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ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ 

TOT ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ (6ος αι.) 

*Αν κατά τους πρώτους αιώνες ή προσπάθεια ένταξης ξένων λαών στη 

Χριστιανική Οικουμένη λειτούργησε αποτελεσματικά σέ ορισμένες περιπτώ

σεις στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής τοΰ Βυζαντίου1, κατά τον 6ο αι., 

οι έκχριστιανισμοί αποτέλεσαν βασικό συστατικό στοιχείο της διπλωματίας του 

και την αποτελεσματικότερη και πιο επωφελή μέθοδο προσέγγισης ξένων λαών. 

Βασική αρχή της εξωτερικής πολιτικής τοΰ Βυζαντίου αυτή την εποχή ήταν 

ή επέκταση των πολιτικών καί πολιτιστικών του συνόρων με τή δημιουργία 

πίσω άπα τα πραγματικά πολιτικά του σύνορα μιας αλυσίδας «of client Sta

tes»2, των οποίων ή πίστη θα μπορούσε νά διασφαλιστεί με τήν αποδοχή της 

χριστιανικής θρησκείας καί της πολιτικής υπεροχής τοΰ αυτοκράτορα. 

Ό 'Ιουστινιανός, τοΰ οποίου ή μορφή δεσπόζει Οχι μόνο στην ιστορία της 

εποχής του άλλα καί σ" έκείνην ολόκληρης τής βυζαντινής αυτοκρατορίας «γήν 

άπασαν συλλαβεϊν επεθύμησεν»3. Για το σκοπό αυτό καλλιέργησε, ανέπτυξε 

καί κληροδότησε στους διαδόχους του, όπως αναφέρει ό D. Obolensky, τέ

τοια αντίληψη γιά τή διπλωματία «as an intricate science and a fine art, 

in which military pressure, political intelligence, economic cajolery and 

religious propaganda were fused into an almost irresistible weapon of 

defensive imperialism»4. 

To μεγάλο πρόβλημα πού ή βυζαντινή αυτοκρατορία οφείλε ν' αντιμετω

πίσει στην ασιατική 'Ανατολή κατά τον 6ο αιώνα, εντοπίζεται στις σχέσεις 

1. Βλ. Σ ο φ ί α ς II α τ ο ύ ρ α, Ή όιάόοση τον Χριστιανισμού ατά πλαίσια τής εξω
τερικής πολιτικής τοΰ βυζαντινού Κράτους (4ος-5ος αι.), Σύμμεικτα 7 (1987), σελ. 215-236. 

2. D. O b o l e n s k y , The Byzantine Commonwealth, Λονδίνο 1971, σελ. 275. Στα 
κεφάλαια 9 καί 10 παρουσιάζει ό συγγραφέας αναλυτικά τους παράγοντες διάδοσης τοΰ 
βυζαντινού πολιτισμού καί διατυπώνει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις για τήν οικουμενική 
ιδεολογία τοΰ Βυζαντίου.— Γιά τις αρχές καί τις μεθόδους τής βυζαντινής διπλωματίας 
γενικά, βλ. στα Actes du Xlle Congrès International d'Études Byzantines, τόμ. A', 
Βελιγράδι 1963, τις εισηγήσεις με τον κοινό τίτλο The Principles and Methods of Byzantine 
Diplomacy των D. O b o l e n s k y σελ. 45-61, G. Μ ο r a ν c s i k, σελ. 301 -311 καί 
D. Z a k y t h i n o s , σελ. 313-319. 

3. Il ρ ο κ ό π ι ο ς, 'Ιστοριών Ä, II, 2, σελ. 257. 
Ί. D. Ο b ο Ι e n s k y, The Principles,.. σελ. 52. 
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της με τήν Περσία, το μόνο κράτος πού μπορούσε να τής αμφισβητήσει τήν 

ηγεμονία στην 'Ανατολή, να απειλήσει ή καί να περιορίσει ακόμη τα σύνορα 

της, να εμποδίσει τήν οικονομική της εξάπλωση. Ά π α τήν πλευρά της καί ή 

περσική αυτοκρατορία αντιμετώπιζε παρόμοια προβλήματα στις σχέσεις της 

με το Βυζάντιο. Καί οι δύο αυτοκρατορίες κατείχαν ή ήλεγχαν περιοχές άλ-

ληλοδιεκδικούμενες, δπως ήταν ή Μεσόγειος, ή Ερυθρά καί ή Μαύρη Θά

λασσα, ό ινδικός ωκεανός. Για τήν προφύλαξη ή τήν επέκταση των συνόρων 

τους άλλα καί για τον έ'λεγχο τών μεγάλων χερσαίων ή θαλασσίων αρτηριών 

πού οδηγούσαν σε περιοχές με μεγάλη στρατηγική καί οικονομική σημασία 

καί οι δύο αυτοκρατορίες κατέβαλαν, με τα δικά της μέσα ή κάθε μιά, προ

σπάθειες να κατακτήσουν καί να χρησιμοποιήσουν ή τουλάχιστον να συμπερι

λάβουν στή σφαίρα επιρροής τους κάποιους άλλους ενδιάμεσους λαούς ή φυλές. 

Βασική, λοιπόν, μέριμνα της αυτοκρατορικής πολιτικής για τήν αντιμε

τώπιση τοΰ περσικού προβλήματος υπήρξε ή προσπάθεια δημιουργίας δύο 

«puissants blocs d 'Etats» 1 υποτελών ή φίλων πού θα σταματούσαν τήν περ

σική επέκταση προς τή Μαύρη Θάλασσα αφενός καί προς τή Μεσόγειο καί 

τήν Ερυθρά 2 αφετέρου. Το καλύτερο δπλο γιά τήν κατάκτηση ή τήν προσέγ

γιση τους ήταν ή διάδοση τοΰ Χριστιανισμού πού εντάθηκε καί έφθασε στο 

απόγειο της τήν εποχή τοΰ 'Ιουστινιανού με τήν εφαρμογή ενός εύφυοΰς προ

γράμματος ιεραποστολής πού συνέλαβε καί πραγματοποίησε ό ίδιος, μετα

τρέποντας πολλές φορές τήν Εκκλησία καί τήν ιεραρχία της σε εργαλεία 

εξουσίας. 

Χαρακτηριστική τής ευρύτητας της ιεραποστολικής δράσης παραμένει ή 

περιγραφή τών λαών καί τών χωρών πού είχαν δεχθεί το Χριστιανισμό μέχρι 

τά μέσα περίπου τοΰ 6ου αιώνα, δπως τήν παραδίδει ό Κοσμάς Ίνδικοπλεύ-

στης στή Χριστιανική του Τοπογραφία3. 

Στην παρούσα εργασία θά περιοριστούμε στους λαούς καί τις βαρβαρικές 

φυλές τοΰ Καυκάσου καί τής Κριμαίας (Λαζοί, "Ιβηρες, Άβασγοί, Τζάνοι, 

Ούννοι, Σαβεϊροι Ούννοι, Γότθοι καί άλλα μικρότερα έθνη), τών οποίων οι 

σχέσεις με τις δύο αυτοκρατορίες υπήρξαν εύθραυστες καί αμφίρροπες, άφοΰ 

τον 6ο αιώνα εϊχαν καταστεί «το μήλον τής έριδος» ανάμεσα τους, ενώ οί 

ίδιοι περνούσαν συχνά άπα τή συμμαχία τής μιας στή συμμαχία-προστασία 

τής άλλης. 

1. D. Z a k y t h i n o s , Activité apostolique et politique étrangère à Byzance, Re
vue du Caire 92 (1946), σελ. 186. 

2. Δ. A έ τ σ ι ο υ, Βυζάντιο καί "Ερυθρά θάλασσα, Σχέσεις με τή Νονβία, Αιθιοπία 
καί Νότια 'Αραβία ως τήν 'Αραβική κατακτήσει, ΆΟήνα 1988. 

3. Κ ο σ μ ά ς Ί ν δ ι κ ο π λ ε ύ σ τ η ς , Χριστιανική Τοπογραφία 1 (Sources Chré
tiennes 141), σελ. 503, 505, 507. 
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1. Ααζοί-Τζάθιος, "Ιβηρες 

Ή Λαζική τής βυζαντινής εποχής, τήν οποία ό Προκόπιος 1 , ταυτίζει γ ε ω 

γραφικά με τήν Κολχίδα τής αρχαιότητας 2 , στην ανατολική ακτή τής Μαύρης 

Θάλασσας, διαδραμάτισε, δπως μαρτυρούν ο'ι πηγές, πρωτεύοντα ρόλο στις 

σχέσεις Βυζαντίου-Περσίας τον 6ο αιώνα. Μέχρι τήν εποχή τοΰ Λέοντα Α ' 

οι Λαζοί ήταν υποτελείς (κατήκοοι) τής βυζαντινής αυτοκρατορίας 3, με μια 

ιδιόμορφη σχέση υποτέλειας πού δεν προέβλεπε καταβολή φόρου ή παροχή 

στρατιωτικής βοήθειας παρά μόνο τήν επικύρωση άπο τον βυζαντινό αυτο

κράτορα τής εκλογής τοΰ εκάστοτε βασιλιά τους 4 . ' Η αυστηρή διαφύλαξη τών 

συνόρων τής χώρας τους, όπως δη μη Ούννοι πολέμιοι εξ δρους τον Καυκάσου, 

ομόρου σφίσιν δντος, δια Ααζικής πορευόμενοι εσβάλλωσιν ες γην την 'Ρω-

μαίωνΆ, άποτελοΰσε γ ιά τους Βυζαντινούς τήν ((πεμπτουσία» αυτής τής συμ

μαχίας. Ή θέση τής Λαζικής, λοιπόν, ήταν γ ιά το Βυζάντιο μεγάλης στρα

τηγικής σπουδαιότητας, γιατί άποτελοΰσε ασπίδα καί φράγμα τόσο γ ιά τους 

βαρβάρους Ούννους τοΰ βορρά οσο καί γ ιά τους Πέρσες, τών οποίων εμπό

διζαν τήν πρόσβαση προς τή Μαύρη Θάλασσα καί κατά συνέπεια οποιαδή

ποτε ναυτική επίθεση τους εναντίον τής Κωνσταντινούπολης. 'Από τήν εποχή 

δμως τής βασιλείας τοΰ Λέοντος Α ' το Βυζάντιο έχασε τήν επικυριαρχία του 

επί τών Λαζών, πού πέρασαν υπό τον έλεγχο καί τήν επιρροή τών Περσών, 

επιρροή πού έγινε ιδιαίτερα αισθητή στή διάρκεια τής βασιλείας τοΰ Α ν α 

στασίου καί τοΰ Ίουστίνου Α ' 6 . 

Ή απώλεια ελέγχου τής Λαζικής αποδυνάμωσε σημαντικά τήν άμυνα τοΰ 

Βυζαντίου στα βορειο-άνατολικά του σύνορα, γ ι ' αυτό είχε γίνει επιτακτική ή 

ανάγκη τής επαναφοράς της στή δική του σφαίρα επιρροής. Τήν ευκαιρία εδω-

1. 11 ρ ο κ ό π ι ο ς, Υπέρ πολέμων, έ'κδ. J. H a u r y , Λιψία 1963, σελ. 53-54. 
2. Real encyclopadie, τόμ. ΚΓ', στ. 1042-1043 (ανατύπωση 1963). Γιά εθνολογικά 

καί τοπογραφικά στοιχεία τής Λαζικής στή διάρκεια τής ιστορίας της, συμπεριλαμβανο
μένης τής βυζαντινής περιόδου, βλ. Α. Β r y e Γ, Some Notes on the Laz and Tzan 1 καί 
Π, Bedi Kartlisa. Revue <le Kartvelologie 21-22, 50-51 (1961) καί 23-24, 52-53 (1967), 
σελ. 174-195 καί 161-168 (— Peoples and Settlement in Anatolia and the Caucasus 
800-1900, Λονδίνο, Variorum Reprints, 1988).— Βλ. επίσης V. M i n o r s k y , Laz, 
Encyclopédie de l'Islam, n.é., τόμ. E' (1983), σελ. 717-719. 

3. Α. V a s i 1 i e ν, Justin the first, An Introduction to the Epoch of Justinian the 
Great, Καΐμπριτζ-Μασσαχουσέτη 1950, σελ. 261. 

4. Λαζοί τα μεν πρώτα γήν τήν Κολχίδα ώκονν, 'Ρωμαίων κατήκοοι οντες, ου μέντοι 
ες φόρου άπαγωγήν, ονοέ τι άλλο επαγγέλλ,ονσιν αύτοίς έπακούοντες, πλην γε οή δη έπει-
δάν αντοίς ό βασιλεύς τελευτήσειε, ξνμβολα τής αρχής τω οιαοεξομενιρ τήν βασιλείαν ό 
'Ρωμαίων βασιλεύς έπεμπε (II ρ ο κ ό π ι ο ς 1, σελ. 215). 

5. Στο ΐ ο ι ο, σελ. 216. 

6. Α. V a s i 1 i e ν, ο.π., σελ. 261. 
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σε στους Βυζαντινούς ό διάδοχος τοΰ Λαζοΰ βασιλιά Δαμνάζη Τζάθιος1, όταν 

το 522 μετά το θάνατο τοΰ πατέρα του απευθύνθηκε γιά τή στέψη του στον 

αυτοκράτορα τής Κωνσταντινούπολης2 καί οχι στον Πέρση βασιλιά πού κατά 

παράδοσιν δπως αναφέρει το Πασχάλιο Χρονικό, έκράτει... βασιλέως Λαζών 

τελεντώτος άλλον βασιλέα στέφεσθαι τούτοις υπό τοϋ κατά καιρόν βασιλέως 

ΙΙερσών3. Ό Τζάθιος ήλθε προς Ίουστίνον εις το Βυζάντιον και παρεκάλεσε 

τον βασιλέα γενέσθαι αυτόν χριστιανόν και υπ' αυτού άναγορενθήναι βασιλιέα 

τών Λαζών*1. Ό Μαλάλας, εξιστορώντας το ίδιο γεγονός αναφέρει: ό ôè αυτός 

βασιλεύς Λαζών [Τζάθιος] ψυγών το τών Ελλήνων δόγμα δια το μη προ-

χειρισθέντα αυτόν από Κωάδου, βασιλέως Περσών, ποιήσαι και θυσίας και 

πάντα τα ήθη τα Περσικά, ή μόνον ετελεύτησεν δ αυτού πατήρ Ααμνάζης, 

ευθέως ανήλθε προς τον βασιλέα Ίουστινον εν τω Βυζαντίιρ και αυτόν εκδούς 

παρεκάλεσεν αυτόν αναγορενΟηναι βασιλέα Λαζών5. Σαφές, λοιπόν, το αίτημα 

τοΰ Τζάθιου, όπως διατυπώνεται στις προαναφερθείσες περικοπές· επιθυμεί νά 

γίνει χριστιανός καί νά στεφθεί βασιλιάς άπα τον βυζαντινό αυτοκράτορα. Εί

ναι δμως γνωστό δτι ό Χριστιανισμός είχε ευρέως διαδοθεί στή Λαζική, το 

αργότερο κατά τον προηγούμενο αιώνα6. 'Αναφέρεται, μάλιστα, δτι ό Γωβάζης 

Α', βασιλιάς τών Λαζών, σύγχρονος τοΰ αυτοκράτορα Λέοντα Α' (457-474), 

υπήρξε τόσο πιστός Χριστιανός πού στή διάρκεια ενός ταξιδιοΰ του στην Κων

σταντινούπολη, ζήτησε καί επισκέφθηκε τον Δανιήλ Στυλίτη, ενώ μετά τήν 

επιστροφή στή χώρα του διέδωσε τή λατρεία τοΰ 'Αγίου7. 

Το γεγονός δτι ό Τζάθιος, ηγεμόνας ενός λαοΰ, πού στην πλειονότητα του 

ήταν χριστιανικός, ήρθε στην Κωνσταντινούπολη νά βαπτιστεί άπο τον βυ

ζαντινό αυτοκράτορα, δεν σημαίνει απαραίτητα δτι ό ίδιος ήταν μέχρι τότε 

ειδωλολάτρης. Χωρίς ν' αμφισβητούμε τήν αξιοπιστία τών πηγών πού παρα

δίδουν τήν πληροφορία, πιστεύουμε δτι ή ενέργεια του αυτή άποτελοΰσε πο-

1. Το ονομά του αναφέρεται ώς Ζτάθιος στον Μ α λ ά λ α, Χρονογραφία εκδ. L. 

Dindorf, Βόννη 1831, σελ. 412-413, ώς Τζάθης στον Ά γ α θ ί α, Ίστορίαι έκδ. R. 

Keydell, Βερολίνο 1967, σελ. 103 καί ώς Τζάθιος στον Θεοφάνη, Χρονογραφία, εκδ. C. 

de Boor, Λιψία 1883, σελ. 168-169 μορφή με τήν οποία συναντάται συνήθως στή σύγχρονη 

βιβλιογραφία. 

2. Μ α λ ά λ α ς , Χρονογραφία, σελ. 41 2-1 3.— Θ ε ο φ ά ν η ς , Χρονογραφία, σελ. 168-

9.—Ά γ α θ ί α ς, Ίστορίαι, σελ. 103.— Πρβλ. C h. D i e h 1, Justitiien et la Civilisation 

byzantine, τόμ. Β', Παρίσι 1901, σελ. 380-381.—Α. Α. V a s i 1 i e ν , δ.π., σελ. 260. 

3. Πασχάλιο Χρονικό, έ'κδ. L. Dindorf, Βόννη 1832, σελ. 613. 

4. Θ ε ο φ ά ν η ς , σελ. 168. 

5. Μ α λ ά λ α ς , σελ. 413. 

6. Α. Α. V a s i Ι i e ν, δ.π., σελ. 261 .— 1. E n g e l h a r d t , Mission und Politik 

in Byzanz, Ein Beitrag zur Strukturanalyse Byzantinischer Mission zur zeit Justins und 

Justinians (Miscellanea Byzant ina Monacensia 19), Μόναχο 1974, σελ. 82. 

7. V a s i l i e ν , δ.π., σελ. 261. 
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λιτικο ελιγμό πού απέβλεπε στή δημιουργία όριστικοΰ ρήγματος στις σχέσεις 

του με τον Καβάδη. Φαίνεται π ώ ς ό Πέρσης βασιλιάς άσκοΰσε πίεση στον 

Λάζο ηγεμόνα νά υιοθετήσει τον Ζωροαστρισμό 1 καί νά τόν επιβάλει στή χ ώ 

ρα του π ρ ά γ μ α βέβαια δύσκολο, εφόσον ο χριστιανισμός ήταν, δπως ήδη προα

ναφέρθηκε, ή κυρίαρχη θρησκεία στή Λαζική. 

