
ΠΕΡΙ ΤΟΥ «ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»

I. ΑΙ ΠΑΡΑΛΑΓΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ

Τό σύντομον χρονικόν περί των συμβάντων της Πελοπόννησου κατά 
τον μεσαίωνα, τό γνωστόν υπό τον τίτλον «Περί κτίσεως Μονεμβασίας», δ 
οποίος έχει κακώς άποδοθή εις αυτό, εδημοσιεύθη τό πρώτον κατά τό 1749 
υπό τών Pasini, Rivautella και Berta έξ ελληνικού κώδικος τής Βασιλικής 
Βιβλιοθήκης τού Τουρίνου ι. “Αλλας δύο παραλλαγάς τού αυτού χρονικού, 
την μίαν εκ κώδικος τής μονής τών Τβήρων και την άλλην έκ κώδικος τής 
μονής Κουτλουμουσίου, έδημοσίευσε κατά τό 1884 δ Σπ. Λάμπρος δμοΰ 
μετά τής παραλλαγής τού Τουρίνου 1 2 και δ αυτός νέαν παραλλαγήν άποτε- 
λουμένην εκ τού τελευταίου μέρους τών παραλλαγών Κουτλουμουσίου καί 
Τουρίνου, εκ ρωμαϊκού κώδικος 3. Έκ τών παραλλαγών τούτων ή ίβηρι- 
τική, κατά κοινήν δμολογίαν, είναι ή παλαιοτέρα 4 5, καί από σύντμησιν ταύ- 
της, ως φαίνεται καί εξ απλής αντιπαραβολής τών κειμένων, πιθανώς δμως 
εξ άλλου άπογράφου της, προέρχονται αί κατά τό πλεϊστον δμοιαι μεταξύ 
των καί ως προς τά λάθη των ακόμη, άλλαι δύο, τού Κουτλουμουσίου καί 
Τουρίνου, αί δποΐαι έχουν γραφή μεταξύ τού 1340 καί τού 16ου αίώνος. 
Ή ρωμαϊκή τέλος άποτελεΐται 1κ τού τελευταίου τμήματος τών δύο τούτων 
παραλλαγών, τό δποΐον δμως δεν υπάρχει εις τήν ίβηριτικήν.

Ή τελευταία αύτη ή δποία καί μόνη παρουσιάζει ενδιαφέρον, ως 
αρχαιότερα, καί ήτις πρόκειται νά μας άπασχολήση, έχει γραφή ως άπέδει- 
ξεν δ Κουγέας 6 κατά τον ΙΟον ή 11ον αιώνα, πάντως δέ όχι προ τής ανό
δου εις τον θρόνον τού Νικηφόρου Φωκά (963 - 969), έφ’ όσον διακρίνει 
τον αύτοκράτορα Νικηφόρον τον Α' μέ τό επίθετον «τού παλαιού» δπερ

1 Pasini, Rivautella, Berta, Codices Manuscripti bibliothecae 
regii Taurinenses Athenaei, Τόμος I, Taurini, 1749, 417 κ.έ. Βλ. N. Βέη, «Τό 
περί κτίσειος της Μονεμβασίας Χρονικόν, Βυζαντίς, 1, 1909, σελ. 58.

2 2π. Λάμπρου, 'Ιστορικά Μελετήματα, έν Άθήναις 1884, σελ. 97- 120.
3 Ν.Ε., 9, 1912, σελ. 245- 251.
4 Βλέπε Στίλπωνος Κυριακίδη, ΟΙ Σλάβοι έν Πελοποννήσιρ, Βυζαν

τινοί Μελέται, VI, σελ. 82.
5 Ν.Ε., 9, 1912, σελ. 473-480.
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αποδίδει εις αυτόν, ένδειξις δτι κατά την εποχήν τής συγγραφής εΐχεν άνέλ- 
θει εις τον θρόνον και άλλος αυτοκράτωρ μέ τό ίδιον όνομα.

II. ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κείμενον συγγενές προς τό χρονικόν ώς προς τό περιεχόμενον καί την 
διατύπωσιν αποτελεί τό δημοσιευθέν κατά τό 1912 υπό τοϋ Κουγέα εις τον 
Νέον Έλληνομνήμονα 1 σχόλιον τοϋ επισκόπου Καισαρείας 'Αρέθα, ζήσαν- 
τος περί τά έτη 850 · 932. Ό καθορισμός τής σχέσεως τοϋ σχολίου τοΰτου 
προς τό χρονικόν αποσαφηνίζει, ώς θέλομεν ΐδει, πλεϊστα προβλήματα άνα- 
κΰπτοντα εκ τής μελέτης τοϋ χρονικοϋ. Ενδιαφέρον ωσαύτως παρουσιάζουν 
διάφορα άλλα κείμενα συναφή προς τάς ειδήσεις τοϋ χρονικοϋ, ώς ή Εκκλη
σιαστική 'Ιστορία τοϋ Εϋαγρίου 1 2, τά βιβλία θαυμάτων τοϋ αγίου Δημη- 
τρίου 3, τά γραφόμενα Κωνσταντίνου Ζ' τοϋ Πορφυρογεννήτου 4, περί τής 
καθόδου των Σλάβων εις Πελοπόννησον επί Κωνσταντίνου τοϋ Ε' καί περί 
τή,, αποστασίας αυτών επί Νικηφόρου τοϋ Α', τό συνοδικόν γράμμα τοϋ 
πατριάρχου Νικολάου τοϋ Γ' (1084- 1111) προς τον αΰτοκράτορα 'Αλέξιον 
Α' τον Κομνηνόν 5, αί δυο άναφοραί τοϋ μητροπολίτου Μονεμβασίας Κυ
ρίλλου, τοϋ πρώτου ήμίσεος τοϋ 15ου αίώνος, προς τον οικουμενικόν πα- 
τριάχην 6 * 8> καί τέλος ή ιστορία τοϋ Γεωργίου Φραντζή’ εις τήν οποίαν 
περιλαμβάνονται ειδήσεις περί τής πόλεως ταϋτης καί περί τών προνομίων 
τά όποια, ώς δ συγγραφεύς νομίζει, παρεχοόρησεν εις αυτήν ό αυτοκράτωρ 
Μαυρίκιος.

Έκ τών κειμένων τούτων τά πρώτα τρία παρουσιάζουν καί φραστικήν 
τινα συνάφειαν προς τό κείμενον τοϋ χρονικοϋ.

III. Η ΙΒΗΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 

Ή ϊβηριτική παραλλαγή τοϋ χρονικοϋ άποτελεΐται έκ δύο μερών σαφώς

1 Ν.Ε., 9, 1912.
8 Εϋάγριος (Bidez et Parmentier, σελ. 228).
8 Migne, Patrologia Grseca, 116, στ. 1081 -1426.
4 Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Bonn III, σελ. 53 κ.έ., σελ.

217 - 220.
8 Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα Θείων καί ιερών κανόνων, ’Αθήναι 1885,

Ε', σελ. 72. Βλ. Κυριακίδη, ”Ενθ·’ ανωτέρω, σελ. 72.
8 Σπ. Λάμπρου, Δύο άναφοραί μητροπολίτου Μονεμβασίας πρός τον πα

