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ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ Κ. ΛΟΥΓΓΗ 

ΑΙ ΡΩΜΑΪΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ ΤΩ 476 

Η TARRACONENSIS ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 

Ό τ ε , τω 476, έξεθρονίσθη ό Ρωμύλος Αύγουστύλος, ή Δυτική ρωμαϊ

κή αυτοκρατορία, καίτοι υφισταμένη ψιλώ ονόματι, είχε προ πολλού ήδη 

περιέλθει εις κατάστασιν άπελπιστικήν άπό εδαφικής απόψεως. "Ηρκεσεν 

εις τον καθαιρέσαντα τον τελευταΐον δυτικόν αϋγουστον Σκίρον Όδόακρον 

να είσέλθη εις τήν Ραβένναν καί ή ρωμαϊκή ανωτάτη εξουσία κατελύθη 

εν 'Ιταλία Κ 

Ή τοιαύτη σμίκρυνσις της αυτοκρατορίας εΐχεν αρχίσει ένωρίτατα. 

"Ηδη, ό αυτοκράτωρ Αύρηλιανός (270 - 276) εϊχεν εγκαταλείψει τήν Δακίαν 

εις τήν διάκρισιν των Βαρβάρων 2. Οι αυτοκράτορες του Δ' αιώνος Γρατια-

νός (375 - 383) καί Θεοδόσιος ό Α' (379 - 395) εγκατέστησαν τω 382 Γότθους 

εντός της Βαλκανικής χερσονήσου 3, εφ' όσον δεν ήδύναντο να άντιτάξωσι 

σοβαράν στρατιωτικήν άντίστασιν μετά τήν πανωλεθρίαν τής Άδριανου-

πόλεως. Το παράδειγμα τούτο τής ρωμαϊκής στρατιωτικής αδυναμίας έμελ

λε να εχη συνέχειαν κατά τον έπόμενον Ε' αιώνα και ορθώς κατά ταύτα 

εκτιμάται ύπό του ιστορικού Προκοπίου του Καισάρεως : «.. "Οαω τε 

τα των βαρβάρου εν αύτοϊς ήκμαζε, τοοούτω το των 'Ρωμαίων στρατιωτών 

αξίωμα ήδη νπέληγε, καί τω ενπρεπεί τής ξνμμαχίας ονόματι προς των 

επηλνδων τνραννονμενοι εβιάζοντο...»*. Πράγματι, εις τήν Ρώμην δεν 

1. Πρβλ. Άνώνυμον Βαλεσιανον Excerpta Valesiana 37/38, εκδ. Moreau σ. 11. 
2. Πρβλ. M. C a r y , Ρωμαϊκή 'Ιστορία (Έλλ. μετάφρασις, 'Αθήναι 1960), τόμ. 

2, 456. 
3. Πρβλ. Ε. S t e i n , Geschichte des Spätrömischen Reiches, Ι, Βιέννη 1928, σ. 

299 (δια το Foedus του 382). Δια τάς βαρβαρικός εγκαταστάσεις γενικώς, πρβλ. R. Re-
m o n d o n , La crise de l'Empire Romain, de Marc-Aurèle à Anastase, Παρίσιοι 1964, 
σσ. 191, 285. Τω 357 ή επαρχία τών Agri Decumates εϊχεν έγκαταλειφθή εις τους 
'Αλαμανούς. 

4. Π ρ ο κ ό π ι ο ς , 'Υπέρ πολέμων, Ε', 1, 4, έκδ. Haury - Wirth 11, 4. 
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άπέμενεν ειμή να προσπαθήση να προσεταιρισθή τους ισχυρούς επιτιθεμέ

νους Βαρβάρους. 

Με τήν εναρξιν του Ε' αιώνος, ή εισβολή του έτους 407 κατέστησε τους 

Βαρβάρους κυρίους πλείστων επαρχιών της Δυτικής αυτοκρατορίας. Το 

έτος 413, μνημονεύεται συνθήκη (Foedus) μεταξύ Ρώμης και Βουργουνδίων, 

δι' ής οί τελευταίοι ούτοι εγκαθίστανται νομίμως εντός της συνοριακής 

γραμμής (Limes). Ή κυβέρνησις του νέου αύτοκράτορος Όνωρίου (395 -

424) παραχωρεί εις τους Βαρβάρους προς τούτο τήν χώραν τής Γαλατίας.. . 

ήτις κείται πλησιέστατα του Ρήνου ι. Όμοίως, εν έτει 426, συνομολο

γείται και έτερον Foedus μεταξύ αυτοκρατορίας και Βησιγότθων τοϋ Βαλ-

λία (415 - 418), μέ το όποιον κατακυρουται ή επαρχία Άκουιτανία Δευτέρα 

εις τους Βησιγότθους2. Ό δεινός ούτος εδαφικός ακρωτηριασμός δεν ήτο 

ειμή ή αρχή. 

