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ΟΙ ΣΚΛΑΒΗΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 
 

Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Οι Σλάβοι είναι η μεγαλύτερη ινδοευρωπαϊκή εθνογλωσσική ομάδα της Ευρώπης που 

μιλούν συγγενείς μεταξύ τους γλώσσες, αναγόμενες στο μακρινό παρελθόν σε μια κοινή 

γλώσσα, την Παλαιοσλαβική. Είναι γηγενείς στην Κεντρική, την Ανατολική, 

τη Νοτιοανατολική και τη Βορειοανατολική Ευρώπη, καθώς και τη Βόρεια και την Κεντρική 

Ασία. Οι Σλάβοι μιλούν τις Σλαβικές γλώσσες της ομάδας των Βαλτοσλαβικών γλωσσών. Οι 

μαρτυρίες του 6ου αιώνα τοποθετούν γενικά αυτόν τον λαό στην περιοχή της βόρειας 

πλευράς του Δούναβη να συνορεύει με την βυζαντινή επικράτεια, χωρίς να διακρίνουν 

ιδιαίτερο χώρο εγκατάστασης του λαού, ενώ εξαπλώθηκαν, εγκαταστάθηκαν και 

κατοίκησαν  το μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής, της Ανατολικής και της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. 

Κράτη με σλαβικές γλώσσες αποτελούν πάνω από το 50% του εδάφους της Ευρώπης. Έτσι 

είναι η μεγαλύτερη εθνογλωσσική ομάδα αυτής ως προς την έκταση.  

Οι σημερινοί σλαβικοί λαοί κατηγοριοποιούνται σε: 

 Δυτικούς Σλάβους ( Πολωνούς, Τσέχους,  Σλοβάκους) 

 Ανατολικούς  Σλάβους (Λευκορώσους, Ρώσους, Ουκρανούς) 

 Νότιους Σλάβους  

( Δηλαδή Βόσνιους, Κροάτες, Σλαβομακεδόνες, Μαυροβούνιους, Σέρβους, Σλοβένους, 

Βουλγάρους).Ωστόσο  μερικές φορές οι Δυτικοί και οι Ανατολικοί Σλάβοι αναφέρονται 

συνολικά ως Βόρειοι Σλάβοι. 

Κατά τον Μεσαίωνα υπήρχαν δεκάδες σλαβικά φύλα. Από τότε μέχρι τις αρχές του 20ού 

αιώνα, μέσα από αλλεπάλληλες ενοποιήσεις, ενσωματώσεις και διασπάσεις, 

διαμορφώθηκε σε γενικές γραμμές η εικόνα του σλαβικού κόσμου που συναντάμε στις 

μέρες μας  και που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης.  

Σήμερα  οι Σλάβοι αποτελούν τον κυρίως πληθυσμό σε 13 ευρωπαϊκά κράτη:  

Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Κροατία, Σερβία, 

Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία.  

Τα σύγχρονα σλαβικά έθνη και εθνοτικές ομάδες διαφέρουν σημαντικά τόσο γενετικά όσο 

και πολιτιστικά και οι μεταξύ τους σχέσεις ποικίλλουν. 

Σ’ όλη την Ελλάδα έχουν καταγραφεί  2.123 μακροτοπωνύμια στη σλαβική , δηλαδή 

τοπωνύμια αστικών κέντρων και δεκάδες χιλιάδες μικρότερα τοπωνύμια ή αγροτικές 

περιοχές ,καθώς και χιλιάδες λέξεις  που πέρασαν και μετά πλάστηκαν για να γίνουν 

λειτουργικές στην Ελληνική γλώσσα. Για παράδειγμα ,αναφέρουμε εδώ τις πολύ κοινές 

λέξεις της νεοελληνικής γλώσσας λόγγος, λαγκάδια, βάλτος.Μία ακόμη παρατήρηση πάνω 

στα Σλάβικα τοπωνύμια είναι αρκετά διαφωτιστική για τον τρόπο που έγινε η εγκατάσταση 

στον Ελλαδικό χώρο. Τα Σλάβικα τοπωνύμια εντοπίζονται βασικά σε ορεινές περιοχές και 

πολύ λιγότερα σε πεδινές περιοχές και ελάχιστα σε παράλια. Οι Σλάβοι που διείσδυσαν 

στον Ελλαδικό χώρο έμειναν στις πλαγιές των βουνών και ασχολούνταν βασικά με τη 

γεωργία και την κτηνοτροφία. Πολλά από τα τοπωνύμια που προϋπήρχαν είναι απλή 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A3%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A3%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CF%83%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CE%A3%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%83%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CE%B2%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CF%81%CE%B6%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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μετάφραση στα Σλάβικα. Έτσι «Χελμός» ονομάστηκαν τα « Αροάνια όρη» της 