τριάρχην, Ν.Ε., 12, 1915, σελ. 257-318. Βλέπε ιδίως σελ. 285-287.
’ Γεώργιος Φραντζή ς, Χρον. Bonn, σελ. 398.
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διακρινομένων μεταξύ των. Τό πρώτον μέρος όμιλε! γενικώς περί τής ιστο
ρίας τών ’Αβαρών από τής εμφανίσεώς των μέχρι τοϋ δευτέρου αυτών πολέ
μου προς τον Μαυρίκιον, λαβόντος χώραν κατά τό πέμπτον έτος τής βασι
λείας τοϋ αύτοκράτορος τοΰτου (586 - 587) και άποτελεΐται, ως άπέδειξεν ό 
Λάμπρος, από αϋτοΰσιον παράθεσιν χωρίων διαφόρων βυζαντινών ιστορι
κών καί χρονογράφων ελαφρώς διεσκευασμένων. Τό δεύτερον μέρος άρχόμε- 
νον μέ την φράσιν «έν ετέρα δέ εισβολή...» 1 περιλαμβάνει τό κυρίως χρονι
κόν, δυνάμενον και τοϋτο νά ύποδιαιρεθή είς τρία τμήματα. Τό πρώτον 
τμήμα όμιλεΐ περί άβαρικής επιδρομής εις τάς κυρίως ελληνικός χώρας Θεσ
σαλίαν, Ελλάδα—εννοεί την Στερεάν Ελλάδα—“Ήπειρον, “Αττικήν, Εύβοιαν 
καί Πελοπόννησον, λαβούσης χώραν κατά τό 6ον έτος τοϋ Μαυρίκιου, τό 
587 - 588, τό οποίον δμως αριθμεί εσφαλμένους ως έτος 6096ον από τής τοϋ 
κόσμου κτίσεως, άντιστοιχοϋν εϊς την πραγματικότητα μέ τό 7ον έτος τοϋ 
Μαυρίκιου, τό 588 - 589. Τό σφάλμα* κατά πάσαν πιθανότητα δεν είναι 
τυχαίον ίσως δέ υποκρύπτει την επί τή βάσει διπλής πηγής συμπίλησιν τής 
ίβηριτικής παραλλαγής. Έν συνεχεία γίνεται μνεία περί τής έκ μέρουν τών 
Άβάρων φθοράς τμήματος τοϋ πληθυσμοΰ τής Πελοποννήσου ως καί περί 
τής φυγής ετέρου τμήματος εις την νότιον “Ιταλίαν, την Σικελίαν, τάς πέριξ 
νήσους, την Μονεμβασίαν καί τά απρόσιτα ό'ρη τής Τσακωνιάς. Τό δεύτερον 
τμήμα όμιλεΐ περί τής εγκαταστάσεως τών “Αβάρων είς Πελοπόννησον, καί 
περί τής επί διακόσια δεκαοκτώ έτη διαρκείας τής κατοχής των κατά τά 
όποια διετέλουν ανεξάρτητοι «μήτε τφ τών Ρωμαίων βασιλεΐ μήτε ετέρω 
υποκείμενοι» 1 2. Τό τρίτον τέλος τμήμα όμιλεΐ περί ήττης τών Σλάβων—καί 
όχι τών “Αβάρων περί τών οποίων έκαμνε μνείαν έως τότε—κατά τό τέταρ
τον έτος τοϋ Νικηφόρου τοϋ Α', υπό τοϋ στρατηγού του Σκληρού, ό όποιος 
ήδρευεν εις τό ανατολικόν τμήμα τής Πελοποννήσου «από Κορίνθου καί 
μέχρι Μαλέου τοϋ Σθλαβηνοϋ έθνους διά τό τραχύ καί δύσβατον καθαρεύον- 
τος» 3, καί ό όποιος «συμβαλών τφ Σθλαβηνφ έθνει πολεμικώς ειλέ τε καί 
ήφάνισε εις τέλος καί τοΐς άρχήθεν οίκήτορσι άποκαταστήναι τά οικεία πα- 
ρέσχεν» 4.

Έν συνεχείς τής επιστροφής τών παλαιών κατοίκων γίνεται μνεία περί 
εγκαταστάσεως καί άλλου πολλαπλής προελεύσεως χριστιανικού πληθυσμού, 
περί άνοικοδομήσεως τών πόλεων καί εκκλησιών, περί προαγωγής τής αρχιε
πισκοπής Πατρών είς μητρόπολιν υπό την οποίαν ύπήχθησαν αί επισκοπαί

1 Στιλ π. Κυριακίδη, ”Ενθ’ άν., σελ. 45, στήλ. α'.
2 Στίλπ. Κυριακίδη, ”EvO·’ άν., σελ. 47, στήλ. α'.
3 Στίλπ. Κυριακίδη, Ένθ1 άν., σελ. 47, στήλ. α'.
4 Στίλπ. Κυριακίδη, "ΕνίΡ άν., σελ. 48, στήλ. α'.
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Λακεδαίμονος, Μεθώνης καί Κορώνης καί τέλος περί τής προσελεΰσεως τών 
Σλάβων εις τον χριστιανισμόν.

Ή ίβηριτική παραλλαγή περατοΰται μέ την μνείαν τοϋ επί Νικηφόρου 
εκχριστιανισμοϋ τών Σλάβων. Τό μη ένυπάρχον εις αυτήν τελευταΐον μέρος 
τών παραλλαγών Κουτλουμουσίου καί Τουρίνου, περί τοϋ οποίου έγένετο 
ήδη λόγος, αποτελεί μεταγενεστέραν προσθήκην περιλαμβάνουσαν ειδήσεις 
περί τών μητροπόλεων Λακεδαίμονος καί Μονεμβασίας από τών τελευταίων 
δεκαετιών τοϋ 11ου αιώνος μέχρι τών μέσων τοϋ 14ου, δεν παρουσιάζει δέ 
ιδιαίτερον ιστορικόν ενδιαφέρον.

IV. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ

Ή δημοσίευσις τοϋ χρονικοΰ υπό τοϋ Pasini παρήλθεν απαρατήρητος 
κατ’ άρχάς καί επί αιώνα περίπου ούδείς έγένετο λόγος περί αϋτοϋ. Τήν 
ϋπαρξίν του ήγνόει καί αυτός 6 Fallmerayer κατά τήν εποχήν τής δημο- 
σιεϋσεως τοϋ έργου του περί τής ιστορίας τής χερσονήσου τοϋ Μορέως *, 
μόνον δέ άργότερον, άφοϋ έχρησιμοποίησε τοϋτο 1 2 όπως ενίσχυση τήν άπο- 
ψίν του περί καθόδου τών Σλάβων εις Πελοπόννησον ήδη από τοϋ τέλους 
τοϋ 6ου αιώνος καί περί εξολοθρεύσεως τής ελληνικής φυλής3, έκίνησε τοϋτο 
τήν γενικήν προσοχήν καί μελέτην 4. Ό Fallmerayer έστηρίχθη ιδίως επί

1 Jacob Ph. Fallmerayer, Gescbichte der Halbinsel Morea wa- 
rend des Mittelalters, Stuttgart und Tubingen 1830 -1836.

2 Jacob Ph. Fallmerayer, Fragmenta aus dem Orient, τόμος B', 
Stuttgart und Tubingen 1845, σελ. 413 έν υποσημειώσει.

8 Geschichte der Halbinsel Morea, τόμ. 1, σελ. 171 κ. έ.
4 Μέ τό Χρονικόν τής Μονεμβασίας ήσχολήθησαν μέχρι τοϋδε, έξ όσων γνω

ρίζω, οί Κ. Παπαρρηγόπουλος («'Ιστορικά! Πραγματεϊαι», έν Άθήναις 1858, 
όπου καταχωρίζεται ή μελέτη του «Σλαυικαί έν ταϊς Έλληνικαϊς χώραις έποικήσεις» 
Α', σελ. 244 κ.έ. επίσης ό αυτός εις “Ιστορίαν 'Ελληνικού "Εθνους, τόμος Γ', σελ. 
162, 163, έκδοσις Τ", έν Άθήναις 1932), Κ. Hopf (Geschichte Griechenlands, 
εις Έγκυκλοπαίδ. Hrsch καί Kruber, τόμ. 85, Λειψία 1867, σελ. 106 κ.έ. Ελλη
νική μετάφρασις υπό Φρ. Ζαμβάλδη, Κ. Χόπφ, «Οί Σλάβοι έν Έλλάδι», έν Βενε- 
τίμ 1872), G. Hertzberg (Geschichte Griechenlands..., τόμ. A', Gotha 1876, 
σελ. 128 κ.έ. έν υποσημ. 'Ελληνική μετάφρασις υπό Π. Καρολίδη, Χέρτσμπεργκ, 
’Ιστορία τής Ελλάδος..., τόμ. Α', έν Άθήναις 1906, σελ. 184 έν υποσημ.), Σ. 
Λάμπρος («'Ιστορικά μελετήματα», έν Άθήναις 1884, σελ. 97 -120 καί είς Ν. 
'Ελληνομνήμονα, τόμ. 9, 1912, σελ. 245-251), A. Vasiliev («ΟΙ Σλάβοι έν 
Έλλάδι», ρωσιστί είς «Vizantiskij Vremennik», τόμος 5ος, 1898, σελ. 404- 438, 
626-670), Ν. Βέης («Τό περί τής κτίσεως τής Μονεμβασίας Χρονικόν», είς «Βυ- 
ζαντίδα», τόμος 1ος, 1909, σελ. 57- 105). Επίσης «Ό έλκόμενος Χριστός τής Μο- 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετβξ ΚΑ' 16
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της πληροφορίας τοϋ χρονικού περί κατοχής τής Πελοπόννησου υπό τών 
Άβάρων επί διακόσια δεκαοκτώ έτη, δηλαδή από τοΰ 587/588, έκτου έτους 
τοϋ Μαυρίκιου, μέχρι τοΰ 805/806, τετάρτου έτους τοΰ Νικηφόρου τοϋ Α' 
καί περί έξολοθρεύσεως ή φυγής τοΰ ελληνικού πληθυσμού.