Κατά τήν πρώτην είκοσιπενταετίαν του Ε' αιώνος, Βάνδαλοι, Άλανοί 

και Σουήβοι είχον εισβάλει εις τήν 'Ιβηρικήν χερσόνησον. Οί Σουήβοι 

εύρίσκοντο ήδη άπό του έτους 409 εγκατεστημένοι εις τάς κοιλάδας τής 

Γαλικίας, εις τήν ΒΔ γωνίαν τής χερσονήσου 3. Έκ τών υπολειπομένων 

τεσσάρων ισπανικών επαρχιών, ή Λουσιτανία, ή Καρθαγινιακή (Cartha-

giniensis) και ή Βαιτική είχον διαμοιρασθή μεταξύ Βανδάλων και 'Αλανών, 

ενώ ή Ταρρακωνική (Tarraconensis) παρέμενε τυπικώς ύπό τον ελεγχον 

τής Ρώμης 4. Και ούτος ό εδαφικός μερισμός απεδείχθη προσωρινός. 

Ή διαπεραίωσις τών Βανδάλων υπό τον Γιζέριχον εις τήν ρωμαϊκήν 

Βόρειον Άφρικήν έδωκεν άφορμήν εις νέας οδύνηράς έδαφικάς απώλειας 

δια τήν Δυτικήν αύτοκρατορίαν, καθισταμένην όσημέραι πλέον άνίσχυρον. 

1. Ή μνεία αυτή ανήκει εις Πρόσπερον τον Τίρωνα 1250 (M. G. Η. ΑΑ. IX, 468). 
Πρβλ. Όμοίως S t e i n , ενθ' άνωτ., σ. 407, L. M u s s e t , Les invasions. Les Vagues 
Germaniques, Παρίσιοι 1965, σ. 112. Δια τήν περιοχήν, πρβλ. Ο. Ρ e r r i n, Les Burgon-
des, Neuchatel τής Ελβετίας 1968, σ. 240. 

2. Ή χρονολόγησις ανήκει εις τον J. Β. B u r y , History of the later Roman 
Empire, Λονδΐνον 1889, 1, 203, καθ' όσον αϊ πηγαί διαφωνούν : ό κόμις Μαρκελλΐνος 
χρονολογεί τω 414 (Μ. G. Η. ΑΑ., XI, 71), ό Ύδάτιος τώ 416 (κεφ. 60 : M. G. Η. ΑΑ. 
XI, 19), ό Σεβίλλης 'Ισίδωρος τω 418 (Historia 21 /22 : Μ. G. Η. ΑΑ, XI, 276). Τήν συνθή-
κην μνημονεύουσιν ωσαύτως και Παύλος ό Όρόσιος VII, 43, 12-14 ( C S . E. L. σ. 562 
εκδ. Zangemeister), ό Φιλοστόργιος IB', 4, 90 (M i g n e, P. G. τ. 65, στ. 612), ό Όλυμπιό-
δωρος απόσπ. 31 (F. Η. G. IV, 64) και Πρόσπερος ό Τίρων 1271 (M. G. Η. ΑΑ. IX, 469). 

3. Ή 'Ιβηρική χερσόνησος άπετελεΐτο εις τάς αρχάς τοϋ Ε' αιώνος έκ τών κάτωθι 
επαρχιών : Baetica, Carthaginiensis, Galicia, Lusitania, Tarraconensis. 

4. Σχετικώς μέ τον μερισμόν τής 'Ισπανίας (πιθανωτέρα χρονολόγησίς του είναι 
το έτος 412), ώρισμένοι διακρίνουν Foedus μή μνημονευόμενο ν εις τάς πηγάς. Πρβλ. 
Ύδάτιον 49 (Μ. G. Η. ΑΑ, XI, 18) και C. C o u r t o i s , Les Vandales et l'Afrique, 
Παρίσιοι και Άλγέριον 1955, σ. 53 ένθα και ή σχετική συζήτησις. 
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Δια της γνωστής συνθήκης του 435, οι Βάνδαλοι ελαβον τάς κάτωθι επαρ

χίας : τήν Σιτιφικήν Μαυριτανίαν (Mauretania Sitifensis), το βόρειον 

μέρος τής Νουμιδίας, το δυτικον μέρος τής 'Αφρικής Άνθυπατικής (Africa 

Proconsularis) ι. Μετά τήν υπό των Βαρβάρων άλωσιν τής Καρχηδόνος, 

ή νέα συνθήκη του έτους 442 παρεχώρει εις τον Γιζέριχον ολόκληρους τάς 

επαρχίας Άνθυπατικήν και Βυζακηνήν, το δυτικόν μέρος τής Τριπολίτι-

δος, ώς και το άνατολικόν μέρος τής Νουμιδίας 2, ένω τα εναπομείναντα 

εις τήν Δυτικήν αύτοκρατορίαν αφρικανικά εδάφη εμελλον λίαν συντόμως 

να περιέλθωσιν εις τήν πλέον καταστροφικήν άφάνειαν3. Ή 'Αφρική 

εϊχεν άπολεσθή δια τήν Ρώμην. 

