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Η Σ Λ Α Β ΙΚ Η  Ε Π Ο ΙΚ Η Σ Η  Σ Τ Η Ν  Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η ΣΟ  
ΜΕ Β Α Σ Η  Τ Α  Σ Λ Α Β ΙΚ Α  ΤΟ Π Ω Ν Υ Μ ΙΑ *

Σύμφωνα μέ το Χρονικό τής Μονεμβασίας, τή σπουδαιότερη πηγή γιά 
τούς Σλάβους τής Πελοποννήσου άπό το τέλος τοϋ Σ Τ ' ώ ς τίς αρχές τοϋ θ '  
αιώνα, τά ετη 587-588 ή Πελοπόννησος πλημμύρισε άπό ’Αβαροσλάβους ε
πιδρομείς, οί όποιοι έγκαταστάθηκαν εκεί, άφοϋ έδιωξαν τον αύτόχθονα πλη
θυσμό. ’Αναλυτικότερα, οί Πατρινοί μετοίκησαν στο Ρήγιο Καλαβρίας, οί 
Ά ργεΐοι στο νησάκι τοϋ Ά ργολικοϋ Ό ρ όβη 1, οΐ Κορίνθιοι στήν Α ’ίγινα και 
οί Λακεδαίμονες στήν Τσακωνιά, στή Μ ονεμβασια καί στή Σικελία. Σύμφ ω 
να, πάντοτε, μέ τό ϊδιο Χρονικό, οί Σλάβοι έ'μειναν στήν Πελοπόννησο αυτό
νομοι έπί 218 χρόνια, ω ς τό ετος 804-805, δταν νικήθηκαν άπό τό στρατηγό 
Σκληρό. Κ ατά τή διάρκεια τοϋ μεγάλου αύτοΰ διαστήματος ή βυζαντινή δι
οίκηση περιοριζόταν στο άνατολικό μόνο μέρος τής χερσονήσου, δπου έδρευε, 
σταλμένος άπό τήν Κωνσταντινούπολη, στρατηγός Πελοποννήσου2.

* Εύχαριστώ τόν καθηγητή κ. Ε. Χρυσδ για τή συμβολή του στή διαμόρφωση τής εργα
σίας αΰτης, καθώς καί τόν καθηγητή κ. Ν. Παναγιωτάκη πού διάβασε τήν έργασία, κά
νοντας χρήσιμες υποδείξεις. ’Επίσης ευχαριστώ τον καθηγητή κ. Α. Θαβώρη καί τη συ
νάδελφο κ. Α. Νούτσου γιά τή βοήθειά τους πάνω στή σλαβική βιβλιογραφία.

1. Πρόκειται γιά τό μικρό νησάκι Ρόδι ή Ρόβι, πού βρίσκεται απέναντι άπό τό Τολό 
καί πού ταυτίστηκε τελευταία άπό τον Α. Φουριώτη (Κόρινθος. Ή  'Ιστορία, τόμ. Γ '. Ά π ό 
τήν ανοικοδόμηση &ς τήν Τουρκοκρατία, ’Αθήνα 1975, σ. 261) και Ο. Kresten (Zur Ech- 
theit des Σιγίλλιον des Kaisers Nicephoros I fur Patras: Romische Historische Mit- 
teilungen, 19(1977) 48-50, σημ. 113. "Ως τότε μερικοί πίστευαν πώς βρισκόταν στήν Εύ
βοια.

2. Χρονικό της Μονεμβασίας, στίς τελευταίες εκδόσεις των P. Lemerle, La Chro- 
nique improprement dite de Monemvasie: REB 21 (1963) 9-11), καί J. Dujfiev, Cro- 
naca di Monemvasia, Palermo 1976, σ. 12 κ.έ.
«...Έ ν έτέρα δέ εισβολή έχειρώσατο πάσαν τήν Θεσσαλίαν καί τήν Ελλάδα πάσαν τήν τε | 
παλαιάν ’Ήπειρον καί ’Αττικήν καί Εΰοιαν. ΟΪ δή καί έν Πελοπονήσω έφορμήσαντες 
πολέμω ταύτην | εΐλον, καί έκβαλόντες τά εύγενή καί έλληνικά εθνη καί καταφθείραν- 
τες, κατωκησαν αύτοί | έν αυτή. Οί δέ τάς μιαιφόνους αύτών χεΐρας δυνηθέντες έκφυ- 
γεϊν, άλλος άλλαχή διε | σπάρησαν. Καί ή μέν των Πατρών πόλις μετωκίσθη έν τή των Κα- 
λαυρών χώρα τοϋ | 'Ριγίου, οί δέ Άργεΐοι έν τή νήσω τή καλουμένη Όρόβη, οί δέ Κο- 
ρίνθιοι έν τή νήσω | τή καλουμένη Αίγίνη μετώκισαν. Τότε 8ή καί οί Λάκωνες τό πα-



3$2 Μ. Σ. Κορδώση

'Η  φυγή των κατοίκων της Πελοποννήσου καί το ΐδί,ο διάστημα των 
218 ετών άναφέρονται καί σέ αύτόγραφο σχόλιο του Καισαρείας Ά ρ έθ α 1. 'Η  
ομοιότητα του σχολίου μέ τό αντίστοιχο χωρίο του Χρονικού είναι εντυ
πωσιακή. Είναι βέβαιο πώ ς τά δυο κείμενα, άν δεν προήλθαν άπό τό

τρωον έδαφος καταλι- | πόντες, οί μέν έν τη νήσω Σικελίας εξέπλευσαν, οΐ καί εις ετι εί- 
σίν έν αυτή έν τόπω | καλουμένω Δέμεννα, καί Δεμενϊται άντί Αακεδαιμονιτών κατο
νομαζόμενοι καί | την ιδίαν των Λακώνων διάλεκτον διασώζοντες’ οί δέ δύσβατον τό
πον | παρά τον της θαλάσσης αιγιαλόν εύρόντες, καί πόλιν όχυράν οί- | κοδομήσαντες 
καί Μονεμβασίαν ταύτην όνομάσαντες, διά τό μίαν ’ί -  \ χειν των έν αύτω είσπορευομέ-
νων την είσοδον, έν αύτη τη πόλει κατώκησαν | μετά καί τοϋ ίδίου αυτών έπισκόπου" 
οί δέ των θρεμμάτων νομεϊς καί άγροι- 1 κικοί κατωκίσθησαν έν τοΐς παρακειμένοις 
έκεΐσε τραχανοϊς τόποις, οί | καί επ’ έσχάτων τζακονίαι έπωνομάσθησαν. Ούτως οί 
’Άβαροι την ΓΙελοπόνησον j κατασχόντες καί κατοικήσαντες έν αύτη διήρκεσαν έπί 
χρόνοις διάκο- | σίοις όκτωκαίδεκα, μήτε τω των 'Ρωμαίων βασιλεΐ μήτε έτέρω υποκεί
μενοι, | ήγουν άπό τοϋ ,ς^ς' έτους τής τοϋ κόσμου κατασκευής δπερ ήν έκτον ετος ) 
τής βασιλείας Μαυρίκιου, καί μέχρι τοϋ (ς°υ τιγ' έτους, δπερ ήν τέταρτον | ετος τής βασι
λείας Νικηφόρου (του παλαιού τοϋ έχοντος Σταυράκιον). Μόνου δέ τοϋ άνα- | τολικοϋ 
μέρους τής Πελοποννήσου άπό Κορίνθου καί μέχρι Μαλαίου τοϋ Σθαβινοΰ | έθνους διά 
τό τραχύ καί δύσβατον καθαρεύοντος, στρατηγός ΙΙελοπονήσου έν αύτω | τω μέρει ύπό 
τοϋ ‘ Ρωμαίων βασιλέο^ς κατεπέμπετο. Είς δέ των (ύπό) τοιούτων στρα- | τηγών, όρ- 
μώμενος μέν άπό τής μικράς ’Αρμενίας, φατρίας δέ των έπονομα- j ζομένων Σκληρών, 
συμβαλών τω Σθαβινω ϊθνει πολεμικώς εϊλέ τε καί ήφάνισε εις | τέλος, καί τοΐς άρχή- 
θεν οίκήτορσι άποκαταστήναι τά οικεία παρέσχεν. Τοΰτο | μαθών ό προειρημένος βασι
λεύς Νικηφόρος καί χαράς πλησθείς διά φροντίδος | έθετο τό καί τάς έκεΐσε πόλεις άνα- 
καινίσαι, καί άς οΐ βάρβαροι ήδάφισαν έκ- j κλησίας άνοικοδομήσαι, καί αυτούς τούς 
βαρβάρους χριστιανούς ποιήσαι. Διό καί - άναμαθών τήν μετοικίαν οΰ διατρίβουσιν οί Πα- 
τρεϊς, κελεύσει αύτοϋ τούτους τω έ- | ξ άρχής έδάφει άπεκατέστησε μετά καί τοϋ ίδίου 
αύτών ποιμένος, δς ήν τό τηνικαΰτα | ’Αθανάσιος τούνομα, καί μητροπόλεως δίκαια ταΐς 
Πάτραις παρέσχετο, άρχιεπισκο- | πής προ τούτου χρηματιζούσης. Άνωκοδόμησέ τε 
έκ βάθρων καί τήν πόλιν αύτών καί | τάς τοΰ θεοΰ άγιας εκκλησίας, πατριαρχοΰντος 
£τι Ταρασίου τοϋ έν άγίοις πατρός ημών. | Τήν δέ Αακεδαίμωνα πόλιν έκ βάθρων 
καί αύτήν άνεγείρας καί ένοικίσας έν αύτη λαόν σύμ- | μικτόν, Καφήρους τε καί Θρορα]- 
σίους καί ’Αρμενίους καί λοιπούς άπό διαφόρων τόπων | τε καί πόλ.εων έπισυναχθέντας, 
έπισκοπήν καί αύθις ταύτην κατέστησε καί ύποκεΐσθαι | τή των Πατρών μητροπόλει 
έθέσπισεν, προσαφιερώσας καί έτέρας δύο έπισκοπάς, τήν τε | Μεθώνην καί τήν Κορώ
νην. Διό καί οί βάρβαροι τή τοΰ θεοΰ βοηθεία καί χάριτι κατηχηθέν - | τες έβαπτίσθησαν 
καί τή τών χριστιανών προσετέθησαν πίστει, είς δόξαν καί | εύχαριστίαν τοΰ πατρός 
καί τοϋ υίοΰ καί τοΰ άγίου πνεύματος νΰν καί άεί καί είς τούς αιώνας αμήν.»
Εϊναι πιθανό οί Σλάβοι νά ξεχύθηκαν στο νότο, μετά τήν άποτυχία τους κατά τήν πολιορ
κία τής Θεσσαλονίκης (Βλ. V. Popovic, Aux origines de la slavisation des Balkans: 
la constitution des premiers sklavinies macedoniennes a la fin du VI sielce, «Com - 
ptes rendus des seances de 1’ Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris 1980, 
σ. 245. P. Lemerle, Les plus anciens recueils des miracles de Saint Demetrius, τ. B' 
(Commentaire), Paris 1981, σ. 68, 64).

1. Σ . Κουγέα, Έπί τοϋ καλουμένου Χρονικού περί κτίσεως τής Μονεμβασίας: 
Νέος Έλληνομνήμων 9 (1912) 473 κ.έ.
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’ίδιο χέρι1, προήλθαν οπωσδήποτε άπο τήν ΐδια πηγή. Είναι επίσης πρόδηλο 
δτι ή συγγένεια των δύο κειμένων ένισχύει τήν άξιοπιστία τοϋ Χρονικού ώς 
ιστορικής πηγής2.

Οί καταστρεπτικές άβαροσλαβικές έπιδρομές τοϋ τέλους τοϋ Σ Τ ' αι
ώνα επιβεβαιώνονται καί άπό άλλες πηγές, καθώς καί άπο άρχαιολογικά δε
δομένα3. Στον Ζ ' δμως καί στον Η ' αιώνα, λείπουν οΐ πληροφορίες για σλα
βικές έπιδρομές στήν Πελοπόννησο. Ε ξαίρεση  άποτελεϊ ό Κωνσταντίνος Π ορ

1. Βλ. J. Koder, Arethas von Kaesaria unddie sogenannte ChronikvonMonem- 
vasia; JOB 25(1976) 75 κ.έ., ό όποιος εκφράζει τή γνώμη οτι συντάκτης τοϋ Χρονικού 
ήταν 6 ίδιος ό Άρέθας.

2. Γιά τήν αξιοπιστία τοϋ Χρονικοΰ έχουν εκφραστεί άμφιβολίες. Βλ. J. Dujcev, 
ό.π., σ. XIII κ.έ., οπου είναι συγκεντρωμένες δλες σχεδόν οί άπόψεις των μελετητών. ’Ι
διαίτερα ή φυγή των κατοίκων τής Πάτρας στο Ρήγιο τής ’Ιταλίας μαζί μέ τον έπίσκοπό 
τους καί ό έπαναπατρισμός τους, μετά άπό 218 χρόνια, έχει προκαλέσει πολλές αντιρρήσεις. 
’Άλλοι άπορρίπτουν τελείως τήν είδηση αύτή, ένώ άλλοι δέχονται ότι ή φυγή καί ή έπιστρο- 
φή των κατοίκων τής ΙΙάτρας πρέπει νά χρονολογηθεί στον IT αιώνα. Έν πάση περιπτώ- 
σει στά πρακτικά τής Ζ ' οικουμενικής συνόδου τοϋ 787 τό ονομα τοϋ έκπροσώπου τής έπι- 
σκοπής Πατρών, μοναχοΰ ’Ιωάννη, βρίσκεται άνάμεσα στά όνόματα των έπισκόπων τοϋ 
Ρηγίου καί τής Κατάνης (J. Darrouz.es, Listes episcopates du concile de Nicee (787): 
REB 33 (1975) 62. Επίσης, κατά τον Η ' καί τόν Θ' αιώνα οί σχέσεις των δύο πόλεων 
πρέπει νά ήταν στενές, άν λάβουμε ύπόψη ότι στήν Πάτρα κατέφευγαν συνήθως έκεΐνοι πού 
έξαιτίας τοϋ άραβικοΰ κινδύνου έγκατέλειπαν τήν Καλαβρία. (Vita S. Eliae Spelaeotae 
abbatis, AASS Σεπτέμβριος III, σ. 856: «Έπειτα Ικτίνος έπινοίας καί θεοφανείας ή των 
Ίσμηλιτών διαπόντιος ϊλευσις καί θεηλασία τοΐς μακαρίοις έδηλοΰτο. Τοιαύτης ήξιωμένοι 
χάριτος, τόν έξ εκείνων έκκλίνοντες κίνδυνον μέχρι των ούν Πατράων έκ Ρηγίου άπέπλευ- 
σαν». Vita di Sant’ Elia il Giovane, έκδ. G. Rossi Taibbi, Palermo 1962, σ. 56. Bi- 
βλιοκρ. N. Παναγιωτάκη: Ελληνικά 20 (1967) 214' οίάραβικέςέπιδρομές ανάγκασαν τόν 
άγιο Ή λία νά καταφύγει κι αύτός άπό τό Ρήγιο στήν Πάτρα. (AASS, Αΰγουστος III, σ. 
495). Βλ. καί J. Gay, L’ Italie meridionale et Γ empire byzantin depuis Γ avenement 
de Basile ler jusqu’ a la prise de Bari par les Normands (867-1071 ), New York 1904, 
τ. A ', σ. 255 κ .έ).

3. Ό  Μιχαήλ ό Σύρος, περιγράφοντας τις σλαβικές έπιδρομές έπί Μαυρίκιου, ανα
φέρει ότι κάποιος Σλάβος άρχοντας άρπαξε τό κιβώριο τής ’Εκκλησίας τής Κορίνθου (Βλ. 
J-B. Chabot, Chronique de Michel le Syrien, Paris 1901, φωτοαν. έκδ. 1963, τ. B', σ. 
362). Γιά άλωση τής Κορίνθου γίνεται λόγος καί σέ έ'να μεταγενέστερο κείμενο τοϋ μη
τροπολίτη Μονεμβασίας, Κυρίλλου (βλ. Σ . Λάμπρου, Δύο άναφοραί μητροπολιτών Μο- 
νεμβασίας προς τόν Πατριάρχην: ΝΕ 12(1915) 286). Τέλος, σέ βραχύ χρονικό, άνεξάρ- 
τητο άπό τό Χρονικό τής Μονεμβασίας, μνημονεύεται ή ίδρυση τής Μονεμβασίας στά £τη 
582-583. (P. Schreiner, Note sur la fondation de Monemvasie en 582-583: Travaux 
et Memoires 4(1970) 471 κ.έ.). ’Από άρχαιολογικές άνασκαφές στήν Κόρινθο, στις Κε- 
χριές καί στή Νεμέα, διαπιστώνονται καταστροφές στά τέλη τοϋ Σ Τ ' αιώνα (Βλ. He
speria τόμ. 12 (1943) 184. 39 (1970) 171. 42(1973) 101.45 (1976) 202. 46 (1977)3,48. 
48 (1979) 99, 103. AJA 74 (1970) 197). Βλ. καί Μ. Κορδώση, Συμβολή στήν ιστορία 
καί τοπογραφία τής περιοχής Κορίνθου στούς μέσους χρόνους, ’Αθήνα 1981, σ. 75, 76). 
’Επίσης άπό ευρήματα σέ μικρά ξερονήσια τής ’Ιτέας καί τοϋ Ναβαρίνου, συμπεραίνεται,
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φυρογέννητος ό όποιος άναφέρει δτι επί βασιλείας τοΰ Κωνσταντίνου τοϋ Ε', 
στο μεγάλο λοιμό τοΰ 746, ή Πελοπόννησος «έσθλαβώθη.,.καί γέγονε βάρ
βαρος»1. Τότε, δηλ. στά  μέσα τοΰ Η ' αιώνα, πιστεύεται γενικά δτι εισέβαλαν 
στήν Πελοπόννησο νέα κύματα Σλάβων. Δύο δεκαετίες νωρίτερα, ή μοναχή 
πού έγραψε τόν Βίο τοϋ 'Αγίου Βιλιβάλδου τοποθετεί τή Μονεμβασια σέ 
«σλαβική γη »2, (in sclavinia terra ). Τέλος, σέ ενα συνοδικό γράμμα τοϋ 
πατριάρχη Νικολάου Γ ' πρός τόν ’Αλέξιο Α ' Κομνηνό, μνημονεύονται πάλι 
τά 218 χρόνια σλαβικής κατοχής τής Πελοποννήσου, ή οποία, καθώς αναγρά
φεται, ήταν τόσο ολοσχερής, ώ στε «μηδέ πόδα βαλεΐν δλως δύνασθαι έν αύτη 
Ρωμαϊον άνδρα»3. 'Η  τελευταία δμως φράση φαίνεται πώ ς είναι προσθήκη 
τοΰ πολύ μεταγενέστερου Νικολάου4.

Είναι φανερό δτι υπάρχει άντίθεση στις τρεις τελευταίες πηγές, (Κων
σταντίνος Πορφυρογέννητος, Βίος άγίου Βιλιβάλδου, Νικόλαος Α ')  πού μι
λούν γιά ολόκληρη τήν Πελοπόννησο, καί στο Χρονικό τής Μονεμβασίας πού 
έξαιρεΐ τό άνατολικό μέρος «άπό Κορίνθου καί μέχρι Μ αλαίου», δπου «στρα
τηγός Πελοποννήσου ... ύπό τοΰ Ρωμαίων βασιλέως κατεπέμπετο». ’Από τις

δτι κατά τά τέλη τοϋ ΣΤ ' αιώνα κατέφυγε έκεϊ πληθυσμός (M.S. F. Hood, An Aspect 
of the Slav Invasions of Greece in the Early Byzantine Periode: Acta Musei Natio- 
lalis Pragae, 20 (1966) 165 κ.έ. Τοΰ ’ίδιου, Isles of Refuge in the Early Byzantine Pe
riod: BSA 65 (1970) 37 κ.έ.). Γενικά γιά τήν Πελοπόννησο βλ. A. Bon, Le probleme 
slave dans le Peloponnese a la lumiere de Γ archeologie: Byzantion 20 (1950) 13 
κ.έ. Τοΰ ίδιου, Le Peloponnese byzantin jusqu’ en 1204, Paris 1951, σ. 49 κ.έ. Είναι 
πάντως αλήθεια δτι άπό τις αρχαιολογικές άνασκαφές πού καλύπτουν μικρό μέρος τής Πε
λοποννήσου δέν είναι δυνατό νά συναχθοΰν ασφαλή συμπεράσματα. Δέν υπάρχουν σημαντι

κά άρχαιολογικά ευρήματα πού νά ανήκουν στούς Σλάβους (μέ έξαίρεση μερικά άγγεϊα 
πού βρέθηκαν στήν ’Ολυμπία, βλ. Α Δ  16 (1962) 126. 17 (1963) 107), ένώ συγχρόνως ελά
χιστες είναι οί κατασκευές πού άποδίδονται σέ έλληνικούς πληθυσμούς. Έ τσι, δέ σώθηκαν 
έκκλησίες άπό τόν Ζ ' καί Η ' αιώνα, ουτε δμως καί άπό τόν Θ' αιώνα σώθηκαν μνημεία, 
μολονότι ή περιοχή βρισκόταν σίγουρα σέ βυζαντινά χέρια καί, οπως γνωρίζουμε άπό τό 
ίδιο τό Χρονικό τής Μονεμβασίας, τότε οίκοδομήθηκαν άπό τόν αύτοκράτορα Νικηφόρο Α' 
οΐ έκκλησίες πού είχαν κατεδαφίσει οί έπιδρομεΐς. Μνημεία δέ σώζονται οΰτε στις περιο
χές της Πελοποννήσου δπου οΐ Σλάβοι δέν είχαν εισχωρήσει. Τά νομίσματα επίσης πού κυ
κλοφορούσαν τή σκοτεινή έκείνη έποχή (Ζ' καί Η ' αιώνες), άν βέβαια κρίνουμε άπ’ δσα 
βρέθηκαν σέ άνασκαφές, ήταν λιγοστά. Ή  κλειστή οικονομία τής έποχής, πού ήταν συνέ
πεια των σλαβικών καί ιδιαίτερα των αραβικών έπιδρομών, δέν έπέτρεπε μεγάλη κυκλο
φορία χρήματος.

1. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, De thematibus, ίχ8. A. Pertusi, Vaticano 
1952, σ. 91.

2. Vita Wilibaldi Eichstetensis: Monumenta Germ. Historica, Scriptores, τ. 
15, σ. 93.

3. P. G., τ. 119, στ. 880 A.
4. Ό  P. Lemerle, Chronique, δ.π., σ. 42, τή χαρακτηρίζει ώς άνόητη προσθήκη, 

«phrase qui ne merite certes pas le sort que les modernes lui ont fait».
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παραπάνω δμως τρεις πηγές, ειδικά γιά τή φράση τοϋ Πορφυρογέννητου πρέ
πει νά παρατηρήσουμε δτι ή διαπίστωσή του ισχύει γιά τήν περίοδο μετά τό 
746, άφοΰ, άν ερμηνεύσουμε τή φράση στήν κυριολεξία, πρέπει τ ο υ λ ά χ ι- 
σ τ ο νά δεχτοΰμε δτι πριν άπό τό 746 στήν Πελοπόννησο υπήρχαν καί τμή
ματα πού κατοικοΰνταν άπό 'Έλληνες, ή πού βρίσκονταν κάτω  άπό βυζαντι
νό ελεγχο.

Γιά νά συμπληρώσουν τις λιγοστές και. προβληματικές αύτές πηγές, 
οί μελετητές στράφηκαν καί προς άλλες κατευθύνσεις. ’Έ τσ ι έκτος άπό τήν 
άξιοποίηση των αρχαιολογικών δεδομένων, προσπάθησαν νά συμπληρώσουν 
τις γνώσεις μας γιά τήν έκταση των σλαβικών έποικισμών μέ τή συγκέντρω
ση καί τή μελέτη των σλαβικών τοπωνυμίων. Ή  άξία των τοπωνυμίων είναι 
γενικά παραδεκτή, γιατί ή έπισήμανση τής προελεύσεώς τους, παρ’ δλες τις 
δυσκολίες πού παρουσιάζει, εΐναι εξαιρετικά πολύτιμη, δταν μάλιστα μας ο
δηγεί σέ φύλα πού έξαφανίστηκαν καί δέν άφησαν γραπτές μαρτυρίες. Ειδι
κά γιά τά σλαβικά τοπωνύμια τής νότιας Ε λλάδας εΐναι, έπίσης, γενικά πα
ραδεκτό δτι, μέ ελάχιστες έξαιρέσεις, κατάγονται άπό τήν πρώιμη έποχή των 
σλαβικών έπιδρομών (Ζ ' καί Η ' αιώνες)1.

Πολύτιμο γιά τή μελέτη τών σλαβικών τοπωνυμίων τής Ε λλάδας είναι 
τό έργο τοϋ M ax V asm er2, στο όποιο καί άνατρέχουν συνήθως οΐ ερευνητές. 
Σ το  έ'ργο αύτό, τά  σλαβικά τοπωνύμια άπό μεσαιωνικές καί νεώτερες πηγές 
(κυρίως άπό καταλόγους χωριών) κατατάσσονται κατά περιφέρειες καί κα
τά νομούς. Σ τά  περισσότερα αναγράφεται δίπλα καί ό μικρότερος γεωγραφι
κός χώρος δπου ανήκουν, - ή έπαρχία ή ό τ. δήμος - κι έτσι έχουμε αμέσως 
μια γενική εικόνα τής θέσης τών τοπωνυμίων μέσα στους διάφορους νομούς 
τής χώρας.

Σ έ  πρόσφατη έργασία του ό J. K oder3 σημειώνει σχηματικά σέ χάρτη 
τά σλαβικά τοπωνύμια μεγάλου τμήματος τοϋ ελληνικού χώρου (Θεσσαλίας, 
’ Ηπείρου, Στερεάς καί Πελοποννήσου), μέ βάση τό έ'ργο τοϋ V asm er, κι 
έχουμε έτσι μιά σαφέστερη εικόνα τής θέσης τους καί τής πυκνότητάς τους. 
Τ ά  συμπεράσματα πού εξάγονται άπό τή μελέτη αύτή εΐναι πολύτιμα. Ει
δικά δμως γιά τήν Πελοπόννησο, γιά τήν οποία υπάρχουν σημαντικές ειδή
σεις πού άφοροΰν τά σλαβικά φύλα πού κατοίκησαν στά έδάφη της, θεωρή
σαμε σκόπιμο νά σημειώσουμε σέ χάρτη τήν άκριβέστερη θέση κάθε τοπωνυ
μίου πού μνημονεύει ό Vasm er, ώστε νά εχουμε μιά άκόμη πληρέστερη εΐκό-

1. J. Koder, Προβλήματα της σλαβικής έποίκησης καί τοπωνυμίας στη μεσαιωνι
κή Ή πειρο (ΰπό δημοσίευση στά Ήπειρ. Χρονικά, τ. 24 (1982).

2. Μ. Vasmer, Die Slaven in Griechenland, Wissenschaften 1941 (φωτοαν. 
έκδοση, Amsterdam 1970).

3. J. Koder, Zur Frage der slavischen Siedlungsgebiete im mittelalterlichen 
Griechenland: BZ 71 (1978) 315 κ.έ.
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να τών σλαβικών εγκαταστάσεων, καί νά εί'μαστε σέ θέση νά κρίνουμε μέ με
γαλύτερη άκρίβεια, αν συγκεντρώνονται, πολλά τοπωνύμια σέ ορισμένες ει
δικά περιοχές - σέ σύγκριση καί μέ τά ελληνικά τοπωνύμια - καί άν, αντίθε
τα, ύπάρχουν περιοχές, δπου τά σλαβικά τοπωνύμια εΐναι σπάνια. ’ Επίσης, 
άν βρίσκονται σέ μικρό ή μεγάλο υψόμετρο, σέ βουνό ή σέ πεδιάδα, κοντά σέ 
ποτάμια, κοντά ή μακριά άπό τή θάλασσα, μέσα σέ μικρή ή μεγάλη βλάστη
ση κλπ. Μέ τήν ακριβή τοποθέτηση τών τοπωνυμίων, μπορούμε επί πλέον 
νά διαπιστώσουμε, άν περιοχές μέ πυκνά σλαβικά τοπωνύμια μνημονεύονται 
στις πηγές ώς χώροι σλαβικών εγκαταστάσεων καθώς καί αν περιοχές μέ ά- 
ραιά σλαβικά τοπωνύμια μνημονεύονται τήν ϊδια εποχή ώ ς βυζαντινές.