Πελοποννήσου. Στα Ελληνικά τα Αροάνια σήμαιναν Μεγάλο όρος και το Χελμός στα 

Σλάβικα σημαίνει το ίδιο ακριβώς. Και η δεύτερη κορυφή των Αροανίων λεγόταν στα 

Ελληνικά Τριανταφυλλιά. Οι Σλάβοι την ονόμασαν Ντουρυτουβάνα που σημαίνει το ίδιο: 

Τριανταφυλλιά. 

 

Τα μακροτοπωνύμια σλαβικής προέλευσης  κατανέμονται ως εξής στις περιοχές της 

Ελλάδας: 

 Μακεδονία 730,  

 Θράκη 45,  

 Ήπειρος 412, 

  Θεσσαλία 165, 

  Αιτωλοακαρνανία 98, 

  Ευρυτανία 48, 

  Φθιώτιδα 55, 

  Φωκίδα 45, 

  Βοιωτία 22, 

  Αττική 18, 

  Πελοπόννησος 429, 

  Εφτάνησα 16, 

  Εύβοια 19, 

  Νησιά του Αιγαίου 4 

   Κρήτη 17 

 Τα μακροτοπωνύμια δείχνουν την έκταση της Σλαβικής εγκατάστασης στον Ελλαδικό 

χώρο.  

 

 

Σε δύο περιοχές της Πελοποννήσου  είχαν εγκατασταθεί Σλάβοι και μάλιστα πολύ 

ισχυρές ομάδες , στη  Λακωνία και στη Μεσσηνία. Πρόκειται για τους περίφημους 

Μίληγγες και τους Εζερίτες που εντοπίζονται στον Ταΰγετο, αλλά και  στον Ερύμανθο 

και στο Χελμό. 

 

 

 

Οπωσδήποτε τα μακροτοπωνύμια που δηλώνουν την ύπαρξη Σλάβων δείχνουν κάτι 

σημαντικό,  την πορεία τους προς τα ΒΔ. και Δ. της Πελοποννήσου. Ακολούθησαν δηλαδή 

το δρόμο που είχαν ακολουθήσει στην αρχαιότητα διάφορα φύλα για να φτάσουν στην 

Πελοπόννησο: Πελασγοί, Ίωνες, Αρκάδες, Αζάνες, Λυκάονες και τελικά οι Δωριείς. Τα 

Σλάβικα τοπωνύμια και ειδικά τα μακροτοπωνύμια (αστικά) που έχουν μείνει σ’ όλη την 

Ελλάδα και ειδικά στην Πελοπόννησο, είναι μάρτυρες της μακροχρόνιας παρουσίας Σλάβων 

σ’ αυτούς τους χώρους. Και για να μείνουν τα τοπωνύμια πάνω από χίλια χρόνια 

αδιατάρακτα ανάμεσα στους Έλληνες που έζησαν σε αυτά τα μέρη θα πει ότι η παρουσία 

των Σλάβων ήταν έντονη και μακροχρόνια. Κι όμως οι Σλάβοι αυτοί εξελληνίστηκαν! Ο 
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Ελληνισμός είχε τη δύναμη να τους αφομοιώσει και μακροπρόθεσμα να γίνουν δυναμικά 

στοιχεία του , αποβάλλοντας ακόμα και το ένδυμα του Σλάβου. 

 

 

 

                                      
 

Β)Η εμφάνιση των Σλάβων στη Βαλκανική Χερσόνησο 

 

Στις αρχές του 6ου αιώνα, τα σλαβικά φύλα, μετακινούμενα από την αρχική τους κοιτίδα, 

(την Σλοβακία, την Πολωνία και την Ουκρανία), έφτασαν στον Δούναβη, που αποτελούσε το 

βόρειο σύνορο της βυζαντινής αυτοκρατορίας, κι άρχισαν επιδρομές εναντίον των 

βυζαντινών εδαφών. Οι Σλάβοι ως τα χρόνια του Ιουστινιανού (βασίλευσε από το 527 έως 

το 565) κινούνταν ως το Δούναβη μαζί με τους Αβάρους. Λίγο μετά το θάνατο του 

Ιουστινιανού, το 582, Άβαροι με Σλάβους χτυπάνε και καταλαμβάνουν το Σίρμιο, ένα 

σημαντικό φρούριο, κοντά στο σημερινό Βελιγράδι, στις όχθες του ποταμού Σαύου. Το 

