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Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΔΟΥΝΑΒΗ 

ΣΥΜΒΟΛΗ Σ Τ Η ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ Τ Ο Γ Σ ΣΧΕΣΕΩΝ (4ος-0ος α ι . ) * 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Ή βυζαντινή αυτοκρατορία έπρεπε να ενεργοποιήσει και να θέσει σ' εφαρ

μογή όλους τους μηχανισμούς της εξωτερικής της πολιτικής σε μια εποχή δπου 

βαρβαρικοί λαοί άπο βορρά και ανατολή περιέζωναν ασφυκτικά τα σύνορα 

της, εισβάλλοντας συχνά και μέσα στά εδάφη της. 

Καθοριστικό ρόλο για τήν τύχη τής αυτοκρατορίας στην εποχή πού εξετά

ζουμε (4ος - 6ος αϊ. ) έπαιξε ή πολιτική της με τους λαούς στο βόρειο σύνορο 

της και ιδιαίτερα με εκείνους της περιοχής τοΰ κάτω Δούναβη. Μια εξασθέ

νηση του δαυναβικου limes με τΙς συνεχείς και βίαιες παραβιάσεις του άπο 

τα βαρβαρικά στίφη πού διαδοχικά κατέκλυζαν τις βορειοδουναβικές περιοχές, 

θά έθεταν αναμφίβολα σέ άμεσο κίνδυνο δχι μόνο τίς νοτιοδουναβικές επαρ

χίες της άλλα ενδεχόμενα τήν 'ίδια της τήν πρωτεύουσα. 

Για τήν αντιμετώπιση τής νέας κατάστασης πραγμάτων, πού δημιουργή

θηκε στο βόρειο σύνορο της μέ τήν απώλεια τής ΔακίαςΧ και τή μεταφορά 

του συνόρου στα Δούναβη, ή αυτοκρατορία στά πλαίσια τής εξωτερικής της 

* Στην παρούσα μελέτη θά προσπαθήσω να παρουσιάσω καί να ερμηνεύσω, μέ βάση 
κυρίως τΙς μαρτυρίες των φιλολογικών πηγών, τήν έκταση καί το πλέγμα των εμπορικο
οικονομικών σχέσεων μετα£ύ της αυτοκρατορίας καί των παραδουνάβιων λαών. Σέ προσεχή 
μου εργασία θα ολοκληρώσω τή μελέτη τοΰ θέματος, το όποιο άπ* οσο γνωρίζω δέν έχει 
ώς τώρα μελετηθεί, μέ τήν παρουσίαση καί ερμηνεία τών σχετικών αρχαιολογικών μαρτυριών. 
Χρησιμοποιούνται καί οί ακόλουθες επιπλέον βραχυγραφίες: CIL = Corpus Inscriptionura 
Latinarum, CJC — Corpus Juris Civilis, DID — Din Istoria Dobrogei, FIIDR = Fon
tes Historiae Daco-Romanae, LCL = Loeb Classical Library, LRE — Later Roman 
Empire. 

1. Σχετικά μέ τήν απώλεια της ρωμαϊκής επαρχίας Δακίας βλ. Α. Victor, De Caesari-
bus, 33, 3, σελ. 24 (FHDR.2).— Eutropius, Breviarium ab urbe condita. IX 15, 1, 
σελ. 38 (FHDR, 2).— P. Orosius. Historiarum adversum paganos libri VII 22, 7, 
σελ. 194 (FHDR, 2).— Iordanis, Romana, 331, σελ. 42 (MGH, AA, V). Πρβλ. καί 
νεότερη βιβλιογραφία: «Istoria Rornîniei», 1, Βουκουρέστι 1960, σελ. 465.— Μ. Β e s-
n i e r, L'empire romain de l'avènement des Sévères au concile de Nicée (Histoire 
romaine IV, Histoire générale) Παρίσι 1937, σελ. 243.—R. V u l p e , DID 2, σελ. 
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πολιτικής — ακολουθώντας παράλληλα καί τή ρωμαϊκή παράδοση χ σ' αυτόν 

τον τομέα —• προβαίνει στην εντατικοποίηση των έμπορικο-οικονομικών συναλ

λαγών μέ τα βαρβαρικά φύλα πού καταλαμβάνουν διαδοχικά τις βορειοδουνα-

βικές περιοχές. Ή εντατικοποίηση όμως ή ή εξασθένηση, ή διακοπή ή ή επα

νάληψη των εμπορικών συναλλαγών, πού αναπτύχθηκαν κατά τήν πρώιμη 

βυζαντινή περίοδο με τους λαούς τοΰ κάτω Δούναβη, εϊναι φαινόμενα στενά συν

δεδεμένα μέ τά πολιτικά γεγονότα πού έλαβαν χώρα στην παραπάνω περιοχή. 

Ή διατήρηση μιας θεωρητικής έ'στω επικυριαρχίας τής ρωμαϊκής αυτοκρα

τορίας καί μετά το 271, σε μερικές περιοχές τοΰ κάτω Δούναβη όπως στις 

Β an at, Muntenia καί Νότια Moldova 2 (περιοχές τής Ρουμανίας), πού ασκή

θηκε όχι μόνο για λόγους στρατιωτικούς, γιά τήν άμυνα δηλαδή τοΰ δουναβι-

κοΰ συνόρου, άλλα καί γιά λόγους οικονομικούς, ευνόησε τή συνέχιση των στε

νών καί πολλαπλών δεσμών τής αυτοκρατορίας μέ τους βαρβαρικούς λαούς 

καί μέ το ντόπιο στοιχείο τών δουναβικών περιοχών καί είχε άμεσες κοινωνικο

οικονομικές καί πολιτικές συνέπειες. 

Τά ρωμαϊκά προγεφυρώματα, πού διατηρήθηκαν πάνω στή βόρεια όχθη 

τοΰ Δούναβη καί ή ύπαρξη έκεϊ μερικών πόλεων - φρουρίων3, συνέβαλαν αναμ

φίβολα στην εδραίωση τών σχέσεων μέ τις νότιες περιοχές, σχέσεις πού ανα

πτύχθηκαν πάνω σ' δλους τους τομείς: οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, 

πνευματικό. ΟΊ στρατιωτικο-οχυρωματικές δραστηριότητες4 καί οί πολιτικοί 

243. «Istoria popurului roman». Βουκουρέστι, 1960, σελ. 87.— Α. Ρ i g a n i ο I, 

L'empire chrétien (325 - 395) Παρίσι 1972. σελ. 14.— Ε. Χ ρ υ σ ό ς, Το Βυζάντιο και 

οί Γότθοι, Θεσσαλονίκη 1972, σελ. 145.— D. T u d o r , Oltenia romana, Βουκουρέστι 

1978, σελ. 415. 

1. Για τις έμπορικο-οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας καί τών 

λαών γενικά του κάτω Δούναβη βλ. G. S e u r e, Voyage en Thrace. L'emporium ro-
A 

main de Pizos, B O I 22 (1898), σελ. 4 7 2 - 491.— V. Ρ â r ν a n, Inceputurile viefii 

romane la gurile Dunärii, Βουκουρέστι 1923, σελ. 35 κέ.— Μ. W h e e l e r , Rome 

beyond the imperial frontiers, Λονδίνο 1955, σελ. 17, 33. V. C h r i s l e s e u, Viata 

economica a Bacici romane, Pitesti 1929, σελ. 106 - 116. M. P . C h a r l e s w o r t h, 

Les routes et le trafic commercial dans l'empire romain (γαλλ. μετ. ). Παρίσι 1938, 

σελ. 116 κ.: .— Ρ. P e t i t, La paix romaine, Παρίσι 1967, σελ. 72, 105 - 107, 344.— 

Ειδικότερα βλ. Α. S u c e v e a n u , Viafa economica in Dobrogea romana, sec. 

I - III e.«., Βουκουρέστι 1 9 7 7 . — Λ 1 . Β a r n e a, Aspetti della vita economica della 

Scyihia Minor secondo le fonti letterarie ed epigrafiche (sec. IV- VI d.c), Q u a d . 

Catanesi di St . Class, e Medievali I I , 4 (1980), σελ. 4 6 9 - 5 0 1 καί V. M i h ä i -

l e s c u - B î r l i b a , La monnaie romaine chez les daces orientaux, Βουκουρέστι 1980. 

2. Βλ. D. Τ e ο d ο r, Romanitatea carpato-dunâreanâ si Bizantul in veac.urile 

V-XI, e.n., Ί ά σ ι 1981, σελ. 11. 

3. D. Τ u d ο r, δ.π., σελ. 415 - 416, δπου οί πηγές καί ή σχετική βιβλιογραφία" βλ. 

επίσης Ο. Τ ο r ο ρ u, Romanitatea tirzie si straromânii in Dacia Traianä sud-

carpaticä, Craiova 1976, σελ. 14, σημ. 7. 

4. Βλ. Ι. Β a r n e a, ( D I D 2), σελ. 381 - 390.— Ü. Τ u d 0 r, δ.π., σελ. 416 - 452. 
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χειρισμοί του Μ. Κωνσταντίνου Χ καί τών διαδόχων του γιά τήν αποκατάσταση 

τοΰ δουναβικοΰ συνόρου καί οί προσωρινές προσαρτήσεις χαμένων εδαφών τής 

αυτοκρατορίας άπο τον Κωνσταντίνο καί αργότερα τον 'Ιουστινιανό2 συν

τέλεσαν σέ μια ουσιαστική αναβίωση τής στρατιωτικής, οικονομικής καί αστι

κής ζωής τών ρωμαιο-βυζαντινών πόλεων τής βόρειας όχθης τοΰ Δούναβη, 

άπο το πρώτο μισό τοΰ 4ου μέχρι τά μέσα τοΰ 7ου αι. 'Αξίζει ν' αναφέρουμε 

εδώ τήν ανοικοδόμηση καί ανάπτυξη μερικών βορειοδουναβικών πόλεων: 

Dierna, Drobeta, Sucidava, Constantiniana Daphne, Barboçi, Aliobrix, 

Turris - ακόμη οικισμών καί κάστρων: Micia, Tibiscura, Putinci, Pietroa-

sele καί άλλων τήν έπιδιόρθο^ση επίσης μερικών παλαιών στρατιωτικών -

εμπορικών δρόμων3 καί τέλος τήν κατασκευή γεφυρών πάνω στο Δούναβη 

δπως εκείνη τοΰ Μ. Κωνσταντίνου πού έ'νωνε τήν Oescus μέ τή Sucidava *. 

Ά π ο τήν άλλη πλευρά ή κατά καιρούς επιδείνωση καί όξυνση τών πολιτικο-

στρατιωτικών σχέσεων τής αυτοκρατορίας μέ τους βαρβαρικούς λαούς είχαν 

σάν άμεση συνέπεια τή χαλάρωση ή ακόμη τή διακοπή τών έμπορικο-οικονομι

κών τους σχέσεων. Οί πόλεμοι τοΰ Βάλη (367 - 369) εναντίον τών Γότθων, 

οδήγησαν κατ' αρχή στην εξασθένηση τών εμπορικών συναλλαγών καί αργό

τερα στην πλήρη σχεδόν διακοπή εισαγωγής βυζαντινών προϊόντων βόρεια 

τοΰ Δούναβη, μέ αποτέλεσμα τήν οικονομική καί κοινωνική τους εξαθλίωση5. 

1. Έδώ αξίζει να αναφερθεί το περίφημο foedus πού υπογράφτηκε μεταξύ τοΰ Μ. Κων
σταντίνου καί τών Γότθων το 332 εξασφαλίζοντας τήν ειρήνη ανάμεσα στην αυτοκρατορία 
καί τους Γότθους γιά 32 περίπου χρόνια. Γενικά για το πρόβλημα τών πολιτικών σχέσεων 
τής αυτοκρατορίας καί τών Γότθων βασικό εϊναι το βιβλίο του Ε. Χ ρ υ σ ο ύ , δ.π., ειδι
κά για το foedus καί τις συνέπειες του βλ. σελ. 55-76 όπου οί πηγές καί πλούσια βιβλιο
γραφία. 

2. Βλ. Προκόπιος IV, Περί κτισμάτων, σελ. 124 - 149 (Ilaury). V. V e 1 k ο ν, La 
construction en Thrace à l'époque du Bas - Empire (d'après les écrits), Archeologia 
10(1958). D. Τ u d o r, δ.π. σελ. 456 - 463 καί S o f i a P a t o u r a - H a t z o p o u -
1 ο u, L'oeuvre de reconstitution du limes danubien à l'époque de Γ empereur Juslinien 
1er, RESEE 18 (1980), 1, σελ. 95-109. 

3. Βλ. «Istoria Romîniei» 1, σελ. 647 - 669 καί D. T u d o r , δ.π., σελ. 415 - 470. 
4. Σχετικά μ* τήν κατασκευή άπο τον Μ. Κωνσταντίνο τής γέφυρας Oescus-Sucidava 

βλ. στις πηγές: Α. Victor, De Caesaribus, 41, 13, σελ. 26(FHDR,2).— Πασχάλιον Χρο-
νικόν, Ι, σελ 527, 16-17 (CSHB).— Γ. Κεδρηνός, Σύνοψις 'Ιστοριών (εκδ. Βόννης), 
σελ. 517, 518.— Πρβλ. D. T u d o r , Les ponts romains du Bas - Danube, Βουκουρέστι 
1974, σελ. 135 - 166 καί N. C a m a r i a n o , Scriitorul bizantin loan Tzetzes despre 
podul lui Traian de la Drobeta, Revista de Istorie 32 (1979), 5, σελ. 929 - 939. 

5. Γιά τους πολέμους του Βάλη εναντίον τών Γότθων βλ. Arnm. Marcellinus ΠΙ, 
σελ. 28 -34 (LCL, άρ. 331 ).— Θεμίστιος, Λόγος 10 'Επί Ειρήνης Ούάλεντι, σελ. 161 - 162 
(Dindorf).—Εύνάπιος, άπόσπ. 37 (HGM,I).—ΖώσιμοςΔ', 10, σελ. 166 - 168 (Mendels
sohn).— Πρβλ. E. S t e i n , Histoire du Bas-Empire 1, Παρίσι 1959, σελ. 186.— 
Ε. Α. T h o m p s o n , The Visigoths in the time of Ulfila, 'Οξφόρδη 1963, σελ. 18.— 
G. D a g r ο n, L'Empire au IVe s. et les traditions politiques d'hellénisme. Le tèmo ig-
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'Αργότερα, οί συνέχεις επιδρομές τών Ουννων μέσα στις νοτιοδουναβικές 

επαρχίες, πού κορυφώθηκαν μέ τις φοβερές καταστροφές πολλών ιλλυρικών 

καί θρακικών πόλεων στά 442 - 3 καί 447 - 8, επιφέροντας ταυτόχρονα καί 

τήν οικονομική τους κατάρρευση, οδήγησαν μοιραία στή χαλάρωση ή καί τή 

βίαιη ρήξη τών εμπορικών καί πολιτιστικών δεσμών πού εϊχαν αναπτύξει 

προηγούμενα μέ τήν αυτοκρατορία1. 

Ή εμπόλεμη κατάσταση στην οποία βρέθηκαν Γότθοι καί Βυζαντινοί το 

467 προκάλεσε καί τή διακοπή τής ανταλλαγής προϊόντων μέ βαριές καί δυσά

ρεστες συνέπειες γιά τήν επιβίωση τών πρώτων. Ή τρομερή έ'λλειψη κατα

ναλωτικών αγαθών ανάγκασε τους Γότθους να δεχθοΰν άπο τους βυζαντινούς 

σ τ ρ α τ η γ ο ύ ς , ορούς μ ε π ο λ ύ μ ε γ ά λ ο κ ό σ τ ο ς γ ι α τ ή ν π ο λ ι τ ι κ ή τ ο υ ς ε ν ό τ η τ α κ α ί 

τήν εθνική τους επιβίωση 2. 

