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Η ΔΙΑΔΟΣΗ TOT ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤΑ ΠΑΑΙΣΤΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
(4ος - 5ος αι.) 

7ο ζήτημα της οιάοοσης τοΰ Χριστιανισμού σι ξένους λ.αούς κατά τήν προ

τεινόμενη χρονική περίοόο έχει ελάχιστα μελετηθεί και εντελώς περιστασιακά θιγεί 

τόσο στην έλλ,ηνική οσο και στη οιεθ-νή βιβλιογραφία Μέχρι σήμερα το έναιαφέρον 

των θεολ,όγων και των Ιστορικών έχει επικεντρωθεί, κυρίως, στη μελέτη τον φαινο

μένου των έκχριστιανισμών εύρΰτεριις κλίμακας, οπιο~ σννέβη, για παράοειγμα, στον 

έκτο αιώνα με τις οργανωμένες Ιεραποστολές τον 'Ιουστινιανού ή αργότερα στον 

ένατο, με την αποστολή των βυζαντινών Ιεραποστόλων Κνρίλλ.ον και Μεθόαιου στη 

Μοραβία και τη αιάόοση τον Χριστιανισμό» ανάμεσα στους σλαβικούς πληθυσ/ιούς 

Μέ την παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε, αναλύοντας και ερμηνεύοντας τις λιγο

στές, πράγματι, πληροφορίες των πηγών, να καταοείξουμε δτι ή χριστιανική θρη

σκεία χρησιμοποιήθηκε άπα τή βυζαντινή εξωτερική πολιτικέ), σε συνονασμο μι τα 

Άλλα μέσα και τους μηχανισμούς που οιέθετε, άπα τους πρώτους αιώνες τής σύστα

σης τοϋ βυζαντινό» κράτους με σκοπό τήν επέκταση τής επιρροής του πάνω σε μι

κρούς ή μεγαλύτερους ξένους λ.αούς και τέ\ν, μέσω αντών, οιασφάλ.ιστ/ των πολιτικών 

και εθνικών του συμφερόντων έναντι άλλων μεγάλων και έπικίνουνων λαών 

Είναι γνωστό οτι ή βυζαντινή αυτοκρατορία για τήν αντιμετώπιση των 

πολυάριθμων εχθρών πού περιέζωναν τα σύνορα της δεν περιορίστηκε μόνο 

στή χρήση τών δπλων. Ή χρησιμοποίηση ειρηνικών μέσων πού τής τα εξα

σφάλιζαν ή οργανωμένη και ευέλικτη διπλωματία της και οι μηχανισμοί τής 

εξωτερικής της πολιτικής αποτελούσε τήν πρώτη της επιλογή. Ή δημιουργία 

έμπορικο-οΐκονομικών σχέσεων, ή προσπάθεια προώθησης του ύλικοΰ της πο

λιτισμού, ή προσφορά πλουσίων δώρων και ή απονομή τιμητικών τίτλων σε 

βάρβαρους ηγεμόνες, ή καταβολή υπέρογκων, συχνά, χρηματικών ποσών για 

τήν εξαγορά τής ειρήνης ή ώς κινήτρων υποκίνησης βαρβαρικών λαών εναντίον 

άλλων αποτελούσαν μερικές άπο τις προσφιλέστερες μεθόδους τής εξωτερικής 

πολιτικής του Βυζαντίου, πού τίς εφάρμοζε κατά περίπτωση α ολη τή διάρ

κεια του βίου του. 

Εκείνο όμως πού συνιστά τήν ιδεολογική βάση τής εξωτερικής του πολιτι

κής και αποτελεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, βασική κινητήρια δύναμη στην 

προο>θηση και εφαρμογή της, είναι ή χριστιανική θρησκεία. Ή τελική επι

κράτηση της μέσα στα όρια τής Αυτοκρατορίας ανοίγει νέους δρίζοντε; και 
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χαράσσει ευνοϊκές προοπτικές στην άσκηση τής εξωτερικής της πολιτικής. 

Στην πολιτική ιδεολογία τής Αυτοκρατορίας ή pax romana μετατρέπεται 

σε pax Christiana*. Ή νέα θρησκεία, τής οποίας ό οικουμενικός χαρακτήρας 

ευνοεί τή δημιουργία μιας ιδεολογίας χωρίς σύνορα, τίθεται πολύ σύντομα 

στην υπηρεσία τής εξωτερικής πολιτικής του Βυζαντίου, ενώ ή Εκκλησία 

καθίσταται όργανο του κρατικού μηχανισμού για τήν πραγμάτωση των στό

χων τής νέας οικουμενικής πολιτικής τής Αυτοκρατορίας. 

Ό πρώτος κιόλας χριστιανός αυτοκράτορας, ό Κωνσταντίνος, φαίνεται πώς 

μέσα άπ' όλες τις δραστηριότητες του επεδίωκε τή διατήρηση τής ενότητας 

τής Εκκλησίας σαν προϋπόθεση απόλυτα αναγκαία για τήν ενότητα τοϋ Κρά

τους. Οι διάδοχοι του διευρύνουν τή θρησκευτική του πολιτική, προσδίδοντας 

της νέες διαστάσεις, ενώ ό 'Ιουστινιανός, προχωρώντας περισσότερο, θα μετα

τρέψει τήν 'Εκκλησία και τήν ιεραρχία της σε εργαλεία εξουσίας και θα τις 

υποτάξει στα συμφέροντα τοϋ Κράτους, στα όποια, βεβαίως, απέδιδε προτε
ραιότητα. 

Α 

'Από τον 4ο αιώνα ή διάδοση τής χριστιανικής θρησκείας σε ξένους λαούς 

καθίσταται προσφιλής μέθοδος προσέγγισης τους και πραγματοποιείται στις 

περισσότερες περιπτώσεις στα πλαίσια συνεργασίας Κράτους-Έκκλησίας, με 

τήν άμεση επέμβαση ή τή συναίνεση τοΰ βυζαντινού αυτοκράτορα. 

Ό ϊδιος ό Κωνσταντίνος, διαβλέποντας τή σημασία τής νέας θρησκείας και 

το ρόλο πού θα διαδραμάτιζε μελλοντικά, παρενέβη δυναμικά για ν' ανακόψει 

τους διωγμούς πού είχε εξαπολύσει ό βασιλιάς τής Περσίας, Σαβώρης, εναν

τίον των Χριστιανών τής περσικής αυτοκρατορίας. Το ενδιαφέρον του, λοιπόν. 

για το Χριστιανισμό εκδηλώθηκε σύντομα και για τους εκτός των ορίων τής 

Αυτοκρατορίας Χριστιανούς, εφόσον, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ό Σωζο-

μ.ενος στην περίπτωση τοΰ Σαβούρη, ό Κωνσταντίνος έπειράτο πει'Οειν αυτόν 

ευνοεΐν τΐ\ θρησκεία, πλείστη γαρ εχρήτο κηδεμονία περί τους πανταχού Χρι

στιανούς 'Ρωμαίους και αλλοφύλους2. 

Στην περίοδο τής βασιλείας του, έξαλλου, τοποθετούνται άπο εκκλησιαστι

κούς συγγραφείς τοϋ 5ου αϊ. οι έκχριστιανισμοί ξένων λαών, όπως τών Ί β ή -

1. L). Ο h ο 1 e il s. k y, The Byzantine Commonwealth, Λονδίνο 1971, σελ. 275.— 

Ενδιαφέρουσες απόψεις για τήν οικουμενική ιδεολογία τοϋ βυζαντινού κράτους διατυπώνει 

ό συγγραφέας στα κεφάλαια 9 καΐ 10. 

2. Σωζόμενος, Εκκλησιαστική 'Ιστορία, σελ. 69-70 (èy.8. Bidez). ΙΙρβλ. .1. V o g 1 , 

Constantin der Grosse und sein Jahrhundert, Μόναχο 1960, σελ. 237-8 και 245-6. 
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ρων1, 'Ινδών, (Αιθιόπων)2, Σαρακηνών3 κ.λπ., και αποδίδονται σε πρωτοβου

λίες μεμονωμένων ατόμων (αιχμαλώτων, εμπόρων, μοναχών, κ.λπ.). Μολονότι 

στις αφηγήσεις τους δεν διαφαίνεται ανάμειξη ή κάποιος ρόλος τής επίσημης 

'Εκκλησίας και τοΰ Κράτους, ωστόσο είναι βέβαιο οτι οι ιεραπόστολοι αυτοί 

είχαν εξασφαλίσει, αν δχι τήν ενεργό συμπαράσταση, τουλάχιστον τή μυστική 

συγκατάθεση τών άρχων τής Αυτοκρατορίας. Ή διάδοση τοΰ Χριστιανισμού 

σε χώρες με τέτοια στρατηγική σημασία θα ευνοούσε οπωσδήποτε τα συμ

φέροντα τής Αυτοκρατορίας έναντι κυρίως τών Περσών πού για τήν εποχή 

αυτή αποτελούσαν τον πιο επικίνδυνο εχθρό της. 

Στην περίπτωση τών 'Ιβήρων, έθνος τοϋτο βάρβαρον μέγα τε και μαχιμώ-

τατον, κατά τον Σωζόμενο, τα αποτελέσματα υπήρξαν άμεσα. Ό βασιλιάς τών 

'Ιβήρων έστειλε πρεσβεία στον Κωνσταντίνο με προτάσεις για σύναψη συμ

μαχίας και αίτημα τήν αποστολή ιερέων. "Ησθη τη πρεσβεία 6 'Ρωμαίων βασι

λεύς και φυσικά ανταποκρίθηκε αμέσως στα αιτήματα τους*. 'Π συμμαχία με 

τους "Ιβηρες θα διασφάλιζε, οσο καιρό θα ύφίστατο, τήν προστασία τών βορειο

ανατολικών συνόρων τής Αυτοκρατορίας άπο τις επιθέσεις τών Περσών και 

άλλων βορειότερων τών 'Ιβήρων βαρβαρικών φυλών. 

Ό γιος τοϋ Κωνσταντίνου, Κωνστάντιος, πού άπο νωρίς είχε ασπασθεί τα 

δόγμα τοΰ 'Αρείου, προχώρησε περισσότερο άπο τον πατέρα του στον θρη

σκευτικό τομέα, αναμείχθηκε ενεργά στις υποθέσεις τής Εκκλησίας5 και σε 

συνεργασία μέ τήν τελευταία επιχείρησε τή διάδοση τοΰ Χριστιανισμού σε 

έκτος τής Αυτοκρατορίας λαούς. Το 341 παρίστατο ό ίδιος στην τελετή τής 

χειροτονίας τοΰ Ούλφίλα ως επισκόπου τών Γότθων6, ενώ λίγα χρόνια αργό

τερα (το 348), εκδηλώνοντας το προσωπικό του ενδιαφέρον για τους διωγμούς 

1. Σωζόμενος, 'Εκκλησιαστική "Ιστορία, σελ. 59-61 (Bidez) — Σωκράτης, Εκκλησια

στική'Ιστορία, col. 129,132 και 133 (PG 67). 

2. Σωζόμενος, Έκκλ. 'Ιστορία, σελ. 82-83 (Bidez).— Σωκράτης, Έκκλ. 'Ιστορία, col. 

125,128 και 129 (PG 67). 

3. Σωζόμενος, Έκκλ. ' Ιστορία, σελ. 299-300 (Bidez). 

4. . . .και εν τάχει κοινή συνθήκη παντός τοΰ έθνους φιλοτιμότατα παρεσκευάσαντο 

ίκκλησίαν οϊκοοομείν. . . σπουόη οέ τής εκκλησίας οίκοδομηθείσης, νποθεμένης τής αίχμα-

λώτου πέμπονσι πρέσβεις προς Κωνσταντίνον τον βασιλ,έα 'Ρωμαίων σνμμαχίαν καί σπου-

δάς φέροντας, αντί δε τοέπων Ιερέας τω εθνει άποσταλήναι οεομένους. διεξελθόντων δε 

τών πρέσβεων, ola παρ* αύτοϊς συνέβη, καί ώς τα παν έθνος εν επιμέλεια πολ,λή σέβει τον 

Χριστόν, ησθη τη πρεσβεία ο 'Ρωμαίων βασιλεύς καί πάντα κατά γνώμην πράξαντας τους 

πρέσβεις άπέπεμψεν. ώδε μεν "Ιβηρες τον Χριστόν επέγνωσαν καί εισέτι νυν επιμελώς 

σέβουσιν. . . (Σωζόμενος, σελ. 61 Bidez). 

5. Ό Δ . ' Α . Ζ α κ υ θ η ν ο ς (Βυζαντινή 'Ιστορία, 324-1071, 'Αθήνα 1977, σελ. 43) 

θεωρεί τον Κωνστάντιο ώς εγκαινιαστή τοϋ καισαροπαπισμοϋ. 

6. Φιλοστόργιος, Έκκλ. ' Ιστορία, σελ. 17-18 (Ικδ. Bidez). 
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πού ύφίσταντο στη χώρα τους οι Γότθοι, τους δέχθηκε καί τους εγκατέστησε 

στην Αυτοκρατορία1. 

Ή χειροτονία ένας άπλοϋ πρέσβεως τών Γότθων, όπως οι πηγές χαρακτη

ρίζουν τον Ούλφίλα κατά τήν άφιξη του στην 'Αντιόχεια καί ή παρουσία τοΰ 

αυτοκράτορα Κωνστάντιου στην τελετή τής χειροτονίας του ώς επισκόπου, 

προσδίδουν σ' αυτή τήν τυπική θρησκευτική πράξη καί πολιτικό χαρακτήρα. 

Ή χειροτονία τοΰ Γότθου επισκόπου πραγματοποιείται στα πλαίσια τής εξω

τερικής πολιτικής καί αποτελεί τήν πρώτη επίσημη προσπάθεια Κράτους-

' Εκκλησίας για τον έκχριστιανισμο ξένων λαών. 

