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ΠΡΟΛΟΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  

Σν έξγν ελφο Βελεδηθηίλνπ κνλαρνχ ηνπ 12
νπ

 αηψλα θαηαιήγεη: «Απφ ην ξφδν ηνπ πξηλ, π-

πάξρεη κφλνλ ην φλνκα. ‟ εκάο έρνπλ απνκείλεη νλφκαηα γπκλά»1. Σν ξφδν ηνπ πξηλ δελ εί-

λαη ηίπνηε άιιν παξά ε ζπκβνιηθή εηθφλα ηνπ πνιπζρηδνχο παξειζφληνο, θιεηζκέλν ζ‟ έλα 

φλνκα. Ζ πξνζπέιαζε, ε θαηαλφεζε ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ νλνκάησλ ζπληζηά ην πξψην 

βήκα γλσξηκίαο κε ην παξειζφλ αιιά θαη ην παξφλ ηνπ ρψξνπ ηεο έξεπλάο καο, ζηελ πξνθεη-

κέλε πεξίπησζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Αζπξνπνηάκνπ.    

Ζ εηπκνινγία, φπσο θαη ε εξκελεία ησλ γεσγξαθηθψλ νλνκάησλ, πξνθάιεζαλ αλέθαζελ ην 

ελδηαθέξνλ εηδηθψλ εξεπλεηψλ2 θαη κή. ρη αβάζηκα. Ζ γλψζε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηεο 

πξνέιεπζεο θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ ηνπσλπκίσλ ησλ νηθηζηηθψλ θέληξσλ είηε κηθξψλ είηε κε-

                                                
* Θα ήζεια θη απφ ηε ζέζε απηή λα επραξηζηήζσ ηνλ Γαξδηθηψηε ζπλάδειθν Κσλζηαληίλν Πειίγθν γηα ην βηβιηνγξαθηθφ 

θαη ηνπνγξαθηθφ πιηθφ θαζψο θαη γηα ηηο γφληκεο ζπδεηήζεηο καο γηα ηνλ Αζπξνπφηακν 

1 Φαίδσλ Μαιηγθνχδεο (επηκ.), Σν παηρλίδη κε ηελ ηζηνξία, Ηδενινγηθά ζηεξεόηππα θαη ππνθεηκεληζκόο ζηελ ηζηνξηνγξαθία, 

(Βηβιηνζήθε ιαβηθψλ Μειεηψλ 4,  Θεζζαινλίθε 1994), ζει. 55: «Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus» θαη 79 

ππνζεκ. 1. 

2 Δηδηθά γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπσλπκίσλ σο ηζηνξηθήο πεγήο βιέπε ηηο ζεκαληηθέο εξγαζίεο ησλ: Faedon Malingoudis, 

Studien zu den slavischen Ortsnamen Griechenlands 1. Slavische Flurnamen aus der messenischen Mani. (Abhandlungen 

der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 1981, Nr 3), Mainz 1981 θαη Johannes Koder, «Πξνβιήκαηα 

ηεο ζιαβηθήο επνίθηζεο θαη ηνπσλπκίαο ζηε Μεζαησληθή Ήπεηξν», Ζπεηξωηηθά Υξνληθά 24 (1982) 9-35. Σνπσλπκηθέο 

κειέηεο:1) γηα ην ζεζζαιηθφ ρψξν: Γηθαίνο Βαγηαθάθνο, «Ζ ηνπσλπκηθή ζεψξεζηο ηνπ ζεζζαιηθνχ ρψξνπ», Αζελά ΟΘ΄ 

(1983-84) 253-350. 2) γηα ηελ Ήπεηξν: Κψζηαο Οηθνλφκνπ, Σα νηθωλύκηα ηνπ Ννκνύ Ηωαλλίλωλ. Γιωζζνινγηθή εμέηαζε. 

Ησάλληλα 2002.  
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γάισλ, ησλ νξσλπκίσλ, ησλ πδξσλπκίσλ θαη ησλ κηθξνηνπσλπκίσλ ζπκβάιιεη ζηε δηαιεχ-

θαλζε ηεο ρξνλνιφγεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ ζπγθξφηεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ3 θαζψο θαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο εζλνηηθήο4 θαη γισζζηθήο θαηάζηαζεο ησλ πιεζπζκψλ. Δπηπιένλ καο δηα-

θσηίδεη γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλ ραξαθηή-

ξηδαλ ζην παξειζφλ. Δθηφο απηψλ καο παξέρεη ρξήζηκεο γισζζηθέο θαη ηζηνξηθέο εηδήζεηο, 

ησλ νπνίσλ ε αμία επαπμάλεηαη, ηδηαίηεξα, φηαλ δελ δηαζέηνπκε αληίζηνηρεο γξαπηέο καξηπξί-

εο νχηε θάπνηα άιιε κνξθή θεηκεληθήο παξάδνζήο ηνπο.   

Ζ ζχληνκε απηή κειέηε δε θηινδνμεί λα αιψζεη αιιφηξηα πεδία. Ζ ζπκβνιή ηεο πεξηνξίδεηαη 

ζηελ πξνζπάζεηα λα δείμεη κε κεξηθά θαηάιιεια παξαδείγκαηα, κε πνην ηξφπν, θαηά ηε γλψ-

κε καο, ηα ηνπσλχκηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Αζπξνπνηάκνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα δψ-

ζνπλ απαληήζεηο ζε κηα ζεηξά δεηεκάησλ, φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, θαη ηα νπνία ζα 

δηεμέιζνπκε δηεμνδηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα .       

 

ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΩΝ ΠΖΓΩΝ– ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΑ  

ΕΖΣΖΜΑΣΑ  

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ γεσγξαθηθψλ 

νξίσλ ηνπ ππφ δηεξεχλεζε ρψξνπ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε θαηαξρήλ ηα κεζν-

δνινγηθά πξνβιήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ ηνπσλπκηθνχ ηνπ Αζπξνπνηάκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαδείμνπκε, φηη ηα ηνπσλχ-

κηα ηεο πεξηνρήο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ εξεπλεηηθά θαη λα απαληήζνπλ ζε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ αθελφο ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ θη αθεηέξνπ ζηελ εζλνινγηθή 

θαηάζηαζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπ Αζπξνπνηάκνπ θαηά ηε κεζαησληθή πεξίνδν. 

                                                
3 Απφ έγγξαθν ηνπ 1336, πνπ θαζνξίδεη ηα φξηα ηεο επηζθνπήο ηαγψλ θαη ην εμέδσζε, ιίγν κεηά ηελ αλαθαηάιεςε ηεο 

Θεζζαιίαο, ν απηνθξάηνξαο Αλδξφληθνο Γ ,́ ηεθκεξηψλεηαη ε χπαξμε αξθεηψλ νηθηζκψλ (Γξεβελνζέιη, Κνξλήζηα, Ληκπφ-

ρνβν, Μειέα Επγνχ, Μνηδάξα, Μπξφθνβν, Οξνρνκπηάλα, Υαιίθη) ηεο πεξηνρήο ήδε ζηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηψλα. Βιέπε 

ζρεηηθά: Γεκήηξεο Ε. νθηαλφο, «Acta Stagorum. Σα ππέξ ηεο ζεζζαιηθήο επηζθνπήο ηαγψλ παιαηά βπδαληηλά έγγξαθα 

(ησλ εηψλ 1163, 1336 θαη 1393). πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηεο επηζθνπήο ηαγψλ», ζην: Σξηθαιηλά 13 (1993) ζει. 7-67. Πξέ-

πεη εδψ λα ζεκεηψζνπκε φηη ε βνξεηνδπηηθή Θεζζαιία σο ηκήκα ηεο βπδαληηλήο επαξρίαο ηεο Μεγάιεο Βιαρίαο αλήθε 

ζηελ επηθξάηεηα ηνπ Γεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ θη νη νηθηζκνί ζηηο νξεηλέο δηφδνπο ηεο Πίλδνπ ή ηεο Άλσ Βιαρίαο ήηαλ 

νξγαλσκέλνη κε ην ζχζηεκα ηεο «πξφλνηαο» απφ ηνπο Γεζπφηεο ηεο Ζπείξνπ θαηά ηνλ 13ν αηψλα. Γεληθά βιέπε: Νηθφιανο 

Εηάγθνπ, Φενπδαξρηθή Ήπεηξνο θαη Γεζπνηάην ηεο Ζπείξνπ. πκβνιή ζην Νέν Διιεληζκό. Αζήλαη 1974. Donald M. Nicol, 

The Despotate of Epiros 1267-1479. A Contribution to the History of Greece in the Middle Ages. Oxford 1984. Evangelos 

Chrysos (επηκ. εθδ.), The Despotate of Epirus. (Proceedings of the International Symposium “The Despotate of Epirus”, 

Arta, 27-31 May 1990).     

4 Γηα ηα πεξηερφκελα ησλ φξσλ εζλνηηθφο, εζλνηηζκφο βιέπε δηεμνδηθφηεξα: Marcus Banks, Δζλνηηζκόο. Αζἠ λα 2005. 
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Σα εξσηήκαηά καο αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηε κεζαησληθή, δειαδή ηε βπδαληηλή πεξίνδν 

ηεο πεξηνρήο. Καζψο νη γξαπηέο καξηπξίεο πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο, αλαθνξηθά κε ηελ 

πεξηνρή ηνπ Αζπξνπνηάκνπ, γη‟ απηή ηελ πεξίνδν είλαη απφ ειάρηζηεο έσο αλχπαξθηεο, απν-

θηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ε κειέηε ησλ ηνπσλπκίσλ ηφζν γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ηζηνξηθήο εηθφ-

λαο ηνπ ρψξνπ φζν θαη γηα ηελ εξκελεία θαη θαηαλφεζε ηνπ ρσξνρξφλνπ ηεο.  

‟ απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα παξακέλεη έλα desideratum 

γηα ηελ επηζηήκε ε δηεμνδηθή θαη ζπζηεκαηηθή έξεπλα, θαηαγξαθή θαη κειέηε ηφζν ησλ νλν-

κάησλ ησλ νηθηζκψλ, φζν θαη θπξίσο ηνπ κηθξνηνπσλπκηθνχ ηνπ Αζπξνπνηάκνπ. ηφρνο 

κηαο ηέηνηαο έξεπλαο ζα πξέπεη λα είλαη, αθελφο ε ζπγθέληξσζε ησλ ηνπσλπκίσλ πνπ παξα-

δίδνληαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο, απ‟ φζν γλσξίδνπκε, γξαπηέο πεγέο θη αθεηέξνπ ε επηηφπηα 

έξεπλα θαη θαηαγξαθή ηνπο. Ζ δεχηεξε, απφ ηε κηα, ζπκβάιιεη ζηε ζπγθέληξσζε θαη θαηα-

γξαθή ηνπ κηθξνηνπσλπκηθνχ θπξίσο πιηθνχ θη απφ ηελ άιιε, δηεπθνιχλεη ηνλ εξεπλεηή, 

πξνθεηκέλνπ, λα ην ηαπηίζεη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη θαη πε-

ξηγξάθεη. Έηζη θαζίζηαηαη δπλαηφ λα εμαρζνχλ αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ νξγά-

λσζε ηνπ ρψξνπ θαη λ‟ απαληεζνχλ κηα ζεηξά εξσηεκάησλ, θαζψο ηα ηνπσλχκηα καξηπξνχλ 

κέζσ ησλ ζεκαζηψλ ηνπο πνηθίιεο θπζηθέο θαη ηζηνξηθέο θαηαζηάζεηο θη εμειίμεηο: αιιαγέο 

ζην πεξηβάιινλ, ζην θιίκα, ζην θαζεζηψο ησλ πδάησλ, λένπο επνηθηζκνχο, θαηαθηήζεηο θαη 

εξεκψζεηο νηθηζκψλ, αλάθηεζε εγθαηαιειεηκκέλσλ ηφπσλ (αθφκε θαη απφ αιιφηξηνπο πιε-

ζπζκνχο), αιιαγέο ζην νηθηζηηθφ ζχζηεκα θαη πνιιά άιια. 

 Οη γξαπηέο πεγέο απφ ηηο νπνίεο αληιήζακε ην πιηθφ ηεο παξνπζίαζεο πνπ αθνινπζεί είλαη 

αζθαιψο φιεο κεηαγελέζηεξεο. Ζ παξνχζα εξγαζία δε ζπληζηά ζε θακία πεξίπησζε πξντφλ 

δηεμνδηθήο επηηφπηαο έξεπλαο απφ ηελ πιεπξά καο, πξάγκα πνπ απνηειεί πξνο ην παξφλ αδπ-

λακία γηα κηα νινθιεξσκέλε ηζηνξηθνγεσγξαθηθή πξνζέγγηζε θη επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ. 