Σίρμιο ήταν φρούριο και παράλληλα σημαντικό διοικητικό κέντρο και μεγάλος 

συγκοινωνιακός κόμβος. Από το Σίρμιο θα ξεχυθούν στη Β. Βαλκανική τα πλήθη των 

Σλάβων. Οι Σλάβοι καταλαμβάνουν κατά ομάδες κάποιους χώρους και μένουν κυρίαρχοι.  
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Κυνηγάνε από το συγκεκριμένο χώρο τις δυνάμεις που αντιπροσώπευαν το Βυζάντιο 

(Ανατολική Ρωμαϊκή Δημοκρατία). Οι Βυζαντινές δυνάμεις θα αποτραβηχτούν σε άλλες 

ισχυρές πόλεις. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, γεωργοί ή κτηνοτρόφοι μένουν στο χώρο.  

Από εκείνη την εποχή οι Σλάβοι αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας και η πορεία 

τους καταγράφεται από τους βυζαντινούς ιστορικούς και χρονικογράφους. Στα επόμενα 

χρόνια, οι Σλάβοι εγκαταστάθηκαν σε πολλά σημεία της Βαλκανικής Χερσονήσου (μέχρι και 

το ακρωτήριο Ταίναρο, το νοτιότατο δηλαδή άκρο της), είτε κατακτώντας πόλεις είτε 

επιλέγοντας περιοχές αραιοκατοικημένες και σχετικά απομονωμένες, κατάλληλες για 

κτηνοτροφία και περιορισμένη γεωργική παραγωγή (π.χ κοιλάδες). Τα σχετικά λίγα δάνεια 

από τη σλαβική που επιβιώνουν σήμερα στην ελληνική γλώσσα, προέρχονται ως επί το 

πλείστον από τον τομέα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της ορολογίας φυτών και 

ζώων. Τα σλαβικά τοπωνύμια, διάσπαρτα στον ελλαδικό χώρο, αποτυπώνουν την κατανομή 

των νεοφερμένων πληθυσμών στην περιοχή, αλλά παράλληλα  παρέχουν στοιχεία -

γλωσσολογικά και ιστορικά- για την εποχή της εγκατάστασης και τον ρυθμό αφομοίωσης 

από τον ιθαγενή, ελληνικό πληθυσμό. Π.χ, η μορφή του τοπωνυμίου Πάργα (αντί Πράγα) 

δείχνει ότι το σλαβικό αυτό τοπωνύμιο δημιουργήθηκε και αποκρυσταλλώθηκε πριν από τη 

μετάθεση των υγρών συμφώνων στη σλαβική γλώσσα.{ Το γεγονός ότι τόσο στο τοπωνύμιο  

όσο και σε όλα τα σλαβικά δάνεια της νεοελληνικής (π.χ. στη λέξη σβάρνα) τα υγρά 

σύμφωνα δεν έχουν μετατεθεί δείχνει πως, από τα πρώτα κιόλας χρόνια της εγκατάστασής 

τους στον ελλαδικό χώρο, οι σλαβικοί πληθυσμοί άρχισαν να αφομοιώνονται από το ντόπιο 

στοιχείο και να εξελληνίζονται και η σλαβική γλώσσα έπαψε να εξελίσσεται με τη δυναμική 

που εξελίχθηκε στις καθαυτό σλαβικές χώρες}. Ακόμα, το γεγονός ότι υπάρχουν ελάχιστα 

χριστιανικά σλαβικά τοπωνύμια, οδηγεί σε παρόμοια συμπεράσματα: εκχριστιανισμός και 

εξελληνισμός ήταν διαδικασίες παράλληλες και αλληλένδετες και αποτέλεσαν μια 
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φυσική διαδικασία, στην οποία σημαντικό ρόλο έπαιξε η γειτνίαση και η οικονομική και 

πολιτισμική επαφή με τον ντόπιο ελληνικό πληθυσμό.  

 

Γ)Η εγκατάσταση των Σλάβων στις Σκλαβηνίες 

 

Σκλαβηνίες (Σκλαυινίαι) ονομάζονται πολιτικά αυτόνομες νησίδες σλαβικού πληθυσμού 

διάσπαρτες ανάμεσα σε Έλληνες. Ιδρύθηκαν στις αρχές του 7ου αιώνα από τις 

εγκαταστάσεις Σλάβων σε εδάφη της σημερινής ηπειρωτικής Ελλάδας. Αρχικά ο 

πληθυσμός εκεί ζούσε από τις λεηλασίες αλλά έπειτα ανέπτυξαν εμπόριο και ήρθαν σε 

επαφή με τους ντόπιους πληθυσμούς. Έπειτα ακολούθησε ο εξελληνισμός τους που έγινε 

σε 3 στάδια. Πρώτα υποτάχθηκαν στρατιωτικά, εκχριστιανίστηκαν και αφομοιώθηκαν 

κοινωνικά και εθνολογικά. 