Αί ρωμαϊκαί κτήσεις εν Βρεταννία εΐχον έγκαταλειφθή άπό τής βασι

λείας του Όνωρίου. Έ ν Γαλατία, οί Βουργούνδιοι έπετέθησαν τω 458 εναν

τίον τής πόλεως του Λουγδούνου τών Άλλοβρόγων (Lyon). Ώ ς αντάλλαγμα 

τής ειρηνικής των αποχωρήσεως ελαβον τήν έπαρχίαν Μεγίστην Σηκουα-

νικήν (Maxima Sequanorum) προς εγκατάστασιν 4, εις τρόπον ώστε έν 

Γαλατία ή αυτοκρατορία να μή διαθέτη πλέον ειμή εδάφη έχοντα μεταξύ 

των έλαχίστην σχέσιν και συνοχήν. Τάχιστα οί Βουργούνδιοι έξήπλωσαν 

τήν κυριαρχίαν των επί πάσης τής Κεντρικής και Νοτίου Λουγδουνίτιδος 

(Lugdunensis Ι και Π), παρά πάσας τάς συγκινητικός προσπάθειας του τότε 

αύτοκράτορος τής ΔύσεωςΜαϊοριανου (457-461). Τοιουτοτρόπως, προστι

θεμένης εις πάντα ταΰτα και τής ασφαλούς προελάσεως τών Φράγγων έν 

τη ΒΔ Γαλατία, τω 476 ή μόνη δύναμις εκπροσωπούσα τήν Ρώμην είναι 

εκείνη ης ηγείται ό magister militum Συάγριος, εις το δυτικόν τμήμα τής 

Βελγικής (Belgica). Ή δύναμις αϋτη είναι αμφιβόλου ισχύος, του φρά

γματος του Ρήνου μή παρουσιάζοντος πλέον ουδέν έμπόδιον εις τους 

όλονέν προχωροΰντας Βαρβάρους. 'Ωσαύτως, έν ΝΔ Γαλατία, μετά τήν 

Άκουιτανίαν II και ή Άκουιτανία Ι, ή Σεπτιμανία και ή λεγομένη Νοβεμπο-

πουλανία ευρίσκονται είς τάς χείρας του Βησιγότθου βασιλέως Εύρίχου 

1. Πρόσπερος ό Τίρων 1321 (Μ. G. Η. ΑΑ. IX, 474). Κασσιόδωρος, Χρονικά 
1225 (M. G.H. ΑΑ. XI, 156) χρονολογούν ορθώς τφ 435. 'Αντιθέτως, ό Ύδάτιος 89/90 
(M.G.H. ΑΑ. XI, 22) και ό Σεβίλλης 'Ισίδωρος έν τη Ιστορία του κεφ. 74 (M.G.H. 
ΑΑ. XI, 296 - 297) χρονολογούν τω 430. Ή χρονολογία τοΰ 435 γίνεται δεκτή υπό τών 
S t e i n , ενθ' άνωτ., σ. 480, B u r y , ενθ' άνωτ., σ. 249 και C o u r t o i s , ενθ' άνωτ., 
σ. 167, σ. 7. 

2. Κασσιόδωρος, ενθ' άνωτ., Πρόσπερος ό Τίρων 1347 (M.G.H. ΑΑ. IX, 479), 
Προκόπιος 'Υπέρ πολ. Γ', 1, 4, εκδ. Haury - Wirth 1, 326. Ωσαύτως B u r y , ενθ' άνωτ., 
254, S t e i n , ενθ' άνωτ., 484/5, C o u r t o i s , ενθ' άνωτ., 172/3, M u s s e t , ενθ' άνωτ., 
106/107. 

3. R. R e m o n d o η, ενθ' άνωτ., σ. 221. 
4. Σιδώνιος Άπολλινάριος Carmina V, 567 κ.έξης, εκδ. L. Loyen τ. 1, σ. 50. 

Πρβλ. ωσαύτως Ο. P e r r in, ενθ. άνωτ., σ. 337 κ.έξης. 
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(466 - 484). Έ ν Δαλματία, άποτελούση μέρος του Δυτικού 'Ιλλυρικού και 

άνηκούση κατά ταύτα εις την Δυτικήν αύτοκρατορίαν, παραμένει ώς νόμι

μος αυτοκράτωρ ό 'Ιούλιος Νέπως, παρ' ολην την έκθρόνισιν του Ρωμύ

λου Αύγουστύλου. Ή 'Ιταλία, το λίκνον τούτο της ρωμαϊκής αυτοκρατο

ρίας, ευρίσκεται υπό τήν κυριαρχίαν του Όδοάκρου. Αί κτήσεις τής Ρώμης 

δυτικως τής 'Αδριατικής θαλάσσης περιορίζονται εις μόνην τήν έπαρχίαν 

τής Tarraconensis έν Ισπανία, διαφυγοΰσαν τον μερισμον του έτους 412. 