Τήν ίδια εποχή, στα μέσα περίπου τοΰ 4ου αιώνα, ό Κωνστάντιος ανα

λαμβάνει καί νέα πρωτοβουλία σχετικά με τή διάδοση τοΰ Χριστιανισμού σε 

ξένους λαούς. 'Εκτιμώντας τή σπουδαιότητα τής νότιας 'Αραβίας για τα οικο

νομικά κυρίως συμφέροντα τής Αυτοκρατορίας, προσπαθεί να κερδίσει έ'δαφος 

στην περιοχή με πρώτο βήμα τή διάδοση τοΰ Χριστιανισμού στή χώρα τών 

Όμηριτών. Στέλνει πρεσβεία με πλούσια δώρα στο βασιλιά τών Όμηριτών 

καί ορίζει αρχηγό της τον άρειανο επίσκοπο Θεόφιλο, τον επικαλούμενο «Ινδό», 

άνθρωπο ευσεβή καί γνώστη τών πραγμάτων τής \ίθιοπίας, άφοΰ κατά τή 

νεότητα του έ'ζησε ώς όμηρος στην περιοχή αυτή2. Ή επιλογή τοΰ Θεόφιλου 

υπήρξε απόλυτα επιτυχής. Ό άρειανος ιεραπόστολος έπεισε τον ηγούμενο τών 

Όμηριτών ν' ασπασθεί τον Χριστιανισμό καί να προχωρήσει στην ίδρυση τριών 

χριστιανικών εκκλησιών. Ή επιλογή τών θέσεων3 πού κτίστηκαν οι εκκλη

σίες, προφανώς μέ υπόδειξη καί παρότρυνση τοΰ Θεοφίλου, καθιστά σαφή τήν 

κύρια σκοπιμότητα τής ιεραποστολής άλλα καί το ρόλο τών ίδιων τών ίερα-

ποστόλ6>ν. πού, όπως φαίνεται, ξεπερνούσε τα καθαρά θρησκευτικά πλαίσια. 

Ή μία άπο τις τρεις εκκλησίες κτίζεται στην Τάφαρο, πρωτεύουσα τής Αιθιο

πίας, ή άλλη στην Άδάνη. λιμάνι οπού έπιαναν τα πλοϊα τών βυζαντινών έμπό-

1. Φιλοστοργίας, Έκκλ Ιστορία, σελ. 18 (Bidez).— ΙΎ. Κ a u Γ m a ri, Aus der schule 

des Wulf ila: Aurenti Dorastorensis epistilio de Fide, vita el ohilu Wulfilae im Zusam

menhang mit der Dissertatiti Alarmi ι m contra Ambrosium, Στρασβούργο 1899, σελ, 76. 

Πρβλ. .1. Ζ e i ! Ι e 1', IA'S angines rhretiènnes dans les provinces danubiennes de l'Em

pire Humain, Παρίσι 1918, σελ. Ί Ί 6 - Ί Ί 7 καί E. \. Τ h ft n\ μ s ο ti, The Wisigoths in 

the Time of I Ifila, 'Οξφόρδη 1968, σελ 96-97 

2. Φιλοστόργιος, Έ κ κ λ 'Ιστορία, σελ. 32-33 (Bidez).— Συμεών Μεταφραστής, Alariy-

i'iiim Arethae 1, col. 12Ί9 A, 1252 A (PO 115). Πρβλ \ I) i h I e, Die Sendung des 

Inders Theophilos, /'olitela und lies l'uhliea. Dem Andenken Rudolf S larks gewid

met, Βισμπάντεν 1909. σελ. 330-336. 

3. . . .τών ài ίκκλ.ησιών μίαν μεν έν αυτή τή μι/τροπόλει τού παντός έθνους Τάφαρον 

ονομαζόμενη καΟιδρύσατο. έτέραν <)έ έν φ το "Ρωμαικον εμπόρων έτύγχανεν έξω προς τον 

*Ωκεανον τετραμμένον καλ.οϋσι òi το χωρίον Άοάνην, ένθα καί τους εκ 'Ρωμαίων Λφικνου-

μένους εθος ην καθορμίζεσθαι. τήν οι τρίτην έπί Οάτερον τής 'χώρας μέρος, ιν ψ Περσικοί· 

έμπόριοι· γνωρίζεται ίπι τω στόματι της έκείσε περσικής κιίιιενον θαλάσσης (Φιλοστόρ-

γιοί, σε/. 31). 
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ρων καί ή τρίτη σε μεγάλο λιμάνι στην είσοδο τοΰ περσικού κόλπου, οπού διε

ξαγόταν κυρίως περσικό εμπόριο. Ή δημιουργία οργανωμένων χριστιανικών 

κοινοτήτων σ' αυτές τις πόλεις θα διευκόλυνε τις εμπορικές συναλλαγές τών 

ρωμαίων εμπόρων καί θα ενίσχυε σημαντικά τήν πολιτική επιρροή τής Αυτο

κρατορίας στην περιοχή. 

'Αξίζει να επισημάνουμε σ αυτό το σημείο τήν επιλογή τών προσώπων στα 

οποία ό Κωνστάντιος ανέθεσε το έργο τής Ιεραποστολής στους λαούς τών 

Γότθων καί τών Ό μ η ρ ι τ ώ ν . Καί οι δύο (Ούλφίλας καί Θεόφιλος) έζησαν ανά

μεσα σ' αυτούς τους λαούς (ό πρώτος μάλιστα γεννήθηκε καί έζησε στή Γοτθία 

μέχρι αυτή τήν εποχή), καί όπως ήταν φυσικό γνώριζαν καλά τή γλώσσα καί 

τις συνήθειες τους. Στην περίπτωση μάλιστα τοΰ Θύλφίλα ή χρήση τής Γοτθι

κής για τή διδασκαλία τοΰ Ευαγγελίου βοήθησε σημαντικά στην ταχύτερη 

διάδοση τοΰ Χριστιανισμού καί κατά συνέπεια στην ίδεολογική-πολιτιστική 

τους προσέγγιση στο Βυζάντιο 1 . 

Ό μαζικός έκχριστιανισμος τών Γότθων πραγματοποιήθηκε βέβαια λίγα 

-χρόνια αργότερα κατά τή βασιλεία τοΰ επίσης άρειανοΰ αυτοκράτορα τής 'Ανα

τολής Ούάλη, δταν ό Φριτιγέρνης, Γότθος φύλαρχος καί αντίπαλος τοΰ Ά θ α -

ναρίχου, ζήτησε καί εγκαταστάθηκε με τή συγκατάθεση τοΰ βυζαντινού αυτο

κράτορα στο έ'δαφος τής Αυτοκρατορίας 2. Ή στρατιοίτική καί κοινωνική οργά

νωση τών Γότθων είχε ισχυροποιήσει τή θέση τους 3 σε τέτοιο βαθμό πού 

άποτελοΰσαν σοβαρό πλέον κίνδυνο γιά τις επαρχίες τοΰ Ιλλυρικού καί τής 

Θράκης. Μια ένδοφυλική διένεξη τών Γότθων έ'δωσε τήν ευκαιρία στις άρχες 

τής Αυτοκρατορίας να θέσουν αμέσως σ' εφαρμογή τους μηχανισμούς τής εξω

τερικής της πολιτικής με στόχο τήν αποδυνάμωση καί διάσπαση τοΰ εως τότε 

ισχυροΰ γοτθικού λαοΰ. Πρόσφεραν στρατιωτική βοήθεια στον φύλαρχο Φρι-

τιγέρνη κατά τήν πολεμική του αναμέτρηση με τον Άθανάριχο καί σε αντάλ

λαγμα τοΰ ζήτησαν ό ίδιος καί ό λαός του ν' ασπασθούν τον Χριστιανισμό 4. 

Ι. Ό Ούλφίλας μετάφρασε στή Γοτθική όλα τα ιερά βιβλία, πλην τών Βασιλειών, πού 
περιείχαν πολεμικές ιστορίες. Τή σκοπιμότητα αυτής τής εξαίρεσης τήν αποδίδει ό Φιλο-
στόργιος ώς έξης: τοϋ τε έθνους τών Γότθων οντος φιλοποΜμου καί δεομένου μάλλον χαλι
νού τής επί τάς μάχας όριιής, αλλ' ονχί τοϋ προς ταύτα παροξύνοντας. . . (Bidez, σελ. 18). 
" Π καταστολή, λοιπόν, τής πολεμικής ορμής τών βαρβάρων μπορούσε να επιτευχθεί μέ τον 
έκχριστιανισμό τους καί αποτελούσε έ'ναν άπο τους βασικούς στόχους των πολιτικών καί 
•εκκλησιαστικών άρχων τής Αυτοκρατορίας. 

2. Βλ. Ε ύ. Χ ρ υ σ ο ϋ, Τό Βυζάντιο και οι Γότθοι, Θεσσαλονίκη 1972, σελ. 109-128 
καί Η. W o l f r a m , Geschichte der Goten, Μόναχο 1979, σελ. 137-140 

3. Βλ. Ι. Ι ο n i i a, The social-economic Structure of Society during the Goths' 
Migration in the Carpato-Dabuman Area, στον τόμο: Relations between the Autochtho
nous Population and the Migratory Populations, Βουκουρέστι 1975, σελ 77-91. 

4. Οι πληροφορίες τών πηγών σχετικά μέ τον εμφύλιο πόλεμο τών Γότθων καί τή χρο
νική στιγμή τοϋ μαζικού έκχριστιανισμοϋ τοϋ λαοΰ τοϋ Φριτιγέρνη είναι ασαφείς. ( )ί εκ-
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* Ηταν βέβαιο πώς δεν άρκοϋσε μόνο ό εμφύλιος πόλεμος για να διαλύσει το 

ισχυρό έθνος τών Γότθων. Ή θρησκευτική διαφοροποίηση θα καθιστούσε το 

ρήγμα ανάμεσα στις δύο πλευρές οριστικό. 

Τήν ίδια εποχή Ινας άλλος εχθρός πού απειλούσε τις ανατολικές επαρχίες 

τής Αυτοκρατορίας, Φοινίκη. Παλαιστίνη καί Αίγυπτο, με συνεχείς επιδρομές 

καί λεηλασίες ήταν ή βασίλισσα τών Σαρακηνών, Μαυΐα1. rHv δε ούχ οίος 

νομίζεσθαι ρόδιος ό πόλεμος ώς παρά γυναικάς παρασκευαζόμενος, καρτεράν 

δε και δυσκαταγώνιστόν φασι γενέσθαι 'Ρ(»μαίοις ταΰτην την μάχην, ώς και 

τον ηγεμόνα τών ir Φοινίκη καί Παλαιστίνη στρατί (»τών εις συμμαχίαν επι-

καλέσασθαι τον στρατηγον πάσης της άνα τήν ε(ο Ιππικής τε και πεζής στρα

τιάς. . . "Ετσι παρουσιάζει ό Σωζόμενος τήν κατάσταση πού είχε διαμορφωθεί 

στις ανατολικές επαρχίες άπο τήν πίεση τών Σαρακηνών, με επιτακτική τήν 

ανάγκη για το Βυζάντιο περί ειρήνης πρεσβεύεσθαι προς Μανίαν2. 

Τήν ευκαιρία γιά τήν αποκατάσταση τών σχέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές 

έδωσε στους Βυζαντινούς ή ίδια ή Μαυία, όταν εξέφρασε τήν επιθυμία να 

σταλεί ώς επίσκοπος τοΰ έ'θνους της ό Σαρακηνός στην καταγωγή μοναχός 

Μωϋσής. Οι στρατηγοί τών ανατολικών επαρχιών διαμηνύουν άμεσους τήν πρό

ταση τής Μαυίας στον αυτοκράτορα Ούάλη καί μέ τή συγκατάθεση του οδη

γούν τον Μωϋσή στον Πατριάρχη 'Αλεξανδρείας Αούκιο γιά τή χειροτονία. Ό 

Μωϋσής, ορθόδοξος στο δόγμα, αρνείται πεισματικά νά χειροτονηθεί άπο τον 

άρειανο πατριάρχη. Ή έκρυθμη κατάσταση πού επικρατεί στις ανατολικές 

επαρχίες υποχρεώνει τήν πολιτική ηγεσία τής Αυτοκρατορίας νά υποχωρήσει. 

Ό Μωϋσής χειροτονείται τελικά άπο εξόριστους ορθόδοξους επισκόπους καί 

στή συνέχεια αποστέλλεται στή χώρα τών Σαρακηνών, οπού πολλούς Χριστια-

κλησιαστικοί συγγραφείς Σ ω κ ρ ά τ η (PG 67, col. 552-553) καί Σωζόμενοι (Bidez, σελ. 

295), υποστηρίζουν ότι ό Φριτιγέρνης ασπάσθηκε τον Χριστιανισμό καί επέτρεψε τή διά

δοση του στις τάζεις τών υπηκόων του μετά τή νίκη του επί τοϋ Άθαναρίχου, ώς απόδειξη 

τής ευγνωμοσύνης του προς τον αυτοκράτορα για τή στρατιωτική βοήθεια πού του πρόσφερε. 

Οι εθνικοί συγγραφείς Εύνάπιος ('Ιστορία ή μετά Δέξιππον, σελ. 237-238, ΙΙΟΜ 1), Ζ ώ -

σιμος ('Ιστορία Νέα Δ, 20, σελ. 175, εκδ. Mendelsohn) καί Άμμιανος Μαρκελλϊνος (τόμ. 

