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Η Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ  Μ ΑΚ ΕΔΟ Ν ΙΑ SALU TAR IS.

ΣΥΜ Β Ο ΛΗ  Σ Τ Η  Μ ΕΛΕΤΗ  Τ Η Σ  Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Η Σ  Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Σ

ΤΟ Τ  ΙΛ Λ ΥΡ ΙΚ Ο Υ

Σύμφωνα μέ το κείμενο τοΰ Sextus Rufius Festus, Breviarium rerum 
gestarum populi romani, ή διοίκηση Μακεδονίας (diocesis Macedoniae), δη
λαδή ή διοικητική ένότητα πού ανήκε στήν νπαρχία τοΰ Ίλλυρικοϋ (praefe- 
Ctura preatorio per Illyricum) και εκτεινόταν άπό τούς ΣτόΒους ώς τήν Κρή
τη καί άπό τόν ποταμό Νέστο ως τήν Άδριατική, περιλάμβανε τις έξης έπτά 
επαρχίες (provinciae): Macedonia, Thessalia, Achaia, Epirus nova, Epirus 
vetus, Praevalis καί Creta. Ό  τελευταίος έκδοτης τοΰ Breviariun, J. W - 
Eadie, χρονολογεί τη συγγραφή τοϋ κειμένου αύτοΰ στο διάστημα μεταξύ 363  
-370 καί τό θεωρεί, ειδικά ώς προς τις παραπάνω πληροφορίες, αξιόπιστη πη
γή1. Έ να άλλο έπίσημο διοικητικό κείμενο, ή Notitia dignitatum, γραμμένο 
τριάντα περίπου χρόνια άργότερα, περιγράφει όχι μόνο τή διοικητική οργάνωση 
τοϋ Ίλλυρικοϋ μετά τον οριστικό χωρισμό του (395) σέ άνατολικό (διοική
σεις Δακίας καί Μακεδονίας) καί δυτικό (διοίκηση Πανοννίας), άλλά έπιπλέον 
καί ορισμένες μεταρρυθμίσεις στις έπαρχίες των άνατολικών διοικήσεων Μα
κεδονίας καί Δακίας. Συγκεκριμένα, έκτος άπό τις παραπάνω έπαρχίες πού 
είναι γνωστές άπό τό Bre viarium, άναφέρεται έπίσης καί ή Μακεδονία salu- 
taris ώς επαρχία πού διοικεΐται άπό ένα praeses2. Ή  ’ίδια έπαρχία έμφανί- 
ζεται στό κείμενο αυτό χωρισμένη: ενα τμήμα της μαζί μέ]τήν έπαρχία Epirus 
nova άνήκει στή διοίκηση Μακεδονίας καί ενα άλλο μέ τήν έπαρχία Praeva- 
litana στή διοίκηση Δακίας (Oriens III, 13 καί 19).

Μέ βάση αύτά τά κείμενα τίθεται, όχι άλλωστε για πρώτη φορά, τό πρό
βλημα της χρονολόγησης τοϋ σχηματισμού τής ένιαίας επαρχίας Μακεδονίας 
salutaris, τοΰ προσδιορισμού τοΰ γεωγραφικού χώρου πού αύτή καταλάμβα

1. J. W . Eadie, The Breviarium of Festus. A  critical edition with historical com
mentary, University of London 1967, σελ. 2 καί 155.

2. Otto Seeck, Notitia dignitatum, Βερολίνο 1876, άνατύπωση 1962, Oriens 1 125. 
Δέν μπορέσαμε νά βροϋμε τήν πρόσφατη 8κδοση G. Clemente, La «Notitia Dignitatum.», 
Cagliari 1968. Για τον τίτλο τοϋ preases βλ. A . Η. Μ. Jones, The Later Roman Em
pire (284-602), ’Οξφόρδη 1964, σελ. 45, 48 ,106 , 379, 527-9.
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νε καθώς καί τής εκλογής του ονόματος της (salutaris). 'Ένα άκόμη πρόβλη
μα πού, απ’ δσο ξέρουμε, δεν έχει απασχολήσει τούς μελετητές είναι τά αί
τια τής κατάτμησης τής γνωστής άπό τό B reviarum  έπαρχίας Μακεδονίας1 
καί τοϋ σχηματισμού τής νέας έπαρχίας Μακεδονίας salutaris.

'Η  ώς τώρα ερευνά εχει αποσαφηνίσει ικανοποιητικά ορισμένα προβλή
ματα πού άφοροϋν την έπαρχία Μακεδονία salutaris. ’Έ τσι π.χ. ό Η. Gre- 
goire καί ό P. Orgels άποκατέστησαν μέ πειστικά επιχειρήματα τό χωρίο 
του χρονογράφου Μαλάλα (β' μισό 6ου αΐ.), τη μοναδική δηλαδή πηγή πού 
αναφέρει τό σχηματισμό τής νέας αυτής επαρχίας2. Συγκεκριμένα ό Μαλά- 
λας, καθώς διηγείται τά γεγονότα τής βασιλείας τοϋ Βεσπασιανοΰ (70-79μ. 
X . ), αναφέρει: «έποίησε όέ καί επαρχίαν Μακεδονίαν δεντέραν άπό τή ς πρώ 
της αυτήν άπομερίσας». Ό  Η. Gregoire καί ό P. Orgels υποστηρίζουν δμως 
πώς δεν πρόκειται γιά τό Βεσπασιανό άλλά γιά τό Θεοδόσιο τό Σπανό (= ί -  
σπανό) καί άναφέρουν παρόμοια περίπτωση παλαιογραφικοΰ λάθους3. Ε π ομέ
νως καί ή θέση του χωρίου αύτοϋ πρέπει να θεωρηθεί πώς ανήκει στο κεφά
λαιο δπου έξιστοροΰνται τά γεγονότα μετά τό 379 καί πιο συγκεκριμένα στην 
παράγραφο δπου άναφέρονται οί παρόμοιες διοικητικές άνακατατάξεις πού έ
γιναν άπό τό Θεοδόσιο στο χώρο του ’ Ιλλυρικού4.

1. Κατά τό διάστημα πού ύπήρχε ή έπαρχία Μακεδονίας salutaris, ή υπόλοιπη έπαρ
χία Μακεδονίας, άπό την οποία εξάλλου άποκόπηκε ή πρώτη, δέν άναγράφεται ,οΰτε στή 
Notitia dignitatum άλλά οΰτε καί σέ άλλες πηγές ώς Μακεδονία πρώτη, άλλά άπλώς ώς 
έπαρχία Μακεδονίας. Επαρχία Μακεδονίας πρώτη (prima) μαρτυρεΐται μόνο στο δεύτε
ρο μισό τοϋ 5ου αιώνα, οπότε σχηματίζεται έπαρχία Μακεδονία δευτέρα (secunda), βλ. 
P. Lemerle, Philippes et la Macedoine orientale a I' epoque chretienne et byzantine, 
Παρίσι 1945, σελ. 78, σημ. 1. Παρόλα αύτά ό Γεώργιος I. Θεοχαρίδης, στό πρόσφατο βι
βλίο του Ιστορία τήζ Μακεδονίας κατά τούς μέσους χρόνους (284-1354), Μακεδονική Βι
βλιοθήκη, Θεσσαλονίκη 1980, σελ. 92, 93 σημ. 1 καί σελ. 94, χρησιμοποιεί τον δρο Mace
donia Prima άντί άπλώς Μακεδονία.

2. Henri Gregoire - Paul Orgels, Les cinq provinces «salutaires» de 1’ empire ro- 
main: Phrygie, Palestine, Galatie, Macedoine, Syrie, Bulletin de la Classe des Lettres 
et des Sciences morales et politiques de V Academie royale de Belgique, Bruxelles, 
σειρά 5η, 42 (1956), σελ. 110, σημ. 1.

3. ’Ιωάννη Μαλάλα Χρονογραφία, GSHB, Βόννη 1831, σελ. 261, στ. 17-8. Ή  F. 
Papazoglou, La Macedoine Salutaire et la Macedoine Seconde, Bulletin de la Clas
se des Lettres et des Sciences morales et politiques de V Academie royale de Belgi
que 42(1956), σελ. 121, σημ. 3, προτείνει νά διορθωθεί άπό Βεσπασιανός σέ Βαλεντινια- 
νός (Βαλεντινιανός Β' 375-92). Βρίσκουμε δμως πιό πειστική τή διόρθωση των Η. Gre
goire καί P. Orgels α) γιά παλαιογραφικούς λόγους καί β) γιατί ό Θεοδόσιος σχημάτισε 
κι άλλη έπαρχία μέ τό επίθετο salutaris. Τά γενικά συμπεράσματα αύτοϋ τοϋ άρθρου εκτί
θενται καί στό βιβλίο της ίδιας, Makedonski gradovi u rimsko doba (=Οΐ μακεδονικές 
πόλεις κατά τή ρωμαϊκή περίοδο), Σκόπια 1957, σελ. 91-5. Τά συμπεράσματα της 
F . Papazoglou έπαναλαμβάνει άβασάνιστα ό Γ . I. Θεοχαρίδης, 'Ιστορία τής Μακεδονίας, 
δ.π., σελ. 91 κέ.

4. ’Ιωάννη Μαλάλα Χρονογραφία, δ.π., σελ. 347.