Ή επαρχία τής Tarraconensis, αντιστοιχούσα άδρομερώς προς τήν 

σημερινήν Καταλωνίαν, εύρίσκετο κατά το πρώτον ήμισυ τοϋ Ε' αιώνος 

υπό τήν διπλήν άπειλήν τών Σουήβων και τών Βησιγότθων, τών οποίων αί 

σχέσεις μετά τής αυτοκρατορίας ήσαν άλλοτε φιλικαί και άλλοτε έχθρικαί. 

Κειμένη επί τής φυσικής όδοΰ ή οποία άγει εξ 'Ισπανίας εις Γαλατίαν δια 

τών Πυρηναίων, ή επαρχία αΰτη είχε καταστή κέντρον τών διερχομένων 

στρατιών του βασιλέως θεοδωρίχου του Α' (418-451), ό όποιος εϊτε έμά-

χετο εναντίον τών επιδρομέων Σουήβων, εϊτε ήρχετο εις Γαλατίαν προς έπι-

κουρίαν τών Ρωμαίων, απειλουμένων ύπό τής Ούννικής μάστιγος. Πολλά

κις εΐχεν επίσης καταστή άντικείμενον λεηλασίας τών Σουήβων βασιλέων 

Ρεχίλα και Ρεχιαρίου ι. 

Τό πρόβλημα τής παραχωρήσεως τής Tarraconensis είναι συνδεδεμένον 

με εκείνο τής πτώσεως τής ρωμαϊκής εξουσίας έν τή Δύσει. Τυπικώς, αί 

συνθήκαι, αί όποΐαι προεκάλεσαν τήν άπώλειαν τών ήδη άναφερθεισών 

επαρχιών μέχρι του μοιραίου έτους 476, συνωμολογήθησαν μεταξύ Βαρ

βάρων καί Δυτικής αυτοκρατορίας ήτις ήτο και ή άμεσώτερον ενδιαφερό

μενη δύναμις. Ή αρχή όμως αΰτη κάθε άλλον ήτο ή απόλυτος. "Ηδη, κατά 

τήν συνομολογηθεΐσαν έν έτει 435 συνθήκην του Μάργου μεταξύ τών Ουννων 

του 'Αττίλα και τής 'Ανατολικής αυτοκρατορίας, παρεχωρήθησαν εις τους 

Βαρβάρους αί έπαρχίαι Παννονίαι Ι καί Π, Βαλερία καί Σαβία 2, καίτοι 

άνήκουσαι εις το Δυτικόν Ίλλυρικόν καί κατά συνέπειαν εις τήν Δυτικήν 

αύτοκρατορίαν3. "Οτε, τω 476, ύπέκυψεν ή Δυτική αυτοκρατορία, είναι 

φυσικόν να περιήλθε καί ή δικαιοδοσία τής ρυθμίσεως τών τυχών δλων 

1. Πρβλ. Ύδάτιον 170 (M.G.H. ΑΑ. XI, 28 :. .remissis legatis utriusque partis 
atque omni iuratione violata Suevi Tarraconensem provinciam quae Romano Imperio 
deserviebat invadimi... 

2. Πρίσκος άπ. 1 (F.H.G. IV, 72), Ιορδάνης Getica 35 (M.G.Η. Vi, 116), ωσαύ
τως S t e i n , ένθ' άνωτ., σ. 435, C D . G o r d o n , The Age of Attila; Fifth Century 
Byzantium and the Barbarians, έν Michigan 1960, σσ. 60-61. 

3. Φαίνεται ότι, προκειμένου περί διαπραγματεύσεων με ανεξαρτήτους λαούς 
καί οχι μέ συμμάχους (Foederati), αί έπαρχίαι ήδύναντο να παραχωρώνται ανεξαρτήτως 
τής υπαγωγής των εις τάς αυτοκρατορίας. 
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των ρωμαϊκών επαρχιών εις τον εδρεύοντα εν Κωνσταντινουπόλει μόνον 

αυτοκράτορα ι. 