3, σελ. 406, LCL, άρ. 331) ισχυρίζονται ότι οί Γότθοι εξαπάτησαν τις βυζαντινές αρχές, 

πέρασαν καί εγκαταστάθηκαν στή Θράκη χωρίς στην πραγματικότητα νά έχουν ασπασθεί 

τον Χριστιανισμό, όπως είχαν υποσχεθεί στο βυζαντινό αυτοκράτορα. Παρά τις αντιφάσεις 

τών ιστορικών τής εποχής — αντιφάσεις πού κατά κύριο λόγο οφείλονται στις ιδεολογικές 

τους αντιθέσεις — είναι βέβαιο ότι ή προσπάθεια τοΰ μαζικού έκχριστιανισμοϋ τών Γότθων 

έγινε μέ τήν επίσημη παρέμβαση τοϋ βυζαντινού αυτοκράτορα, Οτι αποτελεί πολιτική επι

λογή καί ότι εντάσσεται στα πλαίσια τής εξωτερικής πολιτικής πού άσκεϊ ή Αυτοκρατορία 

αυτή τήν εποχή. 

1. Σωκράτης, Έκκλ. 'Ιστορία, eoi 556-557 (PG 67). Πρβλ, Σωζομενόε, Έκκλ. Ι σ τ ο 

ρία, σελ. 297-298 (Bidez). 

2. Σωζόμενος, σελ. 298 (Bidez). 
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νίσαι παρεσκεύασε κομιδή ολ,ίγους εύρων τοϋ δόγματος μετασχόντας1. 

Γίνεται, λοιπόν, φανερό άπο τά παραπάνω δτι τον πρώτο λόγο σε θέματα 

εξωτερικής θρησκευτικής πολιτικής τον έ'χει ή πολιτική ηγεσία τοϋ Βυζαντίου 

(επιτραπέντες δε παρά βασιλέως οι τάδε μηνύσαντες τών στρατιωτών ηγεμό

νες σνλλαμβάνουσιν τον Μωσήν και παρά τον Αοόκιον αγουσιν), ή οποία μάλι

στα υποχρεώνεται πολλές φορές νά τά προσαρμόσει στις ανάγκες τής εξωτερι

κής πολιτικής, θέτοντας ουσιαστικά τήν 'Εκκλησία ύπο οποιανδήποτε μορφή 

{ορθόδοξη, άρειανή κλ.π.) στην υπηρεσία τής βυζαντινής διπλωματίας2. 

Ωστόσο, στις παραμεθόριες περιοχές ή 'Εκκλησία καί ή ηγεσία της μπο

ρούσε μερικές φορές νά παίξει αποφασιστικό ρόλο σέ δογματικά ζητήματα, 

αντιδρώντας δυναμικά στις οποίες αξιώσεις τοΰ αυτοκράτορα. Είναι χαρακτη

ριστική ή περίπτωση τής δογματικής διένεξης τοΰ αυτοκράτορα Ούάλη καί 

τοΰ επισκόπου τής Τόμεως (Μ. Σκυθία) Βετρανίωνα, κατά τήν οποία αναγ

κάστηκε νά υποχωρήσει ό πρώτος γιά λόγους εθνικής ασφαλείας3. Ό Ούάλης, 

εξόρισε τον Βετρανίωνα, επειδή αρνήθηκε πεισματικά ν' ασπασθεί τον 'Αρεια

νισμό. Σύντομα όμως υποχρεώθηκε νά τον επαναφέρει στην επισκοπική του 

έδρα, Ιδών τους Σκύθας χαλεπαίνοντας. . . προς τήν φυγήν τον επισκόπου εδε-

οίει, μη και νεωτερίσωσιν, ανδρείους τε επισταμένος καί τή θέσει τών τόπων 

αναγκαίους τή 'Ρωμαίων οικουμένη καί τών κατά τόδε το κλίμα βαρβάρων 

προβεβλημένους*. 'Αργότερα, στις αρχές τοΰ 6ου αι., ό ρόλος τής 'Εκκλησίας 

καί τοϋ μοναχισμού στο ευαίσθητο άπο τις βαρβαρικές επιδρομές βόρειο σύνορο 

τής Αυτοκρατορίας, αποκτά μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα καί εμφανίζεται 

ιδιαίτερα απειλητικός γιά τήν κεντρική εξουσία'15. 

1. Σωκράτης, Έκκλ. 'Ιστορία, col. 557 (PG 67). "Ας σημειωθεί οτι ή Μαυΐα, αμέσως 

μετά τή χειροτονία τοϋ Μωύσή, συνήψε ειρήνη μέ τους Βυζαντινούς καί πάντρεψε τήν κόρη 

της μέ τον βυζαντινό στρατηγό Βίκτωρα, βλ. ΑΙ. Α. V a s i 1 i e V, Notes on some Episo

des concerning the Relations between the Arabs and the Byzantine Umpire from the 

Fourth to the Sixth Century, D O P 9-10 (1956), σελ. 307. 

2. Θα πρέπει νά διευκρινιστεί δτι σέ όλες σχεδόν τις περιπτώσεις έκχριστιανισμών ξέ

νων λαών πού πραγματοποιούνταν μέ πρωτοβουλία ή μεσολάβηση τοϋ βυζαντινού αυτοκρά

τορα, ό τελευταίος επεδίωκε κατ' αρχήν τή διάδοση τοΰ δόγματος πού ό ϊδιος είχε υιοθε

τήσει. *Αν οι συνθήκες το επέτρεπαν, δπως συνέβη στην περίπτωση τών Γότθων, όπου το 

ίδαφος είχε προλειανθεί άπο τον άρειανο επίσκοπο Ούλφίλα, τότε πράγματι διεδίδετο το 

επίσημο δόγμα τοϋ Κράτους. Σέ αντίθετη περίπτωση, δπως συνέβη μέ τους Σαρακηνούς, 

ό αυτοκράτορας, άλλα καί ή επίσημη Εκκλησία, αναγκάζονταν να υποχωρήσουν καί να 

ενδώσουν στις αξιώσεις τών ξένων ενδιαφερομένων. 

3. Θεοδώρητος, Έ κ κ λ . Ιστορία, σελ. 273 (εκδ. Farmen tier). Πρβλ. Σωζόμενος, σελ. 

263-264 (Bidez). 

4. Σωζόμενος, Έκκλ. ' Ιστορία, σελ. 264 (Bidez). 

5. "Υπενθυμίζουμε εδώ τήν εξέγερση τοΰ Βιταλιανοΰ (κόμης τών ΦοιδεράτοΜ τής Μ. 

Σκυθίας) πού συγκλόνισε για πέντε χρόνια τή βασιλεία τοΰ 'Αναστασίου Α' καί εμφανίστηκε 

στην αρχή, μέ τήν υποστήριξη τών ορθόδοξων μοναχών τής Σκυθίας, ώς θρησκευτική-άντι-
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Βέβαια, ή ηγεσία τής 'Εκκλησίας τής Κο^νσταντινούπολης. κατά κανόνα 

ταυτισμένη δογματικά μέ τον αυτοκράτορα, καί λειτουργώντας στα πλαίσια 

συνεργασίας Κράτους -'Εκκλησίας, είχε βαρύνοντα συχνά λόγο σέ θέματα εξω

τερικής θρησκευτικής πολιτικής. Ό άρειανος πατριάρχης τής Κωνσταντινού

πολης Εύδόξιος πού συνόδευε τον Ούάλη στην περιοχή τοΰ Δούναβη κατά τον 

γοτθικό πόλεμο παρώτρυνε τον αυτοκράτορα νά εκχριστιανίσει τους Γότθους, 

γιά νά καταστήσει τήν ειρήνη σταθερότερη 1. Ό ίδιος ό Εύδόξιος, δπως ανα

φέρει ό Θεοδώρητος. συμμετέχοντας ενεργά στή διαδικασία τοΰ έκχριστιανισμοΰ 

τους λάγοις κατακηλήσας. . . και χρήμασι όελεάσας. πεϊσαι παρεσκενασε τους 

βαρβάρους τήν βασιλέως κοινωνίαν άσπάσασΟαι2. 

Ε κ κ λ η σ ί α , λοιπόν, καί Κράτος συντονίζουν άπο κοινού τις προσπάθειες τους 

προς τήν κατεύθυνση τής ευρύτερης διάδοσης τοΰ Χριστιανισμού σέ ξένους 

λαούς. Είναι προφανές οτι ή επιτυχία αυτών τών προσπαθειών θα επιφέρει 

ευνοϊκά αποτελέσματα καί γιά τις δύο πλευρές. 

Παράλληλα όμως μέ τήν 'Εκκλησία τής Κωνσταντινούπολης καί το επί

σημο κράτος, πού είχαν επιδοθεί στή διάδοση τοΰ 'Αρειανισμού, ξεχωριστή 

δράση είχαν αναπτύξει καί οι ορθόδοξες 'Εκκλησίες τής \ύτοκρατορίας, προ

κειμένου νά βοηθήσουν καί νά προστατεύσουν τους πιστούς τών ορθοδόξων 

χριστιανικών κοινοτήτων τής Γοτθίας. ΟΙ «Πράξεις» τοΰ μαρτυρίου τοΰ Σ ά β 

βα. ενός άπο τους σπουδαιότερους ιεραποστόλους τών Γότθων, έκτος άπο 

τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες πού περιέχουν γιά τή ζωή, τή δράση καί τήν 

τύχη τών πιστών όρθοδόξίον τής «Γοτθίας», αναφέρονται επίσης στις σχέ

σεις τής ορθόδοξης γοτθικής 'Εκκλησίας μέ τήν 'Εκκλησία τής Καππαδο

κίας 3 . 

Το ενδιαφέρον τής καππαδο/.ικής 'Εκκλησίας γιά τήν ορθόδοξη κοινότητα 

τών Γότθων επιβεβαιώνεται άπο τρεις επιστολές τοΰ Μεγάλου Βασιλείου προς 

τον δούκα τής Μ. Σκυθίας Iwnius Sorarms καί προς τον επίσκοπο τής Θεσ

σαλονίκης Ά σχόλιο, μέ τις όποιες ζητά τή μεταφορά τών λειψάνων τοΰ ' \γίου 

Σάββα στην Καππαδοκία καί παράλληλα εκφράζει τήν προθυμία του ν' απο

στείλει στή Σκυθία ιεραποστόλους, fi αρακαλεί μάλιστα το στρατιωτικό διοι-

μονοφυσιτική κίνηση, (βλ. Ρ. (', li a r a ιι ί s. Church and Stale in the Later Roman 
lini pire, θεσσαλονίκη Ι97Ί. σελ. 81 κ.έ.). 

Ι. . . .οτι τον "Ιστρον οιαβάντες προς τον Βά/.εντα τήν είρήνην εσπιίσαντο, τηνικαϋτα 
παριον Γύδόξιος ό δυαώνιμος υπέθετα τω βασιλεΐ πεϊσαι οι κοινωνήσω τους Γότθους· 
πάλαι γαρ τάς τής θεογνωσίας ακτίνας οεξάμενοι τοίς άποστολ.ικοίς ένιτρέφοντο δόγμασι. 
κβεβαιότερον γάρ», έφη, ατό κοινον τοϋ φρονήματος τήν είρέρ'ί/ν έργάσεται)) (Οεοδώρητος, 
Έκκλ. "Ιστορία, σελ. 273). 

2. Οεοδώρητος, ο.π., σελ. 27Ί. 

3. Βλ. Ρ. Ν ä s Ι il r e i , Les actes de Saint Sabas le Goth (lìllC.1 1607), ΙΈΚΒΕ. 
7 (1969), σελ 178 κ.έ. 



ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ & ΕΞΩΊΈΡΙΚΠ ΠΟΑΙΊΊΚΤΙ ΤΟΥ ΒΥΖ\Ν'ΠΟΥ 223 

κητή νά προστατεύσει τους κατατρεγμένους χριστιανούς τής περιοχής 1 . Στην 

επιστολή του προς τον Ά σχόλιο τής Θεσσαλονίκης αναφέρεται εκτενώς στή 

διάδοση τοϋ Χριστιανισμού στους επέκειντα τοϋ "Ίστρου βαρβάρους άλλα καί 

στα μαρτύρια πού υπέστησαν άπο τους διωγμούς πού ακολούθησαν2. 

Έξαλλου τήν ίδια εποχή, μεταφέρθηκαν στή Μοψουεστία τής Κιλικίας τά 

λείψανα ενός άλλου ορθόδοξου μάρτυρα τών Γότθων τοΰ Νικήτα, πράγμα πού 

σημαίνει οτι καί ή 'Εκκλησία τής Κιλικίας εϊχε αναπτύξει σχέσεις μέ τήν 

ορθόδοξη 'Εκκλησία τής Γοτθίας 3 . 

'Από τά παραπάνω παραδείγματα, καί ιδιαίτερα άπο τήν αλληλογραφία τοΰ 

Μ. Βασιλείου μέ τον στρατιωτικό διοικητή τής Μ. Σκυθίας, γίνεται φανερό 

οτι ή στάση τών επισήμων αρχών τής Αυτοκρατορίας υπήρξε, παρά τήν 

άρειανική τους τοποθέτηση, αρκετά ανεκτική απέναντι στην ορθόδοξη 'Εκκλη

σία σέ δ,τι αφορούσε τις σχέσεις της μέ χριστιανικές κοινότητες ξένων λαών. 

Είναι γεγονός οτι ή μέ οποιονδήποτε τρόπο προσέγγιση βαρβαρικών λαών ή 

ομάδων ευνοούσε άμεσα ή έ'μμεσα τά πολιτικά συμφέροντα τοϋ βυζαντινού 

κράτους 4 . 