Ή  διόρθωση δμως αυτή πού προτείνουν οί Gregoire καί Orgels μας δ- 
δηγεϊ σέ ένα νέο πρόβλημα σχετικό μέ τήν ακρίβεια καί την αξιοπιστία των 
ιστορικών πληροφοριών τοϋ χωρίου αύτοϋ του Μαλάλα. 'Η  Fanoula Papa- 
zoglou μελετώντας τις σύγχρονες καί μεταγενέστερες βυζαντινές πηγές έπι- 
σήμανε τή σύγχυση πού έπικρατεϊ στή βιβλιογραφία σχετικά μέ τις επαρχίες 
Μακεδονία salutaris καί Μακεδονία δευτέρα καί άπέδειξε μέ πειστικά έπι- 
χειρήματα πώς πρόκειται γιά δυο επαρχίες πού σχηματίστηκαν σέ δυό διαφο
ρετικά χρονικά διαστήματα: 'Η  πρώτη ύπήρξε γιά ένα πολύ σύντομο διάστη
μα στό τέλος τοϋ 4ου αιώνα, ένώ ή δεύτερη σχηματίστηκε, σύμφωνα μέ τή 
F. Papazoglou, προς το τέλος του 5ου αιώνα1. Άφοΰ έπομένως δεχόμαστε 
τή διόρθωση των Gregoire καί Orgels, δτι δηλαδή ό Θεοδόσιος χώρισε τήν 
έπαρχία Μακεδονία, μπορούμε νά υποστηρίξουμε τήν άποψη δτι πρόκειται γιά 
τήν έπαρχία Μακεδονία salutaris καί δχι γιά τή Μακεδονία δευτέρα, δπως ά- 
ναφέρει ο Μαλάλας. "Αν λοιπόν ό Θεοδόσιος σχημάτισε μια νέα έπαρχία μέ 
τή διαίρεση των εδαφών της ύπάρχουσας έπαρχίας Μακεδονίας, αύτή θά ήταν 
ή Μακεδονία salutaris καί δχι ή Μακεδονία δευτέρα.

Παρόλο πού οί Gregoire καί Orgels γνωρίζουν τήν παραπάνω μελέτη 
της F. Papazoglou, δέν επισημαίνουν τήν άνακρίβεια αύτή στό χωρίο του Μα
λάλα8, πού, κατά τή γνώμη μας, όφείλεται κυρίως στήν άσαφή άντίληψη πού 
είχαν οί βυζαντινοί Ιστορικοί γιά παρόμοια θέματα πού αφορούσαν τις άπομα- 
κρυσμένες άπό τήν πρωτεύουσα έπαρχίες. Ή  έξήγησή της βρίσκεται ίσως στό 
γεγονός πώς είτε ό χρονογράφος, καθώς εϊναι πολύ μεταγενέστερος, άγνοοϋσε τήν 

' άκριβή διοικητική διαίρεση εΐτε, το πιθανότερο, οΐ προγενέστεροι ιστορικοί άπό 
τούς οποίους άντέγραψε διόρθωσαν τό κείμενο, προφανώς τήν περίοδο πού υ
πήρχε άκόμη ή έπαρχία Μακεδονία δευτέρα. Νομίζουμε τελικά πώς οί αιτίες 
«ύτης της σύγχυσης είναι α ) τδ γεγονός δτι οΐ δύο. αύτές έπαρχίες, Μακεδο
νία salutaris καί Μακεδονία δευτέρα, άν δέν ταυτίζονταν γεωγραφικά τουλά
χιστον συνέπιπταν ένμέρει, άφοΰ καταλάμβαναν ένα τμήμα των εδαφών τής 
προϋπάρχουσας έπαρχίας Μακεδονίας έτσι δπως αύτή διαμορφώθηκε στήν αρ
χή τοΰ 4ου αιώνα. Αύτός είναι έξάλλου ό λόγος γιά τόν όποιο έφεραν καί τό 
ίνομα Μακεδονία. Καί β ) δτι ή Μακεδονία δευτέρα άποτέλεσε γιά ένα μεγά
λο διάστημα μιά ξεχωριστή έπαρχία καί άπό διοικητική καί άπό έκκλησια-

1. F. Papazoglou, La Macedoine, δ.π., σελ. 120 καί 121 κέ.
2. Η. Grigoire - P. O rg e ls , Les cinq provinces, 8. π., σελ. 110. Άλλά ή σύγχυση

συν*χίζ*ται μέχρι πρόσφατα βλ. Neel Duval - Vladislav Ρορονίό, Urbanisme et topo-
jtgraphie chretienne dans les provinces septentrionales de F Illyricum, Εισηγήσεις τον 
I'Mtearov διεθνούς συνεδρίου χριστιανικής άρχαιολογίας ( Θεσσαλονίκη 28 Σεπτεμβρίου - 4

''Οκτωβρίου 1980) Θεσσαλονίκη 1980, σελ. 369 «la  Mac6doine seconde ou salutaire».
Kal π ώ  κάτω σχετικά μέ τούς Στύβους «capitale sans doute de la Macedonia salutaris
•t en tous cas de la Macedoine seconde», σελ. 383. Έξαιτίας τής σύγχυσης «ύτης χρο
νολογούν τήν ύπαρξη της έπαρχίας Μακεδονία; salutaris έπί Ίουστινιανοϋ, σελ. 380.
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στική άποψη, γι’ αύτό στούς εκκλησιαστικούς κύκλους, επομένως καί στούς 
χρονογράφους τής περιόδου, αύτή ήταν πιο γνωστή έπαρχία άπό τή Μακεδο
νία salutaris. ’Έτσι, έκτος άπό τή N otitia  d ign ita tum , καί τό χωρίο τοΰ Μα- 
λάλα, μετά βέβαια τήν παραπάνω διόρθωση καί μόνο σ ’ ό,τι άφορά τή χρονο
λόγηση τοϋ σχηματισμού τής νέας αύτής επαρχίας, μπορεί να θεωρηθεί ώς 
αξιόπιστη ιστορική πηγή.

Χ ρόνος σχηματισμού τής επαρχίας Μακεδονίας salutaris

’Έχει υποστηριχτεί άπό τόν Th. Mommsen δτι ή έπαρχία Μακεδονία 
salutaris καί οί υπόλοιπες τέσσερις μέ τό ’ίδιο έπίθετο, salutaris, δεν είχαν 
σχηματιστεί τό 381, άφοΰ δέν άναφέρονται στα πρακτικά τής συνόδου τής 
Κωνσταντινουπόλεως1. 'Ο ’ίδιος έπίσης άναφέρει πώς οΐ πιο πολλές άπό τις έ
παρχίες αύτές δέν είχαν σχηματιστεί οΰτε ως τό 386. Πιθανή χρονολογία γιά 
τό σχηματισμό των περισσοτέρων έπαρχιών μέ τό έπίθετο αύτό θεωρείτο διά
στημα τής θητείας τοΰ Εύτρόπιου (395 - 9 ), όταν δηλαδή ήταν p ra ep ositu s  
sacri cubiculi2. Ειδικά γιά τήν έπαρχία Μακεδονία salutaris ό J. Β. Bury 
υποστήριξε άργότερα τήν τελευταία άποψη, μέ βάση τή μαρτυρία τοϋ Clau- 
dianus Claudius, οτι δηλαδή ό Εύτρόπιος χώρισε τις έπαρχίες πού υπήρχαν3. 
'Η  F. Papazoglou τέλος, καθώς καί όλοι οί μελετητές πού θίγουν τό θέμα 
αύτό, δέχεται τή χρονολόγηση τοΰ Mommsen, τό έ'τος δηλαδή 386, ώς πιθα

1. Th. Mommsen, Memoires sur les provinces romaines et sur les listes quinous 
en sont parvenues depuis la division faite par Diocletien jusqu'au commencement 
du Ye siocle, R evue Archeologique X III (186G), μτφρ. Emile Picot, σελ. 392, σημ. 1. 
Τό επιχείρημα αύτό άφορα άποκλειστικά τίς έπαρχίες μέ τό έπίθετο salutaris πού άνήκαν 
στή διοίκηση ’Ανατολής (diocesis (Mentis). Γιά τή Μακεδονία salutaris ειδικά δέν ισχύ
ει αύτό τό terminus ante quem, γιατί οί έπίσκοποι τοΰ Ίλλυρικοϋ, έκτος άπό τόν Άχόλιο 
Θεσσαλονίκης, δεν ελαβεν μέρος στή σύνοδο αύτή. Βλ. I. Ortiz de Urbina S. J ., Nicee et 
Constantinople, Παρίσι 1963, σελ. 169 καί Y. Grumel, L' Illyricum de la mort du Va- 
lentinien Ier (375) a la mort de Stilicon (408), Revue des Etudes Ryzantines 9 
(1954), σελ. 12.

2. Th. Mommsen, δ.π., σελ. 392, σημ. 4. Γιά τόν Εύτρόπιο βλ. J . R. Martindale, 
The Prosopography of the Later Roman Empire, vol. II: A. D. 395-527, Cambridge 
1979, EutropiuSj.