Άιισζηε θάηη ηέηνην δελ είλαη εδψ ε άκεζε πξνηεξαηφηεηά καο, θαζψο ζθνπφο ηεο κηθξήο 

απηήο κειέηεο είλαη λα αλαδείμεη, κέζα απφ ην παξάδεηγκα ηνπ Αζπξνπνηάκνπ, ηα πξνβιή-

καηα πνπ ζέηεη ε ηνπσλπκία σο βνεζεηηθή ηζηνξηθή επηζηήκε ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηε κειέηε 

ηεο βιαρηθήο παξνπζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. 

Σα έγγξαθα θαη νη πξνζέζεηο ησλ Μνλψλ ησλ Μεηεψξσλ θαζψο θαη ηα ηνπξθηθά θαηάζηηρα, 

(πξνεξρφκελα απφ ηελ πζηεξνβπδαληηλή θαη πξψηκε νζσκαληθή πεξίνδν) παξαδίδνπλ ηα νλφ-

καηα ησλ νηθηζκψλ θη απνηεινχλ ηελ πξψηε νκάδα άληιεζεο γξαπηψλ εηδήζεσλ γηα ην ρψξν 

ηνπ Αζπξνπνηάκνπ5. Σνπσλπκηθφ πιηθφ αληιεί θαλείο θη απφ ηα θείκελα ησλ μέλσλ πεξηεγε-

ησλ6.  

                                                
5 Γηεμνδηθά αζρνιήζεθαλ κε ηε κειέηε απηνχ ηνπ πιηθνχ νη: Βαζίιεηνο Κ. παλφο, Οη νηθηζκνί ηεο Βνξεηνδπηηθήο Θεζζαιί-

αο θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία (από ηνλ ΗΓ΄ εωο ηνλ ΗΘ΄ αηώλα). Δηζαγωγή ζηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαιίαο από ηελ ύζηεξε Βπδαληηλή 
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Ζ ρξνληθή εγγχηεηα ησλ γξαπηψλ απηψλ εηδήζεσλ ζηελ πεξίνδν, πνπ εξεπλνχκε, δε κεηψλεη 

βέβαηα ζε ηίπνηα ηελ αμία ηνπ πινχζηνπ ηνπσλπκηθνχ πιηθνχ, πνπ βξίζθεηαη θαηάζπαξην 

ζηηο εξγαζίεο ηνπηθψλ ινγίσλ θαη ην νπνίν θαηαγξάθεθε κεηαγελέζηεξα. Σα δεχηεξν έρεη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ην πιενλέθηεκα ηεο επηηφπηαο θαηαγξαθήο θαη ηεο αληίζηνηρεο πεξηγξα-

θήο ησλ πξνζδηνξηδφκελσλ ζέζεσλ.  

ηε κηθξή απηή κειέηε ζα θάλνπκε δηεμνδηθφηεξε κλεία θαη ρξήζε ηεο ηνπσλπκηθήο ζπιιν-

γήο ηνπ Αιέμαλδξνπ Υαηδεγάθε, «Σ‟ Αζπξνπφηακν Πίλδνπ. Σνπσλπκηθά»7. Ζ εξγαζία απηή 

απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα ζπιινγήο θαη ζπζηεκαηνπνίεζεο ηνπ ηνπσλπκηθνχ πιηθνχ 

ηεο πεξηνρήο. Ζ εξγαζία ηνπ Υαηδεγάθε είρε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ηφζν γηα 

ηε γισζζηθή θαηάζηαζε φζν θαη γηα ηελ εζλνινγηθή πξνέιεπζε θαη ζπγθξφηεζε ησλ πιεζπ-

ζκψλ πνπ θαηνηθνχζαλ θαηά ηνπο κεζαησληθνχο ρξφλνπο ζηελ «αζπξνπνηακίηηθε ρψξα». Ζ 

ηδηαίηεξε αμία ηνπ πιηθνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο ζπιινγήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο ηεο θαηα-

γξαθήο απφ ην ζπγγξαθέα φρη κφλν ησλ νλνκάησλ ησλ νηθηζκψλ αιιά θη ελφο αμηφινγνπ θη 

επάξηζκνπ κηθξνηνπσλπκηθνχ πιηθνχ. Απηφ θαηαγξάθεθε θαη δεκνζηεχηεθε ζηα κέζα ηνπ 

εηθνζηνχ αηψλα. Σν γεγνλφο ζπλέπεζε ρξνληθά κε ηε κεηάβαζε θη νξηζηηθή εγθαηάζηαζε ζηα 

αζηηθά θέληξα ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Ζ ηειεπηαία εμέιημε είρε 

σο ζπλέπεηα ηε δηαθνπή ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ α-

ζθνχληαλ σο ηφηε αδηάιεηπηα ζην ρψξν ηνπ Αζπξνπνηάκνπ θη έρνπλ απνηππσζεί ηδηαίηεξα 

ζηα κηθξνηνπσλχκηα. Καζψο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο εγγξάθνληαη ζηα θαηλφκελα ηεο κα-

θξάο δηάξθεηαο, ην γισζζηθφ πιηθφ, πνπ ηηο πεξηγξάθεη, απνθηά πνιχπιεπξα μερσξηζηή ζε-

καζία ηφζν γηα ηνπο κειεηεηέο ησλ βιαρηθψλ ηδηνιέθησλ, φζν θαη γηα ηνπο αλζξσπνιφγνπο, 

ηνπο γεσγξάθνπο θαη ηνπο ηζηνξηθνχο. Οη αδπλακίεο ηνπ έξγνπ ηνπ Πεξηνπιηψηε ινγίνπ, νη 

νπνίεο αληαλαθινχλ ζηηο ζπρλά εζθαικέλεο ηφζν εηπκνινγηθέο φζν θαη ζεκαζηνινγηθέο εξ-

κελείεο ηνπ, εγγξάθνληαη, εξκελεχνληαη θαη θαηαλννχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ξνκαληηθψλ θη 

αξραηνθεληξηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηε θπιεηηθή θαζαξφηεηα ηνπ έζλνπο. ‟ απηέο πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζηεί θη ε ηδηαίηεξε επίδξαζε ησλ ηδενινγηθψλ αληαγσληζκψλ θαη ησλ ζπζρεηη-

                                                                                                                                                   
επνρή έωο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα. Θεζζαινλίθε 2004 θαη Κσλζηαληίλνο –Σηκφζενο Ρσκαλάο, Ηζηνξία ηεο Αξρηεπηζθνπήο 

Φαλαξίνπ θαη Νενρωξίνπ, (αλέθδνηε δ.δ., Σκήκα Θενινγίαο, Α.Π.Θ., Θεζζαινλίθε, 2005).  

6 Lion Heuzey, Οδνηπνξηθό ζηελ Σνπξθνθξαηνύκελε Θεζζαιία ην 1858. (ειι. κηθξ. Υξίζηνο Γεκεηξνπιφπνπινο, Δθδ. 

Φ.Η.Λ.Ο.. Σξηθάισλ), Θεζζαινλίθε 1991. F. Pouqueville, Σαμίδη ζηελ Διιάδα-Ήπεηξνο. (ειι. κηθξ. Παλαγηψηα Κψηζνπ), 

Αζήλα 1994. William Leak, «Σαμίδη ζηε Θεζζαιία ηνπ 1809» θαη «Σαμίδη ζηε Θεζζαιία ηνπ 1809-10» ζην: Θεζζαιηθό 

Ζκεξνιόγην 29 (1996) ζει. 33-74 θαη 38 (2000) 144-172.  

7 Αιέμαλδξνπ Υαηδεγάθε, Σ’ Αζπξνπόηακν Πίλδνπ. Σνπωλπκηθά. Σξίθαια 1950. Ο Αι. Υαηδεγάθεο, Αζπξνπνηακίηεο 

Βιάρνο ν ίδηνο, θαηάγνληαλ απφ ην Πεξηνχιη. Τπήξμε ζπγγξαθέαο κηαο ζεηξάο έξγσλ κε αληηθείκελν ηελ ηζηνξία, ηε ιαν-

γξαθία, ηηο παξαδφζεηο, ηα ηνπσλχκηα, ηε γελεαινγία ηφζν ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηνπ Πεξηνχιη, φζν θαη ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ηνπ Αζπξνπνηάκνπ, πνπ ηνλ θαηαηάζζνπλ απηνδίθαηα ζηελ θαηεγνξία ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηνπηθψλ ινγίσλ.  
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ζκψλ ηεο πξψηκεο ςπρξνπνιεκηθήο, βαιθαληθήο, πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο8. Μέζα ζ‟ απηφ 

ην πιαίζην ν ζπγγξαθέαο νδεγείηαη εθ ησλ πξαγκάησλ ζε εζθαικέλε αμηνιφγεζε ηνπ ζπι-

ιεγκέλνπ πιηθνχ ηνπ. ‟ απηφ ζπλέβαιιε θη ε κε επαξθήο γισζζνινγηθή παηδεία ηνπ Υαηδε-

γάθε, πξάγκα πνπ θαίλεηαη ηφζν ζηελ θαηαγξαθή9 θαη θσλεηηθή απφδνζε ηνπ ηνπσλπκηθνχ 

πιηθνχ ηνπ φζν θαη ζηηο κε απνδεθηέο γισζζνινγηθά εηπκνινγήζεηο απηνχ. Σν γεγνλφο απηφ 

απνηππψλεηαη αθελφο ζηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ ηνπ παξαξηήκαηνο θαη ηελ θαηάηαμε ησλ 

ηνπσλπκίσλ ζ‟ απηνχο θη αθεηέξνπ ζην ζπκπέξαζκα, φηη «ζηελ αζπξνπνηακίηηθε ρψξα, δελ 

θαίλεηαη λα γίλεθε ζνβαξφο ζιαβηθφο επνηθηζκφο»10 θη φηη νη «ζιαβηθνί κηθξνζπλνηθηζκνί 

ππήξμαλ ζπνξαδηθνί»11. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα παξαπάλσ, φηη ην κεζνδνινγηθφ πξφβιεκα θαζηζηά αλαγθαία πξψ-

ηνλ, ηελ εθ λένπ ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ηνπ ηνπσλπκηθνχ πιηθνχ ηνπ Αζπξνπνηάκνπ θαη 

δεχηεξνλ, ηελ αλάγλσζή ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο θαη 

ηελ αξραηνινγηθή έξεπλα ζην βαζκφ πνπ απηή είλαη δπλαηή. Κη απηφ δηφηη ζηελ πεξηνρή ηνπ, 

ζηελ νπνία δνπλ κέρξη ζήκεξα βιαρηθνί πιεζπζκνί, εγθαηαζηάζεθαλ ιάβνη ζηνλ πξψηκν θη 

Αιβαλνί θαζψο θη Αξβαληηφβιαρνη ζηνλ χζηεξν Μεζαίσλα12. Σα θχια απηά εγθαηαζηάζεθαλ 

                                                
8 ηα πιαίζηα ηεο λέαο ςπρξνπνιεκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θάζε ηη ζιαβηθφ αλ δε ζεσξνχληαλ απηφκαηα θηινζνβηεηηθφ θαη 

θνκκνπληζηηθφ εθιακβάλνληαλ σο παλζιαβηζηηθφ. Αξθνχζε κφλν κηα ηέηνηα ζχδεπμε γηα λα ζεσξείηαη χπνπηε ε ελαζρφιε-

ζε ελ γέλεη κε ηα ζιαβηθά πξάγκαηα. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν πνπ ν βνξεηνειιαδηθφο ρψξνο είρε λσπά βηψκαηα απφ ηε δξάζε 

ηνπ παλζιαβηζηηθνχ θηλήκαηνο, ην νπνίν είρε επαλέιζεη κεηά ην 2ν παγθφζκην πφιεκν κε λέν πεξίβιεκα θαη πεξηερφκελν. 

Γηα ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε βιέπε εηδηθφηεξα ζην: Φαίδσλ Μαιηγθνχδεο, Βξαρέα Υξνληθά 1991-1996. Θεζζαινλίθε 1996, 

ζει. 45-49 θαη 13-16΄αληίζηνηρα.  

9 ρεδφλ εμνκνινγεηηθά ν ζπγγξαθέαο ζεκεηψλεη ζε ππνζεκείσζε ζηνλ πίλαθα (1) ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο εξγαζίαο ηνπ κε 

ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν, φηη, «ηα ηνπσλχκηα έρνπλ θαηαγξαθή θαηά πξνζέγγηζηλ». Βιέπε, Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 

171. 

10 Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 177. Σνπ ηδίνπ, Σ’Αζπξνπόηακν Πίλδνπ. Ηζηνξηθά. Αζήλαη 1961, ζει. 70-72. 

11 Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 177. 

