

Καί πρώτον, τί έγένετο εις τήν "Ηπειρον άρχαιολογικώς. ’Αρχαιολογι- 
κώς ή "Ηπειρος, δπως άλλωστε καί ή Μακεδονία καί πολλοί άλλαι περιοχαί 
τής Ελλάδος, έχει έλάχιστα μελετηθή. Μεμονωμέναι άνασκαφαί Ιχουν βε
βαίως γίνει, άλλά ολίγα πράγματα εΖναι γνωστά διά τά αρχαία της, πολύ δέ 
όλιγώτερα διά τά βυζαντινά της, μνημεία. 'Ό πω ς εΖναι πασίγνωστον, διά τήν 
άρχαίαν έποχήν τό ένδιαφέρον τών ερευνητών προσείλκυσε, λόγω τής σημα
σίας της διά τήν άρχαίαν ελληνικήν θρησκείαν, ή Δωδώνη, τήν οποίαν ήρχι- 
σε νά άνασκάπτη άπό τοΰ 1875-76 ό έξ ’Ά ρτης πολιτευτής Κωνσταντίνος 
Καραπάνος. Τάς άνασκαφάς έσυνέχισεν έπ’ ολίγον τό 1921 ό καθηγητής Γε
ώργιος Σωτηριάδης, Ιπειτα δέ, άπό τοϋ 1928-1935, ό καθηγητής Δημήτριος 
Εύαγγελίδης. Κατόπιν μιας μεγάλης διακοπής τάς άνασκαφάς εις τήν Δωδώ
νην έσυνέχισε πάλιν ό καθηγητής Δημήτριος Εύαγγελίδης άπό τοϋ 1952-1959 
έν συνεργασία μετά τοΰ τότε ’Εφόρου ’Αρχαιοτήτων Σωτηρίου Δάκαρη.

Διά τήν ρωμαϊκήν έποχήν ή Ιρευνα ένδιεφέρθη διά τήν Νικόπολιν, τήν 
όποιαν άνέσκαψεν άπό τοϋ 1913-1926 ό ’Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς. Παρομοίως 
είς τήν Βόρειον ’Ήπειρον ό Luigi Μ. Ugolini άνέσκαψε τό Βουθρωτόν καί 
τήν Φοινίκην. Ή  άνασκαφή τών δύο αύτών πόλεων κατέδειξε τήν δύναμιν 
τής έπιδράσεως τών ελληνικών αποικιών έπί τοΰ πολιτισμού τών ιθαγενών 
φύλων τής ένδοχώρας, τών Χαόνων. Έ κ το τε  έγένοντο μερικαί σποραδικαί 
άρχαιολογικαί έ'ρευναι μετά άνασκαφής ή άνευ άνασκαφής, έκ τών οποίων 
άναφέρομεν μόνον τάς σπουδαιοτέρας έκ τών τελευταίως γενομένων: Π .χ. α) 
τοΰ τότε ’Εφόρου ’Αρχαιοτήτων Φ ω τ ί ο υ  Π έ τ σ α ,  Ειδήσεις έκ τής 10ης 
’Αρχαιολογικής Περιφερείας (Μ νημεία και αρχαιότητες Η π είρ ο υ ), ΑΕ
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1950-1952. Ή  αρχαιολογική Ιρεννα Ή πειρον, «Η πειρω τική Ε στία» 1952. 
Τό Καστράκι στο Δντικό Ζαγόρι, ’Αφιέρωμα εις Χρ. Σούλην 1956.—β) Τοϋ 
τότε Εφόρου Αρχαιοτήτων Σ ω τ η ρ ί ο υ  Δ ά κ α ρ η ,  Άνασκαφή είς Κα- 
στρίτσαν Ίωαννίνων, IIΑΕ 1951, 1952. 'Ανασκαφή εις Κάσσώπην Πρεβέ- 
ζης, ΠΑΕ 1952-1955. Ρωμαϊκή δεξαμενή Νικοπόλεως, ΑΕ 1952. Παράρ
τημα. Έ κ  τον άρχαίον νεκρομαντείον τον ’Ανακτορίον, ΑΕ 1953. ’Αρχαιο
λογικές ϋρεννες στο λεκανοπέδιο τών Ίωαννίνων, ’Αφιέρωμα είς ’Ήπειρον 
1954. Ταφικός περίβολος τον  ’Ανακτορίον, ΑΕ 1955. Παράρτημα. Π ρο
ϊστορικοί τάφοι παρά τό Καλπάκι Ίωαννίνων, ΑΕ 1956. Σνμβολή εις τήν 
τοπογραφίαν τής αρχαίας Ή πειρον, ΑΕ 1957. Νεκνομάντεΐον Θεσπρωτίας, 
ΠΑΕ 1958-1964. Τό Ιερό ν  τής Δωδώνης. Α ' ιερά οικία, ΑΕ 1959 και ΑΔ 
1960. ’Αρχαιότητες και Μνημεία Ή πειρον, ΑΔ 1960-1965. Άνασκαφή τον 
Ίερο ν  τής Δωδώνης, ΠΑΕ 1965-1969.

Ταϋτα είναι, νομίζω, δλα, 8σα έγένοντο άρχαιολογικώς μέχρι τοΰδε 
είς τήν ’Ήπειρον. Ή  ’Ή πειρος δμως είναι γεμάτη άτto σήμερον άκόμη όρατά 
ερείπια αρχαίων κτισμάτων καί μεσαιωνικών μονών. Δέκα ερείπια αρχαίων 
άκροπόλεων σημειώνει μόνον ό Σ. Δ ά κ α ρ η ς ,  ’Έρεννες κτλ., σ. 59, έγκατε- 
σπαρμένα εις τήν γραμμήν Μανωλιάσσας - Κωνστάνιανης - Γ ραμμένου - Ζί- 
τσας - Χρυσόρραχης, εις τοπογραφικήν άπόστασιν 42 χιλιομ. καί είς εμβαδόν 
340 τετραγ. χιλιομ. Παλαιοί περιηγηταί, δπως ό P o u q e v i l l e ,  Voyage 
de la Grece, Paris 1826, καί ό L e a k , Travels in Northern Greece, Loridon 
1835, μας δίδουν πληροφορίας διά τά ερείπια αύτά, δταν μάλιστα είς τήν 
έποχήν των ταϋτα ήσαν πολύ περισσότερα. Οί δέ A l f r e d  P h i l i p p  so η, 
Thessalien und Epirus. Reisen und Forschungen im Nordlichen Griechenland, 
Berlin 1897, καί ό H a n s  T r e i d l e r ,  Epirus im Altertum . Studien zur 
Historischen Topographie, Leipzig 1917, μας δίδουν είς τά βιβλία των περτσ- 
σοτέρας περί αύτών ειδήσεις.