Ό εν Κωνσταντινουπόλει αντιπρόσωπος ούτος τών ρωμαίων καισά

ρων ήτο ό Ζήνων. Κατά μήνα Αϋγουστον του 476 εύρίσκετο εις τό τέρμα 

της περιπέτειας, ή οποία τον είχεν υποχρεώσει να εγκατάλειψη τον θρόνον 

επί εν και ήμισυ περίπου έτος. Ό σφετεριστής Βασιλίσκος (475 - 476) 

εύρίσκετο εξόριστος μετά τής συζύγου του Ζηνωνίδος εν Καππαδοκία -

και ô Ζήνων, άρτι έπανελθών εκ τής ιδιαιτέρας του πατρίδος Ίσαυρίας — 

καθ' ολην τήν περίοδον τής κυριαρχίας του Βασιλίσκου τήν είχεν εκλέξει 

ως τόπον αυτοεξορίας — άπέλαυε τής φιλίας του Όστρογότθου ήγέτου 

Θεοδωρίχου του Άμαλου, με τήν βοήθειαν του οποίου είχεν έπιτευχθή 

ή παλινόρθωσις 3. "Εχων, παρ' όλα ταύτα, στρατιωτικός δυσχέρειας λόγω 

τής έχθρότητος του έτερου τών Θεοδωρίχων, υίου του Τριαρίου και επιλε

γομένου Στράβωνος, ύποστηρικτοϋ του Βασιλίσκου, ό Ζήνων επεδίωκε 

τήν είρήνην πάση θυσία και ή στιγμή ήτο πράγματι ευνοϊκή. 

Ή μέχρι τότε πολιτική του Ζήνωνος εν τη Δύσει δεν είχε στεφθή υπό 

επιτυχίας. Τω 474, είχεν άποσταλή ύπό τής 'Ανατολικής αυτοκρατορίας 

ό πατρίκιος 'Ιούλιος Νέπως ώς αυτοκράτωρ τής Δύσεως 4. Τούτο όμως 

ήτο έργον πλέον ή δυσχερέστατον εν μέσφ τών συγκρουόμενων συμφερόν

των, εχθροτήτων και ανταγωνισμών. Μία άπό τάς πρώτας ενεργείας του 

νέου δυτικού αύτοκράτορος ήτο ή συνεννόησις μετά τών όλονέν απειλητι

κότερων Βησιγότθων του βασιλέως Εύρίχου, προς τον όποιον απεστάλη 

και σειρά ρωμαϊκών πρεσβειών 5. Ή πρεσβεία περί τής οποίας εχομεν τάς 

σημαντικωτέρας πληροφορίας είναι εκείνη τοΰ επισκόπου Τικίνου (Παβίας) 

Έπιφανίου, τήν οποίαν περιγράφει ό Έννόδιος °. Ό άγιος άνήρ μετέβη 

εις Τολώσην, πρωτεύουσαν τοΰ βησιγοτθικου κράτους, ένθα συνήντησε 

τον Εΰριχον. Μετά πολυσχιδείς διαπραγματεύσεις, ό βάρβαρος ήγεμών 

εδέχθη τήν φιλίαν του Νέπωτος, ώς νομίμου αύτοκράτορος του Δυτικού 

1. Περί τα τέλη 'Οκτωβρίου τοΰ έτους 476 ενεφανίσθη εν Κωνσταντινουπόλει 
πρεσβεία Δυτική, ύποστηρίζουσα ότι ό ανατολικός αυτοκράτωρ ήτο αρκετός δια τα δύο 
ήμίση τής αυτοκρατορίας. Πρβλ. Μάλχονάπ. 10(F.H.G. IV, 119).'Ωσαύτως G o r d o n , 
ένθ' άνωτ., σ. 127 F. L o t - C h . P f i s t e r - F . G a n s h ο f, Les destinées de l'empire 
en Occident de 395 à 888, Παρίσιοι 1928, τομ. Ι, σ. 101. 

2. Πρβλ. Μαλάλαν, έκδ. Βόννης, σ. 380. 
3. Περί τής βοηθείας του θεοδωρίχου, πρβλ. Άνώνυμον Βαλεσιανόν κεφ. 42 

έκδ. Moreau, σ. 12. 
4. 'Ανώνυμος Βαλεσιανός, έκδ. Moreau, κεφ. 36, σ. 10. 
5. G. Υ ve r, Euric, roi des Wisigoths, εν Études dédiées à la mémoire de G. 

Monod, Παρίσιοι 1896, σσ. 11-46 νομίζει οτι αϊ άναφερόμεναι εις τον βίον του Άγ. 
"Επιφανίου πρεσβεΐαι δέν ήσαν όλιγώτεραι τών τριών. 

6. Vita sancii Epifani, έν M.G.H.AA., τόμος VII, 84/95/110. 
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ρωμαϊκού κράτους ι. Ή απειλή εκ Δυσμών εΐχεν εκλείψει, πλην όμως 

δι' όλίγιστον χρόνον. 

Ό διάδοχος του Νέπωτος εν τη Δύσει ήτο ό ήδη μνημονευθείς Ρωμύ

λος Αύγουστύλος, δημιούργημα όσον και θύμα του πατρός του Όρέστου. 