12 Γεψξγηνο Υξ. νχιεο, «Πεξί ησλ κεζαησληθψλ αιβαληθψλ θχισλ ησλ Μαιαθαζίσλ, Μπνπΐσλ θαη Μεζαξηηψλ», ζην: 

Δπεηεξίο Δηαηξείαο Βπδαληηλώλ πνπδώλ 23 (1953) ζει. 213-216. Σνπ ηδίνπ, «Βιαρία - Μεγάιε Βιαρία – Ζ ελ Διιάδη 

Βιαρία. πκβνιή εηο ηελ ηζηνξηθήλ γεσγξαθίαλ ηεο κεζαησληθήο Θεζζαιίαο», ζην: ΔΔΒ 28 (1958) ζει. 489-497. Geor-

gios Soulis, «The Thessalian Vlachia», ζην: Zbornik Radova Vizantiloškog Instituta 8/1 (1963) 271-273. Titos Jochalas, 

Über die Einwanderung der Albaner in Griechenland. Eine zusammenfassende Betrachtung. (Dissertationes Albanicae, 

Munich 1971), ζει. 89-106. Paul Magdalino, «Between Romaniae: Thessaly and Epirus in the Later Middle Ages», ζην: 

Latins and Greeks in the Eastern Mediterranean after 1204, ed. Benjamin Arbel/Bernard Hamilton/David Jacoby (London 

1989) 87-110; Alain Ducellier, Οη Αιβαλνί ζηελ Διιάδα (13νο -15νο αη.). Ζ κεηαλάζηεπζε κηαο θνηλόηεηαο. (ςεηο ηεο Βπδα-

ληηλήο Κνηλσλίαο, 15, έθδ. Ίδξπκα Γνπιαλδξή Υνξλ),  Αζήλα 1994. Ζιίαο Γ. θνπιίδαο, «Μεηνηθεζίεο Αιβαλφθσλσλ ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν», ζην: Ζπεηξωηηθά Υξνληθά 33 (1998-99) ζει. 277-290. Αιθκήλε ηαπξίδνπ-Εαθξάθα, «Μεγάιε θαη Μηθξή 

Βιαρία», Σξηθαιηλά 20 (2000) 171-179. Antonios Risos, «Zur Bevölkerungsgeschichte Thessaliens anhand der Häufigkeit 

gewisser Konsonanten in dortigen Familiennamen der Gegenwart», ζην: Südost-Forschungen 61/62 (2002/2003) 49-76. 
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κφληκα θαη ηδηαίηεξα ηα ζιαβηθά, θαίλεηαη λα δηαηήξεζαλ ηε γισζζηθή ηνπο ηαπηφηεηα γηα 

ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ καξηπξνχλ ηα ηνπσλχκηα, ηα νπνία ζρεκαηίζηεθαλ απφ ηε 

γιψζζα ησλ θχισλ απηψλ θαη, κεηά ηελ εζλνινγηθή αθνκνίσζε ησλ αξρηθψλ θνξέσλ, εμα-

θνινχζεζαλ λα επηδνχλ ζηα βιαρηθά ηδηψκαηα ηεο πεξηνρήο, ζπληζηψληαο κηα αληηθεηκεληθή 

ηζηνξηθή πεγή. «Πεγή, απφ ηελ νπνία κπνξεί ν ζεκεξηλφο εξεπλεηήο», ζχκθσλα κε ην Μαιη-

γθνχδε13, «λα αληιήζεη ιίγεο, αιιά αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηελ εζσηεξηθή η-

ζηνξία ησλ επήιπδσλ, φζν θαη ην θαηλφκελν ηεο ζπκβίσζήο ηνπο» κε ην πξνυπάξρνλ ξσκατ-

θφ, δίγισζζν ή ιαηηλφθσλν ζηνηρείν. Σίζεηαη ινηπφλ ην εξψηεκα, πψο είλαη δπλαηφ λα εμε-

γεζεί ε ζεκεξηλή αιιά θαη ε άκεζα καξηπξνχκελε ζηηο πεγέο βιαρηθή παξνπζία14 δέθα ηνπ-

ιάρηζηνλ αηψλσλ, φηαλ ηα ζιαβηθά15 ηνπσλχκηα, ηδηαίηεξα ησλ νηθηζκψλ, θπξηαξρνχλ ζην 

ρψξν; Ζ ηνπσλπκηθή κειέηε πνπ έρεη σο ζθνπφ λα δηεπθξηλίζεη ηα δηάθνξα ηνπσλπκηθά 

ζηξψκαηα, κπνξεί λα δψζεη κηα απάληεζε ζ‟ απηφ ην δήηεκα, πνπ λα ζπλαξηάηαη ζηηο ζπν-

ξαδηθέο φλησο εηδήζεηο ηεο βπδαληηλήο ηζηνξηνγξαθίαο γηα ηε βιαρηθή παξνπζία ζηελ Πίλδν 

θαη ηνλ επξχηεξν θεληξηθφ ειιαδηθφ ρψξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Βιάρνη, πνπ νη ηζηνξηνγξα-

θηθέο καξηπξίεο ηνπ 11
νπ

 θαη 12
νπ

 αηψλα αλαθέξνπλ, φηη θαηνηθνχζαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πίλ-

δνπ (Ζπείξνπ θαη Θεζζαιίαο)16, ζεσξνχκε φηη βξίζθνληαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο απηέο, 

ήδε, απφ ην 270 κ.Υ. πεξίπνπ. Σελ ηειεπηαία εθείλε πεξίνδν ν απηνθξάηνξαο Απξειηαλφο17, 

                                                                                                                                                   
Αζηέξεο Κνπθνχδεο, «Ζ Μεγάιε Βιαρία θη ε βπδαληηλή θνηλνπνιηηεία, (13νο  - 14νο αηψλαο): ηζνξξνπψληαο αλάκεζα ζηελ 

αλεμαξηεζία θαη ηελ ππνηέιεηα κέζα απφ γάκνπο θαη πξνδνζίεο, ζπκκαρίεο θαη πνιέκνπο», (ππφ έθδνζε). 

13 Φαίδσλ Μαιηγθνχδεο, Διιεληζκόο θαη ζιαβηθόο θόζκνο. Θεζζαινλίθε 2006, ζει. 209. 

14 Γεκήηξεο Σζνπγθαξάθεο (εθδ. κηθξ. επηκ.), Κεθαπκέλνο. ηξαηεγηθόλ. (Κείκελα Βπδαληηλήο Ηζηνξηνγξαθίαο 2, Αζήλα 

1996), ζει. 216-238.  

15 Johannes Koder, Der Lebensraum der Byzantiner. Historisch-geographischer Abriß ihres mittelalterlichen Staates im 

östlichen Mittelmeerraum, 2Wien 2001, ζει. 143 φπνπ ζεκεηψλεη κεηαμχ άιισλ (ε κηθξ. δηθή καο): «νη ιάβνη έπνη-

θνη…εγθαζίζηαλην ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο…». Ηδηαίηεξα ελδεηθηηθφο είλαη ν ράξηεο κε ηα ζηαηη-

ζηηθά ζηνηρεία ζηε ζει. 144 ηεο έθδνζεο. 

16 Σζνπγθαξάθεο, Κεθαπκέλνο, ζει. 236-238. 

17 Nikos Bees (εθδ.), «Ioannes Apokaukos: Unedierte Schriftstücke aus der Kanzlei des Ioannes Apokaukos», ζην: Byzanti-

nische-Neugriechische Jahrbücher 21 (1971-1974) ζει. 61: «έφησε γάρ, ως Αυριλιόνης τίς, Ρωμαίων άποικος, όνο-

μα Κωνσταντίνος, Βλάχους τούτο τό γένος ο καιρός ονόμασεν άνθρωπος». Petre Nαsturel, «Vlacho-balcanica», 

ζην: Byzantinische-Neugriechische Jahrbücher 22 (1978) 222-248, εδψ 231θ.ε. Κνζκάο Λακπξφπνπινο, Ηωάλλεο Απόθαπ-

θνο. πκβνιή ζηελ έξεπλα ηνπ βίνπ θαη ηνπ ζπγγξαθηθνύ έξγνπ ηνπ. (Ηζηνξηθέο Μνλνγξαθίεο 6, Ηζηνξηθέο Δθδφζεηο η. Γ. 

Βαζηιφπνπινο), Αζήλα 1988, ζει. 157, 271θ.ε., θαη 281-282. Δπάγγεινο Υξπζφο, «Πνιηηηθφο ρψξνο θαη βπδαληηλή Ήπεη-

ξνο», ζην: Δηζεγήζεηο Α' πλάληεζεο ησλ Βπδαληηλνιφγσλ ηεο Διιάδνο θαη ηεο Κχπξνπ, Ησάλληλα 1999, ζει. 22-23. Γηε-

μνδηθή ζπδήηεζε θη αλάιπζε απηψλ ησλ εηδήζεσλ γίλεηαη ζην: Stergios Laitsos, «Die Konstruktion der Vlachen von 1640 

bis 1720», ζην: ed. Helmut Reimitz / Bernhard Zeller, Vergangenheit und Vergegenwärtigung. Frühes Mittelalter und Eu-

ropäische Erinnerungskultur. (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 14), Wien 2009.   
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ελίζρπζε ηα θξνχξηα θαη ηηο θιεηζνχξεο ηνπ Ηιιπξηθνχ18 κε ξσκατθφ πιεζπζκφ πνπ κεηέθεξε 

απφ ηε ξσκατθή επαξρία Γαθία λφηηα ηνπ Γνχλαβε. Μηα ζεηξά ιαηηλνγελψλ ηνπσλπκίσλ 

ζηελ Πίλδν αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ «δεκφζηνπ δξφκνπ» θαη ηνπ ακπληηθνχ ζπζηή-

καηνο εληζρχεη ηελ ππφζεζε απηή γηα ηελ νπνία νη ζχγρξνλέο ηεο γξαπηέο καξηπξίεο είλαη 

ειάρηζηεο θαη θπξίσο έκκεζεο19. Ωο ηέηνηα αλαθέξνπκε εδψ ελδεηθηηθά ηα ηνπσλχκηα «Ρφλα» 

θαη «Μνπξγθάλη» πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ πζηεξνξσκατθή πεξίνδν. Καη ηα δχν αθνξνχλ 

άκεζα ζηελ ππφ εμέηαζε πεξηνρή θαη ζα ηα εμεηάζνπκε δηεμνδηθφηεξα παξαθάησ. εκεηψ-

λνπκε επίζεο, φηη δερφκαζηε, πσο ε ζεκαληηθφηεξε έκκεζε καξηπξία ηεο καθξφρξνλεο πα-

ξνπζίαο ησλ Βιάρσλ ζηελ Πίλδν20, φπσο ππνζηήξημε ν Δπάγγεινο Υξπζφο γηα ηελ πεξίπησζε 

ηεο Ζπείξνπ, «καξηπξείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη βιάρηθεο πεξηνρέο θαη ηα ρσξηά έρνπλ ζια-

βηθά νλφκαηα θαη ε νλνκαηνζεζία απηή εμεγείηαη θαιχηεξα, εάλ ππνζέζνπκε, φηη ε εγθαηά-

ζηαζε ηνπ βιαρηθνχ πιεζπζκνχ είρε πξνεγεζεί ηεο ζιαβηθήο εγθαηάζηαζεο θη νλνκαηνδνζί-

αο»21. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηφζν ε ζιαβηθή εγθαηάζηαζε θαηά ηελ πξσηνβπδαληηλή 

πεξίνδν (6
νο

-8
νο

 αη.) φζν θη ε αιβαληθή θαηά ηελ πζηεξνβπδαληηλή (14
νο

 αη.) έγηλαλ εηξεληθά.22 

                                                
18 Γηα ην Ηιιπξηθφ βιέπε: Johannes Koder, «Οη φξνη Ηιιπξηφο θαη Ηιιπξηθφλ ζηηο ειιεληθέο πεγέο ηεο βπδαληηλήο επνρήο», 

ζην: Γηεζλέο πκπόζην Βπδαληηλή Μαθεδνλία 324-1430 κ.Υ. (Μαθεδνληθή Βηβιηνζήθε, 82), Θεζζαινλίθε 1995, ζει. 149-

155. Bernard Bavant, «Σν Ηιιπξηθφ», ζην: Cécile Morrisson (εθδ.), Ο Βπδαληηλόο Κόζκνο. Ζ Αλαηνιηθή Ρωκαϊθή Απηνθξα-

ηνξία (330-641). Σόκνο Α΄. (ειι. κηθξ. εθδφζεηο Πφιηο, Historia), Αζήλα 2007, ζει. 395-440, εδψ ζει. 420-426. Σελ ίδηα 

πνιηηηθή κε ηνλ Απξειηαλφ αθνινχζεζε θη ν απηνθξάηνξαο Γηνθιεηηαλφο, πνπ εγθαηέζηεζε «Ρσκάλνπο» απφ ηελ Ηηαιία 

φρη κφλν ζηηο θιεηζνχξεο ηνπ Ηιιπξηθνχ αιιά θαη ζε αζηηθά θέληξα ηεο Γαικαηίαο, φπσο ην Αζπάιαζνλ θαη ε Γηφθιεηα Ο 

Κσλζηαληίλνο Ε΄Πνξθπξνγέλλεηνο ζην έξγν ηνπ De administrando imperio αλαθέξεηαη δηεμνδηθά ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

«Ρσκάλσλ» ηελ πεξίνδν ησλ απηνθξαηφξσλ Γηνθιεηηαλνχ (3νο /4νο αη..) θαη ηνπ Ζξαθιείνπ (7νο αη.) ζην Ηιιπξηθφ ζηα 

ζρεηηθά θεθάιαηα πεξί ηεο Γαικαηίαο θαη ησλ εθεί θαηνηθνχλησλ ιαψλ (θεθάιαηα 29 θαη 30). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθν-

ξίεο θαη ζρφιηα βιέπε: Klaus Belke/Peter Soustal, (γεξκ. κηθξ. θη έθδ.), Die Byzantiner und ihre Nachbarn. Die de admi-

nistrando imperio genannte Lehrschrift des Kaisers Konstantinos Porphyrogennetos für seinen Sohn Romanos. (Byzantini-

sche Geschichtsschreiber 19, Wien 1995) ζει. 142-145, 158-161, 165-168, 173, 179 θαη 182. 