Ή ευρεία άσκηση τοΰ χριστιανισμού στις τάξεις τών Λαζών ακόμη καί 

κατά τήν περίοδο τής υποτέλειας τους στους Πέρσες καί ή μεταστροφή τοΰ 

Τζάθιου δείχνουν δτι ή βυζαντινή διπλωματία μέσω τής ιεραποστολής καί τών 

εμπόρων 2 λειτούργησε στην περίπτωση τής Λαζικής αποτελεσματικά. 

Τ ή μοναδική ευκαιρία γιά επανένταξη τής Λαζικής στή βυζαντινή σφαίρα 

επιρροής πού προσέφερε ό ίδιος ό Τζάθιος με τήν άφιξη του στην Κο^νσταντι-

νούπολη καί το αίτημα του νά καταστεί υποτελής τοΰ Βυζαντίου καί χριστια

νός, ήταν φυσικό νά αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο ή βυζαντινή ηγεσία. 

Τέθηκαν αμέσως σε εφαρμογή δλοι οι γνωστοί καί άπα παλαιότερα σε ανά

λογες περιπτώσεις μηχανισμοί τής βυζαντινής διπλωματίας 3 . Ό αυτοκράτορας 

'ΐουστΐνος δέχθηκε μετά χαράς τόν ξένο ηγεμόνα καί έγινε ό ίδιος ανάδοχος 

του. Τή βάπτιση του ακολούθησαν μια σειρά πολιτικών πράξεων 4 , δ π ω ς : ή 

Ι . ' Ο Μ α λ ά λ α ς , αιτιολογώντας τήν αποστασία τοϋ Τζάθιου καί τήν αναζήτηση 
συμμάχου στο πρόσωπο τοϋ Χριστιανού βυζαντινού αυτοκράτορα αναφέρει: ό δε αυτός 
βασιλεύς Λαζών φυγών το τών 'Ελλήνων δόγμα δια το μή προχειρισθέντα αυτόν άπα Κωά-
δου, βασιλέως Περσών, ποιήσαι και Ουσίας και πάντα τα ήθη τα Περσικά (σελ. 413). Προ
κύπτει σαφώς άπα το απόσπασμα ή πίεση πού άσκοΰσε ό Καβάδης στον Τζάθιο γιά απο
δοχή τής περσικής θρησκείας. 'Αξίζει νά επισημάνουμε σ' αυτό το σημείο τή χρησιμοποίηση 
ομοίων σέ μερικές περιπτώσεις, μεθόδων άπο το Βυζάντιο καί τήν Περσία (τής θρησκείας 
στην προκειμένη περίπτωση) για τήν υποταγή ξένων λαών — Πρβλ The Cambridge Me
dieval History τομ. Δ', 1 κεφ. 14 Armenia and Georgia (c. Toumanoff), σελ. 601, δπου 
αναφέρεται βτι ό πατέρας τοΰ Τζάθιου, Δαμνάζης, είχε ασπασθεί το Ζωροαστρισμό κατά 
τήν περίοδο τής συμμαχίας του μέ τους ΙΙέρσες. 

2. Ό Π ρ ο κ ό π ι ο ς (1, σελ. 216), προσδιορίζοντας τους δρους τής παλαιάς συμ
μαχίας Βυζαντινών-Λαζών, αναφέρει δτι είχαν πάντοτε (αεί) εμπορικές συναλλαγές, τίς 
όποιες προφανώς διατήρησαν καί κατά τήν περίοδο τής συμμαχίας τους μέ τους Πέρσες. 
...έφύλασσον δέ οϋτε αυτοί χρήματα ή στρατιάν προς 'Ρωμαίων δεχόμενοι οΰτε 'Ρωμαίοις 
πη ξνστρατεύοντες, έπ' εμπορία δε τή κατά θάλασσαν προς 'Ρωμαίους άεί τους εν πόντω 
ώκημένους εργαζόμενοι, αυτοί μεν γαρ ούτε άλας οΰτε σϊτον οϋτε άλλο τι αγαθόν εχονσι, 
δέρρεις δε και βύρσας και άνδράποδα παρεχόμενοι τα σφίσιν επιτήδεια έκομίζοντο. Έκτος, 
λοιπόν, άπο τή θρησκεία πού άποτελοΰσε τον πνευματικό-ιδεολογικό κρίκο Λαζών καί 
Βυζαντίου, ή δυνατότητα καί ή ευχέρεια τών πρώτων να προμηθεύονται βασικά κατανα
λωτικά αγαθά, καθιστούσε επιτακτική γι" αυτούς τήν αναγκαιότητα νά επιδιώκουν συμ
μαχία μέ τους Βυζαντινούς. 

3 Βλ Π α τ ο ύ ρ α , δ.π., σελ. 231-232. 

4. ...καί δεχθείς παρά τοϋ βασιλέως εφωτίσθη, και Χριστιανός γενόμενος ήγάγετο 
γυναίκα 'Ρωμαίαν, τήν εκγόνην Νόμου τοΰ πατρικίου, ονόματι Ούαλεριανήν. Καί έλαβε 
αυτήν μεθ' έαυτοϋ εις τήν Ιδίαν αντοΰ χώραν, στεφθείς παρά Ίουστίνου, βασιλέως 'Ρω-
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στέψη του μέ στεφάνων ρωμαϊκον βασιλικόν, ό γάμος του με τή Βαλεριάνα 1, 

κόρη τοΰ Νόμου (πατρικίου καί κουροπαλάτη), ή απονομή τιμητικών τίτλων 

καί βασιλικών παρασήμων κ.ά. 'Από τήν περιγραφή τής χλαμύδας πού φό

ρεσε ό Τζάθιος κατά τήν τελετή τής στέψης του, δπως παραδίδεται άπο τις 

πηγές, αξίζει νά επισημάνουμε ενα στοιχείο πού υποδηλώνει συμβολικά τήν 

πολιτική υποταγή τοΰ λαζοϋ ηγεμόνα στο βυζαντινό αυτοκράτορα. Πρόκειται 

γιά το στηθάριον μέ τήν εικόνα τοΰ αυτού βασιλέως Ίουστίνου, επικολλημένο 

πάνω στο χρυσοΰν βασιλικόν ταβλίον καί στο παραγαύδιον2. 

Ή ολοκλήρωση τής τελετής τής στέψης, τής βάπτισης καί τοΰ γάμου τοΰ 

Τζάθιου στην Κωνσταντινούπολη καί ή επίσημη επιστροφή στή χώρα του 

ανοίγουν ενα νέο κεφάλαιο στην ιστορία τών σχέσεων Βυζαντίου-Λαζικής, πού 

θα παραμείνουν καλές καί στή διάρκεια τής βασιλείας τοΰ Ιουστινιανού, παρά 

τή δυναμική παρέμβαση του Πέρση βασιλιά Χοσρόη Α ' πού οδήγησε το 549 

στον μεγάλο βυζαντινο-περσικό πόλεμο γιά τήν διεκδίκηση τής Λαζικής 3 . 

Το δτι ή Λαζική άποτελοΰσε το μήλο τής έ'ριδας ανάμεσα στους Βυζαντι

νούς καί τους Πέρσες φαίνεται άπο τήν άμεση αντίδραση τοΰ Πέρση βασιλιά 

Καβάδη μετά τήν απώλεια τής επιρροής του επί τής Λαζικής, πού εκδηλώ

θηκε μέ επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία προς το Βυζάντιο 4 . Στην απάντηση 

του ό Ίουστϊνος αποφεύγει νά θίξει το λεπτό ζήτημα τής πολιτικής επιρροής 

τοΰ Βυζαντίου στή Λαζική πού συνεπαγόταν ή θρησκευτική μεταστροφή τοΰ 

Τζάθιου καί αναφέρεται μόνο στην έντονη επιθυμία τοΰ τελευταίου ν' άσπα-

μαίων, καί φορέσας ατεφάνιον ' Ρωμαϊκον βασιλικόν καί χλαμύδα ασπρον όλοσήρικον, έχον 
αντί πορφυρού ταβλίον χρυσοΰν βασιλικόν ταβλίον, εν ώ ΰπήρχεν εν μέσω στηθάριον άλη-
θινόν, έχοντα τον χαρακτήρα τοϋ αύτοϋ βασιλέως Ίουστίνου, καί στιχάριον δε ασπρον 
παραγαύδιον, και αυτό έχον χρυσά πλουμία βασιλικά, ώσαύτοίς έχοντα τον χαρακτήρα 
τοϋ αύτοϋ βασιλέως... καί άλλα δε έλαβε δώρα πολλά παρά τοΰ αύτοϋ βασιλέως Ίονστίνοι> 
και αυτός και ή γυνή Οναλεριανή... ( Μ α λ ά λ α ς , σελ. 413).— Πρβλ. Θ ε ο φ ά ν η ς , 
Χρονογραφία, σελ. 168-169, καί Πασχάλιον Χρονικόν, σελ. 613-614. 

1 . Ό Π ρ ο κ ό π ι ο ς (1, σελ. 526) αναφέρει δτι ήταν σύνηθες άπο παλαιά οί βα
σιλείς τών Λαζών ν' αναζητούν σύζυγο στην Κωνσταντινούπολη άπο τον κύκλο κυρίως 
τών συγκλητικών. ( ...επει εκ παλαιού οί Λαζών βασιλείς ες Βυζάντιον πέμποντες βασιλέως 
τε γνώμη ξυνιόντες ες κήδός τισι τών άπα τής συγκλήτου βουλής γυναίκας ένθένδε γαμετάς 
εκομίζοντο). 

2. Μ α λ ά λ α ς , σελ. 413.— Πρβλ. V a S i 1 i e ν, δ.π., σελ. 261. 
3. lì. B r o w n i n g , 'Ιστορία τοϋ 'Ελληνικού "Εθνους, τόμ. Ζ' ('Αθήνα 1978), 

σελ. 180, 189-190. 
4. Καί γνονς τοϋτο Κωάδης ό Βασιλεύς Περσιαν έδήλωσε τώ βασιλεϊ Ίουατίνω δια 

πρεσβευτοϋ ταύτα, δτι Φιλίας και Ειρήνης Αναμεταξύ ημών λαλονμένης καί γινομένης τα 
εχθρών πράττεις. Ιδού γαρ τον ύποκείμενόν μοι βασιλ.έα Λαζών αυτός προεχειρίσω, μή 
δντα υπό τήν 'Ρϋ)μαίων διοίκησιν, άλΧ υπό τήν Περσών πολιτείαν εξ αιώνος. (Μ α λ ά
λ α ς , σελ. 413-414).—Πρβλ. V a s i 1 i e ν, δ.π., σελ. 262-263 καί E n g e l h a r d t , 
δ.π., σελ. 83. 
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σθεϊ τον Χριστιανισμό, καθώς καί στην αυτονόητη δική του ανταπόκριση1. 

"Ετσι, σύμφωνα μέ τις πηγές μας, άρχισε ή διαμάχη ανάμεσα στις δύο αυτο

κρατορίες γιά τή διεκδίκηση τής Λαζικής. Τή μεγάλη στρατηγική σημασία 

καί το ρόλο πού θα έ'παιζε ή Λαζική στα επεκτατικά σχέδια τοΰ Χοσρόη, 

έάν τήν κατακτούσε, προσδιορίζει ό Προκόπιος ώς έξης: ου γαρ άλλο ούδεν 

τοις εν Κανκάσω οίκοϋσι βαρβάροις ή επιτείχισμα Λαζικήν είναι, μάλιστα δε 

πάντων κατά τούτο ξυνοίσειν προς Λαζικής επικοάτησιν ήλπιζε Πέρσαις, δτι 

δη εξ αυτής ορμώμενοι δυνήσονται ούδενΐ πάνω καταθέοντες και πεζή και 

ναυσι τα επί τοϋ Ευξείνου καλουμένου πόντου χωρία Καππαδόκας μεν και 

τους αυτών εχομένους Γαλατάς και Βιθυνούς παραστήσεσθαι, εξ' επιδρομής δε 

Βυζαντίονς αίρήσειν, ονδενος σφίσιν άντιστατοϋντος2. 

Κατά τή μακρόχρονη βασιλεία τοΰ 'Ιουστινιανού ή Λαζική παρέμεινε μέσα 

άπο συνεχείς εχθροπραξίες Περσών-Βυζαντινών3 σύμμαχος τοΰ Βυζαντίου, μέ 

εξαίρεση τήν κατάληψη γιά μικρό χρονικό διάστημα άπο τους Πέρσες τής 

Πέτρας4, τοΰ μεγάλου όχυροΰ πού είχε ανεγείρει εκεί λίγα χρόνια πριν ό βυ

ζαντινός αυτοκράτορας5. Βέβαια, ή ίδρυση τής Πέτρας καί άλλων φρουρίων, 

ή εγκατάσταση σ' αυτά βυζαντινών στρατευμάτων, καθώς καί ή διαρκής πα

ρουσία βυζαντινών αξιωματούχων στή Λαζική περιόριζε τήν ανεξαρτησία τής 

χώρας καί προκαλούσε συχνά τή δυσαρέσκεια τών κατοίκων της μέ αποτέ

λεσμα, τή δημιουργία συγκυριακών εχθροτήτων ανάμεσα στις δύο πλευρές. 

'Ωστόσο, ό χριστιανισμός ήταν το στοιχείο εκείνο πού εμπόδιζε τους Λαζούς 

νά προσφύγουν ή νά συμμαχήσουν μέ τον αλλόθρησκο βασιλιά τών Περσών 

Χοσρόη6. Οί ιστορικοί Προκόπιος καί Άγαθίας (οί πιο αξιόπιστες πηγές στην 

εξιστόρηση τών γεγονότων τής εποχής τοΰ Ιουστινιανού) επισημαίνουν μέ έμ

φαση τήν ευρεία διάδοση τοΰ Χριστιανισμού στή Λαζική τον 6ο αι. και τήν 

εμφανίζουν ώς τον πιο ανασταλτικό παράγοντα γιά ενδεχόμενη συμμαχία τους 

μέ τους Πέρσες, επεί Λαζοί μεν Χριστιανοί είσι πάντων μάλιστα, Πέρσαις δε 

άπ' εναντίας αυτών τα ες το θείον άπαντα έχει7. 

1. Μ α λ ά λ α ς , σελ 414.— Κατά τον V a s i l i e ν ή απάντηση τοϋ Ίουστίνου 

αποτελεί ισχυρή ένδειξη δτι ό ΤζάΟιος ήταν πράγματι πρίν άπο τή βάπτιση του ειδωλο

λάτρης (δ.π , σελ. 264). 

2. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 1, σελ. 285. 

3. Γιά τά γεγονότα τής Λαζικής βλ. E. Stein, Histoire du Bas-Empire τόμ. Β', 

Παρίσι 1949, σελ. 503-516, Β. R u b i n , Das Zeitalter Justinians Βερολίνο 1960, σελ. 

345-360 καί J . Β. B u r y , History of the Later Roman Empire, τόμ. Α', "Αμστερνταμ 

1966, σελ. 440-468. 

4. Τήν ευκαιρία γιά στρατιωτική επέμβαση στή Λαζική καί για τήν κατάληψη τής 

Πέτρας έδωσε στο Χοσρόη το 540 ό Λάζος βασιλιάς Γωβάζης Β', δ όποιος τοΰ ζήτησε 

νά αποκαταστήσει τήν περσική κηδεμονία στο βασίλειο του ( B r o w n i n g , δ.π., σελ 1 80). 

5. I I ρ ο κ ό π ι ο ς 1, σελ. 217. 

6. Βλ. Diehl, δ.π., σελ. 381. 

7. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 1, σελ. 286. Πρβλ. Ά γ α θ ί α ς , σελ. 64 ...'Ιουστινιανό) τε τώ 
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τ Ηταν, λοιπόν, ό χριστιανισμός το καλύτερο όπλο εναντίον τών Περσών, 

οί όποιοι μέ τόσο πείσμα διεκδίκησαν τή Λαζική σέ δλη τή διάρκεια τής βα

σιλείας τοΰ Ίουστίνου καί τοϋ 'Ιουστινιανού. Ή διαρκής προσπάθεια τής ιε

ραποστολής, πού τον 6ο αιώνα άποτελοΰσε τή σπουδαιότερη, 'ίσως, πτυχή τής 

βυζαντινής διπλωματίας καί το προσωπικό ενδιαφέρον τοΰ 'Ιουστινιανού γιά 

τήν ανέγερση ή τήν επισκευή παλαιοτέρων εκκλησιών στα πλαίσια τής γενι

κής οικοδομικής του πολιτικής, φαίνεται πώς συνέβαλαν ουσιαστικά οχι μόνο 

στή συντήρηση άλλα καί στην ευρύτερη διάδοση τής χριστιανικής θρησκείας 

στους κόλπους τών Λαζών. Ό Προκόπιος αναφέρει στο Περί Κτισμάτων έ'ργο 

του, ανάμεσα στα οχυρωματικά καί οικοδομικά έργα πού πραγματοποίησε ό 

'Ιουστινιανός στή Λαζική, τήν ανανέωση μιας παλαιάς εκκλησίας, ενώ σέ άλλο 

σημείο τήν επισκευή ενός μοναστηρίου τών Λαζών στα Ιεροσόλυμα1. 

Πέρα δμως άπο τή διασφάλιση των πολιτικών καί αμυντικών του συμ

φερόντων, μέ τήν επικυριαρχία του επί τής χριστιανικής Λαζικής το Βυζάντιο 

κέρδιζε καί κάτι ακόμη: μέσω τής Λαζικής, μέ τή διάδοση τοΰ Χριστιανισμού 

καί σέ άλλους γειτονικούς υποτελείς της λαούς επεκτάθηκε έμμεσα ή πολι

τική καί ιδεολογική επιρροή τής αυτοκρατορίας καί σέ άλλες πιο απόμακρες 

περιοχές. 

Τέτοιοι λαοί ήσαν οί Σκύμνιοι καί οί Σουανοί, έθνη Λαζών κατήκοα, δπως 

αναφέρει ό Προκόπιος2, πού κατοικούσαν ανατολικά τής Λαζικής, βορειότερα 

οί 'Αψιλιανοί καί οί Μισιμιανοί καί πιο πάνω οί Ζήχοι, οί Σαγϊνοι καί οί 

Άλανοί. "Ολα αυτά τα μικρά έθνη εΐχαν ασπασθεί τον Χριστιανισμό3 είτε 

μέσω τών Λαζών στους οποίους υπήρξαν υποτελείς είτε μέσω βυζαντινών 

ιεραποστόλων, κάτι βέβαια πού δεν μνημονεύεται ευθέως άπο τις πηγές μας, 

σέ αντίθεση μέ τους 'Λβασγούς καί τους Τζάνους, στους οποίους θ' αναφερ

θούμε εκτενέστερα παρακάτω. Ή αποδοχή τής χριστιανικής θρησκείας άπο τά 

προαναφερθέντα βαρβαρικά έθνη καί ή συμμαχία τους μέ τήν υποτελή στο 

'Ρωμαίων αύτοκράτορι καταπροέσθαι Γουβάζην τον Λαζών εν τω τότε βασιλέα καί άπαν 

το έθνος, κατηκόους οντάς και εϋνους καί τάς ες θεον όμογνώμονας, ουκ ανεκτά εδόκει ουδέ 

δσιον μάλλον μεν οδν και έπειράτο παντί σθένει άπώσασθαι ώς τάχιστα τους πολ,εμίονς. 