Ό Όδόακρος μετεχειρίσθη ήπίως τον έκπεπτωκότα Αϋγουστον, κατά τήν 

μαρτυρίαν τοϋ 'Ανωνύμου συγγραφέως της εποχής 2, εφ' όσον του εδωκεν 

έπιχορήγησιν καθώς και κτήματα εν Καμπάνια. Κατόπιν, αί διπλωματικαί 

του προσπάθειαι εστράφησαν προς τήν έξουσίαν τής Κωνσταντινουπόλεως 

ή οποία, παρά τήν συνήθη των πραγμάτων φοράν, θα ήτο φυσικόν να διά

κειται ευμενώς προς τον εν Δαλματία εύρισκόμενον αυτοκράτορα τής Δύ

σεως Ίούλιον Νέπωτα (πρβλ. σελ. 5, σημ. 1). 

Έ ν 'Ισπανία όμως ή κατάστασις άπέβαινεν όσημέραι και έκρηκτικω-

τέρα : ό Εΰριχος, εϊτε πράγματι θυμωθείς δια τήν παραγκώνισιν του αδυ

νάμου του συμμάχου Νέπωτος, εϊτε εύρων το μέχρι τής στιγμής εκείνης 

έλλεΐπον πρόσχημα, διέρρηξε τήν ύφισταμένην μετά τών Ρωμαίων συνθή-

κην, μετά διέβη τα σύνορα τής επικρατείας του και ήρχισε προελαύνων με 

έκπληκτικήν ταχύτητα εις τήν Νότιον Γαλατίαν 3. Μετά μηδαμινήν ή έλα-

χίστην άμυναν, αί πόλεις Άρελάτη (Arles) και Μασσαλία υπέκυψαν εις τήν 

βαρβαρικήν έφοδον και ό Βησιγότθος βασιλεύς εφθασεν, επί κεφαλής τοϋ 

νικηφόρου στρατού του, εις τους πρόποδας τών Παραθαλασσίων "Αλπεων 

(Alpes Maritimae)4. Ή τ ο ήδη τό φθινόπωρον τοϋ έτους 476 και τοϋ καιροϋ, 

ό όποιος δεν επέτρεπε τάς χειμερινός επιχειρήσεις βοηθοΰντος, απετράπη 

ή συμπλοκή μεταξύ τών στρατευμάτων τοϋ Εύρίχου και τών φρουρών τοϋ 

Όδοάκρου αί όποΐαι έφύλασσον τάς προς τήν Ίταλίαν διαβάσεις. 'Οπωσ

δήποτε, μετά τήν έπιδρομήν αυτήν, ούδεμίαν έπαρχίαν έν τη Δύσει διεκδι

κεί πλέον επισήμως ή ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ή έπικρατοΰσα και σήμε

ρον ακόμη άποψις είναι οτι ό αυτοκράτωρ Ζήνων παρεχώρησεν εις τον 

βασιλέα Εΰριχον τήν εις τήν Ρώμην άνήκουσαν έπαρχίαν Tarraconensis 

τω 476/477-. 

Ουδεμία πρεσβεία τής αυτοκρατορίας εις τους Βησιγότθους αναφέρεται 

ύπό τών αφηγηματικών πηγών δια τα σκοτεινά ετη 475 καί έξης, εις τρόπον 

1. Ένθ' άνωτ., κεφάλαια 85, 88, 91, σσ. 94-95. Ή χρονολόγησις των τριών πρε
σβειών καθίσταται δυσχερέστατη λόγω του βραχέος χρονικού διαστήματος, το όποιον 
θα διέρρευσε μεταξύ των. Πρβλ. G. Υ ver , ενθ' άνωτ. 

2. 'Ανώνυμος Βαλεσιανός κεφ. 38, εκδ. Moreau, σ. 11. 
3. Σιδώνιος Άπολλινάριος Epistolae VII, 6, 4 (M.G.H.AA, Vili, 109). 
4. 'Ιορδάνης Getica 47 (M.G.H.AA, VI, 120). 
5. Πρβλ. τήν γνώμην ταύτην έν F. L o t , La fin du monde antique et le debut 

du moyen age, 2α έκδ., Παρίσιοι 1961, σ. 303. 
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ώστε δυνάμεθα να ύποστηρίξωμεν οτι ή πρεσβεία του επισκόπου Παβίας 