3. J . B. Bury, The Notitia dignitatum, Journal of Roman Studies 10 (1920), 
σελ. 135, δπου καί οί πηγές. Ό συγγραφέας στηρίζεται στο γεγονός πώς άναφέρεται μό
νο μια έπαρχία Μακεδονίας στό κείμενο Laterculus Veronensis τοϋ Polemius Silvius. 
Δέχεται πώς τό κείμενο αύτό γράφτηκε τό 449, παρουσιάζει δμως τή διοικητική κατάστα
ση πού επικρατούσε έπί Θεοδοσίου. ’Αλλά είναι πιά αποδεκτό πώς ό Laterculus «used 
out - of - date and inaccurate material for Illyricum and the East», A. Η. M. Jones, 
Roman Empire, δ. π., τόμ. I l l , σελ. 381. ’Ενώ ό J. W. Eadie, The Rreviarium, δ.π., 
σελ. 155, χρονολογεί τό κείμενο αύτό μετά τό 369 /70.
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νό χρόνο σχηματισμού της έπαρχίας Μακεδονίας salutaris1.
Οί παραπάνω άπόψεις είχαν διατυπωθεί πρίν άπό την αποκατάσταση τοϋ 

χωρίου τοϋ Μαλάλα, γι’ αύτό νομίζουμε πώς επιβάλλεται μιά επανεξέταση τοϋ 
προβλήματος της χρονολόγησης. Σύμφωνα λοιπόν μέ τό Μαλάλα τό πιθανό 
διάστημα σχηματισμού τής νέας αύτής έπαρχίας είναι άπό τόν ’ Ιανουάριο 379, 
δπότε ό Θεοδόσιος άνέλαβε τή διοίκηση τοϋ Ίλλυρικοϋ, άς τό θάνατό του(395). 
Στή διάρκεια των χρόνων αυτών εύκολα μπορεί κανείς νά διακρίνει δυο ξεχωρι
στές περιόδους: άπό τόν ’Ιανουάριο 379 ώς τό Σπτέμεβριο 380 καί άπό τό έ
τος αύτό ώς τό 395.

’Ακριβώς στό διάστημα 379-80 ή κατάσταση στό χώρο τοϋ Ίλλυρικοϋ 
ήταν πραγματικά κρίσιμη. 'Η  ήττα τών βυζαντινών στρατευμάτων άπό τούς 
γότθους καί δ θάνατος τοϋ αύτοκράτορα Βάλη στήν ’Αδριανούπολη (378) με
τέβαλε τό πρόβλημα τής διασφάλισης τών βορείων συνόρων σέ εσωτερικό πρό
βλημα πού άφοροΰσε τήν ίδια τήν ύπαρξη καί τό χαρακτήρα τοϋ άνατολι- 
κοϋ τμήματος τής αύτοκρατορίας (πολιτική -  θρησκευτική ενότητα ’Ανατολής 
καί Δύσης, έκγερμανισμός τοϋ στρατοϋ κλπ. )2. ’Αμέσως μετά τήν ήττα αύ
τή, τόν ’ Ιανουάριο τοϋ 379, δ Γρατιανός, ώς έπίτροπος τοϋ Βαλεντινιανοϋ Β ' 
βτόν όποιο άνήκει τό ’ Ιλλυρικό, «κοινωνόν έποιήσατο τής αρχής έν τώ  Σιρμίω 
Θεοδόσιο», σύμφωνα μέ τό Σωζομενό, πού παρακάτω αναφέρει πιο συγκε
κριμένα «Ίλλνριονς καί τα προς ήλιον άνίσχοντα... έπιτρέψας»3. Ό  Θεοδόσιος 
έγκαθίσταται στή Θεσσαλονίκη, πού ήταν τό πολιτικό κέντρο τών εδαφών 
πού βρίσκονταν στή δικαιοδοσία του καί συγχρόνως τό ορμητήριο γιά τις 
στρατιωτικές έπιχειρήσεις έναντίον τών γότθων. Τό Σεπτέμβριο δμως τοϋ 
380 τοϋ άφαιρεΐται αύτή ή δικαιοδοσία4 καί στό έξης έγκαθίσταται στήν Κων
σταντινούπολη. Ή  διοίκηση τοϋ Ίλλυρικοϋ πέρνα πάλι στό Βαλεντινιανό Β ', 
τόν όποιο επιτροπεύει ό Γρατιανός ως τό 383, οπότε σκοτώνεται στή σύ
γκρουσή του μέ τό σφετεριστή Μάξιμο5. ’Από τό έτος αύτό δ Θεοδόσιος άνα-

1. F. Papazoglou, La Macedoine, δ.π., σελ. 121, σημ. 3. Πρβλ. καί Ivan Venedi- 
kov, Zemite po srednija Vardar. Prinos kocm anticnata geografija na Makedonija 
( =  Ή  περιοχή στό Μέσο ’Αξιό. Συμβολή στήν άρχαία γεωγραφία της Μακεδονίας), Σκό
πια 1943, σελ. 32-3. P. Lemerle, Philippes, δ.π., σελ. 78. Ernst Kitzinger, A  survey 
of the early Christian town of Stobi, DOP 3 (1946), σελ. 148, σημ. 292. A. Η. M. Jo
nes, Roman Empire, δ.π., τόμ. I ll , σελ. 350. Μ. V . GaraSanin, Makedonien, στό Jan 
Filip, Enzyclopadisches Handbuch zur Ur -  und Frilhgeschichte Europas, τόμ. B ', 
Πράγα 1969, σελ. 763.

2 . Gilbert Dagron, L ' empire romain d ’Orient au IVe siecle et les traditions po- 
litiques de l'heltenisme. Le t6moignage de Themistios, Travaux et Memoires 3(1968), 
σελ. 106.

3. Σωζομενός, Εκκλησιαστική Ιστορία, Patrol. Gr. 67, 1420 A  καί 1421 D.
4. V. Grumel, L 'lllyricum , δ. π., σελ. 9 κέ.
5. Στό ϊδιο, σελ. 15.

β
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λαμβάνει τήν έπιτροπεία τοϋ Βαλεντινιανοϋ Β ', άλλά μιά συμφωνία τοϋ Θεο
δόσιου μέ τό Μάξιμο (384) άποκλείει ακριβώς τήν επέμβαση καί των δύο 
στό χώρο τοϋ Ίλλυρικοϋ1. Τό 386 δμως μετά άπό πρόσκληση τοϋ Βαλεντινι- 
ανοϋ Β' δ Θεοδόσιος συγκρούεται μέ τό Μάξιμο καί τό 388 τόν νικα. Ή  έπέμ- 
βαση αύτή τοϋ Θεοδόσιου σκόπευε άκριβώς στην τελική άπόκρουση τοϋ Μά- 
ξιμου καί μόνο, γι’ αυτό καί δέν οδήγησε, κατά τή γνώμη μας, σέ διοικητικές 
ή άλλες μεταρρυθμίσεις στα εδάφη πού διοικούσε εξάλλου ό Βαλεντινιανός Β '.

"Ετσι δέν μπορούμε νά δεχτούμε τό 386 ώς ετος σχηματισμοϋ τής έ
παρχίας Μακεδονίας salutaris, δπως ύποστηρίξε ό Mommsen, γιατί Ιρχεται 
σέ άντίθεση μέ τό χωρίο τοϋ Μαλάλα πού μετά τήν άποκατάσταση θεωρήσα
με Αξιόπιστη πηγή. Επιπλέον οί μεταγενέστερες συγκρούσεις τοϋ Θεοδόσιου 
μέ τό σφετεριστή τοϋ θρόνου Εύγένιο (392-4) συνέβησαν δυτικότερα άπό τό 
γεωγραφικό χώρο πού έξετάζουμε. Άλλά καί ό μεγαλύτερος βγκος τών έπι- 
δρομέων στό διάστημα άπό τό 380 ώς τό 395 είχε στραφεί πρός τις δυτικές 
περιοχές της αυτοκρατορίας. Εξαίρεση άποτελεΐ ή επανάσταση τών γότθων 
στή Μακεδονία πού άντιμετωπίστηκε άπό τό Θεοδόσιο μετά τήν ήττα τοϋ Μα- 
ξίμου (391 )2. Άλλά ή ταραχή πού προκλήθηκε άπό αύτή δέν μπορεί, κατά 
τή γνώμη μας, νά συγκριθεΐ μέ τήν κρίσιμη στρατιωτική κατάσταση πού έπι- 
κρατοΰσε στον ϊδιο αύτό γεωγραφικό χώρο τό διάστημα 379-80, μετά δηλα
δή τήν ήττα τών βυζαντινών στην Άδριανούπολη. 'Η  εξέγερση αύτή έπεκτά- 
θηκε σέ Sva περιορισμένο γεωγραφικό χώρο καί διήρκεσε ενα σύντομο σχετικά 
διάστημα, επιπλέον ένα μόνο τμήμα τών γότθων πήρε μέρος σ ’ αύτή. ’ Εξάλλου 
είχαν προηγηθεΐ καί οί συνθήκες τοϋ 380 καί 382 τοϋ Θεοδόσιου μέ τούς γότ
θους πού έξασφαλιζαν κατά κάποιο τρόπο ενα ηπιότερο κλίμα. Οί διοικητικές 
επίσης άνακατατάξεις καί ό νέος χωρισμός της αυτοκρατορίας μετά τό θάνα
το τοϋ Μάξιμου (388) καί άργότερα τοϋ Βαλεντινιανοϋ Β' ((392) ως τό θά
νατο τοϋ Θεοδόσιου (395) δέν φαίνεται νά δικαιολογούν τό χωρισμό της έπα- 
χίας Μακεδονίας.