έλ,ογίζετο γαρ και εδεδίει, ώς εί τω πολεμώ κρατήσανεν οί ΙΙέρσαι καί, άπάσης επιλάβοιντο 

τής χώρας, ουδέν εσται το κωλύον αυτούς ανά τον Εΰξεινον Πόντον άδεώς ναυτιλλομένους 

τά ενδότατα τής 'Ρωμαίων Αρχής άνιχνεύειν. Σ ' αυτό το χωρίο διαφαίνεται ή μεγάλη στρα

τηγική καί αμυντική σπουδαιότητα πού είχε γιά το Βυζάντιο ή Λαζική, τής οποίας μια 

ενδεχόμενη κατάληψη άπο τους Πέρσες θα μπορούσε ν' άποβεϊ μοιραία γιά τήν βυζαντινή 

πρωτεύουσα. 

1. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 4, Περί Κτισμάτων, εκδ. I l a u r y Λιψία 1964, σελ. 99-100 καί 

169. Πρβλ. V a s i 1 i e ν, δ.π., σελ. 261-262. 

2. II ρ ο κ ό π ι ο ς 2, Υπέρ Πολέμων, εκδ. I l a u r y , Λιψία 1963, σελ. 494. 

3. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 1, σελ. 291.—Πρβλ. D i e h 1, δ.π., σελ. 381 καί E n g e l 

h a r d t , δ.π., σελ. 84. 
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Βυζάντιο Λαζική διευκόλυναν τις σχέσεις τους μέ τήν Αυτοκρατορία πού κατά 

κανόνα υπήρξαν φιλικές1. Ό 'Ιουστινιανός, βέβαια, γιά νά συντηρεί τή φιλία 

τους τους πρόσφερε κατά τήν συνήθη πρακτική του2, υψηλά χρηματικά ποσά 

ώς ετήσια επιδόματα3. 

'Από τά προαναφερθέντα έθνη, τις καλύτερες σχέσεις μέ τό Βυζάντιο φαί

νεται πώς είχαν αναπτύξει οί Άψίλιοι, κατήκοοι τών Λαζών καί Χριστιανοί 

εκ πα?Μΐοϋ4, άφοΰ στα φρούρια τους φιλοξένησαν το καλοκαίρι τοΰ 554 τά 

βυζαντινά στρατεύματα κατά τήν εκστρατεία τους εναντίον τών Μισιμιάνων3. 

'Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι δτι οί Σαγίνοι, μολονότι δέν υπήρξαν υποτελείς 

ούτε τών Βυζαντινών ούτε τών Λαζών, είχαν ασπασθεί το Χριστιανισμό, ενώ 

τους 'ιερείς τους τους χειροτονούσαν οί επίσκοποι τών Λαζών0. 

Ό ρόλος πού έπαιξε ό έκχριστιανισμος τών λαών τοΰ Καυκάσου στις σχέ

σεις τοΰ Βυζαντίου μέ τήν περσική αυτοκρατορία, γίνεται σαφέστερος στην 

περίπτωση τών 'Ιβήρων. Οί "Ιβηρες πού είχαν προ πολλού δεχθεί τον χρι

στιανισμό, μολονότι πολιτικά ήσαν ύποτεταγμένοι στους Πέρσες7, έβλεπαν στο 

1. Π. Π ο λ ά κ η , Ή Έλ.λ.ψική 'ίί,κκλιιαία καί ό κόσμος τών βαρβάρων Ε π ι σ τ η 

μονική Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής θεσσαλονίκης (1953), σελ. 482-483. Εξαίρεση απο

τέλεσαν οί Μισιμιανοί εναντίον τών οποίων πραγματοποιήθηκε στα 554 κάποια βυζαντινή 

εκστρατεία. 'Αξίζει νά σημειωθεί εδώ δτι μετά τήν ήττα τους οί απεσταλμένοι τους στον 

βυζαντινό διοικητή τον παρεκάλεσαν νά μήν εξοντώσει τή φυλή τους, υπενθυμίζοντας του 

δτι ήσαν Χριστιανοί (Β u r y, δ.π., σελ. 462-466). 

2. Γι ' αυτή τήν πρακτική του ό Π ρ ο κ ό π ι ο ς άσκησε οξύτατη κριτική στον 

'Ιουστινιανό Ιδιαίτερα γιά τίς συνεχείς προσφορές χρημάτοΐν στους Ουννους (3, 'Ανέκδοτα, 

Ικδ. H a u r y , Λιψία 1964, σελ. 71). 

3. Σωτήριχος δε ο στρατηγός αύτίκα ε'ίχετο τής πορείας εφ' ήπερ καί εσταλτο. Χρυ-

σίορ γαρ εκ βασιλέα); ίκόμιζεν, Εφ' & τοις προσοίκοις βαρβάροις κατά το ξυμμαχικον δια-

νέμοι, είθισμένον γε τοϋτο εκ πλείστου καί αν* έτος γιγνόμενον ( Ά γ « θ ί α ς, σελ. 103). 

Πρβλ. Π i e h 1, δ.π , σελ. 181. 

4. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 2, σελ. 495-496.—Ά γ α θ ί α ς, σελ. 104. 

5. B u r y , δ.π., σελ. 463. 

6. ...λέγονσι μεν ονν ώς κατά τους Τραϊανού τοϋ 'Ρωμαίων αύτοκράτορος χρόνους 

κατάλογοι 'Ρωμαίων στρατιωτών ένταϋθά τε καί μέχρι ες Λάζους καί l-ayivaç Ί'δρνντο. 

Τά δε νΰν άνθρωποι ενταύθα οίκοϋσιν οϋτε τοϋ 'Ρωμαίυίν οΰτε τοϋ Λαζών βασιλέως κα

τήκοοι δντες, πλην γε δή Άτι Χριατιανοίς οϋσιν οί Λαζών επίσκοποι τους ιερείς καθίστανται 

σφίσι. ( Π ρ ο κ ό π ι ο ς 2, σελ. 493). 

7. "Ιβηρες, οι εν τ ή 'Ασία οίκοϋσι, προς ανταίς που ταϊς Κασπίαις ιδρννται πύλαις, 

αίπερ αύτοϊς είτε προς βορράν ανεμον. και αυτών εν αριστερά μεν εχομένη προς τάς ήλιου 

δυσμάς Λαζική έστιν, εν δεξιά δε προς άνίσχοντα ήλιον τά Περσών έθνη. ούτος ό λεώς 

Χριστιανοί τε είσι καί τά νόμιμα τής δόξης φυλάσσουσι ταύτης πάντων μάλιστα Ανθρώπων 

ών ημείς ϊαμεν, κατήκοοι μέντοι εκ παλαιού τοΰ Περσών βασΛέως τυγχάνουσιν οντες. 

( Π ρ ο κ ό π ι ο ς 1, σελ. 56). Οί εκκλησιαστικοί συγγραφείς Σωζόμενος ('Εκκλησιαστική 

'Ιστορία, Ικδ. J . Bidez - G. C. H a n s e n , Βερολίνο 1960, σελ. 59-61) καί Σωκράτης ('Εκ

κλησιαστική 'Ιστορία PG 67, στ. 129, 132 καί 133) αναφέρουν δτι οί "ΐβηρες εΐχαν ασπα

σθεί τον Χριστιανισμό άπο τον 4ο αίώνα καί μάλιστα κατά τήν εποχή τοϋ Μ. Κο>νσταντί-
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πρόσωπο τοΰ βυζαντινού αυτοκράτορα τον φυσικό τους προστάτη. Ή αμφιλε

γόμενη στάση τους απέναντι στην περσική αυτοκρατορία καί ή υποψία γιά 

ενδεχόμενη αποστασία τους στο Βυζάντιο επιβάλλουν στον Καβάδη τήν άμεση 

λήψη μέτρων γιά τήν κατοχύρωση τής επικυριαρχίας του επί τής 'Ιβηρίας. 

Το 524 απευθύνει στους "Ιβηρες διαταγή νά εγκαταλείψουν τον Χριστιανισμό 

καί νά υιοθετήσουν τή θρησκεία του. Ί Ι αντίδραση άπο τήν πλευρά τών Χρι

στιανών 'Ιβήρων υπήρξε άμεση. Ό βασιλιάς Γουργένης προσφεύγει στον Ίου-

στΐνο καί τοΰ ζητά διαβεβαιώσεις οτι οί βυζαντινοί δεν θά εγκαταλείψουν ποτέ 

τους "Ιβηρες στις διαθέσεις τών Περσών1. Ή άμεση ανταπόκριση τοΰ Βυζαντι

νού αυτοκράτορα μέ τήν αποστολή στρατεύματος γιά ενίσχυση τών ιβηρικών 

δυνάμεων προκάλεσε τον ίβηρο-περσικό πόλεμο πού έληξε μέ τήν ήττα τών 

'Ιβήρων καί τήν οριστική απόκλεια τής ανεξαρτησίας τους. Ό Γουργένης μέ 

τήν οικογένεια του καί τήν πολυπληθή ακολουθία του κατέφυγαν γιά προστα

σία στην Κωνσταντινούπολη2. Μέ τήν απόλυτη υπαγωγή τους υπό τήν περ

σική επικυριαρχία οι "Τβηρες έχασαν το δικαίωμα πού είχαν νά εκλέγουν οί 

ίδιοι τό βασιλιά τους3. 

Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα κατά τήν βασιλεία τοΰ 'Ιουστινιανού θά 

επιχειρήσουν νά ένθρονήσουν το βασιλιά τής επιλογής τους, ονόματι Ζαμα-

ναρζό ό όποιος, δπως άλλοτε ό Γουργένης, θά προσφύγει γιά υποστήριξη στον 

αυτοκράτορα τοΰ Βυζαντίου. "Οπως συνέβαινε μέ δλους τους αλλοεθνείς βασι

λείς καί ηγεμόνες πού προσέφευγαν στην Κωνσταντινούπολη γιά νά ζητήσουν 

τή φιλία τοΰ βυζαντινοΰ αυτοκράτορα, ή υποδοχή του άπό τό αυτοκρατορικό 

ζεϋγος καί τή βυζαντινή αυλή υπήρξε λαμπρή. Παρά τή θερμή υποστήριξη 

τοΰ 'Ιουστινιανού, ή προσπάθεια τοΰ Ζαμαναρζοΰ, δπως άλλοτε τοΰ Γουργέ-

νου. Γιά τις απαρχές τοϋ Χριστιανισμού στην 'Ιβηρία βλ. P. P e e l e r s , Les débuts du 

christianisme en Géorgie d'après les sources hagiographiques, An. Boll. 50 (1932), σελ. 

5-58 καί Π α τ ο ύ ρ α , δ.π., σελ. 216-217.— Γενικά γιά τήν 'ιστορία τών Ιβήρων κατά 

τήν αρχαιότητα βλ. D. Μ. Lang, The Georgians, Λονδίνο 1966. 

1. Τότε δέ αυτούς ήθελε Καβάδης ίς τ à νόμιμα τής αύιτοΰ δόξης βιάζεσθαι και αυ

τών τω βασιλεϊ Γουργένη έπέστελλ,ε τά τε αλλΜ ποιεΐν ή Πέρσαι νομίζουσι καί τους νε

κρούς τή γη ώς ήκιστα κρύπτειν, Αλλ' δρνισί τε ριπτεϊν καί κυσιν απαντάς, δώ δή Γουρ

γένης προσχωρεϊν Ίονστίνω βασιλεϊ ήθελε τά τε πιστά ήξίον λαβείν, ώς οϋποτε "Ιβηρας 

καταπροήσονται Πέρσαις 'Ρωμαίοι. ( Π ρ ο κ ό π ι ο ς 1, σελ. 56). Πρβλ. V a s i Ι i e ν, 

δ.π., σελ. 270 καί Κ α τ ε ρ ί ν α ς Σ υ ν έ λ λ η, Οί διπλ,ω/ιατικες σχέσεις Βυζαντίου καί 

Περσίας εως τον στ' αιώνα, 'Αθήνα 1986, σελ. 114. 

2. Λεπτομέρειες γιά τον ίβηροπερσικο πόλεμο βλ. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 1, σελ. 56-58 

καί V a s ί 1 i e V, δ.π., 270-272 — Με τήν «απέραντο ειρήνη» τοΰ 532 ή 'Ιβηρία παρέ

μενε στην επικυριαρχία τών Περσών, ενώ στους "Ιβηρες φυγάδες τής Κωνσταντινούπολης 

δινόταν ή δυνατότητα νά επιλέξουν αν Οά παρέμεναν στή βυζαντινή πρωτεύουσα ή θά επέ

στρεφαν στή χώρα τους. (βλ. Σ υ ν έ λ λ η , δ.π., σελ. 116). 

3. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 1, σελ. 285. 
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νη, απέτυχε καί στο εξής οί Πέρσες επέβαλαν στους "Τβηρες τον βασιλιά τής 

επιλογής τους 1 . 

Μολονότι σ' αυτή τήν περίπτωση ή βυζαντινή διπλωματία δεν μπόρεσε νά 

θέσει υπό τόν πλήρη έλεγχο της τήν 'Ιβηρία, ωστόσο άσκοΰσε πάνω της κά

ποια επιρροή, πού οπωσδήποτε ένοχλοΰσε τους Πέρσες. Εϊναι γεγονός δτι ή 

άρνηση τών 'Ιβήρων νά εγκαταλείψουν το Χριστιανισμό — π α ρ ά γ ω ν πού προσ

διόριζε τήν ιδεολογική τους εξάρτηση άπο τό Βυζάντιο— καί ή απροκάλυπτη 

προτίμηση τους στο πρόσωπο τοΰ βυζαντινού αυτοκράτορα, ήταν τά στοιχεία 

εκείνα πού τους καθιστούσαν συμμάχους αμφιλεγόμενους καί εν πολλοίς επι

κίνδυνους. 

2. Άβασγοί, Τζάνοι 

Οί προσπάθειες πού κατέβαλαν τον 6ο αιώνα οί βυζαντινές αρχές καί ή 

βυζαντινή διπλωματία γ ιά τήν ιδεολογική προσέγγιση ή τήν πολιτική υπο

ταγή τών λαών τοΰ Καυκάσου δέν περιορίστηκαν μόνο σ' εκείνους πού είχαν 

ώς τότε δεχθεί κάποια άμεση ή έμμεση επιρροή άπο τό Βυζάντιο" επεκτάθη

καν καί σέ άλλα πιο ξένα έθνη, τά οποία σέ πιθανή συμμαχία τους μέ τους 

Πέρσες (ή διπλωματία της ώς γνωστόν έκινείτο στην ίδια κατεύθυνση) ή μέ 

τις αυτόνομες πολεμικές δραστηριότητες τους θά έθεταν σέ κίνδυνο τά βο

ρειοανατολικά σύνορα τής αυτοκρατορίας. 

Οί Ά β α σ γ ο ί καί οί Τζάνοι δέν εξαιρέθηκαν άπό τό ευρύ πρόγραμμα ιδεο

λογικής τουλάχιστον υποταγής βαρβαρικών λαών πού μέ επιτυχία συνέλαβε 

καί εφάρμοσε ό Ιουστινιανός 2 . Σ τ ή συγκεκριμένη περίπτωση οί συνθήκες εί

χαν ωριμάσει άφοΰ, δπως αναπτύξαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ό Χριστια

νισμός είχε ευρέως διαδοθεί στα «Ομορα» τους έθνη. Ή 'Αβασγία, υποτελής 

τής Λαζικής, άπο τήν όποια τή χώριζε ή χώρα τών Άψιλίων, εκτεινόταν στην 

ανατολική ακτή τής Μαύρης Θάλασσας καί διοικεϊτο άπό δύο τοπικούς άρχον

τες. Οί κάτοικοι της παρά τή γειτνίαση τους μέ τους χριστιανούς Ααζούς 

καί Άψιλίους παρέμεναν μέχρι τόν 6ο αιώνα ξένοι προς τό Χριστιανισμό, π ι

στοί στα είδωλα 3 . Οί σχέσεις τους μέ τό Βυζάντιο ώς τήν εποχή τοΰ Ί ο υ σ τ ι -

1. Μ α λ ά λ α ς , σελ. 429 καί Θ ε ο φ ά ν η ς σελ. 216.— Πρβλ. V a S i 1 i e ν, δ.π., 
σελ. 271, B u r y , δ.π., σελ. 469.— D i e h 1, δ.π., σελ. 384.—Ό W. A l l e n , A History 
of the Georgian People, Λονδίνο 1932 (ανατύπωση 1971), τοποθετεί τήν άφιξη τοΰ Ζα-
μαναρζοϋ στην Κωνσταντινούπολη στα 527. 

2. Ευρύ πρόγραμμα διάδοσης τοΰ Χριστιανισμοΰ μέ ιεραποστολές εφαρμόστηκε κατά 
τον 6ο αιώνα κυρίως στην 'Αφρική καί νότια 'Αραβία. Βλ. A u g . A u d ο 1 1 e n t, La 
diffusion du christianisme en Afrique, au sud des territoires soumis à Rome, après le Ve 
siècle, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Comptes rendues des séances de 
l'année 1942), σελ. 202-216.-— L. D u c h e s n e , Les missions chrétiennes au sud de 
l'Empire romain, Mélanges d'Archéologie et d'histoire XVIe année 1896, σελ. 79-122. 