Τ ο ϊ δ ι ο συνέβη α ρ γ ό τ ε ρ α γύρο:> σ τ ά 6 0 0 , δ τ α ν Β υ ζ α ν τ ι ν ο ί κ α ί " Α β α ρ ο ι βρέ

θ η κ α ν σέ ε μ π ό λ ε μ η κ α τ ά σ τ α σ η σέ π ε ρ ι ο χ ή τ ο ΰ Δ ο ύ ν α β η , κ ο ν τ ά σ τ ή Σ ι γ γ ι -

δόνα. Α υ τ ή τ ή φ ο ρ ά ό μ ω ς ε ϊναι οί Β υ ζ α ν τ ι ν ο ί εκείνοι π ο ύ ο δ η γ ο ύ ν τ α ι σέ α π ό 

γ ν ω σ η ά π ο τ ο λ ι μ ό π ο ύ τ ο υ ς μ α σ τ ί ζ ε ι κ α ί ζ η τ ο ΰ ν α ν α κ ω χ ή ά π ο τ δ χ α γ ά ν ο 

γ ι ά τ ή ν π ρ ο μ ή θ ε ι α τ ρ ο φ ί μ ω ν 3 . Ή π λ η ρ ο φ ο ρ ί α , λ ο ι π ό ν , γ ι ά τ ο λ ι μ ό τ ώ ν Βυ-

nage de Themistws, TM 3 (1968), σελ. 9 6 . — I . Barnoa, ( D I D 2), στλ. 39'. - 3 9 5 . — 

Α. Ρ ι g a n i ο 1, ο.π., σελ. 174.— Ε. Χ ρ υ σ ό ς , δ.π., σελ. 94 - 95.— D. T u d o r , 

ο.π., σελ. 453 καί στο πρόσφατο βιβλίο τοϋ I I . W o Ι f r a m, Geschichte der Goten, 

Μόναχο 1981, σελ. 72 - 74. 

1. Σχετικά μέ τις επιδρομές τών Ουννων στή Θράκη, τήν "Ανω Μυσία καί τ/)ν 'Ιλλυρία, 

βλ. Σωζόμενος, Έ κ κ λ . 'Ιστορία, 8, 25 καί 9, 5, σελ. 383 καί 3 9 6 - 7 (Bidez-IIansen).— 

Πρίσκος, σελ. 575 - 578 (C. Porphyrogeni t i , Ι De Legationibus, C. de B o o r ) . — Προ

κόπιος IV, Περί κτισμάτων IV, 6, σελ. 129 - 130.— Marcellinus Comes, Chronicon, 

σελ. 8 1 - 8 2 (MGH, ΑΑ, X I ) . — Πασχάλιον Χρονικόν. σελ. 583, 1 2 - 1 5 (CSHB). 

Πρβλ. σύγχρονη βιβλιογραφία: F . L· ο t, Les invasions germaniques, La pénétration 

mutuelle du monde barbare et du monde romain, Παρίσι 1935, σελ. 100 - 101.—• M. V. 

L e v t c h e n k ο, Byzance des origines à 1453, Παρίσι 1949, σελ. 41 - 42.— P. L e-

m e r l e , Invasions et migrations dans les Balkans dépuis la fin de l'époque romaine 

jusqu'au Ville siècle, Rev . His t . 211 (1954), σελ. 2 7 9 — E . S t e i n , δ.π., σελ. 290-1 — 

A.H.M. J o n e s , L R E Π, 'Οξφόρδη 1964 σελ. 194.— F. A 11 h e i m. Geschichte 

der Hunnen IV, Βερολίνο 1962, σελ. 271 - 304 καί Ο. Μ a e n C h e n - Η e 1 f e n, Die 

Welt der Hunnen, Wien-Köln-Graz 1978, σελ. 8 0 - 9 3 . 

2. "Οτι Άναγάστον καί Βαβιλίσκου και "Οστρονι καί άλλων τινών στρατηγών 'Ρωμαίων 

τους ΓότΟονς ες τίνα κοίλον χώρον σνγκλεισάντων καί πολιορκούνται, λιμω τε και πιεζόμε

νων τών Σκνθών σπάνει τών επιτηδείων, πρεσβείαν παρά τους 'Ρωμαίους ποιήσασθαι, ώστε 

αυτούς εί ενδιδόασι νεμομένονς γήν ύπακούειν αυτών ες δ,τι αν Οίλοιεν . . .βουλενόμενοι 

οί τάς 'Ρωμαικάς τάξεις διέποντες τοοφάς χορηγήσειν αύτοϊς ύπέσχοντο άχρι τής βασιλέως 

επιτροπής, ε'ί γε σφάς αυτούς διέλοιεν ώαπερ και το 'Ρωμαΐκον διακέκριται πλήθος·. . . τών 

δε Σκνθών τους άπαγγελθέντας δια τών πρέσβεων προσδεξαμένων λόγους και ες τοσαντας 

άψας αυτούς ταξάντων μοίρας. . . (Πρίσκος, σελ. 589, C. de Boor) . 

3. Βλ. Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, σελ. 267 - 268 (C. de Boor) . . . άμαξας τοιγαροΰν 
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ζαντινών κατά τους άβαροβυζαντινούς πολέμους σέ συνδυασμό μέ τή μαρτυρία 

τοΰ Πρίσκου γιά λιμό τών Σκυθών το 467, πού θέτουν επιτακτικά το αίτημα 

γιά ανακωχή άπο τις πάσχουσες πλευρές μέ σκοπό τήν προμήθεια προϊόντων, 

φανερώνει τήν απόλυτη ανάγκη γιά δημιουργία σχέσεων ανταλλαγών, υφι

σταμένων ακόμη καί σέ περιόδους πολέμου. 

Ι. 

Ό Δίων Χρυσόστομος μας πληροφορεί οτι πριν ακόμη κατακτηθεί ή Δακία 

άπο τους Ρωμαίους, έμποροι Ρωμαίοι περνούσαν το Δούναβη καί αγόραζαν ή 

πουλοΰσαν προϊόντα τους σέ βορειοδουναβικές περιοχές 1. Ό Τάκιτος αναφέρει 

οτι στον Ιο αί. μ.Χ. οί Γερμανοί αγόραζαν άπο τους Ρωμαίους κρασί ενώ οί 

ηγεμόνες καί οί απεσταλμένοι τους δέχονταν συχνά σαν δώρα άργυρα αγγεία 2 . 

Οί πληροφορίες πού μας παρέχει ό Δίων Κάσσιος είναι επίσης σημαντικές άφοΰ 

αφορούν περιοχές βορειοδουναβικές, γειτονικές τής Ρωμαϊκής Δακίας καί 

λαούς πού ζοΰσαν σ' αυτές. Κατ' αυτή τήν έ'ννοια ό συγγραφέας μιλάει γιά 

κάποια συνθήκη ειρήνης (174 μ.Χ.) μεταξύ Μάρκου Αυρήλιου καί Μαρκο-

μάνων, μέ τήν οποία απαγορεύθηκε στους βαρβάρους νά πλησιάσουν το Δού

ναβη περισσότερο άπο απόσταση 38 σταδίων, ενώ μέ τήν ίδια συνθήκη ορί

σθηκαν οί τόποι καί οί μέρες γιά το εμπόριο τους. Αυτό αποτέλεσε σοβαρό 

κτύπημα γι' αυτές τις φυλές άφοΰ δέν θά μπορούσαν στο έξης νά προμηθεύον

ται μεταλλικά προϊόντα, όπλα καί χρυσό3. Ό ίδιος συγγραφέας αναφέρει οτι 

οι Γιαζίζοι (βαρβαρ. φυλή τής περιοχής τοΰ Δούναβη) αγόραζαν άπο τους 

Ρωμαίους σ ιτηρά 4 . 

Στις αρχές τοΰ 3ου αι., εποχή τοΰ αυτοκράτορα Μακρινού, ό μετέπειτα ρω-

ό Χαγάνος επισιτισμών λιμώττονσι τοις 'Ρωμαίοις παρείχετο. . . Πρβλ. καί Θεοφάνη, 
Χρονογραφία, σελ. 278 (C. de Boor) δπου λέει: . . . καί τών 'Ρωμαίων λιμω τηκομένων, 
άκηκοώς δ Χαγάνος τω Πρίσκψ εδήλον άμαξας έκπέμψαι προς αυτόν, όπως δαπανήματα 
άποστείλη αύτοΐς. . . Γιά τους άβαροβυζαντινούς πολέμους στο β' μισό του 6ου αϊ. 3λ. 
L. H a u p t m a n n , Les rapports des Byzantins avec les Slaves et les Avares pendant 
la seconde moitié du Vie siècle, Byzantion 4 (1927 - 8), σελ. 137 - 170.— G. L a-
b u d a, Chronologie des guerres de Byzance contre les Avares et les Slaves à la fin 
du Vile siècle, Bsl 11(1950), σελ. 167-173.— P. G ο u b e r t, Les guerres sur le 
Danube à la fin du Vie siècle d'après Ménandre L· protecteur et Théophylacte Simo-
catta, Actes du Xlle Congrès Intern, d'études byzantines. Ochride 1961. Τόμ. 2, 
Βελιγράδι 1964, σελ. 115-124. 

1. Δίων Χρυσόστομος Π, Λόγος 12, 17, σελ. 20 (LCL). 
2. Τάκιτος, De origine et situ Germanorum V 3 καί XXIII 1, σελ. 136 - 137 (LCL, 

άρ. 35). 
3. Dion Cassius, Hist. Romana, LXXII 15, 1, σελ. 34 (LCL, Dio's Roman Histo

ry IX). 
4. Dion Cassius, δ.π., LXX 19,1. 

22 
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μαϊος αυτοκράτορας Μαξιμΐνος, μετά τή στρατιωτική του υπηρεσία, επιστρέ

φει στή γενέτειρα του στή Θράκη, οπού αγοράζει μεγάλες εκτάσεις γής κι επι

δίδεται σ' ενα εκτενές εμπόριο μέ Γότθους καί Άλανούς κατά μήκος τοΰ Δού

ναβη 1 . Ό Ζώσιμος μας πληροφορεί γιά τήν ανθηρή οικονομική κατάσταση 

τών παραλιακών πόλεων τής Μικράς Σκυθίας καί γιά τή δράση τών ρωμαίο^ν 

εμπόρων βόρεια τοΰ Δούναβη ανάμεσα στους βαρβάρους. Στά μέσα τοΰ 3ου 

μ.Χ. αϊ. οί Γότθοι θεασάμενοι τον πλοντυν δν επηγάγοντο, καί ες επιΟυμίαν 

ελθόντες τον δρασαι τα παραπλήσια, πλοία μεν κατεσκενάζετο, τών σννόντων 

αύτοϊς αιχμαλώτων ή άλλως κατ' εμπορίαν επιμιγνιψένων νπονργησάντων 

εις τήν τούτων δημιουργίαν2·. Είναι γνωστά, εξ άλλου, τά πλούσια εμπόρια 

τής Θράκη; Pirentensium, Pizos καί Diseonduratera. πού γνώρισαν μεγάλη 

οικονομική άνθηση στον 3ο αί.3. Τή διακίνηση τών εμπορευμάτων, άπο οικι

σμό σέ οικισμό στις περιοχές τής Θράκης, διευκόλυνε ή μεγάλη οδική αρτηρία 

Singiduniim - Serdica - Philippopolis - Adrianopolis - Byzantion πού δη

μιουργούσε πολύ ευνοϊκές συνθήκες γιά τήν εμπορική καί οικονομική ανάπτυξη 

τών αγροτικών οικισμών 4. 

Ηηγές τοΰ 4ου καί 5ου αί. υπογραμμίζουν τή γονιμότητα καί τον πλοΰτο 

τής θρακικής καί παννονικής γής καί αποκαλύπτουν τις μεγάλες τους δυνα

τότητες σέ παραγωγή σιτηρών, φρούτων, ζώων καί άλλων ειδών εμπορίου5. 

Ή περιγραφή άπο τον Σωζόμενο τής Μικράς Σκυθίας μέ τήν πρωτεύουσα της, 

Τόμι, γιά τήν εποχή τοΰ Βάλη, εΐναι αποκαλυπτική τής μεγάλης οικονομικής 

άνθησης πού γνο>ρισαν οί περιοχές τής Θράκης στον 4ο αί.6. Ό Αατϊνος συγ

γραφέας Claudius Mamertinus μας πληροφορεί οτι ό αυτοκράτορας Ιουλια

νός «επισκέφθηκε δλες τις πόλεις πού βρίσκονταν κατά μήκος τοΰ Δούναβη 

άκουσε τις φωνές δλων, διευκόλυνε τή ζωή τους καί αποκατέστησε τήν ευτυχία»7. 

Τον πανηγυριστή λατίνο επιβεβαιώνει ό Άμμιανος Μαρκελλϊνος αναφέροντας 

1. Βλ. Script. Hist. Augustae. II 5, σελ. 100 (F1IDR, 2): . . .Sub Macrino. . .a mi
litia desili et in Thracia in vico, ubi genitus fuerat, possessiones comparava ac semper 
cum Gothis commercia exerçait. . . 

2. Βλ. Ζώσιμος, Ιστορία Νέα, Λ, 34, σελ. 24 (Mendelssohn). 
3. Γενικά για τις πόλεις-έμπόρια τής Θράκης, βλ. G. S e u r e, δ.π. 
4. Βλ. V. V e 1 k ο ν, Les campagnes et la population rurale en Thrace au JVc-

Vle siècles, Byzantinobulgarica 1 (1962), σελ. 35. 
5. . . .Moesiam et Daciarn, provincias sibi quidem suflîcienles, frigora aulem magna 

habentes, quorum civitas magna Naissus dicilur. Deinde Ρ armonìa regio, terra dives 
in omnibus, fructibus, quoque et iumentis et negoliis, ex parte et mancipiis. . . (Exposilio 
totius mundi et gentium, LVII, σελ. 196 (Ικδ. Rougé Sources chrétiennes, 124). 

6. . . .τοΰτο δε το έθνος πολλάς μεν έχει και πόλεις και κώμας καί φρούρια, μητρόπολας 
de εστί Τόμις, πόλις μεγάλη και ευδαίμων παράλιος, εξ ευωνύμων είσπλέοντι τον Εϋξεινον 
καλούμενον πόντοι·. . . (Σωζόμενος, σελ. 263 (Bidez-Hansen)). 

7. Βλ. Ι. Β a r n e a, σελ. 393 (DID 2) δπου καί ή σχετική πηγή. 
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οτι στην εποχή τοΰ 'Ιουλιανού πραγματοποιήθηκαν σημαντικά οχυρωματικά 

έργα σέ δλες τις πόλεις τής διοίκησης τής Θράκης καί ιδιαίτερα στά c a s t r a 

καί caste l la τοΰ Δούναβη πού ήταν καί τ ά περισσότερο εκτεθειμένα στις βαρ

βαρικές επιδρομές 1 . 

Το απεριόριστο λοιπόν ενδιαφέρον τών βυζαντινών αυτοκρατόρων τοΰ α' 

μισοΰ τοΰ 4ου αί. γ ια τή στρατιωτική οχύρωση, τήν πολιτική σταθερότητα 

καί τήν οικονομική ευμάρεια τών παραδουνάβιων περιοχών σέ συνδυασμό μέ 

τις άριστες σχέσεις Γότθων καί Βυζαντινών, τις όποιες δημιούργησε ή συν

θήκη τοΰ 332, αποτέλεσαν τις βασικές προϋποθέσεις γ ιά εκτενείς κι ελεύθερες 

εμπορικές, ανάμεσα τους, ανταλλαγές. Ή σπουδαιότητα, πού απέδιδε ή αυ

τοκρατορία στην περιοχή καί στο εξωτερικό εμπόριο μέ τους βόρειους λαούς 

επισημαίνεται καί άπο το γεγονός οτι ό έ'λεγχος τοΰ εμπορίου στή Μυσία, 

Σκυθία καί Πόντο είχε ανατεθεί σ' έ'να Comi tés c o m m e r c i o r u m 2 . 

Ή επιδείνωση όμως τών πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων βυζ. αυτοκρατο

ρίας καί Γότθο^ν, πού προκλήθηκε άπο τήν άμεση ανάμειξη τών Γότθων στά 

εσωτερικά προβλήματα τής αυτοκρατορίας 3 , καί οί βυζαντινο-γοτθικοί π ό 

λεμοι πού ακολούθησαν 4 οδήγησαν αναπόφευκτα στην πλήρη διακοπή τών εμ

πορικών τους σχέσεων. Ό Ά μ μ ι α ν ο ς Μαρκελλΐνος περιγράφοντας τήν τρα

γική θέση, στην οποία βρέθηκαν οί Γότθοι άπο τήν τρομερή έ'λλειψη τροφί

μων, αναφέρεται σέ συνέχεις πρεσβείες τών Γότθων προς τον αυτοκράτορα 

μέ τήν παράκληση νά συγκατανεύσει γιά ειρήνη καί νά τους συγχωρήσει τ ά 

λάθη 5 . 