Στ ις τελευταίες δεκαετίες τοΰ 4ου αιώνα, όταν τήν πολιτική εξουσία τοϋ 

Βυζαντίου ανέλαβε ό Θεοδόσιος Α', ή θρησκευτική πολιτική στο εσωτερικό 

τής Αυτοκρατορίας άλλαξε υπέρ τής ορθοδοξίας, ή οποία μάλιστα ανακηρύχθηκε 

άπο τον ίδιο τον αυτοκράτορα αμέσως μετά τή Β' Οικουμενική Σύνοδο ώς 

το επίσημο δόγμα τού Κράτους·'. ΊΙ αλλαγή τής κρατικής θρησκευτικής πολι

τικής στο εσωτερικό τής Αυτοκρατορίας επέφερε καί τή μεταβολή στην άσκηση 

τής εξωτερικής θρησκευτικής προπαγάνδας. Σ τ α πλαίσια αυτής τής μετα

βολής τοποθετείται ή έντονη αποστολική δράση πού ανέπτυξε ό 'Ιωάννης ό 

Χρυσόστομος στα τελευταία χρόνια τοΰ 4ου αιώνα. Στην προσπάθεια του νά 

συγκρατήσει στην ορθόδοξη πίστη τους Γότθους, πού ζούσαν στην Κωνσταντι

νούπολη ή να μεταστρέψει στην ορθοδοξία άρειανούς ομοφύλους τους, ίδρυσε 

1. Βασιλείου, αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας, Επιστολή ΡΝΚ'. col (512-613 
(PG. 32). 

2. Βασιλείου, αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας, Επιστολή PSA' , Άσχολίω επι
σκοπώ Θεσσαλονίκης, col. 636 (PO 32). 

3. Η. D e 1 e h a y e, Saints de Thrace el de Mésie, \ n Boll 31 (1912), σελ. 209-
215. 

4. Τήν ί'δια ανοχή θα επιδείξουν ο'ι επίσημες αρχές καί αργότερα, ιδιαίτερα στην εποχή 
τοΰ 'Ιουστινιανού, δταν ή μονοφυσιτική Εκκλησία παρά τις συνεχείς διώξεις πού ύφίστατο 
στο εσωτερικό, είχε αναπτύξει στο εξωτερικό μεγάλη ιεραποστολική δράση, μερικές φορέ: 
μάλιστα μέ τή σιωπηρή συμπαράσταση τοΰ ίδιου τοΰ αυτοκράτορα. 

5. Καί (ί βασιλεύς επεψηφίσατο, και νόμον έθετο κυρίαν είναι τήν πίστιν τών εν Νικαίιι 
συνεληλυθότων, παραδοθήναι δε τά; πανταχή εκκλησίας τοις εν ύποστάσει τριών προσώπιον 
ισοτίμων τε και Ισοδυνάμων μίαν καί τήν αυτήν δμολ,ογοϋσι θεότητα, πατρός καί υίοϋ καί 
άγιου πνεύματος (Σωζόμενος, Έκκλ. 'Ιστορία, σελ 312). 
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στην Πρωτεύουσα γοτθική καθολική εκκλησία, πού τήν υπηρετούσαν όμό-

γλωττοι τών Γότθων πρεσβύτεροι καί διάκονοι, στην οποία μάλιστα συχνά 

δίδασκε καί ό ίδιος μέ τή βοήθεια διερμηνέα1. Χαρακτηριστικές είναι οι περι

κοπές άπο μία 'Ομιλία του, οι οποίες υποδηλώνουν τις ακατάβλητες προσπά

θειες του γιά τήν εξημέρωση τών βαρβάρων τής Κωνσταντινούπολης καί τή 

συναδέλφωση τους μέ το λαό τής Πρωτεύουσας: και τοϋτο σήμερον έωράκα-

τε, τους πάντων ανθρώπων βαρβαοικωτέρους μετά τών τής 'Εκκλησίας προ

βάτων έστώτας, και κοινήν ούσαν τήν νομήν, καί τον σηκόν ενα, και μίαν 

απασι τράπεζαν προκειμένην καί παρακάτω Μη τοίννν αίσχύνην τις ήγεί-

σθω τής ''Εκκλ,ησίας δτι βαρβάρους εις μέσοι) αναστήναι καί ειπείν παρε-

σκευάσαμεν2. 

Υπενθυμίζουμε σ αυτό το σημείο τις διαστάσεις πού είχε λάβει το γοτθικό 

πρόβλημα στή βυζαντινή πρωτεύουσα αυτή τήν εποχή μέ τή διείσδυση σέ 

στρατιωτικές, δημόσιες καί ιδιωτικές υπηρεσίες πολυαρίθμων βαρβάρων. Βε-

βαρβάρωτο ή πόλις υπό πολλ&ιν μυριάδων και οι αυτής οίκήτορες εν αιχμα

λώτων μοίρα εγένοντο αναφέρει ό Σωκράτης3, ενώ ό Συνέσιος, γνήσιος εκ

πρόσωπος τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος καί γνωστός γιά τις φιλοσοφικές του αρχές, 

αντιδρά έντονα στην έκβαρβάρωση τής Αυτοκρατορίας καί στο λόγο του «περί 

βασιλείας» παρουσιάζει ζοφερή τήν εικόνα τής βαρβαρικής κυριαρχίας στην 

Πρωτεύουσα4. 

Φαίνεται, λοιπόν, πώς ή έντονη δράση τοϋ Χρυσοστόμου ανάμεσα στους 

Γότθους τής Πρωτεύουσας είχε καί πολιτικές προεκτάσεις. Ή 'Εκκλησία οφεί

λε νά συνεργαστεί μέ το Κράτος καί χρησιμοποιώντας τά δικά της μέσα νά 

συμβάλει στην αποσόβηση τοΰ εθνικού κινδύνου. 

Οι προσπάθειες τοΰ Χρυσοστόμου γιά τήν ευρύτερη διάδοση τοϋ Ευαγγε

λίου δέν περιορίζονταν μόνο στους Γότθους τής Πρωτεύουσας, άλλ' επεκτεί

νονταν καί σέ άλλες περιοχές. 'Αξίζει ν' αναφερθούμε στους Γότθους τής Κρι

μαίας, γιά τον προσηλυτισμό τών οποίων επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέ τή 

Ι. "Ορών δε τον Σκυθικον ομιλον ύπο τής " Αρειανικής θηρευθέντα σαγήνης, άντε-

μηχανήσατο καί αΓτος καί πόρον άγρας ίξηϋρεν όμογλώττους γαρ έκείνοις πρεσβυτέρους 

και διακόνους και τους τα θεία ύπαναγινιόσκοντες λόγια προβαλλόμενος, μίαν τούτοις άπί-

νειμεν έκκλ,ησίαν, και δια τούτιον πολλ.ούς τών πλανωμένων έθήρενσεν αυτός τε γέιρ θαμινά 

έκεϊσε φοιτών διελέγετο, ερμηνευτή χρώμενος τήν έκατέραν γλώτταν επισταμένα) τινί. και 

τους λ.έγειν επισταμένους τούτο παρεσκεναζε δράν. ταί'τα μεν ονν ένδον tv τή πόλει διετέ-

λει ποιών καί πολ,λ.ούς τών έξηπατημένων έξώγρει, τών αποστολικών κηρυγμάτων έπιδει-

κνύς τήν ιιλήθειαν (Θεοδώρητας, Έκκλ. Ιστορία, σελ. 330, Parmcritier). Πρβλ. .1. M a n-

s i ο il, Les origines du christianisme chez les Goths, An. Boll. 33 (1914), σελ 26 καί 

Ε Α. Τ h (ι ni ρ s ο ri, ο.π., σελ. 133. 

2. 'IOJ. Χρυσοστόμου, 'Ομιλία Η' , τόμ. 12, σελ 513-514 (εκδ. Galimme) 

3. Σωκράτης, Έ κ κ λ Ιστορία, col. 67 7 (PG 67). 

'». Συνέσ'-oc, lìsci βασιλεία;, σελ. 5-62 (Terzachil. 
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•χειροτονία καί αποστολή τοΰ επισκόπου Ούνίλα, πού, δπως ό ίδιος ό Χρυσό

στομος αναφέρει σέ 'Επιστολή του, κατάφερε πολλά και μεγάλα1. Μετά το 

θάνατο τοϋ Ούνίλα. ό βασιλιάς τών Γότθων ζήτησε άπο τον Χρυσόστομο νέο 

επίσκοπο γιά τήν πλήρωση τής κενής επισκοπικής έδρας 2. Το ίδιο ενδιαφέρον, 

κατά τον Θεοδώρητο, εξεδήλωσε καί γιά τους νομάδες Σκνθες τοϋ Δούναβη, 

γ ιά τον προσηλυτισμό τών οποίων φρόντισε νά στείλει άνδρας τήν άποστολικήν 

φιλοσοφίαν εζηλωκόταςΆ. Μέ το χαρακτηρισμό νομάδες Σκνθες ό συγγραφέας 

υπονοεί μάλλον τους Ούννους, οί οποίοι άπο τήν τελευταία δεκαετία τοϋ 4ου 

αιώνα είχαν κατακλύσει, δπως είναι γνο^στό, τις περιοχές τοΰ Δούναβη. 

Το ενδιαφέρον τοΰ Χρυσοστόμου γιά τον έκχριστιανισμο τών λαών τοΰ 

Δούναβη συμπίπτει χρονικά μέ τήν ενεργό ιεραποστολική δράση δύο άλλων 

συγχρόνων του επισκόπων τής Βαλκανικής: τοΰ επισκόπου τής Τόμεως Θεο-

τίμου καί τοΰ Νικήτα, επισκόπου τής R e m e s i a n a (πόλη τής Μεσόγειας Δα-

κίας, σημ. Bela P a l a n k a τής Γιουγκοσλαβίας). 

Ό πρώτος, φίλος τοΰ Χρυσοστόμου, ασκητής καί φιλόσοφος, προσπάθησε 

νά διαδώσει τήν ορθόδοξη πίστη ανάμεσα στα ούννικά φΰλα τοΰ Κάτω Δού

ναβη. Ή δράση του ξεπερνοΰσε συχνά τά θρησκευτικά πλαίσια καί έπαιρνε 

χαρακτήρα εθνικό' επικεφαλής ομάδας ιεραποστόλων κατόρθωνε, πολλές φο

ρές, μέ τή χριστιανική διδασκαλία καί τήν προσφορά πλουσίων δώρων, νά 

αποτρέπει επιδρομές καί λεηλασίες βαρβαρικών ομάδων 4 . 

Ό δεύτερος, λατινόφωνος, σύγχρονος καί αυτός τοΰ Χρυσοστόμου, έδρασε 

ώς ιεραπόστολος ανάμεσα στα γοτθικά καί ούννικά φΰλα τής παρόχθιας Δα-

κίας. Δέν είναι γνωστό αν οί δραστηριότητες του είχαν επεκταθεί καί βόρεια 

τοΰ Δούναβη. Ό επίσκοπος τής Νόλας ( Ι τ α λ ί α ) Παυλίνος τον παρουσιάζει 

στα ποιήματα του ώς κατηχητή βαρβαρικών κοινοτήτων καί όμάδο^ν, χωρίς 

1. Ί ω . Χρυσοστόμου, Επιστολή ΙΔ', τόμ. 3, σελ. 722 (Gaumme). Πρβλ. Α. Α. V a-
s i 1 i e ν, The Goths in the Crimea, Καίμπριτζ-Μασσ. 1936. 

2. Π. Π ο λ ά κη, Ή Έλ,ληνική Εκκλησία και ο κόσμος τών βαρβάρων, Έ π ι σ τ . Έ π ε -
τηρίς Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης (1953), σελ. 472. 

3. Μαθών δέ τινας τών νομάδοχν Σκυθών παρά τον "Ιστρον έσκηνημένους διψήν μεν 
τής σωτηρίας, εστερήσθαι δέ τοϋ το νάμα προσφέροντος, έπεζήτησεν άνδρας τήν άποστο
λικήν φιλοσοφίαν έζηλο>κότας καί τούτους έκείνοις επέστησεν (Θεοδώρητος, σελ. 330, 
Pannen tier). 

4. Έν τούτω δέ Τόμεως καί τής άλλης Σκυθίας τήν εκκλησίαν επετρόπευε θεότιμος 
Σκύθης, άνήρ εν φιλοσοφία διατραφείς· ον αγόμενοι τής αρετής οί παρά τον "Ιστρον Ούννοι 
βάρβαροι θεόν 'Ρωμαίων ώνόμαζον. . . επεί δε πολλάκις έπιόντες εκακούργουν τους Σκν-
θας φύσει θηριώδεις οντάς εις ήμερότητα μετέβαλλεν εστιών τε και δώροις φιλοφρονούμε-
νος. . . (Σωζόμενος, σελ. 341-342). Ή περίπτιοση τής δράσης τοΰ Θεοτίμου, επισκόπου τής 
Μ. Σκυθίας ενισχύει τήν άποψη μας δτι ό ρόλος τής Εκκλησίας τών ακριτικών περιοχών 
εϊχε μεγάλη πολιτική βαρύτητα καί, κατά συνέπεια, ή ηγεσία της μεγάλη δύναμη (βλ. πιο 
πάνω το παράδειγμα τοϋ επισκόπου τής Τόμεως Βετρανίωνα). 

15 
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νά προσδιορίζει αν πρόκειται γιά εντός ή έκτος τής Αυτοκρατορίας λαούς1. 