 Ο βυζαντινός αυτοκράτορας Νικηφόρος Α' δημιούργησε τις σκλαβηνίες και τις 

συμπεριέλαβε στην πρώτη κάκωση στην Νομοθεσία του.(Εδώ να θυμίσουμε πως  Κακώσεις 

ονομάζονταν τα τολμηρά οικονομικά μέτρα που απέβλεπαν στην ανάκαμψη του εμπορίου 

και την αύξηση των εσόδων του βυζαντινού κράτους) Στη διάρκεια του 9ου αι. μ.Χ., οι 

σκλαβηνίες που βρίσκονταν βορειοδυτικά της Χερσονήσου του Αίμου (Βαλκανική 

Χερσόνησος) εξελίχθηκαν στα πρώτα κρατίδια Σέρβων και Κροατών. Η ύπαρξη και 

ανάπτυξη αυτών των κρατιδίων διευκόλυνε τον εκχριστιανισμό τους από τον Βασίλειο Α' . 

Την ίδια εποχή, οι σκλαβηνίες που βρίσκονταν στα νότια της Χερσονήσου του Αίμου 

άρχισαν να ενσωματώνονται στη θεματική διοίκηση του Βυζαντινού κράτους. Οι 

σκλαβηνίες ήταν αρχικά ημιαυτόνομες και πλήρωναν φόρο υποτέλειας.  

 

 

Η Σκλαβοαρχοντία Θεσσαλονίκης ήταν περιοχή Σκλαβηνίας της Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας με αυτόνομη διοίκηση στο Θέμα Θεσσαλονίκης, δηλαδή στην ευρύτερη 

περιοχή της Μακεδονίας. Η Σκλαβηνία αποτελούνταν από μεικτά χωριά Σλάβων και 

Ελλήνων. Η αρχοντία περιελάμβανε ορεινή περιοχή της σημερινής Βέροιας και το σλαβικό 

φύλλο των Δρουγουβιτών που είχε μετακινηθεί εκεί από την περιοχή της Πελαγονίας. 

 Ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος στο έργο του «Περί βασιλείου τάξεως», αναφέρει την 

Αρχοντία και δίνει την πληροφορία ότι οι Σλάβοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή από τον 

αυτοκράτορα Μιχαήλ τον 9ο αιώνα. Στην συνέχεια αναφέρει ότι οι Σλάβοι αυτοί 

αποστάτησαν, αλλά ο Μιχαήλ κατέπνιξε την εξέγερση. Σε σφραγίδες με ονόματα 

διοικητών, αρχόντων, αναφέρονται οι διοικητές με ελληνικά χριστιανικά ονόματα και 

εκτιμάται ότι ήταν εκχριστιανισμένοι Σλάβοι ή Βυζαντινοί. Η Σκλαβοαρχοντία Στρυμόνος 

ήταν περιοχή Σκλαβηνίας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας που είχε ξεχωριστή διοίκηση από 

την υπόλοιπη αυτοκρατορία που διοικούνταν με τα Θέματα. Οι Στρυμονίτες ήταν μία φυλή 

των Σκλαβήνων (Σλάβοι), οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του ποταμού Στρυμόνα. 

Πήραν μέρος στην σλαβική πολιορκία της βυζαντινής πόλης της Θεσσαλονίκης το 677 μ.Χ. 

Όπως διηγείται ο βυζαντινός συγγραφέας στα «Θαύματα του Αγίου Δημητρίου», 

χρησιμοποίησαν τα πλοία τους για να λεηλατούν τις ακτές του Β. Αιγαίου, ακόμη και στην 

Θάλασσα του Μαρμαρά έξω από την Κωνσταντινούπολη. Μπορεί επίσης να βοήθησαν τον 

αραβικό στόλο των πειρατών της Κρήτης στη λεηλασία της Πόλης το 904. Η Αρχοντία 

βρισκόταν στη σημερινή Ελληνική Μακεδονία και περιελάμβανε μεγάλη περιοχή γύρω από 
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τον ποταμό Στρυμόνα, στο σημερινό Νομό Σερρών, όπου είχαν εγκατασταθεί Σλάβοι ή 

Σκλάβοι- όπως λέγονταν τότε. Η αρχοντία μνημονεύεται σε μεταγενέστερο έγγραφο του 

11ου αιώνα χωρίς να είναι γνωστό πότε δημιουργήθηκε ή πώς διοικούνταν. 