Ή πληροφορία τοΰ Ά μ μ ι α ν ο ϋ δέν αποτελεί μιά απλή μόνο μαρτυρία γιά τήν 

ύπαρξη ή διακοπή τών εμπορικών σχέσεων μεταξύ αυτοκρατορίας καί Γ ό τ θ ω ν 

απηχε ί κυρίως τήν πολιτική πού εφάρμοζε ή βυζαντινή αυτοκρατορία τόσο 

1. Amm. Marcellinus Π, III, σελ. 210 καί 22 αντίστοιχα (LCL άρ. 315 καί 331). 
2. Βλ. Notitia Dignitatum, or. XIII 6, 8, σελ. 35 - 36 (Ο. Seeck). Πρβλ. Em. 

Ρ ο ρ e s c u, Inscripfiile din secolele IV - XIII, descoperite in Romania, Βουκου
ρέστι 1976, σελ. 131 - 133, δπου επιγραφή τής Gallatis περιέχει αναφορά σέ κόμη καί 
έξάγιο. Επίσης Α.Η.Μ. J o n e s , LRE 2, σελ. 826 - 827. Αργότερα, οί Comités com
merciorum αντικαθίστανται άπο τους commerciarli, οί όποιοι κατ* αρχή εγκαθίστανται σέ 
συνοριακές μόνο θέσεις Ινώ αργότερα καλύπτουν δλη σχεδόν τήν επικράτεια τής αυτοκρα
τορίας" βλ. Η. A n t o n i a d i s - B i b i c o u , Recherches sur les douanes à Byzance, 
Παρίσι 1963, σελ. 164-165. 

3. Βλ. Amm. Marcellinus Π, σελ. 642 (LCL. άρ. 315). Πρβλ. Α. Ρ i g a n i ο 1, 
δ.π., σελ. 154. — Ι. Β a r n e a, σελ. 393-394 (DID 2 ) . — Ε . Χ ρ υ σ ό ς , δ.π., σελ. 
94 - 95. 

4. Amm. Marcellinus III, σελ. 30-32 (LCL, άρ. 331).— Ζώσιμος, Δ', 10, σελ. 
166-167 (Mendelssohn). 

5. . . .aderant post diverses. . . dein quod commereiis vetitis ultima necessariorum 
inopia barbari stringebantur, adeo ut, legatos supplices saepe mittentes, venialem posce-
rent pacem. . . (Amm. Marc. III, σελ. 32). 
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στή συγκεκριμμένη χρονική περίοδο οσο καί αργότερα1 απέναντι στους γει

τονικούς της βαρβαρικούς λαούς. Τά μέτρα τών οικονομικών κυρώσεων πού 

εφαρμόζονται σήμερα άπο τις Μεγάλες Δυνάμεις έ'ναντι τών μικρότερων κρα

τών, σέ περιόδους όξυνσης τών πολιτικο-στρατιωτικών τους σχέσεων, εφαρμό

ζονταν μέ πολλή επιτυχία άπο τήν εξωτερική πολιτική τοΰ Βυζαντίου άπο 

τους πρώτους κιόλας αιώνες τής ύπαρξης του. Ή σχέση τής οικονομικής εξάρ

τησης τών μικρών βαρβαρικών λαών άπο τή μεγάλη δύναμη τής εποχής, δη

λαδή τή βυζαντινή αυτοκρατορία, σχέση πού επέβαλλε ή 'ίδια ή αυτοκρατορία 

μέ πολύ ευέλικτο τρόπο (προώθηση προϊόντων καί πολυτελών ειδών είτε μέσο 

τοΰ εμπορίου εΐτε ώς δώρα) εϊχε σαν αποτέλεσμα καί τήν πολιτική, στρατιω

τική καί πολιτιστική τους εξάρτηση άπο τήν ίδια δύναμη. Κατά συνέπεια, ή 

διακοπή αυτής τής σχέσης πρώτης ανάγκης γιά τους βαρβάρους, πού διασφά

λιζε προηγούμενα τήν προμήθεια προϊόντων, θά επέφερε αναμφίβολα τήν πο

λιτική αποσταθεροποίηση, τή στρατιωτική διάλυση, τήν κοινωνική εξαθλίωση 

καί τήν πολιτιστική τους οπισθοδρόμηση. Οί απεγνωσμένες, λοιπόν, προσπά

θειες τοΰ Άθανάριχου καί τών άλλων γότθων φυλάρχων γιά επίσπευση τής 

συνθήκης ειρήνης μέ τους βυζαντινούς, μαρτυροΰν τήν αγωνία τους ν' αποφύ

γουν όλες τις παραπάνω δυσμενείς γιά το έ'θνος τους συνέπειες. 

Μέ τή συνθήκη ειρήνης τοΰ 369 2, πού υπογράφεται άπο τον Βάλη καί τον 

Άθανάριχο, δημιουργείται Ινα νέο πλαίσιο γιά τις βυζαντινο-γοτθικές σχέσεις. 

Ό βασιλεύς, δπως τονίζει ό Θεμίστιος στον Έ π ί Ειρήνης Ούάλεντι Λόγο του, 

καίτοι μεγαλ,οδωρότατος ών, όμως τηνικαϋτα ουκ ήσχύνθη φειδωλότατος νομι-

σθήναι. . . καί το σύνηθες αυτών σιτηρέσων παρητεΐτο, καί αντί τών τοσώνδε 

τών πρότερον κομιζομένων μόλις évi σννεχώρει . . .ούτω δε δια πάντοιν εφι-

λ,ονείκησε δήλυν ποιήσαι ουκ άγαπήσας αυτός τήν είρήνην, άλλα φεισάμενος 

τών βαρβάρων. Στή συνέχεια ό Θεμίστιος, επισημαίνοντας τους βαρύτερους 

άπο τους ορούς πού έθεσε ό Βάλης στους Γότθους, αναφέρει: ώστε ούδε τάς 

εμπορίας αύτοϊς, ονδε τάς αγοράς, ας επί τής προτέρας ειρήνης επ αδείας 

εΐχον οποί βούλοιντο ποιεΐσθαι νϋν επ' εξουσίας εχειν άφήκεν3. Ί Ι αναφορά 

τοΰ Θεμίστιου σέ εμπόρια καί αγορές, ας επί τής προτέρας ειρήνης επ' αδείας 

είχον δποι βούλοιντο ποιεΐσθαι, αποκαλύπτει τή μεγάλη έκταση τών εμπορι

κών ανταλλαγών Γότθων καί Βυζαντινών καί τήν απόλυτα ελεύθερη διακίνηση 

τών εμπόρων σ' ολη τήν περίοδο τών ειρηνικών τους σχέσεων. 'Εξάλλου, το 

1. Βλ. πιο κάτω, σελ. 354, σημ. 1, δπου πρεσβεία τών Oövvtov ζητάει άπο τον Λέοντα 
Α' επανάληψη τών εμπορικών σχέσεων. 

2. Βλ. Amm. Marcellinus III, σελ. 32-34 (LCL, 331). Θεμίστιος, Λόγος Ι, σελ. 
160 (Dindorf).— Ζώσιμος, Δ' 11, σελ. 167 - 168 (Mendelssohn). Πρβλ. την ειδική με
λέτη τοϋ Κ.Κ. K l e i n , Der Frieensschluss von Noviodunum. Anz. für Altertums
wissenschaft 5 (1952), σελ. 189 - 192 καί Ε. Χ ρ υ σ ό ς , δ.π., σελ. 101. 

3. Θεμίστιος, σελ. 161 (Dindorf). 
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γεγονός οτι ό Βάλης περιόρισε τον αριθμό τών εμπορίων σέ δύο μόνο πόλεις 

στην όχθη τοΰ Δούναβη, καίτοι τον κέρδους υπάρχοντος κοινού τοις εθνεσιν 

άμφοτέροις εκ τής αμοιβής τών εν χρεία συναλλαγμάτων1, υποδηλώνει τήν 

ύπαρξη καί λειτουργία πολλών εμπορικών κέντρων σ δλο το μήκος τοΰ κάτω 

Δούναβη κατά τήν προαναφερθείσα ειρηνική περίοδο. 

Εϊναι πολλοί οί λόγοι πού υπαγόρευσαν στο Βάλη τους παραπάνω, οχι καί 

τόσο ευνοϊκούς γιά τους Γότθους, δρους. Ή κλονισμένη προς αυτούς εμπιστο

σύνη 2 καί το αμφίβολο γιά τους Βυζαντινούς αποτέλεσμα τών πολέμων τοΰ 

Βάλη (καμμιά ουσιαστική νίκη επί τών Γότθων δεν πραγματοποιήθηκε) δέν 

επέτρεπαν στον τελευταίο μεγαλύτερα ανοίγματα, άλλα αντίθετα τοΰ επέβαλαν 

μια στάση απόλυτα επιφυλακτική. Ή ίδια ή ερμηνεία επίσης πού δίνει ό Θε

μίστιος γιά τον περιορισμό τών εμπορικών κέντρων είναι πολύ χαρακτηριστι

κή καί αποκαλυπτική τής δράσης εμπόρων - κατασκόπων σ' ελεύθερες αγορές3. 

. . .δύο μάνας πάλ,εις τών ποτάμιο προσωκισ'μένων εμπόρια κατεσκευάσατο' 

τοϋτο δε ήν ίίμα μεν σημεϊον τά πάντα επιτάττοντα τοις βαρβάροις τάς σπον-

δάς ποιεΐσθαι, άμα δε πρόνοια τοΰ κακουργονντας ήττον λανθάνειν, άποκε-

κλεισμένης αυτοΐς εις τά ώρισμένα χωρία τής επιμιξίας11. Ή απορρόφηση 

εξάλλου τών προϊόντων τής Μικράς ΣκυΟίας καί τής Κάτω Μυσίας άπο τά 

αυτοκρατορικά στρατεύματα, πού γιά τρία ολόκληρα χρόνια παρέμεναν στις 

δουναβικές περιοχές, περιόρισε στο ελάχιστο τή δυνατότητα ελεύθερων κι' ευ

ρέων συναλλαγών μέ ξένους λαούς. 

Ή κρίσιμη οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθαν οί παραδουνάβιες, 

πλούσιες άλλοτε, περιοχές καί ή αδυναμία τους οχι μόνο γιά εξαγωγή προϊ

όντων άλλα καί γιά τροφοδότηση τών μεθοριακών στρατευμάτων, ανάγκασαν 

το Βάλη νά εκδώσει, στις 3 Μαίου τοΰ 369, διάταγμα προς τον ύπαρχο τής 

'Ανατολής Auxonius γι' αποστολή τροφίμων στά στρατόπεδα τής βόρειας 

Θράκης 5 . Τή μεταφορά μέ καράβια άπο τή Μαύρη Θάλασσα καί τή διανομή 

τών προϊόντων, ανάμεσα στις παραδουνάβιες πόλεις - κάστρα καί στους πύρ

γους, περιγράφει ό Ζώσιμος6, ενώ ό Θεμίστιος, αυτόπτης μάρτυς τών γεγο-

1. Θεμίστιος, σελ. 161-162 (Dindorf). 
2. Τον κλονισμό τής εμπιστοσύνης τών Βυζαντινών προς τους Γότθους άλλα καί τήν 

μακρά προηγούμενη φιλία τών δύο πλευρών άπηχεϊ μία φράση τοΰ Άμμ. Μαρκελλίνου πού 
αναφέρεται στην αποστολή τοϋ Βίκτωρα στους Γότθους για να πληροφορηθεί. . . quam 
ob causam gens amica Romanis, foederibusque longue pacis obstricta, tyranno dederat 
adminicula, bellum principibus legitimus infenti. . . (III, σελ. 28 (LCL, 331)). 

3. Ό Προκόπιος ('Ανέκδοτα 20, εκδ. Η. Mihaescu, σελ. 228) αναφέρει δράση ρωμαίων 
καί περσών έμπόρων-κατασκόπων στην εποχή τοΰ 'Ιουστινιανού άλλα καί πριν άπο αύτη. 

4. Θεμίστιος, σελ. 162 (Dindorf). 
5. Codex Theodosianus VII 4,15, σελ. 318 (Mommsen 1, μέρος 2), 
6. Ζώσιμος, Δ', 10, σελ. 166-167 (Mendelssohn). Πρβλ. V. V e 1 k ο ν, Les 

campagnes. . ., σελ. 42. 
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νότων τοΰ κάτω Δούναβη στην εποχή τοΰ Βάλη, επιβεβαιώνει το Ζώσιμο γιά 

το πλήθος τών τροφίμων πού εισάγονταν στά παρόχθια φρούρια1. Ή περι

γραφή τοΰ Ζώσιμου γιά τή μεταφορά τών τροφίμων μέ πλήθος όλκάδων . . . 

δια τοΰ Εύξεινου πόντου ταΐς έκβολαΐς του "Ιστρου. . .κάντενθεν δια τών πο

ταμίων πλοίων ταΐς επικειμέναις τω ποτάμιο πόλεσιν, μας δίνει μια εικόνα 

τής διαδρομής καί τών μέσων μεταφοράς τών προϊόντων πού προορίζονταν 

είτε γιά το στρατό εί'τε γιά το εμπόριο. 

Σχετικά μέ τις δύο πόλεις πού όρισε ό Βάλης ως εμπορικά κέντρα στή συν

θήκη τοΰ Noviodunum προκύπτουν τά παρακάτω ερωτήματα: α) βρίσκονταν 

αυτά πάνω στή βόρεια ή στή νότια όχθη τοΰ ποταμού; καί β) σέ ποιες ακριβώς 

πόλεις - φρούρια τοΰ δουναβικοΰ limes θά μπορούσαμε νά τά τοποθετήσουμε; 

'Από το Ζώσιμο μαθαίνουμε οτι στή συνθήκη τοΰ Noviodunum ορίσθηκαν 

μεταξύ άλλων καί τά εξής: . . .'Ρωμαίους μεν εχειν μετά πάσης ασφαλείας, 

δσα πρότερον εϊχον, βαρβάροις τε απέγνωστο μή περαιοϋσθαι μηδέ δλως ποτέ 

τοις 'Ρωμαίων επιβαίνειν όρίοις. . .2. 'Από τή μια πλευρά, λοιπόν, ή αυτο

κρατορία διατηρεί τις βορειοδουναβικές της κτήσεις δηλ. φρούρια, προγεφυ

ρώματα, εμπορικά κέντρα, δρόμους κλπ., ενώ άπο τήν άλλη, αφαιρείται άπο 

τους Γότθους το δικαίωμα νά διαβοΰν στο εξής το Δούναβη καί νά πατήσουν 

στο ρωμαϊκό έδαφος. Ή μαρτυρία τοΰ Ζώσιμου φωτίζει, πιστεύουμε, από

λυτα το πρόβλημα μας ως προς το πρώτο του σκέλος. Ό Βάλης δρισε ως κέν

τρα εμπορικών ανταλλαγών μέ τους Γότθους πόλεις πού βρίσκονταν στή βόρεια 

δχθη τοΰ πόταμου. Μια τέτοια απόφαση επέβαλαν σαφώς λόγοι εδαφικής ασφά

λειας. Ή εμπιστοσύνη τών Βυζαντινών προς τους Γότθους εΐχε, όπως προα

ναφέραμε, κλονισθεί λόγω τής προηγούμενης συμπεριφοράς τους, ενώ το αμ

φίβολο αποτέλεσμα τοΰ πολέμου καί ή κρισιμότητα στην οποία είχαν οδηγη

θεί οί σχέσεις τους δεν παρείχαν καμμιά εγγύηση γιά το μέλλον. 

Στο δεύτερο ερώτημα πού θέσαμε παραπάνω, ή απουσία άπο τις πηγές 

οποιασδήποτε αναφοράς σχετικής μέ το θέμα, μας στερεί τή δυνατότητα νά 

δώσουμε συγκεκριμένη απάντηση. 'Από τους αρχαιολόγους πάντως έ'χει υπο

στηριχθεί ή άποψη οτι αυτά τά δυο κέντρα θά πρέπει νά τά εντοπίσουμε, το 

Ινα απέναντι άπο το Noviodunum δπου υπογράφτηκε ή συνθήκη καί το άλ

λο στην Constantiniana Daphne, πού, σύμφωνα μέ τήν περιγραφή τοΰ Προ

κόπιου στο ((Περί κτισμάτων» βρισκόταν στή βόρεια όχθη τοΰ Δούναβη απέ

ναντι άπο το φρούριο Transmarisca 3 . 