Τήν ίδια εποχή (αρχές τοϋ 5ου αιώνα) ό "Αγιος 'Ιερώνυμος αναφέρει σ' επι

στολή του ανάμεσα στους λαούς πού έχουν ασπασθεί το Χριστιανισμό καί τους 

Ούννους: Depostiti pharetras Armellini, Η unni discunt Psalterium, Seylhae 

fervent (rigora colore (idei2. * \v καί ελάχιστα πειστική ή αναφορά τοΰ 'Ιερω

νύμου, είναι, ωστόσο, ενδεικτική τής προσπάθειας πού έχει αναληφθεί άπο 

τήν ανατολική καί τή δυτική 'Εκκλησία γιά τή διάδοση τοΰ Ευαγγελίου σέ 

ξένους λαούς. Tè έργο τής Εκκλησίας στην περιοχή τοϋ Δούναβη εναρμονίζε

ται απόλυτα μέ τήν επίσημη εξωτερική πολιτική πού ασκείται στην περιοχή 

αυτή τήν εποχή. Είναι γνωστό δτι ό Μ. Θεοδόσιος στην κρίσιμη στιγμή πού 

ανέλαβε τήν εξουσία, λόγω τοΰ γοτθικού κινδύνου, επέλεξε γιά τήν αντιμετώ

πιση του τήν πολιτική τής ειρηνικής όδοΰ3. Ή πολιτική αυτή διευκόλυνε οπωσ

δήποτε το έργο τής 'Εκκλησίας τών παραμεθορίων επαρχιών, ή οποία μέ τή 

σειρά της ενίσχυε στο μέτρο τών δυνατοτήτο^ν της, όπως αναλύσαμε παραπάνω. 

αυτή τήν πολιτική επιλογή. 

Β 

Τήν ίδια εποχή (τέλη τοΰ 4ου - αρχές του 5ου αι.) ή χριστιανική Εκκλησία 

θα παίξει πρωτεύοντα ρόλο στή δημιουργία εθνικής γλώσσας καί τή διαμόρ

φωση πνευματικής αυτονομίας σέ μια μεγάλη χώρα τής 'Ανατολής, τήν 'Αρμε

νία, υποταγμένη πολιτικά αυτή τήν εποχή κατά το μεγαλύτερο μέρος της στην 

Περσία4. ΟΊ εκκλησιαστικοί κύκλοι τής χώρας μέ επικεφαλής τον Πατριάρχη 

Sahak καί μέ τήν υποστήριξη τοϋ βασιλιά τής 'Αρμενίας Vram-Chapouh 

αναλαμβάνουν αμέσως το έργο τής αφύπνισης τής εθνικής πνευματικής παρά

δοσης. Ή δυσκολία προσέγγισης τοΰ Ευαγγελίου καί τών 'ιερών κειμένων άπο 

τις πλατιές λαϊκές μάζες καί ή παρεμπόδιση άπο τους ΙΙέρσες τής ελεύθερης 

διάδοσης τής ελληνικής γλώσσας καθιστούν επιτακτική τήν ανάγκη δημιουρ

γίας εθνικής γλώσσας, μέ τήν ανεύρεση αρμενικού αλφαβήτου. 

Τότε ακριβώς, αμέσως δηλ. μετά τήν υπαγωγή τής Μεγάλης 'Αρμενίας 

1. Βλ. Ü. Ρ i ρ ρ i d i, Contribuii la istoria veche a Romànici, Βουκουρέστι 1967. 

σελ. 508-513. 

2. Euscbi I l ieronymi Episl. 107, 2, col. 870 (PL 22). 

3. Θεμίστιου Αόγοι, σελ. 237, 252-254, 256, 257 (εκδ. Dindorf). Πρβλ. Σ ο φ ί α ς 

Π α τ ο ύ ρ α , Συμβολ.ή στην 'Ιστορία τών βορείων επαρχιών της Αυτοκρατορίας (4ος-6ος 

αι.), Σύμμεικτα 6 (1985), σελ. 32'.. 

4. Στή συνθήκη τοΰ 390, πού είχε συναφθεί μεταξύ Θεοδοσίου Α' καί Περσών, το μεγα

λύτερο μέρος τής "Αρμενίας, ή Μεγάλη "Αρμενία, δπως είναι γνωστή, πέρασε στον πολιτικό 

έλεγχο τής Περσίας (βλ. R. G ι· ο u s s e !, Histoire de l'Armenie, Παρίσι 1973, σελ. 163-

1641. 
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στον πολιτικό έ'λεγχο τής Περσίας, μεταξύ τών ετών 392 καί 405, ό μοναχός 

Mesrop M a c h t o t s , ιεραπόστολος τής Σιουνίας, δημιούργησε το αρμενικό αλφά

βητο μέ βάση το ελληνικό καί τήν προσθήκη σημιτικών χαρακτήρων 1 . Μετά 

τή δημιουργία τοΰ αλφαβήτου, ό Mesrop, ό πατριάρχης S a h a k καί οί μαθητές 

τους, κάτοχοι δλοι τής ελληνικής γλώσσας καί παιδείας, επιχείρησαν τή μετά

φραση στην 'Αρμενική τοΰ Ευαγγελίου, συνεπικουρούμενοι σ' αυτό το δύσκολο 

έργο καί άπο το Βυζάντιο καί μάλιστα άπο τον κύκλο τοΰ αυτοκράτορα Θεο

δοσίου Β' . Ό S a h a k έστειλε τον Mesrop μέ συνοδεία στην Κωνσταντινούπολη, 

στην αυλή τοΰ βυζαντινού αυτοκράτορα, ζητώντας, προφανώς, διευκολύνσεις 

γιά το έργο τους 2 . 

Ή ευρύτερη διάδοση τοΰ Χριστιανισμοΰ μέ τή διείσδυση τοΰ έλληνικοΰ-

έλληνιστικοΰ πνεύματος θα εμπόδιζε τήν εξάπλωση τοΰ ιρανικού πολιτισμού 

καί θα εξασφάλιζε στο Βυζάντιο Ινα είδος πολιτιστικής καί ιδεολογικής επι

κυριαρχίας (κηδεμονίας) επί τής ύποτεταγμένης πολιτικά στην Περσία 'Αρμε

νίας. 

Βέβαια, ή συγκυρία οτι ανάμεσα στή βυζαντινή καί περσική αυτοκρατορία 

επικρατούσαν αυτή τήν εποχή πολύ φιλικές σχέσεις ευνόησε σημαντικά τήν 

ανάπτυξη τής αρμενικής γλώσσας καί τήν αυτοδύναμη άσκηση τοΰ Χριστιανι

σμού "στους κόλπους τοΰ αρμένικου λαοΰ. Οί βασιλείς τών δύο μεγάλων αυτο

κρατοριών, Άρκάδιος καί Ίσδιγέρδης Α', προσπάθησαν ενσυνείδητα νά δια

τηρήσουν τις μεταξύ τους φιλικές σχέσεις, άφοΰ ό πρώτος αντιμετώπιζε δυσκο

λίες στή Χερσόνησο τοΰ Αίμου, ενώ ό δεύτερος εϊχε ν' αντιμετωπίσει τους 

Έ φ θ α λ ϊ τ ε ς Ουννους στο Χορασάν3. 

1. Βλ. R. G r ο u ss e 1, δ. π., σελ. 171-175. 
2. R. G r o u s s e t , δ.π., σελ. 174. Σ' αυτό το σημείο αξίζει νά τονιστεί ή ευρύτητα 

τής αντίληψης μέ τήν οποία ή βυζαντινή αυτοκρατορία αντιμετώπιζε τους ξένους λαούς. 
Σέ αντίθεση προς τους Ρωμαίους πού προσπαθούσαν να επιβάλουν τή γλώσσα τους στους 
κατακτημένους λαούς, οί Βυζαντινοί, καί μάλιστα άπο τον 4ο αιώνα, ενθαρρύνουν καί ενι
σχύουν τή δημιουργία εθνικών γλωσσών, έτσι ώστε μέ τή διάδοση τοΰ Χριστιανισμοΰ να 
δημιουργοΰν μέ τους αντίστοιχους λαούς σχέσεις πνευματικής καί πολιτιστικής εξάρτησης. 
Τήν ευρύτητα αυτής τής αντίληψης καί τοΰ φιλελεύθερου πνεύματος απηχεί ή φράση τοϋ 
Χρυσοστόμου: καί Σκύθαι και Θράκες και Σαυρομάται καί Μαύροι καί 'Ινδοί καί οι προς 
αύτάς άπωκισμένοι τάς εσχατιάς τής οικουμένης προς τήν οίκείαν έκαστος μετέβαλλε γλώσ-
σαν τους θείους λόγους (βλ. Π. Π ο λ ά κ η ς , δ.π., σελ. 473). 

3. Τ. Α ο υ γ γ ή ς, 'Ιστορία τοΰ Έλληνικοΰ Έθνους, τ. Ζ' ('Αθήνα 1978), σελ. 141. ΟΊ 
σχέσεις τών δύο ηγετών υπήρξαν σέ τέτοιο βαθμό φιλικές, ώστε ό Άρκάδιος, λίγο πριν 
πεθάνει, νά ζητήσει άπο τον "Ισδιγέρδη να καταστεί επίτροπος τοΰ ανήλικου παιδιοΰ του. 
Ό τελευταίος αποδέχθηκε μέ ευχαρίστηση τήν πρόταση τοϋ 'Αρκαδίου καί μετά το θάνατο 
του δρισε ώς επίτροπο τον Άντίοχο (βλ. Θεοφάνη Χρονογραφία, σελ. 80, C. de Boor).— 
Γενικότερα γιά τις σχέσεις Βυζαντίου καί Περσίας στο πρώτο μισό τοϋ Ε' αιώνα, βλ. 
Κ α τ ε ρ ί ν α ς Σ υ ν έ λ λ η, Οί διπλαψατικές σχέσεις Βυζαντίου και Περσίας έως τον 
ΣΤ' αιώνα (διδακτορική διατριβή),'Αθήνα 1986, σελ. 47-83. 
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Οί άριστες, εξάλλου, πολιτικές σχέσεις Περσίας - Βυζαντίου είχαν πολύ θε

τικά αποτελέσματα στή διάδοση τοϋ Χριστιανισμοΰ μέσα στους κόλπους τής 

ίδιας τής περσικής αυτοκρατορίας. Κατ' αυτήν ακριβώς τήν περίοδο έδρασε 

στην Περσία ό επίσκοπος Μεσοποταμίας Μαοουθάς, μέσω τοΰ οποίου ο Χρι

στιανισμός εν Περσίδι διεπλατύνθη κατά τή μαρτυρία τοΰ Σωκράτη1: Ύπο 

δέ τον αντον τοϋτον χρόνον, και τον εν Περσίδι Χριστιανισμον πλατυνθήναι 

συνέβη εξ αίτιας τοιασδε- Μεταξν 'Ρωμαίων και Περσών συνεχείς αεί πρε-

σβεΐαι γίνονται. Ιιάψοοοι δέ είσιν αιτίαι οι ας συνεχώς παρ αλλήλους πρε

σβεύονται. Χρεία δή ονν και τότε ήγαγεν, ώστε Μαρουθάν τον Μεσοποταμίας 

έπίσκοπον, . . .πεμψθήναι παρά τον βασιλέως 'Ρωμαίων προς τον βασιλέα Περ-

σώί'2. Στα πλαίσια, λοιπόν, τών πολιτικών καί διπλωματικών συναλλαγών 

εντάσσεται κατά τον Σωκράτη ή αποστολή στην περσική αυλή τοΰ επισκόπου 

Μαρουθά καί μάλιστα κατ' εντολή τοϋ βυζαντινού αυτοκράτορα. Τήν πληρο

φορία επιβεβαιώνει καί ό Θεοφάνης, συμπληρώνοντας δτι . . .υπό τω αύτοϋ 

Θεοδοσίου θεία) Όνωρίο) και Πουλχερία τή αδελφή αντον τά Χριστιανών επι-

στημόνως έπαιδεύετοζ. Ή βυζαντινή εξωτερική πολιτική, επωφελούμενη άπο 

τις ευνοϊκές πολιτικές σχέσεις πού έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο Αυτο

κρατορίες. ενεργοποιεί καί πάλι τους μηχανισμούς τής διπλωματίας της, προ

κειμένου νά διευρυνθεί καί νά διασφαλισθεί ή επιρροή τοΰ Βυζαντίου, τουλά

χιστον, πάνω στους Χριστιανούς υπηκόους τής περσικής αυτοκρατορίας. 

Ό Μαρουθάς κατά τήν παραμονή του στην Περσία ανέπτυξε σημαντική 

ιεραποστολική καί εκκλησιαστική δράση πού επισφραγίστηκε μέ τή Σύνοδο 

τής Σελευκείας (410), κατά τήν οποία όργανοιθηκε ή χριστιανική εκκλησία 

τής Περσίας, ενώ ό επίσκοπος Σελευκείας (Κτησιφώντος) ονομάστηκε αρχη

γός τής περσικής εκκλησίας καί πήρε τον τίτλο «Καθολικός»4. Τον Μαρουθά 

διευκόλυνε ουσιαστικά στο έργο του ή στάση τοΰ Πέρση βασιλιά Ίσδιγέρδη 

απέναντι στον Χριστιανισμό, πού ήταν τόσο ευνοϊκή ώστε οί χριστιανικές 

πηγές νά τον εμφανίζουν ώς έτοιμο νά δεχτεί το βάπτισμα5. 

1. Σωκράτης, Έκκλ. 'Ιστορία, col. 752-753 (PG 67). 

2. Σωκράτης, δ.π., col. 752.— Θεοφάνης, Χρονογραφία, σελ. 80 

3. Θεοφάνης, δ.π., σελ. 80. 

4. Βλ. J . L a 1) ο u Γ t, Le christianisme dans Γ Empire Perse sous la dynastie Sas-

sanide, Παρίσι 19042, σελ. 93-94.— Κ α τ ε ρ ί ν α Σ υ ν έ λ λ η, δ.π., σελ. 51-52. 