19 Αλαθέξνπκε εδψ ελδεηθηηθά νξηζκέλα απφ ηα ζσδφκελα ιαηηλνγελή ηνπσλπκηθά θαηάινηπα, φπσο, Άξκαηα, Ηκπεξαηφξηα, 

Πξεδίληηα, Μπνχηζηλη, Πξεηφξηα, Πνχληεα αινπ Σζέδαξη, ζε ζεκαληηθά ζεκεία θαηά κήθνο ησλ δηφδσλ ηεο Πίλδνπ, ηα 

νπνία ηαπηίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο κε ηηο ζέζεηο ελφο δηθηχνπ θξνπξίσλ. Πξφθεηηαη γηα ην γλσζηφ δηνθιεηηάλεην 

ζχζηεκα ηεο άκπλαο ζε βάζνο. Γηα ην δηνθιεηηληάλεην ζχζηεκα άκπλαο βιέπε δηεμνδηθφηεξα ζην: Γεκήηξεο ακζάξεο, 

Ηζηνξηθή Γεωγξαθία ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Θεζζαινλίθε 1987. Απφ ηα παξαπάλσ εληζρχεηαη ε ππφζεζε ηεο ξσκατθήο 

ζηξαηησηηθήο παξνπζίαο ζηελ Πίλδν θαηά ηελ χζηεξε Αξραηφηεηα.  

20 Antonios Risos, «The Vlachs of Larissa in the 10th century», ζην: Byzantinoslavica 51 (1990) ζει. 202-207. 

21 Υξπζφο, «Πνιηηηθφο ρψξνο», ζει. 22-23.  

22 Ο Koder, «Πξνβιήκαηα», ζει. 12 παξαηεξεί αλαθνξηθά κε ηε ζιαβηθή εγθαηάζηαζε ζηελ Ήπεηξν γηα ηελ ηνπζηηληάλεηα 

πεξίνδν φηη: «ηα θάζηξα απηά ηα θξνπξνχζαλ κηθξέο, θαη κάιηζηα φρη ληφπηεο θξνπξέο, πνπ κε ηε ζιαβηθή επηδξνκή εμα-

θαλίζηεθαλ». Νσξίηεξα γηα ην ίδην ζέκα ν Υξπζφο, «πκβνιή», ζει. 69 αλαθέξεη ζρεηηθά: «Φαίλεηαη φηη νη θάηνηθνη ησλ 

θξνπξίσλ δελ είραλ εκπηζηνζχλε ζηηο ακπληηθέο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη πξνηίκεζαλ λα θχγνπλ ζηα βνπλά». Ο Μαιηγθνχδεο, 

«Σν «ζιαβηθφ πξφβιεκα» ζηελ Διιάδα. Απφπεηξα θαηαγξαθήο», ζην: ηνπ ηδίνπ, Διιεληζκόο θαη ιαβηθόο θόζκνο, Θεζζα-

ινλίθε, 2006, ζει 42-43 ζεκεηψλεη: «Φηάλνληαο, ηψξα, ζηε ζιαβηθή παξνπζία ζην κεζαησληθφ ειιαδηθφ ρψξν ζα πξέπεη λα 
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Σφζν ε πξψηε φζν θη δεχηεξε, παξά ηα φπνηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζπλέβαιιαλ 

ζεκαληηθά ζηε δεκνγξαθηθή αλάπηπμε ηνπ θπξίσο ειιαδηθνχ ρψξνπ.  

ηελ επεηξσηνζεζζαιηθή Πίλδν, φπνπ θη ν Αζπξνπφηακνο, ηα γλσζηά ζιαβηθά ηνπσλχκηα 

νηθηζκψλ ζπλαληψληαη ζε ππθλφηεηα ηέηνηα πνπ ζεσξείηαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηνλ ειιαδη-

θφ ρψξν23. ηελ ππφ έξεπλα πεξηνρή πξέπεη λα ππνζέζνπκε θαηαξρήλ πνιιά δηαθνξεηηθά 

γισζζηθά ζηξψκαηα γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ ηνπσλπκίσλ: αξραηνειιεληθή (επεηξσηηθή-

ζεζζαιηθή), ξσκατθή-πξψτκε βπδαληηλή (ειιεληθά θαη ιαηηληθά νλφκαηα), ζιαβηθή (απφ ηε 

θάζε ηεο επνίθεζεο 6
νο

-7
νο

 αηψλαο θαη ηελ πεξίνδν ηεο βνπιγαξηθήο θαηνρήο 10νο
ν
-αξρέο 

11νπ
ν
 αηψλα θαηά ηε κεζνβπδαληηλή πεξίνδν), βιαρηθή απφ ηελ ίδηα πεξίνδν, αιβαληθή24 θπ-

ξίσο θαη ζεξβηθή ιηγφηεξν απ‟ ην 14
ν
 αηψλα θη χζηεξα, ηνπξθηθή απφ ηελ νζσκαληθή πεξίνδν 

θαη ηέινο ηα λενειιεληθά νλφκαηα ησλ νηθηζκψλ σο απνηέιεζκα δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαηά 

ηνλ 20
ν
 αηψλα25. 

ΣΑ ΟΡΗΑ  

Ο γεσγξαθηθφο ρψξνο πνπ ελδηαθέξεη ηελ έξεπλά καο νξίδεηαη απφ ηελ Πίλδν ζηα δπηηθά (ε 

θνξπθνγξακκή ηνπ Λάθκνπ αλάκεζα ζην Πεξηζηέξη ζηα βφξεηα θαη ηελ Καθαξδίηζα ζηα 

λφηηα), ηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ Κφδηαθα26 (Κεξθέηην φξνο) ζηα αλαηνιηθά, ηα ηελά ηεο Πφξηα 

                                                                                                                                                   
επηζεκαλζνχλ εδψ νη ηππνινγηθέο αλαινγίεο κε ηα πξνεγνχκελα δεδνκέλα, φηη δει.: α) Ζ εηξεληθή δηείζδπζε θαη κφληκε 

εγθαηάζηαζε ησλ ιάβσλ γεσξγψλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν επλνείηαη απφ ηε δεκνγξαθηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη 

ην γεγελέο ζηνηρείν θαη β) φηη ηα ζιαβηθά θχια, ηα νπνία ζπκβηψλνπλ κε ην γεγελή (ειιελφγισζζν) πιεζπζκφ δελ θαηνξ-

ζψλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνην θξαηηθφ κφξθσκα θαη εληάζζνληαη δηνηθεηηθά ζην βπδαληηλφ ζχζηεκα». Γηα ηελ αιβαλη-

θή εγθαηάζηαζε βιέπε: νχιεο, «Πεξί ησλ κεζαησληθψλ», ζει. 127-130. Alain Ducelier, «Γεκνγξαθία, κεηαλαζηεχζεηο 

θαη πνιηηηζκηθά ζχλνξα απφ ηα ηέιε ηνπ Μεζαίσλα ζηε λεψηεξε επνρή», ζην: Σα Ηζηνξηθά 5 (1986) ζει. 19-44, εδψ ζει. 

31-33. Ducelier, Οη Αιβαλνί, ζει. 14: «παξνπζία Αιβαλψλ ζηε Θεζζαιία ην 1315», ζει. 17: «νη Αιβαλνί παξνπζηάδνληαη 

σο γλήζηνη λνκάδεο, απφ ηε Θεζζαιία σο ηελ Αηηηθή». Αληψλεο Ρίδνο, «Αξβαλίηεο θαη Καξαγθνχλεδεο ηνλ 14ν αηψλα», 

ζην: Σα Ηζηνξηθά 28-29 (1998) 231-239. Risos, «Zur Bevölkerungsgeschichte», φπνπ θαη δηεμνδηθή ζπδήηεζε. 

23 Max Vasmer, Die Slaven in Griechenland. Leipzig 21970. Johannes Koder/Friedrich Hild, Tabula Imperii Byzantini 1. 

Hellas und Thessalia. Wien 1976. Peter Soustal,/Johannes Koder,  Tabula Imperii Byzantini 3. Nikopolis und Kephallenia. 

Wien 1981. Koder, Der Lebensraum, ζει. 144: φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ηνπ Koder, 45 αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. 

24 Ducelier, Οη Αιβαλνί, ζει. 16: ηελ παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ζηα νξεηλά ηεο Πίλδνπ «επηβεβαηψλεη ν Καληαθνπδελφο, γχξσ 

ζηα 1334». Δηδηθφηεξα βιέπε: Ησάλλεο Καληαθνπδελφο, Ηζηνξίαη, έθδ. Βφλλεο, η. 1, ΗΗ, 28, ζει. 474: «…δηαηξίβνληα δέ ελ 

Θεηηαιία βαζηιέα νη ηά νξεηλά ηεο Θεηηαιίαο λεκφκελνη Αιβαλνί αβαζίιεπηνη Μαιαθάζηνη θαί Μπνχτνη θαί 

Μεζαξίηαη απφ ηνλ θπιάξρσλ πξνζαγνξεπφκελνη…».  

25 Γεψξγηνο νχιεο, «Ζ πξψηε πεξίνδνο ηεο εξβνθξαηίαο ελ Θεζζαιία (1348-1358)», ζην: ΔΔΒ 20 (1950) ζει. 56-73. P. 

Topping, «Albanian settlements in medieval Greece: some Venetian testimonies», ζην: Angeliki Laiou-Thomadakis (ed.), 

Charanis Studies. Essays in Honor of Peter Charanis. New Brunswick, N.J. ,1980. Koder, «Πξνβιήκαηα», ζει. 11. Γεκε-

ηξίνπ Αιεμίνπ, Ζ Λίπηληδα ηνπ Αζπξνπνηάκνπ. (θσηναλαζηαηηθή έθδνζε, Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Αλζνχζεο, 1998), ζει. 

20-24. 

26 Koder/ Hild, Hellas, ζει. 194. Κφδηαθαο ζεκαίλεη γηδνηφπη. 
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Παλαγηάο ζην λφην θαη ηνλ άμνλα πνπ ζπλδέεη ηα αληίζηνηρα πεξάζκαηα ηνπ Μνπξγθάλη θαη 

ηνπ Επγνχ ζην βνξξά27.  

Ζ ΗΣΟΡΗΚΟΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ  

Ζ πνιχ έληνλε θαηάηκεζε πνπ επηβάιιεη ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλ-

δνπ δελ θαζηζηά δχζθνιεο κφλν ηηο επηθνηλσλίεο. Έρεη θαη είρε σο ζπλέπεηα νη θαιιηεξγήζη-

κεο εθηάζεηο λα είλαη ιίγεο θαη θαηαθεξκαηηζκέλεο. Πξφθεηηαη γηα κηθξά βαζκηδσηά ιεθαλν-

πέδηα θαηά κήθνο ησλ θνηιάδσλ28, ηηο νπνίεο δηαξξένπλ πδάηηλα ξεχκαηα. Οη εκηνληθνί νδνί 

αθνινπζνχζαλ ηηο αληίζηνηρεο πδάηηλεο. Κπξηαξρνχλ νη νξεηλνί φγθνη θη νη δψλεο κε ηα αιπη-

θά βνζθνηφπηα, εμνχ θαη ε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σα 

παξαπάλσ δεκηνχξγεζαλ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νηθηζηηθνχ ζπζηή-

καηνο ηεο πεξηνρήο. Απηφ παξνπζηάδεη αλαινγίεο κεηαμχ άιισλ κε ην αληίζηνηρν ησλ πξσην-

βπδαληηλψλ επαξρηψλ, φπσο ηεο Παιαηάο Ζπείξνπ, ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ηιιπξηθνχ29, ή αθφκε 

θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο30 ηνπ 10
νπ

 αηψλα γηα ηηο νπνίεο έρνπλ γίλεη ηφζν εηδηθέο φζν 

θαη ζπγθξηηηθέο έξεπλεο. ρεκαηίδεηαη απφ δίθηπα ρσξηψλ ζε πςφκεηξν πνπ θπκαίλεηαη κεηα-

μχ ησλ 400, ή 800 θαη ησλ 1200 κέηξσλ31. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξναλαθεξφκε-

λσλ εξεπλψλ θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε γηα ηνλ Αζπξνπφηακν, κπνξνχκε λα ππν-

ζέζνπκε, φηη νη νηθηζκνί ηεο κεζαησληθήο πεξηφδνπ απνηεινχληαλ ζπλήζσο απφ κηθξφ αξηζκφ 

ζπηηηψλ θαη ζρεκάηηδαλ αλά νκάδεο ησλ 4 έσο θαη 8 νηθηζκψλ ζπλνηθηζκνχο32. Οη νηθηζκνί 

απηνί κπνξεί λα αληηζηνηρνχζαλ ζε έλα ζχλνιν απφ παηξηέο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζπγθξν-

ηνχζαλ κηα κηθξή θπιή. Οη θάηνηθνη αζρνινχληαλ κε ηελ θαιιηέξγεηα κηθξψλ εθηάζεσλ ζηηο 

                                                
27 Υαηδεγάθε, Ηζηνξηθά, ζει. 44. Άλλα Αβξακέα, Ζ Βπδαληηλή Θεζζαιία κέρξη ηνπ 1204. πκβνιή εηο ηελ ηζηνξηθήλ γεωγξα-

θίαλ. Γ.δ. Αζήλαη 1974. Αιεμίνπ, Λίπηληδα, ζει., 10. Ηδηαίηεξα γηα ηα φξηα (γεσγξαθηθά, δηνηθεηηθά, θ.ά.) βιέπε ηελ πξφ-

ζθαηε δηεμνδηθή δηαπξαγκάηεπζή ηνπο απφ ηνλ παλφ, Οη νηθηζκνί, ζει. 15-24. 