3. Α. Κ ο 11 a u t z, A b a s g e η, Reallexikon der Byzanf inisfik τόμ. Α', σελ. 27. 
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νιανοΰ, περιορίζονταν, δπως μαρτυρούν οί πηγές, στο εμπόριο ευνούχων, τους 

οποίους οι ευγενείς καί άρχοντες τής χώρας προωθούσαν στην Κωνσταντινού

πολη έναντι υψηλής αμοιβής. ...και άπ* αύτοϋ τών εν 'Ρωμαίοις ευνούχων οί 

πλείστοι καί ούχ ήκιστα εν τή βασιλέως αυλή γένος Άβασγοί ετύγχανον δντες, 

σχολιάζει ό Προκόπιος, καί συνεχίζει επί τούτου δε "Ιουστινιανού βασιλεύοντος 

άπαντα 'Αβασγοϊς επί το ήμερώτεοον τετύχηκε μεταμπίχεσθαι, τά τε γαρ χρι

στιανών δόγματα εΐλοντο καί αύτοίς "Ιουστινιανός βασιλεύς τών τίνα εκ παλα

τιού ευνούχων στείλας, Άβασγον γένος, Εύφρατάν όνομα, τοις αυτών βασι-

λεΰσι διαρρήδην άπεΐπε μηδένα το λοιπόν εν τούτω τω εθνει τήν άρρενωπίαν 

αποψιλοϋσθαι σιδήρω βιαζομένης τής φύσεως1. Ό έκχριστιανισμός τών Άβασ-

γών πιστεύεται δτι πραγματοποιήθηκε γύρω στά 543-546 καί είχε άμεσα απο

τελέσματα2. Οί Άβασγοί άκουσαν ασμενοι τά νέα άπό τό βυζαντινό αυτοκρά

τορα καί παίρνοντας θάρρος άπο τή μεσολάβηση του το έργο τοντο, τον ευ

νουχισμό δηλ. τών παιδιών τους, σθένει παντί διεκώλυον3. 

Ή περίπτωση τοϋ έκχριστιανισμοϋ τών Άβασγών, καθώς περιγράφεται 

μέ απόλυτη σαφήνεια άπό τόν Προκόπιο, δείχνει πόσο ή ευέλικτη βυζαντινή 

διπλωματία λειτούργησε τήν εποχή τοΰ 'Ιουστινιανού έξυπνα καί αποτελεσμα

τικά. Ή προσεκτική διερεύνηση τών δυνατών τρόπων προσέγγισης ενός ξένου 

προς τό Βυζάντιο λαοΰ άπό τους εντεταλμένους διπλωμάτες καί τους ανεπί

σημους «πράκτορες» (κυρίως εμπόρους) άποτελοΰσε βασική προϋπόθεση γιά 

τήν μέ οποιοδήποτε τρόπο επέμβαση τών βυζαντινών αρχών σέ ξένη χώρα. 

Στή συγκεκριμένη περίπτωση ή σέ ευρεία κλίμακα διαδεδομένη πρακτική 

τοΰ ευνουχισμού τών παιδιών, γνωστή στό Βυζάντιο καί άπό τό εμπόριο τους, 

είχε προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια στους κόλπους τών κατοίκων ...έδεδίει 

γαρ αυτών [Άβασγών] έκαστος μή ποτέ παιδιού πατήρ ευπρεπούς γένηται*. 

Ή ευκαιρία γιά επέμβαση τής αυτοκρατορίας στά πράγματα τών Άβασγών 

ήταν μοναδική. Ή επιχείρηση τοΰ έκχριστιανισμοϋ τους συνοδεύθηκε άπό τήν 

αυστηρή προς τους άρχοντες εντολή μέσω τοΰ Εύφρατά, γιά απαγόρευση τοϋ 

ευνουχισμού. Ή λήψη αύτοΰ τοΰ μέτρου γιά τήν επίλυση ενός σοβαροΰ κοι

νωνικού προβλήματος ήταν φυσικό νά καταστήσει πειστικότερους τους βυ

ζαντινούς ιεραποστόλους γιά τόν ανθρωπιστικό χαρακτήρα τοΰ Χριστιανισμού 

καί ευκολότερη τήν έποδοχή του κυρίως άπό τόν απλό λαό. Επίσης, ό 'Ιου

στινιανός, κατά τή συνήθη σέ τέτοιες περιπτώσεις πρακτική του, γιά νά διευ

κολύνει τους πιστούς Άβασγούς στην άσκηση τών θρησκευτικών τους καθη-

1. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 2, σελ. 499.— Κ ύ ά γ ρ ι ο ς, Εκκλησιαστική Ιστορία, εκδ. Β i-
d e z - P a r m e n t i e r , Λονδίνο 1964, σελ. 170. 

2. Βλ. R u b i n , δ.π., σελ. 348-349.- B u r y , δ.π., σελ. 444.— Π ο λ ά κ η, δ.π., 
σελ. 483 καί E n g e l h a r d t, δ.π., σελ. 22α. 

3. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 2, σελ. 500. 

4. Στο ΐ δ ι ο , σελ. 500. 



ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΟΥ' ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ (6ος ΑΙ) 417 

κόντων καί γιά νά δώσει τήν ευκαιρία σέ άλλους άπιστους ακόμη νά προση

λυτιστούν ίδρυσε εκκλησία αφιερωμένη στή Θεοτόκο καί έστειλε ιερείς μέ σκοπό 

άπαντα αυτούς ήθη τών χριστιανών έκδιδάσκεσθαι1. 

Οί ελπίδες δμως τών Ά β α σ γ ώ ν δτι θά ζήσουν ελεύθεροι μετά τήν καθαί

ρεση, μέ τή βοήθεια τοΰ βυζαντινού αυτοκράτορα, τών τυράννων-βασιλέων τους, 

επρόκειτο σύντομα νά διαψευστούν. Τό έργο τής θρησκευτικής προπαγάνδας 

ακολούθησε ή στρατιωτική κατοχή μέ τήν αποστολή βυζαντινών στρατιωτικών 

φρουρών καί μέ τό πρόσχημα τής ανάγκης διοίκησης καί προστασίας τής χ ώ 

ρας. Οί Ά β α σ γ ο ί , δείσαντες μή 'Ροψαίων δούλοι το λοιπόν έσονται, ...καί ες 

άγαθιύν έκπεπτωκότες άπόγνωσιν τα πρότερον δόξαντα σφίσι μοχθηρά είναι 

τών επιγενομένου ατε πονηρότερων όντων, επαναστατούν, εκλέγουν νέους βα

σιλείς (τόν Ό ψ ί τ η καί τόν Σκεπαρνά) καί προσφεύγουν στην προστασία τής 

Περσίας 2 . Στην αποστασία καί στις κινήσεις τών Ά β α σ γ ώ ν μέ σκοπό νά μεί

νουν ελεύθεροι, ό 'Ιουστινιανός απάντησε μέ εκστρατεία εναντίον τους υπό τόν 

Βέσσα, κατά τήν όποια οί Ά β α σ γ ο ί ηττήθηκαν κατά κράτος καί ή χοορα τους, 

κατά τή μαρτυρία τοΰ Προκοπίου, κατέστη έρημος3. 

Ή αντίδραση τοΰ Ιουστινιανού στην αποστασία τών Ά β α σ γ ώ ν αντανακλά 

σαφέστατα τήν πολιτική διάσταση τοΰ έκχριστιανισμοϋ τους καί προδίδει τις 

προθέσεις τοΰ βυζαντινοΰ αυτοκράτορα. Οί στρατιωτικές του επιχειρήσεις καί 

ή αδίστακτη συμπεριφορά τών στρατηγών του απέναντι στους ήδη έκχριστια-

νισθέντες Ά β α σ γ ο ύ ς αποκαλύπτουν τους καθαρά πολιτικούς του στόχους πού 

δέν ήταν άλλοι παρά ή υποταγή τής Ά β α σ γ ί α ς καί ενδεχομένως ή ενσωμά

τωση της στην αυτοκρατορία. Μετά τήν αποτυχία του, λοιπόν, νά τήν καθυ-

ποτάξει μέ ειρηνικό τρόπο (μολονότι τό εγχείρημα τοΰ έκχριστιανισμοϋ τους 

πέτυχε) δεν δίστασε νά επιτύχει τό στόχο του μέ τήν χρήση τών δπλων. 

Τήν αντίθετη ακριβώς όδό ακολούθησε ό 'Ιουστινιανός στην περίπτωση 

τών Τ ζ ά ν ω ν 4 ' πρώτα τους υπέταξε στρατιωτικά καί στή συνέχεια προέβη στον 

έκχριστιανισμό τους. Οί Τζάνοι ζοΰσαν σέ μια απρόσιτη περιοχή τοΰ Καυ

κάσου νοτιοανατολικά τής Μαύρης Θάλασσας ανάμεσα στή Λαζική καί τήν 

1. Στο ' ί δ ι ο , σελ. 500 καί Ε ύ ά γ ρ ι ο ς, σελ. 170. 

2. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 2, σελ. 526-527 (Haury). 
3. Λεπτομερή περιγραφή τής βυζαντινής εκστρατείας στή χα'ιρα τών Άβασγών καί 

τών γεγονότος πού διαδραματίστηκαν μέχρι το τέλος τοΰ πολέμου βλ. στον Π ρ ο κ ό π ι ο 
2, σελ. 527-530.— Πρβλ. R u b i n , δ.π., σελ. 349-350 καί B u r y , δ.π., σελ. 444-446. 
Ό B u r y (σελ 446) αναφέρει δτι οι Άβασγοί δέν εξαφανίστηκαν παντελώς, Οπως υπο
νοεί ό Π ρ ο κ ό π ι ο ς , άλλα εμφανίζονται πάλι στο προσκήνιο τής ιστορίας 150 περίπου 
χρόνια αργότερα στην εποχή τοΰ 'Ιουστινιανού Β' 

4. Ό Β r y e r, Some notes on the Laz and Tzan, δ.π., σελ. 174, διατείνεται δτι 
οί Λαζοί καί οί Τζάνοι είναι ουσιαστικά ό 'ίδιος λαός ή τουλάχιστον δτι οί Τζάνοι είναι 
λαζική φυλή. 
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Α ρ μ ε ν ί α 1 . Ό Προκόπιος τους περιγράφει ώς έξης: αυτόνομοι μεν Τζάνοι εκ 

παλαιού καί άναρχοι ('mow, θηριώδη τινά βιοτήν έχοντες θεούς μεν τά τε άλση 

καί όρνις καί άλλα αττα ζώα ηγούμενοι τε και σέβοντες, εν δρεσι δε ονρανο-

μηκεσί τε και άμψιλαψέσι τον πάντα αιώνα διαιταν έχοντες, γήν δε ούδαμή 

γεωργοϋντες, αλλά ληστεύοντες τε και τοις φωρίοις αεί άποζώντες...'1. Γίνεται 

φανερό δτι πρόκειται γ ιά μια άγρια ειδωλολατρική φυλή, τελείως αποκομμένη 

άπό τόν πολιτισμένο κόσμο τής Ανατολής, λόγω τών ειδικών γεωγραφικών 

καί κλιματολογικών συνθηκών κ ά τ ω άπό τις όποιες ζοΰσε. Ή αδυναμία νά 

καλλιεργήσουν τή γη τους καί ή ανάγκη γιά επιβίωση καθιστούσαν τους Τ ζ ά -

νους εχθρούς επικίνδυνους γ ιά τό Βυζάντιο, άφοΰ προέβαιναν συχνά σέ ληστρι

κές επιδρομές καί έρημο')σεις «ομόρων» τους περιοχών 3 . Γύρω στά 506, μετά 

άπό μια επιδρομή τών Τζάνων στον Πόντο, οί Βυζαντινοί υποχρεώθηκαν νά 

τους καταβάλουν ετήσιο φόρο μέ τον ορο νά σταματήσουν τις επιδρομές τους 

στό Βυζάντιο 4 . Ε κ ε ί ν ο ι δμως παραβιάζοντας τή συμφωνία καί έπιορκοΰντες 

-άπροσδόκηταί τε εμπίπτοντες εκ τοΰ επί πλείστον εκακούργουν ουκ Αρμε

νίους μόνον, αλλά καί τους αύτώη εχομένονς 'Ρωμαίους μέχρι εις θάλασσαν. 

Καί μολονότι συχνά ήττώντο άπό τους Βυζαντινούς, άλώσιμοι παντάπασιν ουκ 

έγίνοντο χωρίων Ισχύι5. 

Ό πρωτόγονος, λοιπόν, τρόπος ζωής τους, ή απομόνωση τους, καί οί εχθρι

κές τους μόνο σχέσεις μέ τήν αυτοκρατορία (μέχρι τήν εποχή αυτή δέν ανα

φέρεται άλλη επαφή μέ τό Βυζάντιο παρά μόνον οί ληστρικές επιδρομές τους) 

καθιστούν αδύνατη τήν προσέγγιση τους μέ ειρηνικά μέσα. Ό 'Ιουστινιανός 

παρά τήν αντίθετη συνήθως πρακτική του καταφεύγει στή βίαιη υποταγή τους 

μέ τή χρήση τών Οπλων. 

Οί Τζάνοι, άφοΰ υποτάχθηκαν άπό τόν στρατηγό Τζίττα, τήν δόξαν επί τα 

ευσεβές αύτίκα μετέθεντο άπαντες Χριστιανοί γεγενημένοι, τήν τε διαιταν επί 

1. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 1, σελ. 77 — Ό Ά γ α θ ί α ς (σελ. 174) αναφέρει ακόμη ενα 
στοιχείο στον γεωγραφικό προσδιορισμό τής Τζανικής, προσθέτοντας δτι οί Τζάνοι οίκοϋσι 
τά προς νότον ανεμον τοϋ Εύξεινου Πόντου, υπό Τραπεζούντα τήν πόλιν. Άπο τήν ανα
φορά αυτή διαφαίνεται ή δυνατότητα τους γιά πρόσβαση στίς βυζαντινές κτήσεις τοΰ Πόν
του. Ακριβή προσδιορισμό τής γεωγραφικής θέσης τής Τζανικής κατά τή βυζαντινή επο
χή καί αργότερα επιχειρεί ό Β r y e r, Some notes on the Laz and Tzan, σελ 161-168. 

2. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 4, Περί κτισμάτων, σελ 95-96 
3. ...ληστιίαις μεν χρώμενοι ες τους περιοίκους 'Ρωμαίους, διαιταν δε σκληράν ύπερ-

φνώς έχοντες και τοις φωρίοις αεί άποζώντες, ού γάρ τι ες βρώσιν αύίτοις Αγαθόν ή γη 
έφερε. ( Π ρ ο κ ό π ι ο ς 1, σελ. 77).— Πρβλ. Ι) i e h 1, δ.π., σελ. 385.— II ο λ ά κ η, δ.π., 
σελ. 485 καί E n g e l h a r d t , δ.π., σελ. 23. 

4. διό δή αύτοΐς χρνσίον τακτον Ανά παν έτος ό 'Ρωμαίων βασιλεύς επεμπεν, ίφ' ώ 
δή μήποτε /.ηίσονται τά εκείνη χωρία. ( Π ρ ο κ ό π ι ο ς 1, σελ. 77-78).— Πρβλ. Ε. S t e i n, 
Histoire du Bas-Empire τόμ. Β', Παρίσι 1949, σελ. 105. 

5. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 1, σελ 78. 
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το ήμερώτερον μεθηρμόσαντο1. Ό έκχριστιανισμός τους άμέσοκ μετά τήν ήττα 

καί τήν υποταγή τους δείχνει δτι τό βυζαντινό στρατό ακολούθησε στή Τ ζ α -

νική καί ομάδα Ιεραποστόλων. Είναι αλήθεια δτι ή χριστιανική θρησκεία θά 

έπαιζε μεγαλύτερο ίσως ρόλο άπό τήν στρατιωτική υποταγή τους στην π α 

γίωση καί σταθεροποίηση τής σχέσης τους μέ τό Βυζάντιο. Γιά ένα λαό σάν 

τους Τζάνους, άγριο καί φιλοπόλεμο, δέν άρκοΰσε μόνο ή στρατιωτική κατο

χ ή - ή ιδεολογική προπαγάνδα θά τόν καθιστούσε ίσως σύμμαχο πιστό καί 

αφοσιωμένο. "Αμεση ευνοϊκή συνέπεια γιά τό Βυζάντιο υπήρξε ή στρατολό

γηση επίλεκτων στρατιωτών μέσα άπό τις τάξεις τών νέων υποτελών του 2 . 

Ό 'Ιουστινιανός, δμως, φοβούμενος μήπως, παρά τήν πολιτική καί ιδεολο

γική υποταγή τους, επαναλάβουν τις ληστρικές επιδρομές τους, αποφάσισε νά 

δημιουργήσει στή χώρα τους τέτοιες προϋποθέσεις πού οχι μόνο Οά καθιστού

σαν αδιαμφισβήτητη τήν επικυριαρχία του, άλλα θά συνέβαλαν καί στην ου

σιαστική βελτίωση τών συνθηκών τής διαβίωσης τους. Σ α φ ή εικόνα τοΰ με

γάλου εκπολιτιστικού έργου πού πραγματοποίησε ό Ιουστινιανός στή χώρα 

τών Τζάνων μάς παρέχει ό Προκόπιος μέ τό παρακάτω απόσπασμα άπό τό 

«περί κτισμάτων» έ'ργο του: Δύσοδος ην ή Τζανική λίαν καί αφιππος όλως, 

κρημνοΐς τε πανταχόθεν καί χώροις περικεκλεισμένη εκ τοϋ επί πλείστον ύλώ-

δεσιν, ήπερ μοι εϊρηται καί απ' αύτοϋ Τζάνοις επιμίγνυσθαι τοις πλησιοχώ-

ροις άμήχανον ήν, άλλα κατά μάνας εν σψίσιν αύτοϊς άπηγριωμένοι θηρίων 

τρόπον τήν διαιταν εϊχον. Τα τοίνυν δένδρα εκτεμών άπαντα, οΐσπερ τάς οδούς 

ξυνέβαινε ξυμποδίζεσθαι, καί τάς εκείνη δυσχωρίας μεθαρμοσάμενος, εύπετεϊς 

τε αύτάς καί Ιππααίμους καταστησάμενος, επιμίγνυσθαι αυτούς κατά ταυτά 

τοις άλλοις άνθρώποις καί προσχωρείν τή ομιλία τών πλησιοχώρων πεποίη-

κεν. έπειτα ôè αυτοί ς εκκλησίαν εν χωρίω Σχαμαλινίχων καλουμένφ δειμά-

μενος, ίεράσθαί τε διεπράξατο καί μυστηρίων μεταλαμβάνειν λιταίς τ ε τον 

θεδν ιλεοϋσθαι, καί τά άλλα εξοσιοΰσθαι, συνιέντες ώς άνθροιποι είεν. καί 

φρούρια δε οίκοδομησάμενος πανταχόθι τής χώρας φρουρούς τε ενταύθα 'Ρω

μαίων στρατιωτών Ίδρυσάμενος βεβαιότατα, Τζάνοις ες τους άλλους ανθρώ

πους τάς επιμιξίας άκωλύτως πεποίηκεν... καί συνεχίζει μέ τήν περιγραφή 

τών φρουρίων3. 