5. Μικρόν δέ εδέησε και χριστιανίσαι αυτόν [Ίσδιγέρδην ] πε'ιραν δεδαικότος έτέραν τοΰ 

Μαρουθά, συν Άνλδά τω επισκοπώ Περαίδος. . . και ό 'Ισδιγέρδης μεν έφθασε τελεντήσαι, 

πριν τελείως χριστιανίσαι. . (Σωκράτης, Έκκλ. 'Ιστορία, col 753, PG 67), καί στον Θεο

φάνη, τώ δ' αύτώ ετει Ίσδιγέρδης, ό τών Περσών βασιλεύς, πρότερον Μαρουθά, τοϋ επι

σκόπου Μεσοποταμίας, ταϊς παραινέσεσι πειθόμενος καί Άβδαα τοϋ τής βασιλενούσης έν 

Περσίδι πόλεως επισκόπου, εις άκρον θεοσεβής γέγονεν, ώστε έμελλε σχεδόν βαπτίζεαθαι 

δια τάς θαυματουργίας τοϋ Μαρουθά και τους μάγους ώς απατεώνας έκόλαζεν (Χρονογρα

φία, σελ 82). Στην πραγματικότητα, ή απόλυτη ελευθερία πού παραχώρησε ό Ίσδιγέρδης 
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Τά πράγματα όμως άλλαξαν γιά τους χριστιανικούς πληθυσμούς τής Περ

σίας, όταν τον Ίσδιγέρδη διαδέχθηκε στο θρόνο ό γιος του Ούαράνης Ε' 

(Βαράμ), ό οποίος, κατά τή μαρτυρία τοΰ Θεοφάνη, συν τή βασιλεία καί-τον 

τής ευσέβειας διωγμόν διεδέξατο1. "Έτσι το έργο τής ευρύτερης διάδοσης τοΰ 

Χριστιανισμοΰ μέσα στην αυτοκρατορία τών Σασσανιδών, πού μέ επιτυχία 

είχε αναπτύξει στην πρώτη εικοσαετία τοΰ 5ου αϊ. ό επίσκοπος Μαρουθάς, 

ανακόπτεται καί στο εξής το Βυζάντιο περιορίζεται, όπως καί παλαιότερα. 

μόνο στην προστασία, μέ πολιτικά κυρίως μέσα2, τών ήδη υπαρχόντων Χρι

στιανών, υπηκόων τής περσικής αυτοκρατορίας. 

Τήν ίδια εποχή στους διωγμούς πού έχει εξαπολύσει εναντίον τών Χριστια

νών τής Περσίας ό βασιλιάς Ούαράνης συμμετέχει καί è φύλαρχος τών Σαρα

κηνών τής Περσίας Άσπέβετος, υποτελής στην περσική αυτοκρατορία. Ωστό

σο, μολονότι ό ίδιος είναι ειδωλολάτρης, ή συμπεριφορά του απέναντι τών Χρι

στιανών είναι ευνοϊκή σέ σημείο πού τους βοηθά νά δραπετεύσουν άπο τον 

τόπο τών διωγμών καί νά περάσουν στην επικράτεια τής βυζαντινής Αυτο

κρατορίας3. Ή εύνοια του προς τους Χριστιανούς εξοργίζει τον βασιλιά τών 

Περσών, ό οποίος τον αναγκάζει νά παραιτηθεί άπο το αξίωμα του καί νά 

καταφύγει στους Βυζαντινούς. Ό στρατηγός τής 'Ανατολής Άνατόλιος δράτ

τεται αμέσως τής ευκαιρίας, συνάπτει μαζί του συμμαχία καί τοΰ αναθέ

τει τή φυλαρχία τών Σαρακηνών τής 'Αραβίας, συμμάχων τής βυζαντινής 

αυτοκρατορίας3. Ή νέα πολιτική κατάσταση πού έχει διαμορφωθεί στο ανα

τολικό σύνορο τής Αυτοκρατορίας καί το γεγονός δτι οί Σαρακηνοί "Αραβες 

τής περιοχής έχουν ήδη δεχθεί τήν επιρροή τής Αυτοκρατορίας στο πολιτι

στικό καί ιδεολογικό πεδίο άποτελοΰν βασικές προϋποθέσεις γιά τή διάδοση 

τοΰ Χριστιανισμοΰ ανάμεσα σ' αυτούς τους νομάδες. 

Τις σημαντικότερες πληροφορίες γι' αυτήν τήν προϊσλαμική εποχή τών Άρά-

στούς Χριστιανούς υπηκόους του για τήν άσκηση τών θρησκευτικών τους καθηκόντων εν

τάσσεται στή γενικότερη πολιτική άνεξιθρησκείας πού ακολουθούσε στή χ<ί>ρα του, ή οποία 

έξυπηρετοΰσε μάλλον τά πολιτικά του σχέδια (βλ. καί Α. Α. V a s i 1 i e ν, 'Ιστορία της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας 324-1453, 'Αθήνα 1973, σελ. 127). 

1. Θεοφάνης, Χρονογραφία, σελ. 85 (G. do Boor). Πρβλ. .1. Β. Β n r y, A History of 

the Later Roman Empire (395 A.D. to 800 A.D.) τόμ. 1, "Αμστερνταμ 1966, σελ. 305. 

2. Τούτω τω ετει αγαθότητι πολλή κινούμενος Θεοδόσιος ό βασιλείας, καίπερ νικήσας 

κατά κράτος τους Πέρσας, φειδοϊ τών κατοικούντων εν Περσίδι Χριστιανό»' είρήνην ασπά

ζεται καί αποστέλλει πρεσβευτάς Ήλίωνα τε τον πατρίκιον, ôv πάνυ δια τιμής ήγεν, καί 

Άνατόλιον, τον τής ανατολής στρατηγόν, είρήνην σπείσασθαι. Οναραράνης δέ γνούς τήν 

έαυτοΰ ήτταν δέχεται τήν πρεσβείαν. και οΰτως ό κατά τών Χριστιανών έπαΰσατο διωγμός 

(Θεοφάνης, ο. π., σελ. 87).— Πρβλ. Κ α τ ε ρ ί ν α ς Σ υ ν έ λ λ η, δ.π., σελ. 53-5Ί. 

3. Βλ. Ι. Ε n g e 1 h a r t , Mission und Politik in Byzanz, Ein Beitrag zur Struktur 

analyse Byzantinischer Mission zur Zeil Justins und Justinians (Miscellanea Byzan-

tina Monacensia 19], Μόναχο 1974, σελ. 97. 



230 ΣΟΦ1 νΣ 11 VTO VP \ 

βων (Σαρακηνών) καί τις σχέσεις τους μέ τους Χριστιανούς μάς παρέχουν οί 

Βίοι τών 'Αγίων Ευθυμίου τοΰ «Μεγάλου» (377-473) καί Σάββα (439-531 ) ' . 

Σύμφωνα μέ το Βίο τοΰ πρώτου 'Αγίου, ό Ευθύμιος, ανέπτυξε μεγάλη ιερα

ποστολική δράση ανάμεσα στους "Αραβες, ίδρυσε γύρω στα 428 μία λαύρα 

κοντά στην 'Ιερουσαλήμ καί οργάνωσε «παρεμβολή» (οικισμό) γ ιά τους έκ-

χριστιανισθέντες "Αραβες (Σαρακηνούς), πού ζούσαν σέ απόσταση τριών ωρών 

ανατολικά τής 'Ιερουσαλήμ. Μαζί μέ το λαό του εκχριστιανίστηκε καί ό φύ-

λαρχος τών Σαρακηνών Άσπέβετος, ό όποιος βαπτίστηκε καί μετονομάστηκε 

σέ Πέτρο. Ό ίδιος μάλιστα μέ παράκκληση τοΰ Ευθυμίου χειροτονήθηκε άπο 

τον επίσκοπο τής 'Ιερουσαλήμ Ίουβενάλιο, επίσκοπος τών Σαρακηνών, ειδικά 

γιά τήν «Παρεμβολή» 2 . Μετά τή χειροτονία του ό Ά σ π έ β ε τ ο ς (Πέτρος) δεν 

καταλαμβάνει, όπως συνήθως, κάποια επισκοπική έδρα, άλλα δρα καί διδάσκει 

μέσα στις σκηνές τοϋ λαοΰ του 3 . Το εκκλησιαστικό δίκαιο προσαρμόζεται, 

λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, στις κοινωνικές δομές τών νομάδων. 

Σποραδικές μαρτυρίες γιά τις σχέσεις Α ρ ά β ω ν - Βυζαντινών περιέχονται 

επίσης καί στον «Βίο» τοΰ Α γ ί ο υ Σ ά β β α 4 . Σέ πολλά σημεία τοΰ κειμένου 

μνημονεύονται οί συνεχείς επιδρομές τών Α ρ ά β ω ν εναντίον τοΰ μοναστηρίου 

του. Αναφέρεται μάλιστα πώς, όταν ό Σάββας επισκέφθηκε τήν Κωνσταντι

νούπολη, ζήτησε άπο τον αυτοκράτορα Αναστάσιο νά 'ιδρύσει ένα κάστρο στην 

έρημο, κοντά στα μοναστήρια, γιά νά προστατεύονται οί πιστοί άπο τις επι

θέσεις τών Σαρακηνών. Ό Αναστάσιος, κατά τή μαρτυρία τοΰ κειμένου, αντα

ποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα του καί έδωσε εντολή γιά τήν κατασκευή τοΰ 

φρουρίου, ή οποία προφανώς δεν εκτελέστηκε, εφόσον δέν υπάρχει καμιά μαρ

τυρία φιλολογική ή αρχαιολογική, πού νά επιβεβαιώνει τήν ανέγερση του. 

Σέ άλλα σημεία τοΰ «Βίου» τοΰ Α γ ί ο υ Σάββα μνημονεύονται επεισόδια 

πού είναι ενδεικτικά τών καλών σχέσεων πού είχαν αναπτυχθεί ανάμεσα 

σ' αυτόν καί τους Σαρακηνούς, πράγμα πού σημαίνει πώς ό Σάββας, όπως 

προγενέστερα ό Ευθύμιος, είχε αναπτύξει μεγάλη ιεραποστολική δράση στους 

κόλπους τών νομάδων Α ρ ά β ω ν . 

"Αλλη πηγή μέ σημαντικές πληροφορίες γιά τον έκχριστιανισμό Σαρακη

νών είναι ή εκκλησιαστική ιστορία τοΰ Θεοδωρήτου Κύρου. Αναφέρεται στή 

δράση τοΰ Συμεών Στυλίτη, στα μέσα περίπου τοΰ 5ου αιώνα, καί επιβεβαιώ

νεται άπο τον μαθητή καί βιογράφο του ΆντοΊνιο, πού μνημονεύει οχι μόνο 

τον προσηλυτισμό πολλών Σαρακηνών (Αράβων) άλλα καί τή βάπτιση τοΰ 

βασιλιά τους, προφανώς κάποιου " \ραβα ηγεμόνα ή φύλαρχου5. 

Ι. Βλ. Λ. Λ. V a s i Ι i e ν, Xotes on ionie Episodes . , σελ. 310 

2. "Ο.- . , σελ. 310. 

3. Ι. Ε n g e Ι h a r t, ο.π., σελ. 97. 

't. A. A. V a S i 1 i e ν, Notes on some Episodes. . ., σελ 3 I I 

5. "Ο.π .σελ. 312. 
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Μια άλλη προσπάθεια γιά τήν πολιτική καί ιδεολογική υπαγωγή βάρβαρου 

ηγεμόνα υπό τον έλεγχο τοΰ βυζαντινού κράτους, πού καταγράφεται άπό τις 

πηγές στή σειρά τών έκχριστιανισμών τής προϊσλαμικής περιόδου, καταβλή

θηκε άπο τή βυζαντινή διπλωματία στην περίπτωση τοΰ Άμορκεσοΰ 1 . Το γε

γονός οτι στην περίπτωση αυτή, τήν όποια Οά περιγράψουμε παρακάτω, το 

Βυζάντιο προσπάθησε νά ξανακερδίσει τό χαμένο έδαφος σέ μια ζωτικής ση

μασίας γιά το εμπόριο καί τήν οικονομία του περιοχή, προσδίδει στην πράξη 

τοΰ έκχριστιανισμοΰ τοΰ "Αραβα ηγεμόνα καθαρά πολιτικό χαρακτήρα. 

Ό Ά ρ α β α ς φύλαρχος Άμορκεσός, ό οποίος εγκατέλειψε τήν Περσία Οπου 

ζοΰσε, είχε αρχικά εγκατασταθεί κοντά στα βυζαντινά σύνορα σέ αραβικό 

έδαφος. 'Αργότερα, ή δύναμη του αυξήθηκε σημαντικά, κυρίως όταν κατέλα

βε τή νήσο Ί ο τ ά β α , στην έξοδο τοΰ κόλπου τής Ά κ α μ π α . Πρώτη του ενέρ

γεια ήταν νά εκδιώξει τους βυζαντινούς τελωνειακούς υπαλλήλους άπό τά 

πολύ σπουδαία γιά τήν Αυτοκρατορία σημεία έλεγχου τοΰ εμπορίου, πού διεξα

γόταν μέ την " Α π ω Ανατολή δια μέσου τής 'Ερυθράς θάλασσας 2. Μέ τήν ανά

ληψη τοΰ τελωνειακού ελέγχου καί τις συνεχείς επιδρομές του αύξησε σημαν

τικά τή δύναμη του, ενώ παράλληλα κατέλαβε καί άλλες γειτονικές περιοχές. 