Μία συλλογή δλων τών χωρίων περιηγητών, οί όποιοι περιγράφουν 
πράγματα τής Ηπείρου, δπως έ'χει γίνει διά τήν Χίον ύπό'τών Φ. Π. Ά  ρ- 
γ έ ν τ η - Σ τ .  Π.  Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ ,  Ή  Χίος παρά τοις γεωγράφοις καί 
περιηγηταϊς, 3 τόμ. Άθήναι 1946, μέ χωριστά τάς άρχαιόλογικάς καί χωρι
στά τάς άλλας ειδήσεις, καί μία χαρτογράφησις έ'πειτα δλων τών άρχαιολο- 
γικών τόπων, ε’ίτε έ'χουν σήμερον όρατά ερείπια εί'τε οχι, θά ήτο, νομίζω, 
πολύ χρήσιμος ώς πρώτον βήμα διά μίαν μελλοντικήν συστηματικήν άρχαιο- 
λογικήν δι-ρεύνησιν τής ’Ηπείρου.

Ή  συστηματική άρχαιολογική διερεύνησις θά δώση πολυτίμους πληρο
φορίας είς τήν μεσαιωνικήν ιστορίαν τής ’Ηπείρου καί θά συμβάλη σημαντι- 
κώς είς τήν λύσιν τών μεγάλων προβλημάτων τής ιστορίας τής χώ ρ α ς.’Ιδού 
έν μόνον μικρόν παράδειγμα διά νά καταφανή τοϋτο : 'Ο  Συνέκδημος τοΰ 
Ίεροκλέους π.χ. αναφέρει είς τήν Π αλαιάν’Ήπειρον 12 πόλεις, τάς έξή ς:
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Νικόπολις, Δωδώνη, Ενροια άκνίον (=  έκ νέου =  νέα), Άδριανονπολις, 
”Αππω ν , Φοινίκη, Ά γχ ια σμός, Βουθρωτόν, Φωτική, Κέρκυρα νήσος, Ιθ ά κ η  
νήσος. Καί είς τήν Νέαν ’Ήπειρον 9 πόλεις, τάς έξης : Δνρράχιον, Σκάμπα, 
’Απολλωνία, Βοϋλις, Ά μ α ντία , Πονλχεριονπολις, Αυλών, Ανχνιδός, μητρό- 
πολις Λίστρων καί Σκεπών. Ό  Συνέκδημος έγράφη, ώς εΐπομεν, έπί τής έ
ποχής τοϋ Ίουστινιανοΰ καί μεταξύ Αύγούστου 527 - Φθινοπώρου 528. Ό  
σύγχρονος αύτοΰ ιστορικός τοΰ Ίουστινιανοΰ Προκόπιος εις τό έ'ργον του 
«Περί κτισμάτων» τοΰ Ίουστινιανοΰ, άναφέρων τά φρούρια, τά όποια ώχύ- 
ρωσε διά τήν άμυναν τοΰ Κράτους ό Ιουστινιανός, άναφέρει εις τήν Παλαιάν 
“Ήπειρον 10, τά έξή ς: Ευρώπη, Χιμάρρα, ' Ομόνοια, Κώμη, Ίουατινιανού- 
πολις, Φωτική, Κάννινα, Καστέλλον, Κολοφώνια, Νικόπολις, καί εις τήν 
Νέαν ’Ήπειρον 8, τά έξής: Δυρράχιον, ’Ά ρ γο ς , Στεφανιακόν, ’Ά γ ιο ς  Σαβια- 
νός, Ειρήνη, Γυναικομύτης, "Α γιος Στέφανος, Ά μα ντία . Καταπληκτικόν, αί 
δύο πηγαί είναι σύγχρονοι καί έν τούτοις τά ονόματα τών πόλεων, τά όποια 
αύταί άναφέρουν διά τούς αυτούς τόπους, είναι τά περισσότερα διάφορα. Έ κ 
τών πόλεων τής Παλαιάς ’Ηπείρου μόνον ή Νικόπολις καί ή Φωτική, έκ δέ 
τών πόλεων τής Νέας Η πείρου μόνον τό Δυρράχιον άπαντώνται καί εις τάς 
δύο πηγάς. Τ ί συμβαίνει; Ή  γνώμη τοϋ Fallmerayer, δτι ό Συνέκδημος είναι 
άκριτος καί αναξιόπιστος, διότι άναφέρει Ή πειρω τικάς πόλεις εϊτε έντελώς 
άγνώστους άλλαχόθεν εϊτε γνωστάς μόνον κατά τήν αρχαιότητα, δέν γίνεται 
άποδεκτή. Ή μπορξϊ βεβαίως ή χειρόγραφος παράδοσις νά είναι διά μερικάς 
έξ αύτών εσφαλμένη, π.χ. έκεϊνο τό Ευρώπη τοΰ Προκοπίου νά είναι λάθος 
άντιγεγραμμένον άντί Ενροια, είναι δμως βέβαιον, δτι άρχαϊαι πόλεις έσώ- 
ζοντο άκόμη κατά τόν 6ον αιώνα τοΰ Ίουστινιανοΰ καί ό Συνέκδημος δέν α
ναφέρει άνυπάρκτους κατά τήν έποχήν του πόλεις. Τ ί συμβαίνει λοιπόν; Ή  
πιθάνωτέρα έξήγησις είναι, δτι τά διαφορετικά ονόματα τών φρουρίων τοΰ 
Προκοπίου προέρχονται άπό σύγχρονον μέ τήν όχύρωσιν μετονομασίαν τών 
φρουρίων. Κάθε δηλαδή φρούριον, τοΰ οποίου ή ήρειπωμένη όχύρωσις άνε- 
καινίζετο, καί κάθε πόλισμα, τό όποιον διά πρώτην φοράν άπέκτα όχύρωσιν, 
έλάμβανε νέον ονομα.