 

 

 Η εγκατάσταση των Σλάβων στην περιοχή έγινε τον 7ο αιώνα και πιθανόν να είχε γίνει 

παλαιότερη εγκατάσταση και να προϋπήρχε αρχοντία ή Σκλαβηνία στη περιοχή. Η Αρχοντία 

ήταν εντεταμένη στην αυτοκρατορία πολιτικά, πλήρωνε φόρους και διατηρούσε ένα είδος 

αυτονομίας στα πλαίσια του Θέματος Στρυμώνος. Μέχρι τον 9ο αιώνα αναφέρονται 

αποτυχημένες εξεγέρσεις των κατοίκων που αποδίδεται στους βαρείς φόρους που 

πλήρωναν. Μέχρι τον 9ο αιώνα οι Σλάβοι της Αρχοντίας διέμεναν σε δύσβατα ορεινά 

σημεία και από τότε φαίνεται να εγκατασταίνονταν σταδιακά στα πεδινά και αργότερα 

αφομοιώθηκαν. Αναφέρεται η ένταξή τους στον Βυζαντινό στρατό ήδη από τον 7ο αιώνα 

και ο εκχριστιανισμός τους.  

 

                            

 
Οι Σαγουδατες (Σαγουδάται) ήταν Νότια σλαβική φυλή που ζούσε στη Μακεδονία, στην 

περιοχή μεταξύ της Θεσσαλονίκης και της Βέροιας. Οι Σαγουδατες για πρώτη φορά 

πιστοποιούνται σε βυζαντινό έγγραφο των 686 ως σύμμαχοι και πολιορκητές της 

βυζαντινής Θεσσαλονίκης σε συμμαχία με άλλες σλαβικές φυλές, των Ρυγχινών και των 

Δραγουβιτών. Τον 7ο αιώνα, μαζί με άλλες φυλές που χρησιμοποιούσαν πολεμικά πλοία 

λεηλατούν τις ακτές της Θεσσαλίας. Τον 9ο αιώνα οι Σαγουδατες ζούσαν σε μικτά χωριά 

μαζί με Έλληνες και Δραγουβίτες και κατέβαλλαν φόρους στις βυζαντινές αρχές της 

Θεσσαλονίκης. Οι Δραγουβίτες ήταν μια Νότια σλαβική ομάδα (σκλαβηνίες) που 

εγκαταστάθηκαν στα Βαλκάνια κατά τον 7ο αιώνα. Οι Βελεγιζίτες (Βελεγεζίται) ήταν μια 

Νότια σλαβική φυλή (Σκλαβηνοι) που ζούσαν στην περιοχή της Θεσσαλίας στον Πρώιμο 

Μεσαίωνα. Σύμφωνα με τον συγγραφέα του έργου Θαύματα του Αγίου Δημητρίου, 

εγκαταστάθηκαν γύρω από την Δημητριαδα και τις Φθιώτιδες Θήβες στις βόρειες ακτές του 

Παγασητικού κόλπου. Η ίδια περιοχή εξακολουθεί να ονομάζεται Βελεχατουΐα (Velechativa 

στα λατινικά) στο χρυσόβουλο του 1198 προνομίων χορήγηση στη Δημοκρατία της 

Βενετίας, και το 1204 Partitio Romaniae. Εκείνη την εποχή, διαμορφώθηκε σε 

αυτοκρατορική φορολογική περιφέρεια. Αργότερα, το υπάρχον όνομα του 13ου / 14ου 
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αιώνα ως "γη της Levachatai" (γηῆτων Βελεβαχάτων), καθώς και το όνομα του χωριού 

Levache (Λεβάχη), που βρέθηκαν στα κατάστιχα της Μονής Λυκουσαδας, επίσης, πιθανόν 

να προέρχεται από το ίδια τοποθεσία.  

Μετά την βυζαντινή διευθέτηση της περιοχής της Θεσσαλίας, στις οικονομικές 

δραστηριότητες της φυλής περιλαμβάνεται και το εμπόριο με τη βυζαντινή πόλη της 

Θεσσαλονίκης με 670-80. Όταν η πόλη πολιορκήθηκε από τους Σαγουδατες, Δραγουβιτες 

και άλλες φυλές στα τέλη του 7ου αιώνα, οι ηγέτες των Βελεγεζίτων παρείχαν προμήθειες 

για το πολιορκημένο Βυζαντινό πληθυσμό. Κατά την ίδια περίοδο, μαζί με άλλες φυλές 

χρησιμοποιούσαν πολεμικά πλοία για να λεηλατούν τις ακτές της Θεσσαλίας. 