Σ τ α 473 ζήτησε άπό τό Βυζάντιο τήν επίσημη αναγνώριση τοΰ πολιτικοΰ του 

s t a t u s , μέ τή διευκρίνηση δτι θα ήθελε επίσης νά τεθεί ύπό τήν επικυριαρχία 

τοΰ Βυζαντινού αυτοκράτορα, έάν τοΰ απονεμόταν ό τίτλος τοΰ φυλάρχου τών 

Σαρακηνών τής Πετραίας Α ρ α β ί α ς . Τις διαπραγματεύσεις μέ το παλάτι τής 

Κωνσταντινούπολης ανέθεσε σέ κάποιον ομόφυλο του επίσκοπο, στον όποιο 

επιφυλάχθηκε θερμή υποδοχή άπό τον βυζαντινό αυτοκράτορα. Ό Λέων Α', 

αυτοκράτορας τοΰ Βυζαντινού κράτους έστειλε μέσω τοΰ επισκόπου προσωπική 

πρόσκληση στον ίδιο τον Άμορκεσό. Ή ευκαιρία ήταν μοναδική γιά τις βυ

ζαντινές αρχές γιά νά μπορέσουν νά επανακτήσουν τόν τελωνειακό έλεγχο στην 

Ί ο τ ά β α , δυνατότητα πού τους είχε αφαιρεθεί, Οπως προαναφέραμε, άπο τόν 

Ά ρ α β α φύλαρχο. Καί σ' αυτήν τήν περίπτωση ή βυζαντινή διπλωματία λει

τούργησε αποτελεσματικά. Τέθηκαν σ' εφαρμογή όλοι οί γνωστοί μηχανισμοί 

της κατά τήν παραμονή τοΰ Άμορκεσοΰ στή βυζαντινή πρωτεύουσα. 'Επίδειξη 

τοΰ πλούτου τών βασιλικών ανακτόρων, παράθεση επισημότατων γευμάτων, 

ξενάγηση σέ Ολα τά αξιοθέατα σημεία τής πόλης, συμμετοχή καί τ ιμητική 

θέση ανάμεσα στους πλέον επισήμους αξιωματούχους κατά τις δημόσιες εκδη

λώσεις, προσφορά πλουσίων δώρων κ.λπ. 3 . Πριν ά π ' ολα όμως. εκείνο γ ιά τό 

Ι. Μάλχος, σελ. 113 (FHG IV). Πρβλ. .1. Β. Β ti r y, ο.π., σελ. 231-232 καί Ι. Ε ιι-
g e l h a r t, δ.π., σελ. 98. 

2. . . .μίαν δέ τών 'Ροιμαίων παρεαπάσαντο νήαον 'lanaßijv όνομα και τους δεκατη-
λόγους έκβαλών τών 'Ρωμαίων αυτός έσχεν τήν νήσον, καί τα τέλ,η ταύτης λαμβάνων, 
χρημάτων εύπόρησεν ουκ ολίγων εντεύθεν. . . (Μάλχος, δ.π., σελ. 113). 

3. "Ο.π., σελ. 313. 
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όποιο ή βυζαντινή διπλωματία εργάστηκε περισσότερο ήταν νά πείσει τόν 

Άμορκεσό νά γίνει Χριστιανός καί μέλος τής χριστιανικής οικουμενικής κοι

νότητας, προσπάθεια πού φυσικά στέφθηκε άπό επιτυχία. Ανάμεσα στα δώρα 

μάλιστα, πού ό αυτοκράτορας Λέων Α' τοΰ προσέφερε κατά τήν άποχοιρησή 

του άπό τήν Κωνσταντινούπολη, περιλαμβανόταν καί μια πολύτιμη βυζαντινή 

εικόνα1. 

Σ τ α τέλη τοΰ 5ου - αρχές τοϋ 6ου αιώνα, ή βυζαντινή διπλωματία κατέ

βαλε σοβαρές προσπάθειες γιά νά κερδίσει καί έναν άλλον, ιδιαίτερα επικίν

δυνο τήν εποχή εκείνη εχθρό, τόν "Αραβα ηγεμόνα Άλαμούνδαρο 2 . Ό φύλαρ-

χος τών Σαρακηνών Άλαμούνδαρος, επικεφαλής τής ύποτελοΰς στην Περσία 

περιοχής τής Η i r a, κοντά στον Ευφράτη, πραγματοποιούσε συχνές επι

δρομές σέ περιοχές τής Συρίας, τής Φοινίκης καί τής Μεσοποταμίας 3 . Σ τ α 

πρώτα χρόνια τής βασιλείας τοϋ 'Αναστασίου, ό πατριάρχης Αντιοχείας Σευή-

ρος, σύμφωνα μέ τις πληροφορίες τοϋ Ζωναρά, έστειλε στον Άλαμούνδαρο δύο 

μονοφυσίτες επισκόπους, γιά νά τόν μεταστρέψουν στον Μονοφυτισμό, επειδή, 

δπως αναφέρει ό ίδιος συγγραφέας, ό "Αραβας φύλαρχος κατηχηθείς παρά όρ-

θοδόξίον έπίστευσέ τε καί έβαπτίσατο ορθόδοξος4. Ή προσπάθεια τών μονο

φυσιτών επισκόπων απέτυχε καί οί ίδιοι άπογνόντες ώς ουκ αν ποτέ μετενεγκε'ιν 

αυτόν δυνηθίϊεν εις τήν οόξαν αυτών, υπεχώρησαν. Αργότερα, ό Ιουστινιανός 

προσπάθησε νά τόν προσεγγίσει περισσότερο, χρησιμοποιώντας καί άλλα μέσα 

(προσφορά χρημάτων, πλουσίων δώρων κ.λπ.) καί κατάφερε νά αποσπάσει άπο 

τον Άλαμούνδαρο τήν υπόσχεση δτι σέ περίπτωση βυζαντινοπερσικοΰ πολέ

μου θα διατηρούσε ουδέτερη στάση 5 . 

Ί Ι παράδοση, λοιπόν, συνεχίζεται' επιλέγεται καί σ' αυτή τήν περίπτο^ση 

ό ειρηνικός καί πλέον ανώδυνος τρόπος προσέγγισης τοΰ βάρβαρου ηγεμόνα, 

Ι. . . .καί τέ/Μς άπέπεμψεν αυτόν, ίδια μίν παρ' αύτοϋ εικόνα τίνα χρυσήν καί κατά-
λιθον λαβών, σφόδρα τι οΰσαν πολ.υτελή. . . (Μάλχος, σελ. 313). Ενδεικτική τής υπέρμε
τρης σημασίας πού έδωσε ό Αέων Α' στον τυχοδιώκτη Σαρακηνο 'Αμορκεσό, κατά τήν επί
σκεψη του στην Κωνσταντινούπολη, είναι ή αντίδραση τών βυζαντινών αξιωματούχων τής 
βασιλικής αυλής, όπως παρουσιάζεται μέσα στο επίσης αυστηρά κριτικό απέναντι στις 
ενέργειες τοϋ αυτοκράτορα κείμενο τοϋ Μάλχου. 

2. Ζωναράς, Ε π ι τ ο μ ή , τόμ. 3, σελ. 139-1 '.Ο (CSIIB). 

3. Προκόπιος, Πόλεμοι, τόμ. 1, σελ. 89 (εκδ. Haury) . Πρβλ. C 1). D i c h Ι, Justin'ien 
et la civilisation byzantine au Vie siècle, τόμ. 2, Παρίσι 1901, σελ. 38S-Î. 

4. Βλ. Ζωναράς, δ.π., σελ. 139. Ή πληροφορία αυτή τοΰ Ζωναρά είναι μάλλον ανακρι
βής, επειδή, όπως λεπτομερώς περιγράφει ο Προκόπιος (τόμ. 1, σελ. 88-90), τήν εποχή τοϋ 
'Ιουστινιανού ό Άλαμούνδαρος, σύμμαχος τών Περσών, υπήρξε Ινας άπο τους φοβερότε
ρους εχθρούς τής Αυτοκρατορίας, πού προέβαινε πολύ συχνά σε επιδρομές καί λεηλασίες 
τών βυζαντινών κτήσεων, κυρίως τής .Μεσοποταμίας. Ή πρώτη, κατά συνέπεια, προσπά
θεια έκχριστιανισμοϋ του πρέπει νά ήταν αυτή τών δύο μονοφυσιτών επισκόπων, απεσταλ
μένων τοΰ πατριάρχη Σευήρου. 

5. Προκόπιος, Πόλεμοι, τόμ. 1, σελ 150 καί 197 (Haury) . 
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ή προσπάθεια δηλ. προσέλκυσης καί ένταξης του στή χριστιανική οικουμένη. 

Ή αποτυχία έκχριστιανισμοΰ του στην εποχή τοΰ Αναστασίου δέν θα απο

θαρρύνει τόν Ιουστινιανό, ό όποιος θα δοκιμάσει αργότερα νά μεταστρέψει 

τή στάση του υπέρ τής Αυτοκρατορίας μέ άλλα επίσης ειρηνικά μέσα, δπως 

ή προσφορά χρημάτων καί χρυσοΰ. 

Προσπάθειες διάδοσης τοΰ Χριστιανισμοΰ έγιναν κατά τον 5ο αιώνα καί 

σέ πια μακρινές άπό τό Βυζάντιο περιοχές, οί όποιες, όπως φαίνεται, προετοί

μασαν τό έδαφος γιά τήν ευρύτερη εξάπλωση του, λίγο αργότερα, στην εποχή 

τοΰ Ίουστινιανοΰ. 

Στην περίοδο τής βασιλείας τοΰ Θεοδοσίου Β' αναφέρονται οί πρώτες μαρ

τυρίες διάδοσης τοΰ Χριστιανισμοΰ στή Νουβία, χωρίς ιδιαίτερα μεγάλα απο

τελέσματα 1 . Κτίστηκαν εκκλησίες, ενώ υπήρχαν καί οί ειδωλολατρικοί ναοί, 

γεγονός πού μαρτυρεί τή συνύπαρξη στή χώρα Χριστιανών καί ειδωλολατρών. 

Στην άποψη τής περιορισμένης διάδοσης τοΰ Χριστιανισμού στή Νουβία πριν 

άπό τή συστηματική 'ιεραποστολική δράση τοΰ Ίουστινιανοΰ συγκλίνουν καί 

τά πορίσματα τών αρχαιολογικών ερευνών σέ δλες τις περιοχές τής χώρας 2 . 

Α κ ό μ η , ό αυτοκράτορας Αναστάσιος, δπως αναφέρει ό 'Ιωάννης Διακρι

νόμενος3, έστειλε στή μακρυνή χώρα τών Ό μ η ρ ι τ ώ ν (Νότια Α ρ α β ί α ) έναν 

επίσκοπο, γ ιά νά διαδώσει τόν Χριστιανισμό σ' Ινα πληθυσμό, στον όποιο εκείνη 

τήν εποχή κυριαρχοΰσε ή ιουδαϊκή θρησκεία. Ά π ό γραπτές παραδόσεις καί 

επιγραφές τής εποχής διαπιστώνεται δτι οί Χριστιανοί άποτελοΰσαν στο βασί

λειο τών Ό μ η ρ ι τ ώ ν μικρή μειονότητα, τής οποίας τό μεγαλύτερο μέρος ζοΰσε 

στην πόλη N a g r a n 4 , ά π ' δπου ό Ό μ η ρ ί τ η ς φύλαρχος Dû N u v à s ξεκίνησε, λί

γο αργότερα, τους εναντίον τών Χριστιανών διωγμούς 5 . 

Ή τ α ν τόσο μεγάλης σπουδαιότητας ή περιοχή τής Νότιας Α ρ α β ί α ς γ ιά τό 

Βυζάντιο, ώστε νά εμπλακεί καί τό ίδιο, έπί Ίουστίνου Α', στο θρησκευτικό 

πόλεμο Ά ξ ο υ μ ι τ ώ ν (Αιθιόπων) - Ό μ η ρ ι τ ώ ν , μέ στόχο τή διασφάλιση κυρίως 

τών οικονομικών του συμφερόντων στην περιοχή 6 . Ά π ό τά τέλη τοΰ 5ου αΐώ-

1. 1. E n g e l h a r t , δ.π., σελ. 45-46, όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. 
2. Βλ. W. Η. C. Γ r e n d, Recently discovered Materials for Writing the History of 

Christian Nubia, Studies in Church History 11 (1975), σελ. 19-30 ( = Variorum Re
prints, Town and Country in the Early Christian Centuries, Λονδίνο 1980, άρ. XXIV).— 
I. E n g e l h a r t , ο.π., σελ. 47-48. 

3. Ε. M i 11 e r, Fragments inédits de Théodore le Lecteur et de Jean d'Egée, Re
vue Archéologique ns. 26 (1873), σελ. 285, 400, 403. 

4. Βλ. 1. E n g e l h a r t , ο.π., σελ. 31. 
5. "Ο.π., σελ. 32-33. 
6. Προκόπιος, Πόλεμοι, τόμ. 1, σελ. 106-108 (Haury).— Μαλάλας, Χρονογραφία, σελ. 

433 (Dindorf). Πρβλ. V. C h r i s t i d e s , The Himyarite-Ethiopian War and the 
Ethiopian Occupation of South Arabia in the Acts of Gregentius, ca. 530 A.D., Annales 
d'Ethiopie 9 (1972), σελ. 115-146. 
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να τό Βυζάντιο είχε αναπτύξει εμπορικές σχέσεις μέ τό Βασίλειο τής Ά ξ ώ μ η ς 

(Αιθιοπία). Προσπάθησε μέσω αύτοΰ νά επεκτείνει τήν επιρροή του καί σέ 

άλλες γειτονικές αραβικές φυλές, μέ σκοπό τήν προσέγγιση καί εξασφάλιση 

τών θαλασσίων οδών (δια τών όποιων θα προμηθευόταν εύκολα καί μέ λιγότερο 

κόστος τά εισαγόμενα άπό τις Ινδίες εμπορεύματα, αφαιρώντας τό μονοπώλιο 

άπό τήν Περσία) καί τήν προμήθεια όλων τών προϊόντων τοΰ έσωτερικοΰ τής 

Α φ ρ ι κ ή ς . Μέ τή μεσολάβηση τών Α ρ ά β ω ν τής 'Τεμένης καί τών Αιθιόπων 

οί βυζαντινοί έμποροι θα έρχονταν σέ άμεση επαφή μέ τήν Ι ν δ ί α 1 . 