Ή πληροφορία αυτή περί/τής επί διακόσια δεκαοκτώ έτη βαρβαρικής 
κατοχής περιλαμβάνεται επίσης καί εις τό σχόλιον Άρέθα, δπου δμως γίνεται 
μνεία Σλάβων αντί Άβάρων, επίσης δέ καί εις τό συνοδικόν γράμμα τού 
Νικολάου τού Γ', ένθα έχομεν μνείαν μόνον Άβάρων. Εις τό χρονικόν, 
δπως ε’ίδομεν, γίνεται μέν μνεία Άβάρων, εν συνεχείς δμως εις τό δεύτερον 
μέρος αυτού έχομεν καί μνείαν Σλάβων, ενφ άντιθέτως εις τον Πορφυρογέν- 
νητον έχομεν μνείαν μόνον Σλάβων. Τέλος εις την αναφοράν τοΰ επισκόπου 
Μονεμβασίας Κυρίλλου αντί Άβάρων ή Σλάβων έχομεν μνείαν Ούνιγάρων.

Αί ανωτέρω παρατηρήσεις περί τής μνείας Άβάρων ή Σλάβων ενέχουν 
βασικήν σπουδαιότητα, ως θέλομεν διαπιστώσει έν συνεχεία, διά τήν εξακρί- 
βωσιν τής γενετικής σχέσεως τοΰ χρονικού προς τα συγγενή με αυτό κείμενα, 
διά τήν εύρεσιν τών πηγών του καί τον καθορισμόν τής ιστορικής αξιο
πιστίας του.

V. ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ

Ή ακρίβεια των πληροφοριών τού χρονικού ήμφεσβητήθη υπό τών 
διαφόρων μελετητών του. Ούτως οί πρώτοι έρευνηταί αυτού Παπαρρηγό- 
πουλος, Hopf, Hertzberg, Λάμπρος και Βέης, στηριζόμενοι ολοι, έκτος τού 
Λάμπρου, επί τού επιχειρήματος ότι τούτο είναι μεταγενέστερον συμπίλημα 
καί μάλιστα τού 16ου αίώνος, καί δτι ή πληροφορία του διά τήν επί Μαυ-

νεμβασίας» είς BNJ, τόμος 10ος, 1933, σελ. 207 - 208), 2. Κουγέας (’Επί τοΰ 
καλούμενου χρονικού «Περί τής κτίσεως τής Μονεμβασίας», είς Ν.Ε., τόμ. 9ος, 
1912, σελ. 473-480), Δ. Ζακυθηνός («Οί Σλάβοι έν Έλλάδι», ’Αθήναι 1945, 
σελ. 37 -43), Π. Χαρανής (Peter Charanis, «Nikephorus, the Savior of 
Greece from the Slavs, 810 A.D.» είς περ.«Βυζαντινά - Μεταβυζαντινά», New York 
1946, σελ. 75- 92), Στ. Κυρίακίδης (Βυζαντιναί Μελέται, VI, Οί Σλάβοι έν 
Πελοποννήσφ, Θεσσαλονίκη 1947) καί Σ. Παγουλάτος («Οί Τσάκωνες καί τό 
περί κτίσεως τής Μονεμβασίας Χρονικόν», έν Άθήναις 1947 καί «Οί Σλάβοι έν Πε- 
λοποννήσιο μέχρι τοϋ Νικηφόρου Α'», έν ’Αθήναις 1948). ’Υπό τοϋ Χαρανή έδημο- 
σιεύ-άη προσφάτως καί έτέρα μελέτη, αρκετά διεξοδική, περί τοΰ χρονικού, είς το 
Dumbarton Oaks Paper, No 5, σελ. 139- 166 (Peter Charanis, «The 
Chronicle of Monemvasia and the question of the Slavonic settlements in 
Greece», 1950),
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ρικίου κάθοδον των Άβάρων η των Σλάβων δεν έπιβεβαιοΰται υπό τον συγ
χρόνου ιστορικού Θεοφυλάκτου τοΰ Σιμοκάττου, ήρνήθησαν εις αυτό κάθε 
αξιοπιστίαν. Μετά την δημοσίευσιν τοΰ σχολίου Άρέθα υπό τοΰ Σ. Κουγέα, 
κατά το 1912, ό Λάμπρος έδέχθη ως γεγονός την παλαιότητα της ϊβηριτικής 
παραλλαγής την οποίαν είχε καί άρχικώς υποστηρίξει από τοΰ 1884, οΰτω δέ 
κατέπεσε τό κατά τοΰ χρονικοΰ επιχείρημα δτι τοΰτο έγράφη εις μεταγενε- 
στέραν εποχήν. Ό Ζακυθηνός παρεδέχθη την έν μέρει ιστορικήν βάσιν τοΰ 
χρονικοΰ ως προς τάς πληροφορίας του περί μετοικήσεων των πληθυσμών, 
άπέκρουσεν δμως την πληροφορίαν περί τής επί Μαυρίκιου καθόδου των 
Σλάβων, άποδίδων αυτήν εις μεταγενεστέραν λογίαν ιστορικήν επεξεργασίαν 
προφορικών παραδόσεων τοΰ πελοποννησιακοΰ λαοΰ. ’Αντιθέτους, 6 Χαρα- 
νής, συμφωνών εις τοΰτο μετά τοΰ Vasiliev, δέχεται απολύτως τήν ιστορι
κήν βάσιν τοΰ χρονικοΰ καί κατά συνέπειαν τήν πληροφορίαν περί τής επί 
διακόσια δεκαοκτώ έτη βαρβαρικής κατοχής. Εις τό άκρως αντίθετον συμπέ
ρασμα φθάνει ό Στίλπων Κυριακίδης επανερχόμενος εις τήν γνώμην των 
Παπαρρηγοποΰλου, Hopf, Hertzberg καί λοιπών περί τής άναξιοπιστίας 
τοΰ χρονικοΰ, παραδέχεται όμως τήν παλαιότητα αυτοΰ καί αποδίδει τάς 
πληροφορίας του εις συνειδητήν προσπάθειαν ιστορικής πλαστογραφίας έκ 
μέρους μητροπολίτου τίνος Πατρών επί Λέοντος 6ου, κατά τήν τότε λαβοΰ- 
σαν χώραν έξέτασιν τοΰ αίδεσίμου των διαφόρων μητροπόλεων, έπιδιώκον- 
τος συγκεκριμένως νά δικαιολογήση τήν άνακήρυξιν τής αρχιεπισκοπής Πα
τρών εις μητρόπολιν, καί τήν υπ’ αυτήν υπαγωγήν τών επισκοπών Λακεδαί- 
μονος, Μεθώνης καί Κορώνης.

Συμφώνως προς τήν ΰπόθεσιν τοΰ Κυριακίδη, διά νά επιτυχή τοΰ σκο- 
ποΰ του ό μητροπολίτης οΰτος, έπλασε τον μΰθον περί πολυετοΰς βαρβαρικής 
κατοχής έκ τής οποίας έσωσε τήν Πελοπόννησον τό θαΰμα τοΰ ’Αποστόλου 
Άνδρέα, διά νά δημιουργήση οΰτω τήν απαραίτητον οικονομίαν προς άνα- 
κήρυξιν επισκοπής εις μητρόπολιν, ή οποία άλλως δεν ήτο επιτετραμμένη. 
Ή υπόθεσις αυτή προϋποθέτει σχετικήν αναφοράν ή υπόμνημα τοΰ μητρο
πολίτου Πατρών, έκ τοΰ οποίου είτε ήντλησαν αμέσως ό Άρέθας καί ή ίβη- 
ριτική παραλλαγή, είτε άπέρρευσε πρωταρχική μορφή τοΰ χρονικοΰ τήν οποίαν 
έχρησιμοποίησαν ένδεχομένως ως πηγήν ό Άρέθας καί ή ΐβηριτική παραλ
λαγή, ή μόνον ή τελευταία αυτή, τοΰ άλλου άντλήσαντος απ’ ευθείας έκ τής 
αναφοράς ή τοΰ υπομνήματος. Τήν ΰπαρξιν άναλόγου υπομνήματος παραδέ
χεται καί ό Βέης εις τήν μονογραφίαν του περί τοΰ έλκομένου Χριστοΰ τής 
Μονεμβασίας \ είχε δέ υποστηρίξει ταύτην άρχικώς καί ό Σ. Θωμόπουλος 
εις τήν ιστορίαν του τών Πατρών 1 2, τοποθετών αυτήν εις τον 11ον α’ιώνα,

1 ”Ενθ·’ ανωτέρω, σελ. 208.
2 Στ. Θωμοποΰλου, 'Ιστορία τών Πατρών, Άθήναι 1888, σελ. 232. Ό
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επί ’Αλεξίου Α' τοϋ Κομνηνοΰ καί υπόθετων δτι επί παρομοίου υπομνή
ματος έστήριξε τό συνοδικόν του γράμμα ό πατριάρχης Νικόλαος ό Γ'.