1. Θεμίστιος, Λόγος 10, σελ. 162. (Dindorf). Σχετικά μέ τον Λόγο 10, Έπί τής Ειρή
νης Ούάλεντι, τοίί Θεμίστιου, βλ. Τ. Β a r n e a, Themistios despre Scylhia Minor, 
SCIV 18 (1966), 4, σελ. 563-574. 

2. Ζώσιμος, Δ', 11, σελ. 167 - 169 (Mendelssohn). Πρβλ. Ε. Χρυσός, δ.π., σελ. 
101 -102. 

3. Βλ. Τ. Β a r n e a, σελ. 395 (DID 2). Γιά το φρούριο Constantiniana Daphne 
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Κι ενώ ό Βάλης, μέ τή συνθήκη τοΰ Noviodunum, όριζε τά παραπάνω δύο 

κέντρα γιά τις εμπορικές συναλλαγές Βυζαντινών καί Γότθων, ό αδελφός του 

Βαλεντινιανός, αυτοκράτορας τής δυτικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, 'ίδρυε 

δύο χρόνια αργότερα (371 ) a furidamentis μία άλλη πόλη Commercium στο 

Strigonion (Gran) γιά τις εμπορικές συναλλαγές στην περιοχή τοΰ μέσου 

Δούναβη 1 . 

Ό περιορισμός δμως τών εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ τής αυτοκρατορίας 

καί τών βαρβάρων κατ' αυτή τήν περίοδο δεν άφορα μόνο στή μείωση τοΰ αριθ

μού τών εμπορικών κέντρων επεκτείνεται ακόμη καί στά εΐδη τών έμπορευ 

μάτων πού εξάγονταν άπο τήν αυτοκρατορία. Μ' ένα διάταγμα τοΰ 370 - 375 

προς τον στρατιωτικό διοικητή τής Θράκης Θεόδοτο, οί αυτοκράτορες Βάλης 

Βαλεντινιανος καί Γρατιανος απαγορεύουν στο έξης τήν εξαγωγή κρασιού, 

λαδιοΰ καί άλλων ποτών στο Barbarieum 2. "Ομως δέν εϊναι μόνο οί οικονο

μικές κυρώσεις πού, στά πλαίσια τής συνθήκης τοΰ Noviodunum, θέλει νά 

επιβάλει ή αυτοκρατορία στους βόρειους γείτονες της. Τοΰτο το διάταγμα άφο

ρα επί πλέον Ινα οξύ εσωτερικό της πρόβλημα. Ή φράση quidem causa aut 

usus commerciorum, πού περιέχεται σ' αυτό, δείχνει ν' αποσκοπεί κυρίως 

στην καταστολή τοΰ παράνομου εμπορίου, πού στην εποχή τοΰ Βάλη εΐχε 

πάρει μεγάλες διαστάσεις καί κατευθυνόταν κυρίως άπο τους στρατιωτικούς 

ηγεμόνες τών δουναβικών επαρχιών. Ό Θεμίστιος, περιγράφοντας τήν κατά

σταση πού επικρατούσε στο βόρειο σύνορο τής αυτοκρατορίας στην εποχή τοΰ 

αυτοκράτορα Βάλη, σέ κάποιο σημείο τοΰ Αόγου του αναφέρει: φρονράρχας δέ 

και ταξιάρχας, έμπορους μάλλον και τών ανδραπόδων καπήλονς, οΐς τοΰτο 

μόνον έργον προσέκειτο, πλείστα μέν ώνήαασθαι, πλείστα δε και απεμπόλησαν 

τών φυλάκων δέ έλαττοϋσθαι τον αριθμόν, δπως αν γένοιτο κέρδος αύτοϊς ή 

μισθοφορά τών εκλειπόντων ταντα δέ τά φρούρια κατερρυηκότα, γυμνά και 

ανθρώπου καί δπλων 3 . 

Ή κρίσιμη κατάσταση πού επικρατεί στην περιοχή τοΰ κάτω Δούναβη γύρω 

στά 369 - 370, δπως τήν παρουσιάζει ό Θεμίστιος, γίνεται ακόμη κρισιμότερη 

στή δεκαετία πού ακολουθεί. Το εσπευσμένο πέρασμα τών Βησιγότθων στην 

αυτοκρατορία καί ή σύγχυση πού προκαλείται στις νοτιοδουναβικές επαρχίες 

άπο τήν εκεί εγκατάσταση τους, δημιουργούν τις καλύτερες συνθήκες γιά μια 

βλ. Προκόπιος IV, Περί κτισμάτων, IV 7, σελ. 132 (Haury) καί Amin. Marcellinus 
III, σελ. 30 (LCL, 331 ). Πρβλ. επίσης D. Τ u d ο r, Ollenia romana, σελ. 450 - 451. 

1. CIL, ΠΙ, 3653: . . .burgum cui nomen commercium qua eausa et factus est, a furi
damentis et construxit. . . 

2. . . .Ad barbarieum transferendi vini et olei et liquamìnis nullum quisquam ha-
beat facultalem ne gustu quidem eausa aut usus commercior. . . (Codex Iustinianus, 
IV 41, 1, CJC, 11 (Krueger). 

3. Θεμίστιος, Λόγος 10, σελ. 162 (Dindorf). 



344 ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΟΥΡΑ 

ασύστολη καί ασύδοτη δράση παράνομων έμπορων. Το εμπόριο τών δούλων 

επίσης, πού σέ παλαιότερες εποχές διεξαγόταν εκτενώς στις αγορές τής Μ. 

'Ασίας καί τής Αιγύπτου, γνωρίζει ιδιαίτερη ακμή αυτή τήν εποχή στις παρα

δουνάβιες επαρχίες 1. 

Οί συγγραφείς τοΰ 4ου καί 5ου αι., επισημαίνοντας τις αιτίες πού προκά

λεσαν τήν ήττα τών Βυζαντινών στή μάχη τής Άδριανούπολης το 378 καί 

καυτηριάζοντας μέ δριμύτητα τήν παράνομη δράση τών στρατιωτικών διοι

κητών άλλα καί τών κατοίκων τής Θράκης, μέ τις λεπτομερείς περιγραφές 

τους μας βοηθούν νά σχηματίσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα τόσο τοΰ είδους 

οσο καί τής έ'κτασης τοΰ παράνομου εμπορίου πού διεξαγόταν αυτή τήν εποχή 

στά βόρεια σύνορα τής αυτοκρατορίας. Ό Εύνάπιος, περιγράφοντας τή μετα

φορά τών Βησιγότθων στην αυτοκρατορία (376) καί επικρίνοντας τή συμπε

ριφορά τών βυζαντινών στρατιωτικών ηγετών καί στρατιωτών απέναντι στους 

γότθους πρόσφυγες αναφέρει χαρακτηριστικά τά εξής: . . .τους δε το μέγεθος 

κατείχε τών δώρων, τά τε λινά υφάσματα καί το τών στρωμάτων επ' αμφό

τερα θυσανοειδές, έκαστος δέ απλώς αύτ€ον ύπελάμβανε καί τήν οικίαν κατα-

πλήσειν ο'ικετών και τά χο)ρία βοηλατϋίν και τήν έρωτικήν λύτταν τής περί 

ταντα εξουσίας2. 

Οί υπεύθυνοι, λοιπόν, γιά τήν υποδοχή τών Γότθων δεν άρκοΰνται στην εξα

σφάλιση μόνο οϊκεταίν καί βοηλατών επιδίδονται μέ απληστία καί στο λαθρεμ

πόριο άλλων ειδών, περιζήτητων ίσως στην περιοχή, δπως τά λινά υφάσματα 

καί τά χαλιά. Καί è Ζώσιμος, άvαφερóμεvoc στά ίδια γεγονότα, καυτηριάζει 

μέ το ίδιο περίπου υφός τήν ασύδοτη συμπεριφορά τών ταξιάρχων καί στρα

τιωτών πού, παραμελοΰντες το καθήκον τους, επιδίδονται μέ αισχρότητα στην 

απόκτηση οίκετών ή γεωργών^. 

Ό Άμμιανος Μαρκελλϊνος στην περιγραφή τών γεγονότων, πού ακολούθη

σαν το πέρασμα τών Βησιγότθων στην αυτοκρατορία, επιχειρεί νά προσδιορί

σει μέ σαφήνεια τις αιτίες πού οδήγησαν στον όλεθρο τής Άδριανούπολης. 

Στην αφήγηση του, πού είναι πιο λεπτομερειακή καί περισσότερο αποκαλυ

πτική άπο τις αφηγήσεις άλλων συγγραφέων τής εποχής, παρουσιάζεται, 

1. Γενικά γιά το δουλεμπόριο στή βυζαντινινή αυτοκρατορία βλ. A n n e H a d j i -
n i k o l a o u - Μ a r a v a , Recherches sur la vie des esclaves dans le monde by
zantin, 'Αθήνα 1950, σελ. 134 κέ. Il e 1 g a Κ ö ρ s t e i n, Die byzantinische Skla
verei in der Historiographie des letzten 125 Jahre, Klio 43 - 45 (1965), σελ. 560 - 576. 
Ειδικότερα για το θέμα μας βλ. V. V e 1 k ο ν, Zur Frage des Sklaverei auf der Balkan
halbinsel während der Antike, Et. Balk. . 1 (1964). 

2. Εύναπίου, 'Ιστορία ή μετά Δέξιππον, σελ. 237 -238 (H.G.M, Ι.). 
3. Ζώσιμος, Δ', 20, σελ. 175(Mendelssohn): . . . τών δε ταξιάρχων καί όσοι στρατια)-

τών ήγεμονίαν είχον, διαβάντων μεν ίψ ώ τε όπλων δίχα τους βαρβάρους επί τά 'Ρωμαίων 
όρια διαπέμψαι, μηδενός δε γενομένων έτερον πλην γυναικών ευπρόσωπων επιλογής καί 
παίδων ωραίων είς αίσχρότητα θήρας ή οίκετών ή γεωργών κτήσεως. . . 
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ανάγλυφα δοσμένη, ή εικόνα τοΰ παράνομου εμπορίου καί τοΰ δουλ.εμπόριου, 

κατευθυνόμενου κυρίως άπο τους στρατιωτικούς ηγέτες τής περιοχής, τους 

οποίους ό συγγραφέας δεν διστάζει ακόμη καί νά κατονομάσει. Στηλιτεύοντας 

τήν ανικανότητα καί απληστία τών δύο στρατιωτικών διοικητών τής Θράκης 

Lupicinus καί Maximus τονίζει δτι ή ξεδιάντροπη πλεονεξία τους υπήρξε 

materia rnalorum omnium1. 'Αντί νά προμηθεύσουν τους γότθους πρόσφυ

γες μέ τρόφιμα καί νά τους παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια, σύμφωνα μέ τή 

διαταγή τοΰ αυτοκράτορα, τους πουλοΰν σκύλους καί σέ αντάλλαγμα παίρνουν 

δούλους ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται καί παιδιά γότθων ευγενών 2 . 

Ή παράνομη αγοραπωλησία ανθρώπινου δυναμικού μέσα άπο τις τάξεις τών 

Γότθο^ν έ'χει πάρει τέτοιες διαστάσεις πού αναγκάζει πολλούς Βησιγότθους 

πρόσφυγες, πού διαβλέπουν ίσως τον κίνδυνο πού απειλεί το γένος τους, νά 

παραμείνουν στην όχθη τοΰ πόταμου καί νά μήν προχωρήσουν νοτιότερα3. 

Αργότερα, δταν οί βυζαντινογοτθικές σχέσεις οξύνονται καί τή στιγμή ακόμη 

πού επιχειρείται κάποιος διάλογος ανάμεσα στους ηγέτες τών δύο πλευρών, 

ό Lupicinus δέν διστάζει καί στην ύστατη αυτή στιγμή ν' απαγορεύσει στους 

Γότθους τήν είσοδο στις πόλεις καί τή νόμιμη αγορά τών απαραίτητοι για 

τή ζωή τους, ενθαρρύνοντας καί πάλι το παράνομο εμπόριο4. 

Ή οξεία δυσαρέσκεια πού έ'χει προκαλέσει στους Βησιγότθους ή συμπερι

φορά τών άρχων τής Θράκης τους οδηγεί στην εξέγερση. Στις δυνάμεις τοΰ 

Φριτιγέρνη προστίθεται καθημερινά πλήθος άπο ομογενείς του πού εΐχαν που

ληθεί ως δοΰλοι στους βυζαντινούς εμπόρους πριν άπο το ομαδικό τους πέρα

σμα στην αυτοκρατορία καθώς καί ένας μεγάλος αριθμός άπο εκείνους πού 

εΐχαν ανταλλαγεί γ ιά μια σταγόνα κρασιού καί μερικά ψίχουλα μαύρου ψωμιού, 

δπως χαρακτηριστικά αναφέρει δ Άμμιανός 5 . 

II . 

Ή άφιξη τών Ουννων 6 στις βορειοδουναβικές περιοχές στά τέλη τοΰ 4ου 

αί. καί ή δημιουργία τοΰ μεγάλου ούννικοΰ βασιλείου στο α' μισό τοΰ 5ου δέν 

1. Amin. Marcellinus III, σελ. 406 {LCL, άρ. 331). 
2. . . .cum traducti barbari victus inopia vexarentur, turpe commercium duces isn-

vissimi cogitarunt, et quantos undique insatiabilitas colligere poluil eanes pro singulis 
dederunt mancipiis, inter quae et filii dueit sunt optimatum... (Amm. Marc. I l i , σελ. 406). 

3. At vero Thervingi. . .propre ripas etiam tum vagabantur . . .et tenebantur consulto 
nefandis nundinandi commerciis. . . (Amm. Marc. I l i , σελ. 408 (LCL, 331). 

4. Amm. Marcellinus I II , σελ. 410 (LCL, 331). 
5. . . .quod confluebat ad eos in dies ex eadem gente multitudo, dudum a mercatori-

bus vevundati, adiectis plurimis quos primo trangressu necati inedia vino exili vel pa
nts frustis mutavere vilissimis (Amm. Marc. I l i , σελ. 422 (LCL, 331). 

6. Για τήν άφιξη τών Ουννων στις περιοχές του Δούναβη, βλ. F. Α 1 1 h c i ni, Gesch. 
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θά επηρεάσει καθόλου τή χαραχθείσα πολιτική γραμμή πού ακολούθησε το 

Βυζάντιο στον 4ο αί. γ ιά τήν αντιμετώπιση τών βορείων γειτόνων του. 'Ανα

φορικά μέ τις έμπορικο-οικονομικές σχέσεις οί πηγές τής εποχής μαρτυροΰν 

τον ίδιο εντατικό ρυθμό ανάπτυξης τους πού επιδιώκεται άλλοτε άπο τή 

μια πλευρά καί άλλοτε άπο τήν άλλη. 
Βέβαια, ή κατά καιρούς όξυνση τών πολιτικών σχέσεων βυζαντινής αυτο

κρατορίας καί Ουννων θά επηρεάσει αρνητικά καί τον ρυθμό τών εμπορικών 

τους σχέσεων ή ακόμη θά οδηγήσει στην πλήρη διακοπή τους. Ί Ι ραγδαία 

εξέλιξη τών λαών τής ούννικής συνομοσπονδίας πού άρχισε στην τρίτη περίπου 

δεκαετία τοΰ 5ου αί. καί κορυφώθηκε στην εποχή τοΰ 'Αττίλα καί ή ανάγκη 

γιά δημιουργία γερών πο) ιτ ικών καί κοινωνικών βάσεων πού θά στήριζαν το 

οικοδόμημα τής ούννικής αυτοκρατορίας 1 , οδήγησαν τήν ηγεσία της σέ μια 

προσπάθεια δημιουργίας οικονομικών κυρίως σχέσεων τόσο μέ τήν ανατολική 

δσο καί μέ τή δυτική αυτοκρατορία. Ή επιθυμία τών Ουννων γιά ανάπτυξη 

εμπορικών σχέσεων μέ τους Βυζαντινούς αναφέρεται άπο τον IIρίσκο σαν ένας 

άπο τους βασικούς δρους πού θέτουν στην πρώτη σημαντική συνθήκη ειρήνης 

πού υπογράφεται μεταξύ τους το 435 στή Μάργο. . . είναι δε και τάς πανηγύ

ρεις Ισόνομους και ακίνδυνους 'Ρωμαίοις τε και Οϋννοις. . . άπαιτοΰν οί άπε-

σταλ.μένοι τών Ουννων ήγεμόνο^ν Ά τ τ ή λ α καί Βλήδα άπο τους βυζαντινούς 

πρέσβεις μαζί μέ τις 700 λίτρες χρυσοΰ κατ ' έτος καί τά λύτρα γ ιά τήν εξα

γορά τών ρωμαίων αιχμαλώτων 2. Αυτά τά υψηλά ετήσια επιδόματα πού ζ η 

τούν οί Ούννοι μαζί μέ τά χρήματα γιά τήν εξαγορά τών βυζαντινών αιχμαλώ

των, θά εξασφαλίσουν στις ηγετικές τους τάξεις τή δυνατότητα αγοράς κατα

ναλωτικών αγαθών καί πολυτελών ειδών άπο εμπορικά κέντρα τοΰ Βυζαντίου 3 . 

der Hunnen IV, σελ. 271-305.— Ο. Μ a e n e li e n - II e 1 f e n, Die Welt der 
Hunnen, σελ. 21 καί «Istoria Romînioi». 2, σελ. 694 - 704. 