Μέ βάση τά παραπάνω ή σκοπιμότητα τοϋ διοικητικοϋ αύτοϋ μέτρου γί
νεται κατανοητή μόνο άν συνδυαστεί μέ τήν κρισιμότητα της στρατιωτικής 
καί πολιτικής κατάστασης στήν έπαρχία Μακεδονίας πού προκλήθηκε έξαιτί- 
ας τών έπιδρομών καί λεηλασιών τών γότθων μετά τήν ήττα τών βυζαντινών 
στήν Άδριανούπολη (378 )8. Ό  Θεοδόσιος δηλαδή προσπάθησε, κατά τή γνώ

1. Στό ϊόιο, σελ. 16 κέ.
2. Εόνάπιος, ΈκλογαΙ περί γνωμών, Βόννη 1829, σελ. 84, μθ', 1. Βλ. καί Εύάγγε- 

λος Χρυσός, Τό Βυζάντιον και οί Γότθοι, Θεσσαλονίκη 1972, σελ. 158 κέ. δπου καί άλλες 
πηγές.

3. Οί Αναφορές τών πηγών στις επιδρομές καί λεηλασίες τών Γότθων στή Μακεδο
νία είναι ένδεικτικές: Εύνάπιος, δ.π., σελ. 77, μ', 1. Ζώσιμος, ’Ιστορία Νέα, IV 20, 7 καί
33,2. Βλ. έπίσης Paul Lemerle, Invasions et migrations dans les Balkans depuis la
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μη μας, νά άνακόψει τήν προέλαση των γότθων δχι μόνο μέ στρατιωτικές 
έπιχειρήσεις εναντίον τους καί συνθήκες τό 380 καί 382, άλλα καί μέ διοικη
τικά επίσης μέτρα. "Αν, δπως νομίζουμε, οί Στόβοι συμπεριλαμβάνανταν στην 
έπαρχία Μακεδονία salutaris, είναι πιθανό ή δημιουργία ιδιαίτερης επαρχίας 
νά άπέβλεπε μεταξύ άλλων καί στον άποτελεσματικότερο έλεγχο της όδοϋ πού 
δδηγοϋσε άπό τό Δούναβη ώς τήν πόλη Scupi (σημ. Σκόπια) ακολουθώντας 
τό Μάργο ποταμό καί ως τούς Στόβους καί τή Θεσσαλονίκη κατά μήκος τοϋ 
Άξιου ποταμού. Αύτή άλλωστε ήταν καί «ή κυριότερη οδός διείσδυσης»1 των 
βορείων φύλων στά εδάφη τής βυζαντινής αύτοκρατορίας. ’ Επιπλέον οί Στό- 
βοι αποτελούσαν καί τόν οδικό κόμβο πού συνέδεε τήν 'Ηράκλεια Lyncestis 
(σημ. Bitola) μέ τή Σερδική (σημ. Σόφια)2.

Είναι γνωστό εξάλλου δτι ή κατάτμηση των έπαρχιών (provincialisa- 
tion)3, μέτρο πού έφαρμοζόταν άπό τό 2ο μ.Χ. αΐ., άποτέλεσε έπί Διοκλητια- 
vou καί Κωνσταντίνου Α ' τή βάση τής διοικητικής άναδιάρθρωσης ολόκληρης 
τής αύτοκρατορίας. Τα αί'τια ήταν ποικίλα, άπ’ τή μιά οί άνάγκες τής αύτοκρα
τορίας γιά άποτελεσματικότερη άμυνα καί διασφάλιση των συνόρων κι άπό 
τήν άλλη ή γενικότερη πολιτική καί στρατιωτική άναδιάρθρωση πού άπαιτοΰσαν 
οί νέες οικονομικές καί κοινωνικές συνθήκες τής περιόδου αύτής. Ειδικά γιά 
τό σχηματισμό τής έπαρχίας Μακεδονίας salutaris, ή περίπτωση γενικότε
ρων μεταρρυθμίσεων, παρόμοιων μέ εκείνες τοΰ Διοκλητιανοΰ καί τοΰ Κων
σταντίνου Α',πρέπει μάλλον νά άποκλειστεΐ. ’Αντίθετα οί στρατιωτικές καί πο
λιτικές συνθήκες τής περιόδου 379-80 αιτιολογούν, κατά τή γνώμη μας, τήν 
κατάτμηση τής έπαρχίας Μακεδονίας, γι’ αύτό καί τό θεωρούμε σάν τό πιο 
πιθανό διάστημα δημιουργίας τής έπαρχίας Μακεδονίας salutaris. Ή  άκριβής 
χρονολογία της κατάργησης της έπαρχίας αύτής δέν παραδίδεται στις πηγές. 
Νομίζουμε δμως, γιά τούς λόγους πού θά άναπτύξουμε πιο κάτω, δτι ή ένι- 
αία Μακεδονία salutaris πρέπει νά έ'παψε νά υπάρχει στά τελευταία χρόνια 
τοΰ 4ου αιώνα4. "Ετσι τό σύντομο διάστημα ύπαρξής της καθώς καί τό γεγο
νός δτι ή νέα αύτή έπαρχία άποτέλεσε ιδιαίτερη διοικητική καί μόνο ένότητα5 
χάνει εδλογη τήν παραπάνω αιτιολόγηση.

fin de I’6poque romaine jusqu'au VUIe siecle, R evue Historique 211 (janvier - 
mars 1954) σελ. 278 καί Εύάγγελος Χρυσός, Τό Βυζάντιον και οί Γότθοι, δ. π., σελ. 
1 3 5  χ έ .

1. P. Leraerle, Invasions, δ.π., σελ. 276
2. Ivan Venedikov, Zem ite ρ ο  srednija Vardar, δ. π., σελ. 38.
3. Paul Petit, Histoire generate de I' empire romain, τόμ. 3, Le Bas - Empire 

(284-395), Παρίσι 1974, σελ. 26.
4. Ή  F. Papazoglou, La Macedoine, δ.π., σελ. 121, μέ βάση μιά έπιστολή τοϋ πάπα 

Ίννοκέντιου Α' τοΰ 412 ορίζει τ6 Ιδιο Ιτος ώς terminus ante quem γιά τήν κατάργηση 
τί|ς έπαρχίας Μακεδονίας salutaris.

5. "Οπως ή ίδια ή F. Papazoglou υποθέτει, ή έπαρχία Μακεδονία salutaris δέν άπο-
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Ή  γεωγραφική θέση καί ή έκταση της έπαρχίας Μακεδονίας salutaris 
δέν καθορίζεται στο χωρίο τοϋ Μαλάλα πού άναφέραμε. 'Η  πληροφορία δμως 
του κειμένου της Notitia dignitatum γιά τό χωρισμό της ίδιας έπαρχίας στις 
διοικήσεις Μακεδονίας (έπαρχία "Ηπειρος νέα) καί Δακίας (έπαρχία Prae- 
valitana), μας βοηθάει νά προσδιορίσουμε, μέ σχετική άκρίβεια, τό γεωγρα
φικό χώρο πού ή Μακεδονία salutaris καταλάμβανε πριν άπό τό χωρισμό της 
σέ δύο «partes». Είναι προφανές δτι έκτος άπό τά έδάφη πού περιήλθαν στις 
δύο παραπάνω διοικήσεις, ενα τρίτο τμήμα, ίσως καί τό μεγαλύτερο, άποτελοϋ- 
σε τό βορειοδυτικό μέρος τής έπαρχίας Μακεδονίας. ’Έτσι εξηγείται άλλωστε 
τό γεγονός δτι ονομάστηκε καί αύτή Μακεδονία (salutaris).

'Η  F. Papazoglou έχει υποστηρίξει πώς ή έπαρχία αύτή δέν συνέπιπτε 
γεωγραφικά μέ τήν έπαρχία Μακεδονία δευτέρα τοϋ 5ου αιώνα. Καταλήγει στό 
συμπέρασμα αυτό συνδυάζοντας τις πληροφορίες του Συνέκδημου τοϋ 'Ιεροκλέ
ους μέ τά όνόματα τών έπισκόπων πού άναφέρονται στά πρακτικά τής συνόδου 
τής Χαλκηδόνος (451). Στούς έπισκοπικούς δηλαδή καταλόγους τής συνόδου 
αύτης πού έκδίδουν ό Mansi καί ό Ε. Schwartz άναφέρονται οί Στόβοι καί 
τά Βάργαλα ώς πόλεις τής Μακεδονίας πρώτης, ενώ στό Συνέκδημο συγκα
ταλέγονται στις πόλεις τής έπαρχίας Μακεδονίας δευτέρας1. Συγκεκριμένα στόν 
κατάλογο πού έκδίδει ό Ε. Schwartz άναφέρεται «Στόβων Μακεδονίας α' /  
Βαρλαά [Βαργάλων] Μακεδονίας α » 2. Στά πρακτικά δμως πού εκδίδει ό 
Mansi διαπιστώνουμε κάποια σύγχυση. "Οπου ορίζεται ή έπαρχία στήν οποία 
άνήκουν οί δύο αύτές πόλεις, άναφέρεται ή Μακεδονία δευτέρα. Δύο φορές δ
μως άναγράφονται οΐ παραπάνω πόλεις κάτω άπό τόν τίτλο «Και οι Μακε
δονίας πρώτης ευλαβέστατοι έπίσκοποι τουτέστιν... Νικόλαος Στόβων καί Σαρ
δόνιος Βαργάδων...»3. Επομένως στούς καταλόγους τοΰ Mansi δέν άναγράφε- 
ται ποτέ δίπλα στις πόλεις αύτές ρητά ή φράση Μακεδονίας πρώτης.