 Τα Θρησκευτικά κτίρια του 8ου αιώνα στη Θεσσαλία έχουν συνδεθεί με τον 

εκχριστιανισμό της φυλής, μετά από τις εκστρατείες του Βυζαντινού αυτοκράτορα 

Νικηφόρου Α 'εναντίον των Σλάβων της περιοχής. Οι Βαϊουνίτες (Βαϊουνίται) ήταν μια 

Σκλαβηνία, (Νότια σλαβική) φυλή που εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Μακεδονίας στα 

τέλη του 6ου αιώνα. Αυτοί  εγκαταστάθηκαν αρχικά  σε περιοχή δυτικά της Θεσσαλονίκης. 

Ανήκαν σε μια ομάδα από σλαβικά φύλα που προσπάθησε ανεπιτυχώς να καταλάβει την 

πόλη στις αρχές του 7ου αιώνα, μετά την οποία πιστεύεται ότι έχουν μεταναστεύσει στην 

περιοχή βόρεια των Ιωαννίνων στη βόρεια Ήπειρο. Τον 6ο αιώνα, πολλά σλαβικά φύλα 

κατοικούσαν στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τη βυζαντινή πόλη της Θεσσαλονίκης. Στην 

περιοχή, το 614-616, οι  αναφέρονται στα Θαύματα του Αγίου Δημητρίου ως μία από τις 

σλαβικές φυλες.  Είχαν το έδαφός τους στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.  Σύμφωνα με 

ορισμένους, οι  Βαϊουνίτες μετακόμισαν από τη Μακεδονία στο έδαφος της Ηπείρου και 

εγκαταστάθηκαν στην βόρεια περιοχή των Ιωαννίνων. Κάποιοι συνδέουν την περιοχή της 

Θεσπρωτίας, γνωστή ως Βαγενετία μέχρι τα 1270, στην φυλή αυτή. Δύο προσωπικές 

σφραγίδες των αρχόντων της Βαγενετιας έχουν βρεθεί, του βυζαντινού σπαθάριου 

Θεόδωρου χρονολογείται στον 7ο ή 8ο αιώνα, και του βυζαντινού πρωτοσπαθαριου 

Ιλαρίωνα χρονολογείται στα τέλη του 9ου και στις αρχές του 10ου αιώνα. Παρόμοια 

τοπωνύμια όπως Βιγιανιται ή Βιγιανιτζαι επέζησαν μέχρι τον 16ο αιώνα, όταν 

αντικαταστάθηκαν με το όνομα Δέλβινο το οποίο έγινε επίσης ένα επίσημο όνομα του 

οθωμανικού σαντζακίου του Δελβίνου. Το όνομα αυτής της φυλής λένε ότι προέρχεται από 

τη σλαβική λέξη vojnici ("πολεμιστές"), έτσι ώστε το όνομα αυτής της φυλής μπορεί να 

μεταφραστεί ως « φυλή των πολεμιστών». Οι Ρυγχίνοι ήταν Νότια σλαβική φυλή στην 

περιοχή της νότιας Μακεδονίας τον 7ο αιώνα. Σύμφωνα με Traian Stoianovich, ήταν 

σλαβική ή αβαροσλαβικη, και το όνομά τους προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από ένα 

τοπικό, άγνωστο ποτάμι, πιθανότατα μεταξύ του κάτω Αξιού και κάτω Στρυμόνα. Η φυλή 

μαρτυρείται στα Θαύματα του Αγίου Δημητρίου καθώς έχει σχηματιστεί  ως Σκλαβηνία 

κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, κάτω από ένα βασιλιά που ονομάζεται Περβούνδος 

στα μέσα του 7ου αιώνα. Ήταν προφανώς μια ισχυρή φυλή. Τον 8ο και 9ο αιώνα οι 

Ρυγχίνοι, οι Βλαχορυγχινοι και οι Σαγουδάτες μετακινήθηκαν προς τα ανατολικά στην 

Χαλκιδική. Ο Πορφυρίος Ουσπένσκι βρήκε ένα χειρόγραφο του 17ου αιώνα, στην Μονή 

Κασταμονιτου που αναφέρουν τους Ρυγχίνους και Σαγουδάτες που προέρχονται από την 

τότε Βουλγαρία και μετακινήθηκαν νότια σε όλη την βυζαντινή Μακεδονία και στο Άγιο 