Πρέπει βέβαια νά παρατηρήσουμε οτι ό άρθμός τών ονομάτων στις διά
φορες περιοχές έχει σχετική άξία. Δέν μπορούμε νά βγάλουμε συμπεράσμα
τα γιά τις τύχες μιας περιοχής αποκλειστικά καί μόνο μέ βάση τά τοπωνύμια 
δέν μπορούμε δμως καί νά παραβλέψουμε τό γεγονός δτι σέ μιά περιοχή ύπάρ
χουν πολλά σλαβικά τοπωνύμια, ενώ σέ γειτονική λείπουν. Πρέπει επίσης νά πα
ρατηρήσουμε δτι απ’ δλα τά σλαβικά τοπωνύμια πού συγκέντρωσε ό V asmer, 
άποδεικτική άξία έχουν έκεΐνα πού μνομονεύονται σέ μεσαιωνικές πηγές πριν 
άπό τήν κάθοδο τών ’Αλβανών, μιά πού οί τελευταίοι, στούς τόπους δπου εγκα
ταστάθηκαν, έγιναν έμμεσοι φορείς ένός μεγάλου άριθμοϋ σλαβικών τοπωνυ
μίων1. Τέλος, γιά νά έχουν άξία τά συμπεράσματα άπό τήν πυκνότητα τών 
τοπωνυμίων μιας περιοχής, πρέπει οί πηγές άπό τις όποιες άντλήθηκαν τά 
τοπωνύμια νά καλύπτουν ολόκληρη τήν περιοχή και όχι μόνον ορισμένα τμή
ματά της2,γιατί, άν π .χ.,έχει γίνει ειδικά γιά ένα τμήμα της συλλογή άγρο- 
τικών τοπωνυμίων, είναι φυσικό τά τοπωνύμια άπό τήν περιοχή αυτή νά εί
ναι περισσότερα. "Ο πως δμως διαπιστώνουμε άπό τή βιβλιογραφία του Vas-

1. Μέ βάση ενα τουρκικό κατάστιχο τής ΒΑ Πελοποννήσου πού συντάχθηκε αμέσως 
μετά τήν τουρκική κατάκτηση (P. Asenova-P. Stojkov-T. Kacori, Selistni licni i famil- 
ni imena ot severozapaden Pelopones prez sredata na X V  vek: Godisnik Sofijskia 
Universitet, Filosof. Fakultet, Sofia 1977, σ. 245 κ.έ.), είμαστε σέ θέση νά διακρίνουμε 
μέ βεβαιότητα ποια σλαβικά τοπωνύμια τής παραπάνω περιοχής οφείλονται σέ άλβανική 
μεσολάβηση, σέ περιπτώσεις όπου τό όνομα τής οικογένειας στήν όποια ό οικισμός οφείλε 
τό ονομά του έπιζοϋσε άκόμη. Έ τσι, μπορούμε νά ποϋμε μέ βεβαιότητα οτι στή ΒΑ Πε
λοπόννησο τά ονόματα τών χωριών Γολέμι, Κράλη, Πολίτσα, Μιχόΐ καί Καλέντζι οφείλον
ται σέ ’Αλβανούς. Επίσης είναι πολύ πιθανό νά συμβαίνει τό ίδιο καί μέ τά χωριά Μπά
λα, Βάλτση, Μπούζι, Βλαντούσα, Σκλίβα, Τρεστένικο, Γκέρμπεσι,καί Κόσμενα, πού βρί
σκονται σέ άλλα μέρη τής Πελοποννήσου, άφοϋ τά συναντούμε ώς αλβανικά επώνυμα στό 
Κατάστιχο ή ώς τοπωνύμια στήν ’Αλβανία. Στήν περιοχή αύτή τής ΒΑ Πελοποννήσου 
(βόρεια ’Ηλεία καί δυτική ’ Αχαΐα) τά σλαβικά τοπωνύμια πού οφείλονται στούς ’Αλβα
νούς άποτελοϋν περίπου τό ενα τέταρτο τών σλαβικών τοπωνυμίων πού άναφέρει τό Κατά- 
στιχο.

2. Πρβλ. Δ. Ζακυθηνοϋ, Οΐ Σλάβοι έν Έλλάδι καί αί σλαβικαί τοπωνυμίαι: Νέα 'Ε 
στία 35 (1944) 486-487.
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mer τέτοιες συλλογές πού νά άναφέρονται σέ τμήμα μόνο τής Πελοποννήσου 
δεν έ'χουν χρησιμοποιηθεί. ’Έ τσι, μπορούμε νά ποϋμε οτι οί κυριότερες πηγές 
που χρησιμοποίησε ό V asm er καί πού περιέχουν πολλά τοπωνύμια (κατά
λογοι, λεξικά) αφορούν ολόκληρη τήν Πελοπόννησο. Τά περισσότερα μάλιστα 
άπό τά τοπωνύμια αυτά άνήκουν σέ σημερινούς ή πρόσφατα ερημωμένους οι
κισμούς, πράγμα πού ενισχύει τήν αξία τους.

’Ά ν  συγκεντρωθούν όλα τά σλαβικά τοπωνύμια τής Πελοποννήσου, δσα 
υπάρχουν στις πηγές καί κυρίως δσα έπιζοΰν ως σήμερα στις άγροτικές πε
ριοχές, ό άριθμός τους θά είναι, βέβαια, πολύ μεγάλος1. Πρέπει δμως νά θεω
ρήσουμε βέβαιο οτι τά  περισσότερα άπό τά άγνωστα αύτά τοπωνύμια, άν ση
μειωθούν στο χάρτη, θά πέσουν σέ περιοχές δπου τά έντοπισμένα σλαβικά το 
πωνύμια είναι ήδη πυκνά2.

Στή μελέτη σημειώσαμε δλα τά σλαβικά τοπωνύμια, έκτος άπό έλάχι- 
στα πού δεν μπορέσαμε νά ταυτίσουμε (χάρτης 1 ). "Ο σα τοπωνύμια έχουν 
προκαλέσει άμφιβολίες3 γιά τή σλαβική τους προέλευση, σημειώνονται στο 
χάρτη μέ διαφορετικό σημάδι. Τέλος, δέ συμπεριλάβαμε δσα τοπωνύμια έχουν 
έλληνική κατάληξη (π.χ. Σελιανίτικα), τά σύνθετα, μέ πρώτο ή δεύτερο συν
θετικό ελληνική λέξη (π.χ. Ξηροκαρίτενα) καί τά τοπωνύμια πού προέρχον
ται άπό σλαβικές λέξεις πού μπήκαν <υς προσηγορικά στήν έλληνική γλώσσα 
(π.χ. Β άλτος).

1. Βλ. P. Malingoudis, Studien zu den slavischen Ortsnamen Griechenlands 1. 
Slavische Flurnamen aus der messenischen Mani, Mainz-Wiesbaden 1981, σ. 22 
κ.έ. Σέ περιοχή άπό τήν όποία ό \rasmer άναφέρει έννέα τοπωνύμια, βρέθηκαν νά έπιζοΰν 
ως σήμερα πάνω άπό 400. Ή  συγκέντρωση όλων των σλαβικών τοπωνυμίων τής χερσονή
σου, σέ άνάλογες εργασίες, θά μας έπέτρεπε νά όδηγηθοΰμε σέ άκριβέστερα συμπεράσματα.

2. Έ τσι, π.χ., στήν περιοχή Κορίνθου τά περισσότερα άπό τά σλαβικά ονόματα χω
ριών πού έντοπίσαμε καί δέ μνημονεύονται στον Vasmer (π.χ. Κασάνεβα, Κλοκίνα, Ροζε- 
νά, Χρυσοβίτσι, Βροστίνα, Μαρίτσα, Κέρκοβα, Σιγερίτσα, Γαρδίκι, Γκόλας, Σιβίστα, "Αρ- 
λος, Κερνίκελο) άνήκουν στο βορειοδυτικό τμήμα, στο όποιο, άν καί μικρότερο, συναντού
με τον μεγαλύτερο άριΟμό τών σλαβικών τοπωνυμίων τής περιοχής. (Βλ. Μ. Κορδώση, 
δ.π., πίν. Α '). Φυσικά, τά τοπωνύμια αύτά δέν τά σημειώσαμε, γιατί άνήκουν σέ περιορι
σμένη περιοχή καί όχι σέ ολόκληρη τήν Πελοπόννησο.

3. Πρόκειται κυρίως γιά τό εργο τοΰ D. Georgakas, Beitrage zur Deutung als 
slavisch erklarter Ortsnamen: BZ 41 (1941) 356 κ.έ., δπου έκφράζονται άμφιβολίες 
γιά ορισμένα τοπωνύμια, πού θεωρούνται ελληνικά.
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Μέ τήν πρώτη ματιά (χάρτες άρ. 1, 2, 3 ), γίνεται φανερό δτι τά σλαβικά 
τοπωνύμια τής άνατολικής Πελοποννήσου είναι λιγότερα άπό τά τοπωνύμια 
τής ύπόλοιπης χερσονήσου, σέ σχέση, βέβαια, μέ τήν έκταση τής κάθε περιο
χής. Σ το  τμήμα μέ τά λιγότερα σλαβικά τοπωνύμια περιλαμβάνεται ολόκλη
ρη ή σημερινή ’Αργολίδα, τό μεγαλύτερο μέρος τής Κορινθίας καί τό άνατο
λικό τμήμα των νομών ’Αρκαδίας καί Λακωνίας. Πρέπει βέβαια νά ποΰμε, 
δτι ό χωρισμός αύτός είναι πολύ συμβατικός. "Ο πως είναι φυσικό, σλαβικά 
τοπωνύμια ύπάρχουν καί στήν άνατολική Πελοπόννησο, ενώ, άπό τήν άλλη 
μεριά, ύπάρχουν έκτεταμένα τμήματα τής δυτικής Πελοποννήσου, δπου τά 
σλαβικά τοπωνύμια είναι σχετικά άραιά. ’Έ τσι, στο άνατολικό τμήμα τής 
χερσονήσου ύπάρχουν άρκετά σλαβικά τοπωνύμια στήν περιοχή πού έκτείνε- 
ται άνατολικά τής πεδιάδας τής Τριπόλεως καί δυτικά τοϋ ’Ά στρους, καθώς 
καί γύρω άπό τήν άργολική πεδιάδα. Στήν ύπόλοιπη Πελοπόννησο ξεχωρί
ζουμε επίσης μερικές περιοχές, δπου τά σλαβικά τοπωνύμια είναι έλάχιστα 
ή σχετικά άραιά: α ) ή μεγάλη πεδιάδα άπό τήν Κ άτω  Ά χ α ΐα  ώ ς τή Ζαχάρω, 
μαζί μέ ενα εκτεταμένο μέρος τοϋ εσωτερικού δυτικά τής ’Ανδραβίδας, τής 
Ά μαλιάδας καί τοϋ Πύργου, β )  ή Μεσσηνία, μέ έξαίρεση τή μεσσηνιακή Μά
νη, ένα μέρος προς τά σύνορα τοΰ νομοΰ ’ Ηλείας καί ένα μεγαλύτερο μέρος 
στο έσωτερικό τοΰ νομοΰ. γ ) τό λεκανοπέδιο τής Μ εγαλοπόλεως καθώς καί 
τήν περιοχή πού έκτείνεται βορειοανατολικά της καί δ ) τή χερσόνησο τοΰ 
Ταινάρου πού εκτείνεται νότια τής Ά ρεόπολης. Τό μεγαλύτερο μέρος τών 
σλαβικών τοπωνυμίων βρίσκεται στή βόρεια καί στήν κεντρική Πελοπόννησο 
καθώς καί σέ ένα τμήμα τής νότιας Πελοποννήσου. Πιο άναλυτικά, ή ζώνη 
αύτή συμπίπτει μέ ένα μεγάλο μέρος τής σημερινής Ά χ α ΐα ς , τή βορειο
δυτική ’Αρκαδία, τή νότια ’ Ηλεία καί τήν περιοχή τοΰ Ταϋγέτου, δηλ. μέ τή 
ραχοκοκκαλιά τής Πελοποννήσου. Πολλά έπίσης σλαβικά τοπωνύμια . βρί
σκονται στή βορειοδυτική καί στήν κεντρική Κορινθία, στον δήμο Λαμπείας 
’ Ηλείας - περιοχή πού μπαίνει σάν σφήνα στο νομό Ά χ α ΐα ς  - καί στο κέντρο 
τής Μεσσηνίας. Τις περιοχές λοιπόν τής Πελοποννήσου πού έχουν πολλά σλα
βικά τοπωνύμια μπορούμε, γενικότερα, νά τις έντοπίσουμε ώ ς έξής α ) στο 
μεγάλο βόρειο καί κεντρικό τμήμα (Ά χ α ΐα , Α ρκαδία , ’ Ηλεία) καί β )  στο 
μικρότερο νότιο τμήμα (περιοχή Ταϋγέτου). Τ ά  δυο αύτά τμήματα χωρίζον
ται άπό εδάφη τών περιοχών Μελιγαλά - Μ εγαλοπόλεως, δπου τά  σλαβικά 
τοπωνύμια είναι λιγότερα.

Ά ν  κρίνουμε μέ βάση τόν άριθμό τών σλαβικών τοπωνυμίων, περισσό
τερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τό βόρειο τμήμα. ’ Ε δώ  πρέπει νά έπισημάνουμε 
μερικά μικρότερα κομμάτια, δπου τά σλαβικά τοπωνύμια είναι πυκνότατα 
(στήν περιοχή πού εκτείνεται άπό τόν ’ Ερύμανθο ώ ς τό Χελμό, στήν έσω τε-

Α . Ή  θέση τω ν  σλαβικών τοπωνυμίων
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ρική περιοχή τής Ά κ ρ ά τα ς  καί στήν περιοχή γύρω άπό τήν κοιλάδα τοϋ ’Α λ
φειού). 'Ο  νομός πού, ανάλογα μέ τήν έκτασή του, έχει τά περισσότερα σλα
βικά τοπωνύμια είναι ό νομός Ά χ α ΐα ς . 'Υπάρχουν όμως κι έδώ μικρότερες 
περιοχές δπου τά σλαβικά τοπωνύμια είναι έλάχιστα (ή περιοχή πού έκτεί- 
νεται νότια τοΰ Παναχαϊκοΰ καί δυτικά τοϋ Χελμοΰ, ή περιοχή Διακοπτοΰ- 
Νωνάκριδος καί ή άμεση, περιοχή τής Π άτρας).

Κοιτάζοντας τό χάρτη, διαπιστώνουμε μέ εύκολία δτι τά σλαβικά το 
πωνύμια είναι περισσότερα στά ορεινά διαμερίσματα καί λιγότερα στά  πεδινά 
(ιδιαίτερα στήν πεδιάδα τής Δύμης Ά χ α ΐα ς  καί τής Σπάρτης, καί λιγότερο 
στή μεγάλη πεδιάδα Ά νδραβίδας-Γαστούνης, στις πεδιάδες Καλαμάτας, ’Ά ρ 
γους, Κορίνθου καί στο λεκανοπέδιο Τριπόλεως). Πρέπει, δμως, νά παρατη
ρήσουμε, οτι, αν εξαιρέσουμε τή μεγάλη πεδιάδα Ά νδραβίδας-Γαστούνης, 
στις υπόλοιπες τά σλαβικά τοπωνύμια βρίσκονται στήν περιφέρεια. Τέλος, 
κοντά στις άκτές ύπάρχουν έλάχιστα σλαβικά τοπωνύμια.

Έ κ τος άπό τις παραπάνω γενικές παρατηρήσεις, είναι σκόπιμο νά μι
λήσουμε χωριστά γιά κάθε περιοχή πού έχει πολλά σλαβικά τοπωνύμια, ώστε 
νά διαπιστώσουμε άν τό έδαφος, τά  νερά, τό υψόμετρο καί ή βλάστηση έχουν 
σχέση μέ τήν πυκνότητα τών τοπωνυμίων. Στή  βόρεια Πελοπόννησο παρα
τηρούμε δτι υπάρχει μιά σειρά άπό σλαβικά τοπωνύμια πού άρχίζουν άπό 
τήν Κ άτω  Ά χ α ΐα  καί φθάνουν περίπου ώ ς τό Κιάτο. Α ρχίζοντας άπό δυτικά 
προς άνατολικά, μποροΰμε νά χωρίσουμε τό τμήμα αύτό στις παρακάτω πε- 
ριοχές.
Περιοχή Δύμης: Στήν άχαϊκή αύτή πεδιάδα πού είναι τό βορειοανατολικό 
άκρο τής μεγαλύτερης πελοποννησιακής πεδιάδας, ύπάρχουν πολλά σλαβικά 
τοπωνύμια, σέ μικρό σχετικά ύψόμετρο, συγκεντρωμένα προς τό έσωτερικό 
της μέρος.
Περιοχή Αίγιου - Ά κ ρ ά τα ς : Έ κ  πρώτης οψεως δίνεται ή έντύπωση δτι τά 
σλαβικά τοπωνύμια τής περιοχής αύτής βρίσκονται σέ μιά σειρά, παράλληλη 
προς τις άκτές τοΰ Κορινθιακοΰ. Προσεκτικότερη παρατήρηση μάς πείθει 
δτι τά  τοπωνύμια βρίσκονται πάνω άπό τις μικρές καί βαθειές κοιλάδες τών 
ποταμών καί τών χειμάρρων τής Β. Πελοποννήσου (Φοίνικος, Σελινοΰντος, 
Κερυνίτη καί Κριοΰ). "Ο πως είναι γνωστό, οί κοίτες τών ποταμών αύτών εί
ναι πολύ βαθειές καί οί δχθες τους, άλλοΰ άπότομες καί άλλοΰ ομαλότερες, 
σχηματίζουν μικρές ή μεγαλύτερες καλλιεργήσιμες έκτάσεις. Τό συνηθέστε- 
ρο ύψόμετρο τών τοπωνυμίων είναι 500-600 μέτρα, δσο, δμως, κατεβαίνουμε 
πρός τή θάλασσα χαμηλώνει. Βρίσκονται συνήθως δχι στο βάθος τής κοιλά
δας, ή οποία σέ πολλά σημεία περιορίζεται μόνο στήν κοίτη τοΰ ποταμοΰ, 
άλλά σέ μεγαλύτερο ύψόμετρο. Έ κ τος άπό έλάχιστα τοπωνύμια πού βρίσκον
ται δίπλα στή θάλασσα (π.χ. Β οστίτσα ) τά  ύπόλοιπα δέν έχουν θαλάσσια 
πρόσβαση. 'Η  βλάστηση στήν περιοχή είναι πυκνή.
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Περιοχή Κορίνθου: Τά περισσότερα σλαβικά τοπωνύμια βρίσκονται στήν 
ορεινή εσωτερική ζώνη μέ συνηθέστερο υψόμετρο περίπου 500-600 μέτρα. 
'Ό π ω ς καί στήν περιοχή Αΐγίου-’Ακράτας, τά συναντούμε συνήθως ψηλότερα 
άπό τις όχθες ποταμών-χειμάρρων (ποτάμι Δερβενιού, Τρικαλίτικο, ’Α σ ω 
π ός), όπου ή βλάστηση είναι άρκετά πυκνή.

Στήν κεντρική ορεινή Πελοπόννησο, όπου υπάρχουν οί μεγαλύτεροι πο
ταμοί (ό Πηνειός καί ό ’Αλφειός μέ τούς παραποτάμους του Ερύμανθο καί 
Λ άδω να), συναντούμε τά περισσότερα σλαβικά τοπωνύμια. Εύκολα διαπι
στώνει κανείς, ότι άκολουθούν τις κοίτες τών ποταμών Πηνειού καί ’Αλ
φειού, μετά τό τέλος τής ήλειακής πεδιάδας, όπως καί τις κοίτες τού ’ Ερυ
μάνθου καί τού Λ άδωνα καί βρίσκονται συγκεντρωμένα οχι πολύ μακριά άπό 
τις όχθες τους. ’Έ τσι, μπορούμε νά χωρίσουμε τις περιοχές αύτές μέ βάση 
τά ποτάμια.
Περιοχή Πηνειού καί τών παραποτάμων του: Τ ά  σλαβικά τοπωνύμια πού 
υπάρχουν εδώ δέν είναι πάρα πολλά. "Ο σα εντοπίζονται κοντά στο βουνό Ε 
ρύμανθος, απ’ δπου πηγάζει καί ό ποταμός, βρίσκονται σέ μεγάλο υψόμετρο 
(1000 περίπου μέτρα). ’Αντίθετα, τά σλαβικά τοπωνύμια πού είναι γύρω άπό 
τούς παραποτάμους του, πρός τό μέρος τής ήλειακής πεδιάδας, βρίσκονται σέ 
άρκετά μικρό υψόμετρο (γύρω στά 300 μέτρα).
Περιοχή ’ Αλφειού: Πυκνά τοπωνύμια συναντούμε στά βουνά πού περιβάλ
λουν τήν πλούσια κοιλάδα τού ’Αλφειού, μετά τήν αρχαία ’ Ολυμπία. Τά σλα
βικά τοπωνύμια πρός τό ανατολικό μέρος (’Α ρκαδία) αρχίζουν άπό μεγάλο 
υψόμετρο (1000 περίπου μέτρα), πού χαμηλώνει όσο πλησιάζουμε πρός τήν 
κοιλάδα. 'Η  κοιλάδα τού ’Αλφειού έχει τό χαμηλότερο υψόμετρο άπ ’ όλες 
τις εσωτερικές κοιλάδες τής χερσονήσου (100-300 μέτρα περίπου). Ά π ό  τό 
μέρος τής ’ Ηλείας τά τοπωνύμια βρίσκονται σέ μικρότερο υψόμετρο (400- 
600 περίπου μέτρα). Ή  βλάστηση τής περιοχής είναι πυκνή.
Περιοχή Λ άδωνα: Ό  Λάδωνας, σπουδαιότερος παραπόταμος τού ’ Αλφειού, 
σέ ολόκληρο σχεδόν τό μήκος του διατρέχει στενή κοιλάδα χαμηλού σχετικά 
υψόμετρου (άπό 150-500 περίπου μέτρα). Τ ά  σλαβικά τοπωνύμια άρχίζουν 
άπό τή συμβολή του μέ τόν ’Αλφειό καί φθάνουν περίπου ώ ς τις πηγές του. 
Τό ύψόμετρο τών περισσότερων ποικίλει άπό 500 ω ς 700 περίπου μέτρα. Ή  
βλάστηση εΐναι πυκνή.
Περιοχή ’ Ερυμάνθου: Πυκνά σλαβικά τοπωνύμια υπάρχουν γύρω άπό τις 
όχθες τού ’ Ερυμάνθου, μετά τήν είσοδό του στο έδαφος τού νομού ’ Αχαΐας, 
δπου καί σχηματίζεται μακρόστενη κοιλάδα. Τό ύψόμετρο τών τοπωνυμίων 
κυμαίνεται άπό 600 έως 900 μέτρα. 'Η  βλάστηση εΐναι σχετικά πυκνή. Στήν 
περιοχή, αύτή άναλογικά μέ τήν έκτασή της, υπάρχουν τά περισσότερα σλα
βικά τοπωνύμια.
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Περιοχή Στεμνίτσας και Βαλτεσινίκου: δυτικά τοΰ Μαινάλου. Τά σλαβι
κά τοπωνύμια πού συναντοϋμε εδώ βρίσκονται στο μεγαλύτερο υψόμετρο 
(1000-1200 μέτρα). 'Η  βλάστηση είναι άλλου άραιή κι άλλου πυκνότερη.

Σ το  δυτικό τμήμα της χερσονήσου, σέ σχέση μέ τή βόρεια καί κεντρική 
Πελοπόννησο, υπάρχουν λιγότερα σλαβικά τοπωνύμια, κατά κανόνα προς 
τό εσωτερικό μέρος. Πυκνά σλαβικά τοπωνύμια συναντοϋμε κοντά στον πο
ταμό Νέδα καί στήν κεντρική Μεσσηνία.
Περιοχή Νέδα (Μ πούζι): "Ο πως συμβαίνει καί μέ τά ποτάμια τής κεντρι
κής Πελοποννήσου, γύρω άπό τήν κοιλάδα τοΰ ποταμοΰ Νέδα, σέ υψόμετρο 
πού κυμαίνεται άπό 300 ως 500 μέτρα, ύπάρχουν πολλά σλαβικά τοπωνύμια, 
παράλληλα προς τήν κοίτη τοΰ ποταμοΰ. Ή  βλάστηση στο μέρος αύτό εΐναι 
αρκετά πυκνή.
Κεντρική Μεσσηνία: Πολλά σλαβικά τοπωνύμια εΐναι συγκεντρωμένα στή 
μέση περίπου τοΰ σημερινού νομοΰ Μεσσηνίας, στις μικρές κοιλάδες πού σχη
ματίζονται βόρεια καί νότια τών βουνών τής Κυπαρισσίας, σέ υψόμετρο 400- 
500 μέτρα.

Στή  νότια Πελοπόννησο άνήκουν τά σλαβικά τοπωνύμια τοΰ Ταϋγέτου. 
Τό βουνό, πού καλείται σέ μεσαιωνικές πηγές Πενταδάκτυλος καί Ζυγός, 
καί πού «εισέρχεται ώσπερ τράχηλος είς τήν θάλασσαν εως πολλοΰ διαστήμα
τος»1, χωρίζει τά τοπωνύμια, σε δύο μέρη.
Δυτική πλευρά Ταϋγέτου: Τά σλαβικά τοπωνύμια πού συναντοϋμε κατά 
μήκος τής δυτικής πλευράς τοΰ Ταϋγέτου άνήκουν σήμερα στή μεσσηνιακή 
Μάνη. Τ ά  περισσότερα βρίσκονται γύρω άπό τήν Καρδαμύλλη. Σ το  βορειό
τερο σημείο (περιοχή Ά λα γω νία ς) τό υψόμετρο εΐναι περίπου 700 μέτρα, 
νοτιότερα όμως δεν ξεπερνά τά 500. 'Η  βλάστηση στήν περιοχή είναι σχε
τικά άραιή. Σ έ  ένα μεγάλο τμήμα τής μεσσηνιακής Μάνης έχουν συγκεντρω
θεί τά άγροτικά τοπωνύμια άπό τήν Οϊτυλο ώ ς τήν Καρδαμύλλη κι έτσι μπο- 
ροΰμε νά σχηματίσουμε μιά πληρέστερη εικόνα2. Στήν περιοχή αύτή σλαβικά 
τοπωνύμια ύπάρχουν καί στά χωριά πού βρίσκονται κοντά στή θάλασσα, σέ 
τρία όμως άπ’ αύτά (ΙΙολιάνα, Τραχήλα, Νεοχώρι) τά άγροτικά σλαβικά το
πωνύμια εΐναι πολύ πιο άραιά άπ’ δ,τι στά υπόλοιπα χωριά.
’ Ανατολική πλευρά Ταϋγέτου: Τά περισσότερα τοπωνύμια τά συναντοϋμε 
κατά μήκος τής κοιλάδας τοΰ Εύρώτα (αρχίζουν άπό υψόμετρο 800 μέτρα) 
καί στίς παρυφές τής πεδιάδας τής Σπάρτης. Νοτιότερα τά τοπωνύμια απο
μακρύνονται άπό τον Εύρώτα, σχηματίζοντας κατά μήκος τοΰ Ταϋγέτου μι
κρές έστίες (περιοχή Γοράνων, Καρυουπόλεως). 'Η  βλάστηση, ιδιαίτερα στο 
νότιο μέρος, εΐναι άραιότατη.

1. Κωνσταντίνου ΙΊροφυρογέννητου, De administrando imperio, ε.δ. G. Morav- 
csick, Budapest 1949 (φωτοαν. εκδ. Washington 1967) άρ. 50.

2. P. Malingoudis, ο.π., σ. 22κ. έ.
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’Ανατολική Πελοπόννησος: "Οπο^ς είπαμε παραπάνω, στήν ανατολική Πε
λοπόννησο δέν ύπάρχουν πολλά σλαβικά τοπωνύμια. Μία εστία σλαβικών 
τοπωνυμίων βρίσκεται άνάμεσα στο λεκανοπέδιο τής Τριπόλεως, στά  Βέρβαι- 
να καί στο Ά σ τ ρ ο ς , ιδιαίτερα δίπλα στον Τάνο ποταμό. Μιά μικρότερη εστία 
βρίσκεται στήν άκρη τής άργολικής πεδιάδας (περιοχή Μυκηνών), σέ ύψό
μετρο εκατό περίπου μέτρων.

Συγκρινοντας τόν άριθμό τών σλαβικών καί τών ελληνικών ονομάτων 
τών χωριών (χάρτης 10) - μέ έξαίρεση τά τμήματα εκείνα πού σημειώθηκαν 
στο χάρτη ώς περιοχές μέ πολύ πυκνά σλαβικά τοπωνύμια - διαπιστώνουμε 
δτι τά  σλαβικά άποτελοϋν περίπου τό ένα δέκατο τοϋ συνόλου τών ονομάτων. 
Ά π ό  τή σύγκριση δμως τοΰ άριθμοΰ ελληνικών καί σλαβικών τοπωνυμίων 
γίνεται φανερό δτι πρέπει νά εντάξουμε στις περιοχές μέ πολύ πυκνά σλαβι
κά τοπωνύμια τήν κεντρική Α ρκ αδία  καί τήν περιοχή Καλαβρύτων, γιατί, 
μολονότι έδώ τά σλαβικά τοπωνύμια δέν είναι τόσο πολλά, λείπουν σχεδόν 
τελείως τά ελληνικά τοπωνύμια. Τό ένα δέκατο τοϋ συνολικοΰ άριθμοΰ άπο- 
τελοϋν καί τά σλαβικά τοπωνύμια ενός φορολογικού όθωμανικοΰ Κ ατάστι
χου τών άρχών τής Τουρκοκρατίας πού άφορά τή Β Α  Πελοπόννησο1. Ά ν  δμως 
λάβουμε ύπόψη δτι στον υπολογισμό τής άναλογίας τών τοπωνυμίων συμπε- 
ριλάβαμε καί σλαβικά τοπωνύμια πού οφείλονται σέ άλβανική μεσολάβηση, 
συμπεραίνουμε δτι τά  τοπωνύμια πού οφείλονται σέ σλαβικούς πληθυσμούς 
είναι άκόμη λιγότερα. Λ ιγοστά είναι καί τά σλαβικά τοπωνύμια πού μαρτυ- 
ροΰνται στίς μεσαιωνικές πηγές ώς τή φραγκική κατάκτηση. Α ντίθετα  στις 
πηγές τοΰ ΙΓ ' καί ιδιαίτερα τοΰ ΙΔ ' καί ΙΕ ' αιώνα τά σλαβικά τοπωνύμια πλη
θαίνουν σημαντικά (χάρτης άρ. 6 ). Ή  αιτία πρέπει νά άναζητηθεϊ στήν κά
θοδο τών Α λβανώ ν καί στή φυγή τών κατοίκων στο εσωτερικό, δπου οχυρώ
νονταν γιά μεγαλύτερη άσφάλεια, μέ αποτέλεσμα άσήμαντοι οικισμοί ή άπλά 
τοπωνύμια νά μεταβάλλονται σέ σημαντικά κέντρα.