Την συνειδητήν ιστορικήν πλαστογραφίαν τοϋ μητροπολίτου Πατρών 
αποκρούει ό Σ. Παγουλάτος, δστις δέχεται μέν τήν ϋπαρξιν πυρήνων ιστορι
κής αλήθειας είς τάς ειδήσεις τοϋ χρονικοϋ, αποκρούει δμως τήν πληροφο
ρίαν περί τής επί διακόσια δεκαοκτώ έτη βαρβαρικής κατοχής καί τοποθετεί 
τήν κάθοδον των Σλάβων εις Πελοπόννησον κατά τάς άρχάς τοϋ 8ου αίώνος, 
άντιθέτως προς τον Κυριακίδην, δστις εμμένει είς τήν πληροφορίαν τοϋ 
Πορφυρογεννήτου περί καθόδου των Σλάβων κατά τά μέσα τοϋ 8ου αίώνος, 
επί Κωνσταντίνου τοϋ Ε', κατά τήν εποχήν τής λοιμικής νόσου.

VI. ΑΙ ΠΗΓΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ

Με τήν διερεΰνησιν των πηγών τοϋ χρονικοϋ ήσχολήθησαν συστηματι- 
κώς οί δύο μελετηταί του, Λάμπρος καί Βέης. Ό πρώτος έξήτασε είδικώς 
τό πρώτον μέρος τοϋ χρονικοϋ, καί υπέδειξε ωρισμένα χωρία τοϋ Εϋαγρίου, 
τοϋ Θεοφυλάκτου Σιμοκάττου καί τοϋ Θεοφάνους τά όποια αυτούσια σχεδόν 
περιλαμβάνονται είς τό χρονικόν, ωσαύτως δε συνεσχέτισε τήν πληροφορίαν 
τοϋ χρονικοϋ περί έγκαταστάσεως των Άβάρων είς Δορύστολον προς ώρι- 
σμένον χωρίον τοϋ επί Κωνσταντίνου Ζ' τοϋ Πορφυρογεννήτου (913 — 959) 
ίστορικοϋ Γενεσίου περί έγκαταστάσεως Βουλγάρων έν αυτή τή πόλει. Περί 
τής πηγής ωρισμένων ά'λλων χωρίων τοϋ πρώτου μέρους τοϋ χρονικοϋ, ό 
Λάμπρος δηλώνει άγνοιαν, σημειώνων τά εξής :

«’Αλλά καί άλλας τινάς μικράς προσθήκας τοϋ χειρογράφου δεν εύρίσκο- 
μεν παρά τοίς γνωστοΐς Βυζαντινοΐς συγγραφεϋσι' τοιαϋται δέ είναι ή έν 
σελίδι 100 «και τά περί αυτήν αφειδώς ληϊζόμενοί», τά μεταξύ τών χωρίων 
τοϋ Θεοφυλάκτου καί Θεοφάνους έν σελίδι 102 «ηλϋ·εν δε και μέχρι τών τοϋ 
Βυζαντίου προαστίων τά πάντα ληϊζόμενος» καί τά «ολίγοι δέ τινες αυτών 
τον πορϋμόν της Άβύδου διάβάντες και τά της Ασίας χωρία ληϊσάμενοι 
αϋ'&ις ανέατρειραν» *.

Θωμόπουλος γράφει συγκεκριμένος τά έξης : <Ό πατριάρχης Νικόλαος, κατά πάσαν 
πιθανότητα, τήν ρηθεϊσαν πολυθρύλητον επιστολήν συνέταξε καθ’ υπόμνημα μητρο
πολίτου τινός τών Πατρών, μέγα έχοντος συμφέρον ν’ αύξηση τούς βαρβάρους τής 
Πελοπόννησου καί νά έξογκώση τάς πράξεις αύτών, πρός δέ καί νά πρόσθεση τήν 
ώς σφαλεράν έλεγχομένην εΐδησιν, οτι τόσον στερρώς οΐ βάρβαροι έδέσποσαν επι 
διακόσια δεκαοκτώ έτη τής Πελοπόννησου, ώστε ούδείς Ρωμαίος άνήρ ήδύνατο έν 
αυτή πόδα βαλεΐν».

1 Λάμπρου, "Ιστορικά Μελετήματα, σελ. 113.
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Δικαίως δεν ήδυνήθη δ Λάμπρος νά άνεύρη τά ως άνω χωρία εις τά 
περί των Άβάρων σχετικά αποσπάσματα των Βυζαντινών συγγραφέων' τά 
δύο τελευταία εκ τών τριών παρατιθέμενων ανωτέρω χωρίων αποτελούν, ως 
εξηκρίβωσα, κατά λέξιν σχεδόν παράθεσιν χωρίων τοϋ Προκοπίου, ως φαί
νεται εκ τοΰ παρατιθέμενου εν συνεχεία αποσπάσματος του, τό όποιον όμιλε! 
διά τάς επί Ιουστινιανού επιδρομάς τών θύννων, πολύ προγενεστέρας τής 
έμφανίσεως τών Άβάρων καί τών εναντίον τοΰ Βυζαντίου εχθροπραξιών 
αυτών.

Άξιον απορίας παραμένει πώς ό συμπιλητής τής ίβηριτικής παραλλαγής 
τοϋ χρονικού μετέθεσε τάς επί ’Ιουστινιανού κατά τό 540 λαβούσας χώραν 
ούννικάς επιδρομάς, τεσσαράκοντα πέντε δλα έτη μετά, επί Μαυρίκιου καί 
πώς έταΰτισε τούς θύννους μέ τούς Άβάρους. Φαίνεται πιθανόν ότι ό χα
ρακτηρισμός τών Άβάρων ως ούννικοΰ λαού, χαρακτηρισμός προερχόμενος 
έκ τοΰ Θεοφάνους καί περιλαμβανόμενος καί εις τό κείμενον τοΰ χρονικού, 
κατέστησε δυνατήν την σύγχυσιν Πάντως μέ την διαπίστωσιν ταύτην έχο- 
μεν οφθαλμοφανή άπόδειξιν τοϋ επιπόλαιου τρόπου μέ τον όποιον είργάσθη 
ό συμπιλητής καί τήν έλλειψιν προπαρασκευής καί σύγχυσιν, αν μή ήθελη- 
μένην πρόθεσιν ιστορικής πλαστογραφίας, ή οποία τον χαρακτηρίζει καί τήν 
οποίαν έν συνεχεία: θά έχωμεν τήν ευκαιρίαν νά διαπιστώσωμεν.

Τό περί ού ό λόγος απόσπασμα τοΰ Προκοπίου έχει ως εξής :
«μέγα μέν ευθύς στράτευμα Ούννικόν, διαβάντες ποταμόν ’Ίστρον, ξυμ- 

πάσιγ Ευρώπη έπέσκηψαν, γεγονός μέν πολλάκις ήδη, τοσαϋτα δέ τό πλήθος 
κακά ή τοιαΰτα τό μέγεθος ούκ ένεγκόν πώποτε τοΐς ταύτη άνθρώποις. Έκ 
κόλπου γάρ τον Ίονίου οΐ βάρβαροι ούτοι άπαντα εφεξής εληΐοαντο μέχρι ές 
τά Βυζαντίου προάστια, καί φρούρια μέν δύο καί τριάκοντα εν Ίλλυριοΐς 
ειλον, πόλιν δέ τήν Κασσάνδρειαν κατεστρέψαντο βία (ήν οί παλαιοί Ποτί- 
δαιαν έκάλουν, όσα γε ημάς είδέναι) ού τειχομαχήσαντες πρότερον. καί τά τε 
χρήματα έχοντες αιχμαλώτων τε μυριάδας δύο καί δέκα άπαγόμενοι έπ’ οίκου 
άπαντες άνεχώρησαν, ούδενός σφίσιν εναντιώματος άπαντήσαντος. χρόνφ δέ 
τώ ύστέρφ πολλάκις ενταύθα γενόμενοι άνήκεστα ες Ρωμαίους δεινά έδρασαν. 
Οΐ δή καί εν Χερρονήσιο τειχομαχίσαντες, βιασάμενοί τε τούς έκ τοϋ τείχους 
άμυνομένους καί διά τοϋ τής θαλάσσης ροθίου τον περίβολον ύπερβάντες, ός 
προς κόλπιρ τφ μέλανι καλουμένιρ έστιν. ούτω τε εντός τών μακρών τειχών 
γεγενημένοι καί τοΐς έν Χερρονήσφ» Ρωμαίοις άπροσδοκήτως έπιπεσόντες, 
έκτεινάν τε πολλούς καί ήνδραπόδισαν σχεδόν άπαντας. ολίγοι δέ τινες και 
διαβάντες τον μεταξύ Σηστον και Άβύδου πορθμόν, ληϊαάμενοί τε τά έπι 1

1 «Ή δέ λοιπή φορεσιά αυτών όμοια τών λοιπών θύννων». Στ. Κυριάκό 
δη, ”EviP ανωτέρω, σελ. 41, στ. α'.
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τής ’Ασίας χωρία και αυϋτς ές Χερρόνησον αναατρέιραντες ξνν τφ άλλφ 
στρατό? και πάστ] zfj λεία επ οίκον άπεκομίσ&ηααν. έν έτέρφ τε εισβολή 