Τό παράδειγμά μας δμως διδάσκει έν δίδαγμα καί θέτει έν πρόβλημα. 
Τό δίδαγμα είναι, δτι, δπως δεικνύουν τά 18 φρούρια τοΰ Προκοπίου, είς τά 
όποια θά κατέφευγεν εις περίπτωσιν έχθρικής έπιδρομής ό πληθυσμός άπό 
χωρία τών περιχώρων, ή ’Ή πειρος κατά τόν 6ον αιώνα, άκόμη καί μετά τάς 
μεγάλας βαρβαρικάς έπιδρομάς τών Βησιγότθων τοΰ Άλαρίχου καί τών '0 -  
στρογότθων τοϋ Θευδερίχου, ήτο πυκνοκατωκημένη. Πλήν τοΰ λογικοΰ συλ
λογισμού, περί τούτου συνηγορεί καί τό γεγονός, δτι ή 35η είς τήν σειράν 
Μητρόπολις Νικοπόλεως είχε κατά τήν έποχήν αυτήν 9 Έπισκοπάς, μεταξύ 
δέ τών περιοχών μόνον ή Θεσπρωτία, ή μικροτέρα σχετικώς περιοχή-, είχε δύο 
Έπισκοπάς, τήν Φωτικήν καί τήν Ευροιαν (άργότερα Ιωάννινα). Τό πρόβλημα
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είναι, δτι τά ονόματα τών περισσοτέρων έξ αύτών τών φρουρίων τοϋ Προ
κοπίου δέν τά συναντώμεν πλέον ποτέ μετά τόν 6ον αιώνα. Τ ί άπέγιναν; ’Ε 
δώ θά βοηθήση ή συστηματική άρχαιολογική διερεύνησις τής χώρας, ή οποία, 
έκτός τοΰ δτι ένδέχεται νά παρουσιάση έκπλήξεις, θά δώση πάντως πολυτί
μους πληροφορίας εις τήν ιστορικήν έ'ρευναν. Έ άν π.χ. είς £να μεγάλον αρι
θμόν άνασκαφικών χώρων ή άρχαιολογική έρευνα διαπιστώση άπό τά στρώ
ματα καί άπό τά ευρήματα τών στρωμάτων τόν κατά προσέγγισιν χρόνον τής 
καταστροφής τών άντιστοίχων οικισμών, ό δέ χρόνος αύτδς έμπίπτει εις τήν 
περίοδον τών Σλαβικών έπιδρομών, ή ιστορική ερευνά θά έξαγάγη τά συμ- 
περάσματά της διά τό μέγεθος καί διά τήν κατεύθυνσιν τής εισβολής.

ΧριστιανικαΙ έπιγραφχΐ επειτα καί βυζαντινά νομίσματα μεταξύ τών 
άρχαιολογικών ευρημάτων είναι σπουδαϊαι πηγαί διά τήν μεσαιωνικήν ιστο
ρίαν τής χώρας. Αΐ χριστιανικαί έπιγραφαί, έπιτύμβιοι ή άφιερωτήριοι, εϊναι 
ή μοναδική μας πηγή διά τήν τοπικήν ιστορίαν τής χριστιανικής ’Εκκλησίας 
καί βοηθοΰν νά έξηγηθή ή διά τοΰ Χριστιανισμοΰ έξαφάνισις πολλών άρχαίων 
’Ηπειρωτικών φύλων καί παλαιοτέρων μορφών βίου. Τά νομίσματα πάλιν, 
διά μέν τήν άρχαίαν έποχήν, μέχρι τής ρωμαϊκής κατακτήσεως, εϊναι σπου- 
δαιοτάτη πηγή διά τήν ιστορίαν τών σχέσεων δημοσίου δικαίου τών ’Ηπειρω
τικών κρατιδίων, αποικιών καί συμμαχιών, διότι, ώς γνωστόν, διά τήν άρ
χαίαν έποχήν αύτοτελής νομισματοκοπία σημαίνει αύτονομίαν, παΰσις δέ τής 
νομισματοκοπίας σημαίνει άπώλειαν τής αύτονομίας. Διά δέ τήν βυζαντινήν 
έποχήν ή μέν διάδοσις τών νομισματικών ευρημάτων δεικνύει τούς έμπορι- 
κούς δρόμους καί τάς έκπολιτιστικάς διεισδύσεις άπό τά βυζαντινά κέντρα 
πρός τήν λοιπήν ’Ηπειρωτικήν ένδοχώραν, ή δέ αίφνιδία άπουσία αύτών ση
μαίνει διακοπήν τοΰ βυζαντινοΰ βίου κατόπιν βαρβαρικών έπιδρομών ή έξ 
άλλων λόγων. "Οταν π .χ . είς μίαν περιοχήν, δπου εΰρέθησαν άφθονα νομί
σματα παλαιοτέρων βυζαντινών αύτοκρατόρων, παύουν άποτόμως νά εύρίσκων- 
ται νομίσματα τών διαδόχων των αύτοκρατόρων, διά μεγάλην χρονικήν περί
οδον καί διά πολλούς αύτοκράτορας, τοΰτο σημαίνει έρήμωσιν τής χώρας 
κατόπιν έχθρικής εισβολής ή ύποδούλωσιν τής χώρας είς βαρβαρικά φΰλα, τά 
όποια χρησιμοποιοΰν πρωτόγονον σύστημα άνταλλαγών είς είδος.

-  Κτίρματα λοιπόν, έπιγραφαί καί νομίσματα άποτελοΰν τό άρχαιολογι- 
κόν υλικόν, τό όποιον άναμένει ή Μεσαιωνική 'Ιστορία τής ’Ηπείρου άπό τήν 
άρχαιολογικήν σκαπάνην, ή όποία όμολογουμένως δέν έκινήθη άκόμη άρκετά 
είς τήν ’Ήπειρον. ’Εκ τοΰ ύλικοΰ τούτου θά ήμπορέση νά συναγάγη τά συμ- 
περάσματά της διά τήν έθνολογικήν, τήν πολιτιστικήν καί τήν θρησκευτικήν 
κατάστασιν τής ’Ηπείρου κατά τούς πρώτους βυζαντινούς αιώνας προ τής 
εισβολής τών Σλάβων καί προ τής καθόδου τών ’Αλβανών καί νά καθορίση 
ποΐαι μετακινήσεις λαών καί ποιοι πολιτιστικοί μετασχηματισμοί έγένοντο 
μετά τήν εισβολήν καί μετά τήν κάθοδον τούτων. ’Ιδού λοιπόν πώς ή συστη-
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ματική αρχαιολογική διερεύνησις ήμπορεΐ νά συμβάλη σημαντικώς εις τήν 
λύσιν μεγάλων προβλημάτων τής ιστορίας τής χώρας. λ

Εις τήν λύσιν δμως τών μεγάλων προβλημάτων τής μεσαιωνικής Ιστο
ρίας τής Η πείρου ήμποροϋν νά συμβάλουν, δπως είπομεν, καί ή Λαογραφία 
καί-ή Γλωσσολογία, προσφέρουσαι τά συμπεράσματα έκ τοϋ ύλικοΰ των μέ 
μέθοδον χαρτογραφικήν. ·