Στήν περιφέρεια, δπου, καθώς διαπιστώσαμε, ύπάρχουν λίγα σλαβικά 
τοπωνύμια, έπέζησαν καί τά περισσότερα ονόματα αρχαίων πόλεων πού μνη
μονεύονται στίς μεσαιωνικές πηγές τής μέσης καί τής ύστερης βυζαντινής 
περιόδου (Κόρινθος, Κεχριές, Πίδαυρος, ’Ά ρ γ ος , Ναύπλιο, Τροιζήνα, 'Ιέραξ 
(άρχ. Ζ ά ρα ξ), 'Έ λος, Ο ’ίτυλος, ’ Α σωπός, Λεΰκτρο, Κορώνη, Μεθώνη, Πύλος, 
Πάτρα,). Τ ά  περισσότερα άπό τά ονόματα αύτά άντιπροσωπεύουν τις σημαν
τικότερες πόλεις οχι μόνο τής άρχαιότητας άλλά καί τής ύστερορωμαϊκής 
καθώς καί τής κυρίως βυζαντινής εποχής, πράγμα πού δείχνει δτι ή συνέχεια 
δέν διακόπηκε. Τέλος, έκτος άπό τις παραπάνω, υπάρχουν καί άλλες μεσαιω
νικές πόλεις πού τά όνόματά τους άνάγονται στήν άρχαία έποχή (Ταρσός, 
Ταρσοκορώνη, Ένόριον, Λακεδαίμων, Μαντίνεια (Μ εσσηνίας), Ά ρκαδιά,

1. P. Asenova - P. Stojkov - Τ. Kacori, ο.π., σ. 218.
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Ωλένη, Δυρράχιο, Κράτα (Ά κ ρ ά τ α ), Ά χ α ΐα )  καί άσφαλώς ένα πλήθος 
άπο σημερινά χωριά1 ή άπλα τοπωνύμια. Ή  διατήρηση τών σπουδαιότερων 
πόλεων τής κυρίως βυζαντινής έποχής στήν περιφέρεια, σέ συνδυασμό μέ 
τήν έλλειψη σλαβικών τοπωνυμίων, δείχνει δτι έκεΐ υπήρχε πυκνότατος ελ
ληνικός πληθυσμός. Στήν περιφέρεια δμως ζοϋσε τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ 
πληθυσμοΰ και πριν άπό τήν κάθοδο τών Σλάβων, άφοΰ οί περισσότερες πρω - 
τοβυζαντινές πόλεις πού συναντοΰμε στις πηγές, δπως καί τά σπουδαιότερα 
μνημεία τής έποχής πού άποκαλύφθηκαν στήν Πελοπόννησο2, βρίσκονταν κον
τά στις άκτές καί μέσα στίς μεγάλες παραλιακές πεδιάδες (βλ. χάρτη άρ. 
8 ). Συμπεραίνουμε λοιπόν δτι οί Σλάβοι έποίκισαν κυρίως τις περιοχές έκει- 
νες δπου δέν υπήρχε πυκνός ελληνικός πληθυσμός.

Β '. Ή  πυκνότητα τών σλαβικών τοπωνυμίων 
καί οί μαρτυρίες τών πηγών.

α' Γ  ενικά

’ Εξετάζοντας τά σλαβικά τοπωνύμια στο σύνολό τους, συμπεραίνουμε, δτι, 
δπως συμβαίνει καί μέ τήν ύπόλοιπη Ε λλάδα , στο άνατολικό τμήμα είναι 
πολύ άραιότερα άπ’ δ,τι στήν υπόλοιπη χερσόνησο. Τοΰτο βρίσκεται σέ συμ
φωνία μέ τό Χρονικό τής Μονεμβασίας πού άναφέρει δτι «μόνου τοϋ άνατολι- 
κοϋ μέρους τής Πελοποννήσου άπό Κορίνθου καί μέχρι Μαλαίου τοϋ Σθαβι- 
νοΰ έθνους διά τό τραχύ καί δύσβατον κ α θ α ρ ε ύ ο ν τ ο ς ,  στρατηγός Π ε
λοποννήσου έν αύτώ τω  μέρει ύπό τοϋ 'Ρ ω μαίων βασιλέως κατεπέμπετο»3. 
Τό Χρονικό δέ διευκρινίζει πόσο βάθος είχε αύτή ή ζουνη, ονομάζει δμως τό 
βορειότερο καί νοτιότερο σημείο (Κόρινθος - Μ αλέας). Ά ν  κρίνουμε μέ βά
ση τά τοπωνύμια, ή ζώνη αύτή πρέπει νά εΐχε αρκετό βάθος καί νά περιλάμ
βανε δλα έκεΐνα τά εδάφη δπου τά σλαβικά τοπωνύμια είναι αραιά (βλ. χάρ
τη 3 ). Δέν πρέπει νά ήταν ελεύθερα μόνο μερικά σημεία - καταφύγια, δπως

1. Γιά τις περιοχές Κορίνθου καί ’Επίδαυρου άναφέρουμε τά έξής: Φλίκα (Φλιοϋς) 
Τευτάνιο (Τιτάνη), ’Αλωπεκή, ’Άμιλος, Ζούγρα (δίυγρος) Γερό ('Ιερό ’Ασκληπιού), 
Κορώνη (Αιγουριοϋ), Κοντοποριά, Λυκούρια, Μαψός, Πέρι (Πέργη), Ρειτό, Σπειρί (Σπεί- 
ραιο), Τραπεζόνα.

2. Σημειώσαμε ιδιαίτερα τις βασιλικές’ βλ. Α Δ 1960 Β1, σ. 95, 106. 1961-62, Β1 
σ. 91. 1965 Β1, σ. 152. 1972 σ. 303. ΠΑΕ 1937, σ. 108 κ.έ. 1955 σ. 236 κ.έ. 1956 σ. 179 
κ.έ. 1960 σ. 188 κ.έ. 1964 σ. 121 κ.έ. 1967 σ. 22 κ.έ. 1975 σ. 184 κ.έ. 1976 σ. 200 
κ.έ. 1^78 σ. 183 κ.έ. ΑΕ 1968 σ. 119 κ.έ. A. Orlandos, Les monuments paleo- 
chretiens decouverts ou etudies en Grece de 1938 a l954 ,«A ctes du Ve Congres In
ternational d’ Archeologie Chretienne», Gita del Vaticano, Paris 1957, σ. 108 κ.έ. 
D. Pallas, Les monuments paleochretiens de Grece decouverts de 1958 a 1973, 
Vaticano 1977, σ. 153-177.

3. P. Lemerle, Chronique. ο.π., σ. 10. J. Duj6ev, δ.π., σ. 18.
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ισχυρίζεται ό Bon1, άφοΰ τό ΐδιο τό Χρονικό, δταν λέει «άπό Κορίνθου καί 
μ έ χ ρ ι  Μαλαίου» άποκλείει μια τέτοια έρμηνεία. Ε ξάλλου , σύμφωνα μέ 
τό Χρονικό, έλληνικοί πληθυσμοί κατέφυγαν κατά τήν εισβολή των Σλάβων 
στήν Τσακωνιά, περιοχή πού δεν περιοριζόταν μόνο στις ακτές τής ανατολι
κής Πελοποννήσου2.

Τ ά  περισσότερα σλαβικά τοπωνύμια βρίσκονται σέ περιοχές μέ βλά
στηση, άπαραίτητη γιά πληθυσμό πού ζεΐ κυρίως άπό τήν κτηνοτροφία, καί 
σέ υψόμετρο δχι ύπερβολικά μεγάλο (συνήθως άπό 500 ως 700 μέτρα). Βρί
σκονται συχνότερα σέ ορεινές περιοχές καί λιγότερο στις παρυφές των πε
διάδων3. Σλαβικά τοπωνύμια ύπάρχουν επίσης γύρω άπό τά λεκανοπέδια 
Τριπόλεως καί Μ εγαλοπόλεως, συνήθως σέ μεγαλύτερο υψόμετρο. Τ ά  περισ
σότερα δμως σλαβικά τοπωνύμια τά συναντοϋμε γύρω άπό τις εύφορες στενό
μακρες κοιλάδες τοϋ εσωτερικού πού διατρέχονται άπό τούς σπουδαιότερους 
ποταμούς τής Πελοποννήσου (Α λφ ειό, Λ άδωνα, Ερύμανθο, Πηνειό, Σελι- 
νοΰντα, Νέδα κ λπ .), συνήθως σέ μεγαλύτερο ύψόμετρο άπό τήν κοίτη τοΰ πο
ταμού. Καί σέ άλλες περιοχές τής Ε λλάδας καί τής νότιας Βαλκανικής οί 
κοιλάδες εΐναι οί περιοχές μέ τά περισσότερα σλαβικά τοπωνύμια4. Φαίνεται 
λοιπόν πώ ς οί Σλάβοι συνήθως άπέφευγαν τά πεδινά εδάφη, άλλα δέ ζοϋσαν 
καί μακριά τους. Οί πεδιάδες και οί κοιλάδες τούς ήταν άπαραίτητες δσο καί 
τά βουνά, άφοΰ οί νέοι έ'ποικοι ζοΰσαν μέ τις παραδοσιακές ασχολίες τής γε
ωργίας καί τής κτηνοτροφίας καί επομένως εΐχαν άνάγκη άπό τούς χαμηλούς 
πεδινούς τόπους γιά τήν καλλιέργεια σιτηρών5 καί γιά τή διαχείμαση των 
κοπαδιών τους. Τοϋτο τό διαπιστώνουμε καί άπό μιά μεταγενέστερη πηγή, 
τό Χρονικό τοΰ Μ ορέως, πού άναφέρει οτι οί Σλάβοι τοϋ Ταϋγέτου, άν δέν 
κατέβαιναν στους  κάμπους, δέν εΐχαν τή «δύναμιν» νά ζοΰν στά ορη6. Ή  κά
θοδός τους λοιπόν στις πεδιάδες ήταν ζήτημα έπιβιώσεως. Καί στή Δαλματία, 
οί Σλάβοι, άφοΰ κατέλαβαν τή Σάλωνα, «άφάνισαν» τούς Ρωμαίους «τούς 
είς τούς κάμπους καί είς τά  υψηλότερα μέρη κατοικοΰντας» και κράτη

1. A. Bon, Peloponnese, δ.π., σ. 39.
2. Σχετικά μέ τήν έκταση καί τή θέση τής Τσακωνιάς βλ. S. Caratzas, Les Tzaco- 

nes, Berlin-New York 1976, σ. 212 κ.έ.
3. Πρβλ. J. Koder, Frage, δ.π., σ. 326. P. Charanis, Observations on the History

of Greece during the Early Middle Ages: Balkan Studies 11 (1970) 23.
4. Βλ. J. Koder, Προβλήματα, δ.π. Στήν κοιλάδα τής Δρόπολης, μήκους 50 καί

πλάτους 6-10 χιλιομέτρων, υπάρχουν πολλά σλαβικά τοπωνύμια, τά όποια βρίσκονται 
100-500 μέτρα πάνω άπό τήν κοιλάδα. Πρβλ. Στρατηγικόν Μαυρίκιου, ϊκδ. Η. Mihaescu, 
Bucuresti 1970, σ. 286, δπου άναφέρεται οτι οί Σλάβοι κατοικούσαν κοντά σέ ποτάμια 
καί δάση.

5. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, De administrando, δ.π., κεφ. 50, δπου μιλάει 
γιά «θέρη» των Σλάβων.

6. Χρονικό Μορέως, έκδ. Π. Καλονάρου, στ. 3017 κ.έ..
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σαν αύτοί τούς τόπους τους (οχι μόνο τά βουνά αλλά καί τις πεδιάδες). "Οσοι 
Ρωμαίοι, διασώθηκαν κατέφυγαν στά  παραλιακά φρούρια1. 'Η  συγκέντρωση 
λοιπόν τών σλαβικών τοπωνυμίων γύρω άπό τά ποτάμια καί τις κοιλάδες εί
ναι ενδεικτική. ’Ί σ ω ς  πρέπει νά υποθέσουμε δτι οΐ νέοι εποικοι προτίμησαν νά 
κατοικήσουν κοντά στά φυσικά περάσματα, ώ στε νά διευκολύνονται κατά τις 
χειμερινές μετακινήσεις τους προς τις μεγάλες πεδιάδες τής δυτικής Πελο
ποννήσου.

’Ακόμη καί ώ ς τις μέρες μας ύπάρχουν κτηνοτρόφοι, ιδιαίτερα στο 
Χελμό, στή Ζήρεια καί στήν ’ Αρκαδία, οΐ όποιοι τό χειμώνα κατεβαίνουν στά 
χειμαδιά. Τ ά  χειμαδιά αυτά βρίσκονται ή στο χαμηλότερο σημείο τής περιο
χής τους (π.χ. οΐ κάτοικοι τοΰ χωριοΰ Μάζι τοΰ Χελμοΰ κατεβαίνουν στά 
Μ αζαίικα) ή, συνηθέστερα, στίς χαμηλότερες πεδινές εκτάσεις τής περιφέ
ρειας. ’Έ τσ ι οΐ ποιμένες τής ’Αρκαδίας κατεβαίνουν σέ δλες σχεδόν τις μεγά
λες πεδιάδες τής χερσονήσου, ένώ οΐ ποιμένες τής βόρειας Πελοποννήσου προ
τιμούν τις κοντινότερες παραλιακές πεδινές εκτάσεις τοΰ Κορινθιακού καί 
τοϋ Πατραικοΰ. Σήμερα, κατά μήκος τών άκτών τοΰ Κορινθιακοΰ καί τοΰ Π α- 
τραϊκοΰ, καθώς καί στήν ήλειακή πεδιάδα, ύπάρχουν ονόματα χωριών πού 
προέρχονται άπό ορεινούς οικισμούς τοΰ έσωτερικοΰ (Βυτιναίικα, Λασταιικα, 
Φοναΐτικα, Βραχναίικα, Ρογίτικα, Ά ραχοβίτικα, Σελιανίτικα κλπ. Βλ. χάρ
τη 5 ).

Είχαν δμως οΐ Σλάβοι τοΰ εσωτερικού τής Ά χ α ΐα ς  καί τής Α ρκαδίας 
τή δυνατότητα νά κατεβαίνουν ανενόχλητοι στίς πεδιάδες; Γιά τό πρόβλημα 
αύτό χρήσιμη είναι ή έξης διαπίστωση. Μέ βάση έναν ύψομετρικό χάρτη τής 
Πελοποννήσου διαπιστώνουμε δτι οΐ σλαβικοί οικισμοί δέν απομακρύνονται 
άπό τις έσωτερικές παρυφές τών πεδιάδων καί ιδιαίτερα άπό τις κοιλάδες πού 
έχουν ύψόμετρο λιγότερο άπό 500 μέτρα (χάρτης 4 ). ’Έ τσι, είναι πυκνοί στο 
εσωτερικό τής Ά χ α ΐα ς  καί τής Α ρκαδίας, δπου οΐ ποταμοί τής βόρειας καί 
ιδιαίτερα τής κεντρικής Πελοποννήσου (Α λφειός, Ερύμανθος, Λ άδω νας) 
σχηματίζουν στο εσωτερικό πλούσιες κοιλάδες μέ χαμηλό ύψόμετρο (100- 
500 μέτρα). Α κ όμ η  καί στήν περιοχή Ταϋγέτου δέν άπομακρύνονται πολύ 
άπό τις στενές πραλιακές πεδινές εκτάσεις καί τις χαμηλές κοιλάδες τών πο

«έπείν άφών έγίνησαν αύτά τά δύο κάστρη, 
κι ούδέν άπάδειαν £χομεν, ωσάν μας άποκλείσουν, 
εις κάμπους κατεβαίνωμεν, νά κάμνωμεν νά ζοϋμεν, 
ούδέν έχομε δύναμιν νά ζοϋμε εις τά δρη».

1. Κωνσταντίνου ΙΙορφυρογέννητου, De administrando, δ.π., άρ. 29. Επίσης άρ. 
30. «Μόνα δέ τά προς θάλασσαν πολίχνια ού συνέδωκαν αύτοϊς, άλλά κατείχοντο παρά 
τών Ρωμαίων διά τδ είναι τον πόρον τής ζωής αύτών έκ τής θαλάσσης». Βλ. καί R . Caticic, 
Οί άρχές τής Κροατικής παρουσίας στήν ’Αδριατική. Προβλήματα ιστορικά, φιλολογικά 
καί γλωσσικά: Ήπειρ. Χρον. 24 (1981) ('Υπό έκδοση).
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ταμών Εύρώτα, Νέδωνα καί άλλων μικρότερων. Λείπουν ή εΐναι άραιότερα 
τά σλαβικά τοπωνύμια στά λεκανοπέδια τοϋ Φενεοϋ, τής Στυμφαλίας, τοϋ 
αρκαδικού Όρχομενοϋ καί τής Μαντίνειας, πού τυχαίνει νά έχουν δλα μεγα
λύτερο υψόμετρο. Πρέπει λοιπόν νά υποθέσουμε ότι οί Σλάβοι συγκεντρώνον
ται γύρω άπό τις χαμηλές κοιλάδες, γιατί έκεΐ, μακριά άπό τις πεδιάδες 
καί τά κέντρα, ήταν αύτάρκεις· μποροΰσαν δηλ. νά καλλιεργούν τή γή καί 
νά ξεχειμάζουν, χωρίς νά εΐναι αναγκασμένοι νά προχωρούν πρός τούς ζω 
τικούς χώρους τών πεδιάδων καί τής περιφέρειας. Ό  εντοπισμός τών τοπω
νυμίων όχι μέσα στήν κοιλάδα, αλλά στά υψώματα πού τήν περιβάλλουν, οφεί
λεται, κυρίως, σέ λόγους οχυρωματικούς1. Βέβαια, σλαβικά τοπωνύμια συναν- 
ντοϋμε καί στις πεδιάδες. Ε πειδή  όμως εΐναι πολύ λίγα καί συγκεντρωμένα 
συνήθως πρός τό μέρος δπου άρχίζουν τά βουνά, πρέπει νά θεωρήσουμε ώς 
βέβαιο οτι έκεΐ οί Σλάβοι παρέμειναν λιγότερο χρόνο, πιθανότερα τό χειμώνα.

Πρός ένίσχυση τής παραπάνω ύποθέσεως, χρήσιμο επίσης εΐναι νά έπι- 
σημάνουμε ειδικά τήν κατηγορία έκείνη τών σλαβικών τοπωνυμίων πού προ
έρχονται άπό ονόματα κατοίκων ενός τόπου, επειδή άντιπροσο)πεύουν, του
λάχιστο κατά τήν έποχή τοΰ σχηματισμοΰ τους, κατοικημένο χώρο καί επει
δή οφείλονται, ως ενα σημείο, σέ μετακινήσεις πληθυσμοΰ καί μάλιστα κτη- 
νοτροφικοΰ2. Ά π ό  τά σλαβικά τοπωνύμια αύτοΰ τοΰ είδους πού συγκέντρωσε 
ό Z a im ov 3 ελάχιστα (Κρέστενα, Φόστενα, Ζάβλανη) βρίσκονται στις μεγά
λες πεδιάδες τοΰ έξωτερικοΰ (βλ. χάρτη 5 ). Τό αντίθετο συμβαίνει μέ τά ελ
ληνικά τοπωνύμια πού προέρχονται επίσης άπό ονόματα κατοίκων (μέ ορισ
μένες καταλήξεις -αίικα -ιάνικα -ιάτικα -ιώτικα -ιάνοι -αινα). 'Ό π ω ς  καί 
τά τοπωνύμια πού προέρχονται άπό ονόματα χωριών, βρίσκονται συνήθως 
στις πεδιάδες τής περιφέρειας καί δηλώνουν τις περισσότερες φορές μετακί
νηση κτηνοτροφικοΰ πληθυσμοΰ.

'Η  μόνιμη λοιπόν έγκατάσταση τών Σλάβων κυρίως στο έσωτερικο 
τής χερσονήσου πρέπει νά θεωρηθεί ώ ς βέβαιη, τό πρόβλημα δμως εΐναι αν 
στις παραλιακές πεδιάδες πού ήταν εκτεθειμένες σέ επιδρομές, ιδιαίτερα τών 
’Α ράβων πειρατών, ήταν δυνατό νά έπιζήσει τή μεσαιωνική έποχή πληθυσμός. 
Οί περιοχές αύτές, σήμερα πού έχουν άλλάξει οί συνθήκες ζωής, εΐναι οι πιο 
πυκνοκατοικημένες, στους μέσους δμως χρόνους εχει διαπιστωθεί δτι συνεπι- 
πταν μέ τις ζώνες έκεΐνες, δπου συναντοϋμε τά περισσότερα ερημωμένα χ ω 

1. Πρβλ. J. Koder, Προβλήματα, δ.π., ό όποιος άναφέρει ώς λόγο και τον κίνδυνο 
διαβάσεως βυζαντινοΰ στρατού άπό τις κοιλάδες.

2. Αΰτοϋ τοϋ εΐδους τά τοπωνύμια μπορεί καί νά μη σημαίνουν τίποτε, γιατί άπλού- 
στατα μπορεί νά προέρχονται άπό νεοελληνικά έπώνυμα.

3. J. Zaimov, Zaselvane na balgarskite slavjani na Balkanskija poluostrof, So
fia 1967, σ. 34, 35, 36,39, 41,42, 4 3 ,104κ.έ. Περιληπτική μετάφραση καί παρατηρήσεις 
Α. Θαβώρη: ’Ανάτ. άπό τό Δελτίο Βουλγαρικής Βιβλιογραφίας, ϊτ. 9, τεύχος 2.
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ριά1. Π αρατηρώντας τή θέση τών μεσαιωνικών οικισμών πού μνημονεύονται 
στις πηγές (χάρτης 6 ), διαπιστώνουμε, δπως παρατηρήσαμε παραπάνω, δτι 
ήδη άπο τήν έποχή τών σλαβικών επιδρομών οΐ κυριότεροι οικισμοί βρίσκον
ταν κοντά στή θάλασσα καί μέσα στις μεγάλες πεδιάδες, πράγμα πού σημαί
νει δτι, παρά τούς κινδύνους, ό πληθυσμός οχυρωνόταν καί συνέχιζε τή ζωή 
του. ’ Εξάλλου, δέν πρέπει νά πιστέψουμε δτι ή περιφέρεια τής χερσονήσου 
ήταν τελείως απρόσιτη στούς σλαβικούς πληθυσμούς. Σέ ορισμένα, ιδιαίτερα 
ορεινά τμήματα (Μάνη, Β. Ά χ α ΐα ) , οί σλαβικοί οικισμοί έφθαναν ώς τις 
άκτές, καί άλλωστε οί συνεννοήσεις μέ τούς ’Ά ρα βες  πειρατές το έτος 805 
δείχνουν κάποια έξοικείωση μέ τή θάλασσα. Είναι γνωστές οί ναυτικές πει
ρατικές έπιδρομές τών Σλάβων πού άναφέρονται στά  θαύματα τοϋ άγιου 
Δημητρίου. Μνημονεύεται έπίσης δτι κάποιος έπίσκοπος Κυπριανός αιχμα
λωτίστηκε «εκ τών άνημέρων Σκλάβων», μαζί μέ ολόκληρο τδ πλήρωμα, 
δταν τδ πλοίο τους πλησίασε στά μέρη τής 'Ελλάδας2.

Πριν τελειώσουμε, πρέπει οπωσδήποτε νά μιλήσουμε γιά τό δεύτερο φύ
λο πού κατοίκησε κατά πυκνά στρώματα στήν Πελοπόννησο, τούς Α λβανούς, 
καί νά συγκρίνουμε τις θέσεις τών έγκαταστάσεών τους μέ εκείνες τών Σ λά 
βων. Γνωρίζουμε μέ βεβαιότητα δτι οί Α λβανοί ζοΰσαν ποιμενικό βίο, μετα
κινούμενοι στά ορη καί στις πεδιάδες. ’ Ιδιαίτερα στήν ήλειακή πεδιάδα πού 
ήταν ζεστή καί πλούσια σέ χορτάρι οί Α λβανοί έτρεφαν πλήθος άπό μικρά 
καί μεγάλα ζώ α  (πρόβατα, χοίρους, άλογα, βόδια)3. Σ το  τουρκικό Κ ατάστι
χο γιά τό όποιο μιλήσαμε παραπάνω (σελ.386 ) οί άλβανικοί οικισμοί βρίσκον
ται καί σέ μεγάλο ύψόμετρο άλλά καί μέσα στήν ήλειακή πεδιάδα ή γύρω άπ’ 
αύτή σέ πολύ χαμηλό ύψόμετρο (χάρτης 9 ). Ή  πεδιάδα τής ’ Ηλείας άνήκει 
στις περιοχές τής Πελοποννήσου, δπου τά σλαβικά τοπωνύμια εΐναι σχετικά 
άραιά. Τό ϊδιο μπορούμε νά πούμε καί γιά τις περισσότερες περιοχές τής Π ε
λοποννήσου δπου εγκαταστάθηκαν Α λβανοί (Άργολιδοκορινθία, Μεσσηνία4). 
'Η  διαφορά λοιπόν άνάμεσα στούς σλαβικούς καί στούς άλβανικούς οικισμούς 
έγκειται στο δτι ένώ οί πρώτοι συγκεντρώνονται στο εσωτερικό, γύρω άπό 
τις εύφορες, μέ χαμηλό ύψόμετρο κοιλάδες, οί δεύτεροι άπλώνονται σέ όλό-

1. Β. ’Αντωνιάδου-Μπιμπίκου, ’Ερημωμένα χωριά στήν Ελλάδα. "Ενας προσο^ρινός 
άπολογισμός. Στο βιβλίο «Οικονομική δομή τών Βαλκανικών χωρών στά χρόνια τής οθω
μανικής κυριαρχίας ΙΕ '-ΙΘ ' αί.», έπιμ. Σ. Άσδραχα, εκδ. Μέλισσα, σ. 225.

2. P. Lemerle, Miracles, ο.π., τ. Α ' σ. 237.
3. ’ Ισιδώρου καρδιναλίου, Πανηγυρικός εις Μανουήλ καί Ίωάννην Η ' τούς Παλαιο- 

λόγους: Παλαίολόγεια καί Πελοποννησιακά, τ. Γ ', σ. 194. «νομαδικόν γάρ τό γένος καί 
λυπρόβιον, ού πόλεσιν, ού φρουρίοις, ού κώμαις, ούκ άγροΐς, ούκ άμπελώσιν, άλλ’ ορεσιν 
χαΐρον καί πεδιάσιν». ’Επίσης σελ. 195.

4. Βλ. Χαλκοκονδύλης, 2κδ. Βόννης, σ. 472 κ.έ. Τ. Johalas, liber die Einwande- 
rung der Albaner in Griechenland: Σ τ ο «Dissertationes A lbanicae»,£χδ. R . Trofenik, 
Miinchen 1971, σ. 99 κ.έ.
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κληρη σχεδόν τή χερσόνησο, σέ ορεινά καί πεδινά τμήματα. Δέν πρέπει πάντως 
νά πιστέψουμε δτι οί ’ Αλβανοί εισχώρησαν καί στά  ελληνικά κέντρα. "Οπως 
φαίνεται άπδ τό παραπάνω Κατάστιχο, δσες γνωστές πόλεις ή κεφαλοχώρια 
μνημονεύονται κατοικοΰνταν άπό "Ελληνες (Σανταμέρι, Πόρτες, Μιτόπολη, 
’ Ανδραβίδα, "Αγιος Ή λίας, ’ Αρβανόκαστρο, Γαρδίκι, Στάμιρο, ’ Ωλένη, ΓΙο- 
ντικόκαστρο). Οί ’Αλβανοί κατοίκησαν έξω  άπό αύτά σέ μικρά χωριά, ή μάλ
λον κατά φάρες, άφοϋ δλοι σχεδόν οί οικισμοί τους έχουν έλάχιστα σπίτια καί 
οφείλουν τά όνόματά τους σέ άλβανικές οικογένειες. Καί άπό άλλη πηγή γνω
ρίζουμε δτι οί ’ Αλβανοί δέν εισχώρησαν στίς πόλεις, πού διατήρησαν «καθα
ρόν τό έλληνικόν γένος»1. ’Α σφαλώς έ'νας άπό τούς λόγους πού τούς έκανε νά 
μήν εισχωρήσουν στά ελληνικά κέντρα άλλά καί νά μή δημιουργήσουν δικά 
τους ήταν ό τρόπος ζωής τους. Καί σ ’ αύτό, νομίζουμε, υπάρχει ή ομοιότητα 
μέ τούς Σλάβους.

β' Κατά τμήματα

1. ’Ανατολική Κορινθία καί ’Αργολίδα

Είναι ή περιοχή πού έχει τά λιγότερα σλαβικά τοπωνύμια. Γιά τήν Κό
ρινθο διαθέτουμε ειδήσεις πού μάς πληροφορούν δτι στο τέλος τοΰ Σ Τ ' αιώ
να ή πόλη βρισκόταν σέ βυζαντινά χέρια. Πρόκειται γιά τήν άλληλογραφία 
τοΰ πάπα Γρηγορίου τοΰ Α '2, ή όποια κοντά στά άλλα κάνει λόγο καί γιά εκ
κλησιαστικό ποίμνιο, πράγμα πού δείχνει δτι οί επίσκοποι Κορίνθου ’ Ανα
στάσιος καί ’ Ιωάννης, στούς οποίους άπευθύνεται ό πάπας, βρίσκονταν στήν 
εδρα τους3. Στή Σ Τ ' οικουμενική σύνοδο παρευρίσκονταν οί έπίσκοποι Κο
ρίνθου καί Ά ρ γ ο υ ς4, ενώ τό 689 ό ιεράρχης τής Κορίνθου έλαβε μέρος σέ απο
στολή στή Ρώμη5. Ό  μητροπολίτης Κορίνθου είναι επίσης ό μοναδικός άπό 
τήν Πελοπόννησο πού αναγράφεται στο τακτικό άρ. 2 τοΰ Darrouzes, ό ό
ποιος καί τό χρονολογεί στόν Η ' αιώνα6. Στή Ζ ' οικουμενική σύνοδο τοΰ 787 
παρευρισκόταν άπό τήν περιοχή Άργολιδοκορινθίας ό επίσκοπος Τροιζήνας7.