τους τε Ίλλυριούς καί Θεσσαλούς ληϊσάμενοι τειχομαχεΐν μέν έπεχείρησαν εν 
Θερμοπύλαις, των δέ έν τοΐς τείχεσι φρουρών καρτερώτατα αμυνόμενων, διε- 
ρευνώμενοι τάς περιόδους, παρά δόξαν, την ατραπόν εΰρον η φέρει εις το όρος 
δ ταύττ) άνέχει. οϋτω τε σχεδόν απαντας “Ελληνας, πλήν Πελοποννησίων, 
διεργασάμενοι άπεχώρησαν»

Έν συσχετίσει με το ανωτέρω απόσπασμα τοΰ Προκοπίου δέον νά 
ληφθή ύπ’ ό'ψιν προσέτι καί απόσπασμα έκ των ανεκδότων του : «Ίλλυριούς 
δέ καί Θράκην δλην, εΐη δ’ αν έκ κόλπου τοΰ Ίονίου μέχρι ές τά Βυζαν
τίου προάστια, έν τοΐς 'Ελλάς τε καί Χερρονησιωτών ή χώρα έστίν, θύν
νοι τε καί Σκλαβηνοί καί Άνται σχεδόν τι άνά παν καταθέοντες έτος, έξ ου 
Ιουστινιανός παρέλαβε την Ρωμαίων αρχήν, άνήκεστα έργα είργάσαντο τούς 
ταύτη ανθρώπους» 1 2.

Τά ύπογραμμισθέντα ανωτέρω σημεία τοΰ κειμένου αντιστοιχούν προς 
τα υποδεικνυόμενα υπό τοΰ Λάμπρου χωρία. “Αξιόν σημειώσεως είναι το ύπο- 
γραμμισθέν διά παχέων στοιχείων «έν έτέρρ. τε εισβολή» έν αντιπαραβολή 
προς το «έν ετέρα δέ εισβολή» τοΰ χρονικού με το όποιον, ως εΐδομεν, αρχίζει 
ή διήγησις τής έπί Μαυρίκιου ύποτιθεμένης επιδρομής εις Ελλάδα.

Περί των πηγών τοΰ δευτέρου μέρους τοΰ χρονικού ουδέν ήτο γνωστόν 
μέχρι τής υπό τοΰ Κουγέα δημοσιεόσεως κατά το 1912 τοΰ σχολίου Άρέθα, 
το όποιον δεν δύναται μέν νά θεωρηθή ως πηγή τοΰ χρονικού, προϋποθέτει 
όμως την προΰπαρξιν κοινής πηγής καί τών δύο. Έπί τοΰ προκειμένου τρία 
ενδεχόμενα θά ήσαν λογικώς δυνατά διά νά εξηγήσουν την εις πλεϊστα όσα 
σημεία κοινήν φραστικήν διατΰπωσιν τοΰ δευτέρου μέρους τής ίβηριτικής 
παραλλαγής καί τοΰ σχολίου Άρέθα, ή οποία γίνεται ευκόλως αντιληπτή καί 
έξ απλής αντιπαραβολής τών κειμένων : Ή το σχόλιον αντλεί έκ τής ϊβηρι- 
τικής παραλλαγής, ή ή ίβηριτική παραλλαγή αντλεί έκ τού σχολίου ή τέλος 
προϋπήρξε έμμεσος ή άμεσος κοινή πηγή καί τών δύο. Έκ τών ενδεχομένων 
τούτων το πρώτον πρέπει νά άποκλεισθή απολύτως διότι, ως εΐδομεν, ή ίβη- 
ριτική παραλλαγή είναι πάντως μεταγενεστέρα τοΰ σχολίου. 'Ωσαύτως δέον 
ν’ άποκλεισθή καί τό δεύτερον ενδεχόμενον, αν καί τοΰτο χρονικώς είναι 
δυνατόν, διά τον λόγον ότι άφ’ ενός μέν τό κείμενον τοΰ χρονικού παρέχει 
περισσοτέρας πληροφορίας τοΰ σχολίου, δπερ δέν θά ήτο δυνατόν εάν έχρη- 
σιμοποίει τοΰτο ως πηγήν, άφ’ ετέρου δέ διότι τό κείμενον τοΰ τελευταίου 
τούτου φαίνεται έν πολλοις σύντμησις άλλου όμοιου με τό δεύτερον μέρος

1 Προκόπιος, Bonn 1 σελ. 167, 168.
2 Προκόπιος, Bonn 3 σελ. 108.
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τής ίβηριτικής παραλλαγής, παρατήρησις ή οποία μας άγει εις την ύπόθεσιν 
περί προϋπάρξεως τρίτου κειμένου συγγενούς προς την ϊβηριτικήν παραλλα
γήν, τό όποιον καί συντέμνει ό "Αρένας.

Άποκλεισθέντων των δυο άλλων ενδεχομένων, αληθεύει κατ’ ανάγκην 
τό τρίτον, δτι δηλαδή ή ϋπαρξις κοινής διατυπώσεως τοϋ δευτέρου μέρους 
τής ίβηριτικής παραλλαγής καί τού σχολίου Άρέθα οφείλεται εις προΰπαρξιν 
αμέσου ή εμμέσου κοινής πηγής των δύο τούτων κειμένων.

Ποία δμως ή έκτασις καί ό χαρακτήρ τής κοινής ταύτης πηγής ; 'Ως 
προς τήν έκτασιν τοϋ κειμένου ταύτης, δύο τινά ενδεχόμενα είναι δυνατά : ή 
αυτή, αν μή έκτενεστέρα τής ίβηριτικής παραλλαγής, είχε πάντως έκτασιν 
αντιστοιχούσαν προς τά δύο μέρη εκ τών οποίων σύγκειται ή τελευταία, ή 
περιωρίζετο αΰτη εις κείμενον αντιστοιχούν προς τό δεύτερον μόνον μέρος 
της, τό έχον κοινήν φραστικήν διατύπωσιν μέ τό σχόλιον Άρέθα. Ή 
διαπίστωσις ποιον εκ τών δύο ενδεχομένων αληθεύει ενέχει σημασίαν διά 
τήν έξακρίβωσιν τών πηγών καί διά τήν ιστορικήν αξίαν τών ειδήσεων τού 
χρονικού. Κατά τό πρώτον ενδεχόμενον, είναι πολύ πιθανόν ότι ή εΤδησις 
περί τής επί διακόσια δεκαοκτώ έτη βαρβαρικής κατοχής, ή οποία περιλαμ
βάνεται εμμέσως καί εις τό σχόλιον Άρέθα, έχει φιλολογικήν τήν προέλευ- 
σιν, έξαρτωμένη έκ τοϋ πρώτου μέρους τού χρονικού, όμιλοϋντος περί τών 
επιδρομών τών Άβάρων καί άναφέροντος ώς μίαν τών πηγών του τον Εύά- 
γριον (γνωστόν χωρίον τοϋ Εύαγρίου κάμνει μνείαν περί εισβολής των εις 
Ελλάδα). Προφανώς κατά τό ενδεχόμενον τούτο ή εΐδησις αυτή προέκυψεν 
έκ παρεξηγήσεως τού χωρίου. Κατά τό έτερον ενδεχόμενον, πιστοποιείται ή 
ανεξάρτητος προέλευσις τής είδήσεως περί σλαβικής επιδρομής εις Πελοπόν
νησον κατά τό 6ον έτος τοϋ Μαυρίκιου, χωρίς νά συνεπάγεται όμως τούτο 
κατ’ ανάγκην καί τήν ορθότητα τής πληροφορίας περί τής επί διακόσια 
δεκαοκτώ έτη βαρβαρικής κατοχής, ή οποία καί πάλιν, έφ’ όσον δεν έπιβε- 
βαιοϋται άλλοθεν άλλ’ άντιθέτως διαψεύδεται εμμέσως, δυνατόν νά οφείλε
ται εις παρεξήγησιν δ'χι πλέον τής είδήσεως τοϋ Εύαγρίου αλλά τής ανεξαρ
τήτου ταύτης είδήσεως πελοποννησιακής πηγής ή οποία δεν αποκλείεται νά 
πηγάζη ομοίως, εμμέσως όμως, έκ τού ως άνω συγγραφέως. Ή απλή λη
στρική έπιδρομή δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην καί έγκατάστασιν.