'Η  Λαογραφία θά μελετήση έν πρώτοις τόν τύπον τής κατοικίας, τάς 
μορφάς τών οικιακών σκευών >καί τό είδος τής έγκαταστάσεως, τό ν ’τρόπον 
δηλαδή τοϋ συνοικισμού, κατά μήκος όδοΰ, ή πέριξ κεντρικής πλατείας ή 
κατ’ άλλον τρόπον. Τοΰτο, διότι τά στοιχεία αύτά έχουν τρία πολύτιμα χα 
ρακτηριστικά: Πρώτον, έξελίσσονται είς κάθε λαόν κατά τρόπον ίδιάζοντα 
εις τόν λαόν τοΰτον. Δεύτερον, διατηροΰνται μέ"έπίμονον σταθερότητα διά 
μέσου αιώνων. Καί τρίτον, ύπό ίσχυράς ξένας έπιδράσεις ύποχωρσΰν βαθμι- 
αίως, άνθιστάμενα ΐσχυρώς καί έξαφανιζόμενα έύ  τών τελευταίων. Παλαιαί 
φυλαί έχουν ΐδικόν των τύπον κατοικίας, ιδιόμορφα οικιακά σκεύη καί .κτί
ζουν κατά ΐδικόν των τρόπον τούς συνοικισμούς των. Περιπλανώμεναι φυλαί 
φέρουν πάντοτε μαζί των τά στοιχεία ταϋτα εις τάς νέας των πατρίδας καί 
τοΰτο έπί αιώνας. Φυλαί ύπό ίσχυράν ξένην έπίδρασιν χάνουν πρώτα τήν γλώσ
σαν των καί τελευταία τά στοιχεία ταϋτα. * -

Τοιουτοτρόπως έκ τής έξετάσεως τών τύπων τών οικιών καί τών μορ
φών τών οικιακών σκευών παρέχονται δυνατότητες διά ’τήν παρακολούθησιν 
σταδίων πολιτισμών καί μετακινήσεων πληθυσμών είς χρόνους, διά τούς ό
ποιους δέν υπάρχει ούδεμία γραπτή καί ούδεμία μνημειακή παράδοσις. Προ
σοχή δμώ ς: Πολλάκις είναι πολύ δύσκολον νά διακρίνωμεν τό παλ’αιόν καί 
παραδεδομένον στοιχεΐον άπό τό νεώτερον καί έπίκτητον καί υπάρχει κίν
δυνος νά καταλήξωμεν είς έσπευσμένα συμπεράσματα. Διά τοΰτο πρέπει νά 
έξετάζω^ται συγχρόνως καί άλλα λαογραφικά στοιχεία, δπως οί τρόποι τών 
ομαδικών έγκαιταστάσεων, τά ήθη καί τά έθιμα, αί παραδό'σεις, τά άσματα 
καί τά γλωσσικά ιδιώματα. Πρό τοΰ πολέμου είς τήν ’Ανατολικήν Γερμανίαν, 
δπου είς σκοτεινούς ιστορικούς αιώνας μετεκινήθησαν πολύ γερμανικά καί 
σλ&βικά φΰλα, μία τοιαύτη διερεύνησις τών έποικιστικών στοιχείων έξειλί- 
χθη είς μεθοδικώς τελείαν βοηθητικήν έπιστήμην τής Ιστορίας. Είς τήν Βαλ
κανικήν Χερσόνησον, ή οποία παρουσιάζει τά αύτά προβλήματα μετακινή
σεων λαών, μόνον ή Σχολή τοΰ Σέρβου γεωγράφου J. C v i j  ic  έκαμε μεγά- 
λας προόδους. Διά τήν ’Ήπειρον καί τήν ’Αλβανίαν, δπως καί δι’ δλην τήν 
Ελλάδα, οί τύποι, αί μορφαι καί οί τρόποι τών οικιακών άρχαιοτήτων δέν 
έχουν μελετηθή. Είναι δμως όμολογουμένως μέγα έργον, νά μελετηθούν οί 
τύποι δλων έν γένει τών λαϊκών κατοικιών καί συνοικισμών καί νά καθορι- 
σθή ή διάδοσις δλων έν γένει τών λαϊκών οικιακών σκευών είς ολόκληρον'τήν
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’Ήπειρον. Μόνον δμως οδτω θά σχηματίσωμεν γενικήν εικόνα τών υπαρχόν
των στοιχείων, τής ποικιλίας των καί τής έξαπλώσεώς των.

Πόσον πολυτίμους υπηρεσίας θά προσφέρουν εις τήν Ιστορίαν τά συμr 
περάσματα έκ μιας τοιούτου εϊ'δους λαογραφικής διερευνήσεως τής χώρας, 
τοΰτο καταφαίνεται καί έκ τοΰ έξής παραδείγματος: Σήμερον, δπου άπαν- 
τάται τοπωνύμιον άναμφισβητήτως σλαβικόν ή άλβανικόν, συνάγεται τό κατά 
τεκμήριον απρόσβλητον συμπέρασμα, δτι έκεΐ υπήρξε κάποτε σλαβική ή αλ
βανική έγκατάστασις. Τοΰτο δέν είναι πάντοτε όρθόν. Πρώτον, διότι οί ’Αλ
βανοί υπήρξαν άναμφισβητήτως φορείς σλαβικών τοπωνυμίων καί ένα σλα
βικόν τοπωνύμιον δυνατόν νά προέρχεται άπό έγκατάστασιν ’Αλβανών καί 
βχι Σλάβων. Δεύτερον, διότι, ώς άπέδειξεν διά τήν Α ττικήν τουλάχιστον ό 
Δ· Σ ο υ ρ  μ ε λ ή ς ,  Συνοπτική κατάστασις τής πόλεως τών ’Αθηνών. Εις Δ.  
Γρ.  Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ ,  Μνημεία τής ιστορίας τών Αθηνών. Τουρκοκρα
τία. Άθήναι 1891, τόμ. 1, σ. 338, έχομεν έξαλβανισμούς ελληνικών χωρίων 
καί ένα άλβανικόν τοπωνύμιον δυνατόν νά προέρχεται άπό έξαλβανισθέντας 
"Ελληνας καί δχι Αλβανούς. Άπεδείχθη δηλαδή, δτι τά ελληνικά χωρία έξ- 
αλβανίζοντο έκ τοΰ φόβου ληστών Τουρκαλβανών, οί όποιοι δέν έπείραζον 
τούς ομοφύλους των ’Αλβανούς, έστω καί άν αυτοί ήσαν ’Ορθόδοξοι. Τρίτον, 
διότι;, ώς άπέδειξε διά τήν Μακεδονίαν τουλάχιστον ό Κ. ’Ά μ α ν τ ο  ς, Μακε
δονικά. Συμβολή εις τήν μεσαιωνικήν ιστορίαν και εθνολογίαν τής Μακεδο
νίας, Άθήναι 1920, οί Βλάχοι άνεμείχθησαν κατά τόπους μέ σλαβικούς πλη
θυσμούς καί άφησαν σλαβικάς ονομασίας είς ελληνικούς τόπους καί ένα σλα
βικόν τόπωνύμιον δυνατόν νά προέρχεται καί άπό έγκατάστασιν Βλάχων καί 
οχι Σλάβων.