Μέ βάση λοιπόν τά παραπάνω καί έχοντας ύπόψη τά γενικότερα προβλή

Γεωγραφική θέση και έκταση τής επαρχίας Μακεδονίας salutaris

τέλεσε ξεχωριστή εκκλησιαστική περιφέρεια, La Macedoine, δ.π., σελ. 122 καί 124. Ε 
ξάλλου μόλις στό τέλος τοΰ 4ου αιώνα άρχισαν νά σχηματίζονται ξεχωριστές εκκλησιαστι
κές ενότητες, Ε. Honigmann, Le «Corpus notitiarum episcopatuum», Byzantion 11 
(1936) σελ. 347.

1. F. Papazoglou, La Mac6doine, δ.π., σελ. 118, σημ. 6. Ή  σημείωση 3 τής ίδιας 
σελίδας, Mansi VI 577 D, δέν άνταποκρίνεται στο κείμενο δπου άναγράφεται άπλώς «Νι
κολάου Στοβων, Δαρδανίου Βαργάων». Πρβλ. της ίδιας, Makedonski gradovi, δ.π., σελ. 
92, σημ. 121, δπου άναφέρεται μόνο τό έργο τοϋ Ε. Schwartz.

2 Eduard Schwartz, Uber die Bischofslisten der synoden von Chalcedon, Ni- 
caea und Konstantinopel, Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenscha- 
ften, Phil-hist. Abt., νέα σειρά, 13 (Μόναχο 1937), <

3. Mansi VII 28 βλ. καί 724 C.
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ματα πού παρουσιάζει αύτό τό είδος τών πηγών, λόγω τών άλλεπάλληλων άν- 
τιγραφών, τής ένσωμάτωσης μεταγενέστερων διορθώσεων ή προσθηκών κα
θώς και λόγω τής έλλειψης, ώς τήν περίοδο αύτή, τής «τάξεως πρωτοκαθε
δρίας», νομίζουμε πώς οί έπισκοπικοί κατάλογοι τών συνόδων στό σημείο αύ
τό δέν μπορούν να θεωρηθούν άξιόπιστη πηγή. Επομένως οί πόλεις Στόβοι 
καί Βάργαλα άνήκουν στή Μακεδονία δευτέρα, δπως άκριβώς άναφέρεται στό 
Συνέκδημο τον 'Ιεροκλέους. Τό γεγονός εξάλλου δτι γίνεται μνεία τής έπαρ
χίας Μακεδονίας πρώτης οχι μόνο στούς επισκοπικούς καταλόγους τής συνό
δου τής Χαλκηδόνος άλλα καί τής ’ Εφέσου (449 )*, μας δυσκολεύει νά άποδε- 
χτοϋμε τήν άποψη τής F. Papazoglou, δτι δηλαδή ή μνεία αύτή οφείλεται 
σέ «άπλή παράδοση»2. Δέν Θά ύπεισέλθουμε δμως στά προβλήματα πού άφο- 
ροΰν τή χρονολόγηση του σχηματισμού τών έπαρχιών Μακεδονίας πρώτης καί 
δευτέρας ή τήν ερμηνεία τών πηγών στήν έργασία αύτή. Γιατί ή παραπάνω 
διερεύνηση τών επισκοπικών καταλόγων εδειξε, νομίζουμε, δτι καί ή μνεία 
τής Μακεδονίας πρώτης καί δευτέρας άλλά καί ή ένταξη τών διαφόρων μακε
δονικών πόλεων στή μία ή τήν άλλη έπαρχία είναι προβλήματα πού ή διερεύ- 
νησή τους οχι μόνο δέν συμβάλλει άλλά ούτε κάν σχετίζεται μέ τή δημιουργία 
τής έπαρχίας Μακεδονίας salutaris καί τή γεωγραφική έ'κταση πού αύτή κα
ταλάμβανε. Ά λλά καί οί επιστολές τών παπών δέν προσφέρουν, κατά τή γνώ
μη μας, ούτε κάν έ'μμεσες πληροφορίες γιά τό ’ίδιο πρόβλημα, καί έξαιτίας τής 
σύγχυσης πού έπικρατεΐ σ ’ δ,τι άφορα τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις στήν έ
παρχία Μακεδονίας, άλλά κυρίως γιατί ή Μακεδονία salutaris κατά πάσα πι
θανότητα δέν άποτέλεσε ιδιαίτερη έκκλησιαστική ενότητα.

Τό μόνο στοιχείο πού συμβάλλει στον καθορισμό τής γεωγραφικής έκτα
σης πού καταλάμβανε ή Μακεδονία salutaris είναι ή μνεία στό κείμενο τις 
N otitia d ign itatum  τού χωρισμού της σέ δύο «p a rtes»  ανάμεσα στις έπαρ
χίες Epirus nova καί Praevalitana. Είναι γνωστό δτι οΐ έπαρχίες αύτές βρί
σκονταν στά βορειοδυτικά τής έπαρχίας Μακεδονίας. ’Έ τσι είναι φανερό πώς 
ή Μακεδονία salutaris, πριν χωριστεί, έκτεινόταν στό βορειοδυτικό τμήμα 
τής έπαρχίας Μακεδονίας (βλ. χάρτη)3.

1. Ernst Honigmann, The original lists of the members of the council of Nicaea, 
the Robber Synod and the Council of Chalcedon, Byzantion 16 (1942 - 3), σελ. 35, 
άρ. 60, 61, 62 καί 63. ’Επίσκοπος Βαργάλων καί Στόβων δέν παρευρέθηκε στή σύνοδο 
αύτή. Τή μνεία αύτή δέν λαβαίνει ύπόψη της ή F. Papazoglou.

2. F. Papazoglou, La Macedoine δ.π., σελ. 118-9.
3. F. Papazoglou, Makedonski gradovi, δ.π., χάρτης, Τά σύνορα τής Μακεδονίας. 

’Ενώ άλλοι τοποθετούν τή Μακεδονία salutaris σ’ ολο τό βόρειο τμήμα τής έπαρχίας Μα
κεδονίας, βλ. π.χ. Ε. Stein, Histoire du Bas - Empire de la disparition de I' empire 
d' Occident a la mort de Justinien (476-565), Παρίσι - Βρυξέλλες - ’Άμστερνταμ 1949, 
χάρτη καί Velizar Velkov, Cities in Thrace and Dacia in Late Antiquity (Studies 
and Materials), Άμστερνταμ 1977, χάρτη.
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Δέν είναι γνωστή καμία πόλη τής Μακεδονίας salutaris. Σύμφωνα δμως 
μέ τή F. Papazoglou οί πόλεις Στόβοι καί Βάργαλα δέν άνήκαν στήν έπαρ
χία αύτή1. Μέ βάση δμως τήν παραπάνω ανάλυση των πηγών τίποτε δέν απο
κλείει, κατά τή γνώμη μας, οί δύο αύτές πόλεις νά άνήκαν στή νέα αύτή έπα- 
χία. Συγκεκριμένα οί Στόβοι φαίνεται πώς ήταν στή βορειοδυτική περιοχή 
τής έπαρχίας Μακεδονίας ή μόνη μεγάλη πόλη, σημαντικός κόμβος καί στρα
τιωτικό κέντρο πριν άπό τόν 4ο αιώνα2. 'Η  επίσκεψη τοΰ Θεοδόσιου στούς 
Στόβους τό διάστημα 379-80 καθώς καί ή οικοδομική ανάπτυξη τής πόλης πού 
φανερώνουν τα άρχαιολογικά ευρήματα άκριβώς στο τέλος τοϋ 4ου αιώνα3 σχε
τίζονται, κατά τή γνώμη μας, έκτος τών άλλων μέ ενα ιδιαίτερο ένδιαφέρον 
στήν περιοχή καί ’ίσως μέ τή δημιουργία τής νέας έπαρχίας Μακεδονίας 
salutaris. Έ τσ ι  θά μπορούσαμε έπιπλέον νά ύποστηρίξουμε πώς ή πρωτεύ
ουσα τής έπαρχίας αύτής ήταν οί Στόβοι4. 'Όσον άφορά τήν πόλη Βάργαλα, 
πού έχει ταυτιστεί στήν κοιλάδα τοΰ ποταμοΰ Bregalnica 10 χλμ. περίπου 
βορειοανατολικά άπό τήν πόλη Stip (Astibus)5, δέν είναι γνωστό αν άνήκε 
στή Μακεδονία salutaris. Ή  μόνη βέβαιη πληροφορία πού διαθέτουμε πριν 
άπό τό σχηματισμό τής έπαρχίας αύτής είναι μιά έπιγραφή τοΰ 371® στήν ο
ποία τα Βάργαλα άναφέρονται ώς πόλη τής διοίκησης Δακίας. "Αν, δπως υ
ποθέσαμε πιό πάνω, ή νέα έπαρχία Μακεδονία salutaris περιέλαβε καί τά νο
τιότερα έδάφη τής διοίκησης Δακίας, ϊσως τότε θά μπορούσαμε νά ύποστη
ρίξουμε πώς συμπεριέλαβε καί τά Βάργαλα. Στά δυτικά καί νότια δέν γνωρί
ζουμε ώς ποΰ έκτεινόταν ή έπαρχία Μακεδονία salutaris. Τέλος, συμφωνοΰ- 
με γενικά μέ τήν όριοθέτηση πού προτείνει ή F. Papazoglou προς τά νότια