1. ’ Ισιδώρου Καρδιναλίου, ο.π., σ. 194.
2. Gregorii I, papae, Registrum epistolarum, Berlin 1887 (φωτοαν. έπανέκδ., 

Miinchen 1978), τ. Α ', σ. 360 κ.έ., 376.
3. Μ. Κορδώση, δ.π., σ. 76-77.
4. R. Riedinger, Die Prasenz-und Subskriptionlisten des VI oekumenischen 

Konzils (680-81) und der Papyrus Vind. G. 3, Miinchen 1979, σ. 14, 16.
5. V. Grume], Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople, τ. I , Ka- 

diko'i 1932, σ. 126, άρ. 316.
6. J. Darrouzes, Notitiae episcopatuum ecclesiae eonstantinopolitanae, Paris 

1981, σ. 222.
7. J. Darrouzes, Listes episcopates du concile de Nicee (787 ): REB 33 (1975) 

64, 65 (άρ. 108, 183, 192, 193).
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Είναι ένδιαφέρον ότι ή πόλη αύτή κράτησε ω ς τότε τό άρχαΐο της όνομα. 
Σέ μεταγενέστερα Τακτικά συναντοϋμε τήν έπισκοπή αύτή μέ τό ονομα τοΰ 
Δαμαλα, μεσαιωνική πόλη πού διαθέχθηκε τήν άρχαία Τροιζήνα. Ά ν  δε- 
χτοϋμε λοιπόν, σύμφωνα με τό  Χρονικό τής Μονεμβασίας, οτι ή Κόρινθος και 
τό Ά ρ γ ο ς  κατακτήθηκαν άπό τούς Ά βάρους, πρέπει νά δεχτούμε έπίσης ότι 
μέσα σέ έλάχιστο χρονικό διάστημα ή περιοχή έπανήλθε στή βυζαντινή έξου- 
σία. 'Ο  Χαρανής, ακολουθώντας τά «Θ αύματα τοΰ άγιου Δημητρίου»1, πι
στεύει δτι ό στρατός τής Θεσσαλονίκης πού δροΰσε τό 586 στή νότια 'Ελλά
δα ήταν αύτός πού άνακατέλαβε τήν περιοχή2. Βέβαια ή χρονολογία τής άνα- 
καταλήψεως πού προτείνει ό Χαρανής (586 -7 ) προηγείται κατά ενα έτος 
τής χρονολογίας τών σλαβικών επιδρομών πού μνημονεύει τό Χρονικό τής 
Μονεμβασίας, δμως εΐναι πολύ πιθανό οί σλαβικές επιδρομές νά προηγήθη- 
καν τής χρονολογίας πού αναφέρει τό Χρονικό τής Μονεμβασίας. 'Η  υπόθεση 
αύτή στηρίζεται κυρίως σ ’ ενα βραχύ χρονικό, σύμφωνα μέ τό όποιο ύπο- 
λογίζεται δτι ή Μονεμβασία ιδρύθηκε τό έτος 582-833 καί δχι τό 587-88, ό
πως καί σέ θησαυρούς νομισμάτων πού βρέθηκαν στήν Πελοπόννησο καί γε
νικότερα στή νότια 'Ελλάδα, καί πού, καθώς φαίνεται, θάφτηκαν άπό φόβο 
έπιδρομών. Οί περισσότεροι άπό τούς θησαυρούς αύτούς σχηματίστηκαν πριν 
τό 583-844. Στις Κεχριές, π.χ., βρέθηκαν θησαυροί πού άνήκουν στο τέλος 
τής βασιλείας τοΰ ’ Ιουστίνου Β' ή στις αρχές τής βασιλείας τοΰ Μαυρίκιου5. 
Τέλος, σώζεται επιστολή τοΰ πάπα Γρηγορίου Α ' πρός τον μητροπολίτη Κ ο-

1. P. Lemerle, Miracles, δ.π., τ. Α' σ. 137 «πλειόνων δέ καί αύτών τών έπιλέκτων νεα
νιών τοϋ τε στρατιωτικού καί τω έν τω μεγίστου στρατευομένων πραιτωρίω άμα τω τη- 
νικαΰτα την έπάρχων μετά χεΐρας εχοντι άρχήν κατά τήν Ελλήνων χώραν δημοσίων ε'νεκα 
χρειών άποδεδημηκότων».

2. P. Charanis, On the Capture of Corinth by the Onogurs and its Recapture 
by the Byzantines: Speculum 27 (1952) 347. Τοΰ ’ίδιου, On the Slavic Settlement 
in the Peloponnesus: BZ 46 (1953) 101.

3. P. Schreiner, δ.π., σ. 473 « Ή  Μονεμβασία οϊκισεν άπέ τον καιρόν τοΰ Μαυρίκιου 
τοΰ βασιλέως έπί έτους ,ς'οε' άριθμουμένου δέ αύτοΰ εωςδτου όπου τήν έδωσαν οί Βενετικοί 
τω άμιρά σουλτάν Σουλαιμάνι οίκονομοΰνται χρόνοι ογ '»

4. V . Popovic, δ.π., σ. 234.
5. R . Hohlfelder, The End of Classical Kenchreai: Some Numismatic Evi

dence: AJA 74 (1970) 197. Τοΰ ϊδιου, A Small Deposit of Bronze Coins from Ken-
N chreai: Hesperia 39 (1970) 71. Τοΰ ίδιου, Migratory Peoples’ Incursions into Central 

Greece in the Late Sixth Century. New Evidence from Kenchreai, «Actes du X IV e 
Congres International des Etudes Byzantines», Bucarest, 6-12 Septembre 1971,τ. 
Γ ' (1976) σ. 335-36. Τοϋ ίδιου, A Sixth Century Hoard from Kenchreae: Hesperia 
42 (1973) 101. Ό  M. Weithmann, Structurkontinuitat und - Discontinuitat auf der 
griechischen Halbinsel im Gefolge der slavischen Landnahme: Munchen Zeitschrift 
fiir Balkankurde, 2 (1979) 147, δέχεται έπίσης δτι ή Κόρινθος έπεσε σέ σλαβικά χέρια 
τό 584 καί δτι τό 586 κυρι-.ύθηκε άπό βυζαντινό στρατό.
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ρίνθου, ’ Αναστάσιο, τών άρχών τοϋ 591, πού δέν κάνει καθόλου λόγο γιά τις 
πρόσφατες έπιδρομές. Εΐναι φυσικό νά υποθέσουμε δτι πρέπει νά είχαν πε
ράσει περισσότερο άπό τρία χρόνια γιά νά γυρίσουν οί πρόσφυγες άπό τήν Α ί
γινα καί νά βρει ή ζωή τόν κανονικό της ρυθμό.

Ή  ιστορική άξία τής παραπάνω έπιστολής εΐναι μεγάλη, γιατί ό άπεσταλ- 
μένος τοϋ πάπα, Βονιφάτιος, πηγαίνοντας μέ ειδική αποστολή πρός τόν αύ- 
τοκράτορα, στήν Κωνσταντινούπολη, θά περνοΰσε άπό τήν Κόρινθο καί θά 
έδινε ό ίδιος τό γράμμα στον ιεράρχη τής Κορίνθου. Σημαντικότερο εΐναι τό 
τελευταίο μέρος τής έπιστολής στο όποιο ό προκαθήμενος τής δυτικής ’ Εκ
κλησίας παρακαλει τόν ’Αναστάσιο νά βοηθήσει μέ κάθε τρόπο τόν απεσταλ
μένο του, ώ στε νά φθάσει μέσω ξ η ρ ά ς ή θαλάσσης στήν Κωνσταντινού
πολη καί νά ξεπεράσει τά έμπόδια πού προκαλοΰσαν οί συχνές μεταβολές τοϋ 
καιροΰ1. ’Από τό απόσπασμα αύτό γίνεται φανερό οτι λίγο μετά τις σλαβικές 
έπιδρομές τής δεκαετίας τοϋ 580-590 ό δρόμος πρός Θεσσαλονίκη ήταν έλεύ- 
θερος καί ότι οί μόνες δυσκολίες πού υπολόγιζε ό πάπας — ό όποιος πρέπει 
νά σημειωθεί δτι ένδιαφερόταν πολύ γιά τήν έλλαδική ’ Εκκλησία καί ήταν κα
λός γνώστης τών πραγμάτων — ήταν τά έμπόδια πού προκαλοΰσαν οί καιρι
κές συνθήκες καί δχι οί σλαβικές έπιδρομές. Ε ξάλλου , όπως φαίνεται καί άπό 
τούς συχνούς άπεσταλμένους ανάμεσα στήν Κορίνθο καί στή Ρώμη, στά τέλη 
του Σ Τ ' αιώνα, οί σλαβικές έπιδρομές δέν έμπόδιζαν τήν έπικοινωνία άνάμε- 
σα στις δυο πόλεις, ούτε καί τήν επικοινωνία ανάμεσα στή Ρώμη καί στήν 
Κωνσταντινούπολη, μέσω Κορίνθου, πράγμα πού έπιπλέον σημαίνει δτι λει
τουργούσαν καί τά δυο λιμάνια τής πόλης (Λέχαιο καί Κεχριές).

Ή  άποψη λοιπόν του Χαρανή δτι στρατός τής Θεσσαλονίκης έδρασε τό 
586 στή νότια Ε λλάδα  εΐναι πολύ πιθανή καί ένισχύεται άπό τά νομίσματα 
τής έποχής τοϋ Μαυρίκιου πού βρέθηκαν στήν Κόρινθο καί πού προέρχονται 
άπό εργαστήριο τής Θεσσαλονίκης2. ’ Ανεξάρτητα δμως άπό τήν άποψη αύτή, 
σύμφωνα μέ τά παραπάνω, εΐναι φανερό δτι τό 590-91 τουλάχιστο τά  φρού
ρια πού βρίσκονταν δίπλα στο δρόμο Κορίνθου-Θεσσαλονίκης πρέπει νά ήταν 
σέ βυζαντινά χέρια. Τ ό πιθανότερο εΐναι δτι οί Σλάβοι πού παρέμειναν κατέ
φυγαν στο έσωτερικό. Διαφορετικά, πρέπει νά δεχτούμε δτι μετά τή μεγάλη

1. Gregorii I papae, ο.π., σ. 40, έπ. 26 «Adhortamur etiam ut quia memoratur 
superius praesentium portitoren pro necessariis quibusdam causis ad clementissimi 
principis vestigia destinavimus, et mutabilitas temporis multa solet impedimenta 
itineris generare, quicquid ei sive in terreni itineris provisione, sive etiam in pro- 
curatione navigii necessarium fuerit, vestra se sacerdotalis impendat affectio, ut 
destinatum iter celerius, Domino miserante, valeat explicare». Μ. Φούγια, 'Ιστορία 
τής άποστολικής Εκκλησίας Κορίνθου, Άθήναι 1968, σ. 166.

2. P. Yannopoulos, La penetration slave en Argolide: BCH, Supplement VI 
(Etudes Argiennes) σ. 359, 363 κ.έ., ό όποιος συμπεραίνει δτι πριν τό 587 πρέπει νά 
υπήρχε βυζαντινός στρατός στις πόλεις τής Κορίνθου καί τοϋ ’Άργους.
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αύτή έπιδρομή, οί Σλάβοι, άπωθήθηκαν εντελώς άπό τή νότια Ε λλάδα  καί 
εγκαταστάθηκαν στίς περιοχές της υστέρα άπό μιά άλλη επιδρομή - π.χ. 
τό 614, όταν σύμφωνα μέ τά «Θ αύματα τοΰ άγιου Δημητρίου» καί τόν ’ Ισί
δωρο Σεβίλλης, ή Ε λλάδα  λεηλατήθηκε άπό Σλάβους1, - ή ότι έγκαταστά- 
θηκαν βαθμιαία, περνώντας άπό τά βουνά καί τις κοιλάδες τής ήπειρο;>τικής 
Ε λλάδας καί φθάνοντας στήν Πελοπόννησο μέσω Κορινθιακοΰ2. Οί δυο τε
λευταίες δμως εκδοχές έρχονται σέ αντίθεση μέ τό Χρονικό τής Μ ονεμβασί
ας, πού μνημονεύει δτι ή εγκατάσταση ήταν σύγχρονη τής μεγάλης επιδρομής 
τής δεκαετίας τοΰ 580-90.

2. Περιοχή Ά σ τρ ου ς , Τσακωνιάς καί Μονεμβασίας

'Η  περιοχή αύτή τής άνατολικής Πελοποννήσου έχει έλάχιστα σλαβικά 
τοπωνύμια, μέ έξαίρεση τό τμήμα πού βρίσκεται άνάμεσα στο Ά σ τ ρ ο ς , στά 
Βέρβαινα καί στο λεκανοπέδιο τής Τριπόλεως. 'Η  Τσακωνιά καί ή Μ ονεμβα- 
σία είναι άπό τά εδάφη εκείνα τής Πελοποννήσου πού, σύμφωνα μέ τό Χ ρο
νικό τής Μονεμβασίας, δέχθηκαν ελληνικούς πληθυσμούς άπό τή Λακωνία. 
Σχετικά μέ τή Μονεμβασια πού είναι βέβαιο δτι δέν έπεσε ποτέ σέ σλαβικά 
χέρια3, μιά πολύ μεταγενέστερη πηγή άναφέρει δτι ιδρύθηκε άπό τούς «εύ- 
γενέστερους» Λακεδαιμονίους4. 'Η  ΐδια πηγή άναφέρει, δτι δσοι άπό τούς 
Λακεδαιμονίους έτυχε νά είναι έμποροι κατέφυγαν στή Σικελία. Τέλος, τό 
’ίδιο τό Χρονικό τής Μονεμβασίας μνημονεύει δτι στήν Τσακωνιά κατέφυγαν 
«οί τών θρεμμάτων νομεΐς καί άγροικικοί». ’Α σφαλώς ή εγκατάστασή τους 
«έν τοΐς παρακειμένοις έκεΐσε τραχανοΐς τόποις» θά τούς διευκόλυνε στόν 
ποιμενικό τους βίο. Ή  ύπαρξη πολλών σλαβικών τοπωνυμίων δυτικά τοΰ 
’Ά στρους δείχνει δτι σλαβικοί πληθυσμοί έγκαταστάθηκαν καί στήν άνατολική 
Πελοπόννησο, ήταν δμως πολύ λιγότεροι σέ σχέση μέ τούς Σλάβους τής δυ
τικής καί ιδιαίτερα τής κεντρικής Πελοποννήσου.

’Ό χ ι πολύ μακριά άπό τή Μονεμβασια πρέπει νά βρισκόταν καί ενα φρού
ριο πού σέ αραβική μετάφραση άγιολογικοΰ κειμένου τοΰ Παύλου Μ ονεμβα
σίας ονομάζεται A shab al - baqar. Τό φρούριο βρισκόταν πάνω σέ νησί πού

1. 'Ο P. Charanis, Graecia in Isidore of Seville: BZ 64 (1971) 22 κ.έ., δέχεται 
δτι ό ’ Ισίδωρος μέ τή λέξη Graecia εννοεί ολόκληρο τό ’ Ιλλυρικό.

2. J. Koder, Frage, δ.π., σ. 322.
3. Ή  Μονεμβασια, έκτος άπό τό ομώνυμο Χρονικό, μνημονεύεται έπίσης άπό τόν 

Θεοφάνη (Chronographia, έκδ. C. de Boor, τ. A ', Leipzig 1883, φωτοαν. έκδοση ΗΐΙ- 
desheim 1963, σ. 422) καί άπό τή συγγραφέα τοϋ Βίου τοϋ αγίου Βιλιβάλδου (Vita W i- 
libaldi Eichstetensis, δ.π., σ. 93). ’Επίσης τό 787 έπίσκοπος τής Μονεμβασίας παρευρι- 
σκόταν στήν Ζ ' οικουμενική σύνοδο.

4. Σ . Λάμπρου, Άναφοραί, δ.π., σ. 268.
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έφερε τό ’ίδιο ονομα. Σύμφωνα μέ τόν Παΰλο, δυο σαρκογάγοι πού περιείχαν 
τά λείψανα τών άγίων Βαλέριου, Βικεντίου καί Εύλαλίας έφθασαν κατά θαυ- 
ματουργικό τρόπο άπό τή Βαρκελώνη τής ’ Ισπανίας στό νησί A shab al - b a - 
qar1, δπου οί ντόπιοι κάτοικοι έφτιαξαν καί ναό πρός τιμή τών τριών ’ Ι
σπανών μαρτύρων. Στή συνέχεια οί άσεβεΐς ’Αγαρηνοί κατέλαβαν τή νήσο Κρή
τη καί μιά άπό τις έπιδρομές τους ήταν μοιραία γιά τό παραπάνω κάστρο. Οί 
κάτοικοί του αίχμαλωτίσθηκαν, τό φρούριο καταστράφηκε καί τό νησί εμείνε 
έρημο. ’Αργότερα, επί βασιλείας τών αύτοκρατόρων Λέοντος καί ’Αλεξάν
δρου, έπισημάνθηκαν οί δυό σαρκοφάγοι καί μέ φροντίδα τοϋ επισκόπου Μ ο
νεμβασίας, Νικήτα, τά λείψανα τών ’ Ισπανών άγίων μεταφέρθηκαν στον με
γάλο ναό τής άγιας ’Αναστασίας Μονεμβασίας.

Πρόβλημα παραμένει ή ταύτιση τοϋ παραπάνω φρουρίου, πρέπει δμως 
νά βρισκόταν οπωσδήποτε στό χώρο τής δικαιοδοσίας τής έπισκοπής Μονεμ
βασίας2 καί πιθανότατα στήν Έλαφόνησο. ’ Ε δώ μας ένδιαφέρει περισσότε
ρο ή πληροφορία σύμφωνα μέ τήν οποία ή ίδρυση τοϋ φρουρίου, ή μεταφορά 
τών λειψάνων καί ή κατασκευή τοϋ ναοΰ στό νησί χρονολογούνται πριν άπό 
τήν άφιξη τών Σαρακηνών πειρατών στήν Κρήτη. "Ο πως εΐναι γνωστό, κατά 
τή χρονική αύτή περίοδο γνωρίζουμε έλάχιστα ονόματα οικισμών άπό τήν 
Πελοπόννησο. 'Η  φυγή τών κατοίκων τής Βαρκελώνης μπορεί πιθανώς νά 
όρισθεΐ είτε στις άρχές τοϋ Η ' αιώνα, δταν ή ’ Ισπανία κατακλυζόταν άπό τούς 
μουσουλμάνους, είτε στό τέλος τοϋ ίδιου αιώνα, όταν ό πληθυσμός της ύπέφερε 
άπό ταραχές3. Τότε πολλά λείψανα τοπικών άγίων μεταφέρθηκαν άπό Ί σ π α -

1. P. Peeters, Une invention des SS. Valere, Vincent et Eulalie dans le Pelo- 
ponese: Anal. Bolland. 30 (1911) σ. 296 κ.έ. Ό  έκδοτης μεταφράζει τό βνομα: «Bouvi- 
ers» ή «Gens aux boeufs».

2. !0  P. Peeters, ο.π., σ. 297, σημ. 3, αναρωτιέται μήπως πρόκειται γιά τό αρχαίο 
τοπωνύμιο Βοιαί (Βάτικα), άλλά, δπως σημειώνει ό ίδιος, δέν υπάρχει μεγάλη σχέση ανά
μεσα στις δυό λέξεις. Ό  J. Β. Falier-Papadopoulos, Les reliques des SS. Valere, Vin
cent et Eulalie et le «Castel Damalet»: Misc. Giovani Mercati, τ. Γ ', Citta del Va
ticano 1946, σ. 360 κ.έ., ταυτίζει τό φρούριο μέ τό Δαμαλά, άπέναντι άπό τόν όποιο υπάρ
χει τό νησί Πόρος. Ό  Δαμαλάς δμως εΐναι πολύ μακριά άπό τή Μονεμβασία καί πρέπει, 
νομίζουμε, ν’ άποκλεισθεΐ.

3. P. Peeters, ο.π., σ. 229. J. Β. Falier-Papadopoulos, ο.π., σ. 365, ό όποιος 
υπολογίζει δτι τά όστά πρέπει νά εφθασαν στήν Πελοπόννησο μεταξύ 713 καί 824. Β. Χρη- 
στίδη, ή κατάληψη τής Κρήτης άπό τούς Ά ραβες (824). Μιά άποφαστική καμπή στον 
άγώνα μεταξύ Βυζαντίου καί Ίσλάμ, ’Αθήνα 1982, σ. 185 «γνωρίζουμε δτι τουλάχιστον 
δύο φορές οί Μουσουλμάνοι κατέλαβαν τή Βαρκελώνη: τήν πρώτη φορά κάτω άπό τήν αρ
χηγία του Musa bn Nu§ayr (714-716) καί τή δεύτερη μέ ήγέτη τόν Mansur (985-987)». 
Ώ ς  πιθανότερη λοιπόν χρονολογία τής άφίξεως τών όστών πρέπει νά δεχτούμε τά Iτη 
714-16.
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νούς πρόσφυγες σέ ασφαλέστερους τόπους1. ’ Ανάμεσα σ ’ αύτά φαίνεται δτι 
ήταν καί τά λείψανα τών τριών παραπάνω μαρτύρων, πού μεταφέρθηκαν στην 
Έλαφόνησο άπό κατοίκους τής Βαρκελώνης. Σύμφωνα, λοιπόν, μέ δσα άναφέ- 
ραμε ώ ς έ'δώ, εΐναι άναγκαΐο νά δεχτούμε δτι τήν έποχή τής άφίξεως τών 
λειψάνων πρέπει νά έπικρατοϋσε στήν Πελοπόννησο κάποια ασφάλεια, ώστε 
νά καταφύγουν έκεΐ πρόσφυγες άπό τή Δύση, πού εΐχαν έκτοπισθεΐ άπό τις 
αραβικές επιδρομές.

3. Λεκανοπέδια Φενεοϋ, Στυμφαλίας, Όρχομενοϋ, Μαντινείας 
καί Τριπόλεως

Πρόκειται γιά μιά σειρά άπό λεκανοπέδια σέ μεγάλο υψόμετρο (600- 
800 περίπου μέτρα), πού αρχίζουν άπό τή Ζήρεια καί τό Χελμό καί φθάνουν 
σχεδόν ώ ς τή Λακωνία. Τ ά  σλαβικά τοπωνύμια εΐναι κι έδώ ελάχιστα, μέ ε
ξαίρεση τά  βουνά γύρω άπό τό λεκανοπέδιο τής Τριπόλεως. ’ Α πό τις πηγές 
δέν εχουμε πληροφορίες πού νά άναφέρονται στο χώρο αύτόν κατά τή σκο
τεινή έποχή τών σλαβικών επιδρομών. Εΐναι δμως πιθανό στον Ταρσό Φε- 
νεοΰ, όχυρότατο μεσαιωνικό φρούριο, γνωστό κυρίως άπό τήν τουρκική έκ- 
στρατεία τοϋ 1458 κατά τοΰ δεσποτάτου τής Πελοποννήσου, νά βρισκόταν 
ή εδρα τής επισκοπής Σαρσοκορώνης, ή όποία μνημονεύεται άπό τον πατριάρ
χη Νικόλαο Γ ' ώ ς  μιά άπό τις πρώτες επισκοπές τής νεοσύστατης μητροπό- 
λεως τής Π άτρας2. Εΐναι πολύ πιθανό τό άχυρό κάστρο τοΰ Ταρσοΰ, κατά 
τή σκοτεινή έποχή τοΰ Ζ ' καί Η ' αιώνα, νά άποτέλεσε ενα άπό τά μεσογειακά 
έλληνικά κέντρα.

4. Ά χ α ΐα  καί κεντρική Πελοπόννησος 
Σλάβοι

Πληροφορίες πού νά άφοροΰν επώνυμα σλαβικά φύλα τής Πελοποννή
σου διαθέτουμε μόνο γιά τούς Μηλιγκούς καί τούς Έ ζερίτες, πού κατοικοϋ-

1. P. Peeters, δ.π., σ. 299.
2. Πρόκειται γιά συνοδική έπιστολή τοΰ πατριάρχη Νικολάου Γ ' προς τον αύτοκρά- 

τορα ’Αλέξιο Α ' Κομνηνό, δπου άναφέρεται δτι παραχωρήθηκαν στήν Πάτρα, σύγχρονα μέ 
τήν άνάδειξή της σέ μητρόπολη, οί επισκοπές Μεθώνης, Αακεδαίμονος καί Σαρσοκορώ
νης. Ό  Ν. Βέης έξέφρασε τή γνώμη δτι πρόκειται γιά τον Ταρσό Φενεοΰ καί τήν Κορώνη 
Μεσσηνίας. ’Επειδή δμως σέ πατριαρχικό έγγραφο τοΰ Κυρίλλου Α ' (Ιτος 1622) μνημο
νεύονται επισκοπές Κορώνης καί Σαρσοκορώνης - πράγμα πού δείχνει δτι πρόκειται γιά 
διαφορετικές επισκοπές - καί επειδή, επί Τουρκοκρατίας, έπιζοΰσε τοπωνύμιο Κορώνη κον
τά στον Ταρσό Φενεοΰ, εΐναι πιθανό ή έπισκοπή Σαρσοκορώνης νά είχε έδρα τόν Ταρσό, 
ό όποιος, εξάλλου, άργότερα, εΐναι καί πάλι εδρα επισκοπής πού υπαγόταν στήν Κόρινθο, 
(Βλ. Μ. Κορδώση, δ.π., σ. 360 κ.έ.).
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σαν στήν ορεινή περιοχή τοϋ Ταϋγέτου καί πού μνημονεύονται στίς πηγές αρ
κετά συχνά ώ ς τον ΙΕ ' αιώνα. Στή βόρεια δμως καί ιδιαίτερα στήν κεντρική 
Πελοπόννησο ύπάρχουν πυκνότερα σλαβικά τοπωνύμια άπό δ,τι στήν περιο
χή Ταϋγέτου, πράγμα πού δείχνει δτι οί Σλάβοι εγκαταστάθηκαν καί σ ’ αυ
τές τις περιοχές. Ή  μοναδική μνεία Σλάβων τής βόρειας καί ϊσω ς καί τής 
κεντρικής Πελοποννήσου γίνεται, στίς αρχές τοΰ Θ ' αιώνα, όταν, έπί βασι
λείας Νικηφόρου Α ', μέ τή σύμπραξη Σαρακηνών πειρατών;· πολιόρκησαν 
τήν Π άτρα1. 'Η  πόλη βρέθηκε σέ δεινή θέση. Οί Σλάβοι αύτοί πρέπει νά προ
έρχονταν άπό τήν ’Α χαΐα ή άπό τή γύρω περιοχή τής κεντρικής καί τής βό
ρειας Πελοποννήσου, άφοΰ άναφέρεται, δτι, πριν φθάσουν στήν Πάτρα, λεη
λάτησαν τά μέρη τής ’Αχαΐας. Τί άπέγιναν δμως αυτοί οί συμπαγείς Σλά
βοι, γιά τούς οποίους, σέ άντίθεση μέ τούς Σλάβους τοΰ Ταϋγέτου, δέν ύπάρ
χουν μεταγενέστερες μαρτυρίες; Προφανώς αποδυναμώθηκαν καί εξελλη
νίσθηκαν σύντομα. Οί επιχειρήσεις μπροστά στήν Πάτρα, πού κατέληξαν σέ 
άποτυχία, θά τούς στοίχισε άκριβά. "Οσοι δέ σκοτώθηκαν πιάστηκαν αιχμά
λωτοι καί άφιερώθηκαν, ώ ς πάροικοι, στο ναό τοΰ άγιου ’Ανδρέα. Γιά δεύτε
ρη φορά άποδυναμώθηκαν έπί Μιχαήλ Γ '. "Ο πως είναι γνωστό, οί Σλάβοι 
τοΰ θέματος τής Πελοποννήσου επαναστάτησαν, δταν στο θρόνο τοΰ Βυζαντίου 
βασίλευαν ό Θεόφιλος καί ό γιός του Μιχαήλ Γ '. Ό  Μιχαήλ έστειλε έναντίον 
τους τόν Θεόκτιστο, στρατηγό τοΰ θέματος Πελοποννήσου, δ όποιος ύπέταξε 
«πάντας τούς Σλάβους», έκτος άπό τούς Έ ζερίτες καί τούς Μηλιγκούς, πού 
ζοΰσαν σέ «τόπον δύσκολον». Τάδύο τελευταία σλαβικά φύλα ύπετάγησαν αρ
γότερα2. Στήν άρχή, θά οδήγησε τις δυνάμεις του έναντίον τών Σλάβων τής 
κεντρικής καί βόρειας Πελοποννήσου, τούς οποίους καί ύπέταξε, καί κατόπιν 
θά προχώρησε κατά τών Μηλιγκών καί Έ ζεριτώ ν, πού είχαν τό πλεονέκτημα 
νά βρίσκονται σέ πιο άπρόσιτα μέρη. Πριν άπό τις δυο αύτές σλαβικές ήττες, 
εΐχε γίνει καί ή έκστρατεία τοΰ Σταυρακίου (ετος 783) έναντίον τών Σλάβων 
τής Πελοποννήσου, κατά τήν οποία πολλοί άπ ’ αύτούς πιάστηκαν αιχμάλωτοι3. 
Ό  Θεοφάνης δέν αναφέρει σέ ποιο μέρος τής Πελοποννήσου έδρασε ό Σταυ- 
ράκιος, τό πιθανότερο δμως είναι δτι ό βυζαντινός στρατηγός βάδισε έναντίον 
τών Σλάβων τής κεντρικής καί τής βόρειας Πελοποννήσου, πού βρίσκον
ταν σέ πιο προσιτά έδάφη άπό τούς Σλάβους τοΰ Ταϋγέτου.