’Εκ τών δύο τούτων ένδεχομένων φαίνεται πιθανώτερον τό δεύτερον. 
Οί λόγοι οί δικαιολογοϋντες τήν γνώμην ταύτην είναι οί εξής:

Αυτή ή σύνθεσις τοϋ κειμένου τής ίβηριτικής παραλλαγής παρουσιάζεται, 
ώς εΐδομεν ήδη, ευθύς έξ αρχής ετερόκλιτος. Καί ένδεχόμενον μεν τό έτερό- 
κλιτον τοϋ κειμένου αυτής νά προϋπήρξε τού σχολίου Άρέθα εις τήν αρχι
κήν κοινήν πηγήν, δεν τό νομίζω όμως πιθανόν, διότι τότε έπρεπε νά πα
ρουσιάζεται μαρτυρία τοϋ ετερόκλιτου τούτου τών πηγών καί εις τό κείμε
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νον τοϋ σχολίου Άρέθα, ενώ πράγματι δεν παρουσιάζεται. Κατά συνέπειαν 
δεν υπήρχε είς την κοινήν πηγήν εκ τής οποίας ήντλησεν ό Άρέθας. Τό ετε
ρόκλιτου τής συνιθέσεως τής ΐβηριτικής παραλλαγής γίνεται αντιληπτόν άφ’ 
ενός μεν εκ τής διαφορετικής συνθέσεως των δυο μερών της' τό πρώτον 
αποτελεί, ως εϊδομεν, ιστορικήν εισαγωγήν συγκειμένην έξ αποσπασμάτων 
γνωστών βυζαντινών ιστορικών και χρονογράφων περ'ι τής ιστορίας τών ’Αβα
ρών από τής έμφανίσεώς των μέχρι Μαυρίκιου καί τό δεύτερον ανεξάρτητον 
τοπικής προελεΰσεως χρονικόν περί τών συμβάντων τής Πελοπόννησου από 
τής εποχής τοϋ Μαυρίκιου μέχρι τοϋ Νικηφόρου. Άφ’ετέρου τοϋτο φαίνεται 
έκ τοϋ άτεχνου τρόπου μέ τον όποιον εγινεν ή συγκόλλησις τών δυο τούτων 
μερών. Είς τήν αρχήν τοϋ πρώτου μέρους γίνεται λόγος περί τών Άβάρων, 
εν συνεχεία δέ στρέφεται ή ομιλία προς τον Χαγάνον αυτών—«Χαγάνος γάρ 
ό αυτών ήγεμών» 1 μέχρι τέλους τοϋ πρώτου μέρους. Ή αρχή τοϋ δευτέρου 
μέρους άναφέρεται επίσης εις τον Χαγάνον—«Έν έτέρα δέ εισβολή έχειρώ- 
σατο πάσαν τήν Θεσσαλίαν...» 1 2—προφανώς διά τήν σΰνδεσιν μέ τό πρώτον 
μέρος, εν συνεχεία όμως ό λόγος μεταπίπτει από τον Χαγάνον είς τούς Άβά- 
ρους, ως θά ήτο λογικοφανές νά συμπεράνη τις έκ τής συνεχείας—«Οΐ δή 
καί έν Πελοποννήσφ έφορμήσαντες πολέμιο ταυτην είλον...»3—καί ως ανα
φέρει καί τό χρονικόν περαιτέρω : «Ούτως οί Άβαροι τήν Πελοπόννησον 
κατασχόντες καί κατοικήσαντες έν αυτή διήρκεσαν έπί χρόνοις διακο- 
σίοις δκτωκαίδεκα μήτε τφ τών Ρωμαίων βασιλεΐ μήτε έτέριρ υποκεί
μενοι» 4.

Εις τό σημεΐον τοϋτο είναι φανερά ή ανωμαλία τοϋ κειμένου, διότι 
αναφέρει περί τών Άβάρων δτι δέν ύπέκειντο υπό βασιλέα τινά, ένφ ολίγον 
ανωτέρω είχε κάμει μνείαν περί τοϋ βασιλέως αυτών—«Χαγάνος γάρ ό αυ
τών ήγεμών...». Επομένως είναι προφανές έπί τοϋ προκειμένου δτι ό 
συμπιλητής τής ΐβηριτικής παραλλαγής αντικατέστησε είς τό σημεΐον τοϋτο 
μέ τό ό'νομα τών Άβάρων τήν ονομασίαν άλλου λαοΰ ένυπάρχουσαν είς τήν 
αρχικήν πηγήν τοϋ μέρους τούτου, ως δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν καί έκ 
τοϋ σχολίου Άρέθα τό όποιον τήν από «βασιλείας Μαυρίκιου έτους ς' μέ
χρι τετάρτου έτους Νικηφόρου»'5 6 κατοχήν ανάγει είς τό τών Σκλαβηνών 
έθνος,—«έφυγαδεύθη γάρ ήγουν μετφκίσθη υπό τοϋ Σκλαβηνών έθνους πο- 
λέμιρ έφορμησάντων...» δ. Είναι έκτος άμφισβητήσεως δτι ό συντάκτης τής 
Ϊβηριτικής παραλλαγής προέβη είς τήν άντικατάστασιν τοϋ ονόματος τών

248 Επαμεινώνδα Χρυσανθ-οπούλου

1 Στ. Κυριακίδης, ”Ενθ·’ άνωτ., σελ. 44, στήλη α\
2 Στ. Κυριακίδης, ”Ενθ·’ άνωτ., σελ. 45, στήλη α\
8 Στ. Κυριακίδης, ”Εν<Ρ άνωτ., σελ. 45, στήλη α'.
4 Στ. Κυριακίδης, ’Ένθ·’ άνωτ., σελ. 47, στήλη α'.
5 Στ. Κυριακίδης, “Ενθ·* άνωτ., σελ. 47, στήλη γ'.
6 Στ. Κυριακίδης, ”Ενί)·’ άνωτ., σελ. 45, στήλη γ'.
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Σκλαβηνών μέ to δνομα των "Αβαρών διά νά σύνδεση τό δεύτερον τοΰτο 
μέρος τοΰ οποίου ή πηγή ώμίλει περί Σκλαβηνών μέ τό ύπ" αύτοΰ συμπι- 
ληθέν πρώτον μέρος τό όποιον διεπραγματεΰετο μόνον περί τής ιστορίας τών 
Άβάρων. Τοΰτο γίνεται φανερόν έκ τής συνεχείας τοΰ δευτέρου μέρους εις 
την οποίαν διαφεύγει τον συμπιλητήν καί τό δνομα τών Σκλαβηνών : «Μό
νου δέ τοΰ άνατολικοΰ μέρους τής Πελοπόννησου από Κορίνθου καί 
μέχρι Μαλέου τοΰ Σθλαβηνοΰ έθνους διά τό τραχύ καί δΰσβατον καθα- 
θαρεΰοντος...»

Ή ως άνω διαπίστωσις δτι κατά την πιθανωτέραν εκδοχήν ή κοινή 
πηγή τοΰ σχολίου Άρέθα καί τοΰ δευτέρου μέρους τής ίβηριτικής παραλλα
γής τοΰ χρονικοΰ περιωρίζετο είς κείμενον αντίστοιχον μόνον προς τό δεύτε
ρον μέρος αυτής καί δτι δεν περιελάμβανε τό πρώτον μέρος τό πραγματευό- 
μενον περί τής ιστορίας τών "Αβάρων, δυνατόν νά άποδειχθή καί διά τοΰ 
εξής συλλογισμοΰ. Τρία τινά ενδεχόμενα είναι δυνατά ώς προς τήν κοινήν 
ταΰτην πηγήν σχετικώς μέ τήν μνείαν Άβάρων καί Σλάβων.’Ή αυτή άνέφερεν 
άμφότερα τά ονόματα, ως ή ϊβηριτική, ή μόνον τούς Αβαρούς ώς τό συνο
δικόν γράμμα τοΰ πατριάρχου Νικολάου, ή μόνον τούς Σλάβους, ώς τό σχό- 
λιον Άρέθα. Τό πρώτον τών ώς άνω ενδεχομένων πρέπει ν" άποκλεισθή, 
διότι τότε δέν είναι νοητόν πώς ό Άρέθας ό όποιος αντλεί έξ αυτής όμιλεΐ 
μόνον περί Σλάβων' πολλή) μάλλον πρέπει ν" άποκλεισθή τό δεύτερον ενδε
χόμενον διά τον αυτόν ώς άνω λόγον καί προσέτι, διότι τότε δέν εξηγείται 
πώς καί ή ϊβηριτική παραλλαγή κάμνει μνείαν καί Σλάβων. Κατ" ανάγκην 
λοιπόν, κατόπιν τοΰ άποκλεισμοΰ τών άλλων δύο, αληθεύει τό τρίτον ενδεχό
μενον, δτι δηλ. ή κοινή πηγή ωμίλει μόνον περί Σλάβων. Έν τοιαύτη όμως 
περιπτώσει, άφ’ εαυτού προκύπτει δτι έλειπεν έξ αυτής τό πρώτον μέρος τό 
ομιλούν περί τής ιστορίας τών Άβάρων, διότι δέν θά είχε πλέον θέσιν.