28 Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 130:«Γίλη», ζει. 134. «Καλίθ» ή «Κ-λίθη» ή «θαλίθηα». Κνχηζηαο ζει. 33. «Μπνπηφθν» 

βιέπε: Vasmer, Slaven, ζει. 56αξ.2, ζει. 74αξ76, ζει. 112αξ17. Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 139 «Λνχλθα αι Μάκαιε» 

«Λνχλθα αι Υαηδή», «Λνχλθα αι Μάλνπ», βιέπε: Vasmer, Slaven, ζει 63αξ18 θαη ζει. 92, επίζεο  Μαιηγθνχδεο, Studien, 

ζει. 66. 

29 Αληίζηνηρα δεδνκέλα έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο ζε επαξρίεο ηνπ βπδαληηλνχ Ηιιπξηθνχ κε ραξαθηεξηζηηθή 

γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηε γεηηνληθή ηνπ Αζπξνπνηάκνπ ξσκατθή επαξρία ηεο Παιαηάο Ζπείξνπ. εκεηψλνπκε φηη ε πξσην-

βπδαληηλή Θεζζαιία, φπσο θαη ε Παιαηά Ήπεηξνο, απηή ηελ επνρή είλαη επαξρίεο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ  Ηιιπξηθνχ.  Γηα πε-

ξηζζφηεξα βιέπε: Bavant, «Σν Ηιιπξηθφ», ζει. 420-426.  Koder / Hild, φ.π., Hellas. Soustal,/Koder, φ.π., Nikopolis.  

30 Jacques Lefort, «En Macédoine orientale au Xe siècle: Habitat rurale, communes et domaines», ζην: Occident et Orient 

au Xe Siècle. Actes du IXe congrès de la société des historiens médiévistes de l‟enseignement supérieur public, Dijon, 2-4 

juin 1978. (Publications de l‟Université de Dijon, vol. LVII, Paris 1979), ζει. 251-273.     

31 Αιεμίνπ, Λίπηληδα, ζει. 4-10. 

32 Αλαθέξνπκε γηα παξάδεηγκα ηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο γηα ηε ζπλνίθεζε κηθξννηθηζκψλ. ην Κεξάζνβν ζπλσθίζζεθαλ 4 

νηθηζκνί θαη ζηνλ Κιεηλνβφ 8 νηθηζκνί. Βιέπε Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 122 θαη Αιεμίνπ, Λίπηληδα, ζει. 21. 
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θνηιάδεο ή αζθνχζαλ εκηλνκαδηθή33 θηελνηξνθία ζηηο αιπηθέο δψλεο34. Δπνκέλσο ε παξαγσ-

γή εδψδηκσλ πξντφλησλ θαη δεκεηξηαθψλ35 θαίλεηαη λα πξννξίδνληαλ ζηελ απηνθαηαλάισζε 

ή ζηηο αληαιιαγέο ζε κηθξή απφζηαζε ζηα φξηα ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ Α-

ζπξνπνηάκνπ. Ζ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ηνπσλπκίεο κε πξψην ζπλζεηηθφ ηε 

ιέμε «παιηφ» < παιαηφ + θπξηψλπκν (δει. ην φλνκα ηνπ νηθηζκνχ), φπσο, «Παιηνρψξη», 

«Παιηφβιαζζα»36, «Παιηφιαγγα»37, «Παιηνγθνξηδηέο»38, «Παιηά Γνπδνβάζδα»39, «Παιηνθα-

ξπά»40, θαλεξψλνπλ ην κεηαβιεηφ ραξαθηήξα ηέηνησλ εγθαηαζηάζεσλ41. Οη καξηπξνχκελεο 

απφ ην ηνπσλπκηθφ πιηθφ θαη ηελ επηηφπηα έξεπλα νρπξσκέλεο ζέζεηο φπσο, ε «Βαιαψξα»42, 

ην «Γθαξληίζηη»43, «Κεξάζνβν»44, ην «Μπνχηζηκνπ»45, ην Παιέηδη46, νη «Πέληε Πχξγνη»47, ην 

                                                
33 Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 117: «Καηνχλα». Καηνχλεο ζπλαληνχκε σο ηπλ πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε ρακειφ πςφκεηξν 

πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηελ παξαρείκαζε πνηκλίσλ.  

34 Bavant, «Ηιιπξηθφ», ζει. 422, 431 θαη 439. 

35 Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 139: «Λ‟ άξγεα βηάθιη» δει. παιηάισλν, «Άξγεα λθαιηζάηα» δει. θαιηγσκέλν αιψλη, πνπ 

ζεκαίλεη πιαθφζηξσην αιψλη. (Σνπνζεζίεο ζηα ρσξηά: Κξαληά, Γέζε, θιεληάζα). Μνπάξα, ζει. 139.  

36 Παιαηφβιαζζα ηπλ ζχλζεην παιαηά + βιάζζα < βιάρα. Με ηνλ φξν Βιάζζνη<Vlasi απηνπξνζδηνξίδνληαη νη Βιάρνη ζηε 

εξβία. Ζ νλνκαζία θαλεξψλεη ζεξβηθή επηξξνή πηζαλφηαηα απφ ηελ πεξίνδν ηεο εξβνθξαηίαο ζηε Θεζζαιία (14νο αη.). 

ε έγγξαθν ηνπ Παηξηάξρε Αλησλίνπ Γ  ́ απφ ην 1393 αλαθέξεηαη ην ηπλ «Παιαηνβιάρνπο» θνληά ζην ζεκεξηλφ ρσξηφ 

Βαζηιηθή Σξηθάισλ. Δηδηθφηεξα κε ην δήηεκα απηφ αζρνιήζεθε πξφζθαηα ν Stelian Brezeanu, «Palaiovlachoi – Stari Vlah. 

Medieval Balkan History and Toponymy», ζην: Annuario. Istituto Romeno di cultura e ricerca umanistica 2 (2000) ζει. 41- 

49, εδψ ζει. 41. Γηα ηε ζιαβηθή κνξθή ηνπ ηνπσλπκίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ εξάγεβν βιέπε: Silviu Dragomir, Vlahii din 

nordul Peninsulei Balcanice în evul mediu. Bucharest, 1959, ζει. 33.  

37Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 139. Σν ηπλ ζχλζεην απφ ηε ιέμε παιηφ + παιαηνζι. Loka δει. ιηβάδη. Βιέπε Vasmer, 

Slaven, ζει 63αξ18 θαη ζει. 92. 

38 Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. Βιέπε Vasmer, Slaven, ζει. 141 αξ6. 

39 Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 116. Γνπδνβάζδα, ζεκ. Καινκνίξα Βιέπε Vasmer, Slaven, ζει.37 θαη 

www.vallidelnatisone.com/cultura-paesi-toponimi-toposanpietro.html Κνβφζδα γειαδφηνπνο < Govejak (presso 

Montefosca) = "pascolo di bovini)) (sl. govedo = bestiame bovino), za Govejak (Platischis); Kravjak (sui Matajur) " pascolo 

di mucche "; da notare che "govejak" e " kravjak " nel dialetto sloveno delle Valli non significano, come nella lingua 

slovena letteraria, "sterco di bue o di mucca)) ma "il pascolo o l' allevamento di questi animali ". 

40 Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 122. 

41 Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 115-122. 

42 Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 115, ζεκαίλεη βιαρνρψξη. ψδνληαη εξείπηα ηεηρψλ θαη πιεζψξα θεξακηθψλ ζξαπζκάησλ. 

Γηεμνδηθφηεξε αλάιπζε ηνπ ηπλ ζην θπξίσο θείκελν. 

43 Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 116. Γθαξληίηζη θαη Γαξδίθη ζεκαίλεη θάζηξν. Γηεμνδηθφηεξε αλάιπζε ηνπ ηπλ ζην θπξίσο 

θείκελν. 

44 Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 122.  

45 Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 142. Μπνχηζηκνπ < ιαη. bucinium ζεκαίλεη θξνχξην ζαιπηγθηψλ. πλαληάηαη ζην Μέηζν-

βν θαη ζην Πεξηβφιη ζε πέξαζκα φπσο θαη ζηνλ Αζπξνπφηακν. Δπίζεο ην ηπλ. απαληάηαη ζπρλά κ‟ απηή ηε ζεκαζία ζηελ 

Κάησ Ηηαιία ηνλ 11ν αηψλα θαη ζε πεξηνρέο θαηά κήθνο ησλ ζηαζκψλ ηνπ ξσκατθνχ cursus publicus ζηηο Άιπεηο φπσο θαη 

ηνπ limes. Δπίζεο Κψζηαο Οηθνλφκνπ, Σνπωλπκηθό Εαγνξίνπ. Ησάλληλα 1986, ζει. 521.   

46 Γ. Κνχηζηα, Σδνύξηδηα, ζει. 13 Λα παιέηδη = ζηo παιάηη < ιαη. palatium.   

http://www.vallidelnatisone.com/cultura-paesi-toponimi-toposanpietro.html
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«Παιηφθαζηξν»48, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ πξσηνβπδαληηλή πεξίνδν, βξίζθνληαη ζε δψλεο 

κε κέζν πςφκεηξν, κεηαμχ 400 θαη 1100 κέηξσλ πεξίπνπ49 θαη ζε ηνπνζεζίεο απ‟ φπνπ δηέξ-

ρνληαη θη ειέγρνληαη νη ρεξζαίνη δξφκνη επηθνηλσλίαο50. Μαξηπξίεο γηα ηνλ εθρξηζηηαληζκφ 

ηεο πεξηνρήο θαηά ηελ παιαηνρξηζηηαληθή πεξίνδν δελ δηαζέηνπκε. Σα θπξίαξρα ειιεληθά 

αγησλπκηθά ηνπσλχκηα ζπλεγνξνχλ κάιινλ γηα κηα κεζνβπδαληηλή ρξνλνιφγεζή ηνπ. Ζ 

κνξθή ησλ παξαδηδφκελσλ βιαρηθψλ (ηλθέηξνπ, νπκπηνπιίνπ, ηαβίληνη)51 θαλεξψλεη κηα 

βφξεηα52 δηαιεθηηθή επίδξαζε. Απηή ππνζέηνπκε φηη ζπληειέζηεθε θαηά ην πξψην ηέηαξην 

ηνπ 14
νπ

 αηψλα κε ηελ εγθαηάζηαζε αξβαληηνβιάρηθσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ  ζηελ πεξην-

ρή. Ζ ππφζεζή καο θαίλεηαη λα εληζρχεηαη θαη απφ ηελ χπαξμε αληίζηνηρσλ εθθιεζηαζηηθψλ 

κλεκείσλ απφ ηελ ηειεπηαία απηή πεξίνδν θαη κεηά. Απφ ηα κέρξη ζήκεξα γλσζηά δεδνκέλα 

είλαη δχζθνιε ε αλαζχζηαζε ηεο δεκνγξαθηθήο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο έσο θαη ηε κεζν-

βπδαληηλή πεξίνδν.          

Οη ηζηνξηνγξαθηθέο εηδήζεηο γηα ηελ πεξηνρή ηεο βνξεηνδπηηθήο Θεζζαιίαο θαηά ηνπο πξψη-

κνπο κεζαησληθνχο ρξφλνπο είλαη ζπνξαδηθέο. Ζ ζπρλφηεηά ηνπο γίλεηαη πην ηαθηηθή θαηά ηε 

κεζν- θη πζηεξνβπδαληηλή πεξίνδν θη νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε ζεκαζία πνπ απνθηνχλ νη 

δίνδνη53 ηεο Πίλδνπ απφ ηελ πεξίνδν ησλ λνξκαλδηθψλ επηδξνκψλ ηνλ 11
ν
 αηψλα θαη πνιχ 

                                                                                                                                                   
47 Κνχηζηα, φ.π., ζει. 13.  