’Ί σ ω ς  ή γρήγορη άφομοίωση τών Σλάβων τής βόρειας καί τής κεντρικής 
Πελοποννήσου ένισχύθηκε καί άπό τή μεταφορά έλληνικών πληθυσμών άπό 
άλλα μέρη τής αύτοκρατορίας, έπί Νικηφόρου Α '. Τό Χρονικό τής Μονεμβα
σίας, πού μνημονεύει τό γεγονός, άναφέρει δτι εποικισμοί έγιναν μόνο στήν

1. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, De administrando, δ.π., κεφ. 49.
2. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Do administrando, δ.π.
3. Θεοφάνης, δ.π., σ. 456-57.
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πόλη τής Πάτρας. Σλάβοι δμως υπήρχαν στο εσωτερικό καί οχι στήν παραλία. 
Εξάλλου ή υποταγή τέτοιων ατίθασων φύλων ήταν πιο άποτελεσματική μέ 
τή λήψη διοικητικών καί στρατιωτικών μέτρων, άφοΰ οί εποικισμοί, κι άν 
έγιναν, δέν έμπόδισαν άργότερα τούς Σλάβους νά γίνουν «ιδιόρρυθμοι», έπί 
Θεοφίλου καί Μιχαήλ Γ '. Σύμφωνα μέ τήν τελευταία αύτή είδηση, φαίνεται 
πώς άρκετά χρόνια μετά τήν υποταγή τους, οί Σλάβοι τής Πελοποννήσου έπα- 
ναστάτησαν καί ώ ς τήν έποχή τής έκστρατείας τοϋ στρατηγού Θεοκτίστου, οί 
σλαβικοί πληθυσμοί τής Πελοποννήσου γιά ενα χρονικό διάστημα είχαν ξε- 
φύγει άπό τον έλεγχο τών Βυζαντινών1,

Ειδήσεις πού νά άφοροΰν ειδικά τούς Σλάβους τής ’Αρκαδίας δέν ύπάρ
χουν. Τό πολεμικό πνεΰμα τών κατοίκων τών «Σ κ ορτώ ν», δπως γίνεται φα
νερό άπό τήν άφήγηση τοΰ Χρονικοΰ τοΰ Μ ορέως, έκανε ορισμένους μελετη
τές νά πιστέψουν δτι κατά τήν έποχή τής Φραγκοκρατίας κατοικούσαν ακόμη 
στήν κεντρική Πελοπόννησο Σλάβοι2. Ή  άποψη δμως αύτή δέν εΐναι σωστή, 
άφοΰ καμιά πηγή δέ τούς μνημονεύει. Οί ειδήσεις γιά τήν ’Αρκαδία εΐναι 
λιγοστές καί στή μέση βυζαντινή περίοδο, κατά τήν όποία, δπως έχει τονι- 
σθεΐ, δλες οί έπισκοπικές έδρες βρίσκονταν έξω  άπό τό έδαφος της. 'Η  έλ
λειψη δμως επισκοπών άπό τον αρκαδικό χώρο δέν πρέπει νά σχετίζεται μέ 
σλαβικές εγκαταστάσεις, άφοΰ είναι βέβαιο δτι ή κεντρική Πελοπόννησος - 
στήν όποία ύπήρχαν σημαντικοί οικισμοί, δπως π.χ. τό Νίκλι - ποιμαινόταν 
άπό επισκόπους τής περιφέρειας. ’Έ τσι, π.χ. ή περιοχή Τριπόλεως, άνήκε 
στή δικαιοδοσία τοΰ επισκόπου Λακεδαίμονος. (Τό έτος 903 ό έπίσκοπος Λ α - 
κεδαίμονος Νικόλαος, σύμφωνα μέ επιγραφή πού σώζεται ώ ς σήμερα, άνα- 
καίνισε τό ναό τοΰ άγιου Χριστοφόρου, σέ μικρή απόσταση δυτικά τής Τ εγέας)3.

"Ελληνες

Κ ατά τήν έπίθεση τών Σλάβων εναντίον τής Πάτρας, έπί Νικηφόρου 
Α ', α ) έμφανίζεται ή Πάτρα ώ ς πόλη τειχισμένη - άν ληφθεΐ ύπόψη ή πολυή
μερη πολιορκία της, φαίνεται δτι τά τείχη της ήταν άρκετά ισχυρά - μέ ελ
ληνικό πληθυσμό, μέ άρχοντες καί μέ «πάνσεπτον» ναόν τοΰ άγιου ’Ανδρέα. 
β )  Ή  έπικοινωνία μεταξύ Κορίνθου καί Πάτρας ήταν εύκολη. Τον παραλια
κό δρόμο πού ένωνε τις δυο πόλεις θά άκολούθησαν οί πρέσβεις πού στάλ

1. Δέν μπορούμε νά ξέρουμε πόσο άκριβώς ήταν τό διάστημα αύτό. Ή  πηγή μας λέει 
οτι οί Σλάβοι επαναστάτησαν «έπί Θεοφίλου καί τοϋ υίοΰ αύτοϋ Μιχαήλ», ένώ ό Θεόκτιστος 
τούς υπέταξε, οταν αύτοκράτορας ήταν μόνο ό Μιχαήλ (Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, 
De administrando, κεφ. 49.

2. A. Bon, La Moree franque, Paris 1969, σ. 365, οπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.
3. A. Avramea, La geographie du culte de saint Christophe en Grece a Γ e- 

poque meso - byzantine et Γ eveche de Lacedemone au debut du Xe siecle: Geo- 
graphica Byzantina (Serie Byzantina-Sorbonensia -3) σ. 34.
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θηκαν άπό τούς άρχοντες τής Πάτρας γιά νά ζητήσουν τή βοήθεια τοϋ στρα
τηγού τής Κορίνθου καί άπό τόν ί'διο δρόμο θά πέρασε καί 6 στρατηγός μέ 
τις δυνάμεις του. Φαίνεται λοιπόν πώ ς ό παραλιακός δρόμος πού ένωνε τις 
δυό πόλεις δέν παρουσίαζε προβλήματα, μολονότι περνούσε άπό επικίνδυνα 
στενά, στά σημεία δπου τά βουνά έφθαναν ώ ς τή θάλασσα. Γιά νά ελέγχεται 
δμως ό δρόμος αυτός, έπρεπε βέβαια στά επίκαιρα σημεία νά υπήρχαν οχυ
ρώσεις. Ή  έλλειψη σλαβικών τοπωνυμίων στις παραθαλάσσιες περιοχές μάς 
οδηγεί νά πιστέψουμε δτι ϊσχυε τό ΐδιο καί γιά τόν υπόλοιπο περιφερειακό 
δρόμο τής Πελοποννήσου1. γ )  Στήν περιοχή τής Ά χ α ΐα ς , έκτος άπό τούς 
Σλάβους, υπήρχαν καί "Ελληνες (Γραικοί), άφοΰ, σύμφωνα μέ τήν 
πηγή μας, πριν φθάσουν οί Σλάβοι στήν Πάτρα, λεηλάτησαν τά σπίτια τών 
γ ε ι τ ό ν ω ν  Γραικών. Τ ό ΐδιο τό κείμενο τοϋ Πορφυρογέννητου άναφέρει 
δτι οί λεηλασίες αύτές έγιναν στήν Ά χ α ΐα . Συσχετίζοντας τά παραπάνω μέ 
τή θέση τών τοπωνυμίων στό χάρτη, στον όποιο βλέπουμε νά υπάρχουν τμή
ματα στήν Ά χ α ΐα  δπου τά σλαβικά τοπωνύμια λείπουν ή είναι άραιότερα, 
συμπεραίνουμε δτι ή πληροφορία τοϋ Πορφυρογέννητου γιά ύπαρξη Ε λ 
λήνων στήν περιοχή ένισχύεται.

Τ α  πραγματα ομως δεν εΐναι τόσο άπλα. ’ Ενώ τό Χρονικό τής Μονεμ- 
βασιας αναφερει δτι οι Σλάβοι υποτάχθηκαν άπό τό στρατηγό Σκληρό τό τέ
ταρτο έτος τής βασιλείας του Νικηφόρου ο Πορφυρογέννητος μνημονεύει 
δτι ή πολιορκία τής Πάτρας έγινε επί Νικηφόρου, χωρίς νά ορίζει ακριβή χρο
νολογία. Διατυπώθηκε, λοιπόν, ή άποψη (ιδιαίτερα άπό τόν Χ αρανή) δτι πρό
κειται γιά δυό διαφορετικά συμβάντα, δηλ. δτι προηγήθηκαν τά γεγονότα 
τοϋ Χρονικού καί ακολούθησε ή πολιορκία τής Πάτρας πού μνημονεύεται άπό 
τόν Πορφυρογέννητο2. Αναλυτικότερα, σύμφωνα μέ τήν τελευταία άποψη, κυ- 
ριεύθηκε πρώτα ή περιοχή άπό τόν στρατηγό Σκληρό, χτίστηκε ή ΓΙάτρα, 
εποικίσθηκε, καί μετά. άπό μικρό χρονικό διάστημα οί Σλάβοι έκαναν επίθεση 
κατά τής πόλεως, μέ σκοπό νά ξανακερδίσουν μιά θέση πού έχασαν ή άπο άντί- 
δραση στά μέτρα τοϋ Νικηφόρου, πού τούς περιόριζαν τήν ελευθερία. Ε π ο 
μένως, άφοϋ ή πληροφορία γιά ύπαρξη Ελλήνων στήν Πάτρα καί στήν Ά χ α ΐα  
ακολουθεί τήν εποχή τοϋ έποικισμοΰ, τότε εΐναι ενδεχόμενο δτι οί ελληνικοί 
πληθυσμοί προέρχονταν άπό τή μεταφορά τών ΙΊατρινών τοϋ Ρηγίου πού 
μνημονεύει τό Χρονικό. Δυστυχώς, δέν μπορούμε νά ελέγξουμε τή χρονολογία 
τής πολιορκίας τής Πάτρας, ή άποψη δμως αύτή, πού θέλει τήν πολιορκία

1. Μετά τήν Καλαμάτα ό περιφερειακός δρόμος τής Πελοποννήσου δέν ακολουθεί 
τις άκτές, πρέπει ομως νά έφθανε ως τήν άνατολική Πελοπόννησο μέσω Μελιγαλα, Μεγα- 
λοπόλεως καί Τριπόλεως (όπως περίπου σήμερα), οπου τά σλαβικά τοπωνύμια δέν είναι 
πολύ πυκνά.

2. P. Charanis, Nicephorus I, The Savior of Greece irom the Slavs (810 A .D ): 
Byzantina - Metabyzantina 1 (1946) 84. P. Lemerle, Chronique, ο.π., σ. 3".
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τής πόλης μετά τήν υποταγή τών Σλάβων άπό τό στρατηγό Σκληρό τό έτος 
805, έχει πολλά άσθενή σημεία. ’Ή δη  ό Χαρανής σέ νεο'^τερη μελέτη του1, έ- 
πισημαίνει τά σημεία αύτά πού είναι, τά  έξης: α ) Ε πειδή , μετά τήν ήττα 
τών Σλάβων άπό τό στρατηγό Σκληρό, ό Νικηφόρος πήρε μέτρα γιά τήν πόλη 
τής Πάτρας, φαίνεται πώ ς τά πολεμικά γεγονότα άφοροΰσαν τήν πόλη αύτή. 
β )  Μέ τήν εύκαιρία τής έπιθέσεως τών Σλάβων κατά τής Πάτρας, ό Πορφυ
ρογέννητος κάνει λόγο γιά άρχοντες τής πόλης, πράγμα πού δίνει τήν εντύπω
ση μιας κοινωνίας πού δέν είχε δημιουργηθεΐ πρόσφατα, γ )  Ά ν  ύποθέσουμε 
ότι πρόκειται γιά διαφορετικά γεγονότα, οί δυο ήττες τών Σλάβων είναι πολυ 
κοντά χρονικά καί στήν ίδια περιοχή, πράγμα πού, άν καί πιθανό, δημιουργεί 
έρωτηματικά. δ ) Τό διάστημα άπό τό έτος 805 ώ ς τό θάνατο τοϋ Ταρασιου 
(Φεβρουάριος 806 ) εΐναι πολύ μικρό γιά νά συμβοΰν ολα όσα μνημονεύει τό 
Χρονικό τής Μονεμβασίας (ή ήττα τών Σλάβων, ή πληροφόρηση τοΰ αύτοκρά- 
τορα γιά τή νίκη καί γιά τό μέρος πού κατοικούσαν οί εξόριστοι Πατρινοί, ή 
άνοικοδόμηση «έκ βάθρων» τής Πάτρας καί ή μεταφορά τών κατοίκων). ’Έ 
τσι, καταλήγει, μπορεί νά πρόκειται γιά τό ’ίδιο γεγονός καί έπομένως ή Π ά
τρα νά ύπήρχε τό 805 καί ό Νικηφόρος άπλώς νά τήν άνακαίνισε καί νά τήν 
ενδυνάμωσε, γιατί βέβαια, είναι άλλο πράγμα νά μεταφερόταν ώ ς τόν Φε
βρουάριο τοΰ 806 ό πληθυσμός άπό τήν Ιτα λ ία  καί άλλο νά χτιζόταν, παράλ
ληλα, καί ή πόλη τους «έκ βάθρων».

Ό  Πορφυρογέννητος άναφέρει ότι μετά τήν επίθεση τών Σλάβων κατά 
τής Π άτρας ό αύτοκράτορας Νικηφόρος συνέταξε ύπέρ τής μητροπόλεώς της 
καί σιγίλλιο, μέ τό όποιο άφιέρωνε τούς αιχμαλώτους Σλάβους στο ναό τοΰ 
άγιου Ά νδρέα2. Τελευταία, ό Kresten, σέ μιά έμπεριστατωμένη μελέτη του3, 
δέχεται ότι τό σιγίλλιο αύτό συντάχθηκε τό ετος 805 καί δτι ή έπίθεση κατά 
τής Π άτρας ήταν οχι έναντίον μιας πόλης πού μόλις είχε άνοικοδομηθεΐ άλλά 
έναντίον μιας πόλης πού προϋπήρχε. Πράγματι, αν συγκριθοΰν τά δυο κεί
μενα πού μιλοΰν γιά τις έλληνοσλαβικές συγκρούσεις τών άρχών τοΰ Θ ' αιώ 
να στήν Πελοπόννησο, τό Χρονικό δηλ. τής Μονεμβασίας καί ό Κωνσταντί
νος Πορφυρογέννητος, δέν είναι δύσκολο νά καταλάβει κανείς ότι, αν καί δέν 
προέρχονται άπό τήν ’ίδια γραπτή πηγή4, μιλοΰν γιά τά ’ίδια περίπου γεγονό
τα, άφοΰ καί στά  δυο κείμενα παρατηροΰμε δτι: α ) Μετά τήν ήττα τών Σ λά 

1. P. Charanis, Observations, δ.π., σ. 16 κ.έ.
2. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, De administrando, δ.π., κεφ. 49. «Καί διωρί- 

σατο αυτούς τε τούς πολεμίους μετά πάσης τής φαμίλιας καί συγγενείας καί πάντων τών 
προσηκόντων αύτοΐς, ίτι δέ καί πάσης της ύπάρξεως αύτών, άφορισθήναι εις τον ναόν τοΰ 
άποστόλου έν τή μητροπόλει Πατρών...»

3. Ο. Kresten, δ.π., σ. 47 κ.έ.
4. P. Charanis, The Chronicle of Monemvasia and the Question of the Slavonic 

Settlements in Greece: Dop 5 (1950), 150. P. Lemerle, Chronique, δ.π., σ. 39.
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βων, καί στις δυο πηγές μνημονεύεται, σχεδόν μέ τήν ΐδια διατύπωση1, δτι ό 
αύτοκράτορας έγινε γνώστης τών γεγονότων. Σύμφωνα μάλιστα μέ τόν Πορ
φυρογέννητο, ό αύτοκράτορας πληροφορήΟηκε τά σχετικά μέ τήν ήττα τών 
Σλάβων επίσημα άπό τό στρατηγό, πού πρέπει νά ήταν ό ’ίδιος μέ τό στρατη
γό τοϋ Χρονικού, β ) Καί στις δυό πηγές - δπως παρατήρησε ήδη ό Χαρανής- 
άναφέρεται δτι ό Νικηφόρος πήρε μέτρα ύπέρ τής μητροπόλεως τής Πάτρας, 
πράγμα πού δείχνει δτι τά γεγονότα πού προηγήθηκαν πρέπει νά ήταν τά ί'δια 
καί δχι άσχετα μέ τήν Ε κκλησία της. ’Ανεξάρτητα άπό τή σχέση τών δύο 
κειμένων, καί μόνο ή πληροφορία τοΰ Πορφυρογέννητου, δτι τελικά ό στρα
τηγός έφθασε στήν Πάτρα τρεις μέρες μετά τή νίκη, μας υποχρεώνει νά υπο
θέσουμε δτι, άφοΰ ένας έτοιμος στρατός δέν πρόλαβε νά δράσει έξω  άπό τά 
τείχη τής Πάτρας, τότε ήταν ή καταλληλότερη στιγμή νά δράσει έναντίον τών 
ήδη έξασθενισμένων Σλάβων τοΰ έσωτερικοΰ. ’Έ τσ ι πιστεύουμε δτι τά γεγο- 
νοτα τής Πάτρας δέν άκολούθησαν, άλλ’ άντίθετα, προηγήθηκαν - γιά λίγες 
έστω  μέρες - τών γεγονότων τοΰ Χρονικού. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέ
ρασμα δτι οί δύο πηγές μνημονεύουν διαφορετικά γεγονότα τών πολεμικών 
έπιχειρήσεων τής ’ί δ ι α ς  π ε ρ ι ό δ ο υ  (ό Πορφυρογέννητος πρίν καί τό 
Χρονικό μετά τή δράση τοΰ στρατηγού), οπότε πρέπει νά δεχτοΰμε χωρίς επι
φυλάξεις δτι τό έτος 805 ή Πάτρα ήταν μιά τειχισμένη ελληνική πόλη.

Ή  χρονική σύμπτωση τών γεγονότων τοΰ Χρονικοΰ καί τοΰ Πορφυρογέν
νητου μάς υποχρεώνει έπί πλέον νά παρατηρήσουμε δτι ή σλαβική στάση (ά- 
πόστασις), πού σύμφωνα μέ τόν ’ Πορφυρογέννητο, έκδηλώθηκε τότε άπό τούς 
«έν τω  θέματι Πελοποννήσου» Σλάβους2, δείχνει, δπως έχει ήδη παρατηρη
θεί3, δτι τήν έποχή έκείνη οί Σλάβοι βρίσκονταν ύπό βυζαντινό έλεγχο πού 
τούς επιβλήθηκε πρίν άπό τό έτος 8054. Είναι πιθανό, επομένως, τήν έποχή 
έκείνη νά είχε ήδη ιδρυθεί τό θέμα Πελοποννήσου. Καί μόνο ή φράση τοΰ Πορ
φυρογέννητου δτι οί Σλάβοι επαναστάτησαν «έν τω  θέματι οντες Πελοποννή
σου» δείχνει μάλλον οργανική ένταξη στο θέμα άπό τό όποιο άποσκίρτησαν 
καί δχι άπλό τοπικό προσδιορισμό. Ά ν  τά πράγματα έχουν έτσι, πρέπει νά 
άμφισβητήσουμε τό διάστημα τών 218 ετών σλαβικής αυτονομίας πού μνη

1. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, De administrando, δ.π., κεφ. 49 «6 δέ βασι
λεύς ταΰτα άναμαθών...». Χρονικό τής Μονεμβασίας (£κδ. J. Dujcev, δ.π., σ. 20) 
«τοϋτο μαθών ό προειρημένος βασιλεύς...»

2. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, De administrando, δ.π., κεφ. 49.
3. Δ. ΖακυΟηνοΰ, Οί Σλάβοι έν Έλλάδι, Άθήναι 1945, σ. 48 σημ. 4. Ο. Kresten, 

δ.π., σημ. 124b, σελ. 54. Α. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή ιστορία, τ. Β' (610-867) 
σ. 371.

4. Ή  μόνη γνωστή στρατιωτική επιχείρηση κατά τών Σλάβων τής Πελοποννήσου 
πού εγινε πρίν τό ετος 805 ήταν, δπως άναφέραμε ήδη, ή εκστρατεία τοϋ Σταυρακίου, τοϋ 
Ιτους 783. Ένώ δμως ό Θεοφάνης πού μνημονεύει τό γεγονός (σ. 456-7) άναφέρει δτι ό 
Σταυράκιος υπέταξε δλους τούς Σλάβους τής περιοχής Θεσσαλονίκης καί τής Ελλάδας
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μονεύει τό Χρονικό τής Μονεμβασίας, τουλάχιστο γιά τους Σλάβους εκείνους 
πού επιτέθηκαν κατά τής Πάτρας (βόρειας Πελοποννήσου).

Στήν ενδότερη περιοχή τής Ά χ α ΐα ς  έχουμε λιγότερους λόγους νά άμφι- 
βάλλουμε γιά τήν ύπαρξη Ελλήνων, γιατί κι άν άκόμη ό Νικηφόρος μετέφερε 
ελληνικούς πληθυσμούς στήν Πάτρα, θά ήταν αδύνατο νά εποίκιζε καί τό ε
σωτερικό σέ τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Έξά?Λου, τό Χρονικό τής Μ ο
νεμβασίας αναφέρει δτι ελληνικοί πληθυσμοί μεταφέρθηκαν μόνο στήν Πάτρα 
καί στή Λακεδαίμονα. Τέλος, τό ΐδιο Χρονικό, άναφέροντας δτι μετά την κα- 
τατρόπωση τών Σλάβων ό στρατηγός Σκληρός - πριν άκόμη πληροφορηθεΐ 
τά γεγονότα ό Νικηφόρος ώ στε νά διατάξει τόν έποικισμό, — «τοΐς άρχήθεν 
οίκήτορσιν άποκαταστατήναι τά οικεία παρέσχεν»1, δείχνει δτι στά τμήματα 
έκεΐνα πού επανήλθαν σέ βυζαντινά χέρια υπήρχαν ντόπιοι 'Έλληνες πού εί
χαν πρόσφατα έκτοπισθεΐ. Σ ’ αύτούς τούς 'Έλληνες ό στρατηγός έπέστρεψε 
δ,τι τούς είχαν άρπάξει οί βάρβαροι. Αύτοί οί «άρχήθεν οΐκήτορες» πρέπει 
νά ήταν οί γείτονες «Γραικοί» τοϋ Πορφυρογέννητου2.

Τήν ύπαρξη, δμως, ελληνικού πληθυσμού στήν Ά χ α ΐα  ενισχύει, δπως 
είπαμε, καί ή ελλειψη σλαβικών τοπωνυμίων σέ μερικά τμήματα τοϋ εδάφους

καί «ύποφόρους έποίησε τή βασιλεία», γιά τούς Σλάβους τής Πελοποννήσου άναγράφει 
άπλώς οτι ό Βυζαντινός εύνοΰχος αιχμαλώτισε πολλούς άπ’ αύτούς καί δτι τούς μετέφερε 
μέ πολλά λάφυρα στήν Κωνσταντινούπολη. Πρέπει δμως νά παρατηρήσουμε δτι ή εκστρα
τεία τοϋ Σταυρακίου ήταν επιτυχής καί στήν Πελοπόννησο καί δτι, άφοϋ μεταφέρθηκαν 
στήν βασιλεύουσα αιχμάλωτοι καί λάφυρα, πρέπει ό βυζαντινός στρατός νά εισχώρησε βα- 
θειά σέ περιοχές πού εΐχαν σλαβικό πληθυσμό. Γιά νά μήν το μνημονεύει δμως ό Θεοφάνης, 
είναι πιθανό οί σλαβικοί πληθυσμοί νά μήν υποτάχθηκαν ή τουλάχιστο, νά μήν υποτάχθη
καν δλοι. Δέν άποκλείεται, δπως άναφέραμε καί παραπάνω, ό Σταυράκιος νά οδήγησε τις 
δυνάμεις του έναντίον τών Σλάβων τής βόρειας καί τής κεντρικής ΙΙελοποννήσου καί όχι 
έναντίον τών Σλάβων τοϋ Ταϋγέτου, πού βρίσκονταν σέ πιο άπρόσιτους τόπους καί σέ λι
γότερο νευραλγική περιοχή. ’Έτσι ή υποταγή τών Σλάβων μπορεί νά μήν ήταν ολοκλη
ρωτική καί γι’ αύτόν τό λόγο νά μήν άναφέρεται άπό τόν Θεοφάνη. "Αν λάβουμε ύπόψη τήν 
πληροφορία τοϋ Βάρ 'Εβραίου δτι ό Σταυράκιος άφησε φρουρά στήν Πελοπόννησο, τότε 
πρέπει νά δεχτούμε δτι τουλάχιστον ενα τμήμα της ύποτάχθηκε (C. Sat,has, Μνημεία 'Ελ
ληνικής 'Ιστορίας, Α ', σ. XVI, σημ. 4: «Stauracius dux Romanorum Peloponnesum ador- 
tus est, quae dudum Arabum fuerat, eaque potitus est. Praesidio illuc collocato 
abbiit portquam ingentem captivorum copiam, oves, gregesque equorum et came- 
lorum inde deduxerat,». Greg Abulpharagii sive Bar-Hebraei Chronicon Syriacum, 
ed. Bruns, Leipzig, σ. 138-139). ’Από τήν άλλη μεριά, είναι πολύ πιθανό ή εκστρατεία 
τοϋ Σταυρακίου νά μήν άπέβλεπε σέ τέλεια ύποταγή τών Σλάβων τής Πελοποννήσου, άλλά 
στόν εκφοβισμό τους, ώστε νά μήν έπιχειροΰσαν έπιδρομές. Τέλος, είναι εξίσου πιθανό 
ή ύποταγή τών Σλάβων νά έγινε καί σέ μιά άλλη στιγμή τήν οποία έμεΐς δέ γνωρίζουμε, 
γιατί δέν έτυχε νά μνημονεύεται στις πηγές.

1. P. Lemerle, Chronique ο.π., σ. 10. J. Dujcev, δ.π., σ. 20.
2. Οί έκτοπισμένοι αύτοί "Ελληνες πρέπει νά βρίσκονταν μέσα στήν Πελοπόννησο 

καί ίσως όχι μακριά άπό τόν τόπο τους. Τό πιθανότερο εΐναι νά ήταν τά θύματα τής τε
λευταίας έπιδρομής τοΐ 805.

26
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της, γιατί, βέβαια, άκόμη κι άν υποθέσουμε δτι ή παρουσία τών έκεϊ «Γ ρα ι
κών» πού τά σπίτια τους λεηλατήθηκαν άπό τούς Σλάβους, ήταν άποτέλεσμα 
μεταφοράς πληθυσμών, θά ήταν αδύνατο μέσα στόν έλάχιστο χρόνο (τό πολύ 
πέντε χρόνια) παραμονής', ελληνικών πληθυσμών στίς περιοχές αύτές νά εξα
φανίζονταν τά σλαβικά τοπωνύμια.

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ δσα άναφέραμε ώ ς έδώ, πρέπει νά δεχτούμε δτι 
στο εσωτερικό τής Ά χ α ΐα ς  έπιζοΰσε έλληνικός πληθυσμός και δτι ή Πάτρα 
κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις τοϋ 805 ήταν έλληνική πόλη, πού ό Νικηφό
ρος άπλώς άνακαίνισε καί ένίσχυσε τόν πληθυσμό της μέ τή μεταφορά κατοί
κων άπό άλλοΰ.

’Έ τσι, τώρα , είναι δυνατό νά συνδέσουμε τόν εποικισμό τής Π άτρας μέ 
τά γενικά έποικιστικά μέτρα πού έλαβε ό Νικηφόρος καί πού τά γνωρίζουμε 
άπό τό Θεοφάνη1. Ή  έποχή τής μεταφοράς τών πληθυσμών συνέπεσε μέ τό 
φθινόπωρο τοΰ 809 καί τό χειμώνα τοΰ 809-810, χρονολογία δηλ. πού φαί
νεται λογική γιά μεταφορά πληθυσμών άπό τή μακρινή Καλαβρία, σέ μιά 
πόλη πού άνακαινίσθηκε μετά τό 805, άφοΰ κατετροπώθησαν οί Σλάβοι. ’ Εάν 
δεχτοΰμε δτι τά γεγονότα πού μνημονεύει τό Χρονικό τής Μ ονεμβασίας δέ 
συμπίπτουν μέ τήν αφήγηση τοΰ Πορφυρογέννητου καί δτι ή σλαβική επίθε
ση κατά τής Πάτρας έγινε άργότερα, τότε τά χρονικά δρια μέσα στά  όποια 
πρέπει νά εντάξουμε τήν πληροφόρηση τοΰ αύτοκράτορα γιά τή νίκη, τήν οι
κοδόμηση τής πόλης καί τή μεταφορά πληθυσμού άπό τήν ’ Ιταλία είναι πολύ 
περιορισμένα. Τό Χρονικό τής Μονεμβασίας, βέβαια, περιορίζει δλα αύτά τά 
γεγονότα ώ ς τό Φεβρουάριο τοΰ έπόμενου έτους πού πέθανε ό Ταράσιος, τό 
έλάχιστο δμως αυτό χρονικό διάστημα είναι άνεπαρκέστατο2. Τέλος, επιβάλ
λεται, έπί πλέον, νά δεχτοΰμε δτι ή Πάτρα πρέπει νά ήταν άπό τήν άρχή κα
λά οχυρωμένη γιά νά μπορέσει νά άντέξει σέ εφόδους οχι μόνο τών Σλάβων, 
άλλά, περισσότερο άκόμη, τών Α ρ ά β ω ν  πειρατών.

Π ώ ς μπορούν δμως νά συμβιβαστούν τά παραπάνω μέ τό Χρονικό τής 
Μονεμβασίας πού αναφέρει δτι ώ ς τό θάνατο τοΰ Ταρασίου ή πόλη είχε χτι-

1. Θεοφάνης, δ.π., σ. 486 «...χριστιανούς άποικίσας έκ παντός θέματος έπί τάς 
Σκλαυινίας γενέσθαι προσέταξεν». Βλ. P. Charanis, Nicephorus, ο.π., σ. 82. Τοϋ ίδιου, 
Observations, ο.π., σ. 13.

2. Μήπως δμως ή φράση τοΰ Χρονικού «πατριαρχοΰντος Ταρασίου» πρέπει νά συν
δεθεί μέ τά έπόμενα, όπως φαίνεται άπό τήν έκδοση Λάμπρου ('Ιστορικά μελετήματα, 
έν Άθήναις 1884, σ. 103) και σύμφωνα μέ τό χειρόγραφο τοΰ Κουτλουμουσίου; (...« ’Αρ
χιεπισκοπή δέ τυγχάνουσα πρότερον έτιμήθη εις μητρόπολιν παρά τοΰ αύτοΰ Νικηφόρου. 
Πατριαρχοΰντος δέ Ταρασίου έδόθη προς αύτήν κατ’ έπίδοσιν καί ή άγιωτάτη έπισκοπή 
Λακεδαιμόνιας καί ή Μεθώνη καί ή Κορώνη»), ’Ά ν  τά πράγματα είναι ετσι, τότε δέν ύπάρ- 
χει χρονικός περιορισμός. Στή νεώτερη δμως έκδοση τοΰ Dujcev (σ. 20-21) ή παραπάνω 
φράση συνδέεται μέ τά προηγούμενα κι £τσι τό χωρίο τοΰ Κουτλουμουσιανοΰ κώδικα συμ
φωνεί μ’ έκεΐνο τοΰ κώδικα τών Ίβήρων.