Ή κοινή πηγή τοΰ σχολίου Άρέθα καί τοΰ δευτέρου μέρους τής 
Ιβηριτικής παραλλαγής ύπήρξεν, ώς εικάζεται, αναφορά τις τοΰ μητρο
πολίτου Πατρών, επί Λέοντος Τ', περί έπικυρώσεως τής προαγωγής τών 
Πατρών είς μητρόπολιν. 'Η εΐδησις περί τής επί διακόσια δεκαοκτώ έτη 
βαρβαρικής κατοχής ύπήρχεν ασφαλώς είς τήν κοινήν πηγήν ταύτην. Πόθεν 
όμως ήντλησεν ταύτην ό συντάκτης ; Πιθανώς τήν παρέλαβεν έξ άλλου 
τίνος κειμένου συναξαριστικής μορφής άναφερομένου είς τήν προ τών Πα
τρών ήτταν τών Σλάβων καί τό θαύμα τοΰ αποστόλου, έκ τοΰ οποίου ένδε- 
χομένως ήντλησε ώσαύτως αμέσως ή έμμέσως καί ό Πορφυρογέννητος. Δέν 
αποκλείεται έπίσης τό ενδεχόμενον νά συνεδύασε ταύτην ό ίδιος άντλήσας έκ 
τής προφορικής παραδόσεως καί στηριχθείς είς έκπλησιαστικήν τινα άνα-

Περί τοΰ «Χρονικού τής Μονεμβασίας»

Στ. Κυριακίδης, Ένθ1 άνωτ., σελ. 47, στήλη α'.
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250 ’Επαμεινώνδα Χρυσανθοπούλου

γραφήν περί σλαβικής επιδρομής εις Πελοπόννησον επί Μαυρίκιου 1 ή καί 
εις τό γνωστόν χωρίον τοϋ Εύαγρίου καί συναγαγών εξ αυτών δτι έκτοτε 
ελαβεν αρχήν ή εις Πελοπόννησον εγκατάστασις των Σλάβων. Δεν δύναται 
ωσαύτως ν’ άποκλεισθή ή ύπ' αύτοΰ χρησιμοποίησις ώς πηγής καί των 
βιβλίων θαυμάτων τοΰ αγίου Δημητρίου τά όποια ομιλούν περί άβαρικών καί 
σλαβικών επιδρομών επί Μαυρίκιου, τά όποια κάμουν εν συνεχεία μνείαν 
καί έτέρας σλαβικής επιδρομής, πιθανώς επί 'Ηρακλείου, χωρίς όμως νά μνη
μονεύουν τό όνομα τοϋ αύτοκράτορος τούτου. 'Η επιδρομή αυτή έπεξετάθη 
μέχρις Άχαΐας, υπό την εύρυτέραν πάντως έννοιαν τοϋ όρου περιλαμβάνου- 
σαν πάσαν τήν Ελλάδα εκτός τής Θεσσαλίας, συνεπώς καί τήν Πελοπόννησον.

Τό σχετικόν χωρίον τοΰ βιβλίου Θαυμάτων τό όποιον παρουσιάζει καί 
φραστικήν ιινα συνάφειαν προς τήν ιβηριτικήν παραλλαγήν έχει ώς εξής : 
«Έγένετο τοίνυν, ώς εΐρηται, επί τής τοΰ έν όσίμ τή μνήμη επισκοπής 
Ίωάννου, τό τών Σκλαβήνων έπαρθήναι έθνος, πλήθος άπειρον συναχθέν 
από τε τών Δρογουβιτών, Σαγουδατών, Βελεγεζητών, Βαϊουνητών, Βερζη- 
τών, καί λοιπών εθνών, πρώτως εφευρόντων έξ ενός ξύλου γλυπτάς νήας 
κατασκευάσαι, κατά θάλασσαν όπλισαμενους καί πάσαν τήν Θετταλίαν καί 
τάς περί αυτήν νήσους καί τής Ελλάδος ετι μέν καί τάς Κυκλάδας νήσους 
καί τήν Άχαΐαν πάσαν, τήν τε 'Ήπειρον καί τό πλεΐστον τοΰ Ιλλυρικού 
καί μέρος τής 'Ασίας εκπορθήσαι καί άοικήτους... πλείστας πόλεις καί επαρ
χίας ποιήσαι...» 1 2 3 * * * *.

Ή άναφερομένη εις τό χωρίον τούτο σλαβική κατά θάλασσαν επιδρομή 
εις τάς νήσους τοΰ Αιγαίου καί τήν Ελλάδα δύναται νά συσχετισθή μέ τήν 
υπό τοΰ Σύρου χρονογράφου Θωμά τοΰ έξ Έμέσης, ζήσαντος κατά τά τέλη 
τοΰ 6ου αιώνος καί τάς πρώτας δεκαετίας τοΰ 7ου, μνημονευομένην κατά 
θάλασσαν επιδρομήν εις τάς νήσους τοΰ Αιγαίου καί τήν Κρήτην, καί άνα- 
γομένην ύπ' αύτοΰ εις τό έτος 623 μ.Χ. Ή σχετική εΐδησις, κατά λατινι
κήν μειάφρασιν τοΰ χωρίου, έχει ώς εξής : «Anno 934 (A.D. 623) Slavi 
Gretam ceterasque insulas invasere» 8.

Προς τήν είδησιν ταύτην θά ήτο δυνατόν νά συσχετισθή καί ή άκόλου-

1 Παράβαλε τήν πληροφορίαν τοΰ Σύρου χρονογράφου Μιχαήλ τοϋ ΙΒ' αιώνος, 
περί λαφυραγωγίας τής Κόρινθου υπό τών Σλάβων, επί Μαυρίκιου. Βλέπε Τ a f r a- 
1 i, Thessalonique des Origines au XIV siecle, σελ. 105 δπου καταχωρίζεται τό 
σχετικόν απόσπασμα τής χρονογραφίας τοΰ Μιχαήλ έν γαλλική μεταφράσει.

2 Migne, Patrologia Grseca, τόμ. 116, στ. 1325.
3 Band, Anecdota Syriaca, τόμ. 1ος, σελ. 115, Lugduti Batavorum 1862.

Iyibri Haliforum. Βλέπε καί Viz. Vremennik, 1898, εις μελέτην Vasiliev,
σελ. 414, To άναφερόμενόν εις τό κείμενον έτος 934 έχει ληφίΐή μέ βάσιν τήν χρο-
νολόγησιν τών Σελευκιδών, ή οποία αρχίζει από τοΰ έτους 3)2-311 π.Χ. καί αντι
στοιχεί μέ τό έτος 622- 623 μ.Χ., 13ον έτος τής βασιλείας τοϋ 'Ηρακλείου.
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Περί τοΰ «Χρονικού τής Μονεμβασίας: 251

θος πληροφορία την οποίαν παρέχει δ ’Ισίδωρος Hispalensis, επίσκοπος 
Σεβίλης : «Heraclius dehinc quintum agit imperii annum. Cujus initio 
Sclavi Grseeiam Romanis tulerunt, Persse Syriam et Higyptum pluri- 
masque provincias»

Ό μητροπολίτης Πατρών, παραπλανηθεϊς ενδεχομένως έκ τής εν συνε
χείς των επί Μαυρίκιου επιδρομών παραθέσεως καί τών σχετικών προς την 
επί Ηρακλείου επιδρομήν ταύτην ειδήσεων, άνήγαγε καί ταΰτας εις την 
εποχήν τοΰ Μαυρίκιου.

Ή σχέσις τοΰ κειμένου τής ΐβηριτικής παραλλαγής προς τδ παρατεθέν 
ανωτέρω απόσπασμα τοΰ βιβλίου θαυμάτων είναι προφανής : Τό δεύτερον 
μέρος ταύτης αρχίζει ως εξής : «’Εν έτέρς δέ εισβολή εχειρώσατο πάσαν 
τήν Θεσσαλίαν καί τήν Ελλάδα πάσαν τήν τε παλαιάν ’Ήπειρον καί ’Αττι
κήν καί Εύβοιαν. Οΐ δή καί έν Πελοποννήσφ έφορμήσαντες πολέμφ ταύτην 
ειλον» 1 2.