1. F. Papazoglou, La Macedoine, δ.π., σελ. 122.
2. F. Papazoglou, Makedonski gradovi, δ.π., σελ. 235-6. P. Lemerle, Invasions 

δ.π., σελ. 276.
3. E. Kitzinger, A  survey, δ.π., σελ. 115-6 καί 147.
4. Τήν ίδια υπόθεση κάνει καί ό James Wiseman, Slobi. V ο die niz antiikiot grad 

( =  Στόβοι. 'Οδηγός στήν άρχαία πόλη), Titov Veles 1973, σελ. 18. καί Ε. Kitzinger, Α  
survey, δ.π., σελ. 148 δπου διατυπώνεται ή άποψη δτι οί Στόβοι ήταν πρωτεύουσα της έ
παρχίας Μακεδονίας salutaris, άκριβώς έπειδή συγχέει τήν έπαρχία αύτή μέ τή Μακεδονία 
δευτέρα. P. Lemerle, Philippes δ.π., σελ. 78 καί σημ. 2, ταυτίζει γεωγραφικά τις έπαρ
χίες Μακεδονία salutaris καί Μακεδονία δευτέρα: «La Macedoine salutaris avec Stobi, 
devait done s'allonger en croissant au nord - ouest de la Macedoine propre», βλ. καί 
Noel Duval - Vladislav Popovic, Urbanisme, δ.π., σελ. 383.

5. Blaga Aleksova -Cyril Mango, Bargala: A preliminary report, D O P  25 (1971) 
σελ. 265-83 καί δύο χάρτες. Βλ. καί Tabula Imperii Romani, Naissus - Dyrrachion - 
Scupi - Serdica - Thessalonike, Λιουμπλιάνα 1976, Astibus.

6. I. Venedikov, Bargala, Razkopki i proucvanija 1 (Σόφια 1948), σελ. 84 κέ. 
Πρβλ. καί Α. Η. Μ. Jones κ.ά., The Prosopography o f the Later Roman Empire, vol.
I, A. D. 285-395, Cambridge 1971, στο δνομα Ant. Alypius οπου προτείνεται τό ϊτος 
364, άντί 371 ποΰ δίνει ό Venedikov.
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καί δυτικά1, νομίζουμε δμως πώς ή έπαρχία αύτή εκτεινόταν περισσότερο 
προς τά βορειοανατολικά, τουλάχιστον τόσο ώστε νά περιλαμβάνει τούς Στό- 
βους καί πιθανόν καί τά Βάργαλα (βλ. χάρτη).

Κατάργηση της έπαρχίας Μακεδονίας salutaris

Μετά τήν παραπάνω ανάλυση πού κάναμε ώς προς τή χρονολόγηση, τά 
αϊτια τής δημιουργίας τής έπαρχίας Μακεδονίας salutaris καί τον καθορισμό 
τής γεωγραφικής έκτασης πού καταλάμβανε, νομίζουμε πώς έπιβάλλεται 
έπίσης ή εξέταση τοϋ προβλήματος τοϋ χωρισμοΰ - κατάργησης τής ί'διας αυ
τής έπαρχίας. Γιά τήν τελευταία αύτή μεταρρύθμιση εχουμε μόνο τή μαρτυ
ρία στο κείμενο τής N otitia  d ign itatum . Γιά το χρόνο συγγραφής τοϋ κειμέ
νου αύτοΰ υπάρχουν δύο απόψεις πού σ ’ δ,τι άφορα τό θέμα μας μπορούμε νά 
ποϋμε πώς συγκλίνουν. Συγκεκριμένα ό F. Lot ύποστήριξε πώς ή N otitia  di- 
gnitatum  γράφτηκε στό διάστημα 379-406/8 καί πώς ή περιγραφή τής δι
οικητικής οργάνωσης πού τό ϊδιο κείμενο μας δίνει αντανακλά τήν κατάστα
ση πού επικρατούσε στό τέλος τοϋ 4ου ή στις αρχές τοϋ δου αΐ&>να2. ’Αργό
τερα δμως ό Α. Η. Μ. Jones ύποστήριξε πώς ή N otitia  d ign itatum  γρά
φτηκε μετά τό 395 καί πώς τό κείμενο πού διαθέτουμε ανήκε στόν prim iceri-  
us notariorum  τής Δύσης. Νομίζει έπίσης πώς τό τμήμα τοϋ κειμένου πού 
άφοροϋσε τήν ’Ανατολή συμπληρωνόταν ή διορθωνόταν συνεχώς, έ'τσι ώστε νά 
άντανακλά τις διοικητικές μεταβολές πού γίνονταν κατά διαστήματα στό γε
ωγραφικό αύτό χώρο. Αύτό δμως δέν συνεχίστηκε παρά μόνο &ς τό διάστη
μα λίγο μετά τό 3953. Καθώς λοιπόν ή έπαρχία Μακεδονία salutaris άναφέ- 
ρεται στό κείμενο τής N otitia  d ign ita tum  στήν αρχή ενιαία (Or. 1 ,125) καί 
πιο κάτω χωρισμένη (Or. III, 13 καί 19), συμπεραίνουμε μέ βάση τά παρα
πάνω πώς ή δεύτερη αύτή μνεία είναι μιά διόρθωση πού πρέπει νά τοποθετηθεί 
στά πρώτα χρόνια μετά τό 3954.

Επομένως ή έπαρχία Μακεδονία salutaris πρέπει νά χωρίστηκε τήν τε
λευταία πενταετία τοϋ 4ου αιώνα ή τά πρώτα χρόνια τοϋ δου αιώνα. 'Η  κά
πως άόριστη μαρτυρία τοϋ Claudianus δτι ό Εύτρόπιος χώρισε τις έπαρχί
ες πού ύπήρχαν5, δέν είναι δυνατόν νά άφορα τήν ύπαρχία Ίλλυρικοϋ, άφοΰ ό

1. F. Papazoglou, Makedonski gradovi, ο. π., βλ. χάρτη τών έπαρχιών Μακεδο
νίας salutaris καί Μακεδονίας δευτέρας.

2. F. Lot, La «Notitia dignitatum utriusque imperii» ses tars, sa date de com 
position, sa valeur, Revue des Etudes Anciennes 38(1936), σελ. 321.

3. A. Η. M. Jones, Roman Empire, ο. π., τόμ. I ll ,  σελ. 347.
4. J. B. Bury, La Notitia dignitatum, δ. τι., σελ. 134 κ. έ. δπου αναφέρει τήν 

απροσεξία τών «correctores» νά διορθώσουν έκτος άπό τό κείμενο καί τόν index.
5. Cl. Claudiani Quae extant, £κδ. Joh Matthias Gesner, Λιψία 1759, ανατύ

πωση Hildesheim 1969, In Eutropium, II, στ. 586-7.
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τελευταίος διοικούσε τήν ύπαρχία τής ’Ανατολής (395-9). ’Ακόμη δμως κι 
αν τή θεωρήσουμε σάν μια ένδειξη παρόμοιων μεταρρυθμίσεων στο ’ Ιλλυρι
κό, μέ κανένα τρόπο πάντως δέν θά τή χρησιμοποιήσουμε γιά τή χρονολόγη
ση τοϋ σχηματισμού τής έπαρχίας Μακεδονίας salutaris, δπως υποστήριξε ό 
J. Β. Bury1, άλλά γιά τό χωρισμό της σέ δύο «partes», έτσι δπως άναφέρε- 
ται στή Notitia dignitatum2.

Τό γεγονός δτι ή έπαρχία Μακεδονία salutaris χωρίστηκε, δηλαδή έπα- 
ψε νά ύπάρχει ώς ιδιαίτερη διοικητική ένότητα, σέ σύντομο χρονικό διάστημα 
μετά τό σχηματισμό της, έπιβεβαιώνει τήν άποψη πώς ό σχηματισμός της ά- 
νταποκρινόταν στήν κρίσιμη στρατιωτική καί πολιτική κατάσταση πού επικρα
τούσε στο χώρο τοΰ Ίλλυρικοϋ: ’Ακριβώς μετά τήν παρέλευση τοΰ γοτθικοΰ 
κινδύνου, ή έπαρχία Μακεδονία salutaris φαίνεται πώς δέν είχε κανένα λόγο 
ύπαρξης. Έ τσι στά τελευταία χρόνια τοΰ 4ου αΐ. τά σύνορα μεταξύ των διοι
κήσεων Δακίας καί Μακεδονίας έπαναπροσδιορίστηκαν. ’Ίσως μέ τήν εύκαι- 
ρία αύτής τής διοικητικής μεταρρύθμισης ή πόλη Βάργαλα συμπεριλήφτηκε 
στο χώρο τής διοίκησης Μακεδονίας, ένώ ώς τό 371 τουλάχιστον, σύμφωνα 
μέ τήν έπιγραφή πού άναφέραμε πιο πάνω, άνήκε στή διοίκηση Δακίας.