Ή  λαογραφική έρευνα λοιπόν θά έξακριβώση έκ τών ΐδικών της στοί
χε,ίων, έάν είς μίαν περιοχήν σλαβικών τοπωνυμίων πρόκειται περί έγκατα- 
στάσεως Σλάβων πράγματι ή άπλώς περί σλαβοφώνων Αλβανών ή περί Βλά
χων, καί έάν εις μίαν περιοχήν άλβανικών τοπωνυμίων πρόκειται περί έγκα- 
ταστάσεως ’Αλβανών πράγματι ή περί έξαλβανισθέντων Ελλήνων. Αύταί ε ί
ναι αί πολύτιμοι ύπηρεσίαι, τάς όποιας ήμπορεΐ νά προσφέρη ή λαογραφική 
διερεύνησις τής χώρας εις τήν σκοτεινήν περίοδον τής ιστορίας τής ’Ηπείρου.

Διά τών τοπωνυμίων δμως μεταβαίνομεν εις τήν Γλωσσολογίαν, ή ό
ποια καί αύτή ύπόσχεται νά προσφέρη εις τήν Ιστορίαν πολλά χρήσιμα συμ- 
περάσματά της. Είς τήν Γλωσσολογίαν τά πράγματα διά τήν ’Ήπειρον είναι 
πολύ καλύτερα παρά είς τήν ’Αρχαιολογίαν ή τήν Λαογραφίαν. Ά πό  τής έ
ποχής τοΰ Αραβαντινοΰ, ό όποιος πρώτος έπεχείρησε τήν σημαντικωτέραν 
έρευναν τής ελληνικής διαλέκτου τής ’Ηπείρου — 5Ηπειρωτικόν Γλωσσάριον. 
Ά θήναι 1909 ^  πλήθος κειμένων διαφόρων τοπικών ’Ηπειρωτικών διαλέ
κτων έχουν δημοσιευθή είς τούς 16 τόμρυς τών ’Ηπειρωτικών Χρονικών 
καί άλλαχοΰ άπό τόν Γεώργιον Άναγνωστόπουλον, άπό τόν άείμνηστον Γυ
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μνασιάρχην τής Ζωσιμαίας Σχολής Χρήστον Σούλην καί άπό άλλους πολ
λούς. Τούς γνωστούς καί άγνώστους συλλογείς ’Ηπειρωτικού γλωσσικού ύ- 
λικοϋ άπαριθμεϊ δ Ε ύ ά γ γ ε λ ο ς  Ά θ .  Μ π ό γ κ α ς  είς τό λίαν σημαντικόν 
έργον το υ : Τά γλωσσικά Ιδιώματα τής ’Η πείρου. Α ' Γιαννιώτικο καί άλλα 
λεξιλόγια. ’Ιωάννινα 1964, τό δημοσιευθέν εις τήν σειράν τών εκδόσεων τής 
Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών.

Ά π ό  τήν Γλωσσολογίαν άναμένει ή 'Ιστορία χρήσιμα συμπεράσματα 
έκ τής μελέτης τών ύπ’ αύτής συλλεγέντων τοπωνυμίων. ’Ενδιαφέρον διά τά 
τοπωνύμια διήγειρεν, ώς γνωστόν, διά πρώτην φοράν εις τούς 'Έλληνας γλωσ
σολόγους και ιστορικούς ή άστήρικτος θεωρία τοϋ J. P h . F a l l m e r a y e r ,  
ή όποια έκαμε πολύν θόρυβον καί ή όποια στηριζομένη είς τά σλαβικά τοπω
νύμια, τά άπαντώντα έν Έλλάδι, ύπεστήριξεν, οΰτε ολίγον οΰτε πολύ, τήν 
πλήρη έξαφάνισιν τοΰ Έλληνισμοΰ μετά τάς σλαβικάς έπιδρομάς τοΰ 6ου καί 
7ου μ.Χ. αΐώνος. ’Έ κτοτε έξύπνησε τό ένδιαφέρον τών έπιστημόνων πρώτον 
διά τά σλαβικά τοπωνύμια εΐδικώς καί έπειτα δι’ δλα τά τοπωνύμια γενι
κώς. Τήν έλληνικήν έρευναν διά τά τοπωνύμια μέχρι τοΰ 1930 έκθέτουν αί 
έργασίαι τοΰ Κ. Ά  μ ά ν τ ο υ, Die Erforschung der Heutigen Ortsnamen in 
Griechenland εις τό περιοδικόν Zeitschrift fur Ortsnamenforschung 5 (1929), 
62-70, καί τοΰ Π. Ν. Π α τ ρ ι α ρ χ έ α ,  Ό  θησαυρός τής μεσαιωνικής ελ
ληνικής γλώσσης. Α ' : Τό άρχεϊον τών κυρίων ονομάτων καί τών τοπωνυ
μίων τής Τουρκοκρατίας. Ά θήναι 1933. Νέαν ώθησιν έλαβε τό ένδιαφέρον 
διά τά τοπωνύμια είς τήν Ελλάδα, δταν έδημοσιεύθη ή μεγάλη έργασία τοΰ 
Μ. V a s m e r, Die Slaven in Griechenland, Abhandl. Der Preuss. Akad. No 
12, 1941, ή όποία όμολογουμένως δέν εύρε ψύχραιμον υποδοχήν είς τήν Ε λ 
λάδα καί ένώ τής έγένετο σφοδρά έπίθεσις διά τά σφάλματά της, τά όποια 
πράγματι εϊναι πολλά, δέν τής άνεγνωρίσθησαν αί άρεταί της, αί όποΐαι πρά
γματι υπάρχουν.

Διά τήν ’Ήπειρον έχουν γίνει πολλαί καί καλαϊ έργασίαι συλλογής και 
διερευνήσεως τοπωνυμίων ύπό τοΰ Π. Φ ο υ ρ ί κ η, τοΰ X ρ. Σ ο ύ λ η, τοΰ Κ. 
Σ τ ε ρ γ ι ο π ο ύ λ ο υ  καί πολλών άλλων. Έπισκόπησιν τών τοπωνυμικών 
έργασιών είς τήν "Ηπειρον μέχρι τοΰ 1932 δίδει ό Χ ρ. Σ ο ύ λ η ς  είς τήν Ει
σαγωγήν τής ύποδειγματικής του Συλλογής: Τοπωνυμικόν τών Χουλιαρά- 
δων, ’Ηπειρωτικά Χρονικά 7 (1932), 216-245.