Έάν άφαιρέσωμεν το «εν έτέρα δέ εισβολή»—τό όποιον προφανώς 
προσετέθη προς σύνδεσιν με τό πρώτον μέρος τοΰ χρονικού κατά τήν συμ- 
πίλησιν τής Ϊβηριτικής παραλλαγής καί τό όποιον, ως είναι εύκολον να δια- 
πιστωθή, προέρχεται έκ τοΰ παρατειίέντος ανωτέρω αποσπάσματος τοΰ Προ
κοπίου «έν έτέρα τε εισβολή τούς τε Ίλλυρίους καί Θεσσαλούς ληϊσάμενοι» 
αποκλεισμένης απολύτως τής συμπτώσεως όμοιας έκφράσεως, διότι ώς εΐδο- 
μεν έκ τοΰ ως άνω αποσπάσματος τοΰ Προκοπίου παρεντίθενται καί άλλα 
χωρία εις τό χρονικόν—είναι προφανές ότι τό «πάσαν τήν Θεσσαλίαν καί 
τήν Ελλάδα πάσαν...» δέν είναι δυνατόν να είναι άσχετον προς τό «πάσαν 
τήν Θετταλίαν... καί τήν Άχαΐαν πάσαν...» τοΰ βιβλίου θαυμάτων καί μά
λιστα έν συσχετίσει προς «τήν Ελλάδα πάσαν» τοΰ γνωστοΰ χωρίου τοΰ 
Εύαγρίου τον όποιον μάλιστα αναφέρει καί τό χρονικόν ως μίαν έκ τών 
πηγών του.

Τα περί Ελλάδος πάσης καί παλαιάς ’Ηπείρου καί ’Αττικής καί 
Εύβοιας καί Πελοποννήσου άναφερόμενα δυνατόν ωσαύτως να αποτελούν 
άνάπτυξιν τής φράσεως «καί τήν ’Αχαΐαν πάσαν» τοΰ βιβλίου θαυμάτων. 
Ή εΐδησις τέλος τοΰ τελευταίου τούτου περί έκπορθήσεως μέρους τής 
’Ασίας δύναται νά μάς δώση ίσως τον μίτον τής υπό τοΰ συντάκτου τοΰ 
χρονικοΰ γενομένης συσχετίσεως προς τήν επί Ίουστινιανοΰ ούννικήν επι
δρομήν, διά τήν οποίαν αναφέρει ως εΐδομεν ό Προκόπιος ότι έπεξετάθη 
καί εις τμήμα τής ασιατικής παραλίας τοΰ Ελλησπόντου. Ό συντάκτης τοΰ 
χρονικοΰ ή, διά τήν ακρίβειαν, ό συμπιλητής τής ϊβηριτικής παραλλαγής

1 Hisidori Hispalensis episcopi, Chronicon. Migne, Patr. 
Hat., τόμ. 83, σελ. 1056. Βλέπε καί Viz. Vremennik, 1898, σελ. 413.

2 Στ. Κυριακίδης, Ένθ’ ανωτέρω, σελ. 45, στήλη α\
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αύτοΰ, παρασυρθείς ενδεχομένως έκ τής μνημονευόμενης εις άμφοτέρας τάς 
έπιδρομάς δηώσεως μέρους τής ’Ασίας, έταΰτισε αύτάς καί έτοποθέτησεν έπί 
Μαυρίκιου παραπλανηθείς ϊσως έκ τής σειράς τής διηγήσεως εις τό βιβλίον 
θαυμάτων.

VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Έν συμπεράσματι δέον ν’ άποκρουσθή ή άποψις περί άπολΰτου ιστο
ρικής ακρίβειας των ειδήσεων τοΰ χρονικού, και μάλιστα τής πληροφορίας 
περί τής επί διακόσια δεκαοχτώ έτη βαρβαρικής κατοχής, άποψις την οποίαν 
ύπεστήριξεν, ως εΐδομεν, πρό τινων ετών ό Έλληνοαμερικανός καθηγητής 
Πέτρος Χαρανής 1 καί νά έξετασθή μόνον τό ενδεχόμενον επί μέρους ακρί
βειας ώρισμένων έκ των είδήσεων αυτών καί ιδίως τών σχετικών μέ την έπί 
Νικηφόρου τοΰ Α' ήτταν τών Σλάβων καί την εις Πελοπόννησον έπιστροφήν 
τών φυγαδευθέντων παλαιών κατοίκων αυτής.

'Ο ως άνω καθηγητής εις τήν μελέτην του τήν δημοσιευθεΐσαν εις τά 
Byzantino -- Slavica προσκομίζει εις ύποστήριξιν τής εκτεθείσης ανωτέρω 
άπόψεώς του, τά αποτελέσματα άνασκαφών γενομένων πρό ετών έν Κορίνθφ, 
καθ’ ας άνευρέθησαν τάφοι περιέχοντες ευρήματα δμοια προς ανάλογα τής 
Κεντρικής Ευρώπης καί χρονολογούμενα από τοΰ 7ου αίώνος \ καθώς επί
σης καί τό διαπιστωθέν κενόν εις τά νομισματικά ευρήματα τής βυζαντινής 
έποχής τής περιοχής Κορίνθου από τής ανόδου τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Πω- 
γωνάτου (668) μέχρι τής ανόδου τοΰ Νικηφόρου τοΰ Α' (802). Άμφότερα 
τά προσκομιζόμενα στοιχεία δεν έπιβεβαιοΰν τήν άποψιν περί τής έπί δια
κόσια δεκαοκτώ έτη βαρβαρικής κατοχής, από τοΰ Μαυρίκιου μέχρι τοΰ 
Νικηφόρου. Τά ευρήματα τής Κορίνθου, αναγόμενα εις τον 7ον αιώνα—εάν 
ή χρονολόγησις είναι ορθή—δεν είναι δυνατόν νά συσχετισθοΰν προς έπι 
δρομήν τοΰ 6ου, τήν υποτιθεμένην δ'τι έλαβε χώραν έπί Μαυρίκιου. Θά ήτο 
συμφωνότερον προς τά πράγματα, έάν ήθελε συσχετισθή προς επιδρομήν τινα 
έπί 'Ηρακλείου, συμβασαν πρό τοΰ 626, δτε άπεχώρησαν όριστικώς οί ’Άβα- 
ροι έξ ’Ανατολής. Ωσαύτως τό σημειοΰμενον κενόν ε’ις τά νομισματικά ευρή
ματα μεταξύ 668 καί 802 δεν συνηγορεί υπέρ τής διακοπής τής βυζαντινής 
κυριαρχίας έπί τής Πελοποννήσου από τών χρόνων τοΰ Μαυρίκιου. Πάντως, 
καί έάν ήθελε τυχόν γίνει δεκτή ή έπί Μαυρίκιου επιδρομή—ασχέτως προς

1 Περ. «Βυζαντινά - Μεταβυζαντινά», 1946, σελ. 75 εξ. "Ενθα ανωτέρω καί 
προσφάτως εις Byzantino - Slavica τής Πράγας X, 2, 1949, σελ. 254 - 259 καθώς καί 
εις Dumbarton Oaks Paper, τόμος 5, 1950, σελ. 139- 166, όπου δημοσιεύται ειδική 
μελέτη περί τοΰ χρονικού τής Μονεμβασίας.

a Βλέπε Davidson έν Hesperia, τόμ. 6, 1937, σελ. 227-240.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:38 EEST - 3.236.241.27



Περί τοϋ «Χρονικού τής Μονεμβασίας: 253

οίανδήποτε συνάφειαν προς τά ευρήματα των άνασκαφών—δεν συνεπάγεται 
αυτή κατ’ ανάγκην την έγκατάστασιν των επιδρομέων. ‘Απλαΐ ληστρικά! επι
χειρήσεις είναι σύνηθες φαινόμενον καί επαναλαμβάνονται πολλάκις προ τής 
οριστικής έγκαθιδρύσεως των βαρβάρων επί ώρισμένου εδάφους Δυνατόν 
νά έχωνται ακρίβειας ή επί Μαυρίκιου επιδρομή και ή επί Νικηφόρου τού 
Α' ήττα τών Σλάβων, ασφαλώς δμως είναι αυθαίρετος δ μεταξύ των δυο 
ανεξαρτήτων τούτων γεγονότων σύνδεσμος, έκ τοΰ οποίου προέκυψε, πιθα
νώς, ή εΐδησις περί τής επί διακόσια δεκαοκτώ ετη βαρβαρικής κατοχής. 
Ή εις Πελοπόννησον μεμαρτυρημένη ύπαρξις τών Σλάβων προϋποθέτει βε
βαίως επιδρομήν τινα ή ενδεχομένως ειρηνικόν εποικισμόν, ή κάθοδός των 
όμως πρέπει νά συνέβη μετά την ύποτιθεμένην επί Μαυρίκιου επιδρομήν. 
Ή από τοϋ Ηρακλείου άρξαμένη συστηματική εγκατάστασις τών Σλάβων 
είς τήν Βαλκανικήν αποτελεί χρονικόν δριον προ τοϋ οποίου δεν είναι δυνα
τόν πάντως νά τεθή ή εις Πελοπόννησον εγκατάστασις των.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 1

1 Βλέπε Ίωάννου Β. Παπαδοπούλου, «'Η Κρήτη υπό τούς Σαρακη- 
νοΰς», σελ. 36, 37, δπου άναφέρονται άραβικαί εναντίον τής Κρήτης έπιδρομαί κατά 
τά έτη 651, 674 καί 723, πρό τής οριστικής εκεί έγκαταστάσεώς των κατά τό 824.
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