48 Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 157. 

49 Bavant, «Ηιιπξηθφ», ζει. 421. 

50 Οη ηνπνζεζίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα αλαθεξφκελα ηνπσλχκηα βξίζθνληαη θαηά κήθνο ησλ κεζαίσλ (Γαξδίθη –Καιιαξχηεο) 

(Υαιίθη-Μέηζνβν) εκηνληθψλ νδψλ, πνπ ζπλέδέαλ ηελ «αζπξνπνηακίηηθε ρψξα» κε ηελ Ήπεηξν. 

51 Υαηδεγάθε, Σνπωλπκηθά, ζει. 146: ηλθέηξνπ-άγηνο Πέηξνο, νπκπηνπιίνπ-αε-Ληάο, ηαβίληνη-αγία Παξαζθεπή. Σα 

αγησλχκηα ηλθέηξνπ θαη νπκπηνπιίνπ θαλεξψλνπλ αιβαληθή ή θαιχηεξα αξβαληνβιάρηθε επίδξαζε ζην ζρεκαηηζκφ 

ηνπο. Σα βιαρηθά αγησλχκηα ζηα λφηηα ηδηψκαηα ζρεκαηίδνληαη κε ηε ιέμε άγηνπ+φλνκα. Σα πξναλαθεξφκελα ζρεκαηίδν-

ληαη κε ην αιβαληθφ shen+φλνκα θαη ζπληζηνχλ ζαθή έλδεημε ηνπ επνηθηζκνχ ηεο «αζπξνπνηακίηηθεο ρψξαο» θαηά ηνπο 

πζηεξνβπδαληηλνχο ρξφλνπο απφ αιβαληθφ ή αξβαληνβιάρηθν πιεζπζκφ. Βιέπε θαη Ρίδνο, «Αξβαλίηεο», ζει. 234, ππνζεκ. 

17. 

52 Γηα ηε δηάθξηζε ησλ βιαρηθψλ ηδηφιεθησλ ζε βφξεηα θαη λφηηα βιέπε: Νίθνο Καηζάλεο/Κψζηαο Νηίλαο, Γξακκαηηθή ηεο 

Κνηλήο Κνπηζνβιαρηθήο. Θεζζαινλίθε 1989.   

53 Koder/ Hild, Hellas, ζει. 92. Σελ πεξηνρή ηνπ Αζπξνπνηάκνπ δηέζρηδαλ ηέζζεξηο εκηνληθνί νδνί. Ζ βνξεηφηεξε πεξλνχζε 

ην Επγφ ηνπ Μεηζφβνπ θαη αθνινπζνχζε ηελ θνηιάδα ηνπ Πελεηνχ. Ζ πξψηε ελδηάκεζε εκηνληθή αξηεξία νδεγνχζε απ‟ ην 

Μέηζνβν κέζσ ησλ ηνπνζεζηψλ «Ρφλα» ζην Υαιίθη, ηε Ληπηλίηδα θη απφ θεη ζηε Θεζζαιία. Ζ δεχηεξε ελδηάκεζε πεξλνχζε 

απφ ην πξάθν θαη ηνπο Καιιαξίηεο ζηελ Ήπεηξν γηα λα θαηαιήμεη ζηε Θεζζαιία κέζσ ηνπ Αζπξνπνηάκνπ (Μνπηζηάξα, 

Γαξδίθη). Ζ λνηηφηεξε αθνχ δηέξρνληαλ ηα ηελά ησλ «Μεγάισλ Ππιψλ» θαη ηε Μεζνρψξα θαηέιεγε ζην Βνπιγαξέιη θαη 

ηα Θενδσξηαλά ηεο Ζπείξνπ. Βιέπε πεξηγξαθή ηνπ Lion Heuzey, Excursion dans la Thessalie turque en 1858. Paris 1927, 

ζει. 104-105 θαη Αιεμίνπ, Λίπηληδα, ζει. 7. 
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αξγφηεξα εμαηηίαο ηεο ζεξβηθήο επέθηαζεο54. Ζ κφλε θνληηλή ηεηρηζκέλε «πφιηο» πνπ αλαθέ-

ξεηαη ζηηο πεγέο απφ ηνπο ρξφλνπο ηνπ Ηνπζηηληαλνχ είλαη ε Σξίθα55, νη «Σξηθαιίηαη»56 Βιάρνη 

θάηνηθνη ηεο νπνίαο αλαθέξνληαη απφ ηνλ Κεθαπκέλν θαηά ηνλ 11
ν
 αηψλα. Καηά ηνπο 13

ν 
θαη 

14
ν
 αηψλα αλαδεηθλχνληαη ζε ζεκαληηθά, πεξηθεξεηαθά, πνιηηηθνζηξαηησηηθά θη εθθιεζηα-

ζηηθά θέληξα ε Πφξηα Παλαγηά57, ηα Σξίθαια58 θη ε επηζθνπή ηαγψλ59 αληίζηνηρα. 

Ζ πξψηε γξαπηή αλαθνξά ηεο νλνκαζίαο Αζπξνπφηακνο γηα ηνλ πνηακφ Αρειψν παξαδίδε-

ηαη ζην ρξπζφβνπιιν ηνπ Αλδξνλίθνπ Γ΄ ηνπ έηνπο 1336, φπνπ αλάκεζα ζηηο θηήζεηο ηεο 

επηζθνπήο ηαγψλ αλαθέξεηαη θη ε Μνλή ηεο Θενηφθνπ «Δλ ησ Αζπξνπνηάκσ»60. Απφ ηηο 

πξνζέζεηο ησλ Μνλψλ ησλ Μεηεψξσλ πξνθχπηνπλ θη άιια πεξηερφκελα ηνπ φξνπ θαζψο α-

λαθέξεηαη ηφζν σο νλνκαζία κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο φζν θαη κεκνλσκέλνπ νηθηζκνχ61.  

ηελ παξνχζα ζχληνκε κειέηε καο απαζρνιεί εθείλν ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ πνπ εκπεξηέ-

ρεη θη αθνξά ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Ζ θαηεμνρήλ νξεηλή πεξηνρή ηνπ Αζπξνπν-

ηάκνπ ζπλδέεη ηε Θεζζαιία κε ηελ Ήπεηξν κέζα απφ δηαβάζεηο θαη νδνχο πνπ δηαζρίδνπλ ηηο 

θνηιάδεο ησλ πδάηηλσλ ξεπκάησλ θαη ηνπο απρέλεο ησλ νξεηλψλ φγθσλ. Οη άιινηε εκηνληθέο 

απηέο νδνί εμππεξεηνχζαλ κέρξη θαη ηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν ηελ επηθνηλσλία κε ηελ 

Άξηα θαη ηα Γηάλληλα62.  

ηε ζπλέρεηα, ε αλάιπζε, εξκελεία, θαη ρξνλνιφγεζε ησλ νλνκαζηψλ ησλ ζεκαληηθψλ ηνπν-

ζεζηψλ, «Ρφλα» θαη «Μνπξγθάλη», ηνπ εγθαηαιεηκκέλνπ νηθηζκνχ «Βαιαψξα» θαη ηνπ πθη-

ζηάκελνπ κέρξη ζήκεξα νηθηζκνχ «Γαξδίθη», απνζθνπεί ζηελ έληαμή ηνπο ζην επξχηεξν η-

                                                
54 Μειπνκέλε Καηζαξνπνχινπ, Έλα πξόβιεκα ηεο ειιεληθήο κεζαηωληθήο ηζηνξίαο. Ζ ζεξβηθή επέθηαζε ζηελ δπηηθή θεληξη-

θή Διιάδα ζηα κέζα ηνπ ηδ΄ αη. (Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο  ηεο Φηινζνθηθήο ρν-

ιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Παξάξηεκα 3, Θεζζαινλίθε 1989), ζει. 51-54 

55 Πξνθφπηνο, Πεξί ηωλ Κηηζκάηωλ, έθδ. TLG E, 4.3.5.2-4. «τῶν ἐπὶ Θεσσαλίας πόλεων ἁπασῶν, ἐν αἷς 

Δημητριάς τέ ἐστι καὶ Μητρόπολις ὄνομα καὶ Γόμφοι καὶ Τρίκα, τοὺς περιβόλους ἀνανεωσάμενος 

…». 
56 Σζνπγθαξάθεο, Κεθαπκέλνο, ζει 220. 

57 Koder/ Hild, Hellas, ζει. 245-246. 

58 Koder/ Hild, Hellas, ζει. 277-278. 

59 Koder/ Hild, Hellas, ζει. 262-263. 

60 Koder/ Hild, Hellas, ζει. 117, ππνζεκ. 1, 2 θαη 3. Ο Αιέμαλδξνο Υαηδεγάθεο ζεκεηψλεη φηη «ν φξνο η‟ Αζπξνπφηακνλ 

αλαθέξεηαη απφ ηνπ 10νπ αηψλνο» δίρσο λα καο δίλεη ηελ πεγή ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ. Γη‟ απηφ λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα δε-

ρηνχκε ηελ ηεθκεξησκέλε άπνςε ησλ απζηξηαθψλ βπδαληηλνιφγσλ Koder/ Hild.  

61 Αιεμίνπ, Λίπηληδα, ζει. 10. παλφο, Οηθηζκνί, ζει. 15-24.  

62 Lion Heuzey, Excursion, ζει. 104-105. Αβξακέα, Θεζζαιία, ζει. 96-97. Koder/ Hild, Hellas, ζει. 92. Γεκήηξεο Αλσγηά-

ηεο –Πειέ, «ρέζεηο δξφκνπ θαη ρσξηψλ ζηελ Βαιθαληθή ρεξζφλεζν ηνλ 18ν αηψλα», ζην: Σα Ηζηνξηθά 4 (1985) ζει. 405-

422. Γηψξγνο Α. Μαθξήο-ηέθαλνο Π. Παπαγεσξγίνπ, Σν ρεξζαίν δίθηπν επηθνηλωλίαο ζην θξάηνο ηνπ Αιή Παζά Σεπειελ-

ιή. Δλίζρπζε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο θαη απόπεηξα δεκηνπξγίαο εληαίαο αγνξάο. Αζήλα 1990, ζει.159-180 θαη 195-214.  
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ζηνξηθφ πιαίζην θαη ηε δηαιεχθαλζε δεηεκάησλ, πνπ αθνξνχλ απφ ηε κηα ζηε βιαρηθή πα-

ξνπζία θαη απφ ηελ άιιε ζηνλ ζιαβηθφ επνηθηζκφ ηεο πεξηνρήο. Θεσξνχκε φηη κηα ηέηνηα 

πξνζέγγηζε, κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα γισζζηθά θαηάινηπα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εηδή-

ζεηο ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο εζλνινγηθήο ζπ-

γθξφηεζεο ηνπ εμεηαδφκελνπ ρψξνπ θαηά ηνλ πξψηκν Μεζαίσλα.  

Οη δχν πξψηεο εμεηαδφκελεο ηνπσλπκίεο πξνζδηνξίδνπλ ην βνξεηνδπηηθφ θαη βνξεηναλαηνιη-

θφ φξην ηεο πεξηνρήο ηνπ Αζπξνπνηάκνπ αληίζηνηρα. Πξφθεηηαη γηα ηα ηνπσλχκηα «Ρφλα» 

ηνπ Λάθκνπ θαη «Μνπξγθάλη» ζηελ άλσ θνηιάδα ηνπ Πελεηνχ. Σα δχν κνξθνινγηθά δηαθν-

ξεηηθά κεηαμχ ηνπο ηνπσλχκηα έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία, δειαδή, ζεκαίλνπλ φξην, ζχλνξν. 

Γηφινπ ηπραία πεξηγξάθνπλ αθελφο ηα θπζηθά φξηα ηεο πεξηνρήο θη αθεηέξνπ πξνζδηνξίδνπλ 

ζέζεηο απ‟ φπνπ δηαρξνληθά δηέξρνληαη βαζηθέο νδηθέο αξηεξίεο ζηα πεξάζκαηα απφ ηελ Ή-

πεηξν ζηε Θεζζαιία ή ηε Θεζζαιία ζηε Μαθεδνλία θη αληίζηξνθα. 

Σν ηνπσλχκην «Ρφλα» είλαη ιαηηλνγελέο θαη ην ζπλαληνχκε θαη ζηηο νξεηλέο δηαβάζεηο ζηηο 

πεξηνρέο ησλ ειβεηντηαιηθψλ Άιπεσλ63. Δηπκνινγηθά ν ξσκαληθφο ηχπνο rona πξνέξρεηαη 

φπσο θη ν αληίζηνηρφο ηνπ aurona (κε ηε ζεκαζία πέξαζκα, δίνδνο, δηράια, φξην) απφ ηνλ 

χζηεξν ιαηηληθφ φξν orum πνπ ζεκαίλεη ην φξην, ην ζχλνξν, ην πέξαζκα, ε δίνδνο. Ζ «Ρφλα» 

είλαη φξην θαη ζεκείν ειέγρνπ ηεο δηφδνπ απφ ηε «ρψξα Μεηζφβνπ» πξνο ηε «ρψξα Αζπξν-

πνηάκνπ» θη αληίζηξνθα.  