Τό ενδιαφέρον του, λοιπόν, επικεντρώνεται στή διάνοιξη δρόμο^ν ώς κί

νητρο γιά εμπορικές συναλλαγές μέ τους «προσοίκους» τους λαούς, στή με

τατροπή τής άγονης γής τους σέ καλλιεργήσιμη, στην ίδρυση εκκλησίας γ ιά 

1. Ό . π . , σελ. 78 καί Π ρ ο κ ό π ι ο ς 4, Περί κτισμάτων, σελ. 96. Το όνομα τοΰ 
βυζαντινού στρατηγοΰ αναγράφεται στο «'Υπέρ Πολέμων» ώς Σ ί τ τ α ς καί στο «Περί 
Κτισμάτων» ώς Τζίττας. 

2. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 1, σελ. 78. 

3. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 4, Περί κτίσματος, σελ. 96-97.— Πρβλ. Β r y e r, Some notes 
on the Laz and Tzan, σελ. 161. 
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τις θρησκευτικές τους ανάγκες, άλλα πρό παντός στην πανταχόθι τής χώρας 

ανέγερση φρουρίων. Ά π ό τήν αναφορά στην κατασκευή πολλών φρουρίων σέ 

αντίθεση μέ τήν ίδρυση μιας μόνο εκκλησίας, διαφαίνεται ή πρόθεση τοΰ αυ

τοκράτορα νά κάνει έντονη τή στρατιωτική, κυρίως, παρουσία τοΰ Βυζαντίου 

στους νέους υποτελείς του καί νά τους θυμίζει δτι «δέν είναι μόνο ό Χριστια

νισμός πού τους συνδέει μέ τόν αυτοκράτορα» 1 . 

Κατά συνέπεια, εκείνο πού κυρίως ενδιέφερε τόν 'Ιουστινιανό, δπως καί 

στην περίπτωση τών Ά β α σ γ ώ ν , δέν ήταν τόσο ό έκχριστιανισμός καί εκπολι

τισμός τής βάρβαρης φυλής τών Τζάνων δσο ή στρατιωτική καί πολιτική υπο

ταγή τους, γ ιά τήν εδραίωση τής οποίας, βέβαια, χρησιμοποίησε καί ειρηνικά 

μέσα, δπως ήταν ή διάδοση τοΰ Χριστιανισμού, καί ή δημιουργία προϋποθέ

σεων γιά τήν ανάπτυξη τοΰ εμπορίου καί τήν καλλιέργεια τής γής. ' Ο π ω σ δ ή 

ποτε κατάφερε ή αυτοκρατορία μέ τή στρατιωτική υποταγή καί τον εκχρι-

στιανισμό τών Ά β α σ γ ώ ν καί τών Τζάνων νά υπαγάγει στή σφαίρα επιρροής 

της δύο ακόμη επικίνδυνους βαρβαρικούς λαούς άπό τό μέτωπο τοΰ Καυκάσου 2 . 

3. Ουνοι, Έρουλοι, Γότθοι 

"Ενας άλλος λαός τοΰ Καυκάσου πού γνώρισε τόν Χριστιανισμό κατά τόν 

6ο αιώνα ήταν οί Ούννοι. Μέ αυτό τό όνομα οί ιστοριογράφοι τής εποχής, άλλα 

καί οί προγενέστεροι χαρακτηρίζουν διάφορες βαρβαρικές φυλές τής περιοχής, 

πού βέβαια δέν ταυτίζονται μεταξύ τους, άλλα είναι απλώς κοινής κ α τ α γ ω γ ή ς 8 . 

Έ δ ώ θά μάς απασχολήσουν οί Σάβειροι Ούννοι καί οί Ούννοι τοΰ Βοσπόρου 

γιά τόν έκχριστιανισμό τών οποίων, δπως αναφέρουν οί πηγές, έ'γινε παρέμ

βαση τόσο άπό τήν Ε κ κ λ η σ ί α δσο καί άπό τις βυζαντινές αρχές. 

Οί Σάβειροι ζούσαν βόρεια τοΰ Καυκάσου, σέ μια περιοχή πού εκτεινόταν 

ανάμεσα στον Εύξεινο Πόντο καί τήν Κασπία Θάλασσα 4 . Ή ευκολία μέ τήν 

οποία μπορούσαν νά περνοΰν τις Κάσπιες Πύλες —εφόσον ζούσαν πίσω ά π ' αυ

τ έ ς — καί νά εισβάλουν στή Λαζική καί τήν 'Ιβηρία τους καθιστούσε εχθρό 

1. Η.- G. B e c k , Christliche Mission und Politische Propaganda im Byzantini
schen Reich, Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'alto medioevo, 
XIV, La conversione a christianesimo nell'Europa dell'alto medioevo, Spoleto 14.4-
20.4.1966, Σπολέτο 1967, σελ. 665-666.— E n g e l h a r d t , δ.π., σελ. 24. 

2. Στην περίπτωση τών Τζάνων ή προσπάθεια τοΰ 'Ιουστινιανού δέν είχε μόνιμα 
αποτελέσματα, άφοΰ επανεμφανίσθηκαν μέ ληστρικές επιδρομές 30 χρόνια αργότερα (558) 
καί χρειάστηκε νά έκστρατεύσει εναντίον τους καί νά τους υποτάξει ό στρατηγός Θεόδωρος, 
ομόφυλος τους, καί γνώστης τών προβλημάτων τής Τζανικής. ( Ά γ α θ ί α ς , σελ. 164, 
καί S t e i n , δ.π., σελ. 516). 

3. Βλ. G. Μ ο r a ν c s i k, Byzantinoturcica, τόμ. Β', Βερολίνο 1958, σελ. 231-237. 
4. Τοΰ ϊδιου, Byzantinoturcica, τόμ. Λ', Βερολίνο 1958, σελ. 67-69.— V a s i 1 i e ν, 

ο.π., σελ. 314, 316. 
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επικίνδυνο τόσο γιά τό Βυζάντιο δσο καί γιά τήν περσική αυτοκρατορία. Εί

ναι αλήθεια, δπως παρατηρεί ό Vasiliev, δτι ή διαφύλαξη τών Κασπίων Πυ

λών, «was the most essential point in political relations» μεταξύ τοΰ Βυ

ζαντίου, τής Περσίας, τής Λαζικής καί τής 'Ιβηρίας1. Μέχρι τό 562 ή φύλαξη 

καί οχύρωση τοΰ στρατηγικού αύτοΰ σημείου αποτέλεσε ένα άπό τά σπουδαιό

τερα θέματα τών διπλωματικών σχέσεων Περσίας-!βυζαντίου άφοΰ ήταν «ση-

μεΐο-κλειδί, μέσα άπό τό όποιο γίνονταν καί στο όποιο μπορούσαν νά απο

κρουστούν σχετικά εύκολα οί βαρβαρικές επιδρομές πού άπειλοΰσαν σέ ίδιο 

βαθμό σχεδόν τά εδάφη καί τών δύο αυτοκρατοριών»2. Μια άπό τις κατα

στρεπτικότερες επιδρομές τών Σαβείρων σέ βυζαντινά εδάφη υπήρξε εκείνη 

τοΰ 515 κατά τήν όποια προσέβαλαν τις επαρχίες τοΰ Πόντου καί ερήμωσαν 

τήν Καππαδοκία3. 

Ή στρατηγική θέση πού κατείχαν καί ή δυνατότητα τους νά περνούν εύ

κολα, δπως προαναφέρθηκε, τις Κάσπιες Πύλες, προσδιόριζαν καί τή σχέση 

τους μέ τις δύο αυτοκρατορίες τής εποχής, τή βυζαντινή καί τήν περσική. Ί Ι 

συμμαχία τους πότε μέ τή μια καί πότε μέ τήν άλλη ήταν συγκυριακή, αστα

θής καί πάντα αμφιλεγόμενη. Επιβεβαίωση τών παραπάνω αποτελεί ή περι

κοπή άπό τήν «Τστορία» τοΰ Άγαθία μέ τήν εξής περιγραφή: τούτο γαρ τό 

γένος μέγιστόν γε εστί καί πολνάνθρωπον φιλοπόλεμόν τε ες τά μάλιστα καί 

άρπαλέον καί οίον δή ούν αεί τήν άθνείαν εφίεσθαι ''επιτρέχειν μισθού τε ένεκα 

μόνον καί τής επί τή λεία ελπίδος νϋν μεν τούτοις, νϋν δε εκείνοις, νΰν δε άλλω 

τω ξνμμαχεΐν καί ξυνδιακινδννεύειν ες τάναντία μεταβαλλόμενον πολλάκις μεν 

γαρ τοις 'Ρωμαίοις, πολλάκις δε τοις Πέρσαις κατ' αλλήλων παραταττομένοις 

ξυνήραντο τους αγώνας, εν όλίγω τω μεταξύ χρόνω εφ' έκατέρους τραπέντες 

καί μισθαρνήσαντες4. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τής διπρόσωπης καί προ

δοτικής συμπεριφοράς τών Σαβείρων αποτελεί ή περίπτωση τοϋ Οΰνου ηγε

μόνα Ζίλγιβι, ό όποιος ένώ είχε κάνει ένορκη συμφωνία γιά συμμαχία μέ τους 

Βυζαντινούς μέ αντάλλαγμα δώρα πολλά καί σύνταξιν, δέν δίστασε σύντομα 

καί συγκυριακά νά περάσει στο άλλο στρατόπεδο, δηλ. στους Πέρσες, καί νά 

στραφεί εναντίον τών πρώτων. Ή στάση τους, δμως, υπήρξε τόσο αναξιόπι

στη, ώστε, δταν ό Ίουστΐνος πληροφόρησε τόν Καβάδη γιά τήν προηγηθείσα 

συμφωνία τοΰ Ζίλγιβι μέ τό Βυζάντιο, εκείνος ώυγίσΟη... και έφόνευσεν αυ

τόν, ύπονοήσας δτι δόλω ήλθε προς αυτόν0. 

1. "Ο.π., σελ. 316. 

2. Σ υ ν έ λ λ η, δ.π., σελ. 99-124. Ή συγγραφέας αναλύει με λεπτομέρειες το πρό

βλημα τών Κασπίων Πυλών καί τήν τελική διευθέτηση του στά πλαίσια τών διπλο^ματικών 

σχέσεων Βυζαντίου-Περσίας. 

3. V a s i l i e v , δ.π., σελ. 316. 

4. Ά γ α θ ί α ς , σελ. 139. 

5. Μ α λ ά λ α ς , σελ. 414-415.— Πασχάλιο Χρονικό, σελ. 615-616 οπού ό Ούννος 

ηγεμόνας αναφέρεται ώς Ζίλγβις. 
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Τομή στις σχέσεις Βυζαντίου-Σαβείρων Οΰννων αποτελεί ό προσηλυτισμός 

τους στή χριστιανική θρησκεία καί μάλιστα στό μονοφυσιτισμό, μολονότι δέν 

έγινε μέ πρωτοβουλία τής πολιτείας, άλλα τής Ε κ κ λ η σ ί α ς . Σ ' ένα παράρτημα 

( supp lément ) τοΰ συριακοΰ χρονικού τοΰ Ζαχαρία Ρήτορος περιέχονται εν

διαφέρουσες πληροφορίες γ ιά τόν έκχριστιανισμό τών Σαβείρων Ουννων 1. Κα

τά τόν συγγραφέα, τοΰ οποίου, δπως ό ίδιος αναφέρει, ή π η γ ή ήταν προφορική, 

ό Θεόκλητος ( K a r d u s t ) , επίσκοπος τοΰ A r r a n τής Καυκάσιας Αλβανίας 2 , μέ 

αφορμή ενα όνειρο πήγε στή χώρα τών Σαβείρων Ουννων, γ ιά νά διδάξει τό 

Χριστιανισμό. ' Π πρωτοβουλία τοΰ Θεόκλητου καί τών επτά ιεραποστόλων 

πού τόν συνόδευαν, είχε, όπως σημειώνει ή π η γ ή μας, άμεσα αποτελέσματα. 

Ά φ ο ΰ βάπτισε πρώτα τους ρωμαίους αιχμαλώτους πού είχαν πωληθεί στους 

Σαβείρους άπό τους Πέρσες μετά τόν πόλεμο τοΰ 504 3 , επιδόθηκε στή συνέ

χεια στον έκχριστιανισμό τών ίδιων τών βαρβάρων, ενώ παράλληλα μετέ

φρασε στή γλώσσα τους τήν Α γ ί α Γραφή, γιά νά καταστήσει ευκολότερη τή 

διάδοση τοΰ Ευαγγελίου ανάμεσα τους. Τήν ίδια εποχή, σύμφωνα πάντα μέ 

τήν πηγή μας, βρέθηκε στή χώρα τών Σαβείρων καί ό Πατρίκιος Πρόβος, 

επικεφαλής πρεσβείας πού είχε αποστείλει εκεί ό βυζαντινός αυτοκράτορας. 

Ό βυζαντινός αξιωματούχος «άνδρας πιστός καί ευαίσθητος», εντυπωσιασμέ

νος ά π ' δσα εκ τοΰ σύνεγγυς είδε, έσπευσε νά ενημερώσει γ ι ' αυτά τόν αυτο

κράτορα, ό οποίος έδωσε αμέσως εντολή νά σταλοΰν στή χώρα τών Σαβείρων 

άπό τις πλησιέστερες βυζαντινές πόλεις ζώα φορτωμένα μέ κρασί, λάδι, ψωμί 

καί ιερά σκεύη 4 . 

"Οσον άφορα τή χρονολόγηση τών πιό πάνω γεγονότων, οί νεώτεροι ιστο

ρικοί μετά άπό συσχετισμό τών υπαρχόντων στοιχείων συγκλίνουν στην άποψη 

δτι ό έκχριστιανισμός τών Σαβείρων πραγματοποιήθηκε προς τό τέλος τής 

βασιλείας τοΰ Ίουστίνου Α ' 5 . Τήν άποψη αυτή ενισχύουν μέ τήν ταύτιση τής 

παρούσας πρεσβείας τοΰ Πρόβου μέ εκείνη πού αναφέρεται άπό τόν Προκό-

1. Α. A h r e n s - G . K r ü g e r , Die sogenante Kirchengeschichte des Zacha-
rias Rhetor, Λιψία 1899, σελ. 254-255 καί F. J. Hamilton - Ε. W. B r o o k s , The 
Syriac Chronicle Known as that of Zachariah ofMitylène, Λονδίνο 1899, σελ. 330-331.— 
Πρβλ. Ν. P i g u l e v s k a y a , Note sur les relations de Byzance et des Huns au Vie 
siècle, RESEE 7 (1969), σελ. 199-203. 

2. Οί Αλβανοί, δπως καί οί γείτονες τους "Τβηρες, είχαν δεχθεί το χριστιανισμό 
άπο τους προηγούμενους αίώνες- βλ. Ρ e e t e r s, δ.π., σελ. 18-25. Λεπτομέρειες γιά τίς 
απαρχές τοΰ έκχριστιανισμοϋ τών Αλβανών άπο τον Αρμένιο ιεραπόστολο Μεσρόπιο 
(Mesrop) βλ. επίσης Ρ. Ρ e e t e r s, Jérémie, évèque de l'Ibérie perse (431), An. Boll. 
51 (1933), σελ. 26-33. 

3. R u b i n, δ.π., σελ. 262 καί E n g e l h a r d t , δ.π., σελ. 163. 
4. Ζ α χ α ρ ί α ς Ρ ή τ ω ρ, σελ. 255.— Πρβλ. P i g u l e v s k a y a , δ.π., σελ. 202 

καί E n g e l h a r d t, δ.π., σελ. 163. 
5. Βλ. R u b i n , δ.π., σελ. 262-263.— Ρ i g u Ι e ν s k a y a, δ.π., σελ. 202.— li n-

g e l h a r d t, δ.π., σελ. 164. 
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πιο, ή όποια στά 5271 μετέβη στή χώρα τών Ουννων, μέ σκοπό τή στρατο

λόγηση ανθρώπινου δυναμικού γιά βοήθεια στον πόλεμο τών Ίβήροον κατά 

τών Περσών2. Ανεξάρτητα άπό τήν ταύτιση ή μη τών δύο πρεσβειών, ή ταυ

τόχρονη παρουσία τοΰ Πρόβου στή χώρα τών Σαβείρων μαζί μέ τους Αλβα

νούς ιεραποστόλους καί ή εσπευσμένη αποστολή υλικής βοήθειας άπό τόν βυ

ζαντινό αυτοκράτορα δικαιολογούν, νομίζουμε, τήν άποψη τοΰ Β. Hübin δτι 

στην περίπτωση τών Σαβείρων, υπήρξε αμοιβαία συνεργασία Κράτους καί 

'Εκκλησίας ώς προς τή διαδικασία τοΰ έκχριστιανισμοϋ τους («zu vermuten 

ist in Anbetracht der Zusammenarbeit Zwischen Staat und Kirche Zu

mindest eine gewisse gegenseitige Abstimmung der Aktionen»)3. Εκείνη 

τήν εποχή τό δίκτυο τής βυζαντινής διπλωματίας ήταν τόσο καλά απλωμένο 

ώστε ήταν αδύνατο μια αυτόνομη, έστω, πρωτοβουλία παρέμβασης σέ ξένο λαό 

τής 'Εκκλησίας νά μήν έρθει σύντομα σέ γνώση τών βυζαντινών άρχων4. Δέν 

είναι τυχαίο, έξαλλου, τό γεγονός δτι επικεφαλής τής πρεσβείας πού έφθασε 

στή χώρα τών Σαβείρων, γιά νά συνδράμει τήν προσπάθεια τής μονοφυσιτι-

κής αλβανικής 'Εκκλησίας, ετέθη ό μονοφυσίτης ανεψιός τοΰ Αναστασίου Πρό-

βοςε. Ή συνεργασία ομοθρήσκων θά ήταν αρμονικότερη καί τά αποτελέσματα 

άπό αυτή ασφαλώς καλύτερα. 

Ό Θεόκλητος έμεινε καί εργάστηκε στή χώρα τών Ουννων 14 χρόνια. Τόν 

1. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 1, σελ. 56-57. 

2 E n g e l h a r d t, δ.π., σελ. 164 'Ωστόσο πιστεύουμε πώς δέν πρόκειται γιά τήν 

ί'δια πρεσβεία, δεδομένου δτι ό Προκόπιος αναφέρεται σαφώς στους Ουννους τοΰ Βοσπό

ρου καί οχι στους Σαβείρους, (ο de ταϋτά τε αντώ ξύν προθν/ιία πολλή έδίδον καί Πρό-

βον τον 'Αναστασίου τοϋ βεβασιλευκότος άδελφιδοϋν, άνδρα Πατρίκιον, ξύν χρήμασι πολ

λοίς ές Βόαποοον έπεμψεν, εφ' ώ στράτευμα Ουννων χρήμασιν Λναπείσας "Ιβηρσι πέμψη 

ες συμμαχίαν. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 1, σελ. 56). 