Τά τοπωνύμια δμως μόνα των δέν άρκοΰν νά άποδείξουν,’τίποτε. Παρά
δειγμα ή ματαία έργασία τοΰ G. W e i g a n d, ό όποιος συνέλεξεν, ώς γνω
στόν, τά Κουτσοβλαχικά τοπωνύμια τής περιοχής τής Πίνδου (Die Aromuni- 
schen Ortsnamen im Pindusgebiete, Jahresbericht des Institute fur Rumani- 
sche Sprache. Leipzig 1919-1920, 60-64 καί 174-218), διεπίστωσεν δτι έκ 
τών 65 τοπωνυμίων 29 εϊναι σλαβικά, 21 έκ τών άλλων εϊναι κουτσοβλαχικά 
καί 15 εϊναι έλληνικά καί ένόμισεν δτι διαπιστοΰται πλέον τό γεγονός μιας
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σλαβικής έποικίσεως εις τήν Πίνδον καί μάλιστα, ώς δεικνύει ή φωνηεντική 
μορφή τών τοπωνυμίων, μιας βουλγαρικής έποικίσεως, έπί τής οποίας ήλθεν άρ- 
γότερον νά έπικαθίση τό στρώμα τής κουτσοβλαχικής έπιδρομής. *0 Weigand 
δμως δέν έλαβεν ύπ’ οψιν του δτι, ώς ύπέδειξεν άργότερον καί αύτός ό σλαβό
φιλος Vasmer, σ. 5-7, 9 καί 313-315, φορείς σλαβικών τοπωνυμίίον ήμπο- 
ρεΐ νά είναι καί μή Σλάβοι, άλλά διάφοροι Σλαβόφωνοι, "Ελληνες ή ’Αλβα
νοί καί ίσως καί Βλάχοι. Δέν έλαβεν ύπ’ δψιν του δτι κατά τήν εισβολήν τών 
Τούρκων πεδινοί ή καί ορεινοί ελληνόφωνοι ή σλαβόφωνοι πληθυσμοί τής δυ
τικής καί τής κεντρικής Ελλάδος είναι φυσικόν νά ευρον άσυλο,ν εις τούς ο
ρεινούς δγκους τής Πίνδου καί τών παραφυάδων αύτής, δπου ήλθον είς έπι- 
μειξίαν μέ παλαιούς λατινογλώσσους κατοίκους έκεΐ, Βλάχους δηλαδή, Γραι- 
κοβλάχους ή ’Αρβανιτοβλάχους, καί δπου οί σλαβόφωνοι έξ αύτών άφησαν 
σλαβικά τοπωνύμια, οΰτως ώστε τό σλαβικόν στρώμα τών τοπωνυμίων νά 
είναι νεώτερον τοϋ κουτσοβλαχικοΰ καί όχι άντιστρόφως, ώς ύπεστήριξεν ό 
Weigand. Τά τοπωνύμια λοιπόν δέν άρκοΰν, διά νά άποδειχθή ή εθνολογική 
στρωματογραφία τής Πίνδου. Θά έπρεπε διά λαογραφικής μελέτης τών Επι
βιώσεων είς τόν σημερινόν έκεΐ βίον νά διαπιστωθή, έάν ύπόκειται έκεΐ έγ- 
κατάστασις πραγματικών Σλάβων ή άπλώς Σλαβοφώνων. Τά τοπωνύμια μό
να των δέν άρκοΰν νά άποδείξουν τίποτε. Πρέπει δμως πρό πάσης άλλης με
λέτης νά συλλεχθοΰν ύπό τής Γλωσσολογίας.

’Ιδού λοιπόν πόσον ενδιαφέρουν τήν Βυζαντινήν Ιστορίαν τής ’Ηπείρου 
πρό παντός τά σλαβικά καί έπειτα τά άλβανικά τοπωνύμια τής χώρας. Συ
στηματική δμως συλλογή τών άπαντώντων εις τήν ’Ήπειρον σλαβικών τοπω
νυμίων μέ διασάφησιν καί τοπογραφικήν τοποθέτησιν αύτών, γενομένη ύπό 
"Ελληνος έρευνητοϋ, δέν μοϋ είναι γνωστή. Ή  παλαιά άπόπειρα τοΰ Χ ρ. 
Χ ρ ι σ τ ο β α σ ί λ η ,  Ή  'Ή πειρος και τά έν αυτή σέρβικά ονόματα, ’Ηπει
ρωτικόν Ήμερολόγιον τοΰ 1914, σ. 44-53, άμφισβητεΐται, έάν περιέχει σέρ
βικά ή βουλγαρικά τοπωνύμια. Ό  ϊδιος ό Χριστοβασίλης τά θεωρεί σέρβικά, 
άλλοι δμως ύπεστήριξαν δτι είναι βουλγαρικά. Διά τήν ύπόλοιπον Ελλάδα 
έχομεν τώρα τήν Συλλογήν τοΰ Vasmer.

Συστηματική συλλογή έπίσης καί διερεύνησις δλων τών άπαντώντων 
εις τήν ’Ήπειρον άλβανικών τοπωνυμίων δέν υπάρχει, καθ’ δσον γνωρίζω. 
Μερικά άλβανικά τοπωνύμια τής ’Ηπείρου έπεξήγησεν ό Π. Α. Φ ο υ ρ ί κ η ς, 
έπεξηγών τά άλβανικά τοπωνύμια τής ’Αττικής, είς τήν έργασίαν του : Σ υμ
βολή εις τό Τοπωνυμικόν τής ’Α ττικής. Ά θηνα 42 (1930), 111-136. Δ ιά
φοροι ύπάρχουσαι Συλλογαί, δπως τοΰ Κ. Δ. Μ έ ρ τ  ζ ι ο υ, Συμβολή είς τήν 
ερμηνείαν τών ξενικών Η πειρω τικώ ν τοπωνυμίων, ’Ηπειρωτικά Χρονικά 9 
(1934), 182-203, ή τοΰ Κ. Σ τ ε ρ γ ι ο π ο ύ λ ο υ ,  Τοπωνυμικόν τής έπαρχίας 
Κονίτσης, ’Ηπειρωτικά Χρονικά 9 (1934), 204-244 καί ’Ηπειρωτικά Χρο
νικά 10 (1935), καί πολλαί άλλαι, ή δέν περιέχουν καθόλου ξένοι ή περιέχουν
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άναμεμειγμένα έλληνικά, κουτσοβλαχικά, άλβανικά καί τουρκικά τοπωνύμια. 
Τό αύτό συμβαίνει καί μέ τήν άναφερθεϊσαν ήδη, άξιόλογον κατά τά άλλα 
καί βραβευμένην ύπό τής Γλωσσικής Εταιρείας Αθηνών, έργασίαν τοϋ Ε. 
Α. Μ π ά γ κ α ,  Τά γλωσσικά Ιδιώματα τής ’Η πειρον. Α! Γιαννιώτικο και 
άλλα λεξιλόγια. Ιωάννινα 1964. Έ νώ  διά τήν περιοχήν τής ’Αλβανίας ή επι
στημονική έρευνα εχει θαυμασίας συλλογάς ύλικοΰ, τών όποιων τά πορίσματα 
αποτελούν απαραίτητον προϋπόθεσιν διά τήν μελέτην τών άλβανικών τοπωνυ
μίων τής ’Ηπείρου, δπως εϊναι τά πορίσματα τής μεγάλης γεωγραφικής καί 
γεωλογικής μονογραφίας τοϋ F r a n ζ N o p c s a ,  Geographie und Geologie 
Nordalbaniens. Budapest 1929.