Ή  σλαβική έποίκηση στήν Πελοπόννησο 411

στεΐ «έκ βάθρων» καί είχε εποικιστεί άπο τούς Πατρινούς τής Καλαβρίας; 
Ά φ ο ΰ  υπήρχε ήδη ή πόλη τής Πάτρας, πώ ς κατασκευάστηκε έ κ β ά θ ρ ω ν ;  
Νομίζουμε δτι εδώ δέν πρέπει νά έρμηνέψουμε τήν έκφραση «έκ βάθρων» κυ
ριολεκτικά. Είναι γνωστό πώ ς ή άξία τοϋ Χρονικού τής Μονεμβασίας, ώς 
έγκυρης ιστορικής πηγής, μετά τή δημοσίευση τοΰ σχολίου τοΰ Ά ρ έθ α  καί 
τις μελέτες νεώτερων ερευνητών (π.χ. τοΰ Lem erle1 καί ιδιαίτερα τοΰ Χ α - 
ρανή2) έγινε γενικά δεκτή γιά τή σκοτεινή έποχή τών βαρβαρικών επιδρομών. 
Οί πηγές δμως τοΰ δεύτερου μέρους τοΰ Χρονικοΰ, πού άφορά ειδικά τήν 
Πελοπόννησο, είναι δύσκολο νά έπισημανθοΰν καί είναι πολύ πιθανό νά άν- 
τλεΐ, δπως ειπώθηκε3, άπό τήν προφορική παράδοση, τουλάχιστο έμμεσα. 
Τοΰτο δέν εΐναι παράδοξο, άφοΰ καί κείμενο πού προήλθε άπό τό αύτοκρατο- 
ρικό περιβάλλον (Περί βασιλείου τάξεω ς), στο κεφάλαιο πού άφορά τούς Σ λά 
βους τής Πελοποννήσου χρησιμοποιεί έπίσης λαϊκές παραδόσεις4. Τό Χρονι
κό δμως τής Μονεμβασίας, στο σημείο πού μιλά γιά τή μητρόπολη τής Π ά
τρας, πλησιάζει ύφολογικά τά αγιολογικά κείμενα, ενα άπό τά όποια δέν άπο- 
κλείεται νά χρησίμευσε ώ ς άμεση πηγή του. Στις πηγές λοιπόν άπό τις όποι
ες άντλησε οφείλεται ί'σως δτι ύπάρχουν στό Χρονικό ύπερβολές καί τυποποι
ημένες εκφράσεις, π .χ .: «π  ά σ α ν τήν Θεσσαλίαν καί τήν 'Ελλάδα π ά σ α ν » :  
τυποποιημένη ύπερβολική έκφραση πού συναντάται καί άλλοΰ (π.χ. στά Θαύ
ματα τοΰ άγιου Δημητρίου, στόν Εύάγριο καί στον Πορφυρογέννητο )5. «μ  ή- 
τ ε τ ώ τ ώ ν  Ρ ω μ α ί ω ν  β α σ ι λ ε ΐ  μ ή τ ε έ τ έ ρ ω  υ π ο κ ε ί μ ε 
ν ο  ι»: στερεότυπη έκφραση πού συναντάται περίπου ή ΐδια καί στόν Πορφυ

1. P. Lemerle, Chronique, δ.π., σ. 21 κ.έ.
2. P. Charanis, Chronicle, δ.π., σ. 141 κ.έ. Τοϋ ίδιου, On the Question of the 

Slavonic Settlements in Greece During the Middle Ages: Byzantinoslavica 10 (1949) 
254 κ.έ. Τοϋ ϊδιου, Slavic Settlement δ.π., σ. 91 κ.έ. Τοϋ ’ίδιου, Observations δ.π., σ. 
1 κ.έ. (Βλ. καί εκδ. Variorum Reprints άρ. X, XI, XVI, X X I). Τοϋ ίδιου, On the De
mography of Medieval Greece. A Problem Solved: Balkan Studies 20 (1979) 193 κ.έ.

3. Δ. Ζακυθηνοϋ, Οί Σλάβοι έν 'Ελλάδι, δ .π ., σ. 40-41. P. Lemerle, Chronique, 
δ.π., σ. 39.

4. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, De administrando, δ.π., κεφ. 49 «ταΰτα οί 
πρεσβύτεροι καί άρχαιότεροι ανήγγειλαν, παραδόντες άγράφως, χρόνω τε καί βίω τοΐς ύ
στερον, δπως άν κατά τόν προφήτην γνω γενεά ή έρχομένη τό γεγονός θαΰμα... καί άναστή- 
σονται καί άπαγγελοϋσιν αύτό τοΐς υίοΐς αύτών».

5. P. Lemerle, Miracles, δ.π., τ. Α 'σ . 175 «Έγένετο τοίνυν, ώς είρηται... τό τών Σκλα- 
βήνων έπαρθήναι έ'θνος... καί κατά θάλασσαν όπλισαμένους, καί πασαν τήν Θετταλίαν καί 
τάς περί αύτήν νήσους καί τής Ελλάδος, ετι μήν καί τάς Κυκλάδας νήσους, καί τήν ’ Λ /α 
ίαν πασαν, τήν τε ’Ήπειρον καί τό πλεΐστον τοΰ ’ Ιλλυρικού καί μέρος τής Ά σίας έκπορ- 
θήσαι...» Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, De Thematibus, δ.π., σ. 91 «  έσλαβώθη δέ 
πασα ή χώρα καί γέγονε βάρβαρος». Εύαγρίου, ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία, εκδ. J. Bidez- 
L. Parmantier, Amsterdam 1964, σ. 228 (VI, 10).
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ρογέννητο1 καί πού άφορά Σλάβους τής βόρειας Βαλκανικής, περιοχή δπου 
Οά άρμοζε ίσω ς περισσότερο- «συμβαλών τω  Σθαβινώ έθνει είλέ τε καί ήφά- 
νισε ε ι ς  τ έ λ ο ς » :  'Υπερβολή, άφοΰ τό ’ίδιο το Χρονικό μιλά παρακάτω γιά 
Σλάβους πού έγιναν χριστιανοί, καί άφοϋ, μετά τό 805 ή παρουσία των Σ λά 
βων τής Πελοποννήσου είναι έμφανής, οχι μόνο στόν Ταΰγετο, δπου διατηρή
θηκαν γιά αιώνες, άλλά καί στήν ύπόλοιπη Πελοπόννησο, δπου, έπί βασιλείας 
Θεοφίλου καί Μιχαήλ έπαναστάτησαν καί μπόρεσαν νά ξεφύγουν γιά λίγο 
άπό τόν βυζαντινό έλεγχο.

’Έ τσ ι λοιπόν και ή φράση άνωκοδόμησε έ κ  β ά θ ρ ω ν  είναι στερεό
τυπη καί χρησιμοποιείται συνηθέστατα σέ έπιγραφές ναών. Τή συναντοΰμε 
στο Φώτιο μέ τήν πραγματική της έννοια2, άλλά ή συχνή έπανάληψή της σέ 
έπιγραφές ναών, πού είναι συνήθως κείμενα λαϊκά, συντέλεσε, μέ τόν καιρό, 
νά μήν έκφράζει τίποτε συγκεκριμένο, άλλά άπλώς νά συντροφεύει τά ρήμα
τα «άνηγέρθη», «άνοικοδομήθη» άκόμη καί τό «άνεκαινίσθη». Τοΰτο άποδει- 
κνύεται οχι μόνο άπό τή χρήση τοΰ τελευταίου ρήματος, - ή φράση «άνεκαινί
σθη έκ βάθρων» περιέχει αντίφαση - άλλά καί άπό τό δτι πολλές έπιγραφές 
στή θέση τής λέξης «βάθρων» άναγράφουν «βόθρων», «βόθρου» καί «βαρά 
θρων»3. 'II  παλαιότερη άπ’ αύτές είναι έπιγραφή τοΰ έτους 1027, κείμενο λαϊ
κό, χαραγμένο πάνω σέ στήλη, πού βρέθηκε στήν άκρη γέφυρας τής άρχαίας 
Σπάρτης4. Ή  έπιγραφή χρονικά δέν απέχει πολύ άπό τή συγγραφή τοΰ Χ ρο- 
νικοΰ τής Μονεμβασίας, πράγμα πού δείχνει δτι ή έκφραση «έκ βάθρων» χρη
σιμοποιούνταν συχνά άπό τόν Γ τουλάχιστο αιώνα. Πρόκειται λοιπόν γιά μιά 
κοινή έκφραση πού σέ πολλές περιπτώσεις δέ σήμαινε τίποτε καί πού δέν άπο- 
κλείεται μάλιστα νά εΐσήλθε στήν αφήγηση τοΰ Χρονικοϋ άπό μεταγενέστερο 
άντιγραφέα. Τέλος, κι άν άκόμη ό συγγραφέας τοΰ Χρονικοϋ χρησιμοποιεί 
τή φράση μέ τήν κυριολεκτική της σημασία πρέπει νά δεχτοΰμε δτι ή έγκατά-

1. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, De administrando, δ.π., κεφ. 29, σ. 124 «μή
τε τω  βασιλεΐ Ρωμαίων μήτε έτέρω τινί υποκείμενοι»!

2. Φωτίου, 'Ομιλίαι, εκδ. Β. Λαούρδα, Θεσσαλονίκη 1959, σ. 100 «ή πόλεις ύπη- 
κδους, τάς μέν πάλαι κάτω κειμένας άνορθώσας, τάς δέ έκ βάθρων αύτών άνεγείρας...»

3. Βλ. συγκεντρωμένα παραδείγματα στο έργο τοϋ Ν. Μουτσοπούλου, Συμβολή στή 
μορφολογία της 'Ελληνικής Γραφής. Λεύκωμα βυζαντινών καί μεταβυζαντινών έπιγρα- 
φών, Θεσσαλονίκη, 1977, σ. 54, 61, 62, 67, 78, 79, 101, 134, 179.Α. Παλιούρα, Αιτωλο
ακαρνανία. Συμβολή στή μελέτη τών βυζαντινών καί μεταβυζαντινών μνημείων, ’ Ιωάννι
να 1981, σ. 244. Α. Ξυγγοπούλου, Ό  ναός τής έπισκοπής Σκοπέλου: ΑΕ, 1959, σ. 188. 
Γ. Γούναρη, Οί τοιχογραφίες τών 'Αγίων ’Αποστόλων καί τής Παναγίας Ρασιώτισσας στήν 
Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 22-23. Πρβλ. Α. Άβραμέα, Ό  «τζάσις τών Μελήγγων»: 
Παρνασσός 16 (1974) 294. Τήν πληροφορία γιά τή χρήση τών λέξεων «βόθρων» καί «βα
ράθρων» οφείλω στόν κ. Α. Παλιούρα.

4. Δ. Ζακυθηνοϋ, Κάστρον Λακεδαίμονος: 'Ελληνικά 15 (1967) 98-99 «...ήβουλί- 
θην τή τοϋ θεοΰ κελεϋσι άνεγΰρε έκ βαράθρων άγιων ναών...»
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στάση πληθυσμού σέ μιά πόλη επρεπε νά συνοδεύεται άπό τεράστια εργα, 
πράγμα πού καθιστά τή φράση άπλώς υπερβολική.

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, και πάλι δτι πρόκειται πράγματι, γιά ανακαίνιση 
τής Π άτρας καί οχι γιά κατασκευή έκ θεμελίων. Ά κ όμ η  καί τό ΐδιο τό Χ ρο
νικό, μετά τήν ύποταγή τών Σλάβων άπό τόν Σκληρό, άναφέρει δτι, μόλις 
πληροφορήθηκε ό αύτοκράτορας Νικηφόρος τά συμβάντα «διά φροντίδος εθε- 
το τό καί τάς έκεΐσε πόλεις ά ν α κ α ι ν ί σ α ι  καί ας οί βάρβαροι ήδάφισαν 
εκκλησίας άνοικοδομήσαι». 'Υπάρχει διαφορά άνάμεσα στίς ύπάρχουσες πό
λεις (έ κ ε ϊ σ  ε πόλεις) πού ήθελε νά άνακαινίσει ό αύτοκράτορας καί στίς 
κατεδαφισμένες εκκλησίες (δσες βέβαια ύπήρχαν έξω  άπό φρούρια) πού ήθε
λε νά άνοικοδομήσει. 'Η  ανοικοδόμηση λοιπόν τής Π άτρας καί ή μεταφορά 
πρόσθετου πληθυσμοϋ, πού μνημονεύει αμέσως πιο κάτω  τό Χρονικό, ήταν 
απόρροια τής πρόθεσης τοϋ αύτοκράτορα νά ανακαινίσει τις πόλεις. Ε ξάλλου, 
καί μόνο ή ύπαρξη πόλεων στήν Πελοπόννησο δείχνει δτι κατοικοΰνταν άπό 
'Έλληνες, άφοΰ είναι γνωστό δτι οί Σλάβοι δχι μόνο δέν κατοικούσαν σέ πό
λεις1, άλλά δέ χρησιμοποιούσαν ούτε τά σπίτια πού έγκατέλειπαν οί "Ελληνες καί 
δτι ζοΰσαν κατά μικρούς συνοικισμούς, σέ καλύβες πού τις ονόμαζαν «κάσες» 
καί «σκηνές»2. Πρέπει άκόμη νά άναφέρουμε δτι τά δύο άλλα χειρόγραφα τοϋ 
Χρονικού τής Μονεμβασίας δέν μνημονεύουν τήν ανοικοδόμηση τής Πάτρας 
καί τής Λακεδαίμονος. Ε π ίση ς δ Ά ρέθας στό σχόλιό του άναφέρει δτι ό πλη
θυσμός μεταφέρθηκε στό «άρχαΐο πόλισμα τών Π ατρών» χωρίς νά μνημονεύει
κατασκευές3.

Πριν τελειο^σουμε τό κεφάλαιο γιά τούς 'Έλληνες τής περιοχής τής Π ά
τρας πρέπει νά προσέξουμε ιδιαίτερα μερικά στοιχεία πού μας παρέχει ό 
Πορφυρογέννητος. Κ ατά τήν έφοδο τών Σλάβων έναντίον τής Πάτρας, έκεΐ- 
νοι πού ένέλαβαν νά ειδοποιήσουν τό στρατηγό ήταν οί άρχοντες τής πόλης. 
Ε π ίση ς, μολονότι ό στρατός πού εδρευε στήν Κόρινθο ήταν μιά δύναμη στήν 
οποία υπολόγιζαν οί πολιορκούμενοι, ή μάχη κερδήθηκε άπό τούς ΐδιους τούς 
«οίκήτορες» τοϋ κάστρου, πού άνοιξαν τις πύλες καί δρμησαν μέ θάρρος κα
τά τών Σλάβων. Φαίνεται λοιπόν πώ ς στήν πόλη ύπήρχε κάποια έσωτερική 
στρατιωτική οργάνωση τών ΐδιων τών κατοίκων πρός άντιμετώπιση τέτοιων 
ξαφνικών γεγονότων. Ή  οργάνωση αύτή δείχνει πείρα καί εξοικείωση μέ μιά 
οχι άσυνήθιστη κατάσταση. 'Η  ΐδια περίπου οργάνωση ύπήρχε καί στή Θ εσ
σαλονίκη. 'Η  άποστολή π.χ., μερικών πλοίων «εις τά τών Θηβών καί Δημη- 
τριάδος μέρη» μέ σκοπό νά προμηθευτούν, άπό τούς Βελεγεζίτες, μέ τούς ό-

1. Πρβλ. J. Koder, Προβλήματα, ο.π., δπου άναφέρεται δτι οί Σλάβοι έποικοι στήν 
περιοχή Δρόπολης, ενώ εξαφάνισαν κάθε είδος διοικήσεως τών προκατόχων τους, δεν ορ
γάνωσαν οί ’ίδιοι ενα νέο κέντρο.

2. P. Lemerle, Miracles, ο.π., τ. Β', σ. 235.
3. Σ . Κουγέα, δ.π., σ. 474.
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ποιους είχαν ειρήνη, ξηρούς καρπούς, έγινε μετά άπό απόφαση τών «κρατούν- 
των καί τών πολιτών»1. ’ Εξάλλου, κατά τις συχνές επιθέσεις τών Σλάβων 
έναντίον της Θεσσα?Λνίκης, ό λαός ήταν εκείνος πού σήκωνε τό κύριο βάρος 
τής φρουρήσεως τής πόλης. Καθώς παρατηρεί ό Lem erle, υπήρχε κάποια ορ
γάνωση τής οποίας ή βάση ήταν χωρίς αμφιβολία στρατιωτική2. Αύτή ή ορ
γάνωση πρέπει νά υπήρχε οχι μόνο στήν Πάτρα άλλά καί σέ άλλες πόλεις τής 
Πελοποννήσου, άκόμη καί τοΰ άνατολικοΰ της τμήματος, οί όποιες βρίσκον
ταν σέ μεγαλύτερη απόσταση άπό τούς πυκνούς σλαβικούς οικισμούς τοϋ εσω 
τερικού τής χερσονήσου.

5. Λακωνία

Σλάβοι Ταϋγέτου

Στόν Ταΰγετο κατοικούσαν τά  σλαβικά φύλα τών Μηλιγκών καί Έ ζ ε -  
ριτών γιά τά  όποια διαθέτουμε περισσότερες πληροφορίες3. Οί Μηλιγκο'ι κα
τοικούσαν στο δυτικό μέρος τοΰ βουνοΰ καί οί Έ ζερίτες στο άνατολικό. Κοι
τάζοντας τό χάρτη, βλέπουμε, πράγματι, αριστερά καί δεξιά τής μεγάλης 
οροσειράς νά ύπάρχουν πολλά σλαβικά τοπωνύμια4. Ό  Πορφυρογέννητος ά- 
ναφέρει δτι οί Σλάβοι κατοίκησαν εκεί, γιατί ήταν τόπος δύσκολος5. Τό ίδιο 
περίπου άναφέρεται καί στο Χρονικό τοΰ Μ ορέως, άφοΰ ή περιοχή τους ξε
χωρίζεται άπό τά χωριά «δπου είναι εις τούς κάμπους»6. Σ το  ίδιο Χρονικό 
μνημονεύεται μόνο τό δνομα τών Μηλιγκών, μέ τό όποιο, δμως, δηλώνονται:

1. P. Lemerle, ο.π., τ. Α ', σ. 214.
2. P. Lemerle. ο.π., τ. Β ', σ. 135.
3. Δ. Ζακυθηνοϋ, Οί Σλάβοι έν Έλλάδι, δ.π., σ. 51 κ.έ., δπου άναφέρονται 8λα οσα 

άφοροϋν τούς Σλάβους τοϋ Ταϋγέτου. Βλ. έπίσης Η. Ahrweiler, Une inscription mecon- 
nue sur les Melingues de Taygete: BCII 86 (1962) 3 κ.έ. A. Bon, Moree, δ.π., σ. 506-7.

4. Δέν είναι σωστδ δτι οί Έζερίτες απλώνονταν ώς τον Μαλέα, δπως αναγράφει ό 
Η. Dieten (Zur Bedeutung der Einwanderung der Slaven: Στο «Byzanz in 7 Jahr- 
hundert. Untersuchungen zur Herausbildung des Feudalismus, Berlin 1978, σ. 
100). Έπί Μιχαήλ Γ ' ό στρατηγός ©εόκτιστος ύπέταξε τούς Σλάβους τοΰ Ταϋγέτου καί 
υπέβαλε στους Έζερίτες πολύ μεγαλύτερο φόρο άπ’ δ,τι στους Μηλιγκούς. Ή  διαφορά 
αύτή ερμηνεύτηκε δτι άντιπροσώπευε, καί τήν άριθμητική διαφορά τών δύο φύλων (Α. 
Bon, Peloponnese, σ. 63). ’Αργότερα, δμως, δταν οί Σλάβοι τοϋ Ταϋγέτου επαναστάτη
σαν, αύξήθηκαν τά τέλη σέ 600 νομίσματα γιά τό κάθε φύλο, γιά νά μειωθούν καί πάλι 
καί νά φθάσουν στο πρώτο έπίπεδο σέ σύντομο χρονικό διάστημα. Επομένως, είναι πι
θανό ό άριθμός τών τελών πού πλήρωνε τό κάθε φύλο νά μήν ήταν άνάλογος μέ τόν άριθ- 
μό τών κατοίκων. Πρέπει νά παρατηρήσουμε έπίσης δτι καί οί κάτοικοι τής Μάνης πλή
ρωναν έξαρχής 400 νομίσματα, ποσό πού ξεπερνά έκεΐνο πού πλήρωναν καί τά δυό σλαβικά 
φύλα μαζί.

5. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, De administrando, δ.π., κεφ. 50.
6. Χρονικόν Μορέως, στ. 2997 κ.έ., 3004 κ.έ.



οί Σλάβοι καί τών δύο πλευρών τοϋ Ταϋγέτου1. ’ Ακόμη καί στο Βίο τοΰ Νί- 
κωνα τοΰ Μετανοείτε, οί Σλάβοι που προσέβαλαν τό Μετόχι τής Μονής καί 
πού πρέπει οπωσδήποτε νά προέρχονταν άπό τήν κοντινή ανατολική πλευρά 
τοΰ Ταϋγέτου, ονομάζονται Μηλιγκοί2. ’ Από τή γαλλική παραλλαγή τοΰ Χ ρο- 
νικοΰ τοΰ Μ ορέως μαθαίνουμε δτι Σλάβοι υπήρχαν στήν περιοχή τής Κινστέρ- 
νας (έτος 1296), δπου, μετά τήν κατάληψη τής Μονεμβασίας άπό τούς Φράγ- 
κους, χτίστηκε τό κάστρο τοΰ Λεύκτρου γιά νά έλέγχονται ευκολότερα3. 
Στήν ΐδια περιοχή (Ά ρδού β ιστα ) γνωρίζουμε καί τό δνομα κάποιου άρχοντα 
Michali Spano4. Σ το  σημείο αυτό (γύρω άπό τήν Καρδαμύλλη) ύπάρχουν 
πυκνά σλαβικά τοπωνύμια. Τέλος, πρέπει νά παρατηρήσουμε δτι στο δεύτε
ρο μισό τοΰ ΙΓ ', στόν ΙΔ ', καί στόν ΙΕ ' αιώνα διαθέτουμε ειδήσεις μόνο γιά 
Σλάβους τής δυτικής πλευράς τοΰ Ταϋγέτου (περιοχές Γιάνιτσας, Λεύκτρου, 
Οίτύλου). Οί Σλάβοι τής άνατολικής πλευράς φαίνεται δτι είχαν έξαφανισθεΐ 
νωρίτερα.

Στή δυτική πλευρά τοΰ Ταϋγέτου σώθηκαν ώ ς τις μέρες μας επιγραφές 
ναών, στις όποιες συναντοϋμε ονόματα Σλάβων Μηλιγκών τής περιοχής. 
Είναι γνωστές οί έπιγραφές τών ναών τοΰ Α γίου  Γεωργίου τών Στεφανοπου- 
λιάνων Οίτύλου5 καί τοΰ 'Αγίου Νικολάου στο Καμπινάρι Πλάτσας6, πού άνή
κουν στο πρώτο μισό τοΰ ΙΔ ' αιώνα. Καί στις δυο έπιγραφές άνάμεσα στά
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1. Χρονικό Μορέως, στ. 2998-2999.
«δτι, άφότου έγένετον τοϋ Μυζήθρα τό κάστρον,
και ενι άπάνω εις τόν ζυγόν, τοϋ Μελιγοϋ τόν δρόγγον...»

2. Σ . Λάμπρου, Ό  Βίος Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε: ΝΕ 3 (1906) 200.
3. Livre de la conqueste de la princee de 1’ Amoree, εκδ. J. Longnon, Paris 1911, 

παρ. 823.
4. G.L.F. Tafel - G. M. Thomas, Urkunden zur alteren Handels und Staats 

Geschichte der Republic Vencdig, τ. Γ ', σ. 233. H. Ahrweiler, δ.π., σ. 3 κ.έ., δπου ά- 
ναγράφεται ό «σεβαστός τζάσις τών Μεληγγών κυρ Κωνσταντίνος Σπανίς». Βλ. καί ’Α. 
Άβραμέα, δ.π., σ. 293 κ.έ.

5. Η. Ahrweiler, δ .π .,σ. 3 «Έ τη  ,ςωμ'έπεί βασιλείας Άνδρωνίκου τοΰ υίοΰ κ[υρ]ίου
Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγο[υ] | καί θειωτάτου σευαστοΰ. Τέλει τών Μελήγγων κύρ Κων
σταντίνου τοΰ Σπανί καί κύρ Λαριγκα τοΰ (Σ) | λαβούρι καί "Αννης. +  "Αγιε Γεώργιε
σκέπε τούς εύ στήσοντα(ς) καί άνακαινύσαντας τόν θεΐόν σου ναόν. | Μνήσθητι Κ(ύρι)ε 
τοΰ δούλου σου κατά τόν νόμον σου τοΰ Κοπωγί κ[αί] τής συμβίας αύτοΰ Ελένης, αμήν -■ »

6. Ν. Μουρίκη, Οί τοιχογραφίες τοΰ αγίου Νικολάου στήν Πλάτσα τής Μάνης; Ά -
θήναι 1975, σ. 12 «Τόν δ’ έβρών ναόν, άγνωούμενον τίνος | δν ό φ....... ας χρόνω (ν) C. |
Τοΰτον ένεκαίνισεν, ό πανευγενέστατο(ς) j πανσέβαστος τζαούσιο(ς), δρόγκου Μελιγ- 
γών, | Κωνσταντΐ[νος....]ος, ό Σπανής, | αμα συμ[βίας τζα]ουσίνης Μαρίας. | Μω- 
σή θεόπτη, προσκιαγραφουμένη, | ήν άρχιτέκτον, Βεσελεήλ πανσόφως, j είς κτίσεως 
ϊπιξεν, οίκονουργείαν, ] τής σής λογχίας, ίστόρει Παντοκράτ6}ρ. | ’Εγώ δέ τοΰτον τ(όν) 
ναόν παντεπόπ[τη] | ...,ς γάρ δόξης, ώφθης κτισμάτ(ων) | ούκ ένδεα πλήν τών έμών
πονημάτων, | σύ δ’ άντίδηδης μοι λύσιν σφαλμάτων. | Σκι.............  σκινομάτων. ’Έτ(ους)
,ςωμς' ίνδικτιώνος.
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ονόματα βρίσκουμε καί εκείνο τοϋ «Τ ζά ση »  τών Μηλιγκών, Κωνσταντίνου 
Σπανή. 'Ο  Κωνσταντίνος Σπανής, γνωστός καί άπό μια έμμετρη τουρκική 
χρονογραφία, σύμφωνα μέ τήν όποια τό έτος 1335 αντιμετώπισε τούς Τούρ
κους τοϋ έμίρη τοϋ Άϊδινίου, U m ur, κατά τήν έκστρατεία τους στήν Πελο
πόννησο, «έχει όλα τά χαρακτηριστικά ενός βυζαντινού άξιωματούχου τής 
έποχής τών Παλαιολόγων, άφοΰ μοιράζει τό χρόνο του σέ πολεμικές έπιχει- 
ρήσεις καί σέ πράξεις ευσεβείς, δπως είναι ή άνακαίνιση τοϋ ναοΰ τής Μάνης»1. 
Ά π ό  τις δύο παραπάνω έπιγραφές μπορούμε νά καταλήξουμε στό συμπέρασ
μα δτι, τήν έποχή αύτή, δσοι Σλάβοι έπιζοΰσαν στή δυτική πλευρά του Ταϋ- 
γέτου ήταν έκχριστιανισμένοι, άφοΰ οί άρχοντές τους άνακαινίζουν έκκλησίες 
καί έπομένως υποστηρίζουν επίσημα τή νέα θρησκεία.

Τελευταία ό Ν. Δρανδάκης δημοσίευσε δυό έπιγραφές άπό τήν περιοχή 
τοϋ δυτικοΰ Ταϋγέτου πού μνημονεύουν έπίσης σλαβικά ονόματα (Στανήνα, 
Σηράκος, Δοβορότας) καί άποδεικνύουν δτι υπήρχαν έκεΐ Σλάβοι χριστιανοί, 
τουλάχιστο δύο αιώνες νωρίτερα. Πρόκειται γιά δυό ενεπίγραφες πλάκες πού 
βρέθηκαν σέ ναούς τοϋ χωριοΰ Μηλέα, καί πού χρονολογικά ανήκουν στον 
IB ' αιώνα2. Στήν πρώτη έπιγραφή άξιοπρόσεκτο είναι δτι ό γιος τοϋ Σηράκου 
έχει τό βυζαντινό ονομα «Π όθος». Πρόκειται λοιπόν γιά εκχριστιανισμένους 
καί πιθανότατα γιά έξελληνισμένους Σλάβους. Δέν είναι γνωστό πότε έκχρι- 
στιανίσθηκαν οί Σλάβοι τοϋ Ταϋγέτου - πιθανώς έπί Βασιλείου Α ' ή στά χρό
νια τοϋ Νίκωνα τοϋ Μετανοείτε - εκείνο ομως πού πρέπει νά θεωρήσουμε 
ώ ς βέβαιο είναι δτι καί μετά τήν ένταξή τους στή χριστιανική θρησκεία οΐ 
πηγές συνέχισαν νά τούς ξεχωρίζουν άπό τούς έλληνικούς πληθυσμούς τής 
περιοχής, άφοΰ μνημονεύονται ώς τήν Τουρκοκρατία. Ά ρ α  έκχριστιανισμός 
τών Σλάβων δέ σήμαινε καί αφομοίωση.