Έπιφανίου ήτο και ή τελευταία του είδους τούτου. 'Αντιθέτως, εχομεν 

δια τα τέλη του έτους 476 μίαν άποστολήν των πόλεων της Νοτίου Γαλατίας 

(αί πόλεις αύται εύρίσκοντο ύπό την κατοχήν ή ολίγον προ της κατοχής 

τών Βησιγότθων) εις την αύλήν της Κωνσταντινουπόλεως. Τα γεγονότα 

ταΰτα αναφέρονται υπό του Ελληνοφώνου ιστορικού Κανδίδου : «...Ής 

μετά τήν αναίρεσιν τον βασιλέως Νέπωτος 'Ρώμης καί τον διωγμον τον 

μετ αυτόν Αύγονστνλον, Όδόακρος Ιταλίας καί αντής εκράτησε 'Ρώμης και 

στασιασάντων αντώ τών δνσμικών Γαλατών, διαπρεσβενσαμενων τε αυτών 

καί Όδοάκρον προς Ζήνωνα, Όδοάκρω μάλλον απεκλινεν. . .» 1. Κατά τον 

επίσης Έλληνα ιστορικόν Μάλχον, ή μνεία αυτή έπιβεβαιουται έκ του 

γεγονότος οτι ô Ζήνων άπήντησεν εις τον Όδόακρον δια πρεσβείας ή 

οποία έκόμιζεν εις Ρώμην τ α δ ι ά σ η μ α τ ο υ π α τ ρ ι κ ί ο υ εις 

άνταλλαγήν τών αυτοκρατορικών διασήμων τα όποια έπέστρεφεν ό Όδόα

κρος εις Κωνσταντινούπολιν2. Ό Ζήνων έγκατέλιπε τοιουτοτρόπως τον 

έν Δαλματία εύρισκόμενον Ίούλιον Νέπωτα. 

'Αλλ' ή τοιαύτη πολιτική του Ζήνωνος δεν έπεξετάθη δυτικώτερον. 

Τω 476 ωσαύτως, ή 'Ανατολική αυτοκρατορία απέστειλε τον πατρίκιον 

Σεβήρον εις Καρχηδόνα προς σύναψιν ειρήνης, ήτις καί συνωμολογήθη 

άπροσκόπτως3. Οί Βησιγότθοι ήδύναντο κατ' αυτόν τον τρόπον να απο

λαύσουν τα αγαθά τών νεοκατακτηθεισών επαρχιών. Ό τ ε , τω 484 άπέθα-

νεν ό βασιλεύς Ευριχος, κατά τήν ύπερβάλλουσαν μάλλον τα πράγματα 

μαρτυρίαν του 'Ιορδανού : «.. .εκράτει πασών τών Ίσπανιών και Γαλατιών 

Ιδίω δικαίω... »4. Ή παραχώρησις της Ταρρακωνικής επαρχίας καλύ

πτεται ούτω υπό τών συγκεχυμένων γεγονότων του έτους 476. Τί θα ήδυνά-

μεθα να ύποθέσωμεν; 

Ή τρόπον τίνα συμβιβαστική λύσις τήν οποίαν εδωκεν ό Ζήνων (δια 

της πρεσβείας είς τον Όδόακρον) εις τό πρόβλημα της διπλής εξουσίας 

έν τη Δύσει κατ' ούδένα τρόπον άπεμπόλει τήν άνωτάτην έπικυριαρχίαν 

του 'Ιουλίου Νέπωτος, όστις ουδόλως παραιτείται τών δικαιωμάτων του. 

Ή ολη στάσις του Ζήνωνος φαίνεται σύμφορος προς τήν άποψιν ταύτην. 

'Αλλά καί ή έξ έπόψεως πολιτειακού δικαίου θέσις του Όδοάκρου 

κατ' ουδέν μειοΰται λόγω της μόνης υπάρξεως ενός νομίμου αύτοκράτορος 

1. Κάνδιδος έν F.H.G.IV, 136: Φωτίου Βιβλιοθήκη, εκδ. R. H e n r y , τόμ. 
Ι, σ. 165. 

2. Μάλχος άπ. 10 (F.H.G.IV, 119). 
3. Μάλχος άπ. 3 (F.H.G.IV, 114). 
4. «...Totas Spanias Galliasque sibi iam iure proprio tenens...» 'Ιορδάνης, 

ενθ' άνωτ. 
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άλλαχοΰ της Ιταλίας. Δια τοϋ τίτλου του πατρικίου, ό Όδόακρος ένεσω-

ματοΰτο εις τήν ρωμαϊκήν διοίκησιν και άπέκτα οΰτω δικαιοδοσίας κυβερ-

νήτου. Μόνον τούτο το νόημα θα ήδύνατο να δοθή εις τήν πρεσβείαν του 

Ζήνωνος προς τον Σκΐρον καθώς και εις τήν παντελή κώφευσιν τήν οποίαν 

έπέδειξεν εις τήν αϊτησιν τών υπηκόων του δυτικών Γαλατών, ως λέγει 

και ό Κάνδιδος. Διό και ή δοθείσα λύσις χαρακτηρίζεται ώς συμβιβαστική. 

Ά φ ' έτερου, ή πραγματική θέσις του Όδοάκρου του παρεΐχεν αναντιρρή

τως τήν εύκαιρίαν να έλθη εις παντοειδείς σχέσεις μετά τών δυτικών γειτό

νων της 'Ιταλίας. Ή παραχώρησις κατά ταύτα της Ταρρακωνικής επαρχίας, 

σιωπηρά ή μή, δεν έγένετο άπ' ευθείας ύπό τοϋ Ζήνωνος εις τον Εΰριχον, 

άλλ' υπό του Όδοάκρου, ενεργούντος τρόπον τινά κατ' έντολήν τοϋ αύτο-

κράτορος, όστις τον είχε χρίσει πατρίκιον, δηλ. ρωμαΐον διοικητήν επαρ

χίας. Ό Όδόακρος ελάμβανε τάς τοιαύτας αρμοδιότητας μόνον κατόπιν 

της δυσχεροΰς στρατιωτικής καταστάσεως. 