1. Ενδιαφέρουσες για τήν κοινωνικο-οικονομική κατάσταση τής ούννικής συνομοσπον
δίας είναι: ή μελέτη τής S u z a n a D o l i n e s c u - F e r c h e , On Socio-economic 
relations between natives and Huns at the Lower Danube καί τοΰ R. 11 a r h ο i u, 
Aspects of the socio-political situation in Transylvania during the 5th century, στον 
τόμο Relations between the autochthonous population and the migratory populations. 
Βουκουρέστι 1975, σελ. 91 - 98 καί 99 - 109 αντίστοιχα. 

2. Πρίσκος, σελ. 121 - 122. 
3. Τήν αποψή μου ότι τα χρήματα πού «παιρναν οί Ούννοι άπο τους Βυζαντινούς ώς 

ετήσια επιδόματα ή ύπο άλλη μορφή τα χρησιμοποιούσε ή ηγετική τους τάξη για προμήθεια 
αγαθών άπο το Βυζάντιο, τήν στηρίζω σέ τρεϊί κυρίως μαρτυρίες τοΰ Πρίσκου: α) ή σύ
ζυγος τοΰ Όνηγήσιου καί οί θεραπαινίδες της υποδέχονται τον 'Αττίλα προσφέροντας του 
δψα καί οίνον (C. de Boor, σελ. 1 3 Ί ) ' στο επίσημο δεϊνο πού παραθέτει ό 'Αττίλας στους 
βυζαντινούς πρέσβεις οινοχόος προσφέρει στον κάθε καλεσμένο κύλικα με κρασί (C. de 
Boor, σελ. 143)· β) αντίθετα, όταν κάτοικοι τής Σκυθικής, υπήκοοι τής ούννικής αυτο
κρατορίας, υποδέχονται τοίς βυζαντινούς πρέσβεις στην ίδια χρονική περίοδο τους προσφέ
ρουν αντί σίτου κέγχρον καί αντί οίνου μέδον (C. de Boor, σελ. 131 ) καί γ ) ό Όνηγήσιος. . . 
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Ή Μάργος (στή νότια όχθη τοΰ Δούναβη) μαρτυρεΐται στά 442 σάν σπου

δαίο εμπορικό κέντρο τής εποχής. 'Εδώ, όπως υποδηλώνει το σχετικό χωρίο 

τοΰ Πρίσκου, ή αγορά ήταν ανοικτή καί προς τά έξω, προσιτή καί άπο τους 

βαρβάρους εμπόρους· ανάμεσα σ' αυτούς, φαίνεται πώς δρούσαν καί κατά

σκοποι 1, δπως μπορεί ευλόγα νά το υποθέσει κανείς άπο τήν ευκολία μέ τήν 

οποία κατέλαβαν οί Ούννοι το φρούριο τής πόλης κατά τον τής πανηγνρεο>ς 

καιρόν2. Μεγάλη εμπορική ακμή, στην εποχή τοΰ 'Αττίλα, γνώρισε καί το 

Βιμινάκιο" . . .κατ' εμπορίαν δε ες το Βιμινάκιον, εληλυθέναι τήν προς τω 

"Ιστρω ποταμό) Μυσών πάλιν, αποκαλύπτει ό "Ελληνας τής ούννικής αυλής 

στον Πρίσκο, δταν ό τελευταίος τον συναντά στά 448 έ'ξω άπο τον περίβολο τών 

οικημάτων τοΰ Όνηγήσιου 3 . 

Οί παρεμβατικές αναφορές τοΰ 11 ρίσκου σέ δύο νοτιοδουναβικές πόλεις -

εμπόρια άπηχοΰν, ίσως, τή γενικότερη κατάσταση πού επικρατούσε σ' δλες 

τις πόλεις τής περιοχής. Φαίνεται πώς δλες οί πόλεις - φρούρια τής δουναβικής 

γραμμής, πού μέ τή λαμπρή τους οχύρωση ανέστειλαν τή διάβαση τοΰ πότα

μου άπο τους βαρβάρους μέχρι τήν εποχή τοΰ 'Αττίλα 4, εϊχαν εξελιχθεί σέ 

σπουδαία βιομηχανικά καί εμπορικά κέντρα στά α' μισό τοΰ 5ου αί. Αυτές 

οί πόλεις (Singidunum, Viminacium, Vononia, Oescus, Novae, Doros-

tolum κ.λ.π. ) υπήρξαν κατά κάποιο τρόπο (de pendant balkanique» τών 

σπουδαίων κέντρων τής Μ. 'Ασίας, γνωστών άπο τή ρωμαϊκή εποχή, δποκ 

εκείνων τής Νικομήδειας, Νίκαιας, Κυζίκου, 'Εφέσου, Μιλήτου, Ταρσοΰ κλπ.5. 

βαλανεΐον. . . μέγα φκοδόμει λίθους ίκ τής 1Ιαιόνυ>ν διακομήσας γής· ούδί γαρ ούδί λίθος 

ου δένορον παρά τοις εκείνο το μέρος οίκοΰσι βαρβάροις εστίν, άλλα επιισάκτιο τή ϋλη 

κέχρηνται ταύτη. . . (C. de Boor σελ. 134 ). Βλ. σχετικά καί τήν άποψη τοΰ P. L e m e Γ Ι e, 

(Invasions et migrations, σελ. 279, σημ. 2), σύμφωνα μέ τήν οποία τα ετήσια επιδόματα 

—ού πλήρωνε ή αυτοκρατορία στους ßapßaprxoüc λαούς τής επιστρέφονταν δια τής εμπορικής 

όδοϋ. 

1. Βλ. παραπάνω, σελ. 341, σ^μ. 3. 

2. ΓΙρίσκος, σελ. 575 (C. de Boor). Για τις εμπορικές πανηγύρεις τής βυζαντινής 

αυτοκρατορίας, βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, Γ', 'Αθήνα 1949, 

σελ. 270 - 283. 

3. . . .τότε δη γελάσας έλεγε Γραικός μεν είναι το γένος, κατ' εμπορίαν οί ές τα Βι

μινάκιον εληλυθέναι τήν προς τώ "ίστριρ ποταμοί Μυσών πάλιν, πλείστον δι εν αυτή δια-

τρΐψαι χρόνον και γυναίκα γήμασθαι ζάπλουτον, τήν όέ εντεύθεν ενπραγίαν εκδύσασθαι 

υπό τοις βαρβάροις τής πόλεως γενομένης, καί δια τον νπάοξαντα πλοϋτον αύτώ Όνηγηαίω 

εν τ ή τών λαφύρων προκριθήναι διανομή. . . (C. de Boor. σελ. 135). ΟΊ "Ελληνες, συνε

χίζοντας τήν παράδοση, ασχολούνται δραστήρια μέ τό εμπόριο καί κατά τή βυζαντινή περίο

δο. "II εγκατάσταση τους σέ μεγάλα εμπορικά κέντρα τών συνόρων τής αυτοκρατορίας τους 

παρεΐχτ τή δυνατότητα άσκησης τοϋ εμπορίου καί μέ ξένους λαούς καί τους προσέφερε με

γάλες ευκαιρίες για εμπλουτισμό. 

'r. Προκόπιος IV, Περί κτισμάτων IV 5, 1, σελ. 125 ( I l a u r y ) . 

5. H é l è n e A n t o n i a d i s - B i b i c o u , δ.π., σελ. 195. 
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Οί φοβερές επιδρομές τών Ουννων στά 442 - 3 καί 447 - 8 κατέστρεψαν κι 

ερήμωσαν τις πόλεις καί τά φρούρια πού βρίσκονταν πάνω στην όχθη τοΰ Δού

ναβη. Στά 448 ό'Λττίλας, επιδιώκοντας τή μετατόπιση τοΰ συνόρου νοτιότερα 

τοΰ Δούναβη, απαιτεί άπο τον αυτοκράτορα τοΰ Βυζαντίου, μέσο τών απεσταλ

μένων του, τή μεταφορά τής αγοράς άπο την όχθη τοΰ "Ιστρου στή Ναϊσσο 

ην δριον ως έπ' αύτοϋ δηωΟείσαν τής Σκνθών και 'Ρωμαίων ετίθετο γής. . . 1 

Το γεγονός δτι ή λειτουργία αγορών αποτελεί έ'ναν άπο τους βασικούς δρους 

πού κάθε φορά θέτουν οί Ούννοι στους βυζαντινούς κατά τις διαπραγματεύσεις 

τους 2, μαρτυρεί οχι άπλα τήν επιθυμία τους γιά εμπορικές ανταλλαγές, άλλα 

τήν επιτακτική ανάγκη τών ηγετών καί τών φυλών τής ούννκής συνομοσπον

δίας γιά προμήθεια προϊόντων άπο το Βυζάντιο. Είναι μιά αναγκαία κοινωνι

κοοικονομική εξάρτηση, υπό τήν έννοια τής επιβίωσης γιά τους Οΰννους, πού 

επέβαλε ή ϊδια ή πολιτική τοΰ Βυζαντίου μέ τή συνεχή προς αυτούς προώθηση 

καταναλωτικών αγαθών καί πολυτελών ειδών, ή οποία δμως είχε καί ευεργε

τικά αποτελέσματα συνιστάμενα στην πολιτιστική ανάπτυξη καί εξέλιξη τους. 

Σημαντικό ρόλο, στην προώθηση ή τήν προμήθεια ειδών εμπορίου καί πολυ

τελών αντικειμένων στά ανώτερα κοινωνικά στρώματα τής ούννικής συνομο

σπονδίας, έπαιξαν οί πρεσβείες. Οί συχνές αναφορές τοΰ Πρίσκου σέ προσφο

ρές διαφόρων δώρων άλλα καί συγκεκριμένων ειδών 3 κατά τή βυζαντινή δι

πλωματική αποστολή τοΰ 448 στο ούννικά βασίλειο, απηχούν τήν έλλειψη αυ

τών τών ειδών άπο τήν ούννική κοινωνία καί τή σφοδρή επιθυμία τής ηγετι

κής της τουλάχιστον τάξης νά τά προμηθευτεί. . . δώροις ό Μαξιμινος Έδέ-

κωνα καί Όρέστην έΟεράπευσε σηρικοϊς εσθήμασι και λίθοις Ίνδικοΐς. . . 4 " 

. . . αναφέρει σέ κάποιο σημείο τής αφήγησης του ό Πρίσκος, ενώ σέ άλλο 

σημείο, εξιστορώντας τις περιπέτειες τής βυζαντινής διπλωματικής αποστο

λής στή χώρα τών Ουννων τονίζει. . . παρά τήν βασιλίδα άφικόμεθα. . . και 

δώροις άμειψάμενοι, τρισί τε άργυραΐς qιάλαις καί ερνθροΐς δέρμασι και τω 

εξ 'Ινδίας πεπέρει καί τω καρπώ τών φοινίκων καί έτέροις τραγήμασι δια το 

μή επιχωριάζειν τοις βαρβάροις ούσι τιμίοις5. Ίνδικάς καρυκείας άπήτησε 

καί ό χαγάνος τών Άβάρων, 150 χρόνια αργότερα, άπο το στρατηγό τών βυ

ζαντινών Π ρίσκο καί απολαβών τάς 'Ρωμαϊκάς δωρεάς, καταρωματισάμενος 

ήσθη λίαν περιχαρώς6. 

1. Πρίσκος, σελ. 579 (C. de Boor). 

2. Βλ. πιο πάνω, σελ. 346, σημ. 2. 

3. Πρίσκος, σελ. 131, 138, 150 (C. de Boor). 

4. Πρίσκος, σε>. 123 (C. de Boor). Για το εμπόριο καί τή παραγωγή τοΰ μεταξιού 

στο Βυζάντιο, βλ. R. S. L o p e z, Silk industry in the Byzantine Empire, Bpeculum 

20 (1945), σελ. 1- 42. 

5. Πρίσκος σελ. 132 (C. de Boor). 

6. Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, VII 13, σελ. 267 - 268 (C. de Boor). Ό Θεοφάνης 

(C. de Boor, σελ. 278) επαναλαμβάνοντας περίπου τα όσα αναφέρει ό Θεοφύλακτος λέει 
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Ό 'Αττίλας ες τήν 'Ρωμαίων άφορων φιλιοτιμίαν ην εποιοϋντο ευλάβεια τον 

μή παραβαθήναι τάς σπονδάς, όσους τών επιτηδείων ευ ποιεΐν έβούλετο έπεμπε 

παρ' αυτούς τ. Οί αλλεπάλληλες λοιπόν πρεσβείες τών Ουννων στή βυζαντινή 

πρωτεύουσα δέν επεδίωκαν πάντοτε τήν επίλυση πολιτικών π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν 

πολλές φορές αποσκοπούσαν στον εμπλουτισμό τοΰ 'Αττίλα καί τών επιτη

δείων του. Τ ά περιζήτητα στους βαρβαρικούς κύκλους εΐδη έφθαναν στις αυλές 

τών βαρβάρων βασιλέων εϊτε ώς δώρα - προσφορές Βυζαντινών εί'τε ακόμη 

καί δια τής εμπορικής όδοΰ. 

"Ομως το εμπόριο πολυτελών καί σπάνιων προϊόντων, πού δέν προορίζονταν 

γιά τις πλατιές μάζες τοΰ λαοΰ άλλα γιά μια μικρή μειοψηφία προνομιούχων 

τής βαρβαρικής κοινωνίας, διεξαγόταν, δπως προκύπτει άπα άμεσες ή έμμε

σες πληροφορίες, σέ επίπεδο πρέσβεων. Τόσο στην εποχή τού 'Αττίλα, σύμ

φωνα μέ τις μαρτυρίες τοΰ Πρίσκου, δσο καί αργότερα οί πρεσβείες τών βαρ

βάρων στο Βυζάντιο, έκτος άπο τή συζήτηση ή επίλυση καθαρά πολιτικών 

ζητημάτο^ν, έξουσιοδοτοΰντο άπο τον εκάστοτε ηγεμόνα ή βασιλιά τους στή 

διαπραγμάτευση καί οικονομικών θεμάτων. Τέτοια θέματα ήταν ό καθορισμός 

τοΰ ύψους καί ή είσπραξη τών ετήσιων επιδομάτων, ή υπογραφή εμπορικών 

συμφωνιών καί ή επί τόπου αγορά άπο τους 'ίδιους, κατά τήν περίοδο τής παρα

μονής τους στην Κωνσταντινούπολη, καταναλωτικών προϊόντων, δπλων καί 

πολυτελών ειδών. 