3. R u b i n, δ.π., σελ. 261-262. 

4. Να θυμίσουμε δτι λίγα χρόνια νωρίτερα (524), ό Ίουστϊνος είχε κάνει ανάλογη 

παρέμβαση στο θρησκευτικό πόλεμο Αιθιόπων -'Ομηριτών καί είχε υποστηρίξει θερμά τή 

μονοφυσιτική μάλιστα 'Εκκλησία τής Αλεξανδρείας καί το μονοφυσίτη βασιλιά της Αι

θιοπίας Kaleb (Έλεσβα) στον αγώνα τους εναντίον τοϋ Ιουδαίου βασιλιά τών 'Ομηριτών 

dhu Nuwas (βλ. Μαρτύριο Άρέθα, PG 115, στ 1249-1290 καί Y C h r i s t i d e S, 

The IIimyaritc-Ethiopian War and the Ethiopian Occupation of South Arabia in the 

Acts ofGregenttus (ca. 530 Λ 1) ), Annales d ' l i thiopie 9 (1972), σελ 115-116. 

5. Βλ. .1. R. M a r t i n d a 1 e, The Prosopography of the Later Roman Empire, 

τόμ 2, Κ αϊ μπριτζ 1980, σελ. 912-913. Συνήθη πρακτική τής εξωτερικής θρησκευτικής 

πολιτικής τοϋ Βυζαντίου άποτελοΰσε ή υποστήριξη οποιουδήποτε χριστιανικού δόγματος 

Οά συνέβαλε στην προσπάθεια ιδεολογικής καί πολιτιστικής προσέγγισης ξένων λαών. Στην 

εποχή τών αυτοκρατόρων Ίουστίνου καί 'Ιουστινιανού μεγάλη Ιεραποστολική δραστηριό

τητα είχε αναπτύξει ή μονοφυσιτική εκκλησία μέ τή θερμή πάντα συμπαράσταση τών 

ορθοδόξων αυτοκρατόρων (χαρακτηριστικά παραδείγματα τήΰ ευρείας διάδοσης τοΰ Χρι

στιανισμού άπο τή μονοφυσιτική 'Εκκλησία αποτελούν οί περιπτώσεις τής Νουβίας καί 

Νότιας Αραβίας), 
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διαδέχθηκε ώς επίσκοπος ό 'Αρμένιος Μακάριος (Mak), καλά, δπως απέδειξε 

στή συνέχεια, προετοιμασμένος γιά νά συνεχίσει καί νά προωθήσει τό έργο 

τοΰ προκατόχου του 1 . Ό Μακάριος ίδρυσε εκκλησίες μέσα άπό τις όποιες 

προσπάθησε νά οργανώσει τους νομάδες, ένώ παράλληλα εισήγαγε στή χώρα 

τους τή γεωργία. Προσπάθησε νά πείσει τους Ούννους νά εγκαταλείψουν τό 

νομαδικό τρόπο ζωής καί τις μετακινήσεις άπό τόν Ινα τόπο στον άλλο, καί 

μέ πυρήνα τις εκκλησίες νά δημιουργήσουν κάποιες σταθερές κοινότητες. Οί 

πρίγκηπες γειτονικών ειδωλολατρικών λαών, έ'κπληκτοι μπροστά σ' αυτούς τους 

νεο^τερισμούς, έσπευσαν αμέσως νά τόν προσκαλέσουν καί στή χώρα τους 2 . 

Ή ιεραποστολή στή χώρα τών Σαβείρων είναι πολύ σημαντική καί ιδιό

μορφη, γ ιά τό λόγο δτι ή δράση τών δύο ιεραποστόλων καί τής ομάδας τους 

δέν περιορίστηκε μόνο στό καθαρά θρησκευτικό πεδίο, άλλα επεκτάθηκε στο 

πολιτιστικό καί το κοινωνικό μέ τή δημιουργία γραφής καί τή μετάφραση 

τοΰ Ευαγγελίου στή γλώσσα τους, μέ τήν ε ισαγωγή τής γεωργίας, με τις 

προσπάθειες νά πείσουν τους νομάδες ν' αποκτήσουν μόνιμη εγκατάσταση καί 

κοινωνική οργάνωση 3 . Είναι βέβαιο πάντως δτι οί ιεραπόστολοι Θεόκλητος 

καί Μακάριος είχαν α δλη τή διαδρομή τοΰ έργου τους, τήν υποστήριξη τοΰ 

βυζαντινού αυτοκράτορα, κυρίως γ ιά τις πολιτικές προοπτικές πού ανοίγονταν 

γ ιά τό Βυζάντιο άπό μια πιθανή υποταγή, συμμαχία ή ακόμη καί απλή υπα

γ ω γ ή τών Σαβείρων στην ιδεολογική σφαίρα επιρροής του. Ά ς υπενθυμίσουμε 

σ' αυτό τό σημείο τή σπουδαία άπό στρατηγικής απόψεως θέση πού κατείχαν 

οί Ούννοι καί τή δυνατότητα τους νά περνοΰν μέ ευχέρεια τις Κάσπιες Π ύ 

λες. Μέ τήν προσέγγιση τους ή αυτοκρατορία οχι μόνο θά περιόριζε τις επι

θετικές τους διαθέσεις στις επαρχίες της, άλλα Οά μποροΰσε ακόμη μέ τους 

κατάλληλους διπλωματικούς χειρισμούς νά τους στρέψει εναντίον τών Περσών. 

Μια πληροφορία άπό τόν Μαλάλα (επαναλαμβάνεται άπό τόν Θεοφάνη) 

φαίνεται νά δικαιώνει τις προσπάθειες καί τις προσδοκίες τών Βυζαντινών. 

Ό Χρονογράφος αναφέρει δτι τό 528, τόν πρώτο δηλ. χρόνο τής βασιλείας 

τοΰ Ιουστινιανού, προσερρύη 'Ρωμαίοις ρήγισσα εκ τών Σαβείρων Ουννων, 

γυνή τις ανδρεία καί πλήθει καί φρονήσει, ονόματι Βώα, χήρα, έχουσα δε μι

κρούς υιούς δύο καί υπ' αυτήν χιλιάδας εκατόν, ήτις εδυνάστευσε τών Ούννι-

κίον μερών μετά τήν τοϋ ίδιου ανδρός Βλάχ άποβίοισιν*. Ό 'Ιουστινιανός σύμ-

1. Ζ α χ α ρ ί α ς Ρ ή τ ω ρ, σελ. 255.— Πρβλ, P i g u l e v s k a y a , δ.π., σελ. 202-
203. 

2. Ζ α χ α ρ ί α ς Ρ ή τ ω ρ , σελ. 255. 
3. Ανάλογες προσπάθειες πολιτιστικής καί κοινωνικής παρέμβασης παράλληλα μέ τή 

διάδοση τοΰ Χριστιανισμοΰ Ιγιναν καί σέ άλλους λαούς, στους οποίους ήδη αναφερθήκαμε 
(π.χ. Άβασγοί, Τζάνοι), οχι δμως άπο τήν Εκκλησία άλλα άπό τήν Πολιτεία καί μάλι
στα άπό τόν ϊδιο τον αυτοκράτορα. 

4. Μ α λ ά λ α ς , σελ. 430-431.—Πρβλ. Θεοφάνης, σελ. 175.— D i e h i , 6.π., σελ. 
383-384.— B r o w n i n g , δ.π., σελ. 161. 
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φωνα μέ τήν αφήγηση τοΰ ίδιου συγγραφέα, εφαρμόζοντας τή γνωστή κατά 

τήν υποδοχή ξένων ηγεμόνων τακτική του, δέχθηκε τήν βασίλισσα Βώα μέ 

πολλές τιμές καί προσφέροντας της δώρα πολλά, βασιλική ενδυμασία, αση

μένια σκεύη καί χρήματα τήν έπεισε νά στραφεί εναντίον δύο άλλων Ουννων 

ηγεμόνων1, πού είχαν τότε συμμαχήσει μέ τόν Καβάδη καί διέκειντο εχθρικά 

προς τό Βυζάντιο. Ή Βώα ανταποκρίθηκε στό αίτημα τοΰ βυζαντινού αυτο

κράτορα, εστράφη εναντίον τών δύο ομοεθνών της φυλάρχων, τους νίκησε καί 

τους συνέλαβε, στέλνοντας μάλιστα τόν ενα δέσμιον στον 'Ιουστινιανό2. ΤΙ άφι

ξη τής Βώας στην Κωνσταντινούπολη, ή φιλική άτμ,όσφαιρα πού δημιουργή

θηκε κατά τήν υποδοχή της καί ή προθυμία της νά στραφεί, κατόπιν προτρο

πής τοΰ βυζαντινού αυτοκράτορα, εναντίον τών δύο ομοφύλων της ηγεμόνων, 

συμμάχων τοΰ Καβάδη, δέν μπορεί παρά νά ερμηνευθεί σαν συνέπεια τοΰ έκ

χριστιανισμοϋ, μέρους τουλάχιστον τών Σαβείρων, καί τών ειρηνικών σχέσεων 

πού καλλιεργήθηκαν μεταξύ αυτών καί τής βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

Τόν ίδιο χρόνο φθάνει στή βυζαντινή προ^τεύουσα καί ένας άλλος Ούννος 

ηγεμόνας ονόματι Γρώδ, ό όποιος ζητά άπό τόν 'Ιουστινιανό νά βαπτιστεί. 

Ά π ό τό Μαλάλα καί μεταγενέστερους χρονογράφους πού καταγράφουν τό γε

γονός, πληροφορούμεθα δτι πρόκειται γιά τόν βασιλιά τών Ουννων πού κα

τοικούν στην Κριμαία, κοντά στην πόλη Βόσπορο3. Λίγο νωρίτερα, άπό τους 

Ουννους τοΰ Βοσπόρου είχε ζητήσει στρατιο^τική βοήθεια ό Ίουστίνος Α' μέ

σω τοΰ Πατρικίου Πρόβου, γιά τόν πόλεμο τών Ιβήρων εναντίον τών Περ

σών4. Ή προσπάθεια τοΰ βυζαντινού αυτοκράτορα νά καταστήσει συμμάχους 

τους Ούννους τής Κριμαίας, προσφέροντας τους χρήματα απέτυχε5. Ωστόσο, 

φαίνεται πώς αυτό τό ούννικό φΰλο δέν ήταν ξένο καί απολύτως εχθρικό προς 

τό Βυζάντιο, άφοΰ στην πόλη Βόσπορο είχαν προ πολλού αναπτυχθεί εμπο

ρικές συναλλαγές Βυζαντινών καί Ουννων6. Ό Βόσπορος, πού προηγουμένως 

ήταν αυτόνομος, περιήλθε κατά τή βασιλεία τοΰ Ίουστίνου Α' στή βυζαντινή 

κυριαρχία7. Μαζί μέ τή Χερσώνα λειτουργούσαν ώς «πύργοι ελέγχου» τών κι-

1. Ή αναφορά τοΰ Μαλάλα καί σέ άλλους Ουννους βασιλείς δείχνει πώς οί Σάβειροι 

ήσαν διαιρεμένοι σέ μικρότερες φυλές μέ τοπικούς ηγεμόνες, γεγονός πού επιβεβαιώνεται 

καί άπο τον Ζ α χ α ρ ί α Ρ ή τ ο ρ α δταν μνημονεύει τήν προσφυγή στον Ιεραπόστολο 

Μ α κ ά ρ ι ο πολλών βαρβάρων ρηγάδων γειτονικών περιοχών. 

2. Μ α λ ά λ α ς , σελ. 431. 

3. Έν αντώ δε τω χρόνφ καί ό πλησίον Βοσπόρου ρήξ τών Ουννων ονόματι Γρώδ 

προσερρύη τω αύτώ βασιλεϊ. και ήλθεν έν Κωνσταντινουπόλει καί έφΐύτίαθη. (Μαλάλας, 

σελ. 431). Πρβλ. Θεοφάνης, σελ. 175 καί Κεδρηνος 1, σελ. 644-645 (Ικδ. Βόννης). Ά ς 

σημειωθεί δτι στο Θεοφάνη τό όνομα τοϋ Ουννου ηγεμόνα συναντάται ώς «Γορδας». 

4. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 1, σελ. 56. Βλ. πιο πάνω, σελ. 423, σημ. 2. 

5. Στο Ι δ ι ο, σελ. 57. 

6. Βλ. Μ α λ ά λ α ς, σελ. 432 καί Θ ε ο φ ά ν η ς , σελ. 176. 

7. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 1, σελ, 57. 
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νήσεων τών βορειότερων βαρβαρικών λαών, ενώ αποτελούσαν παράλληλα καί 

σπουδαία εμπορικά καί διαμετακομιστικά κέντρα τών βυζαντινών καί ξένων 

προϊόντων 1 . 

Φαίνεται π ώ ς ή επαφή Βυζαντινών καί Ουννων, μέσω τών εμπορικών συ

ναλλαγών στην πόλη τοΰ Βοσπόρου, διευκόλυνε τό έ'ργο τής βυζαντινής διπλω

ματίας πού κατάφερε νά πείσει έναν ακόμη ξένο ηγεμόνα νά έ'ρθει στην Κων

σταντινούπολη μέ τό αίτημα μάλιστα νά γίνει Χριστιανός. Ό Ιουστινιανός 

εδέξατο εις φώτισμα τον βάρβαρο ηγεμόνα και πολλά χαοισάμενος αύτώ άπέ-

λυσεν αυτόν εις τήν ιδίαν χώραν εις το φυλάττειν τά 'Ρωμαϊκά καί τήν Βόσπο-

ρον...%. Προσδίδοντας στή θρησκευτική πράξη τής βάπτισης τήν πολιτικο-ιδεο-

λογική της διάσταση καθίσταται ό ίδιος ανάδοχος τοΰ Ούννου βασιλιά, καί 

προσφέροντας του πολλά δώρα, τοΰ εμπιστεύεται τή φύλαξη τών ρωμαϊκών 

κτήσεων καί τής πόλης τοΰ Βοσπόρου. Παράλληλα στέλνει στο Βόσπορο στρα

τό υπό τήν ηγεσία ενός Τριβούνου. 

Ενθουσιασμένος ό Γρώδ, μετά τήν επιστροφή στή χώρα του αφηγήθηκε 

στον αδελφό του Μοΰγελ τά τής υποδοχής του στην Κωνσταντινούπολη καί 

τά περί τοΰ έκχριστιανισμοϋ του. Α κ ό μ η μέ τό ζήλο καί τό πάθος τοΰ νεο

φώτιστου έσπευσε νά καταστρέψει τά αγάλματα τών δικών τους θεών καί νά 

διαδώσει τό χριστιανισμό στις τάξεις τοΰ λαοΰ του. Αυτό εξόργισε τους ιε

ρείς τών Ουννων, οί οποίοι σέ συμφωνία μέ τόν αδελφό του Μοΰγελ ανέτρε

ψαν καί έφόνευσαν τόν Γρώδ, ανακηρύσσοντας βασιλιά τόν αδελφό του. Καί 

γ ιά νά μή γίνει αυτό αντιληπτό στό Βυζάντιο σκότωσαν καί τή βυζαντινή 

φρουρά τής πόλης τοΰ Βοσπόρου. Ό 'Ιουστινιανός δέν άργησε νά πληροφορη

θεί τ ά γεγονότα τοΰ Βοσπόρου καί αντέδρασε αστραπιαία. Ό στρατός καί ό 

στόλος του κατάφεραν δυνατό χ τ ύ π η μ α στους εξεγερθέντες Ούννους καί απο

κατέστησαν τήν τάξη στον Βόσπορο3. Έξαλλου, στά πλαίσια τής γενικής αμυν

τικής αναδιοργάνωσης τών συνόρων ό Ιουστινιανός επισκεύασε τά τείχη τής 

Χερσώνας καί τοΰ Βοσπόρου καί ανήγειρε «εκ καινής» δύο ακόμη φρούρια4. 

Ή αποστολή, λοιπόν, στρατοΰ καί στόλου στην Κριμαία ολοκλήρωσε τό 

έργο τής βυζαντινής διπλωματίας. Ό 'Ιουστινιανός, δπως στην περίπτωση τών 

1. Βλ. S t e i n , δ.π., σελ. 63-64 καί Β. B u r y , δ.π., σελ. 310-311. 
2. Μ α λ ά λ α ς , σελ. 431 .— Πρβλ. Θεοφάνης, σελ. 175. 
3. Μ α λ ά λ α ς , σελ. 432 καί Θ ε ο φ ά ν η ς , σελ. 176. "Εχει διατυπωθεί ή άποψη 

δτι ήταν ή μοναδική φορά που τά βυζαντινά στρατεύματα γιά νά φθάσουν στο Βόσπορο 
διέσχισαν τά παράλια τής Ουκρανίας καί τής Βεσσαραβίας. ( E n g e l h a r d 1, δ.π., σελ. 87). 

4. Καί μήν καί Βοσπόρου και χερσώνος πόλεων, α'ίπερ κατά τήν ίκείνη Ακτήν ίπι-
θαλ.ασαίδιαι μετά λίμνην τε τήν Μαιώτιδα και τους Ταύρους καί Ταυροσκύθας έν έσχάτω 
οικούνται τής 'Ρωμαίων Αρχής, πεπονηκότα παντάπασι τά τείχη εύρων ες μέγα τι κάλ
λους τε και Ασφαλείας κατεστήσατο χρήμα, ένθα δη καί φρούρια πεποίηται τό τε Άλου
στου καλούμενον καί το έν Γορζονβίταις ( Π ρ ο κ ό π ι ο ς 4, σελ. 100-ΙΟΓι.— 11ρβ>. 
S t e i n , δ.π., σελ. 304-305. 
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Άβασγών, έτσι καί τώρα, μετά τήν αποτυχία τής ειρηνικής υποταγής τών 

Ουννων τοΰ Βοσπόρου μέσω τοϋ έκχριστιανισμοϋ, δέν δίστασε νά καταφύγει 

στά δπλα. Μέ μια δυναμική στρατιωτική παρέμβαση κατέπνιξε τήν επανά

σταση τών Ουννων καί εδραίωσε τήν κυριαρχία του στην Κριμαία1. 

Ά π ό τή σειρά τών βορειο-ανατολικών λαών πού εκχριστιανίστηκαν τόν 6ο 

αιώνα δέν μποροΰν νά εξαιρεθούν οί "Ερουλοι, μολονότι δέν συμπεριλαμβά

νονται στην ομάδα τών λαών τοΰ Καυκάσου, άλλα σ' εκείνη τοΰ Δούναβη2. 

