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ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ Κ. ΛΟΥΓΓΗ 

ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ 

ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 

"Εχουν περάσει περισσότερα άπό ογδόντα χρόνια άπό τήν έκδοση του 

βιβλίου του Α. Löhren · και ή ιστορία της βυζαντινής διπλωματίας μόνο 

σε γενικές αρχές έχει έκτεθή μέχρι σήμερα2. 'Ακόμα περισσότερο : δέν 

έχει έπιβεβαιωθή ακόμα αν ή διπλωματία της 'Ανατολικής ρωμαϊκής αυτο

κρατορίας ήταν ένας μόνιμος και σταθερός θεσμός ή οχι. Παρ' όλες τις 

συνεχείς διαβεβαιώσεις οτι τήν εποχή του Ίουστιανιανου ή διπλωματική 

δραστηριότητα είχε ανθίσει ιδιαίτερα 3, δέν έχουμε στή διάθεση μας ακόμα 

μια λεπτομερή εργασία για όλα αυτά έκτος άπό τό αρκετά περισπούδαστο 

άρθρο του R. Helm άπό τό 1932 4. Σ' αυτό τό άρθρο του, ό γερμανός ερευ

νητής είχε προσπαθήσει να δώση μια ζωντανή και πιστή εικόνα τών σχέ

σεων μεταξύ τής αυτοκρατορίας και τών βαρβαρικών λαών, άλλα, παρ' 

όλες τις πολυάριθμες παραπομπές πού δείχνουν τή βαθειά γνώση τών πη

γών πού είχε ό συγγραφέας, σέ ολη τήν έκταση τής μελέτης του Helm 

κυριαρχεί ή εντύπωση οτι όλα αυτά ήταν σχεδόν εντελώς τυχαία και άνορ-

1. Α. L ö h r e n , Beiträge zur Geschichte des gesandtschaftlichen Verkehrs im 
Mittelalter. I: Die Zeit vom. V bis zum IX. Jahrhundert. Heidelberg 1894. 

2. D. O b o l e n s k y - G . M o r a v c s i k - D . Z a k y t h i n o s , The principles 
and methods of byzantine diplomacy. Actes du XIIe congrès international des études by
zantines. Ochride 1961. Volume Ι. Επίσης: Relations between East and West in the Middle 
Ages. ed. by D. Baker. Edinburgh 1973. 

3. A. G au d e n zi, Sui rapporti tra l'Italia e l'Impero d'Oriente fra gli anni 476 
e 554. Bologna 1888. B. R u b i n , Das Zeitalter Justinians, I, Berlin 1960 — : Prokopios 
von Kaisareia Stuttgart 1954. 

4. R. H e l m , Untersuchungen über den auswärtigen diplomatischen Verkehr 
des römischen Reiches im Zeitalter der Spätantike, περ. Archiv für Urkundenforschung, 
12, 1932, 375-436. 
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γάνωτα και οτι ή ισχυρή αυτοκρατορία δεν εϊχε ούτε κριτήρια οΰτε αρχές 
πού να καθώριζαν ή να επηρέαζαν τήν εκλογή ή τήν ανάδειξη ενός βυζαν
τινού διπλωματικού απεσταλμένου στο εξωτερικό του κράτους ι. 

Ή ίδια εντύπωση επικρατεί και σε ολη τήν έκταση της μελέτης του 
Γ. Κόλια πού δημοσιεύθηκε το 19462. Φαίνεται οτι εϊναι αλήθεια οτι 
στο Βυζάντιο ϊσχυε κατά κανόνα το σύστημα της αποστολής στο εξωτερικό 
ανωτέρων υπαλλήλων ή διακεκριμένων ιδιωτών κάθε φορά πού παρου
σιαζόταν ανάγκη. Τα κείμενα τουλάχιστον αυτή τήν εντύπωση αφήνουν 
στον ερευνητή καί, όσες πολύτιμες πληροφορίες και αν περιέχουν τα έργα 
τοϋ Κωνσταντίνου του Ζ', πάνω στην ιστορία των πρεσβειών, για τή δι
πλωματία σαν ιδιαίτερη υπηρεσία δεν υπάρχει τίποτε το συγκεκριμένο 3. 
Ό ίδιος ό Κωνσταντίνος Ζ' ό Πορφυρογέννητος στρέφεται συνεχώς προς 
τους πρώτους βυζαντινούς αιώνες καί ιδιαίτερα προς τον Ε' καί τον <Γ 
για να ανακάλυψη τή λαμπρή περίοδο της βυζαντινής διπλωματίας *. Μετά 
από ολα αυτά, είναι εντελώς φυσικό τό οτι οι νεώτεροι ερευνητές είναι της 
γνώμης οτι ή εποχή του 'Ιουστινιανού, εκτός άπό στρατιωτικούς, πολιτι
κούς, νομικούς, διανοουμένους καί καλλιτέχνες, ανέδειξε καί αρκετούς 
διπλωμάτες. Όσο για τήν προσωπογραφία τών βυζαντινών πρεσβευτών, 
ή πρόοδος της εϊναι μέχρι σήμερα ελάχιστη ή υποτυπώδης ». 