Σν ηνπσλχκην «Μνπξγθάλη»64 είλαη πδξσλχκην, πξνέξρεηαη απφ ιαη. *murga < *morgia < 

gall. *morgâ θαη ζεκαίλεη ζχλνξν, πδάηηλν ζχλνξν. Σν ζπλαληνχκε, φπσο θαη ην «Ρφλα» ζε 

ιαηηλφθσλεο πεξηνρέο σο πεξηγξαθηθφ ησλ νξίσλ ησλ ξσκατθψλ επαξρηψλ Gallia Belgica θαη 

Raetia κε ηε κφλε δηαθνξά φηη απηφ εκπεξηέρεη απνθιεηζηηθά ηελ έλλνηα ηνπ πδάηηλνπ ζπλφ-

ξνπ.  

ηε δηθή καο πεξίπησζε ην πδάηηλν ξεχκα ηνπ «Μνπξγθάλη» ρσξίδεη ηελ αζπξνπνηακίηηθε 

ρψξα απφ ηνλ νξεηλφ φγθν ησλ Υαζίσλ θαη ηελ πεξηνρή ηεο Καιακπάθαο θαη ηέκλεη ηηο δηφ-

δνπο απφ Θεζζαιία πξνο Ήπεηξν θαη Μαθεδνλία. 

 Ζ «Ρφλα» είλαη ην βνπλφ ζχλνξν ελψ ην «Μνπξγθάλη» είλαη ν πνηακφο ζχλνξν. Καη ηα δχν 

ηνπσλχκηα πεξηγξάθνπλ αθελφο ηα θπζηθά θη αθεηέξνπ ηα δηνηθεηηθά φξηα κηαο επξχηεξεο 

                                                
63  Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ηνπσλχκην βιέπε ζην: http://www.alpeve.it κε ζέκα Etimologia e Toponomastica. 

Λήκκα  “Rona < Aurona. Rona = Bocchetta, punta, forchetta. In dialetto “Avrona”, toponimo che deriverebbe dal tardo 

latino “orum” con il significato di orlo e limite. In svizzero la Bocchetta omonima è chiamata “chaltwasserpass” (passo dell‟  

acqua fredda”.  

64 Γηα ην φλνκα ηνπ πνηακνχ Μνπξγθάλη ν Oskar Bandle πξνηείλεη δχν εξκελεπηηθέο πξνηάζεηο:1) Murgani < murga zu 

gall. *murga < *morgia < gall. *morgâ = ζχλνξν. 2) merg, morg zu alteuropäisch *merg, *morg „έινο„. Βιέπε ζην: Oskar 

Bandle, Einleitung zum Thurgauer Namenbuch. Thurgau 2003, ζει. 106.  

http://www.alpeve.it/


 91 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Καζψο απηά ζπκβαίλεη λα ηέκλνληαη ή θαη λα ζπκπίπηνπλ ελ κέξεη 

κεηαμχ ηνπο, εχθνια ηαπηίδνληαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ πιεζπζκνχ κε ηα πιεζηέζηεξα δηνηθεηη-

θά φξηα ησλ ξσκατθψλ επαξρηψλ ηεο Θεζζαιίαο θαη Παιαηάο Ζπείξνπ ην πξψην, ηεο Θεζζα-

ιίαο θαη Μαθεδνλίαο ην δεχηεξν65.  

Σα δχν ηνπσλχκηα πνπ εμεηάζακε, ρξνλνινγνχληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο κειεηεηέο ηνπο 

Bandle θαη Nyffenegger ζηελ χζηεξε ξσκατθή πεξίνδν θαη απνηεινχλ ζεκαληηθή καξηπξία 

γηα ηελ έληαμε ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο ήδε θαηά ηελ χζηεξε Αξραηφηεηα φρη κφλν ζην 

ξσκατθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο αιιά θαη ηεο ιαηηλνθσλίαο ζπλάκα.  

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ησλ ηνπσλπκίσλ «Βαιαψξα» θαη «Γαξδίθη», πνπ α-

παληψληαη θαη πξνζδηνξίδνπλ γεηηληάδνπζεο ηνπνζεζίεο ζην λφηην πηλδηθφ πέξαζκα ηνπ Α-

ζπξνπνηάκνπ. Σν πξψην αλαθέξεηαη ζε θαηεζηξακκέλν νηθηζκφ θαη είλαη γνηζηθήο εηπκνιν-

γηθήο πξνέιεπζεο ελψ ην δεχηεξν αλαθέξεηαη ζε ππάξρνληα νηθηζκφ κε βιαρηθφ πιεζπζκφ θη 

είλαη ζιαβηθήο εηπκνινγηθήο πξνέιεπζεο.  

Σν ειιεληθφ ηνπσλχκην «Βαιαψξα» πξνήιζε απφ παξεηπκνιφγεζε ζε βαιάρ+ρψξα ηνπ ζχλ-

ζεηνπ παιαηνγεξκαληθνχ uualachweihs < ιαη. Uualachouuis δει. βιαρνρψξη. Ζ πξψηε κλεία 

ηνπ ηνπσλπκίνπ Uualachouuis δει. βιαρνρψξη γίλεηαη ζε έγγξαθν ηνπ 8
νπ

 αη. απφ ηε Βαπαξί-

α. Πξφθεηηαη γηα ηελ παιαηνγεξκαληθή κεηάθξαζε ηνπ ξσκαληθνχ vicus Romaniscus πνπ 

απαληάηαη ζε έγγξαθα ηνπ 8
νπ

 θαη 9
νπ

 αηψλα γηα ηελ πεξηνρή. Σν θπξηψλπκν Uualachouuis <  

uualachô (γελ. πιεζ.) ηνπ παιαηνγεξκαληθνχ uualach  δει. Ρσκαίνο + uuîs < weihs < ιαη. 

vicus δει. ρσξηφ.  Απφ ην παιαηνγεξκαληθφ ζχλζεην Uualachouuis > βαπαξηθφ Wals κε ηε 

ζεκαζία «βιαρηθφο νηθηζκφο, ρσξηφ ησλ Βιάρσλ»66. Δίλαη ζήκεξα απνδεθηφ απφ ηελ ηζηνξη-

θή έξεπλα φηη ν φξνο Βιάρνο θαηάγεηαη απφ ην ζιαβηθφ Vlah, θη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ απφ 

ηνλ γεξκαληθφ φξν Walch, νλνκαζία κε ηελ νπνία πξνζδηφξηδαλ ηα γεξκαληθά θχια ησλ Α-

ιακαλψλ θαη Βαπαξψλ ηνπο γείηνλέο ηνπο Ρσκαίνπο ησλ Άιπεσλ. Απφ απηνχο ηνλ δαλείζηε-

θαλ νη ιάβνη ηεο Καξηλζίαο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ θη απηνί ζηε ζπλέρεηα ηνπο γεηηνληθνχο 

                                                
65 Eugen Nyffenegger, «Die Beggeligrenze in einer Zeit des Sprachwandels. Beobachtungen mit dem Material des Thur-

gauer Namenbuches», ζην: 14. Arbeitstagung zur alemannischen Dialektologie, 

www.ortsnamen.ch/Texte/Beggeligrenze.pdf Eugen Nyffenegger/Oskar Bandle, Die Siedlungsnamen des Kantons Thurgau. 

Herkunft und Bedeutung der Namen der Ortschaften, Weiler und Höfe im Kanton Thurgau. Bd. 1.1 und Bd. 1.2. Frauenfeld, 

2003.  

66 Ernst Schwarz, «Baiern und Walchen», ζην: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 33 (1970) ζει. 857-938, εδψ 

ζει. 914: «pagus Trunwalha, qui dicuntur Romanos tributales». Bruno Krusch, «Der Bayernname. Der Kosmograph von 

Ravenna und die Fränkische Völkertafel», ζην: Neues Archiv 47 (1928) 29-76, bes. 47: Σνλ 9ν αηψλα παξαδίδεηαη ζε ζεκεί-

σκα ρεηξνγξάθνπ κηα αξθεηά θνξηηζκέλε ζχγθξηζε ησλ Βαπαξψλ κε ηνπο Βιάρνπο (φπνπ Βιάρνη ελλννχληαη νη Ρσκαίνη): 

«stulti sunt Romani. Tole sint Walha. Sapienti sunt Paioari, spahe sint Peigira. Modica est sapientia in Romana. Luzic ist 

spahe in Walhum. Plus habent stultitia quam sapientia. Mera habent totalciti denne spahi». 

http://www.ortsnamen.ch/Texte/Beggeligrenze.pdf
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ηνπο ξσκατθνχο πιεζπζκνχο ησλ Άιπεσλ. Με ηε κεηαλάζηεπζε ιάβσλ πξνο ην λφην θαη 

ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηα εδάθε ηνπ αλαηνιηθνχ ξσκατθνχ θξάηνπο δηαδφζεθε θη επηθξάηε-

ζε αξγφηεξα ν φξνο ζην Βπδάληην67. Θεσξνχκε φηη ν αξρηθφο θνξέαο ηνπ ζεκεξηλνχ ειιελη-

θνχ ηνπσλπκίνπ «Βαιαψξα» ζηνλ Αζπξνπφηακν ήηαλ γεξκαλφθσλνη κηζζνθφξνη68 πνπ ζπ-

λάληεζαλ θαηά ηελ έιεπζή ηνπο ζηελ πεξηνρή (ην αξγφηεξν ζηα ηέιε ηνπ 5
νπ

 αηψλα) ιαηηλφ-

θσλε ξσκατθή εγθαηάζηαζε. ηε ρξνλνιφγεζε απηή ζπλεγνξεί θαη ην γεγνλφο φηη ην ιεθηη-

θφ ζέκα ηνπ ηνπσλπκίνπ καξηπξεί γνηζηθφ επνηθηζκφ πξηλ απφ ηνλ παιαηηζκφ, δειαδή ηε 

κεηάζεζε ηνπ ζπκθψλνπ (l), Walch > Vlah. Απφ ηα παξαπάλσ εληζρχεηαη ε αξρηθή καο ππφ-

ζεζε φηη ζηηο δηαβάζεηο ηεο επεηξσηνζεζζαιηθήο Πίλδνπ θαηνηθνχζαλ ιαηηλφγισζζνη ή θαη 

δίγισζζνη ξσκατθνί πιεζπζκνί ήδε πξηλ ηελ έιεπζε θη εγθαηάζηαζε ησλ ιάβσλ επήιπδσλ. 

Ζ νλνκαζία Γαξδίθη69 (βιαρηθά Γθαξληίζηη) ηνπ γλσζηνχ αζπξνπνηακίηηθνπ νηθηζκνχ, φπσο 

αλαθέξεη ν Koder, είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλε  ζηελ θεληξηθή θαη βφξεην Διιάδα, αθφκε θαη 

ζε ζχλζεηε ρξήζε (π.ρ. Παιαηνγαξδίθη, Βιαρνγαξδίθη). Σν ιεθηηθφ ηνπ ζέκα καξηπξεί έλαλ 

ζιαβηθφ επνηθηζκφ πξηλ απφ ηε κεηάζεζε ησλ πγξψλ *gard>grad θαη ε θαηάιεμή ηνπ (-ηθη) 

ειιεληθή αλάθηεζε. εκαίλεη θάζηξν, νρπξφ, ή νρπξσκέλνο νηθηζκφο. Πξνθαλψο ν ιάβνη 

έπνηθνη δε ζπλάληεζαλ θάπνην ηνπσλχκην πνπ λα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε ζπλέ-

ρεηα ζε θάπνηνπο εξεκσκέλνπο ηφπνπο (ίζσο εξείπηα ελφο ζηξαηνπέδνπ ή θάζηξνπ) θη έηζη 

ηνπ έδσζαλ απηφ ην φλνκα εμαηηίαο ησλ νηθνδνκηθψλ θαηαινίπσλ πνπ βξήθαλ εθεί.  