Έμμεσον έπιβεβαίωσιν εις τήν άποψιν ταύτη ν δίδει μία πληροφο

ρία Προκοπίου τοϋ Καισαρέως, συγγράφοντος μετά παρέλευσιν έβδομή-

κοντα περίπου ετών άπό τών έν λόγω γεγονότων, και αναφερομένη εις τήν 

άπώλειαν τών επαρχιών της ΝΑ Γαλατίας κατά τό έτος 476 : «. . . "Εως μεν 

ονν πολιτεία 'Ρωμαίοις ή αυτή έμενε, Γαλλίας τα εντός 'Ροδανοϋ ποταμού 

βασιλεύς εΐχεν επει δε αυτήν Όδόακρος ες τυραννίδα μετέβαλε, τότε ôij, τοϋ 

τυράννου σφίσιν ενδιδόντος, ξνμπασαν Γαλλίαν Ούισίγοτθοι 

εσχον μέχρι "Αλπεων, αΐ τα Γάλλων τε δρια και Λιγούρων διορίζουσι. . .»ι. 

Και ô μεν Προκόπιος δεν ασχολείται με τάς ίσπανικάς επαρχίας 

της αυτοκρατορίας. Πλην δμως, μαρτυρεί σαφώς ότι αί διαπραγματεύσεις, 

εάν υπήρξαν τοιαΰται, ελαβον χώραν μεταξύ Όδοάκρου και Βησιγότθων. 

Και ή τύχη τής Tarraconensis δεν ήδύνατο να είναι άλλη ή αί τύχαι τών 

γαλατικών επαρχιών τάς οποίας κατέκτησεν ό βασιλεύς Εϋριχος τό μοι-

ραΐον εκείνον έτος 476. Ούτω ή λεγομένη παραχώρησις τής ταρρακωνικής 

επαρχίας είς τους Βησιγότθους έν ετει 476 λαμβάνει ΐδιαιτέραν χροιάν 

και ή άνάμιξις εις τα γεγονότα ταΰτα τής 'Ανατολικής αυτοκρατορίας 

καθίσταται μόνον έμμεσος ώς και υπαγορευόμενη υπό τής φοράς τών 

πραγμάτων. 

Τεσσάρας και πλέον αιώνας βραδύτερον, περί τό 950, οτε αί αναμνή

σεις εκ τών γεγονότων τούτων εΐχον καταστή άμυδρόταται έν ταΐς λεπτο-

μερείαις, ό αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος, άναλύων και 

συγκεραννύων τήν πολιτικήν κατάστασιν τοϋ πέρατος τοϋ Ε' αιώνος, εκ

φέρει τήν έξης κρίσιν : «Γότθοι ôè. . . Θευδερίχου ηγεμονεύοντος αυτών 

πατρικίου και υπάτου, Ζήνωνος α υ τ ο ι ς ε π ι τ ρ έψ αν τ ο ς, τής 

1. Προκόπιος, 'Υπέρ πολ. Ε', 12, 20, εκδ. Haury - Wirth, τόμ. II, σ. 65/66. 
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εσπερίον βασιλείας εκράτησαν. . . » ι. Ό Θεοδώριχος ύπήρξεν ό διάδο

χος του Όδοάκρου εις την Ίταλίαν, άλλ' ή έσπέριος βασιλεία εΐχεν άπολε-

σθή δια τήν Άνατολικήν αύτοκρατορίαν. Ή εκφρασις : Ζ ή ν ω ν ο ς 

έ π ι τ ρ έ ψ α ν τ ο ς . . . του Πορφυρογέννητου συμπληροΐ τήν παλαιο-

τέραν άποψιν τοϋ Προκοπίου : . . . τ ο υ τ υ ρ ά ν ν ο υ σ φ ί σ ι ν έ ν δ ι -

δ ό ν τ ο ς . . . καί παρέχει παραστατικήν εικόνα του τρόπου με τον όποιον 

οί Βυζαντινοί άντεμετώπιζον και προσεπάθουν να ερμηνεύουν τάς αντιξοό

τητας τάς οποίας έπέβαλλεν εκάστοτε ή ιστορική άναγκαιότης. 

1. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ του Π ο ρ φ υ ρ ο γ έ ν ν η τ ο υ , Προς 
Τωμανόν, κεφ. 25, στίχ. 24-29, εκδ. Moravcsik - Jenkins, σ. 104. 

τον ίδιον υίον 