Το 562 οί πρέσβεις τών 'Λβάρων στην Κωνσταντινούπολη δέχονται πλού

σια o&pct άπο τους Βυζαντινούς καί αγοράζουν πολλά απαραίτητα σ' αυτούς 

π ρ ά γ μ α τ α καί δ π λ α 2 . Αίγο αργότερα (580) ό Ταργίτιος, απεσταλμένος τοΰ 

χαγάνου Βαϊανοΰ στην Κωνσταντινούπολη, επιστρέφει στην πατρίδα του, μ' ένα 

μέρος τοΰ φόρου σέ χρυσό καί μέ φόρτο εμπορευμάτων αποκτηθέντων μέ τήν 

καταβολή στους Βυζαντινούς ενός σημαντικού ποσοΰ άπο τ ά ετήσια επιδό

μ α τ α 3 . Το έτος 582, μετά τήν κατάληψη τοΰ Σιρμίου, υπογράφονται άπο τους 

άβάρους πρέσβεις καί τον αυτοκράτορα Μαυρίκιο συνθήκαι επονίδειστοι, δπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ό Θεοφύλακτος Σιμοκάττης. Ή συμφωνία προβλέπει 

χαρακτηριστικά: . . . ομοίως και δ Πρίσκος είδη τινά 'Ινδικά άντέπεμψε τω βαρβάρφ πέ-
περίτε και φνλλον Ίνδικον καί κόστον και κασσίαν και έτερα τών επιζητούμενων, καθεζο-
μένου τον χαγάνου εις το Σέρμιον. Και ταύτα δεξάμενος ήσθη επ' αύτοίς. . . Για τή δράση 
τών βυζαντινών εμπόρων στο 'Ινδικό βασίλειο βλ. Μαλάλας, Χρονογραφία, σελ. 433 (έ'κδ. 
Βόννης). Πρβλ. Α.Η.Μ. J o n e s , Le déclin du monde anüque (284-610), Παρίσι 
1970, σελ. 297. 

1. Πρίσκος, σελ. 579 (C. de Boor). 
2. Μένανδρος, σελ. 444 (C. Porphyrogeniti Ι De legationibus, C. de Boor). 
3. . . ."Οτι Βαϊανος ό τών Άβάρων χαγάνος. . . Ταργίτιον προς βασιλέα στείλας, ώς 

τά συνταχθέντα κομίσαιτο τών χρημάτων, όγδοήκοντα δέ χιλιάδες ύπήρχον εις έτος εκα-
στον νομίσματος, επειδή τόν τε άλλον φόρτον, δν εκ τών χρημάτων ενεπορενσατο, καί τα 
χρυαίον έχων επανήκεν ώς αυτόν. . . (Μένανδρος, σελ. 471 (C de Boor). 
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καταβολή στους 'Λβάρους 80.000 χρυσών νομισμάτων αν έτος εκαστον είτε 

σέ χρήματα εϊτε σέ πολυτελή εμπορεύματα1. 

Ιίαρατηροΰμε οτι οί ανώτερες τάξεις τών βαρβάρων δέν αρκούνται μόνο στά 

πολυάριθμα πλούσια καί πολυτελή δώρα πού τους προσφέρει ό αυτοκράτορας 

ή οί βυζαντινοί αξιωματούχοι- προχωροΰν καί στην αγορά τέτοιων ειδών κα-

ταβάλλοντας σημαντικό μέρος τών ετήσιων επιδομάτων. Τοΰτο σημαίνει οτι 

ή αδιάκοπη προμήθεια καί χρήση αγαθών άπο το Βυζάντιο δέν μπορεί νά ερ

μηνευθεί σάν απλή τάση τών βαρβάρων νά μιμηθούν τον τρόπο ζωής τών Βυ

ζαντινών, άλλα έ'χει παγιωθεί ώς κοινωνική νοοτροπία. Στο αναγκαίο αυτό 

αποτέλεσμα οδηγήθηκαν τόσο άπο τή γεωγραφική δσο κυρίως άπο τήν πολι

τική τους προσέγγιση μέ το Βυζάντιο. Τοΰτο (το Βυζάντιο) στην προσπάθεια 

του ν' αποτρέψει τήν προσοχή καί τα ενδιαφέροντα τους άπο τις πολεμικές 

επιχειρήσεις πού διαρκώς έθεταν σέ κίνδυνο τά σύνορα καί τήν εδαφική του 

ακεραιότητα, επεδίωξε μέ κάθε δυνατό τρόπο νά τους προσελκύσει στην πολι

τική καί πολιτιστική σφαίρα επιρροής του. Κατ' αυτή τήν έννοια οί αλλεπάλ

ληλες επαφές αξιωματούχων τών δύο πλευρών, στά πλαίσια τών διπλωματι

κών τους αποστολών, οί συνεχείς προσφορές δώρων καί ή επίδειξη τοΰ πλούτου 

καί τοΰ μεγαλείου τής βυζαντινής πρωτεύουσας καί αυλής 2, στά πλαίσια τής 

εξωτερικής της πολιτικής, συνέβαλαν ουσιαστικά στην κοινωνική καί πολι

τιστική τους εξέλιξη. 

Μέσα άπο το πνεΰμα αυτής τής πολιτικής θά πρέπει νά ερμηνευθεί καί το 

περιεχόμενο τοΰ νόμου τής 6ης 'Ιουλίου τοΰ 381, πού δημοσιεύθηκε στην Κων

σταντινούπολη άπο τους Γρατιανό, Βαλεντινιανο καί Θεοδόσιο. Σύμφωνα μέ 

αυτόν το νόμο πού ί'σχυε καί αργότερα, οί ociaçarii όφειλαν νά εισπράττουν 

το vestigal άπο τους απεσταλμένους ξένων εθνών μόνο γιά αντικείμενα πού 

εισήγαγαν στην αυτοκρατορία άπο τή χώρα πού προέρχονταν. 'Αντίθετα 

γιά εκείνα πού έξήγαν —• quae sunt tarnen lege concessele — απαλλάσσονταν 

άπα οποιαδήποτε τελωνειακή επιβάρυνση3. 'Επίσης, Ινας άπο τους δρους 

συνθήκης ειρήνης, πού υπογράφτηκε στά 562 άπο τους Ιουστινιανό καί 

Χοσρόη Α', προέβλεπε γιά τους πρέσβεις καί αγγελιοφόρους πέρσες καί 

βυζαντινούς το δικαίωμα νά περνούν τά σύνορα μέ τάς εμπορίας ας επι-

1. . . .όγδοήκοντα χιλιάδας χρυσών καθωμολόγονν άν' έτος εκαστον τοις βαρβάροις 

εγκαταβάλλεσθαι δι εμπορίας αργύρου τε και ποικίλης έσθήτος. . . (Θεοφ. Σιμοκάττης, J 3, 

σελ. 45 (C. de B o o r ) ) . Βλ. καί σελ. 346, σημ. 3 σχετικά μέ τήν επιστροφή τών ετησίων 

επιδομάτων στην αυτοκρατορία. 

2. Πρίσκος, σελ. 580 (C. do Boor) .—Ζώσιμος, Δ', 34, σελ. 189 (Mendelssohn). 

3. Λ legatis gentium devotarum ex his tantum speeiebus, quas de locis propriis, unde 

conveniunt, hue déportant, oclavari vestigal accipiant quas vero ex Romano solo, quae 

sunt tarnen lege concessae, ad propria déférant, has habeant a praestatione immunes ac 

Zi&eras...(Cod. Theodosianus, I V 6 1 , 8 σελ. 193 M o m m s e n ) . Πρβλ. H. A n t o n i a d i s -

B i b i c ο U, δ.π. σελ. 4 7 - 4 8 καί 61. 
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φέρονται χωρίς έλεγχο, χωρίς εμπόδια καί χωρίς νά πληρώνουν φόρο1. 

"II αναφορά οτι καί οί βυζαντινοί πρέσβεις απαλλάσσονταν άπο τήν τελω

νειακή επιβάρυνση δείχνει δτι καί αυτοί πραγματοποιούσαν αγορές προϊόντων 

κατά τις περιόδους τών αποστολών τους σέ ξένα έθνη. Χαρακτηριστικό παρά

δειγμα γιά τον 5ο αί. αποτελεί ή μαρτορία τοΰ Π ρίσκου2 σύμφωνα μέ τήν 

όποια ό 'Αττίλας απαγορεύει στους βυζαντινούς πρέσβεις, πού βρίσκονται στο 

βασίλειο του, τήν αγορά βυζαντινών αιχμαλώτων, βαρβάρων δούλων, 'ίππων 

καί άλλων προϊόντων πλην τών εις τροφήν. . . αχρις δτου τα μεταξύ 'Ρωμαίων 

καί Ουννων αμφίβολα διακριθεί?]. Ή συγκεκριμένη αναφορά τοΰ βυζ. συγγρα

φέα σέ αγορά ίππων σέ συσχετισμό μέ τις διαδοχικές του μαρτυρίες για προσ

φορά ΐ π π ω ν 3 στους βυζαντινούς πρέσβεις άπο τον 'Αττίλα καί τους ουννους 

αξιωματούχους κατά τή διπλωματική αποστολή τοΰ 448, δείχνει δτι το συνη

θέστερο εισαγόμενο είδος στην αυτοκρατορία άπο τις βορειοδουναβικές περιο

χές ήταν τά άλογα. 'Επίσης, ή προσφορά στους βυζαντινούς πρέσβεις δερμά

των αΐς οι βασίλειοι κοσμούνται Σκνθαι καί άλλων δώρων τών προσηκόντιον * 

υποδηλώνει τήν ιδιαίτερη εκτίμηση τών Βυζαντινών σέ ορισμένα εί'δη τής βαρ

βαρικής κοινωνίας καί απηχεί τήν έλλειψη ίσως αυτών τών ειδών άπο τις αγο

ρές τής αυτοκρατορίας. Ό Άμμιανος Μαρκελλΐνος παραδίδει οτι οί Ούννοι 

εΐχαν δλα τά είδη τών οικιακών ζώων 5 , ενώ ήταν πολύ γνωστά στην τέχνη 

τους τά δέρματα τών αίγόκερων 6 . Φαίνεται πώς ή οικονομία τών νομαδικών 

λαών στά μέσα τοΰ 5ου αί. βασιζόταν κυρίως στην κτηνοτροφία καί δευτερευόν

τως στο κυνήγι καί τήν αλιεία7. 

Οί επίσημες λοιπόν εμπορικές συμφωνίας, τά ετήσια επιδόματα, οί αμοι

βαίες προσφορές δώρων καί οί αγορές σέ επίπεδο πρέσβεων — στοιχεία άλ-

1. Μένανδρος, σελ. 180 (C de Boor). 
2. . . .ταντα όιαλεγομενοις παραγενόμενοί τίνες τοΰ Άττήλα ελεγον μήτε Βιγίλαν /ιήτε 

ημάς 'Ρωμαϊον αιχμάλωτου ή βάρβαρον άνδράποδον ή ίππους ή ετερόν τι πλην τών εις τρο
φήν ώνείσθαι, αχρις (hoc τα μεταξύ 'Ρωμαίων και Ουννων αμφίβολα διακρήείη' σεσοφισμέ-
νως δε ταϋτα και κατά τέχνην εγίνετο τω βαρβάρφ ι'ύστε τον μεν Βιγίλαν ραδία>ς επί τή 
κατ αύτοΰ άλ,ώναι πράξει άποροΰντα αίτιας, εφ' ήπερ το χρυσίον κομίζοι. . (C. do Boor, 
σελ. 129- 130). 

3. . . .ό γαρ Άττήλας πάντας τους άμφ' αυτορ λογάδας παρεκελ,εύσατυ δώροις τον ΛΙα-
ξιμϊνον φιλοφρονήσασθαι καί έκαστος επεπόμφει ιππον αντω. . . ( C. de Boor, σελ. 147 ) • 
καί σέ άλλο σημείο: . . . δωρησάμενος δε και 'ίππους αύτοΐς και θηρίων δοράς, αίς οί 
βασίλειοι κοσμούνται Σκύθαι.. . (C. de Boor, σελ. 150). 

4. Πρίσκος, σελ. 147 καί 150 (C. de Boor). 
5. Amm. Marcellinus, σελ. 380-382 (LCL, 331). 
6. Βλ. Ο. Μ a e n e li e n - Η e 1 f e n, Die Welt der Hunnen, σελ. 131 όπου καί ή 

πηγή. 
7. . . .εν αύτφ οϋν τφ χωρίω, όθεν και διανέστημεν, ήκον ήμΐν βοΰν άγοντες τίνες και 

ποτάμιους Ιχθυας παρά τον 'Αττήλα διαπεμφθέντας. . . (Πρίσκος, σελ. 126 - 127). Πρ3λ. 
D. Τ e ο d ο r, δ.π., σελ. 28. 
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ληλένδετα μεταξύ τους — συνέθεταν ολόκληρο το φάσμα τών εμπορικοοικο

νομικών σχέσεων Βυζαντινών καί Ουννων στο α' μισό τοΰ 5ου αί. 

Μέ τήν άνοδο τοΰ Μαρκιανοΰ στο θρόνο επέρχεται αλλαγή τής πολιτικής 

τοΰ Βυζαντίου έναντι τών βορείων γειτόνων, πού ενισχύεται σημαντικά μέ τον 

θάνατο τοΰ 'Αττίλα καί τήν κατάρρευση τής ούννικής αυτοκρατορίας1. Ό 

Μαρκιανός αρνείται νά πληρώσει στους Ουννους τον φόρο πού έταξε ό Θεο

δόσιος Β 2 , ενώ λίγα χρόνια αργότερα (455 -457) εκδίδει νόμο σύμφωνα μέ 

τον όποιο απαγορεύεται αυστηρά ή πώληση καί εξαγωγή δπλων ή σιδήρου 

στους έκτος τών συνόρων τής αυτοκρατορίας βαρβάρους3. Ή απαγόρευση 

τής πώλησης ή εξαγωγής σέ ξένους {βαρβάοοις, έθνικοίς) δπλων, ήταν βασι

σμένη στην αρχή (διατυπωμένη στο ίδιο τό. διάταγμα τοΰ Μαρκιανοΰ) δτι δέν 

επιτρέπεται νά περάσει στον εχθρό ό,τιδήποτε θά μποροΰσε νά τον εξοπλίσει 

καί νά τον καταστήσει πιο 'ισχυρό4. 

'Εξάλλου άπο το εκτενές περιεχόμενο τοΰ διατάγματος πού, δπως προανα

φέραμε, εκδόθηκε λίγο μετά τή διάλυση τής ούννικής συνομοσπονδίας, διαφαί

νεται ή έκταση πού εΐχε πάρει το εμπόριο δπλων μέ τους βαρβάρους είτε παρά

νομα είτε ακόμη καί μέ τή σιωπηρή συγκατάθεση καί ανοχή τών επισήμων 

άρχων τής αυτοκρατορίας στην εποχή τοΰ 'Αττίλα. Ενδεικτικό τής αδυναμίας 

1. Iordanis Getiea, 260, 261, 262, σελ. 125 (MGII, ΛΑ, V 1). 

2. "Οτι ώς ήγγέλθη τφ Άττήλ.α τον Μαρκιανον ες τά κατά τήν εω 'Ρωμαϊκά παρελη-

λυθέναι βασίλεια μετά τήν Θεοδοσίου τελευτήν, . . .έπεμπε δέ καί προς τους έφονς 'Ρωμαίους 

τών ταχθέντων φόρων ένεκα, άπρακτων δε εξ αμφοτέρων τών αύτοϋ επανελθόντων πρέσβεων 

οί μεν γαρ τής εσπέρας. . . οί δέ τής ?.ω «φασαν ούχ ύποστήσεσθαι τήν τοΰ φόρου άπαγωγήΐ', 

ην ό (Θεοδόσιος Εταξεν. . , (Πρίσκος, σελ. 582)· σέ άλλο σημείο: . . ."Οτι ό Άττήλα;. . . 

επί τά σφέτερα άναζεύξας τοις κρατονσι τών εφων 'Ρωμαίων πόλεμον και άνδραποδισμόν 

τής χώρας κατήγγελλεν, ώς μή εκπεμφθέντυς τοΰ παρά ί")εοδοσίον τεταγμένου φόρου. . . 

(δ.π., σελ. 583). 

3. Nemo alienigenis barbaris cuiuscumque gentis ad hanc urbem sacratissimam sub 

legationis specie vel sub quocumque alio colore venietibus aut in diversis aliis civitalibus 

vel locis loricas et scuta et arcus sagittas et spalhas et gladios vel alterius cuiuscumque 

generis arma audeat venumdare. mulla prorsus isdern tela, nihil, penitus ferri vel facti 

iam vel adhuc inferii ab aliquo distrahatur. perniciosum namque Romano imperio el 

proditioni proximum est barbaros, quos indigere convenit, telis eos, ut validiores reddan-

tur, instruere. Si quis autem aliquid armor um genus quarumcumque naionum barbaris 

aliengenis contra pialatis nostre interdicta ubicurnque vendiderit, bona eius universa 

capitalem poenam subire deeernimus (Codex lus t in ianus, IV 4, 2, C..I.C. I I , Krueger). 