Ή  επιλογή τοΰ ονόματος salutaris

’ Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει καί ή ονομασία τής νέας έπαρχίας. "Οπως 
άναφέραμε καί στήν αρχή τής έργασίας μας, τό θέμα αύτό έχει ήδη μελετηθεί3 
καί μάλιστα σέ σχέση μέ τίς υπόλοιπες τέσσερις έπαρχίες πού σχηματίστηκαν 
μέ τήν κατάτμηση άλλων μεγαλύτερων καί πήραν τό δνομα τής έπαρχίας άπό 
τήν οποία χωρίστηκαν μαζί μέ τό έπίθετο salutaris. Είναι άξιοσημείωτο δτι 
ό Θεοδόσιος, ανάμεσα στις έπαρχίες πού σχημάτισε, σέ δύο έδωσε τό δνομα 
salutaris (Μακεδονία καί Γαλατία salutaris). Ή  σημασία τοΰ έπιθέτου αύ- 
τοΰ τόν 4ο αιώνα έξετάστηκε άπό τόν Η. Gregoire καί τόν P. Orgels. Οΐ δύο 
αύτοί συγγραφείς υποστηρίζουν δτι ό δρος αύτός σημαίνει τή «χριστιανική ι
δέα τής σωτηρίας» καί δτι άντιστοιχεΐ μέ τά επίθετα «σωτήριος», «σωτηριώ- 
δης» πού ό Εύσέβιος άναφέρει συχνά στά έργα του 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία

1. The Notitia dignitatum, δ.π., σελ. 135.
2. F. Papazoglou, La Macedoine, δ.π., σελ. 121-2. A. Η. Μ. Jones, Roman Ε- 

mpire, δ.π., τόμ. III, σελ. 350. Γ. I. Θεοχαρίδου, ’ Ιστορία τής Μακεδονίας, δ.π., σελ. 93, 
σημ. 1. Ό  J. Β. Bury χρονολογεί τήν κατάργηση της έπαρχίας Μακεδονίας salutaris με
τά τό θάνατο τοϋ Εύτρόπιου, La Notitia dignitatum, δ.π., σελ. 135.

3. Ό  Th. Desdevises - du - Dezert, Geographie ancienne de la Macedoine, Π α
ρίσι 1863, σελ. 207, υποστηρίζει πώς το ονομα αύτό δόθηκε στή νέα έπαρχία γιά τά καθά
ρια νερά της. Ή  έξήγηση αύτή θυμίζει μάλλον τήν ιδιότητα τοϋ Ηρακλή πού λατρευόταν 
μέ τό έπίθετο salutaris ή salutifer καί ήταν προστάτης των πηγών, βλ. Ch. Daremberg 
- Edm. Saglio, Dictionnaire des antiquites grecques et romaines, τόμ. I l l , ,  Graz - A 
UStria 1969, σελ. 127. Βλ. καί τήν έπόμενη σημείωση.
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καί Βίος Κωνσταντίνον1 Συμπεραίνουν τέλος πώς οί επαρχίες μέ τό δνομα sa
lutaris ή έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία γιά τή χριστιανική θρησκεία (Πα
λαιστίνη salutaris) ή είναι άπό τις περιοχές πού έκχριστιανίστηκαν μέ γρή
γορο ρυθμό καί σέ μεγάλο βαθμό (Φρυγία καί Γαλατία salutaris)2.

Ή  έπαρχία Μακεδονία salutaris ωστόσο, δπως τήν όριοθετήσαμε πα
ραπάνω, δέν φαίνεται νά άνήκε σέ καμιά άπό τις κατηγορίες αύτές. ’Ό χι μό
νο δέν συνδέεται μέ τή χριστιανική θρησκεία ιδιαίτερα, άλλά οΰτε φαίνεται νά 
εκχριστιανίστηκε σέ ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα καί σέ μεγάλη έ
κταση, οπως οΐ νότιες πόλεις τής έπαρχίας Μακεδονίας (Φίλιπποι, Θεσσαλονί
κη, Βέροια), άπό δπου πέρασε ό άπόστολος Παΰλος καί συγκρότησε χριστια
νικές κοινότητες3. ’Αντίθετα 6 χώρος τοϋ ’ Ιλλυρικού, καί κυρίως τό βόρειο 
τμήμα, καθώς συγκέντρωνε μεγάλο άριθμό στρατευμάτων άπό τις άνατολι- 
κές επαρχίες τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, άποτελοΰσε καί τό σταυροδρόμι, 
δπου οί διάφορες θρησκείες τής άνατολής συνδέονταν μέ τούς θεούς τοϋ ρωμαϊ
κού πανθέου4. Παρόλα δμως αύτά είναι γνωστό δτι οί Στόβοι, πού, οπως υπο
στηρίξαμε παραπάνω, άνήκαν στήν έπαρχία Μακεδονία salutaris, άποτελοΰ- 
<ταν έπισκοπή άπό τήν πρώτη κιόλας οικουμενική σύνοδο (325), ενώ τά Βάρ- 
γαλα άναφέρονται γιά πρώτη φορά ώς εδρα επισκοπής πολύ άργότερα, στή 
σύνοδο τής Χαλκηδόνος (451 )5. Τά ώς τώρα γνωστά άποτελέσματα τών άρ- 
χαιολογικών άνασκαφών στήν περιοχή πού μελετάμε φανερώνουν μιά περιο
ρισμένη έξάπλωση τοΰ χριστιανισμού. Μόνο στά μεγάλα κέντρα Στόβοι καί 
Εδριστον® έχουμε μαρτυρίες γιά τήν έπικράτηση τοϋ χριστιανισμοΰ άπό τις άρ-

1 . Ή .  G r e g o ir e  -  P .  O r g e ls , L e s  c in g  p r o v in c e s ,  δ.π., σ ελ . 1 0 4 ,  1 1 2 .  ΤΙς ά π α ρ χές  
το ϋ  έπ ιθ έτο υ  s a lu ta r is  μ έ  τ ή  σ η μ α σ ία  τή ς  σ ω τη ρ ία ς  τ ή  β ρ ίσ κ ο υ μ ε π ρίν άπ ό τδ ν  Ε ύ σ έβ ιο  
στών 'Η ρ α κ λ ή  S a lu t i f e r  ή  S a lu t a r is ,  ϊ τ σ ι  6π ω ς λ α τ ρ ε ύ ε τ α ι σ τή  Δ α κ ία  σ το  τέλ ο ς  το ϋ  3ου  
μ.Χ. α ΐ. ,  β λ . L .  P o in s o t ,  In s c r ip t io n s  d e  B u lg a r ie ,  Memoires de la Societe Nalionale 
des Antiquaires de France 1 0  ( 1 8 9 9 ) ,  6η  σ ειρ ά , σ ελ . 3 3 9 - 8 1 ,  κ υ ρ ίω ς  σ ελ . 3 4 8 - 6 2 .  Β λ .  
κ α ί  E t t o r e  d e  R u g g ie r o ,  Dizionario Epigraphico di Antichita romane, τ ό μ . I l l ,  Ρ ώ μ η  
^1922, σ ελ . 7 0 9  κ έ . ’Ε π ίσ η ς  Δ η μ .  Κ α ν α τσ ο ύ λ η , Ή  μ α κ εδ ο ν ικ ή  π όλις άπό τή ς  έμ φ α ν ίσ εώ ς  
της μέχρι τώ ν  χρόνω ν το ΰ  Μ ε γ ά λ ο υ  Κ ω ν σ τα ν τ ίν ο υ , Μακεδονικά 5 ( 1 9 6 1 - 3 ) ,  σ ελ . 8 6  -  7 .

1 Μιά δ ιερεύνησ η τώ ν  έπ ιγρ α φ ώ ν πού κ ά ν α μ ε , δέν ΐδ ε ιξ ε  λ α τ ρ ε ία  α ύ το ϋ  το ϋ  'Η ρ α κ λ ή  σ τή ν  
π*ριοχή πού έ ξ ε τ ά ζ ο υ μ ε .

2 . Η. G r 6 g o ir e  -  P .  O r g e ls , L e s  c in q  p r o v in c e s ,  δ.π., σ ελ . 1 1 2 .
3 . P .  L e m e r le ,  Philippes, δ .π ,, σ ελ . 7 -6 8 .
4 .  J .  Z e i l l e r ,  L e s  r e lig io n s  o r ie n ta le s  d a n s  les  p r o v in c e s  d a n u b ie n n e s  d e  l 'E m p i r e  

i r o m a i n ,  Revue hebdomadaire des cours et confirences, 2 η  σ ε ιρ ά , 1 9  (Μ ά ρ τ ιο ς  -  Ί -  
ί οόλιος 1 9 1 1 ) ,  σ ελ . 8 0 4 -1 1  κ α ί J u r u k o v a  J o r d a n k a ,  R e l ig io s n ia t  s in c r e t iz 'm  v  T r a k i -

M iz i j a  i  M a k e d o n i ja  s p o re d  m o n e t i t e  o t  r im s k a t a  im p e r a t o r s k a  e p o h a  ( =  Ό  θρη- 
Ο Χ ΐυ τ ικ ό ς  σ υ γ κ ρ η τ ισ μ ό ς  σ τή  Θ ρ ά κ η , Μ υ σ ία  κ α ί  Μ α κ ε δ ο ν ία  μ έ  βάση τ ά  ν ο μ ίσ μ α τ α  τή ς  α ύ -  
ΙΡ Μ ψ ατορικής ρ ω μ α ϊκ ή ς  έ π ο χ ή ς ) ,Izvestija ηα arheologiieskija Institut 34 (Σ ό φ ια  1974), 
φ*.  2 3 - 5 0 ,  δπου ά ν α λ ύ ετα ι ό έντονος σ υ γ κ ρ η τ ισ μ ό ς  σ τούς Σ τό β ο υ ς  τδ ν  3ο α ιώ ν α .