Όρος, κατά τη στιγμή της Εικονομαχίας. Το όνομα "Vlachorynchinoi» σημαίνει ανάμειξη 

των Βλάχων και Σλάβων στην φυλή. 
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                          Δ)Οι Σλάβοι της Πελοποννήσου : Μηλιγγοί και Εζερίτες 

 

Οι Μηλιγγοί ήταν σλαβική φυλή που εγκαταστάθηκε τον 8ο μ.Χ. αιώνα στη νότια 

Πελοπόννησο και κυρίως στις δυτικές πλαγιές του Ταϋγέτου . Το ίδιο διάστημα οι Εζερίτες, 

μία συγγενική τους φυλή, εγκαταστάθηκαν στις ανατολικές περιοχές του νομού Λακωνίας, 

από την πεδιάδα του Έλους μέχρι το ακρωτήριο Μαλέας και κάποιοι από αυτούς στην   

Αχαΐα, περιοχή που σήμερα αποκαλείται Νεζερά. Ήταν γνωστοί και ως Μελιγγοί ή 

Μελίγγοι, Μιλτζάνοι, Μιλένζοι, Μιλτσάνοι και Μηλίγγοι. Το όνομα "Μελιγγοί" υπάρχει 

ακόμη σήμερα σε χρήση, όχι στην Πελοπόννησο αλλά στην Ήπειρο, στο όνομα του χωριού 

Μελιγγοί Ιωαννίνων. Όπως και οι περισσότεροι Σλάβοι ζούσαν ως κτηνοτρόφοι, αλλά 

δούλευαν και σε γεωργικές εργασίες. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Ζ' Πορφυρογέννητο, 

ζούσαν άτακτα και απείθαρχα και δημιουργούσαν προβλήματα στους ντόπιους με τις 

αρπαγές και τους εμπρησμούς που έκαναν. Εξεγέρθηκαν αρκετές φορές κατά των 

Βυζαντινών. Το 842 στάλθηκε από τον Μιχαήλ Γ' στην περιοχή ο Θεοφύλακτος Βρυέννιος 

για να υποτάξει τους εξεγερμένους του θέματος Πελοποννήσου, ανάμεσα στους οποίους 

ήταν και οι Μηλιγγοί και οι Εζερίτες, οι οποίοι υποτάχθηκαν και αναγκάστηκαν να 

πληρώνουν ετήσιο φόρο 60 και 300 χρυσά νομίσματα αντίστοιχα. Αλλά και ο τελευταίος 

τους ξεσηκωμός, στα χρόνια του Ρωμανού Α' Λακαπηνού είχε δυσμενή κατάληξη. Το 921 

ο στρατηγός Κρινίτης Αροτράς διατάχθηκε να τους υποτάξει. Η εκστρατεία διήρκεσε από 

την άνοιξη μέχρι το Νοέμβριο του ιδίου έτους. Οι Μηλιγγοί νικήθηκαν και υποχρεώθηκαν 
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να πληρώνουν ετήσιο φόρο στην αυτοκρατορία 540 χρυσά νομίσματα, ποσό που 

αργότερα ελαττώθηκε.  

Οι Μηλιγγοί ήταν ειδωλολάτρες και ο εκχριστιανισμός τους άρχισε τον 10ο μ.Χ. αιώνα με 

τη συμμετοχή ιεραποστόλων, όπως του Νίκωνος του Μετανοείτε. Αυτή ήταν μία πολιτική 

που συνειδητά ακολουθήθηκε και υποστηρίχθηκε από την αυτοκρατορία για την 

αφομοίωση των Μηλιγγών. Όταν έφτασαν οι Φράγκοι στην περιοχή οι Μηλιγγοί 

διατηρούσαν ακόμη τη φυλετική τους υπόσταση και τους αντιστάθηκαν. Αυτό ανάγκασε τον 

πρίγκιπα της Αχαΐας, Γουλιέλμο Β' Βιλλαρδουίνο, να εκστρατεύσει εναντίον τους και να 

χτίσει τα κάστρα του Μυστρά, της Μαΐνης (ή Μάινας) και του Λεύκτρου (Μπωφόρ) για να 

τους υποτάξει. Τα κάστρα αυτά εμπόδιζαν την κάθοδο των Μηλιγγών από τα ορεινά στα 

πεδινά και έτσι δεν μπορούσαν να διαχειμάσουν σε περιοχές με ηπιότερο κλίμα και να 

βρίσκουν νέα βοσκοτόπια στη διάρκεια του χειμώνα, ούτε μπορούσαν να προμηθευτούν 

περισσότερα τρόφιμα. Έτσι, αναγκάστηκαν να υποταχθούν στον Γουλιέλμο. 