4. Το ϊδιο διάταγμα περιέχεται επίσης: στην «Έπαναγωγή», 40, 11 ( = Ζ é ρ ο s, 

J G R 2, σελ. 361), στή «Σύνοψις»- Κ. Χ. 1,4 ( = Ζ é ρ ο s, ό.π. 5, σελ. 346) καί στο 

«Νόμοι Στρατιωτικοί», παραγρ. 51 ( — Ζ é ρ ο s, δ.π. 2, σελ. 79). Τήν ίδια αρχή βρί

σκουμε διατυπωμένη καί σέ διάταγμα τοΰ Λέοντος Σ Τ ' Σοφοϋ ( Ζ é ρ Ο s, 1, 133 - 134) : 

. . .νενομοθέτηται μεν γαρ τοίς πάλαι περί τοΰ μή δεϊν προς τους πολεμίους διαπορθμεύεσθαι 

ä συγκροτεϊν αυτούς μέλλει καί βιαιοτέρονς άποτελεΐν, καί τους καταφρονητάς τοΰ Οεσπί-

σματος ψήφος τον ζήν έξεκόμιζεν. . . 



ΤΟ ΒΓΖΛΝΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΔΟΥΝΑΒΗ 353 

στην οποία είχε περιέλθει ή αυτοκρατορία, είναι τό γεγονός οτι στις αλλεπάλ

ληλες πρεσβείες τοΰ 'Αττίλα, οί Βυζαντινοί τεταπεινωμένοι πρόσφεραν πολλά 

καί πλούσια δώρα 1 , ανάμεσα στά όποια Οά περιλαμβάνονταν καί όπλα, δπως 

σαφώς υποδηλώνεται άπο τήν ιδιαίτερη αναφορά σέ πρέσβεις (sub legationis 

specie) πού περιέχεται στο διάταγμα. 

Ή φράση aut in diversis aliis cwitatibus vel locis, πού επίσης περιέχεται 

στο διάταγμα τοΰ Μαρκιανοΰ, μαρτυρεί τήν διεξαγωγή μέχρι τότε, εμπορίου 

δπλων μέ βαρβάρους καί σέ άλλους τόπους έκτος τής πρωτεύουσας. Είναι 

γνωστό δτι ή αυτοκρατορία διέθετε άπο τήν εποχή τοΰ Διοκλητιανοΰ κρατικά 

εργοστάσια (fabricae) παραγωγής δπλων καί γενικά στρατιωτικοΰ εξοπλι

σμού. Το 40 % τής πολεμικής της παραγωγής στον 4ο τουλάχιστον αί. ήταν 

συγκεντρωμένο σέ βαλκανικές περιοχές γνωστές γιά τά πλούσια μεταλλεύμα

τα τους. 'Εργοστάσια παραγωγής δπλων υπήρχαν στή Μαρκιανόπολη, Άδρια-

νόπολη, Ρατιαρία, Ναϊσσο κλπ. Στή Μάργο (Horreum Margi) αναφέρεται 

εργοστάσιο παραγωγής ασπίδων, ενώ στο Σίρμιο καί σέ άλλα κέντρα τοΰ 'Ιλ

λυρικού υπήρχαν εργαστήρια κατασκευής ποικίλων δπλων 2. Ή ύπαρξη λοι

πόν καί ή λειτουργία τέτοιων εργοστασίων σέ παραμεθόριες πόλεις διευκόλυνε 

σέ μεγάλο βαθμό τόσο τή νόμιμη εξαγωγή δσο κυρίως τήν παράνομη προώ

θηση πολεμικού ύλικοΰ στους βορειοδουναβικούς λαούς. 

'Αναφορικά μέ τους Γεπίδες πού, μετά τή μάχη στο Nedao, κυριάρχησαν 

στις περιοχές πού κατείχαν άλλοτε οί Ούννοι, ό 'Ιορδάνης αναφέρει δτι ανέ

πτυξαν μέσο τών απεσταλμένων τους φιλικές σχέσεις μέ τήν αυτοκρατορία. 

Ό Μαρκιανος τους παρεχώρησε εδάφη, ειρήνη καί ((annua sollemnia» 3. Τοΰτο 

σημαίνει δτι είχαν εξασφαλισθεί οί καλύτερες προϋποθέσεις γιά ομαλή διε

ξαγωγή εμπορίου καί γιά εκτενείς ανταλλαγές προϊόντων ανάμεσα στις δύο 

πλευρές. 

'Αντίθετα, οί σχέσεις τής αυτοκρατορίας μέ τους διαδόχους τοΰ 'Αττίλα, 

πού ό καθένας επικεφαλής μιας ομάδας Ουννων, εγκαταστάθηκαν σέ άλλες 

περιοχές τοΰ κάτω Δούναβη καί κυρίως στή βόρεια Μικρά Σκυθία 4, φαίνεται 

πώς δέν εξελίχθηκαν καί τόσο ευνοϊκά. Στά 466 περίπου, οί διάδοχοι τοΰ 'Ατ

τίλα στέλνουν πρεσβεία στον αυτοκράτορα Λέοντα Α' καί ζητοΰν άφ' ενός τή 

διευθέτηση τής προϋπαρξάσης διαφοράς καί τήν αποκατάσταση τής ειρήνης, 

άφ' ετέρου δέ τήν κατά το παλαιό εθος επαναλειτουργία αγοράς γιά διάθεση 

1. . , .δια δη τεταπεινωμένοι 'Ρωμαίοι τον μεν Άττήλαν έθεράπενον, προς δέ τά λοιπά 
έθνη επειρώντο παρατάττεσθαι δυνάμεις τε άθροίζοντες και στρατηγούς χειροτονοΰντες. . . 
(Πρίσκος, σελ. 579). 

2. V. V e 1 k ο ν, Les campagnes. . ., σελ. 43 καί Α.Η.Μ. J o n e s , LRE Π, 
σελ. 834. 

3. Iordanis, Getiea, 264, σελ. 126 (MGH, V, 1). 
4. Ό . π . , σελ. 125-126. 

23 
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καί προμήθεια προϊόντων χ. Το αίτημα τους γιά επαναλειτουργία εμπορικών 

κέντρων, δπως καί παλαιότερα, αντανακλά τήν κρίσιμη οικονομική καί κοινω

νική κατάσταση στην όποια είχαν περιέλθει οί υπήκοοι τους. Ή δυνατότητα 

πού είχαν παλαιότερα σαν υπήκοοι τής ούννικής αυτοκρατορίας νά προμηθεύον

ται μέσο τοΰ εμπορίου προϊόντα καί αγαθά βυζαντινής προέλευσης τους εϊχε 

οδηγήσει σ' ένα νέο τρόπο ζωής καταναλωτικό μέν άλλα πολιτιστικά ανώτερο, 

τον οποίο ήταν δύσκολο ν' αποβάλουν. Ά π ο τήν άλλη πλευρά ή φράση. . . καί 

αντιλαμβάνειν Ρωμαίοις ών αν δεόμενοι τύχοιεν πού περιέχεται στή σχετική 

μαρτυρία τοΰ Πρίσκου, απηχεί τήν επιθυμία τών βαρβάρων γιά διάθεση καί 

εξαγωγή δικών τους προϊόντων2. 

Ή άρνηση τοΰ αυτοκράτορα νά ικανοποιήσει τά αιτήματα τους οδηγεί ενα 

χρόνο αργότερα (467), τά ούννικά καί γοτθικά φΰλα τοΰ κάτω Δούναβη σέ 

πολεμική αναμέτρηση μέ τά βυζαντινά στρατεύματα τής Θράκης3. Ή στενή 

πολιορκία πού υφίστανται άπα τους βυζαντινούς στρατηγούς καί ό λιμός πού 

τά μαστίζει άπο τήν τρομερή έ'λλειψη τροφίμων αναγκάζει τους ηγεμόνες τους 

νά δεχθοΰν δρους μέ τραγικές γιά το μέλλον τους συνέπειες. Οί βυζαντινοί 

στρατηγοί τους υπόσχονται παροχή τροφίμων μόνο αν διαιρεθούν σέ ομάδες4. 

Το οξύτατο βιοτικό πρόβλημα πού αντιμετωπίζουν τους υποχρεώνει ν' απο

δεχθούν τήν πρόταση τών Βυζαντινών. Ή διάλυση τους καί ή εθνική τους άλ-

ληλοεξόντωση επισπεύδεται άπο τήν υποκίνηση τής μιας ομάδας εναντίον τής 

άλλης — πάγια πολιτική τοΰ Βυζαντίου στο β' μισό τοΰ 5ου, άλλα καί στον 

6ο αί.6. 

ΠΙ. 

Οί συνεχείς επιδρομές τών βαρβάρων στή Θράκη, σ' δλη τή διάρκεια τοΰ 

5ου αι., προκάλεσαν αρνητικές δημογραφικές διαφοροποιήσεις στον πληθυσμό 

καί εΐχαν δυσμενείς συνέπειες στον οικονομικό τομέα τής περιοχής. Ό πλη-

1. . . .καί κατά το πάλαιαν εθος παρά τον "ίστρον ες τούτον ίόντας 'Ρωμαίοις προτιθέναι 
άγοράν και αντιλαμβάνειν ών αν δεόμενοι τύχοιεν. . . (Πρίσκος, C. de Boor, σελ. 587 - 588). 

2. Ή στέρηση τών ετησίων επιδομάτων, μέ τά όποια εΐχαν άλλοτε τή δυνατότητα να 
πληρώνουν τα προϊόντα τής αυτοκρατορίας, ανάγκασε τους Οΰννους να ζητήσουν ανταλλαγή 
σέ είδος. 

3. Βλ. πιο πάνω, σελ. 336, σημ. 2. 
4. . . .βονλευόμενοι οί τάς 'Ρωμαϊκάς τάξεις διέποντες τροφάς χορηγήσειν αύτοΐς υπέ-

σχοντο. . . εϊ γε σφας αυτούς όιέλ.οιεν. . . τών δέ Σκνθών τους άπαγγελθέντας διά τών πρέ
σβεων προσδεξαμένων λόγους. . . (Πρίσκος, σελ. 589). 

5. Πρίσκος, σελ. 589 - 90 (C. de Boor). Χαρακτηριστική αυτής τής τακτικής για τον 
5ο αί. είναι ή αντιμετώπιση τών Γότθων τής Παννονίας καί τών Γότθων τής Θράκης. Ή 
βυζαντινή πολιτική επεδίωξε τήν άλληλοεξόντωσή τους μέ τήν παροχή ειδικών προνομίων 
άλλοτε στους μέν καί άλλοτε στους δέ καί μέ τήν φανερή υποκίνηση τής μιας ομάδας εναν
τίον τής άλλης (Iordanis, Getiea, παρ. 270, σελ. 128 (MGH, V 1). 
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Ουσμός της μειώθηκε σημαντικά καί ώς εκ τούτου οί παραγωγικές της δυνα

τότητες περιορίσθηκαν στο ελάχιστο. Τοΰτο μαρτυρείται άπό Ινα νόμο τοΰ 

'Αναστάσιου χ μέ τον οποίο καταργείται γιά τή διοίκηση της Θράκης ή κατα

βολή τοΰ φόρου σέ είδος καί εισάγεται ή συνωνή 2, πού συνίσταται στην κατα

βολή άπό τους κατοίκους χρημάτων μέ σκοπό τήν αγορά τροφίμων γιά τά 

στρατεύματα. Στον ίδιο νόμο περιέχεται άρθρο σύμφωνα μέ τό οποίο οί έ'μπο-

ροι τής διοίκησης τής Θράκης υποχρεώνονται αντί τής «ιδιωτικής εμπορείας» 

νά διαθέτουν τά εμπορεύματα τους προς πώληση μόνο γιά τήν τροφοδότηση 

τών στρατευμάτων3. 

Ή δια νόμου λοιπόν απαγόρευση στους εμπόρους τών περιοχών τής Θράκης 

νά διεξάγουν ιδιωτικό εμπόριο καί ή απουσία άπο τις πηγές οποιασδήποτε 

μαρτυρίας σχετικής μέ εμπορικές συναλλαγές, σέ επίσημο κρατικό ή ιδιωτικό 

επίπεδο, μέ βορειοδουναβικούς λαούς στό πρώτο τέταρτο τοΰ 6ου αί. συγκλί

νουν στην άποψη δτι κατ' αυτή τή χρονική περίοδο τό εξωτερικό εμπόριο τής 

αυτοκρατορίας στό βόρειο σύνορο της εϊχε σημαντικά ατονήσει, αν δχι τελείως 

διακοπεί. 

Γιά τήν εποχή τοΰ 'Ιουστινιανού διαπιστώνουμε μιά αναβίωση τοΰ έξωτε-

ρικοΰ εμπορίου πού αναπτύσσεται σ' δλα τά μέτωπα τής αυτοκρατορίας. Στά 

πρώτα κιόλας χρόνια τής βασιλείας του, δπως αναφέρει ό Μαλάλας, πραγμα-

τενταί 'Ρωμαίοι φθάνουν στην 'Αφρική καί τήν 'Ασία (κυρίως στή χώρα τών 

Ινδών), μέ σκοπό τή διεξαγωγή εμπορίου4. Ευρείες εμπορικές συναλλαγές, 

στά πρώτα επίσης χρόνια τής βασιλείας τοΰ 'Ιουστινιανού, αναφέρονται καί 

μεταξύ Βυζαντινών καί Ουννων τής Κριμαϊκής Βοσπόρου. Οί Ούννοι άνταλ-

λάσουν τά χωνευμένα είδωλα τους μέ μιλιαρίσια (βυζαντινά νομίσματα)''. 

Λίγο αργότερα (στά 530 περίπου) σέ συνθήκη ειρήνης, πού υπογράφεται με

ταξύ 'Ιουστινιανού καί Γρώδ, άρχηγοΰ τών Ουννων τής Κριμαίας6, ορίζεται 

ή Βόσπορος σαν κέντρο συναλλαγών 'Ρωμαίων τε καί Ουννων7. 

Στην περιοχή τοΰ κάτω Δούναβη δ 'Ιουστινιανός προσπάθησε νά εφαρμό

σει διπλή πολιτική κυρίως στις σχέσεις του μέ τους Ούτρίγουρους καί τούς-

Κουτρίγουρους. Παρ' δλο πού αυτά τά ισχυρά καί επικίνδυνα γιά τήν αυτο

ί. Codex Iustinianus, Χ 27, 2, 10 (3), σελ. 407 - 408 (CJC III, Krueger). 

2. Για τή συνωνή βλ. Ε. S t e i n, δ.π., 2, σελ. 199 - 203. 
3. . . .Βέλτιον γαρ αντί τής Ιδιωτικής εμπορείας μάλλον τοις στρατώταις και τους εμ

πόρους χορηγείν τάς αναγκαίας αυτών άποτροφάς. . . (Codex Iustinianus, Χ 27, 2, 11, 
σελ. 408. (C.TC, Π, Krueger). 

4. Μαλάλας, Χρονογραφία, σελ. 433 (Ικδ. Βόννης). 
5. Μαλάλ,ας, σελ. 432. 
6. Βλ. τήν ειδική πραγματεία τοϋ Α. V a s i 1 i e V, The Goths in the Crimea (Καΐμ-

πριτζ - Μασσαχουσέτη 1963). 
7. Μαλάλας, σελ. 431 - 432 (Βόννη). 
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κρατορία ούννικά φΰλα εισέπρατταν κανονικά τά ετήσια επιδόματα, δέν δίστα

ζαν νά συμμαχούν πολλές φορές μέ τους Γεπίδες καί μαζί τους νά επιχειρούν 

ληστρικές επιδρομές στή βαλκανική χερσόνησο1. Γιά ν' αντιμετωπίσει τις 

άπό κοινοΰ επιθέσεις τους καί ν' απαλλαγεί άπό τις συνεχείς τους ενοχλήσεις, 

δέν είχε παρά νά εφαρμόσει, δπως καί προγενέστεροι του αυτοκράτορες2, 

τή γνωστή τακτική τής υποκίνησης τοΰ ενός βαρβαρικού φύλου εναντίον τοΰ 

άλλου. Τοΰτο ήταν δυνατό, βέβαια, νά επιτευχθεί μέ τή δημιουργία φιλικών 

σχέσεων καί τήν παραχώρηση ειδικών προνομίων άλλοτε στους μέν καί άλλοτε 

στους δέ. 