Ή πρώτη προσέγγιση επιτεύχθηκε καί σ' αυτή τήν περίπτωση μέσω τοΰ 

Χριστιανισμοΰ δταν, μέ τήν καθοδήγηση τής αλεξανδρινής 'Εκκλησίας, οργα

νώθηκε στα τέλη τοΰ 5ου αιώνα ή μονοφυσιτική 'Εκκλησία τοϋ βασιλείου τής 

Ά ξ ώ μ η ς . Πηγές αναφέρουν δτι τό βασίλειο τής Ά ξ ώ μ η ς υπήρξε στις αρχές 

τοϋ 6ου αιώνα τό μεγάλο χριστιανικό κράτος πού προστάτευε δλους τους 

Χριστιανούς τοϋ Νότου 2 . 

Συνοψίζοντας τά δσα εκτενώς αναλύσαμε παραπάνω, επισημαίνουμε συμ

περασματικά τά εξής: 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, Ε κ κ λ η σ ί α καί Πολιτεία κατέβαλαν άπό 

κοινοΰ συντονισμένες προσπάθειες γ ιά τή διάδοση τοΰ Χριστιανισμοΰ σέ ξέ

νους λαούς ή γ ιά τή βάπτιση ξένων ηγεμόνων, προσπάθειες πού εντάσσονταν 

μέσα στό γενικότερο πλαίσιο τής εξωτερικής πολιτικής τοΰ βυζαντινοΰ κρά

τους 3 . 

1. C h. Ι) ι e h 1, ο.π., σελ. 392-394. Τή σημαντική γεωγραφική θέση τοΰ βασιλείου 
τής Άξώμης επισημαίνει ό Κοσμάς Ίνδικοπλεύστης, στή Χριστιανική Τοπογραφία του, μέ 
τήν παρακάτω περιγραφή: και άπό Άξώμεως έως τών ακρών τής Αιθιοπίας, τής λιβανω-
τοφόρου γης τής καλούμενης Βαρβαρίας, ήτις καί παράκειται τω Ώκεανώ. . . "Εστί δέ ή 
χώρα ή λιβανοίτοφόρος εις τα άκρα τής Αιθιοπίας, μεσόγειος μεν ούσα, τον δέ Ώκεανον 
έπέκεινα έχουσα, όθεν καί οί τήν Βαρβαρίαν οίκοΰντες, ώς έγγύθεν δντες, ανερχόμενοι εις 
τα μεσόγεια και πραγματευόμενοι κομίζουσιν εξ αυτών τά πλ.εΐστα τών ήδυσμάτων, λίβα-
νον, κασίαν, κάλαμον καί έτερα πολλά, καί αυτά πάλιν δια θαλάσσης κομίζουσιν tv τή 
'Άδούλη και εν τώ Όμηρίτη καί έν τή εσωτέρα Ίνδίφ καί εν τή Περσίδι. . . καί πιο κάτω: 
Έν τη Άδούλη — τη καλούμενη τών Αίθιόπα>ν πάλει, παραλίω τυγχανούση ώς άπό μιλίων 
δύο, λιμένι ύπαρχούση τοΰ 'Αξύ)μιτών ίθνοιχ, ένθα και τήν έμπορίαν ποιούμεθα οί άπό 
'Αλεξανδρείας και από 'Ελα εμπορευόμενοι. . . (Cosmas Indicopleustès, Topographie 
chrétienne, τόμ. 1, σελ. 357, 359 καί 365, Sources chrétiennes, άρ. 141). Πρβλ. V. 
C h r i s t i d e s , The Image of the Sudanese in Byzantine Sources Bsl. 43 (1982) 1, σελ 
8-17. 

2. Βλ. C h. D i e h 1, ο.π., σελ. 393-394 καί Θ. Π α π α δ ο π ο ύ λ λ ο υ, Στοιχεία δια
γραφής τοϋ βυζαντινοαιθιοπικοϋ πολιτιστικού χώρου, Βυζαντινά 131 (1985), σελ. 675-692. 

3. Ή ερμηνεία τών μαρτυριών πού μας παρέχουν οί πηγές για τη διάδοση τοΰ Χριστια
νισμοΰ σέ ξένους λαούς τόσο στην εποχή πού μελετάμε δσο καί σέ μεταγενέστερες εποχές 
δεν αφήνει καμιά αμφιβολία δτι οί οργανωμένες άπό το Κράτος ιεραποστολές εξυπηρετούσαν 
κατ' αρχήν πολιτικές σκοπιμότητες. Είναι δύσκολο, συνεπώς, νά δεχθοΰμε τήν άποψη τοΰ 
I I . Χ ρ ή σ τ ο υ {The Missionary Task of the Byzantine Emperor, Βυζαντινά, τόμ 3 
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Ό ρόλος καί ή άμεση ή έμμεση ανάμειξη τοΰ βυζαντινοΰ αυτοκράτορα στις 

ιεραποστολές καί στις γενικότερες ενέργειες διάδοσης τοΰ Χριστιανισμοΰ προσέ

διδαν σ' αυτές χαρακτήρα πολιτικό καί είχαν σαν κύριο σκοπό τήν προάσπιση 

τών συμφερόντων τοΰ κράτους. Σέ ενίσχυση αυτής τής άποψης αναφέρουμε 

ενδεικτικά: τήν παρουσία τοΰ Κωνστάντιου στην τελετή τής χειροτονίας τοϋ 

Ούλφίλα' τήν αποστολή άπό τόν ίδιο τοΰ άρειανοΰ επισκόπου Θεόφιλου στό 

βασιλιά τών Όμηριτών γιά τή διάδοση τοΰ Χριστιανισμοΰ στή Νότια Αρα

βία' τή βοήθεια πού πρόσφερε ή αυλή τοΰ Θεοδοσίου Β' στον Μεσρόπιο γιά 

τή δημιουργία τοΰ αρμένικου αλφαβήτου" τήν αποστολή στην Περσία τοΰ 

επισκόπου Μαρουθά επικεφαλής πρεσβείας μέ εντολή τοΰ ίδιου τοΰ αυτοκρά

τορα' τή διπλωματική αντιμετώπιση τοϋ Άμορκεσοΰ άπό τόν Λέοντα Α' κατά 

τήν παραμονή τοΰ πρώτου στή βυζαντινή πρωτεύουσα κ.ά. 

Οί εκκλησιαστικοί κύκλοι, εξάλλου, πού κατηύθυναν ιεραποστολές ή συμ

μετείχαν σ' αυτές, δρούσαν σέ ορισμένες περιπτώσεις, μέ κριτήρια έθνικο-

πολιτικά. "Ετσι, ό Θεόφιλος «Ινδός» επέλεξε γιά τήν ίδρυση εκκλησιών τρεϊς, 

ζωτικής σημασίας γιά τά οικονομικά συμφέροντα τοΰ Βυζαντίου, πόλεις τής 

Νότιας Αραβίας' οί επίσκοποι τής Βαλκανικής Θεότιμος καί Νικήτας προ

σπάθησαν, μέ τή διάδοση τοϋ Ευαγγελίου, ν' αποσοβήσουν τόν άπό βορρά 

εθνικό κίνδυνο πού απειλούσε τήν Αυτοκρατορία- ό Ιωάννης è Χρυσόστομος 

επεδίωκε μέσω τής 'Ορθοδοξίας, ν' αποτρέψει τόν έκβαρβαρισμό τής βυζαντι

νής πρωτεύουσας, ενώ ό επίσκοπος τής Μεσοποταμίας Μαρουθάς έδρασε στην 

Περσία, ώς επίσημος κατ' αρχήν απεσταλμένος τοΰ Θεοδοσίου Β' στην αυλή 

τοΰ Ίσδιγέρδη. 

Ή ανοχή ή ή υποχώρηση, μερικές φορές, τών βυζαντινών πολιτικών άρχων 

σέ δογματικά ζητήματα, έναντι τής 'Εκκλησίας, δταν ή τελευταία άντιδροΰσε 

σέ σχετικές μέ θρησκευτικά ζητήματα αποφάσεις τους, είτε έναντι τών ξένων 

ενδιαφερομένων γιά τή διάδοση τοΰ Χριστιανισμού άποτελοΰν σαφείς απο

δείξεις τών πολιτικών, κυρίως, στόχουν πού επεδίωκε τό Βυζάντιο μέσω τής 

'Εκκλησίας. Ό άρειανός αυτοκράτορας Οΰάλης αναγκάστηκε νά υποχωρήσει 

μπροστά στην αξίωση τής ορθόδοξης Εκκλησίας γιά τήν αποκατάσταση τοΰ 

εξόριστου ορθόδοξου επισκόπου τής Τόμεως Βετρανίωνα, μέ βασικό κριτήριο 

τον κίνδυνο πού διέτρεχε ή περιοχή άπό τους βαρβάρους τοΰ Βορρά. 'Επίσης, 

ό ίδιος αυτοκράτορας αναγκάστηκε νά υποχωρήσει μπροστά στην πεισματώδη 

•στάση τοΰ Σαρακηνοΰ Μωϋσή καί νά επιτρέψει τή χειροτονία του άπό ορθό

δοξους εξόριστους επισκόπους, προκειμένου νά διδάξει τό Ευαγγέλιο στους 

Σαρακηνούς καί νά μπορέσει έτσι ή Αυτοκρατορία ν' ασκήσει ίδεολογική-πολι-

τιστική επιρροή πάνω στους "Αραβες τής Ανατολής. 

(1971), σελ. 281), σύμφωνα μέ τήν όποια μόνο τυχαία (incidentally) εξυπηρετούντο μέσ6> 

τών ιεραποστολών καί άλλα συμφέροντα τοϋ Βυζαντίου, εκτός τών εκκλησιαστικών. 
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Τόν πολιτικό χαρακτήρα πού προσλάμβαναν οί βαπτίσεις ξένων ηγεμόνων 

ή ο'ι μαζικοί έκχριστιανισμοί τών λαών τους προσδιορίζουν επί πλέον μια σειρά 

πολιτικών ενεργειών πού ακολουθούσαν τις θρησκευτικές πράξεις: απονομή τι

μητικών τίτλων, προσφορά πολυτελών δώρων, καταβολή χρηματικών ποσών, 

σύναψη έπιγαμιών κ.λπ. 

Ή βυζαντινή εξωτερική πολιτική χρησιμοποίησε τήν 'Εκκλησία ακόμη καί 

γιά τή διασφάλιση ή τήν αποκατάσταση οικονομικών καθαρά συμφερόντων, 

δπως συνέβη, γ ιά παράδειγμα, στην περίπτωση τοΰ Άμορκεσοΰ καί στή χ ώ ρ α 

τών Ό μ η ρ ι τ ώ ν (Νότια Α ρ α β ί α ) . 

'Οφείλουμε ακόμη νά επισημάνουμε τό γεγονός οτι τό Βυζάντιο κατέβαλε 

προσπάθειες διάδοσης τοΰ Χριστιανισμοΰ σέ περιοχές μεγάλης στρατηγικής 

σημασίας ανάμεσα σέ πληθυσμούς μόνιμα ή γ ιά μεγάλη χρονική περίοδο εγ

κατεστημένους σ' αυτές, πού συνήθως είχαν προηγουμένως δεχθεί επίδραση 

τής ελληνικής γλώσσας καί τοΰ έλληνικοΰ-έλληνιστικοϋ πολιτισμού (Αρμενία, 

Ι β η ρ ί α , βυζαντινή Α ρ α β ί α , Γοτθία, Αιθιοπία κ.λπ.). Αντ ίθετα, φαίνεται π ώ ς 

δεν μπόρεσε νά προσεγγίσει, μέσω τής χριστιανικής θρησκείας, μεγάλους νο

μαδικούς λαούς πού βρίσκονταν σέ συνεχείς μετακινήσεις καί είχαν αναπτύξει 

δική τους εθνική καί θρησκευτική συνείδηση. Τέτοιος λαός ήταν οί Ούννοι, 

τους οποίους, δπως είναι γνωστό άπό τις πηγές τής εποχής 1 , ή βυζαντινή 

αυτοκρατορία προσπάθησε καί κατάφερε πολλές φορές νά προσεγγίσει, χρη

σιμοποιώντας δμως άλλους, ισχυρούς καί δοκιμασμένους, μηχανισμούς τής δι

πλωματίας της. 

'Οπωσδήποτε, οί έκχριστιανισμοί πού επιχειρήθηκαν κατά τους δύο π ρ ώ 

τους αιώνες τοϋ β υ ζ α ν τ ί ο υ κράτους, ανεξάρτητα άπό τό ποσοστό ή τό βαθμό 

τής επιτυχίας τους, δημιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις καί προετοί

μασαν τό έδαφος γ ιά τή συστηματική καί οργανωμένη ιεραποστολική δράση 

πού θ' αναπτύξουν ο'ι πολιτικές καί εκκλησιαστικές αρχές τοΰ Βυζαντίου στον 

αμέσως επόμενο αιώνα. 

ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΟΥΡΑ 

1. Πρίσκος, «Περί Πρέσβεων'Ρωμαίων προς εθνικούς», σελ. 121-155 καί «Περί Πρέ
σβεων εθνών προς 'Ρωμαίους», σελ. 575-599 (C. Porphyrogeniti, Ι De Legationibus, 
C. de Boor). Πρβλ. Ο. M a e n c h e n - H e l f e n , Die Welt der Hunnen, Wien-Köln-
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