5 .  M a n s i  V I  9 5 2
6 .  Tabula Imperii Romani β .π ., E u r is t o n .  ‘Ε π ίσ η ς  2 χ λ μ . ν ο τ ιο δ υ τ ικ ά  τώ ν  Σ τ ό -
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χές τοΰ 4ου αιώνα τό νωρίτερο. ’Αντίθετα οί παλαιοχριστιανικές βασιλικές 
πού έχουν ερθει στο φως καί πού βρίσκονται σέ λιγότερο σημαντικές τοποθε
σίες της ίδιας περιοχής ή ανήκουν στον 5ο καί 6ο αιώνα η δέν είναι δυνανόν 
νά χρονολογηθούν1. ’Αλλά είναι πιθανό οί οικισμοί, οί περισσότεροι άπό αυ
τούς αγροτικοί, σέ οχυρές τοποθεσίες ή κοντά σέ μεταλλεία, πού εΐχαν έκχρι- 
στιανιστεϊ τόν 4ο αιώνα νά ήταν ελάχιστοι, άφοΰ ώς τό τέλος τοΰ ΐδιου αιώ
να μοναδική έπισκοπή στήν περιοχή παρέμεναν οί Στόβοι, ένώ έκτος τής Μα
κεδονίας salutaris άναφέρονται τό 343 ή 'Ηράκλεια Lyncestis νοτιότερα καί 
ή Παρθικόπολις (σημ. Sandanski) άνατολικότερα (βλ. χάρτη). ’Αργότερα, 
τό 449, μνημονεύεται γιά πρώτη φορά μιά άκόμη έπισκοπική εδρα στήν ευ
ρύτερη περιοχή, ή πόλη Δόβηρος.

Μέ βάση λοιπόν τά αρχαιολογικά ευρήματα καί τήν Ικκλησιαστική οργά
νωση τής περιοχής φαίνεται δτι ό έκχριστιανισμός δέν πήρε στή διάρκεια τοΰ 
4ου αιώνα ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις, ώστε νά έξηγεϊται ή επιλογή τοΰ ονό
ματος salutaris μέ τή χριστιανική σημασία τής σωτηρίας, δπως τήν έννοοΰν ό 
Η. Gregoire καί ό P. Orgels. Γι’ αύτό νομίζουμε πώς θά πρέπει νά άναζητή- 
σουμε κάποιο διαφορετικό έννοιολογικό περιεχόμενο τοΰ έπιθέτου salutaris καί 
έπομένως κάποια πιο πειστική έρμηνεία τής ονομασίας τής νέας έπαρχίας άπό 
αύτή πού προτείνουν οί παραπάνω μελετητές.

'Ο Carl Wendel διατύπωσε μιά διαφορετική έρμηνεία τοΰ έπιθέτου sa
lutaris2. 'Υποστηρίζει δηλαδή, βασιζόμενος σέ μερικά χωρία άπό τό θεοδοσι- 
ανό κώδικα καί τή Notitia dignitatum, δτι ή λέξη έμπεριέχει καί τή σημα
σία τοΰ «αύτοκρατορικός». Ό  Η. Gregoire καί ό P. Orgels νομίζουν μέ τή 
σειρά τους πώς αύτή μπορεί νά ήταν ή έξέλιξη τής σημασίας τοΰ έπιθέτου, 
άλλα πώς αύτό δέν επαψε ποτέ νά σημαίνει συγχρόνως καί «χριστιανικός». 
Είναι φανερό πώς στήν περίπτωση πού εξετάζουμε συνυπάρχει καί ή χριστια
νική έννοια τής λέξης salutaris. ’ Εξάλλου ή παγανιστική προέλευσή της αλλά 
καί ή έκκλησιαστική πολιτική τοΰ Θεοδόσιου πιστοποιούν τή θρησκευτική 
χροιά πού αύτή διατηρεί. Φαίνεται δμως πιο πιθανό δτι ο Θεοδόσιος, άφοΰ σχη
μάτισε τήν έπαρχία αύτή γιά στρατιωτικούς λόγους, έ'δωσε αύτό τό δνομα ώς 
«σωτήρας» τής νέας έπαρχίας.

Πράγματι τό έπίθετο salutaris φαίνεται πώς στο τέλος τοΰ 4ου αιώνα

βων στή θέση Palikura βρέθηκε βασιλική μέ βαπτιστήριο πού χρονολογείται στον 4ο αι
ώνα, βλ. Ivanka Nikolajevic, Ranochriscanske krstionice u Jugoslaviji ( =  Τά πα
λαιοχριστιανικά βαπτιστήρια στή Γιουγκοσλαβία), Zbornik Radova 9 (1966), σελ. 227 
κέ. καί χάρτη.

1. 'Ο  τόμος τής Tabula Imperii Romani, δ.π., μάς δίνει τή δυνατότητα νά εχουμε 
συγκεντρωμένες τις τοποθεσίες πού άνήκουν στήν περιοχή πού μας ένδιαφέρει μέ τή σχε
τική βιβλιογραφία και χάρτη.

2. Βλ. τή συμπληρωματική σημείωση στύ τέλος τοϋ άρθρου τών Η. Gregoire - Ρ. 
Orgels, Les cinq provinces, ο.π., σελ. 112-4.
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διαφοροποιείται καί άπό δρος καθαρά χριστιανικός εμπλουτίζεται μέ νέο πε
ριεχόμενο και παίρνει τήν έννοια τής «αύτοκρατορικής σωτηρίας». 'Ένα πα
ράδειγμα πού πιστοποιεί τήν πολιτική μάλλον παρά τή χριστιανική χροιά τή 
λέξης salus στά χρόνια πριν καί μετά τό σχηματισμό τής έπαρχίας Μακεδο
νίας salutaris είναι, κατά τή γνώμη μας, ή άναγραφή της, «Salus Reipu- 
blicae», σέ χρυσά νομίσματα πού κόπηκαν στή Θεσσαλονίκη στό διάστημα με
ταξύ 364 /7 , σέ χάλκινα τών ετών μετά τό 388 πού κόπηκαν σέ δλα τά νομι
σματοκοπεία τοϋ άνατολικοϋ και κεντρικού τμήματος τής αυτοκρατορίας κα
θώς έπίσης καί σέ νομίσματα τών χρόνων τοϋ Άρκαδίου1.

Συμπερασματικά θά μπορούσε κανείς νά υποστηρίξει πώς ή έπαρχία Μα
κεδονία salutaris σχηματίστηκε άπό τό Θεοδόσιο γιά στρατιωτικούς κυρίως 
λόγους, κατά τό διάστημα τών έπιδρομών καί λεηλασιών τών γότθων στή 
Μακεδονία καί Θράκη, δηλαδή τά χρόνια 379-80. 'Η  κατάργηση τής έπαρχί
ας Μακεδονίας salutaris, πού έπήλθε μέ τό χωρισμό της σέ σύντομο χρονικό 
διάστημα μετά τό σχηματισμό της, κατά πάσα πιθανότητα λίγο μετά τό 396, 
φαίνεται πώς ένισχύει τήν παραπάνω άποψη. Καταλάμβανε ακριβώς τό βορει
οδυτικό τμήμα τής έπαρχίας Μακεδονίας, δπως είναι γενικά άποδεκτό, καί πε
ριλάμβανε τούς Στόβους καί πιθανόν καί τά Βάργαλα. Τό ονομά της, saluta
ris, συνδέεται, κατά τή γνώμη μας, μέ τήν άπόκρουση τών γότθων καί τό τέ
λος τών έπιδρομών καί λεηλασιών στήν περιοχή αύτή. Φαίνεται πώς μέ τόν 
τρόπο αύτό ό Θεοδόσιος έπεδίωξε δχι μόνο νά φέρει σέ πέρας τό έργο πού εί
χε άναλάβει άλλά καί νά έπιβάλει τό κύρος του ώς αύτοκράτορας - «σωτήρας» 
στήν καίρια αύτή περιοχή τοϋ Ίλλυρικοϋ.

1. Βλ. άντίστοιχα A. Bellinger, P. Bruun, J. P. C. Kent, II. V . Sutherland, Late 
Roman gold and silver Coins at Dumbarton Oaks: Diocletian to Eugenius, D OP  18 
(1964), άρ. 189 καί 209. J. W . E. Pearce, Notes on some aes of Valentinian II and 
Theodosius, Numismatic Chronicle, 5η σειρά, 14 (1934), σελ. 124 κέ. Φ. Μ. Πέτσα, 
Χρονικά άρχαιολογικά 1968-70, Μακεδονικά 14 (1974), σελ. 342 όπου καί βιβλιογραφία.



Οί έπαρχίες Μακεδονία salutaris καί Μακεδονία δευτέρα 
(άπό τό βιβλίο της Fanoula Papazoglou, Makedonski gradovi u rimsko doba, Σκόπια 1957)