Λακεδαίμων

Τό Χρονικό τής Μονεμβασίας μνημονεύει δτι ό αύτοκράτορας Νικηφό
ρος, έκτος άπό τήν Πάτρα, έκτισε «έκ βάθρων» καί τή Λακεδαίμονα, δπου 
καί μετέφερε ξένον πληθυσμό (Καφήρους, Θρακησίους καί Α ρμενίους). Ή  
περιοχή πού άπλώνεται δυτικά καί νότια τής Σπάρτης άνήκει στίς περιοχές 
δπου τά σλαβικά τοπωνύμια είναι πυκνά (χάρτες 1 ,2 ,3 ). Σ τό  Βίο τοϋ αγίου

1. Ν. Μουρίκη, ο.π., σ. 15.
2. Ν. Δρανδάκη, Δύο βυζαντινές ενεπίγραφες πλάκες άγιας τράπεζας σέ ναούς της 

μεσσηνιακής Μάνης: ’Ανάτυπο άπο τον τόμο «Μνήμη» Γεκ>ργίου I. Κουρμούλη, ’Αθηναι 
1980, σ. 1, 4. Στή μονοκάμαρη εκκλησία του άγίου Νικολάου: «Θησηασθήρηο τοϋ 'Αγίου 
Νηκολάου κέ τής 'Αγήας Βαρ/βάρας' ή ψάλοντες εΰχεσθε του δούλου τοϋ Θ (εο )ΰ Στάνή/να 
χε ΙΙοθου, ηοΰ Σηράκου». Στή μονό/ωρη εκκλησία τής ΙΙαναγίτσας, του συνοικισμού Φα- 
γριανικα: «Μινίστιτη Κ(ύριε) Τοϋ δούλου σου δοβορότα κέτή«ς» συνβίου κ(αί) τόν τέκ«ν» 
ον άφτοΰ--|-».
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καί έπομένως υποστηρίζουν επίσημα τή νέα θρησκεία.
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Σηράκος, Δ οβορότας) καί άποδεικνύουν δτι ύπήρχαν έκεΐ Σλάβοι χριστιανοί, 
τουλάχιστο δύο αιώνες νωρίτερα. Πρόκειται γιά δυο ένεπίγραφες πλάκες πού 
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έχει τό βυζαντινό δνομα «Π όθος». Πρόκειται λοιπόν γιά εκχριστιανισμένους 
καί πιθανότατα γιά εξελληνισμένους Σλάβους. Δέν είναι γνωστό πότε έκχρι- 
στιανίσθηκαν οί Σλάβοι τοΰ Ταϋγέτου - πιθανώς έπί Βασιλείου Α ' ή στά χρό
νια τοΰ Νίκωνα τοΰ Μετανοείτε - έκεΐνο δμως πού πρέπει νά θεωρήσουμε 
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περιοχής, άφοΰ μνημονεύονται ώ ς  τήν Τουρκοκρατία. Ά ρ α  έκχριστιανισμός 
τών Σλάβων δέ σήμαινε καί αφομοίωση.

Λακεδαίμων

Τό Χρονικό τής Μονεμβασίας μνημονεύει δτι ό αύτοκράτορας Νικηφό
ρος, έκτος άπό τήν Πάτρα, έκτισε «έκ βάθρων» καί τή Λακεδαίμονα, δπου 
καί μετέφερε ξένον πληθυσμό (Καφήρους, Θρακησίους καί Α ρμενίους). Ή  
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1. Ν. Μουρίκη, ο.π., σ. 15.
2. Ν. Δρανδάκη, Δύο βυζαντινές ένεπίγραφες πλάκες άγίας τράπεζας σέ ναούς τής 

μεσσηνιακής Μάνης: ’Ανάτυπο άπό τόν τόμο «Μνήμη» Γεωργίου I. Κουρμούλη, ’Αθήναι 
1980, σ. 1, 4. Στή μονοκάμαρη έκκλησία τοϋ άγίου Νικολάου: «Θησηασθήρηο τοϋ 'Αγίου 
Νηκολάου κέ τής 'Αγήας Βαρ /βάρας’ ή ψάλοντες εϋχεσθε τοΰ δούλου τοΰ Θ (εο)ΰ Στάνή /να 
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Νίκωνα συναντούμε Σλάβους τοΰ Ταϋγέτου νά κάνουν αρπαγές σέ μετόχι τής 
Μονής τοϋ αγίου1. Ε π ίση ς τδ φρούριο τοΰ Μυστρα χτίστηκε αργότερα άπό 
τούς Φράγκους γιά νά έλέγχει τούς Σλάβους τοΰ Ταϋγέτου. Οί τύχες τής Α α- 
κεδαίμονας είναι δύσκολο νά διερευνηθοΰν στούς σκοτεινούς αύτούς χρόνους. 
"Ε τσι ό Kresten σημειώνει πώ ς δέν μπορεί νά άπαντήσει στο έρώτημα, αν 
ή Σπάρτη συνέχιζε νά έπιζεΐ μέ ελληνικό πληθυσμό2. Στήν Σ Τ ' δμως οικου
μενική σύνοδο τοΰ 6 8 0 /1 , έκτος άπό τούς έπισκόπους Κορίνθου καί Ά ργ ου ς, 
παρευρισκόταν καί ό έπισκοπος Λακεδαίμονος3. Τοΰτο έχει εξαιρετική ση
μασία, γιατί, έκατό περίπου χρόνια μετά τις σλαβικές έπιδρομές, φαίνεται 
πώ ς ή Λακεδαίμονα βρισκόταν σέ βυζαντινά χέρια. Βέβαια, δπως καί στήν 
περίπτωση τής Κορίνθου, ύποστηρίχτηκε δτι ό έπισκοπος δέν έδρευε στήν 
πόλη αύτή, άλλά στή Μονεμβασία4, δπου, σύμφωνα μέ τό Χρονικό, είχε κα- 
ταφύγει τό 587. Ά ν  δεχτούμε τήν άποψη αύτή, θά έπρεπε ή έπισκοπή νά εί
χε ώ ς εδρα ολόκληρο τό διάστημα τών 218 ετών τή Μονεμβασία, καί νά μετα
φέρθηκε τό 805 στή Λακεδαίμονα. Τό Χρονικό δμως τής Μονεμβασίας δέ 
μνημονεύει μετακίνηση τοΰ έπισκόπου Λακεδαίμονος, σέ αντίθεση μέ τόν 
έπίσκοπο τής Πάτρας πού άναφέρει δτι έπέστρεψε άπό τή νότια ’ Ιταλία. 
Ε ξάλλου στή Ζ ' οικουμενική σύνοδο τοΰ 787 παρευρισκόταν καί ό έπισκοπος 
Μονεμβασίας. Πρέπει νά δεχτούμε δτι άνυψώθηκε στό μεταξύ καί ή Μονεμ
βασία σέ έπισκοπή; Ή  συνύπαρξη δύο έπισκόπων στήν ΐδια πόλη - τοΰ ντό
πιου καί τοΰ πρόσφυγα - είναι βέβαιο δτι δημιουργοΰσε προβλήματα5. Ειδικά 
γιά τή Μονεμβασία πού ό πληθυσμός της προερχόταν εξαρχής άπό τή Λ ακε
δαίμονα τά προβλήματα θά ήταν άκόμη μεγαλύτερα. ’Έ τσ ι πρέπει νά άποκλεί- 
σουμε τήν έκδοχή αύτή. Εΐναι επομένως πιθανό ό επίσκοπος Λακεδαίμονος 
νά έπέστρεψε στήν έδρα του στά άμέσως έπόμενα χρόνια, δταν τά πράγματα 
ήσύχασαν. Τό ΐδιο πρέπει νά έγινε καί μέ πληθυσμούς πού είχαν καταφύγει 
σέ κοντινούς τόπους καί σέ ξερονήσια6. Διαφορετικά, πρέπει νά δεχτοΰμε δτι 
μετά άπό πολλά χρόνια παραμονής στή Μονεμβασία, ό Λακεδαίμονος πήρε 
τό δνομα τής πόλης πού τόν φιλοξενούσε καί άργότερα, μέ τόν έποικισμό τής 
Σπάρτης άπό τό Νικηφόρο τόν Λ ', ή Λακεδαίμονα ξαναέγινε έδρα έπισκο-

1. Σ . Λάμπρου, Βίος Νίκωνος, ο.π., σ. 200-1, 206-7.
2. Ο. Kresten, ό.π., σ. 55, 56, σημ. 128.
3. R. Riedinger, ό.π., σ. 16.
4. Ο. Speck, Kaiser Constantin VI, τ. Β', Princeton 1978, σ. 531. V. Popovic, 

ό.π., σ. 249.
5. Προβλήματα επισκοπικής διακαιοδοσίας δημιουργήθηκαν ανάμεσα στον έπίσκοπο 

τής Κέρκυρας, καί στον έπίσκοπο τής ήπειρωτικής Εΰροιας πού εΐχε καταφύγει στό νησί 
μετά τις σλαβικές έπιδρομές (βλ. Ε. Χρυσοϋ, Συμβολή στήν ιστορία τής ’Ηπείρου κατά 
τήν πρωτοβυζαντινή έποχή: Ήπειρ. Χρονικά 23 (1981) σ. 74 κ.έ.).

6. Καί οί πρόσφυγες τής Σάλωνας Δαλματίας πού είχαν καταφύγει σέ κοντινά νησιά 
ξαναγύρισαν στή στεριά, στό φρούριο ’Ασπάλαθο (R. Caticic, ό.π.).
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πής. Γιά επανίδρυση τής έπισκοπής τής Λακεδαίμονας μιλάει καί τδ Χ ρο
νικό τής Μονεμβασίας (...επισκοπήν καί αΰΟις ταύτην κατέστησε), πράγμα 
πού ένισχύει τήν άποψη αύτή.

"Ο πως καί γιά τήν Πάτρα, τό Χρονικό αναφέρει δτι ή Λακεδαίμων χτί
στηκε «έκ βάθρων». Ά ν  πάρουμε τήν φράση μέ τή σημασία γιά τήν όποία 
μιλήσαμε παραπάνω, πρέπει νά δεχτούμε δτι ή Λακεδαίμονα έπιζοϋσε στά 
δύσκολα αύτά χρόνια καί δτι ό Νικηφόρος τήν ανοικοδόμησε γιά νά δεχθεί 
τόν πρόσθετο πληθυσμό πού θά μετέφερε λίγο άργότερα. Γιατί κι άν άκόμη 
ό έπίσκοπος τής πόλης βρισκόταν δλα αύτά τά χρόνια στή Μονεμβασία, δέ 
σημαίνει δτι δέν έπιζοϋσε καί τό κάστρο τής Λακεδαίμονος1. Ή  περίπτωση 
τής Πάτρας τό άποδεικνύει, άφοΰ, δπως είχαμε τήν εύκαιρία νά δοΰμε, ό επί
σκοπός της έλειπε, ή Πάτρα όμως έξακολουθοϋσε νά έπιζεΐ ώ ς έλληνική πόλη. 
’Ά ξ ιο  άπορίας πάντως εΐναι γιατί ό Νικηφόρος δέ μετέφερε στή Λακεδαίμο
να τούς άπογόνους τών Λακεδαιμονίων έκείνων πού είχαν καταφύγει στή 
Σικελία, δπως έκανε μέ τούς Πατρινούς τής Καλαβρίας. Τούτο θά διευκόλυ
νε τό έργο του, άφοΰ εΐναι γνωστό δτι ή μεταφορά κατοίκων άπό μιά περιοχή 
στήν άλλη δημιουργούσε προβλήματα2.

Μάνη

Μολονότι στήν περιοχή Ταϋγέτου τά σλαβικά τοπωνύμια εΐναι πυκνά, 
στο κάτω μέρος τής χερσονήσου τοϋ Ταινάρου (νότια τής Ά ρεόπ ολη ς), λι
γοστεύουν. Τούτο συμφωνεί μέ τήν είδηση τοϋ Πορφυρογέννητου «δτι οί τοϋ 
κάστρου Μαΐνης οϊκήτορες ούκ είσίν άπό τής γενεάς τών προρρηθέντων Σκλά
βων, άλλ’ έκ τών παλαιοτέρων 'Ρω μαίων, οί καί μέχρι τοΰ νΰν παρά τών εν
τοπίων 'Έλληνες προσαγορεύονται»3. 'Ο  Πορφυρογέννητος, έπειδή μιλούσε 
γιά Σλάβους τοΰ Ταϋγέτου, διευκρινίζει δτι στή Μάνη, περιοχή πού βρίσκε
ται στήν ΐδια γεωγραφική ενότητα, κατοικούσαν 'Έλληνες. Σχετικά μέ τή θέ
ση τής μεσαιωνικής Μάνης, ό ΐδιος δ αύτοκράτορας διευκρινίζει- «διάκειται 
δέ ό τοιοΰτος τόπος είς άκραν τοΰ Μαλέα (έννοεΐΤαινάρου) έκεΐθεν τοΰ Έ ζεροΰ 
πρός τήν παραθαλασσίαν». Σέ μεταγενέστερη έποχή, ή Μάνη περιλάμβανε, 
δπως καί σήμερα, εύρύτερη περιοχή. ’Έ τσι, δταν μεταγενέστερες πηγές μι- 
λοϋν γιά Σλάβους τής Μάνης έννοοΰν τούς Σλάβους τής εύρύτερης περιοχής 
τοΰ Ταϋγέτου καί δχι τής βυζαντινής Μάνης4. 'Ο  Πορφυρογέννητος μάς

1. Πρβλ. Δ. Ζακυθηνοϋ, Κάστρον Λακεδαίμονος, δ.π.
2. Θεοφάνης, δ.π., σ. 486 «καί ήν αιχμαλωσίας ούκ ελαττον τδ πραγμα, πολλών έξ 

άνοιας βλασφημούντων καί έχθρών εφόδους αίτούντων, έτέρων δέ περί τούς γονικούς τά
φους θρηνούντων καί τούς άποθανόντας μακαριζόντων' είσί δέ οΐ καί άγχόναις έχρήσαντο 
προς αλλαγήν δεινών».

3. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, De administrando, δ.π., κεφ. 50.
4. Γιά τούς Μανιάτες βλ. D. Zakythinos, Le Despotat grec de Moree, τ. B', 

(£κδ. Yar. Reprints, έπιμ. X. Μαλτέζου), σ. 6 κ.έ.
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πληροφορεί έπίσης δτι οί κάτοικοι τής Μάνης έκχριστιανίσθηκαν πολύ άργά, 
άπό τον παππού του Βασίλειο Α '. Μέ αφορμή τήν πληροφορία αύτή, ώ ς αι
τία τής μακρόχρονης εμμονής τών κατοίκων τής Μάνης στήν ειδωλολατρία 
θεωρήθηκε ή απομόνωση τής χερσονήσου κατά τόν Ζ ' και Η ' αιώνα άπό τήν 
παρεμβολή τών σλαβικών φύλων τοϋ Ταϋγέτου1. Τελευταία, άπό άνασκαφές 
πού έγιναν στήν περιοχή 'Αλύκων τής Μάνης, άποκαλύφθηκαν τά έρείπια 
τριών παλαιοχριστιανικών βασιλικών τοΰ Ε ' καί Σ Τ ' αί(όνα2. Τά γλυπτά μά
λιστα πού βρέθηκαν σέ μιά άπό τις παραπάνω βασιλικές, έργα κακότεχνα ε
παρχιακά, φαίνονται νεώτερα καί ϊσω ς ανήκουν στόν Ζ ' ή Η ' αιώνα. Σ το  ση
μείο πού άποκαλύφθηκαν οί βασιλικές βρισκόταν ή Καινήπολις, άρχαία πόλη 
πού εξακολούθησε νά έπιζεϊ τουλάχιστο ώ ς τά χρόνια τοΰ ’ Ιουστινιανού (μνη
μονεύεται άπό τόν Προκόπιο ώ ς Καινούπολις, μέ τήν εύκαιρία τής προσεγγί- 
σεως στο λιμάνι της τοΰ βυζαντινοΰ στόλου, κατά τήν εκστρατεία τοΰ Βε- 
λισσαρίου έναντίον τών Βανδάλων τής Β. ’ Αφρικής)3. ’ Ερείπια έπίσης παλαιο
χριστιανικής βασιλικής βρέθηκαν στο άκρωτήριο Τηγάνι Μεζάπου4, μέσα 
στίς μεσαιωνικές οχυρώσεις πού ταυτίζονται μέ τό φρούριο τής βυζαντινής 
Μάνης. Φαίνεται λοιπόν πώ ς ή πληροφορία τοΰ Πορφυρογέννητου γιά τόν 
έκχριστιανισμό τών κατοίκων τής Μάνης τόν Θ ' αιώνα δέν εύσταθεΐ. Ό  Ν. 
Δρανδάκης, πού έκανε τις άνασκαφές, εκφράζει τή γνώμη δτι πρόκειται πιθα
νώς γιά έκχριστιανισμό τών σλαβικών φύλων τοΰ Ταϋγέτου καί οχι τών Ε λ 
λήνων τής Μάνης.

1. Isle Rochow, Zu einigen oppositionellon religiosen Stromungen: Στο Byzanz 
im 7 Jahrhundert, δ.π., σ. 245.Πρβλ. τήν περίπτωση άβάπτιστου Σλάβου, τήν έποχή πού 
βασίλευαν στο Βυζάντιο ό Λέων ό Σοφός κι ό άδελφός του ’Αλέξανδρος «...άρχων τις έν 
Πελοποννήσω ήγόρασε παΐδα, Σκύθην τω γένει' καί τοϋτον παρέδωκε τω πρεσβυτέρω τω 
ΐερουργοΰντι έν τω εύκτηρίω τοϋ ο’ίκου αύτοΰ, τοΰ παιδεύειν αύτόν, καί διδάσκειν τά γράμ
ματα. Ώ ς δέ έμάνθανεν ό παΐς, καί έξυπηρέτει τω πρεσβυτέρω έν ταϊς χρείαις αύτοΰ. Καί 
γενόμενον έτών δώδεκα ήρώτησεν αύτον ό κύριος αύτοΰ, εί χριστιανοί είσιν οί Σκύθαι, οθεν 
ώρμητο. Ό  δέ άπεκρίθη, ούκ είσί χριστιανοί, καί, ώς νομίζω, καί έγώ αβάπτιστος είμι.» 
(Λέων Διάκονος, £κδ. Βόννης, σ. 484. A. Kominis, Paolo di Monembasia: Byzantion 
29-30 (1956-60) 243. S. Lambros, Leo und Alexander als Mitkaiser von Byzanz: 
BZ 4 (1895) 96. F. Halkin, Bibliotheca Hagiographica Graeca, Bruxelles 1957, τ. 
Γ ', σ. 207. κ.έ. F. Dvornic, Les Slaves Byzance et Rome, Paris 1926, φωτ. έκδ. 1970, 
σ. 244).

2. Ν. Δρανδάκη, Σκαφική έρευνα έν Κυπαρίσσω Μάνης: ΠΑΕ 1958, σ. 199 κ.έ., 
216 κ.έ. ΠΑΕ 1960 σ. 233 κ.έ. Βλ. καί Α Δ  1960, σ. 106.

3. Προκοπίου, De bello vandalico, III 13, 8, 9.
4. Ν. Δρανδάκη, Άνασκαφή εις το Τηγάνι τής Μάνης: ΠΑΕ 1969, σ. 129 κ.έ. Ν. 

Δρανδάκη - Ν. Γκιολέ,-Χ. Κωνσταντινίδη, Άνασκαφή στο Τηγάνι τής Μάνης: ΠΑΕ 1978, 
σ. 183 κ.έ.
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Τό μεγαλύτερο μέρος τής ’ Ηλείας (εκτός άπό τό νότιο τμήμα της καί 
τήν περιοχή Λ αμπείας) έχει ελάχιστα σλαβικά τοπωνύμια. Δυστυχώς στίς 
πηγές δέν άναφέρεται τίποτε τό ούσιαστικό γιά τήν περιοχή αύτή1. ’ Αργότερα, 
γνωρίζουμε δτι ύπήρχε έδώ ή ’ Ωλένη, μεσαιωνική πόλη πού ήταν έ'δρα επι
σκοπής επί Αέοντος Σοφοΰ.

Ά ν  εξαιρέσουμε τή μεσσηνιακή Μάνη καί ενα μέρος τοΰ εσωτερικού 
τοΰ νομοΰ Μεσσηνίας, σέ ολόκληρο τόν υπόλοιπο νομό (καί ιδιαίτερα στά 
πεδινά τμήματα) τά σλαβικά τοπωνύμια είναι λιγοστά. "Οταν τό 805, ή Π ά
τρα ανυψώθηκε σέ μητρόπολη, έκτος άπό τή Λακεδαίμονα, τής παραχωρή- 
Θηκαν οί επισκοπές Μεθώνης καί Κορώνης, πράγμα πού σημαίνει δτι τήν 
έποχή εκείνη οί δύο μεσσηνιακές πόλεις έπιζοΰσαν. Π αρ’ δλα αύτά, έκφρά- 
στηκε ή άποψη δτι στίς δύο αύτές πόλεις μεταφέρθηκε έπίσης πληθυσμός 
άπό τό Νικηφόρο2. Τό Χρονικό δμως τής Μονεμβασίας δέ μιλά γιά μεταφορά 
πληθυσμοϋ, άλλά άπλώς γιά ύποταγή τών δύο επισκοπών Μεθώνης καί Κ ο
ρώνης στήν Πάτρα, πράγμα πού δίνει τήν εντύπωση δτι οί δύο έπισκοπές 
προϋπήρχαν. Μιά σφραγίδα, μάλιστα, ενός «έκπροσώπου Μ εθώνης», πού 
χρονολογείται στον Η ' αιώνα3, ένισχύει τήν έντύπωση αύτή. Πρέπει, λοιπόν, 
νά θεωρήσουμε ώ ς βέβαιο δτι στό δυτικό τμήμα τής Πελοποννήσου υπήρχαν 
κέντρα - φρούρια πού βρίσκονταν ύπό βυζαντινό έλεγχο. Τελευταία, πολλοί 
μελετητές παραδέχονται δτι οί πόλεις Μεθώνη καί Κορώνη, δπως κι άλλες 
έπί πλέον, πρέπει νά βρίσκονταν ύπό βυζαντινό έλεγχο4.

Ά π ’ δσα άναφέραμε ώ ς έδώ γιά τά υπόλοιπα τμήματα τής Πελοπον
νήσου, φαίνεται, τελικά, πώ ς οί πηγές βρίσκονται σέ συμφωνία μέ τήν κατά 
τόπους πυκνότητα τών σλαβικών τοπωνυμίων. Δέν μπορεί π.χ. νά εΐναι τυ
χαίο δτι τά σλαβικά τοπωνύμια εΐναι έλάχιστα ή σχετικώς άραιά στήν άνα-

6. Δυτική Πελοπόννησος (Ή λεία -Μ εσση νία)

1. Δέν εΐναι αξιόπιστη ή πληροφορία πού βρίσκουμε στήν επιτομή τοϋ Στράβωνος, 
έργο τοΰ Γ αιώνα, δπου άναφέρεται δτι στήν έποχή του «ούδέ δνομα έστι Πισατών καί 
Καυκώνων καί Πυλίων άπαντα γάρ ταύτα Σκύθαι νέμονται». (Βλ. Δ . Ζακυθηνοΰ, Σλά
βοι, ο.π., σ. 88, σημ. 3). Εΐναι υπερβολή νά δεχθοΰμε δτι τον I' αιώνα ή δυτική Πελοπόν
νησος κατεχόταν άπο τούς Σλάβους.

2. P. Charanis, Nicephorus, δ.π., σ. 84.
3. P. Lemerle, Chronique, δ.π., σ. 30. (Ή  παραπομπή άπό τόν Ο. Schlumberger, 

Melanges d ’ Archeologie I, 1895, σ. 204-5).
4. P. Lemerle, Chronique, δ.π., σ. 30. L. Waldmiiller, Die ersten Begegnungen 

der Slaven mit dem Christentum und den christlichen Volkern vora VI bis VIII 
Jahrhundert, Amsterdam 1976. 'Ο M. Weithmann, Die slavische Bevolkerung auf 
der griechischen Halbinsel, Munctien 1978, s. 105, 190, ό όποιος στή μελέτη του λα
βαίνει ύπόψη του καί τήν πυκνότητα τών σλαβικών τοπωνυμίων, πιστεύει δτι έκτος άπό 
τις δύο παραπάνω πόλεις σέ βυζαντινά χέρια έμειναν καί ή Μάνη, ή Καλαμάτα, ή Άρκα- 
διά καί ή Πάτρα.
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τολική Πελοπόννησο καί στή Μάνη, δπου εΐναι βέβαιο δτι κατοικούσαν "Ελ
ληνες, καί πυκνά στόν Ταΰγετο καί στήν Ά χ α ΐα , δπου εΐναι έπίσης βέβαιο 
δτι κατοικούσαν Σλάβοι. Στήν ανατολική Πελοπόννησο γνωρίζουμε δτι υπήρ
χε βυζαντινή έξουσία. ’Αναλογικά, πρέπει νά συμπεράνουμε δτι ή περιφέρεια 
τής δυτικής καί βόρειας Πελοποννήσου καθώς καί οί μεσογειακές έκεΐνες 
περιοχές τής ’ Ηλείας καί Μεσσηνίας, δπου δέν ύπάρχουν πολλά σλαβικά 
τοπωνύμια, έλέγχονταν έπίσης άπό τό Βυζάντιο, άφοΰ μάλιστα, δπως άνα- 
φέραμε ήδη, ύπήρχαν στήν περιφέρεια βυζαντινά φρούρια. Βέβαια, τό Χ ρο
νικό τής Μονεμβασίας άναφέρει δτι «μ  ό ν ο υ  τοϋ άνατολικοΰ μέρους τής 
Πελοποννήσου άπό Κορίνθου καί μέχρι Μαλαίου τοΰ Σθαβινοΰ έθνους διά τό 
τραχύ καί δύσβατον καθαρεύοντος, στρατηγός Πελοποννήσου... κατεπεμ- 
πετο», τό πιθανότερο δμως είναι δτι ύπήρχε βυζαντινή έξουσία καί σέ άλλα 
μικρότερα τμήματα τής Πελοποννήσου καί δέν άναφέρεται στο Χρονικό, έ- 
πειδή τό μόνο έκτεταμένο τμήμα χωρίς πολλούς Σλάβους ήταν ή άνατολική 
Πελοπόννησος, οπού είχε έγκατασταθεΐ ό βυζαντινός διοικητής. ’ Εξάλλου 
θά ήταν αδιανόητο νά μήν είχαν φροντίσει οί Βυζαντινοί νά διατηρήσουν ναυ
τικές βάσεις στή Μεσσηνία καί γενικότερα στή Ν. Πελοπόννησο, οί όποιες 
ήταν πολύτιμες ώ ς σταθμοί πρός τήν ’ Ιταλία καί γενικότερα τή δυτική Μ εσό
γειο1.

Γ ' Γενικές παρατηρήσεις καί συμπεράσματα

Τό Χρονικό τής Μονεμβασίας μνημονεύει δτι οί Σλάβοι τής Πελοπον
νήσου ήταν αυτοδιοίκητοι, «μήτε τω  τών Ρωμαίων βασιλεΐ μήτε έτέρω υπο
κείμενοι». Στή στάση τών Σλάβων έπί αύτοκρατόρων Θεοφίλου καί Μιχαήλ 
Γ ' άναφέρεται δτι έγιναν «ιδιόρρυθμοι». ’Αργότερα, έπίσης, έπί Ρωμανού Α ', 
«άποστατήσαντες» έγιναν «ώσπερ αύτόνομοι καί αύτοδέσποτοι»2. Π αρατη
ρούμε, λοιπόν, δτι έπιδίωξη τών Σλάβων τής Πελοποννήσου κατά τόν Ζ ' 
καί Η ' αιώνα ήταν ή διατήρηση, καί άργότερα, μετά τήν υποταγή τους, ή 
έπανάκτηση τής αύτονομήσεώς τους. Π ώ ς άκριβώς έννοοΰσαν τήν κατάσταση 
αύτή τό μαθαίνουμε άπό τόν Πορφυρογέννητο, ό όποιος, μέ τήν ευκαιρία τής 
στάσεως τών Σλάβων έπί Ρωμανού Α ', άναφέρει δτι «ούτε παρά τοΰ στρα
τηγού δέχονται άρχοντα, ούτε συνταξιδεύειν αύτω ύπείκουσιν, ούτε άλλην

1. Πρβλ. Προκοπίου, De bello vandalico III 13, 8, 9, σύμφωνα μέ τόν όποιο, κατά 
τήν έκστρατεία τοϋ Βελισσαρίου έναντίον τών Βανδάλων, ό αύτοκρατορικός στόλος προσόρ
μισε, έκτος άπο τήν Καινούπολη Ταινάρου, καί στή Μεθώνη Μεσσηνίας. Έπίσης Theo- 
phanes Continuati, έκδ. Βόννης, σ. 309 κ.έ., οπού άναφέρεται δτι κατά τήν πολιορκία τών 
Συρακουσών άπό τούς ’Άραβες, ό στόλος πού στάλθηκε σέ βοήθεια τής πόλης προσόρμισε 
στόν Ίέρακα Μονεμβασίας καί στο "Ελος.

2. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, De administrando, δ.π., κεφ. 50, σ. 232.
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τοΰ δημοσίου δουλείαν έκτελεΐν πείθονται». ’ Επιδίωξή τους λοιπόν ήταν νά 
μή διοικοϋνται άπό Βυζαντινό άρχοντα, νά μήν είναι υποχρεωμένοι νά συμμε
τέχουν σέ εκστρατείες μέ τό βυζαντινό στρατό και νά μήν καταβάλλουν φόρους 
στο κράτος· νά μήν ΰπόκεινται δηλαδή, δπως άναφέρεται στο Χρονικό τής Μ ο
νεμβασίας, «μήτε τω  τών 'Ρ ω μαίω ν  βασιλεΐ μήτε έτέρω»1. Σ ’ αότό άπέβλε- 
παν καί οί στάσεις τους, στις όποιες δμως, πολλές φορές, επενεργούσαν καί 
εξωτερικοί παράγοντες, δπως στήν έφοδο κατά τής Πάτρας, τό έτος 805, πού 
έγινε μετά άπό συνεννόηση μέ Σαρακηνούς πειρατές. ’ Επί Μιχαήλ Γ ' ό στρα
τηγός Θεόκτιστος υπέταξε δλους τούς Σλάβους τής Πελοποννήσου άλλα καί 
τους «λοιπούς άνυποτάκτους», στούς όποιους πρέπει μάλλον ν’ αναγνωρίσουμε 
Βυζαντινους στασιαστές. Αργότερα, έπί Ρωμανοΰ Α ', δταν ό πρωτοσπα- 
θάριος Βάρδας ό Πλατυπόδης επαναστάτησε στήν Πελοπόννησο κατά τής κεν
τρικής εξουσίας καί έπιτέθηκαν κατά τής χερσονήσου οί «Σκλαβησιάνοι»2, 
οι Σλάβοι τοΰ Ταϋγέτου υπήρχε κίνδυνος νά έπαναστατήσουν καί πάλι.