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ ηνπσλπκίσλ πξνθχπηεη φηη ηα δχν πξψηα (Ρφλα, Μνπξγθάλη) 

ρξνλνινγνχληαη ζηελ χζηεξε Αξραηφηεηα (ην αξγφηεξν έσο ηνλ 3
ν
 αη.) θαη ηε θάζε ηνπ ε-

θξσκατζκνχ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Σν ηνπσλχκην «Βαιαψξα» παξαπέκπεη ζην κεηαίρκην 

ηεο πζηεξνξσκατθήο (4
νο

-5
νο

 αη.) πξνο ηελ πξψηκε βπδαληηλή πεξίνδν. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ηζηνξηθέο καξηπξίεο θαλεξψλεη φηη ν εθξσκατζκφο είρε ζπληειεζηεί θαη ν ηνπηθφο πιεζπζκφο 

είρε θαηαζηεί ηνπιάρηζηνλ δίγισζζνο. Σν ηειεπηαίν γισζζηθφ παξάδεηγκα (Γαξδίθη), πνπ 

εμεηάζακε, ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηελ πξψηκε βπδαληηλή πεξίνδν (7
νο

 αη.) θαη καξηπξά ηνλ 

επνηθηζκφ ηεο κηθξνπεξηνρήο απφ ζιαβηθφ πιεζπζκφ. Σα ηνπσλχκηα «Ρφλα», «Μνπξγθάλη», 

«Βαιαψξα» είλαη δεισηηθά ηεο ξσκατθήο παξνπζίαο ζε ζεκαληηθέο ηνπνζεζίεο ηεο πεξηνρήο, 

φπσο νη νξεηλέο δηαβάζεηο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ νπνίσλ ελδηαθέξνληαλ πάληα ε απηνθξαηνξηθή 

                                                
67 Herwig Wolfram, Grenzen und Räume. Geschichte Österreichs vor seiner Entstehung. Wien 1995, ζει. 295-297. Σνπ 

ηδίνπ, Salzburg, Bayern, Österreich. Die Conversio Bagoariorum et Carantanorum und die Quellen ihrer Zeit. (MIÖG Erg. 

Bd. 31, Wien 1995), ζει. 30 ππνζεκ. 92-95 θαη ζει. 51 ππνζεκ. 226-228 . 

68 Σηο ζρεηηθέο εηδήζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Γφηζσλ ππφζπνλδσλ ζηελ Ήπεηξν δηαπξαγκαηεχεηαη ν Υξπζφο, «πκβνιή», 

ζει. 62 θαη 63 φπνπ θη ε αλαθνξά ζηηο επηγακίεο κεηαμχ Γφηζσλ κηζζνθφξσλ θαη Ρσκαίσλ Ζπεηξσηηζζψλ γπλαηθψλ.   

69 Υαηδεγάθεο, Σνπωλπκηθά, ζει. 116. Vasmer, Slaven, ζει. 88. Koder, «Πξνβιήκαηα», ζει. 16. Οηθνλφκνπ, Οηθωλύκηα, 

ζει. 73-74. 
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θαζψο θαη ε φπνηα δηάδνρή ηεο ηνπηθή εμνπζία. Σν ζιαβηθφ ηνπσλχκην «Γαξδίθη» βξίζθεηαη 

ζηελ ίδηα κηθξνπεξηνρή, φπνπ ν εγθαηαιεηκκέλνο νηθηζκφο «Βαιαψξα», θη απνηειεί καξηπξία 

ελδεηθηηθή ηεο έθηαζεο ηεο ζιαβηθήο δηείζδπζεο θη εγθαηάζηαζεο ζην ρψξν.    

Σν ζιαβηθφ ηνπσλπκηθφ πιηθφ ηνπ Αζπξνπνηάκνπ, αλάγεηαη ζχκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο, 

φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηνπ θπξίσο κεζαησληθνχ ειιεληθνχ ρψξνπ (Ήπεη-

ξνο, Θεζζαιία, ηεξεά Διιάδα θαη Πεινπφλλεζνο), πξνπάλησλ ζε κηα πξστκφηαηε εμειηθηη-

θή θάζε ηεο ζιαβηθήο γιψζζαο70 (π.ρ. Γαξδίθη, Γθιφθνβν, Γνιηαλά, Γνπδνβάζδα, Κεξάζν-

βν, Κιεηλφ, Οξηάρνβν).  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα ηνπσλχκηα, πνπ αλάγνληαη ζηνπο πζηεξνβπδαληηλνχο ρξφ-

λνπο. «Οἱ τά ὀρεινά τῆς Θετταλίας νεμόμενοι Ἀλβανοί ἀβασίλευτοι» 71 ηνπ Ησάλλε 

Καληαθνπδελνχ θαίλεηαη λα είλαη νη νλνκαηνζέηεο ηνπ πζηεξνβπδαληηλνχ νηθηζκνχ Υαιίθη, 

πνπ, φπσο γλσξίδνπκε, κλεκνλεχεηαη ην 1336 ζην ρξπζφβνπιιν ηνπ Αλδξνλίθνπ Γ΄72 αλάκε-

ζα ζηα «ρσξία» ηεο επηζθνπήο ηαγψλ. Ζ παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ζηα νξεηλά ηεο Πίλδνπ 

ήδε απφ ην 1334 καο ελζαξξχλεη λα δερζνχκε φηη ε νλνκαζία ηνπ νηθηζκνχ Υαιίθη73, πξνέξ-

ρεηαη απφ ην αιβαληθφ θπησλχκην halë, hala δει. καχξε πεχθε + θαηάιεμε –ηθη (ειιεληθή 

αλάθηεζε). Αιβαληθήο εηπκνινγηθήο πξνέιεπζεο είλαη θη ε νλνκαζία ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο 

Καθαξδίηζαο74, πνπ ζεκαίλεη ζαιακάλδξα θαη είλαη πεξηγξαθηθή ηνπ ζρήκαηφο ηνπ.  

Ζ βιαρηθή νλνκαζία Σδνχξηδηα75 < Γεψξγηνο ηνπ νκψλπκνπ νηθηζκνχ είλαη πξνζσπνλπκηθή. 

Κάπνηα ζρέζε κε ηνλ επξηζθφκελν ζηνλ νηθηζκφ λαφ ηνπ αγίνπ Γεσξγίνπ δελ ηεθκεξηψλεηαη 

επαξθψο αλ θαη ε πιένλ πηζαλή. Υξνλνινγείηαη πξνο ηα ηέιε ηεο πζηεξνβπδαληηλήο πεξηφδνπ 

αλ θαη ν νηθηζκφο αλαθέξεηαη κε βεβαηφηεηα γηα πξψηε θνξά σο «ρσξίνλ Σδνχξηδα» ηεο επη-

ζθνπήο ηαγψλ ζε πξφζεζε ηεο Μνλήο Γνπζίθνπ ηνπ 168876.  

                                                
70 Koder, «Πξνβιήκαηα», ζει. 12. 

71 Καληαθνπδελφο, Ηζηνξίαη, η. 1, ΗΗ, 28, ζει. 474.  

72 Miklosich - Müller, Acta et diplomata, εδψ η. V ζει. 272. 

73 Υαηδεγάθεο, Σνπωλπκηθά, ζει. 171. Koder/ Hild, Hellas, ζει. 139. Robert Elsie, «Dendronymica Albanica: a Survey of 

Albanian Tree and Shrub Names», ζην: Zeitschrift für Balkanologie, Wiesbaden, 34/2 (1998) ζει. 163-200.  

74 Robert Elsie, «Hydronymica Albanica: a Survey of River Names in Albania», ζην: Zeitschrift für Balkanologie, Wiesba-

den, 30/1 (1994) ζει. 1-46, εδψ ζει. 15.  

75 Γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ γ ζε ηδ (ζπκθσληζκφο) βιέπε Νίθνο Καηζάλεο, Ολνκαζηηθό Νπκθαίνπ (Νέβεζθαο). Θεζζαινλίθε 

1999, ζει. 23. Δπίζεο ν Καηζάλεο, Ολνκαζηηθό, ζει. 63 αλαθέξεη: «Σδνχηδηαο ΔΠ, πξνθαλψο ππνθνξηζηηθφ ηνπ Γεψξγηνο». 

Παξφκνηα ζρεκαηίδνληαη θαη ηα ηπλ Σδηνχξηδηνπ (πφιε ηεο Ρνπκαλίαο), Σδηνχξηδεβν ζεξβνθξναηηθφ. 

76 Konstantinos Romanas, Die Sprengelgrenzen der Bistümer der Metropolis Larissa in den Prothesis-Büchern des Dousi-

kon-Klosters. (Diplomarbeit, Wien, 1996), ζει. 114. Κσλζηαληίλνο-Σηκφζενο Ρσκαλάο, Ηζηνξία ηεο Αξρηεπηζθνπήο Φαλαξί-

νπ θαη Νενρωξίνπ. (αλέθδνηε δ.δ., Σκήκα Θενινγίαο, Α.Π.Θ., Θεζζαινλίθε, 2005). 
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ηελ πεξίνδν ηεο εξβνθξαηίαο απνδίδεηαη ν ζρεκαηηζκφο κεηαμχ άιισλ ησλ ηνπσλπκίσλ 

Αηβάλ77 < Γηνβάλνλ < Ηβάλ δει. ζηνπ Ησάλλε θαη Κξάιε78 < θξάιεο, ν ηίηινο ηνπ ζέξβνπ 

εγεκφλα.  

Μέζα απφ ην ηνπσλπκηθφ πιηθφ πνπ εμεηάζακε μεδηπιψλεηαη ην πνιχπηπρν ηεο ηζηνξηθνγεσ-

γξαθηθήο εηθφλαο ηνπ Αζπξνπνηάκνπ. Σα νλφκαηα καο επέηξεςαλ λα πξνζεγγίζνπκε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ηνπ «θφζκνπ ηεο αγξνηηθήο θαιχβαο», γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ επηηπ-

ρή πεξηγξαθηθή έθθξαζε ηνπ Μαιηγθνχδε. Γηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηεο, φπσο ε κνξθή θαη ε 

νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ, ε γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νηθηαθή νηθνλνκία, νη 

κεηαθνξέο εγγξάθνληαη ζηα νλφκαηα ησλ κηθξψλ ηφπσλ. Σν ίδην θαζαξά ηα ηνπσλχκηα καο 

παξνπζηάδνπλ ηελ εζλνινγηθή ζπγθξφηεζε ησλ πιεζπζκψλ πνπ θαηνίθεζαλ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Αζπξνπνηάκνπ.   

Απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάζακε παξαπάλσ εληζρχεηαη ε αξρηθή καο ππφζεζε φηη 

έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο ήηαλ γισζζηθά εθξσκατζκέλν (ή είρε θαηαζηεί δί-

γισζζν) ήδε πξηλ ηελ έιεπζε θη εγθαηάζηαζε ησλ ιάβσλ λεήιπδσλ θαηά ηνλ πξψηκν Με-

ζαίσλα. Καζψο θαίλεηαη λα ήηαλ πξνζδεκέλν ζην άξκα ηεο θεληξηθήο απηνθξαηνξηθήο εμνπ-

ζίαο ζα πξέπεη λα έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία έληαμεο θη αθνκνίσζεο ησλ ζιαβη-

θψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζην βπδαληηλφ ζχζηεκα. Αλάινγεο δηαδηθαζίεο ππνζέηνπκε θαη 

γηα ηελ πζηεξνβπδαληηλή πεξίνδν, φηαλ νη αιβαληθνί θη αξβαληνβιάρηθνη πιεζπζκνί εγθαηα-

ζηάζεθαλ ζην ρψξν ηνπ Αζπξνπνηάκνπ. Γη‟ απηφ θαη ζα πξέπεη εδψ λα ζεκεηψζνπκε, φηη νη 

δηαδηθαζίεο αθνκνίσζεο θη επηπνιηηηζκνχ ήηαλ αξθεηά πεξίπινθεο, γηα λα κπνξνχκε λα η-

ζρπξηζηνχκε ζήκεξα φηη είλαη εχθνιε ε παξαθνινχζεζή ηνπο, παξά ην γεγνλφο ηεο ηειηθήο 

εζλνινγηθήο αθνκνίσζεο ηνπ ζιαβηθνχ θη αιβαληθνχ ζηνηρείνπ απφ ηνλ πξνυπάξρνληα ιαηη-

λφθσλν ή θαη δίγισζζν ξσκατθφ πιεζπζκφ, ν νπνίνο δηαζψζεθε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

Μεζαίσλα, φπσο θαλεξψλεη ε παξνπζία ησλ Βιάρσλ ηνπ Αζπξνπνηάκνπ, σο ηηο κέξεο καο.  

 

 

 

                                                
77 Υαηδεγάθεο, Σνπωλπκηθά, ζει. 115. Ο νηθηζκφο βξίζθεηαη θνληά ζηα εξείπηα ησλ θαηεζηξακκέλσλ νηθηζκψλ «Παιην-

γθνξηδηέο» θαη «Παιηνρψξη».  

78 Υαηδεγάθεο, Σνπωλπκηθά, ζει. 117. Ίζησκα κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ Γξεβελφ θαη Μνπηζηάξα, φπνπ εξείπηα θάζηξνπ. 
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Σν νηθηζηηθφ δίθηπν ηνπ Αζπξνπνηάκνπ. Αιεμ. Κ. Υαηδεγάθε, Σ’Αζπξνπόηακν Πίλδνπ. Ηζην-

ξηθά. Αζήλαη 1961, ζει. 66.  

* Σηέργιος Λαΐηζος, Τα ηοπωνύμια ως πηγή ηης μεζαιωνικής ιζηορίας ηοσ Αζπροποηάμοσ, ζηο: Εσάγγελος Ασδίκος 

(Επιμ.), Ο Απροπόηαμος ζηο Χώρο και ηο Χρόνο, ζελ. 78-95, Τρίκαλα 2009.  