 Αργότερα, ο αυτοκράτορας Μανουήλ Β' Παλαιολόγος κατόρθωσε να τους εκχριστιανίσει 

πλήρως και στη συνέχεια αφομοιώθηκαν από το ελληνικό στοιχείο της περιοχής. Στη δυτική 

πλευρά του Ταϋγέτου βρισκόταν και ο λεγόμενος Ζυγός του Μελιγγού και ο Δρόγκος του 

Μελιγγού, ονόματα δοσμένα από τους Μηλιγγούς.  

 

                                   

 
Οι Εζερίτες ή Νεζερίτες ήταν σλαβική φυλή που εγκαταστάθηκε τον 8ο μ.Χ. αιώνα στη νότια 

Πελοπόννησο και κυρίως στις ανατολικές περιοχές του νομού Λακωνίας, από την πεδιάδα 

του Έλους μέχρι το ακρωτήριο Μαλέας , ενώ κάποιοι από αυτούς εγκαταστάθηκαν στην 

Αχαΐα στην περιοχή που σήμερα αποκαλείται Νεζερά. Το ίδιο διάστημα οι Μηλιγγοί, μία 

συγγενική τους φυλή, εγκαταστάθηκαν στις δυτικές πλαγιές του Ταϋγέτου.Το όνομά τους 

προέρχεται από σλαβική λέξη που σημαίνει λίμνη, έλος και απαντάται και σε άλλα 

σημεία της Ελλάδας ως τοπωνύμιο (Νεζερός), πως και οι περισσότεροι Σλάβοι ζούσαν ως 



10 

 

κτηνοτρόφοι, αλλά δούλευαν και σε γεωργικές εργασίες. Εξεγέρθηκαν αρκετές φορές 

κατά των Βυζαντινών, αλλά γενικά ήταν πιο φιλήσυχοι από τους Μηλιγγούς.  

Αναφέρονται οι εξής εξεγέρσεις: Το 783, ο βυζαντινός στρατηγός λογοθέτης του δρόμου και 

πατρίκιος Σταυράκιος κατατρόπωσε αυτούς του Εζερίτες που επαναστάτησαν στην 

Λακεδαίμονα και τους ώθησε στις ανατολικές πλευρές του Ταϋγέτου, όπου διατηρήθηκαν 

για πολύ καιρό. Το 811, ο στρατηγός Λέων Σκληρός κατατρόπωσε όσους Νεζερίτες 

κάτοικους της Ήλιδας επαναστάτησαν κατά των βυζαντινών αρχών και τους εξανάγκασε αν 

αφήσουν τα πεδινά μέρη και να καταφύγουν στην Ωλένη. Το 842 στάλθηκε από τον Μιχαήλ 

Γ' στην περιοχή ο Θεοφύλακτος Βρυέννιος για να υποτάξει τους εξεγερμένους του θέματος 

Πελοποννήσου, ανάμεσα στους οποίους ήταν και οι Μηλιγγοί και οι Εζερίτες, οι οποίοι 

αναγκάστηκαν να πληρώνουν ετήσιο φόρο 60 και 300 χρυσά νομίσματα αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Ζ' Πορφυρογέννητο ο οποίος ήταν αυτοκράτορας μεταξύ 908 

και 920, ζούσαν άτακτα και απείθαρχα, και δημιουργούσαν προβλήματα στους ντόπιους με 

τις αρπαγές και τους εμπρησμούς που έκαναν το 921, στα χρόνια του Ρωμανού Α' 

Λακαπηνού, ο τελευταίος τους ξεσηκωμός είχε δυσμενή κατάληξη. Ο στρατηγός Κρινίτης 

Αροτράς διατάχθηκε να τους αποτρέψει να κάνουν άλλη εξέγερση και να τους υποτάξει. Η 

εκστρατεία διήρκεσε από την άνοιξη μέχρι το Νοέμβριο του ιδίου έτους και τους επέβαλλε 

ετήσιο φόρο 600 χρυσών νομισμάτων ο οποίος μετά από λίγο καιρό μετριάστηκε στο μισό. 

Οι Εζερίτες μετά τον 10ο αιώνα, σταδιακά εξελληνίστηκαν και συγχωνεύθηκαν με τους 

υπόλοιπους Πελοποννήσιους. 
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