Οί "Ερουλοι, φΰλο γερμανικό, έδρασαν στην περιοχή τοΰ Δούναβη κατά τους 

τρεις πρώτους αιώνες τοΰ Βυζαντίου, επιχειρώντας ληστρικές επιδρομές στις 

επαρχίες τοΰ 'Ιλλυρικού καί τής Θράκης είτε αυτόνομα είτε σέ συμμαχία μέ 

άλλους3. Γύρω στά 512 ό Αναστάσιος, σύμφωνα μέ τό πνεύμα τής αυτοκρα

τορικής πολιτικής γιά ένταξη βαρβαρικών φύλων στό βυζαντινό στρατό, δέ

χεται μεγάλο τμήμα τών Έρούλων στην αυτοκρατορία μετά τήν ήττα τους 

άπό τους Λογγοβάρδους καί τους εγκαθιστά ες τά έν Ίλλυριοίς χωρία (πιθα

νώς βόρεια τοΰ πόταμου Σάβα) 4. 

Γιά τήν παραπέρα τύχη τους καί γιά τις σχέσεις τους μέ τήν αυτοκρατο

ρία ό Προκόπιος αναφέρει: έπεί δε Ιουστινιανός τήν βασιλείαν παρέ?.αβε, χώ

ρα τε αγαθή καί άλλοις χρήμασιν αυτούς [Έρούλους] δωρησάμενος, εταιρίζε-

αθαι τε παντελώς Ισχυσε καί Χριστιανούς γενέσθαι απαντάς έπεισε, διόπερ τήν 

διαιταν επί το ήμερώτερον μεταβαλόντες τοις χριστιανών νόμοις επί πλείστον 

προσχωρεΐν έγνωσαν, καί 'Ριομαίοις κατά τό ξυμμαχικόν τά πολλά επί τονς 

πολεμίους ξυντάσσονται5. Ά π ό τήν ίδια πηγή μαθαίνουμε δτι οί "Ερουλοι προη

γουμένως, δταν δηλ. ζούσαν βόρεια τοΰ Δούναβη, ήσαν ειδωλολάτρες πολυ-

θεϊστές και τιμούσαν τους θεούς τους μέ ανθρώπινες θυσίες0. Μετά τήν έγκα-

1. Αρχαιολογικές μαρτυρίες δείχνουν δτι εκείνη τήν εποχή ή βυζαντινή κυριαρχία 

επεκτάθηκε μέχρι τή χερσόνησο Tanian. (βλ. E n g e l h a r d t , δ π , σελ. 87, σημ. 4). 

2. Θεωρήσαμε σκόπιμη τήν έ'νταξή τους σ' αυτή τήν ομάδα γιά δύο λόγους: α) για

τί είναι ό μοναδικός, άπ ' δσο γνωρίζουμε, λαός τοΰ Δούναβη πού τόν 6ο αιώνα ασπάσθηκε 

τον χριστιανισμό ομαδικά καί β) γιατί ό μαζικός έκχριστιανισμος τους πραγματοποιήθηκε 

μετά τή βάπτιση τοΰ βασιλιά τους Γρέπη στην Κωνσταντινούπολη κάτω άπο συνθήκες 

καί μέ προοπτικές ανάλογες μέ εκείνες πού ήδη περιγράψαμε στην περίπτωση τοΰ Τζάθιου 

καί τοΰ Γρώδ. 

3. Βλ Ζ ώ σ ι μ ο ς, Ιστορία Νέα, Ικδ. L Mendelsohn, Λιψία 1963, σελ. 30. 

4. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 2, σελ. 212-215.— Ε ύ ά γ ρ ι ο ς, 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία, 

σελ. 170.— Πρβλ. Σ ο φ ί α ς Π α τ ο ύ ρ α , Συμβολή στην Ιστορία τών βορείων επαρχιών 

τής αυτοκρατορίας (4ος-6ος αί.), Σύμμεικτα 6 (1985), σελ. 335. 

5. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 2, σελ 213.-- Στον ομαδικό έκχριστιανισμό τών Έρούλων ανα

φέρεται καί ό Εύάγριος (σελ. 170) μέ τήν έξης φράση: φιλοφρονηθέντες, ["Ερουλοι] υπό 

τοϋ "Ιουστινιανού χρήμασι μεγάλοις αυτούς δωρησαμένον, πασσνδΐ Χριστιανοί γιγόνασι καί 

τήν διαιταν επί το ήμερώτερον μετέβαλον. 

6. "Ερουλοι υπέρ μεν "Ιστρον ποταμοί' (κ παλαιού ώκουν πολύν τίνα νομίζοντες 



428 ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΟΥΡΑ 

τάστασή τους σέ εδάφη τής αυτοκρατορίας, ασπάζονται ομαδικά τό χριστια

νισμό, συμμαχούν μέ τόν αυτοκράτορα καί ύπηρετοΰν στο βυζαντινό στρατό μέ 

αντάλλαγμα τήν προσφορά εύφορης γής καί πολλών χρημάτων. Δέν θά μπο

ρούσε, πράγματι, ένας βαρβαρικός λαός νά συμβιώσει ειρηνικά μέ πληθυσμούς 

τής αυτοκρατορίας καί νά καταστεί ((ακίνδυνος» σύμμαχος της, αν δέν μετέ

βαλε τρόπο ζωής καί δέν άπέβαλε τά άγρια ήθη του. Σέ αυτό ακριβώς απέ

βλεπε ή προσφορά εύφορης γής γιά καλλιέργεια καί ή διάδοση τοΰ χριστια

νισμού μέσα στις τάξεις τους, μέθοδοι γνωστές καί αποτελεσματικές στην 

ιστορία τών σχέσεων τοΰ Βυζαντίου μέ ξένους λαούς. 

"Ομως, άπό τήν εξιστόρηση τοΰ Προκόπιου καί τήν αναφορά τοΰ Εύάγριου 

στον έκχριστιανισμό τών Έρούλων λείπει ή πληροφόρηση ώς προς τή διαδι

κασία πού ακολουθήθηκε γιά τήν πραγματοποίηση του. Τό κενό αυτό έ'ρχεται 

νά καλύψει ό Μαλάλας στή Χρονογραφία του καί άλλες μεταγενέστερες πη

γές πού άντλοΰν άπό εκείνον. Σύμφωνα μέ τις πηγές μας, τοΰ όμαδικοΰ έκ

χριστιανισμοϋ τών Έρούλων προηγήθηκε ή βάπτιση τοΰ βασιλιά τους Γρέπη. 

Τό 528, χρονιά κατά τήν οποία φθάνουν στή βυζαντινή πρωτεύουσα διάφοροι 

βάρβαροι ηγεμόνες (Γρώδ, Βώα κ.ά.), ό 'Ιουστινιανός υποδέχεται καί τόν βα

σιλιά τών Έρούλων, Γρέπη, συνοδευόμενο άπό συγκλητικούς καί μέλη τής 

οικογενείας του1. ΙΙαραθέτουμε αυτούσια τήν πληροφορία, δπως τήν παραδίδει 

ό Μαλάλας: εν δε τω αιπώ χρόνω προσερρύη 'Ρωμαίοις ό ρήξ τών Έρούλων 

ονόματι Γρέπης καί ήλθεν εν Βυζάντιο) μετά ιδικής βοηθείας καί προσεκύνησε 

τον βασιλέα Ίουστινιανόν καί ήτησεν εαυτόν γενέσθαι χριστιανόν. Καί βαπτι

σθείς εν άγίοις θεοφανίοις ανάδοχος αύτοϋ εγένετο τοϋ αχράντου βαπτίσματος 

ό αυτός βασιλεύς 'Ιουστινιανός- εφωτίσθησαν δέ συν αύτω καί οί συγκλητικοί 

αυτού καί συγγενείς αύτοϋ δώδεκα. Καί πολιλά χαρισάμενος αύτω άπέλυσεν 

αυτόν, καί ώδευσεν επί τήν ιδίαν χώραν μετά τής εαυτού βοηθείας, είπόντος 

αύιτώ τοϋ βασιλέως 'Ρωμαίων δτι "Οταν βουληθώ, δηλώ σοι2. 

Καί σ' αυτή τήν περίπτωση, λοιπόν, επαναλαμβάνεται τό ίδιο σκηνικό. Ό 

Γρέπης έρχεται «αυτόκλητος» στή βυζαντινή πρωτεύουσα καί ζητά νά γίνει 

Χριστιανός. Ό 'Ιουστινιανός γίνεται καί πάλι ανάδοχος καί κατά τό πρωτό

κολλο τής βυζαντινής διπλωματίας προσφέρει στον βάρβαρο ηγεμόνα πλούσια 

δώρα. Μετά τή βάπτιση καί τών μελών τής ακολουθίας του καί τήν ολοκλή

ρωση τής παραμονής του στην Κωνσταντινούπολη, επιστρέφει στή χώρα του 

ώς φίλος καί υποτελής τοΰ βυζαντινοΰ αυτοκράτορα επαγγειλάμενος σνμμα-

Οεών ίί/ιιλον, ους δη και. Ανθρώπων θυσίαις ίλάσκεσθαι άσων αύτοΐς έδόκει είναι. (Π ρ ο-
κ ό π ι ο ς 2, σελ. 208). 

1. Μ α λ ά λ α ς σελ. 427.— Θ ε ο φ ά ν η ς σελ. 174-175.— Κ ε δ ρ η ν ο ς 1, σελ. 
643.—Πρβλ. D i e h Ι, δ.π., σελ. 406-407 — II ο λ ά κ η, δ.π., σελ. 486.—Ε n g e 1-
h a r d t, δ.π., σελ. 84-85. 

2. Μ α λ ά λ α ς , σελ. 427-428.— Πρβλ. Θ ε ο φ ά ν η ς , σελ. 174-175. 
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χεΐν αύτω, εν οΐς αν βουληθή1. Γίνεται λοιπόν σαφές δτι ό ομαδικός έκχρι-

στιανισμός τών Έρούλων, γ ιά τόν οποίο μιλούν οί συγγραφείς Προκόπιος καί 

Εύάγριος, έγινε μετά τή βάπτιση τοΰ Γρέπη καί τήν επιστροφή στή χώρα 

του. Είναι, εξάλλου, βέβαιο, μολονότι αυτό δέν μνημονεύεται άπό τις πηγές 

μας, δτι τόν Γρέπη καί τους "Ερουλους αξιωματούχους ακολούθησε κατά τήν 

επιστροφή στή χώρα τους καί ομάδα βυζαντινών ιεραποστόλων. Μετά τόν έκ

χριστιανισμό τους ό 'Ιουστινιανός τους παρεχώρησε καί νέα γ ή στή Δακία, 

γύρω άπό τή Σιγγιδόνα καί τους αύξησε τά ετήσια επιδόματα" σέ αντάλλαγμα 

στρατολόγησε πολυάριθμους στρατιώτες μέσα άπό τις τάξεις τών νέων συμ

μάχων. Παρόλα δμως αυτά οί "Ερουλοι δέν απέφυγαν κάποιες φορές τόν πει

ρασμό νά λεηλατήσουν τις γειτονικές τους βυζαντινές επαρχίες καί ν' αποδει

χθούν έτσι σύμμαχοι ασταθείς καί αναξιόπιστοι 2. 

Κλείνοντας τόν κύκλο τών βορειο-ανατολικών λαών πού κατά τόν 6ο αιώ

να είχαν αναπτύξει κάποια πολιτικο-θρησκευτική επαφή μέ τό Βυζάντιο θ' ανα

φερθούμε μέ συντομία στους Γότθους τής Κριμαίας, μολονότι οί τελευταίοι 

υπήρξαν πιστοί καί σταθεροί σύμμαχοι τής αυτοκρατορίας άπό παλαιότερα. 

Πρόκειται γιά τόν κλάδο εκείνο τών Γότθων, πού αποσπάστηκε άπό τόν με

γάλο γερμανικό κορμό καί παρέμεινε στην Κριμαία μετά τήν εισβολή καί 

προέλαση τών Ουννων προς τ ά δυτικά 3 . Τόν 6ο αιώνα άπό τόν Προκόπιο 

αναφέρονται ώς Τετραξϊται Γότθοι, κατοικούν κοντά στή Μαιώτιδα λίμνη καί 

έ'χουν ώς κέντρο τους τήν πόλη Δόρυ 4 . ' Η κοινή πίστη τους μέ τους Βυζαντι

νούς καί ό κίνδυνος άπό τήν πλευρά τών Ουννων είναι οί δύο βασικοί παρά

γοντες πού επέβαλαν τή συμμαχία καί τή φιλία τους μέ τό Βυζάντιο. 

Ό Προκόπιος, ενώ αναφέρει δτι ήσαν Χριστιανοί, αγνοεί τό δόγμα τους 

καί μάλιστα διερωτάται, αν είχαν ή οχι ασπασθεί τόν αρειανισμό, δπως καί 

τ ά άλλα γοτθικά φΰλα τοΰ Δούναβη 5 . Είναι πάντως γνωστό άπό παλαιότερες 

π η γ έ ς δτι οί Γότθοι τής Κριμαίας είχαν προσηλυτιστεί στά τέλη τοΰ 4ου 

αιώνα στην ορθόδοξη πίστη άπό τόν 'Ιωάννη Χρυσόστομο, è οποίος είχε χει-

1. Θ ε ο φ ά ν η ς , σελ. 175 — Πρβλ. II. Η. G h a r 1 e s, The Chronicle of .lohn, 
Bishop of Nikiu, Λονδίνο 1916, σελ. 141. 

2. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 2, σελ. 444.— Πρβλ. D i e h 1, δ.π., 407.—Ό Άγαθίας ανα
φέρει δτι οί "Ερουλοι άρνοΰνταν νά υπηρετήσουν ύπο οποιονδήποτε άλλο στρατηγό, έκτος 
τοΰ Ναρσή (σελ. 49-53). 

3. Γενικά γιά τήν ιστορία τών Γότθων τής Κριμαίας βλ. Α. Α. V a S ι 1 i e ν, The 
Goths in the Crimea, Καϊμπριτζ-Μασσαχουσέτη 1936. 

4. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 2, σελ. 501-502 καί 4, σελ. 101. 
5 ...παρά δε τον χώρον αυτόν, δθεν ή τής Λίμνης [Μαιώτις] εκβολή άρχεται, Γότ

θοι οί Τετραξϊται Καλούμενοι ώκηνται, ού πολλοί δντες, οί δη τά χριστιανών νόμιμα σι-
βόμενοι περιστέλλουσιν ούδενός ήσσον... είτε όέ τής Αρείου δόξης εγένοντό ποτέ οί Γότ
θοι ούτοι, ώσπερ καί τά άλλα Γοτθικά, έθνη είτε καί άλλο τι άμφί τή δόξη αύτοϊς ήσκητο, 
ουκ εχω έπεϊν..., ( Π ρ ο κ ό π ι ο ς 2, σελ. 501). 
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ροτονήσει καί αποστείλει εκεί τόν επίσκοπο Ούνίλα1. Μετά τό θάνατο τοΰ 

Ούνίλα, ο βασιλιάς τών Γότθων απευθύνεται ξανά στό Χρυσόστομο γιά νά 

τοΰ στείλει επίσκοπο άπό τήν Κωνσταντινούπολη, προκειμένου νά πληρωθεί 

ή κενή επισκοπική έ'δρα2. Πρέπει νά υποθέσουμε δτι ή παράδοση τής αποστο

λής επισκόπου στους Γότθους τής Κριμαίας άπό τή βυζαντινή πρωτεύουσα 

συνεχίστηκε καί στους επόμενους αιώνες, γιατί δπως αναφέρει ό Προκόπιος 

κατά τό εικοστό πρώτο έτος τής βασιλείας τοΰ 'Ιουστινιανού οί Τετραξίτες 

Γότθοι πρέσβεις τέτταρας ες Βυζάντιον έπεμψαν, επίσκοπον σφίσι τινά δεό-

μενοι δούναι, επεί δστις μεν αύτοις Ιερεύς ην τετελευτήκει ου πολλά) πρότε-

ρον, έγνωσαν δε α>ς και Άβασγυΐς ιερέα βασιλεύς πέμψειε. καί ό βυζαντινός 

συγγραφέας συμπληρώνει δτι ό 'Ιουστινιανός ανταποκρίθηκε προθυμότατα στό 

αίτημα τους καί τους απέστειλε επίσκοπο3. 

' Η δημιουργία τέτοιων σχέσεων εξάρτησης τών ξένων τοπικών 'Εκκλησιών 

άπό τήν κεντρική εξουσία τοΰ Βυζαντίου (εκκλησιαστική καί πολιτική), πού 

τεχνηέντως καλλιεργούσε ή βυζαντινή θρησκευτική προπαγάνδα, συνέβαλε, 

δπως στην περίπτωση τών Γότθων τής Κριμαίας στην πλήρη πολιτικο-ιδεο-

λογική υποταγή τους στή βυζαντινή αυτοκρατορία. Είναι αλήθεια, βέβαια, δτι 

ή εδραίωση τοΰ χριστιανισμού στις τάξεις τών Γότθων τής Κριμαίας καί ή 

συνεχής επικοινωνία τους μέ τό Βυζάντιο, βοήθησε ουσιαστικά στην κοινωνική 

καί πολιτιστική τους εξύψωση' τά τε πολέμια έργα είσιν άριστοι τά τε ες 

τήν γεωργίαν αυτουργοί δεξιοί, καί φιλοξενώτατοι δε είσιν ανθρώπων απάντων4,. 

Ή επί μέρους ανάλυση τοΰ έκχριστιανισμοϋ ενός εκάστου τών περιφερεια

κών λαών τού βορειο-ανατολικοΰ συνόρου, συμπεριλαμβανομένων καί τών Έρού

λων τοΰ Δούναβη, μας επιτρέπει νά διατυπώσουμε ορισμένες γενικότερες πα

ρατηρήσεις σχετικά μέ τήν εξωτερική θρησκευτική πολιτική τής αυτοκρατο

ρίας κατά τόν 6ο αιώνα. 

Τό ιεραποστολικό έργο αυτής τής εποχής συνδέεται άμεσα μέ τήν κορυφή 

τής πολιτικής ηγεσίας τοΰ Βυζαντίου" ό βυζαντινός αυτοκράτορας εμφανίζεται 

άπό τις πηγές άλλοτε ώς πρόξενος τής αποστολής (επιχειρεί δηλ. μέ δική του 

πρωτοβουλία τόν θρησκευτικό προσηλυτισμό ξένων λαών, δπως γιά παρά

δειγμα τών Άβασγών καί τών Τζάνων), άλλοτε ώς ό τελικός αποδέκτης καί 

διεκπαιρεωτής πρωτοβουλιών ιεραποστολής πού παίρνουν ξένοι ηγεμόνες (Γρέ

πης, Γρώδ, Τζάθιος) καί άλλοτε πάλι ώς προστάτης ήδη έκχριστιανισθέντων 

ξένων ηγετών καί διαμεσολαβητής στις σχέσεις τους μέ τρίτους ("Ιβηρες). Σέ 

δλες τις περιπτώσεις τό έργο του εντάσσεται απόλυτα στά πλαίσια τής έξω-

1. Βλ. II α τ ο ύ ρ α, Ή διάδοση τοϋ Χριστιανισμού, σελ. 225. 