Οι ενέργειες τών Σλάβων σέ καιρό στάσεως δέν έπέβλεπαν σέ έπαύξηση 
τών εδαφών τους, άλλα σέ άρπαγές3. Είναι εύνόητο πώ ς σέ περίοδο λιμοΰ οί 
αρπαγές καί λεηλασίες θά ήταν συχνότερες. Δ έ  γνωρίζουμε άν οί σχέσεις άνά
μεσα σέ ελληνικούς καί σλαβικούς πληθυσμούς ήταν πάντα έχθρικές. Νομί
ζουμε οτι δέν πρέπει νά θέσουμε τόσο στεγανά δρια. ’Από τον Πορφυρογέν
νητο διαπιστώνουμε δτι οί Σλάβοι καί οί "Ελληνες τής ’Α χαΐας ζοΰσαν πολύ 
κοντά, πράγμα πού δείχνει δτι υπήρχαν καί περίοδοι ήσυχίας. ’ Ακόμη καί 
στήν περιοχή τοΰ Ταϋγέτου, δπου οί Σλάβοι διατηρήθηκαν γιά αιώνες, φαί
νεται πώς υπήρχαν σέ ορισμένα σημεία και 'Έλληνες κάτοικοι. Στήν Καρυ-

1. Πρβλ. A. Bon, Le probleme slave, δ.π., σ. 19. Το ίδιο περίπου άναφέρεται καί 
στο Χρονικό τοΰ Μορέως γιά τούς Σλάβους τοΰ Ταϋγέτου, οτι δηλ. δέν ύπάκουαν σέ κανένα 
κύριο (Livre de la conqueste, δ.π., παρ. 749 «liquel sont gent de voulente et n’ obeis- 
sent a nul seignor».

2. 'Ο Κ.Άμαντος, Σκλάβοι, Σκλαβησιάνοι καί βάρβαροι, ΙΙρακτ. Άκαδ. ’ Αθηνών 7 
(1932) 33, πιστεύει δτι πρόκειται γιά βυζαντινά στρατεύματα τοϋ θέματος Όψικίου, 
άπογόνους Σλάβων πού εΐχαν μεταφερθεϊ έκεΐ. 'Ο P. Orgels, En marge d’ un texto ha- 
giographique (Vie de S. Pierre d’ Argos). La derniere invasion slave dans le Pe- 
lopormese (923-925): Byzantion 34 (1964) 276 κ.έ., συνδέει τήν επιδρομή αύτή τών 
«Σκλαβησιάνων» μέ τή βαρβαρική επιδρομή τοΰ 923 πού μνημονεύεται στο Βίο τοΰ αγίου 
Πέτρου Άργους. (X. Παπαοικονόμου, 'Ο πολιούχος τοΰ ’Άργους άγιος Πέτρος, έν Άθή- 
ναις 1908, σ. 70).

3. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, De administrando, δ.π., κεφ. 49 «πρώτον 
μέν τάς τών γειτόνων οικίας τών Γραικών εξεπόρθουν καί είς αρπαγήν ετίθεντο»· κεφ. 50 
«άποστατήσαντες γεγόνασιν ιδιόρρυθμοι, λεηλασίας καί άνδράποδισμούς καί πραίδας καί 
εμπρησμούς καί κλοπάς εργαζόμενοι». Σ . Λάμπρου, Βίος Νίκωνος, ο,π., σ. 200-201« ... 
καί μηδέν άλλο είδότες ή μόνον τό ληστεύειν άεί καί τά άλλότρια έπισπάσθαι άρπαλέως, 
έφ’ ώ κατήλθον έν τφ μνημονευθέντι μετοχίω τής Μονής, καί τά έκεΐσε θρέμματα τής μο
νής διάρπαγμα ποιήσαι £σπευδον». Βλ. καί σ. 206-7.
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ούπολη Γυθείου, π.χ., κοντά στήν όποια έπιζοΰν ώς σήμερα πολλά σλαβικά 
τοπωνύμια, τό έτος 822 ό Νικήτας Παφλαγόνας έγραψε τό Βίο τοϋ οσίου Φι
λαρέτου1. Φαίνεται πώ ς ή περιοχή τής Καρυουπόλεως εΐχε γίνει καταφύγιο 
ελληνικών πληθυσμών2. Ά κ όμ η  καί τό όνομα «Σ λαβοχώ ρι», χωριό πού βρί
σκεται 4-5 χιλιόμ. νότια τής Σπάρτης καί πού μνημονεύεται στή Διαθήκη 
τοΰ Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε, δείχνει δτι τήν έποχή τής ονομασίας του κα- 
τοικοΰσαν εκεί Σλάβοι, ανάμεσα σέ συμπαγή έλληνικό πληθυσμό. Θά ήταν 
ένδιαφέρον νά γνωρίζαμε άν ή ονομασία του χρονολογείται πριν τό 805, για
τί τότε θά ήταν βέβαιο δτι στή Σπάρτη συνέχιζαν νά κατοικοΰν "Ελληνες. 
'Ό σ ο  γιά τό θέμα τών σχέσεων μεταξύ τών Ελλήνων καί τών κοντινών σλα
βικών φυλών, συγκεκριμένες πληροφορίες έχουμε γιά τήν περιοχή τής Θ εσ
σαλονίκης. Έ κ εΐ διαπιστώνουμε δτι μετά άπό μερικές δεκαετίες δημιουρ- 
γήθηκαν επαφές ανάμεσα σέ Σλάβους καί "Ελληνες. ’Έ τσι, οί Θεσσαλονικεΐς 
βρίσκονταν σέ ειρήνη μέ τούς Βελεγεζίτες τής Θεσσαλίας, ένώ ήγεμόνας κον
τινού σλαβικοΰ φύλου ζοΰσε μέσα στή Θεσσαλονίκη, μιλοΰσε ελληνικά καί 
ντυνόταν κατά τόν έλληνικό τρόπο. Ά κ όμ η  καί κοινή έλληνοσλαβική πρεσ
βεία στάλθηκε στήν Κων /λη3. Στήν Πελοπόννησο, δπου Σλάβοι καί "Ελληνες 
συμβίωσαν έπί δύο αιώνες δέν έχουμε τέτοια παραδείγματα επαφών, αν δμως 
ή πληροφορία τοΰ Πορφυρογέννητου, δτι οί Σλάβοι, μετά τήν ήττα τους, κατέ
φυγαν στό ναό τοΰ Ά γιου  Ά νδρέα  γιά νά σωθοΰν, εΐναι αληθινή καί δέν πρό
κειται άπλώς γιά τόν τελευταίο κρίκο μιας αλυσίδας ύπερφυσικών πραγμάτων 
πού έγιναν μέ τή μεσολάβηση τοΰ Ά γιου , φαίνεται δτι οί Σλάβοι δέν είχαν 
τέλεια άγνοια τών πραγμάτων τής πόλης.

"Ενας τρόπος άντιδράσεως στίς έπιδρομές τών Σλάβων ήταν ή κατα
σκευή φρουρίων. Εΐναι γενικά παραδεκτό δτι οί Σλάβοι δέν πλησίαζαν σέ οχυ
ρές πόλεις. Καί άργότερα, δπως άναφέραμε ήδη, ό πρίγκιπας τοΰ Μ ορέως 
χτίζοντας τά φρούρια Μυστρά, Λεΰκτρο καί Μάνη έθορύβησε τούς Σλάβους, 
γιατί οί τελευταίοι γνώριζαν δτι στό μέλλον θά ήταν δύσκολο νά κατεβαίνουν 
στίς πεδιάδες, δπου προμηθεύονταν τά απαραίτητα γιά τή ζωή. Ή  κατα
σκευή βέβαια φρουρίων θά άπέβλεπε περισσότερο στήν προστασία τών έλλη- 
νικών πληθυσμών άπό τις έπιδρομές, άλλά οχι λιγότερο καί στήν ύποταγή 
τών Σλάβων. Οί οχυρωμένες πόλεις - δπως π.χ. ή Πάτρα - πρέπει νά έγιναν 
οί κυματοθραύστες τών σλαβικών επιδρομών, άλλά καί οί κυριότεροι συντε
λεστές τής άφομοιώσεως τών Σλάβων, άφοΰ ή έλλειψη σλαβικών (δπως καί

1. Μ.Η. Fourmy - Μ. Leroy, La vie de S. Philarete: Byzantion 9 (1934) 165.
2. Πρβλ. A. Bon, Peloponnese, ο.π., σ. 163, δπου εικάζει οτι στή χερσόνησο Κα

ρυουπόλεως πρέπει νά ύπήρχε βυζαντινό φρούριο.
3. P. Lemerle, Miracles, δ.π., τ. Α ', σ. 209, τ. Β', σ. 113-114. Και οί σχέσεις άνά- 

μεσα στούς "Ελληνες τοΰ ’Ασπαλάθου καί στούς Κροάτες αρχικά ήταν εχθρικές καί άργό
τερα έξομαλύνθηκαν (R . Caticic, δ.π.).
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άλβανικών) κέντρων πρέπει οπωσδήποτε νά τούς ανάγκαζε - κυρίως γιά εμπο
ρικούς λόγους - νά έρχονται σέ επαφή μέ τά άνεπτυγμένα ελληνικά κέντρα, 
ιδιαίτερα τής παραλίας. Δυναμικότερα μέτρα κατά τών Σλάβων θά παίρνον- 
ταν σέ περιπτώσεις λεηλασιών, πού, άν κρίνουμε άπό τις γνωστές έπιδρομές τοϋ 
Θ ' αΐο>να πού μνημονεύει ό Πορφυρογέννητος, θά πρέπει νά ήταν συχνές καί 
νά είχαν ώ ς στόχο τις πόλεις τής περιφέρειας καί μάλιστα τής δυτικής Π ε
λοποννήσου άπό τις όποιες δέ βρίσκονταν καί πολύ μακριά. ’Ά ν  μάλιστα ύπήρ- 
χε καί συντονισμός τών ένεργειών όλων τών σλαβικών φύλων τοϋ εσωτερι
κού, τότε δέν ήταν δύσκολο ή βυζαντινή εξουσία στήν ΙΙελοπόννησο νά βρε
θεί σέ κίνδυνο. ’Έ τσ ι λοιπόν, σύμφωνα μέ τά παραπάνω, δέν άποκλείεται με
τά τό μεγάλο λοιμό τοΰ 746 οί Σλάβοι τοΰ έσωτερικοΰ τής Πελοποννήσου νά 
προώθησαν τις θέσεις τους, λεηλατώντας ζωτικά σημεία τής περιφέρειας, 
καί τό περιβόητο «έσλαβώθη πασα ή χώρα καί γέγονε βάρβαρος» τοΰ Π ορ
φυρογέννητου νά μήν οφείλεται σέ νέες άφίξεις Σλάβω ν1.

Σύμφωνα μέ τό Χρονικό τής Μονεμβασίας καί άλλες πηγές, καθώς καί 
σύμφωνα μέ αρχαιολογικές ενδείξεις, στά τέλη τοΰ Σ Τ ' αιώνα οί Σλάβοι έγι
ναν αιτία καταστροφών στήν Πελοπόννησο καί άνάγκασαν μέρος τοΰ πληθυσ- 
μοΰ νά καταφύγει οχι μόνο εξω  άπό τή χερσόνησο, άλλά καί σέ τόπους δύσ
βατους τοΰ έσωτερικοΰ. Γεωργοί καί κυρίως κτηνοτρόφοι οί νέοι εποικοι 
χρειάζονταν τά βουνά άλλ’ οχι λιγότερο καί τά πεδινά μέρη. Έ ν  τούτοις 
άργότερα βλέπουμε τούς ντόπιους ελληνικούς πληθυσμούς νά κατοικούν στά 
πεδινά καί έπίκαιρα μέρη τής χερσονήσου καί τούς Σλάβους νά είναι συγκεν
τρωμένοι στά απόμερα καί άπρόσιτα μέρη2. Τουλάχιστο γιά τούς Μηλιγκούς 
καί τούς Έ ζερίτες γνωρίζουμε δτι κατέφυγαν στόν Ταΰγετο γιά νά σωθοΰν, «διά 
τό είναι τόν τόπον δύσκολον»3. Τοΰτο μας θυμίζει τόν πληθυσμό τής Λακεδαίμο- 
νας, πού σύμφωνα μέ τό Χρονικό τής Μονεμβασίας, μέ τήν κάθοδο τών Σλάβων,

1. Ό  Πορφυρογέννητος αναφέρει δτι «έσλαβώθη» ή χώρα, «δτε ό λοιμικός θάνατος 
πασαν έβόσκετο τήν οικουμένην». 'Ορίζει δηλαδή τδ γεγονός σέ μιά συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο. 'Ο λοιμός δμως απλώθηκε οχι μόνο στήν Πελοπόννησο άλλά καί σ ’ άλλα μέρη. 
'Ο Θεοφάνης, δ.π., σ. 422-3, μνημονεύει δτι έκτος άπό τήν Κωνσταντινούπολη προσβλήθη
καν άκόμη ή 'Ελλάδα καί «αΐ παρακείμενοι νήσοι». Ά π ό  άλλες περιπτώσεις ξέρουμε δτι 
πράγματι οΐ Σλάβοι έβρισκαν τήν ευκαιρία νά έπιτεΟοΰν έναντίον μιας πόλης, δταν οΐ κά
τοικοί της εΐχαν πληγεί άπό πρόσφατο λοιμό. Στήν περίπτωση δμως αύτή, πού τό θανα
τικό άπλώθηκε καί έξω άπό τήν Πελοπόννησο (έκτος άπό τόν Θεοφάνη ό ίδιος ό Πορφυρο
γέννητος άναφέρει δτι ό λοιμός «πασαν έβόσκετο τήν οικουμένην»), είναι δύσκολο νά δε
χτοΰμε δτι Σλάβοι πού κατοικούσαν έξω άπό τήν Πελοπόννησο έκμεταλλεύθηκαν τήν εύ- 
καιρία νά είσβχλουν στή χερσόνησο. Πιθανότερο είναι νά πρόκειται γιά έπιδρομές Σλάβων 
τοΰ έσωτερικοΰ τής χερσονήσου έναντίον έλληνικών πόλεων τής Πελοποννήσου πού έπλή- 
γησαν άπό τό λοιμό. Πρβλ. Charanis, Observations, δ.π., σ. 21, 22. Τό βάρος δμως στή 
φράση τοΰ Πορφυρογέννητου πρέπει νά πέσει στή λέξη «δτε» καί οχι στή λέξη «πασα».

2. Πρβλ. ·Τ. Koder, Frage, δ.π., σ. 323.
3. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, De administrando, δ.π., σ. 232.
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άποσύρθηκε «έν τοΐς έκεΐσε τραχανοΐς τόποις», καθώς καί τή φυγή τών Ε λλ ή 
νων στά βουνά τής Ά χ α ΐα ς  καί κυρίως τής Μάνης στά χρόνια τής Τουρκοκρα
τίας1. Εΐναι χαρακτηριστικό οτι στά ΐδια βουνά κατέφυγαν καί οί Σλάβοι. Φαί
νεται λοιπόν δτι καί οί Σλάβοι εγκαταστάθηκαν σέ απρόσιτους τόπους μετά 
άπό πίεση, πού πρέπει νά προερχόταν έκ μέρους τοϋ βυζαντινοΰ στρατοΰ, πού 
οχι πολύ μετά τήν εισβολή2, απώθησε τούς Σλάβους στά λιγότερο ζωτικά μέ
ρη τής χερσονήσου. Γιά απώθηση τών Σλάβων άπό τις πλούσιες πεδιάδες 
τής περιφέρειας στό εσωτερικό μιλάει καί oW eithm ann 3. Ά ν  άποκλείσουμε 
τήν άποψη αύτή, τότε δέν απομένει, δπως άναφέραμε, παρά νά δεχτούμε δτι 
μετά τήν καταστρεπτική άβαρική επιδρομή τής δεκαετίας τοΰ 580-590, οί 
εχθροί άπωθήθηκαν καί ακολούθησε άργότερα - ΐσω ς στίς αρχές τοΰ Ζ ' αι
ώνα - ό άποικισμός άπό τούς Σλάβους, ιδιαίτερα στό έσωτερικό τής χερσο
νήσου, δπου δέν ύπήρχε πυκνός έλληνικός πληθυσμός. Μ ’ αύτόν τόν τρόπο, αι
ώνες άργότερα, εισχώρησαν οί Α λβανοί στήν ’Ή πειρο καί τήν Α ιτωλοακαρ
νανία, άφοΰ σύμφωνα μέ σύγχρονη πηγή4 ό αλβανικός άποικισμός στίς πα
ραπάνω περιοχές έγινε «σποράδην καί κατά μικρόν». Στούς απρόσιτους τό 
πους τοΰ εσωτερικού, γύρω άπό τις κοιλάδες τών μεγαλύτερων ποταμών τής 
κεντρικής καί βόρειας Πελοποννήσου καθώς καί στίς πλαγιές τοΰ Ταϋγέτου 
ζοΰσαν οί Σλάβοι αύτόνομοι ώ ς τά τέλη τοΰ Η ' ή τις αρχές τοΰ Θ ' αιώνα, οπότε 
ύστερα άπό άλλεπάλληλες συγκρούσεις μέ τούς Βυζαντινούς, ί'σως καί μέ 
έποικιστικά μέτρα, έξασθένησαν, υποτάχθηκαν καί άφομοιώθηκαν, μέ εξαί
ρεση τούς Σλάβους τοΰ Ταϋγέτου, πού έπέζησαν ώς τήν Τουρκοκρατία.

Ά π ’ δλα δσα άναφέραμε ώς έδώ, συνάγονται τά παρακάτω συμπεράσματα:

α ) Οί Σλάβοι - δπως εΐναι έξάλλου γνωστό - κατοικοΰσαν συνήθως μα
κριά άπό τή θάλασσα, σέ ορεινές περιοχές μέ πυκνή βλάστηση, άλλ’ οχι πο
λύ μακριά άπό εύφορες έκτάσεις (κυρίως κοιλάδες), πού τούς παρείχαν τά 
άπαραίτητα γιά νά ζήσουν. Ή  έγκατάστασή τους σ ’ αύτά τά άπρόσιτα μέρη,

1. Α. Βακαλοπούλου, Ιστορία τοΰ Νέου Ελληνισμού. Β 1 Τουρκοκρατία, σ. 80.
2. Βλ. παραπάνω σ. 399-401.
3. Ν. Weithmann, Bevolkerung, δ.π., σ. 190 κ.έ. ’Ίσως ή έγκατάστασή τους γύ

ρω άπό τις κοιλάδες τών μεγαλύτερων ποταμών ήταν άποτέλεσμα μετακινήσεως άπο τις 
πεδιάδες τής βόρειας καί κυρίως τής δυτικής Πελοποννήσου πρός τό έσωτερικό, άφοΰ 
οΐ σλαβικοί πληθυσμοί είναι εύνόητο δτι, μετακινούμενοι πρός τά ορεινά, άκολούθησαν τούς 
φυσικούς δρόμους.

4. ’Ισιδώρου καρδιναλίου, Πανηγυρικός, δ.π., σ. 194. Γιά διείσδυση τών Σλάβων 
μετά τήν άβαρική έπιδρομή μιλάει καί ή Μ. Dunn, Evangelisation or Repentance? The 
Re-christianisation of the Peloponnese in the Ninth and Tenth Centuries: στό R e
naissance and Renewal in Christian Histiory (Studies in Church History 14) 
Oxford 1977, εκδ. D. Baker, σ. 72.
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που έξυπηρετοΰσε τόν ποιμενικό τους βίο, φαίνεται, πώ ς ήταν ή άποτέλεσμα 
πιέσεως άπό τήν περιφέρεια καί τΙς πεδιάδες πρός τό έσωτερικό καί τά βου
νά ή άποτέλεσμα άργής διεισδύσεως.

β ) Οί περισσότεροι έγκατα στάθηκαν στήν περιοχή Ά χ α ΐα ς , δυτικής 
καί κεντρικής ’Αρκαδίας, νοτιοανατολικής ’ Ηλείας, καί Ταϋγέτου, καί ήταν 
«αύτοδέσποτοι». ’Έ τσι, νομίζω, πρέπει νά μιλάμε περισσότερο γιά Σλάβους 
τής κεντρικής καί λιγότερο γιά Σλάβους τής δυτικής Πελοποννήσου, καί έπί
σης γιά σλαβική αύτονομία καί οχι γιά σλαβική κυριαρχία στήν Πελοπόννησο.

γ )  'Η  πυκνότητα τών σλαβικών τοπωνυμίων έπαληθεύει τις μαρτυρίες 
τών φιλολογικών πηγών. ’Έ τσι, στήν ανατολική Πελοπόννησο καί στή Μ ά
νη, δπου γνωρίζουμε άπό τις πηγές δτι δέν υπήρχαν Σλάβοι, τά  σλαβικά το
πωνύμια εΐναι άραιά. Στήν Ά χ α ΐα  καί στόν Ταΰγετο, δπου, σύμφωνα μέ 
τις πηγές γνωρίζουμε δτι ζοΰσαν Σλάβοι, τά  σλαβικά τοπωνύμια είναι πυ
κνά. Τ ά  δρια μεταξύ τών ελληνικών καί τών σλαβικών πληθυσμών δέν ήταν 
στεγανά. Σλάβοι κατοικούσαν καί σέ μέρη πού εΐχαν πυκνούς ελληνικούς πλη
θυσμούς (άνατολική Πελοπόννησος) καί 'Έλληνες σέ μέρη δπου υπήρχαν 
πολλοί Σλάβοι (’ Αχαΐα, περιοχή Ταϋγέτου).

δ ) πρέπει νά θεωρηθεί ώ ς βέβαιο δτι, έκτος άπό τήν άνατολική, ή πα
ραλιακή βόρεια καί δυτική Πελοπόννησος, ή Μάνη, καθώς καί έκτεταμένα 
τμήματα τοϋ έσωτερικοΰ τών νομών ’ Ηλείας, Ά χ α ΐα ς , Μεσσηνίας καί ’ίσως καί 
τής νοτιοδυτικής Α ρκαδίας βρίσκονταν ύπό βυζαντινό έλεγχο. Κέντρα σ ’ αυ
τές τις περιοχές άποτελοΰσαν οχυρωμένες πόλεις τών όποιων ό πληθυσμός 
γιά νά μπορέσει νά έπιβιώσει στις ξαφνικές έχθρικές έπιδρομές τών Σλάβων 
τοΰ έσωτερικοΰ, άλλα καί τών Σαρακηνών πειρατών, άναγκάστηκε νά οργα
νωθεί στρατιωτικά.

ε ) Οί έπιθέσεις τών σλαβικών φύλων τής Πελοποννήσου έναντίον ελ
ληνικών πληθυσμών άπέβλεπαν κυρίως σέ άρπαγές. Ε χθροπραξίες σημειώ
νονταν έπίσης δταν τά άτίθασα φύλα προσπαθοΰσαν νά έπανακτήσουν τήν αύ
τονομία πού τούς εΐχαν στερήσει οί Βυζαντινοί. 'Ένας άπό τούς τρόπους άν- 
τιδράσεως τών Βυζαντινών κατά τών σλαβικών φύλων τής Πελοποννήσου 
ήταν ή κατασκευή φρουρίων. Τ ά  φρούρια δέν ήταν μόνο καταφύγια έλληνικοϋ 
πληθυσμοΰ, άλλά καί σημεία πού οί Σλάβοι άπέφευγαν νά προσβάλλουν.

σ τ ) Σ το  έσωτερικό τής χερσονήσου, δπου ζοΰσαν πολλοί Σλάβοι, έπι- 
κρατοΰσε μιά άβέβαιη κατάσταση. 'Η  κατάσταση αύτή γινόταν έκρηκτική 
μόνον δταν οί Σλάβοι, έξαιτίας έσωτερικών ή έξωτερικών προβλημάτων (π.χ. 
λοιμός, συνεννοήσεις μέ Βυζαντινούς στασιαστές), έκαναν έπιδρομές έναντίον 
τών Ελλήνων τής περιφέρειας ή έναντίον ζωτικών σημείων τοΰ έσωτερικοΰ. 
'Η  ύπαρξη στρατηγοΰ στο άνατολικό μέρος καί οί εκτεταμένες άκτές τής χερ



Ή  σλαβική έποίκηση στήν Πελοπόννησο 427

σονήσου, δπου, σέ κάθε σχεδόν σημείο, μπορούσε νά δράσει ό βυζαντινός στό
λος, συνέβαλλαν ώ στε τά άποτελέσματα τών επιδρομών αύτών νά μήν είναι 
μόνιμα.

ζ )  άν ληφθεϊ ύπόψη δτι μετά τό 805 μόνο τά σλαβικά φύλα τοΰ Ταϋγέ
του (Μηλιγκοί καί Έ ζερ ίτες) έφερναν σέ δύσκολη θέση τούς Βυζαντινούς τής 
χερσονήσου, τότε καταλαβαίνουμε δτι δέν ήταν ανάγκη οί Σλάβοι τής Πελο
ποννήσου νά είναι πολυάριθμοι, ώ στε  νά δημιουργούσαν προβλήματα στήν 
τοπική καί τήν κεντρική εξουσία. Ε ξάλλου , καί μόνο άπό τό γεγονός δτι δέν 
κατόρθωσαν νά δημιουργήσουν κέντρα πρέπει νά συμπεράνουμε δτι ή έδαφι- 
κή έκταση πού έκάλυπταν οί σλαβικοί οικισμοί δέν πρέπει νά ήταν άνάλογη 
μέ τόν άριθμό τών κατοίκων, γιατί οί πόλεις ήταν αύτές πού συγκέντρωναν 
τό μεγαλύτερο μέρος τού πληθυσμού. Τό άντίθετο συνέβαινε μέ τήν περιφέ
ρεια τής χερσονήσου, δπου ύπήρχαν ελληνικές πόλεις, οί όποιες ένισχύθηκαν 
μέ έλληνικό πληθυσμό πού προερχόταν άπό τό κέντρο τής Πελοποννήσου, 
μετά τις σλαβικές έπιδρομές.



SU M M A R Y

Most Slav place-names and consequently most Slav establishments 
were situated in the mountainous districts of the Peloponnese, near 
the fertile valleys of the interior, with rich vegetation, where the Slave 
could cultivate the land and, at the same time, feed their animals with
out being forced to move to the periphery of the peninsula in winter
time. In the sixth century, Greeks did not live in these districts in 
large numbers. The settlement of the Slavs in these regions was the 
result of pressure from the periphery, where there were Byzantine gar
risons, towards the interior, or it came about through a gradual process 
of immigration. Most Slavs settled in Achaia, the central Peloponnese 
and Taygetos, where they formed independent communities. One 
should therefore talk of Slav independence rather· than Slav domi
nation in the Peloponnese.

Except for the eastern Peloponnese (most of Korinthia, Argolis, 
east Arcadia, east Lakonia) and Mani, where the population was Greek, 
it is also certain that Patras was a Greek city, which the Emperor Ni
kephoros I reconstructed after the attack of the Slavs in 805, in order 
to settle the Greek population which he had transferred from Rhegion. 
(The statement in the Chronicle of Monemvasia that the city was recon
structed «from its foundations» (έκ βάθρων) does not mean that it 
was destroyed anf rebuilt, but merely that it was «restored»).

Greeks continued to live in the interior of the peninsula, for exam
ple in Achaia, some districts of which are devoid of Slav place -  names. 
The sources also demonstrate that Modon, Coron, the coastline of the 
Peloponnese (at least from Corinth to Patras) and probably Lakedai- 1 
mon were under Byzantine rule. Further, ever if we accept that the · 
Bishop of Lakedaimon was not living there, it does not follow that the j 
castle of Lakedaimon had disappeared.

The districts in which many Slav place-names are attested (Acha
ia, Taygetos) are those which, as we know from the sources, were in- 
habited by many Slavs. In the districts where Greeks are known to 
have lived (the eastern Peloponnese, Mani) Slav place-names are rare. 
Consequently, if we take into consideration that in extensive regions 
(mainly the plains) of S W  Arcadia and especially of Messenia and Elis
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few Slav place-names are attested, we are justified in supposing that 
large numbers of Greeks were living there and that these regions were 
under Byzantine rule. T h e  main centres of population in these districts 
had to be fortified tow n s (castles) and their inhabitants, in order to 
survive the raids of S lavs and Arab pirates, had to be organised on a 
military basis.

The attacks of the S lavs on Greek populations were directed to 
robbing and pillaging. T h e  Byzantine, and later the Franks, countered 
these attacks by constructing castles, in which the Greek population 
could take refuge. The S lavs were deterred by these castles. Neverthe
less, relations between Greeks and Slavs were not always hostile. The
re were areas where Greeks and Slavs were neighbours and co-existed.

The place-names show that most of the Slavs lived inland. W e  should 
therefore think more of the Slavs of the central Peloponnese than tho
se in the west. In the centre of the peninsule an uncertain situation pre
vailed, which became explosive when Slavs attacked the Greeks of the 
periphery. The Slavs of the north and central Peloponnese disappea
red very quickly, since th ey  were the object of the first military ope
rations of the Byzantines. The Slavs of Taygetos survived for] many 
centuries bacause of the mountainous nature of the region that they 
inhabited. The Slavs of the east side of Taygetos must have disappea
red earlier than those of the west side.
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Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α
•  Σ λ ο / ί ι χ ά  τ ο π ω ν ύ μ ι α  χ α τ ά  τ όν  V a S T i e r  

Ο Σ λ α β ι χ ά  τ ο π ι ν ν ϋ μ ι β  χ α τ ά  τ ον  V j s m  ?  r ( e AA  η νι  χ α 

χ ά τ ‘ c r A A o v f  μ ΐ λ ί τ ϊ ΐ τ έ ζ ( ! δ ια ϊ τ β ρ α  χ α τ ά  τόν Α Γ£ w ρ / α χ  ά )
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