Τρία φαινόμενα είναι άξια ιδιαιτέρας προσοχής διά τήν ιστορικήν έπεξ- 
εργασίαν τών τοπωνυμίων: 1) ή μετονομασία τόπων, 2) ή μεταβίβασις 
τοπωνυμίων καί 3) αί άγιώνυμοι τοπωνυμίαι ή άπλώς άγιωνύμια.

Τό φαινόμενον τής μετονομασίας τόπων είναι πολύ παλαιόν. ’Ή δη εις 
τόν Συνέκδημον τοΰ Ίεροκλέους πρό τοΰ 527 μ.Χ. ύπάρχουν είς τά χειρό
γραφα σύντομα σημειώματα περί μετονομασίας διαφόρων πόλεων μέ τήν επι
γραφήν «Περί επωνυμίας πόλεων», έκδεδομένα σήμερον ώς Έπίμετρον εις 
τήν εκδοσιν τοΰ Ίεροκλέους τοΰ A. B u r c k h a r d t ,  Hierocles Synekdemus, 
Leipzig 1893, σ. 61 κ.έ. Παραδείγματα παλαιάς μετονομασίας πόλεων ύπάρ
χουν είς τήν "Ηπειρον πολλά, δπως π.χ. ή Νέα Ευροια έμφανίζεται άπό τοΰ 
879 ώς Ιωάννινα, καθώς έδειξεν ό Σ. Δ ά κ α ρ η ς ,  ’Ιωάννινα ή νεώτερη Εν- 
ροια. ’Ηπειρωτική 'Εστία, τεΰχ. Σ Τ ', σ. 537-554, ή ’Αδριανούπολις ώς Ίου- 
στινιανούπολις καί έπειτα ώς Δρυϊνούπολις, ή ’Αμβρακία έμφανίζεται άργότε- 
ρον ώς Ά ρτα , ή Ά γχίασμος (άρχ. ’Όγχεσμος) ώς Ά γ ιο ι Σαράντα κ.ο.κ. Έ -  
κάστη μετονομασία υποκρύπτει έν ιστορικόν γεγονός, άλλά ό ακριβής χρόνος 
καί ό ιδιαίτερος λόγος τής μετονομασίας είναι δι’ ήμας πράγματα άγνωστα. Διά 
μετονομασίας είς ολοκλήρους περιοχάς τό αίτιον θά ήμποροΰσε νά εϊναι ό έκ- 
χριστιανισμός τής περιοχής ή καταστροφαί έκ βαρβαρικών έπιδρομών. Ή  έ'- 
ρευνα λοιπόν τών τοπωνυμίων οφείλει νά έντοπίση τάς όμαδικάς αύτάς μετο
νομασίας καί νά προσπαθήση νά έρμηνεύση αύτάς, βοηθουμένη τυχόν καί ύπό 
τής αρχαιολογικής διερευνήσεως τής περιοχής.

Τό φαινόμενον τής μεταβιβάσεως τών τοπωνυμίων έλαβε χώραν είς 
τούς νεωτέρους χρόνους καί πρό τών οφθαλμών μας κατά τήν άποκατάστασιν 
τών προσφύγων τής Μικρασιατικής καταστροφής τοΰ 1922. Οί πρόσφυγες ε- 
δωσαν εις τούς νέους των συνοικισμούς τό δνομα τής πατρίδος των, τήν ο
ποίαν έγκατέλειψαν : Νέα Μαγνησία, Νέα Χαλκηδών δυτικώς τής Θεσσαλονί
κης, Νέοι Έ πιβάται, Νέα Καλλικράτεια, Νέα Μηχανιώνα άνατολικώς αύτής 
καί σήμερον χάριν συντομίας άπλώς «στήν Χαλκηδόνα», «στήν Μηχανιώνα», 
«στήν Καλλικράτεια» κ.ο.κ. Ή  μεταβίβασις τών τοπωνυμίων ύποδηλοΐ πολ- 
λάκις έποικιστικήν μετακίνησιν, κατά τήν όποιαν οί μεταναστεύσαντες οΐκι-
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σταί έδωσαν εις τάς νέας έγκαταστάσεις των ονόματα τής πατρίδος των. 'Υ 
πάρχουν δμως εις δλην τήν Ελλάδα περιπτώσεις, εις τάς οποίας δύο τόποι 
άπέχοντες πολύ μεταξύ των έχουν τό αύτό ονομα, εϊτε έλληνικόν εϊτε σλο βί
κον εϊτε άλβανικόν εϊναι τοϋτο, καί δέν πρόκειται περί μεταναστεύσεως οι
κιστών. Τοϋτο συμβαίνει ιδίως, δταν τά όνόματά των ήσαν άρχικώς ένδείξεις 
τής μορφής μιας τοποθεσίας, δπως π. χ. χωρίον Λεύκη ή σλαβικά Topolja, 
χωρίον Νεοχώρι ή σλαβικά Novo - Selo κ.ο.κ. Λύτό άκριβώς οφείλει νά έξα- 
κριβώση ή έρευνα τών τοπωνυμίων, έάν πρόκειται περί έποικιστικής μετακι- 
νήσεως ή περί άνεξαρτήτων όνομασιών, όφειλομένων εις τοπικούς λόγους.

Τό τρίτον φαινόμενον είναι τά άγιωνύμια, χωρία καί τόποι δηλαδή φέ- 
ροντα ονόματα 'Αγίων. "Οπως είναι γνωστόν, ό παλαιός Fallmerayer ήθέλησε 
νά στηρίξη τήν φανταστικήν του θεωρίαν περί έκσλαβισμοΰ τής Ελλάδος καί 
εις τήν μεγάλην διάδοσιν τών άγιωνυμίων εις αυτήν, ΐσχυριζόμενος δτι τά ά
γιωνύμια προήλθον έκ τών ιεραποστολικών σταθμών, τούς οποίους οι "Ελλη
νες ιεραπόστολοι ϊδρυον μεταξύ τών Σλάβων, οί όποιοι έπλημμύρισαν τήν 
'Ελλάδα, δίδοντες είς τούς σταθμούς αύτούς ονόματα 'Αγίων. Ό  J i r e c e k  
δμως άπέδειξεν εις τό έργον του : Das Christliche Element in der Topogra- 
phischen Nomenclatur, Wien 1897, δτι τά άγιωνύμια αύτά δέν ανήκουν εις 
τούς χρόνους τής ιεραποστολικής δραστηριότητος τών Βυζαντινών μεταξύ τών 
διεσπαρμένων εις τό κράτος Σλάβων μεταξύ τοΰ 7ου-10ου αΐώνος, άλλά εις 
τούς πολύ παλαιοτέρους χρόνους τοΰ πρώτου έκχριστιανισμοΰ τών εΐδωλολα- 
τρών αύτοχθόνων κατοίκων, καί ή ΰπαρξίς των εις μίαν περιοχήν ούδόλως δει
κνύει παλαιόν σλαβικόν οικισμόν εις αύτήν. Τό άντίθετον λοιπόν συμβαίνει, 
δταν συναντώμεν πολλά άγιωνύμια είς μίαν περιοχήν, τοΰτο άποτελεΐ ένδειξιν, 
δτι ή περιοχή αύτή παρέμεινε πάντοτε καθαρά άπό σλαβικάς εποικίσεις. 'Επο
μένως ή τοπωνυμική έρευνα εις τήν ’Ήπειρον θά πρέπει νά έξετάση καί αύτό 
τό ζήτημα, ποία δηλαδή είναι ή σχέσις μεταξύ τής διαδόσεως τών σλαβικών 
τοπωνυμίων καί τής ύπάρξεως άγιωνυμίων. Παρουσιάζονται δηλονότι ταΰτα 
άναμεμειγμένα ή κεχωρισμένα κατά περιοχάς. Έ άν ή έρευνα ήμπορέση νά 
άποδείξη δτι καί είς τήν "Ηπειρον τά άγιωνύμια είναι περιορισμένα είς ώρι- 
σμένας περιοχάς, ένώ άλλαι είναι αί περιοχαί τών σλαβικών τοπωνυμίων, 
τότε θά άπεδεικνύετο καί διά τήν ’Ήπειρον δτι τά άγιωνύμια άνήκουν εις 
προσλαβικήν έποχήν καί δτι δπου εύρίσκεται στρώμα άγιωνυμίων, έκεΐ δέν 
ήμπορεΐ νά ύπήρξε ποτέ σλαβική έγκατάστασις.