2. Βλ. Π ο λ ά κ η , δ.π., σελ. 472. 

3. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 2, σελ. 501-502. 

4. Π ρ ο κ ό π ι ο ς 4, σελ. 101. 
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τερικής πολιτικής τής αυτοκρατορίας καί οί στόχοι του είναι κατεξοχήν π ο 

λιτικοί 1. 

Ε ξ α ί ρ ε σ η αποτελεί ή περίπτωση τού έκχριστιανισμοϋ τών Σαβείρων Ούν-

νων πού ξεκίνησε μέ πρωτοβουλία τής 'Εκκλησίας (στή συγκεκριμένη περί

πτωση τής μονοφυσιτικής Ε κ κ λ η σ ί α ς τής Αλβανίας) . Ω σ τ ό σ ο καί σ' αυτή 

τήν περίπτωση ή άμεση θετική αντίδραση καί ή έμπρακτη συμπαράσταση τού 

βυζαντινού αυτοκράτορα στό έργο τών ιεραποστόλων δείχνει οχι μόνο τό εν

διαφέρον του γιά τόν προσηλυτισμό τών Σαβείρων, πού κάθε άλλο παρά άπό 

θρησκευτικά κίνητρα απέρρεε, άλλα δημιουργεί τήν υπόνοια δτι ίσως ή π ρ ω 

τοβουλία τής αλβανικής Ε κ κ λ η σ ί α ς νά λήφθηκε μετά άπό κάποια μυστική 

διπλωματική παρέμβαση τών βυζαντινών άρχων. Σ ' αυτό τό σημείο οφείλουμε 

νά επισημάνουμε τή θερμή υποστήριξη πού παρείχαν οί ορθόδοξοι βυζαντινοί 

αυτοκράτορες σέ Ε κ κ λ η σ ί ε ς άλλων δογμάτων (μονοφυσιτική, νεστοριανή κλπ.) 

στό εκτός τών συνόρων τής αυτοκρατορίας ιεραποστολικό τους έργο, σέ αντί

θεση μέ τους διωγμούς πού ύφίσταντο γιά τή δράση τους στό εσωτερικό, 

κάτι πού κάνει ακόμη πιό εμφανείς τις πολιτικές σκοπιμότητες πού επεδίωκε 

μέσω αυτών ή αυτοκρατορία 2 . Έξαλλου, ή στενή καί αδιαχώριστη σχέση Θρη

σκείας καί πολιτικής, δπως απέρρεε άπό τή βυζαντινή αυτοκρατορική ιδεολο

γία, δικαιολογούσε καί τήν έμπρακτη άλληλοστήριξή τους μέ πράξεις καί προ

σπάθειες πού μέσω τής ιεραποστολής απέβλεπαν στην ασφάλεια τής αυτοκρα

τορίας καί στην προστασία τών αυτοκρατορικών εδαφών. Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση κοινός στόχος δλων τών προσπαθειών θρησκευτικής καί πολιτικής 

προσέγγισης τών λαών, στους οποίους αναφερθήκαμε, ήταν νά τους καταστή

σουν συνεχείς βυζαντινούς συμμάχους ή υπηκόους καί νά αναστείλουν μέσω 

αυτών τις επιθετικές διαθέσεις τών Περσών. 

Στην εφαρμογή τοΰ θρησκευτικού προσηλυτισμού τους καί τής μέσω αύ

τοϋ πολιτικής υποτέλειας τους ή αυτοκρατορική εξωτερική πολιτική ακολού

θησε δύο αντίθετους δρόμους' ό Ινας ξεκινούσε άπό τήν κορυφή, δηλ. τήν ήγε-

1. ΟΊ μαρτυρίες τών ϊδιων τών πηγών σχετικά μέ τους έκχριστιανισμούς τών λαών, 
στους οποίους αναφερθήκαμε, καθιστοΰν σαφή τον πολιτικό κυρίως χαρακτήρα τους καί 
τίς σκοπιμότητες πού υπηρετούσε μέσω αυτών ό βυζαντινός αυτοκράτορας. Είναι λ.οιπον 
περίεργο νά υποστηρίζεται ή άποψη δτι μόνο «τυχαία» εξυπηρετούντο μέσω τών ιεραπο
στολών καί άλλα συμφέροντα τοΰ Βυζαντίου, έκτος τών εκκλησιαστικών (βλ. Π. Χ ρ ή 
σ τ ο υ , The Missionary Task of the Byzantine Emperor, Βυζαντινά 3 (1971), σελ. 281), 
ενώ στίς περιπτώσεις, τουλάχιστον, πού παρουσιάσαμε εδώ συνέβαινε περίπου το αντίθετο. 

2. Το ϊδιο συνέβαινε κατά τους προηγούμενους αιώνες, Οταν αυτοκράτορες πιστοί 
στό δόγμα τοΰ Αρείου ύπεχώρησαν μπροστά στίς αξιώσεις ξένων ενδιαφερομένων γιά 
διάδοση τής ορθοδοξίας ή καί στήριξαν ακόμη το ιεραποστολικό έργο τής ορθόδοξης 'Εκ
κλησίας πού άφοροϋσε ξένους λαούς. (βλ. Π α τ ο ύ ρ α , Ή διάδοση τοϋ Χριστιανισμού..., 
σελ. 220-223). 
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σία καί τους ανώτερους κύκλους τών ξένων λαών, καί ό δεύτερος άπό τή βά

ση, δηλ. τό λαό καί τις κατώτερες κοινωνικά τάξεις. 

Στην πρώτη περίπτωση τά πράγματα ήταν εύκολα, άφοΰ οί βυζαντινές 

αρχές δέν είχαν άλλο έργο παρά νά ανταποκριθούν θετικά στά αιτήματα τών 

«αυτόκλητων» ηγεμόνων γιά φιλία, συμμαχία, βάπτιση καί υποταγή στό βυ

ζαντινό αυτοκράτορα, στον όποιο επέτρεψαν έτσι οί ίδιοι νά επιτύχει ειρηνικά 

τους στόχους τής εξωτερικής θρησκευτικής του πολιτικής στά πλαίσια τής δι

πλωματίας, τών συμμαχιών, τοΰ έκχριστιανισμοϋ τους κλπ. 

Ωστόσο, πιστεύουμε πώς αυτό δέν έγινε αυτόματα καί χωρίς προετοιμα

σία" ή εξιστόρηση άπό τις πηγές τών γεγονότων πού άφοροΰν στίς τρεις πε

ριπτώσεις πού παρουσιάσαμε έδώ (Τζάθιος, Γρώδ, Γρέπης) σέ συσχετισμό μέ 

τις πολιτικές συγκυρίες τής εποχής μάς επιτρέπουν νά υποθέσουμε δτι άπό 

τήν πλευρά τής βυζαντινής διπλωματίας εφαρμόστηκαν συστηματικές μέθοδοι, 

με σκοπό νά κερδίσει ή αυτοκρατορία αυτούς τους ηγεμόνες με τις χώρες 

τους. Καί οί τρείς βασιλείς ήρθαν άπό τά βορειο-ανατολικά σύνορα τής αυτο

κρατορίας πού ήταν ζωτικής σημασίας γιά τό Βυζάντιο. Τό δτι οί πηγές μι

λούν γιά άφιξη τών βαρβάρων ηγεμόνων στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς ν' ανα

φέρουν πρόσκληση τοΰ αυτοκράτορα, δέν σημαίνει δτι ή βυζαντινή διπλωματία 

δέν είχε άπό πριν προετοιμάσει τό έδαφος τόσο γιά τήν «αυθόρμητη» επίσκε

ψη τους δσο καί γιά τήν επιτυχία αυτής τής επίσκεψης. Ό πλοΰτος καί οί 

λαμπρές τελετές πού μέ ιδιαίτερο ζήλο ανέκαθεν επιδείκνυε ή βυζαντινή αυλή 

στους ξένους ηγεμόνες καί αξιωματούχους δέν ήταν δυνατόν νά μή συγκινή

σει καί νά μή δελεάσει τους βαρβάρους1. 

Καί στίς τρείς περιπτώσεις τά κίνητρα καί οί επιδιώξεις τών αυτοκρατό

ρων Ίουστίνου καί Ίουστινιανοΰ ήταν σαφώς πολιτικά. Ή Λαζική άποτελοΰσε 

προπύργιο μεγάλης στρατηγικής σημασίας" ό Βόσπορος καί ή Χερσών, έκτος 

άπό κέντρα εμπορίου, αποτελούσαν άπό τή θέση τους προωθημένα φυλάκια 

πού ήλεγχαν τις άπό βορρά βαρβαρικές κινήσεις καί ήταν κατά συνέπεια μεί

ζονος οικονομικής καί στρατιωτικής σπουδαιότητας" μέ τόν έκχριστιανισμό τών 

Έρούλων σκοπός τοΰ αυτοκράτορα ήταν νά τους καταστήσει αξιόπιστους συμ

μάχους καί άπό τις τάξεις τους νά στρατολογήσει ικανούς στρατιώτες. Έξαλ

λου, τό γεγονός δτι ανάδοχοι τών βαρβάρων ηγεμόνων γίνονται οί ίδιοι οί βυ-

1. Θυμίζουμε δτι ή επίδειξη τοΰ πλούτου τής βυζαντινής αυλής καί ή αλόγιστη 
συχνά προσφορά χρημάτων καί δώρων τήν εποχή τοΰ αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β' είχε προ
καλέσει τήν άφιξη στή βυζαντινή πρωτεύουσα διαδοχικών ούννικών πρεσβειών πού άπο-
σκοποΰσαν κυρίως σέ προσωπικά οφέλη καί στον πλουτισμό τών ηγετικών τους τάξεων 
(βλ. S o p h i e P a t o u r a , Influences culturelles du Bas-Empire sur les peuples du 
Bas-Danube aux IVe-Ve siècles, στον τόμο From Late Antiquity to Early Byzantium, 
Proceedings of the Byzantinological Symposium in the 16th International Eirene 
Conference, Πράγα 1985, σελ. 152-153). 
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ζαντινοί αυτοκράτορες καί ακόμη δτι ό Τζάθιος ταυτόχρονα μέ τήν τελετή 

τής βάπτισης καί τής στέψης του παντρεύεται τή βυζαντινή Βαλεριάνα δεί

χνει δτι πέρα άπό τή θρησκευτική τελετή γίνεται προσπάθεια δημιουργίας 

συγγενικών δεσμών πού επισφραγίζεται άπό μια ίδεολογικο-πολιτική σχέση 

υποτέλειας ανάμεσα στον αυτοκράτορα καί τους βαρβάρους ηγεμόνες. 

Ά π ό τήν άλλη πλευρά φαίνεται πώς καί γ ιά τους ξένους ηγεμόνες τά κί

νητρα τοΰ έκχριστιανισμοϋ τους ήταν περισσότερο πολιτικά παρά θρησκευτι

κά. Ό Τζάθιος σπεύδει αμέσως νά δηλώσει πολιτική υποτέλεια στους Βυζαντι

νούς' ό Γρώδ επιθυμεί νά ενισχύσει τά οικονομικά συμφέροντα τής χίυρας του 

μέ τήν εντατικοποίηση τών συναλλαγών πού γίνονταν στην πόλη Βόσπορο 

μεταξύ Ουννων καί Βυζαντινών, ενώ ό "Ερουλος Γρέπης αποβλέπει μάλλον 

στην απόκτηση δώρων καί χρημάτων, άλλα καί στην ενίσχυση τοΰ προσωπικού 

του γοήτρου μέ τήν επίσημη αναγνώριση του άπό τόν βυζαντινό αυτοκράτορα. 

Χαρακτηριστικό είναι δτι καί στίς τρείς περιπτώσεις δέν αναφέρεται πουθενά 

αποστολή ιερέων ή ιεραποστόλων στίς αντίστοιχες χώρες, ενώ μέ σαφήνεια καί 

λεπτομέρειες εξιστορείται ό προσηλυτισμός τών ηγετικών τους κύκλων. 

Πάντως ή ίδια σχεδόν ροή καί εξέλιξη τών γεγονότων καί στίς τρεις πε-

ριπτο')σεις επιτρέπει τήν υπόθεση δτι ή βυζαντινή διπλωματία είχε επεξεργα

στεί συγκεκριμένο σχέδιο θρησκευτικού προσηλυτισμού ξένων ηγεμόνων, τό 

όποιο εφάρμοσε στίς γενικές του γραμμές σέ κάθε παρόμοια περίπτωση τόσο 

στην εποχή πού αναφερόμαστε δσο καί αργότερα 1 . 

Ό άλλος δρόμος πού ακολούθησαν οί βυζαντινές αρχές γ ιά τή διάδοση τοΰ 

Χριστιανισμού, μέ αφετηρία τή βάση, δηλ. τις ευρύτερες λαϊκές μάζες, ήταν 

δυσκολότερος, γ ιατί δέν υπήρχε θετική προδιάθεση ή τουλάχιστον καλή θέ

ληση άπό τους αποδέκτες του, γεγονός πού ανάγκασε τόν αυτοκράτορα ν' αν

τιμετωπίσει τήν κατάσταση ακόμη καί επιθετικά. ΟΊ μέθοδοι βέβαια προση

λυτισμού τών λαών αυτής τής κατηγορίας εμφανίζονται διαφοροποιημένες με

ταξύ τους καί προσαρμοσμένες στίς ιδιομορφίες τής κάθε περίπτωσης. "Ετσι, 

στην περίπτωση τών Ά β α σ γ ώ ν επιχειρήθηκε πρώτα ό έκχριστιανισμός τους 

μέ τήν παράλληλη λήψη αυστηρών μέτρων κοινωνικής προστασίας τοΰ λαοΰ 

καί ακολούθησε ή πολιτική υποταγή τους μέ τή στρατιωτική κατοχή, ενώ στην 

περίπτωση τών Τζάνων πού ή ειρηνική προσέγγιση τους λόγω τών ειδικών 

συνθηκών στις οποίες ζούσαν ήταν αδύνατη, ό προσηλυτισμός τους στον χρι

στιανισμό πραγματοποιήθηκε μετά τή στρατιωτική επέμβαση και τήν πολι

τική υποταγή τους στον βυζαντινό αυτοκράτορα. 

1. Βλ. L. M u 1 1 e r, Byzantinische Mission nördlich des Schwarzen Meeres vor 
dem elften Jahrhundert καί G. M ο r a ν c s i k, Byzantinische Mission im Kreise der 
Türkvolker an der Nordküste des Schwarzen Meeres, Proceedings of the XHIth Inter
national Congress of Byzantine Studies (Oxford 5-10 Sept. 1966), Λονδίνο 1967, σελ. 
29-38 καί 15-28 αντίστοιχα. 

2Η 
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Καί στίς δύο περιπτώσεις οί πραγματικοί στόχοι τοΰ αυτοκράτορα ήταν 

απροκάλυπτα πολιτικοί, ένώ ή διάδοση τοΰ Χριστιανισμού λειτούργησε σαν τό 

ισχυρότερο μέσο γιά τήν εδραίωση τής πολιτικής τους υποταγής. Τόν έκχρι

στιανισμό συνώδευαν καί άλλα μέτρα πού αποσκοπούσαν στην κοινωνική ανέ

λιξη καί τήν πολιτιστική εξύψωση τών πρωτόγονων βαρβαρικών λαών, δπως 

γιά παράδειγμα ή απαγόρευση τοΰ ευνουχισμού καί τοΰ εμπορίου τών παι

διών στην Άβασγία ή ή εκμάθηση τής καλλιέργειας τής γής καί ή δημιουρ

γία προϋποθέσεων γιά τήν ανάπτυξη τοΰ εμπορίου στή χώρα τών Τζάνων. 

Σέ παρόμοιες ενέργειες προέβαινε συχνά καί ή Εκκλησία. Τή διαδικασία τοΰ 

έκχριστιανισμοϋ τών Σαβείρων Ουννων οί Αλβανοί καί Αρμένιοι ιεραπόστο

λοι ενίσχυσαν μέ τή δημιουργία αλφαβήτου, τή μετάφραση τής Άγιας Γρα

φής στην ούννική, τή διάδοση τής καλλιέργειας τών δημητριακών καί τήν κοι

νωνική οργάνωση τών ανοργάνωτων ώς τότε νομάδων. 

Πέρα δμως άπό τή μέ οποιοδήποτε μέσο προσπάθεια του βυζαντινού αυ

τοκράτορα καί τής Εκκλησίας γιά τόν έκχριστιανισμό ειδωλολατρικών μέχρι 

τότε λαών, ή παρέμβαση τους εμφανίζεται αυτή τήν εποχή ιδιαίτερα σημαν

τική καί σέ ήδη έκχριστιανισθέντες λαούς, τους οποίους μέ τό πρόσχημα τής 

κοινής πίστης καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια νά διατηρήσουν σταθερά 

συμμάχους καί φίλους ή τουλάχιστον ιδεολογικά προσκείμενους στην αυτο

κρατορία. Κατ' αυτή τήν έννοια, ό Ίουστίνος μέ τή βάπτιση τοΰ Τζάθιου επι

τυγχάνει εύκολα τήν επαναφορά τής χριστιανικής τότε Λαζικής ύπό τόν έλεγ

χο του, ό Ιουστινιανός μέ τήν προστασία πού πρόθυμα προσφέρει στους χρι

στιανούς βασιλείς τών Ιβήρων δημιουργεί σοβαρή ρήξη στίς σχέσεις τους μέ 

τους Πέρσες, ένώ τό αμέριστο ενδιαφέρον του γιά τους χριστιανούς Γότθους 

τής Κριμαίας, πού εκδηλώνεται μέ τήν άμεση ανταπόκριση στό αίτημα τους 

γιά αποστολή επισκόπου, προδιαγράφει τή συνεχή φιλία καί συμπαράταξη τους 

στό πλευρό τοΰ βυζαντινού αυτοκράτορα. 

Τελειο'ίνοντας, επισημαίνουμε γιά μια ακόμη φορά τόν πολιτικό κυρίως 

χαρακτήρα τών περιπτώσεο^ν έκχριστιανισμοϋ πού παρακολουθήσαμε στην πα

ρούσα εργασία καί υπενθυμίζουμε δτι δέν αποτελούν παρά μχκρό μόνο μέρος 

τοΰ τεράστιου ιεραποστολικού έργου πού αναλήφθηκε άπό τις πολιτικές καί 

εκκλησιαστικές αρχές τοΰ Βυζαντίου τόν 6ο αιώνα,, μέ επίκεντρο τήν Αφρική 

καί Νότια Αραβία. 

ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΟΥΡΑ 
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