Σέ κάποια φάση τής εφαρμογής τής διπλής του πολιτικής, ό 'Ιουστινιανός, 

παραχωρώντας ειδικά προνόμια στους Κουτρίγουρους (εδάφη στή Θράκη, 

δυνατότητα αγοράς προϊόντων, προσφορά δώρων κλπ.), προκαλεί τήν οξεία 

δυσαρέσκεια τοΰ Σανδίλα, άρχηγοΰ τών Ούτρίγουρων. Στά λόγια πού ό δυσα

ρεστημένος Σανδίλας απευθύνει στους Βυζαντινούς, αντικατοπτρίζεται ή πο

λιτική γραμμή πού ακολουθεί ό 'Ιουστινιανός έναντι τών βορείων γειτόνων 

του 3 . Οί λόγοι, πού τοΰ υπαγορεύουν τήν προώθηση βυζαντινών προϊόντων 

(σιτάρι, κρασί, κλπ.) άλλα καί άλλων εμπορευμάτων (υφάσματα) μέσα στις 

τάξεις τής μιας μόνο άπό τις δύο επικίνδυνες, εκείνη τήν εποχή, βαρβαρικές 

ομάδες τοΰ κάτω Δούναβη, δέν είναι οικονομικοί άλλα σαφώς πολιτικοί. Σέ 

μια περίοδο κατά τήν οποία οί αλλεπάλληλες επιδρομές τών διαφόρων φύλων 

είχαν απογυμνώσει τις βόρειες επαρχίες τής αυτοκρατορίας άπό τον πληθυσμό 

τους καί είχαν καταστρέψει τις εκτενείς καλλιεργήσιμες, άλλοτε, περιοχές 

τους, ήταν αδύνατη ή διάθεση προς πώληση ή ή προσφορά προϊόντων σέ ξέ

νους λαούς. 

Ί Ι αδυναμία τών νοτιο-δουναβικών επαρχιών να καλύψουν σέ τρόφιμα τις 

ανάγκες τών στρατευμάτων τής περιοχής καί ή αυστηρή απαγόρευση προς 

τους εμπόρους τής ίδιας περιοχής νά ασκήσουν ιδιωτικό εμπόριο, είναι στοι

χεία πολύ ενδεικτικά τής οξείας οικονομικής κρίσης πού διέρχονται αυτές οί 

επαρχίες τής Θράκης στον 6ον αι., δπως σαφώς γίνεται λόγος στον προανα

φερθέντα νόμο τοΰ 'Αναστάσιου4. 'Εξάλλου ή απόσπαση τών επαρχιών Μι-

κράς Σκυθίας καί Κάτω Μυσίας άπό τή διοίκηση τής Θράκης καί ή δημιουρ-

1. ΙΙροκόπιος II, De Bello Gothico, σελ. 581 (Ilaury). 
2. Βλ. καί πιο πάνω, σελ. 354, σημ. 5. 

3. . . ,εϊ γε ημείς μέν εν χώρα ερήμο> τε και άλλως άγόνφ τά διαιτητήρια εχομεν, τοις 

δέ Κουτριγονοοις σιτωνεΐν τε καί τοϊς οίνώσι κατακραιπαλ.άν εν εξουσία εστί καί παροψίδας 

αίρεΐσθαι πάσας' πάντιος δε πη καί βαλ,ανείων αύτοΐς μέτεστι, και χρνσοφοροΰαιν οί πλα-

νήται καί ιματίων ουκ άμοιροΰσι λεπτών τε καί πεποικιλμένων καί καταληλειμμένων χρυσφ. 

καίτοι Κουτρίγουροι μέν 'Ρωμαίαίν άνάριθμα πλήθη έξηνδραποδικότες τά πρότερα μετή-

νεγκαν ες γήν τήν σψετέραν. . . (Προκόπιος Π, σελ. 588 ( I laury) ). 

4. Βλ. πιο πάνω, σελ. 355, σημ. 1 καί 3. 
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γία στά 536 τής quaestura Iustinianus exercitus1, στην οποία συμπερι

λήφθηκαν ή Κύπρος, ή Καρία καί οί Κυκλάδες, φαίνεται πώς δέν αποσκοπούσε 

μόνο στή στρατιωτική άλλα καί στην οικονομική ενίσχυση τών δυό, περισσό

τερο εκτεθειμένων στις βαρβαρικές επιδρομές, περιοχών. Επομένως, ή κατά 

περιόδους πώληση ή προσφορά προϊόντων άλλοτε στον ενα λαό καί άλλοτε 

στον άλλο τής περιοχής τοΰ Δούναβη, δέν υπαγορευόταν άπό λόγους οικονο

μικούς (πλεονασμός ντόπιων προϊόντων καί δυνατότητα εξαγωγής ή ανταλ

λαγής τους μέ ξένα) άλλα εντασσόταν μέσα στά γενικά πλαίσια τής πολιτικής 

πού ακολουθούσε ή αυτοκρατορία στον 6ο αί. έναντι τών βαρβαρικών λαών 

τοΰ Δούναβη. 

Ή πληθυσμιακή απογύμνωση καί ή οικονομική κατάρρευση τών βόρειων 

επαρχιών τής αυτοκρατορίας τής περιόρισαν στό ελάχιστο τή δυνατότητα πού 

είχε άλλοτε γιά εμπορικές, α ευρεία κλίμακα, συναλλαγές μέ τους νέους νο

μαδικούς λαούς πού κυριάρχησαν στις βορειοδουναβικές περιοχές στό β' μισό 

τοΰ 6ου αί. Ά π ό τις λιγοστές πληροφορίες πού μας παρέχουν οί πηγές, θά 

μπορούσαμε νά ποΰμε δτι αυτή τήν εποχή οί εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 

αυτοκρατορίας καί 'Αβάρων (κυρίαρχος λαός στον κάτω Δούναβη στό β' μισό 

τοΰ 6ου αί. ) περιορίζονται στις ηγετικές τους μόνο τάξεις καί διεξάγονται σέ 

επίπεδο πρέσβεων 2. 

"Ετσι στά 562, δπως μας πληροφορεί ό Μένανδρος, οί πρέσβεις τών 'Αβάρων 

πού βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη γιά διαπραγματεύσεις, ενώ δέχονται 

πολλά δώρα άπό τόν αυτοκράτορα, αγοράζουν παράλληλα καί πλήθος προϊ

όντων πού είχαν ανάγκη· ανάμεσα σ' αυτά συμπεριλαμβάνονταν καί όπλα 3 . 

Ή άμεση αντίδραση τοΰ 'Ιουστινιανού καί ή αυστηρή εντολή του προς τον 

Ίουστίνο 4 νά τους συλλάβει καί μ'οποιοδήποτε τρόπο νά τους αφαιρέσει 

τά δπλα, σημαίνει οτι ό νόμος τοΰ Μαρκιανοΰ 5, πού απαγόρευε τήν εξαγωγή 

ή παράνομη πώληση δπλων στους βαρβάρους, εξακολουθούσε βέβαια νά ισχύει 

ή τήρηση Ομως καί εφαρμογή του εΐχαν σαφώς ατονήσει. Κατά τόν ίδιο συγ

γραφέα στά 580 ό χαγάνος τών 'Αβάρων Βαϊανός στέλνει στην Κωνσταντι

νούπολη τόν Ταργίτιο νά παραλάβει τόν φόρο πού είχε συμφωνηθεί στό ποσό 

τών όγδοήκοντα χιλιάδων νομισμάτων εις έτος εκαστον. Ό απεσταλμένος του 

1. Iustiniani Novellae, XLT, σελ. 262 (Weidman). Πρβλ. E. S t e i n , δ.π. 2, 
σελ. 474 - 475 καί Α. Η. Μ. J o n e s , LRE Π, σελ. 844. 

2. Γι" αυτό το είδος του εμπορίου πού διεξαγόταν στον 5ο καί 6ο αί. βλ., πιο πάνω, 
σελ. 349. 

3. . . ,ο'ι δέ πρέσβεις τών 'Αβάρων. . ., δώρα ωσπερ σύνηθες ήν αύτοίς παρ' αύτοϋ είλη-
φότες, καί μέν οϋν ώνησάμενοι τά δσα χρεών, τοΰτο μέν έσθήτος, τοΰτο δε καί δπλων 
(πλήθος)... (Μένανδρος, σελ. 444 (C. de Boor)). 

4. Βλ. J. R. M a r t i n d a l e, The prosopography of the later roman empire II, 
Καϊμπριτζ 1980, σελ. 651 καί L Barnea, DID2, σελ. 430. 

5. Βλ. πιο πάνω, σελ. 352, σημ. 3. 
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πραγματοποιεί τήν εντολή του κι επιστρέφει σ' αυτόν μ' έ'να μέρος τοΰ φόρου 

καί μέ φόρτο εμπορευμάτων δν εκ τών χρημάτων ενεπορεύσατο \ Δύο χρόνια 

αργότεροι. (582), λίγο μετά τήν κατάληψη τοΰ Σιρμίου 2, σέ συνθήκη ειρήνης 

πού υπογράφεται μεταξύ Βυζαντινών καί 'Αβάρων συμφωνείται ή καταβολή 

μέρους τοΰ φόρου σ' εμπορεύματα 3 . 

Τό γεγονός λοιπόν δτι οί "Λβαροι —• λαός πού έπαιξε ίσως τό μεγαλύτερο 

πολιτικό ρόλο στην ιστορία τοΰ Βυζαντίου στό β' μισό τοΰ 6ου αί. — προμη

θεύονταν εμπορεύματα καί βυζαντινά προϊόντα κ α τ ' ευθείαν άπό τήν Κων

σταντινούπολη μέ καταβολή μάλιστα μέρους τών ετήσιων επιδομάτων τους, 

είναι ενδεικτικό τής μή λειτουργίας, κατ ' εκείνη τή χρονική περίοδο, εμπορι

κών κέντρων στή γραμμή τοΰ Δούναβη. Είναι δύσκολο επίσης νά μιλήσουμε 

γιά διεξαγωγή ίδιωτικοΰ ή παράνομου έ'στω εμπορίου, δπως τοΰτο αναφέρε

ται πολύ συχνά στις πηγές τοΰ 4ου καί 5ου αί. Σ τ ι ς περιγραφές τών γεγονότων 

πού διαδραματίστηκαν στις βαλκανοδουναβικές περιοχές κατά τόν 6ο αί. μέ 

ιδιαίτερη έ'μφαση επισημαίνεται: ή εγκατάλειψη καί ερήμωση τών περιοχών τοΰ 

'Ιλλυρικού καί τής Θράκης· ή καταστροφή καί ή οικονομική κατάρρευση τών 

πλούσιων καί ανθηρών άλλοτε δουναβικών κέντρων ή ανέχεια καί οί λιμοί 

τών κατοίκων πού είχαν απομείνει* ή ανεπάρκεια τροφίμων στά στρατόπεδα 

καί ή πλήρης σχεδόν αδυναμία τών περιοχών νά συμβάλουν στην τροφο

δότηση τ ο υ ς 4 . 

Ή τραγική κατάσταση πού επικρατεί στις δουναβικές περιοχές οδηγεί, 

πολλές φορές, σέ απόγνωση τά έκεΐ παραμένοντα βυζαντινά στρατεύματα. 

"Ετσι σέ κάποια φάση τής πολιορκίας τής Τ ο μ έ α ς 5 τά βυζαντινά στρατεύ

ματα, μέ επικεφαλής τό στρατηγό II ρίσκο, περνοΰν τραγικές στιγμές άπό τή 

φοβερή έ'λλειψη τροφίμων καί τό λιμό πού τά μαστίζει. Τότε ό Χαγάνος τών 

'Αβάρων παραδόξω πρόνοια τινί προς τους 'Ρωμαίους πρεσβεύεται. Πρωταρ

χικό, προς τους Ά β ά ρ ο υ ς , αίτημα τών βυζαντινών είναι λύσιν τω λιμω επι-

θεΐναι. Ό χαγάνος ικανοποιεί μέ προθυμία τό αίτημα τους συνάπτοντας πεν-

1. Μένανδρος, σελ. 471 (C. de Boor). 
2. Λεπτομερή περιγραφή τής πολιορκίας καί τής κατάληψης τοϋ Σιρμίου άπο τους 

Άβάρους βλ. Μένανδρος, σελ. 174 - 175 (C. de Boor) καί Εύάγριος, σελ. 208 (Bidez-
Parmentier). 

3. Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, Ι 3, σελ. 45 (C. de Boor). Βλ. σελ. 350. 
4. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα, 18, σελ. 148 (Mihäeseu), Μένανδρος, σελ. 174 - 175 (C. de 

Boor). Τϊύάγριος, Εκκλησιαστική 'Ιστορία, ν 12, σελ. 298 (Bidez-Parmentier). Ό 
Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, βασική πηγή τών δύο τελευταίων χρόνων τοΰ 6ου αι., περιγρά
φει με λεπτομέρειες στα κεφ. Ι, Π, VI, VII καί VITI τα γεγονότα πού έλαβαν χώρα καί την 
κατάσταση πού επικρατούσε στις παραδουνάβιες περιοχές. 

5. Γιά τήν πολιορκία τής Τομέας βλ. τήν ειδική μελέτη τοϋ Gli. Ç t e f a n, T omis 
et Tornea, à propos des luttes entre byzantins cl Avares à la fin du Vie siècle de notre ère 
DACIA. N. S. 11 (1967), σελ. 253 - 258. 
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θημέρονς σπονδάς και αποστέλλοντας αμέσως άμαξας πλήρεις τροφίμων1. 

Ό Θεοφάνης2 ανεβάζει τόν αριθμό τους σέ τετρακόσιες. Καί οί δύο συγγρα

φείς (Θεοφ. Σιμοκάττης καί Θεοφάνης), πού περιγράφουν τά γεγονότα τοΰ 

τελευταίου τέταρτου τοΰ 6ου αι., αναφέρουν δτι ό ηγεμόνας τών 'Αβάρων 

ζήτησε άπό τόν στρατηγό τών βυζαντινών στρατευμάτων, σέ αντάλλαγμα τών 

τροφίμων πού τοΰ απέστειλε, ινδικά προϊόντα3. Μέ προθυμία ό Πρίσκος 

ανταποκρίθηκε στό αίτημα του αποστέλλοντας του πιπέρι, φύλλο 'Ινδικό, 

κασία, κόστον καί έτερα τών επιζητούμενων τά οποία δεξαμέμενος ό βάρβα

ρος ήσθη επ' αντοϊς*. 

Μέσα άπό τό περιεχόμενο τών εκτενών χωρίων τών δύο προαναφερθέντων 

ιστορικών, σχετικά μέ τό λιμό τών βυζ. στρατευμάτων καί τήν άμεση αντα

πόκριση καί δυνατότητα τοΰ χαγάνου γιά τροφοδότηση τους, διαφαίνονται 

καθαρά δύο πράγματα: άπό τή μιά, ή οικονομική υπεροχή τών νομαδικών λαών 

τοΰ Δούναβη καί άπό τήν άλλη, ή οικονομική κρίση στην όποια έ'χει περιέλθει 

ή αυτοκρατορία κατ' αυτή τή χρονική περίοδο. 

Τά γεγονότα, πού διαδραματίσθηκαν στις βόρειες επαρχίες τής Θράκης καί 

τοΰ Ίλλυρικοΰ στά τελευταία 20 χρόνια τοΰ 6ου αί. (περίοδος τής βασιλείας 

τοΰ Μαυρίκιου) μέ τραγικό, γιά τις δουναβικές κυρίως περιοχές, επιστέγασμα 

τήν εξέγερση στά 602 τών βυζαντινών στρατευμάτων μέ επικεφαλής τόν έκα-

τόνταρχο Φωκά 5 , έδωσαν μιά νέα δυσμενή γιά τήν αυτοκρατορία τροπή στην 

ώς τότε κρατούσα κατάσταση στό βόρειο σύνορο της. 
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