Δ ι’ δλας αύτάς τάς έρεύνας ή καλυτέρα βεβαίως μέθοδος είναι ή χαρτο
γραφική, αύτή δηλαδή, τήν όποιαν χρησιμοποιοΰν οί έκδόται χαρτών. Εις 
χωριστόν χάρτην τοΰ τόπου σημειοΰνται π. χ. αί θέσεις, δπου συναντώνται 
άρχαιολογικά λείψανα ή ώρισμένος τύπος οικίας ή οίκιακοΰ σκεύους ή μορ
φή έγκαταστάσεως. Είς δεύτερον χάρτην τοΰ αύτοΰ τόπου σημειοΰνται αί θέ
σεις, δπου συναντώνται άλλα αρχαιολογικά λείψανα ή δεύτερος τύπος οικίας
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ή οικιακού σκεύους ή δευτέρα μορφή έγκαταστάσεως κ.ο.κ. Τό αύτό γίνεται 
προκειμένου περί σλαβικών ή άλβανικών τοπωνυμίων ή άγιωνυμίων. 'Η  σύγ- 
κρισις κατόπιν τών χαρτών δεικνύει σαφώς τήν διάδοσιν τοϋ ύπό μελέτην 
άντικειμένου καί επιτρέπει τήν εξαγωγήν συμπερασμάτων. Θά χρειασθή λοι
πόν νά σχεδιασθοΰν χάρται, οί όποιοι νά δεικνύουν τήν διάδοσιν τών διαφό
ρων άρχαιολογικών, λαογραφικών καί γλωσσολογικών στοιχείων. Θά δια- 
χωρισθοϋν οΰτω περιοχαί, αί όποΐαι διά τόν ιστοριοδίφην παριστάνουν στρώ
ματα πολιτισμοΰ. Τά στρώματα ταϋτα είναι λείψανα παλαιών πολιτιστικών 
έπιδράσεων καί παλαιών έποικιστικών μετακινήσεων, αί όποΐαι μαρτυροΰν 
μεγάλα ιστορικά γεγονότα καί μεγάλους μετασχηματισμούς, διά τούς οποίους 
ούδεμίαν μαρτυρίαν εχομεν έκ τών γραπτών φιλολογικών πηγών. Οΰτω μό
νον είναι δυνατόν, νομίζομεν, νά δοθοΰν άπαντήσεις είς τά μεγάλα ερωτή
ματα, τά όποια θέτουν οί σκοτεινοί αιώνες τής ιστορίας τής χώρας αύτής.

Μέχρι σήμερον οί λόγιοι άνδρες τής ’Ηπείρου καί οί άξιοι συνεργάται 
τών ’Ηπειρωτικών Χρονικών έχουν προωθήσει λαμπρώς τήν ερευνάν, ιδίως 
εις τό πεδίον τής Λαογραφίας καί τής Γλωσσολογίας. Είναι βεβαίως λυπη
ρόν, δτι εχει διακοπή ή εκδοσις τών ’Ηπειρωτικών Χρονικών, ένός μοναδι- 
κοΰ είς τό είδος του τοπικοΰ ίστορικοΰ περιοδικοΰ διεθνοΰς φήμης, έλπίζο- 
μεν δμως δτι εις τό προσεχές μέλλον τοΰτο θά έπανεκδοθή. Τό εργον δμως 
τής τοιαύτης ιστορικής διερευνήσεως τής σκοτεινής περιόδου τής ιστορίας 
τής ’Ηπείρου δέν είναι εργον μεμονωμένων πλέον ερευνητών, ουδέ αποτέλε
σμα τής έπανεκδόσεως ένός έπιστημονικοΰ περιοδικοΰ. Είναι εργον ώργανω- 
μένων επιστημονικών ομάδων έργασίας. Έ ργον ένός ’Ινστιτούτου ’Ερευνών.

Ή  'ίδρυσις τοΰ Νέου, άνεξαρτήτου καί άναπτυχθησομένου Πανεπιστη
μίου Ίωαννίνων, πιστεύομεν δτι θά σημάνη σταθμόν είς τήν έξέλιξιν τών ι
στορικών ερευνών εις τήν ’Ήπειρον. Θέλομεν νά έλπίζωμεν δτι μεγάλοι καί 
πλήρεις προσδοκιών ορίζοντες άνοίγονται διά τό πνευματικόν μέλλον τής χώ 
ρας. Τάς ελπίδας μας αύτάς στηρίζομεν είς τούς σπουδάζοντας νέους τής ’Η 
πείρου, οί όποιοι θά εΐσέρχωνται εις τό Πανεπιστήμιόν των άπλοι πατριώ- 
ται, άγαπώντες τήν ’Ήπειρόν των, καί θά έξέρχωνται έξ αύτοΰ άξιοι έρευ- 
νηταί, οί όποιοι θά έρευνήσουν τήν άγνωστον περίοδον τής ιστορίας τής ά
γριας τήν φύσιν, ύπερηφάνου τό φρόνημα καί σημαντικής τήν δρασιν πατρί
δος των. Προπομπός τής έρεύνης ταύτης έλπίζομεν νά καταστή ή άνά χεΐ- 
ρας ’Επιστημονική Έ πετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Ή πειρωτικοΰ 
Πανεπιστημίου.