Ό μεγαλύτερος άπό τους βυζαντινούς πρεσβευτές τον Τ αϊώνα, καί 
σ' αυτό δε διαφωνεί μέχρι σήμερα κανείς, ήταν ό καταγόμενος άπό τα 
μεσαία κοινωνικά στρώματα της Θεσσαλονίκης νομομαθής - δικηγόρος 
Πέτρος ,!. Έργο δικό του είναι, όπως φαίνεται, όσα ό Πορφυρογέννητος 
έχει επιγράψει μεταγενέστερα, έκ τών του Μαγίστρου Πέτρου7. Άλλα 
καί άλλοι, σύγχρονοι βυζαντινοί συγγραφείς όπως ό Μένανδρος ό Προ-

1. Για τα πιθανά κριτήρια H é l è n e A h r w e i l e r , Sur la carrière de Photius 
avant son patriarcat. Byzantinische Zeitschrift, 58, 1965, 348 - 363. 

2. Γ. Κ ό λ ι α , Ή βυζαντινή διπλωματία. Πολιτική έπιθεώρησις, 3 1946 σσ 
1 -12. 

3. Ό πρώτος τόμος τής Histoire des Relations Internationales (Le Moyen Age) του 
F. L. Ganshof, τρίτη έκδοση, Paris 1964, σ. 43, μόνο γενικότητες περιγράφει. 

4. Excerpta de Legationibus ed. C. de Boor, Berlin 1903. Πρώτο καί δεύτερο μέρος 
(τόμος Α') τών Excerpta historica iussu imp. Constantini Porphyrogeniti confecta 

5. 'Εκτός τής μελέτης τής Hélène Ahrweiler (σημ. 1), επίσης G. K o 1 i a s, Léon 
Choerosphactès, magistre, proconsul et patrice. Athènes 1939. W. E n s s l i n , Max'iminus 
und sein Begleiter, der Historiker Priscos. Byzantinisch - Neugriechische' Jahrbücher 
5, 1926 - 27, 1 - 9. 

6. M a r i a E l i s . C ο 1 ο n n a, Gli storici bizantini dal IV al XV secolo. I: Storici 
profani. Napoli 1956, 98-99. 

7. N.B. Τ ω μ α δ ά κ η , Σύλλαβος βυζαντινών μελετών καί κειμένων Άθηναι 
1961, σ. 273. 
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τήκτωρ χ καί ό Προκόπιος ò Καισαρεύς 2 μας δίνουν πολύ ενδιαφέρουσες 

ειδήσεις για τους σκοπούς καί τις περιπέτειες των πρεσβειών στις όποιες 

είχε λάβει μέρος ό Πέτρος. Πολύ αξιοπρόσεκτο είναι καί το ακόλουθο 

γεγονός : ό Πέτρος άρχισε τή διπλωματική του σταδιοδρομία σαν απεσταλ

μένος της Αυτοκρατορίας στη Δύση καί, στή συνέχεια, αφού πια είχε δια

πρέψει εκεί, έχρημάτισε και πρεσβευτής στην 'Ανατολή 3. 'Ακριβώς με

ταξύ αυτών τών δύο δραστηριοτήτων του τοποθετείται καί ή ανακήρυξη 

του άπό τον 'Ιουστινιανό σε Magister officiorum καί πατρίκιο τό έτος 

539/540. Σαν πατρίκιος καί μάγιστρος, ό Πέτρος διαπραγματεύθηκε αργό

τερα τα συμφέροντα της Αυτοκρατορίας στην 'Ανατολή. 

'Αλλά, πριν άναρριχηθή σ' αυτά τα ανώτατα αξιώματα της αυτοκρα

τορικής ιεραρχίας, ό ίκανώτατος καί θαρραλέος αυτός νομικός είχε τα-

λαιπωρηθή πολύ άπό τις περιπέτειες καί τις ταπεινώσεις πού είχε ύποστή 

άπό τους εχθρούς της Αυτοκρατορίας, όταν ήταν ακόμα πρεσβΕυτής στή 

Δύση. Τό έτος 536 και ενώ βρισκόταν για τρίτη ήδη φορά σέ διπλωματική 

αποστολή στο όστρογοτθικό βασίλειο της Ιταλίας 4 μαζί με έναν άλλον 

ύτ:άλληλο πού είχε τό όνομα 'Αθανάσιος, πιάστηκε άπό τό βασιλέα Θευ-

δάτο και ρίχτηκε στή φυλακή μαζί με τό συνάδελφο του δ. Ά π ό αυτήν τήν 

όστρογοτθική αιχμαλωσία οί δύο βυζαντινοί πρεσβευτές απελευθερώθηκαν 

μόνο τό 539, κατά τήν ανταλλαγή αιχμαλώτων πού έγινε άπό τό διάδοχο 

του Θευδάτου, τό βασιλέα Ούίτιγι (536 - 540) καί τό στρατηγό Βελισσάριο 6. 

"Ετσι, επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη όπου ό Ιουστινιανός τους 

ώνόμασε, τον Πέτρο Magister Officiorum καί τον Αθανάσιο Praefectus 

praetorio per Italiani7. Τους βαθμούς αυτούς τους χρωστούσαν στην επί

πονη αποστολή πού είχαν φέρει σέ πέρας στή Δύση. 

1. Μ έ ν α ν δ ρ ο ς Π ρ ο τ ή κ τ ω ρ , Αποσπάσματα. Δ' τόμος τών Fragmenta 
Historicorum Graecorum του Κ. Müller. Επίσης Β' τόμος των Historien Graeci mino
res τοϋ L. Dindorff. 

2. Π ρ ο κ ό π ι ο ς ό Κ α ι σ α ρ ε ύ ς , Υπέρ Πολέμων. Βιβλία Ε' - Η' έκδ. Haury -
Wirth, τόμος Β'. 

3. Τό 561 /562, ό Πέτρος έλαβε μέρος στή σύναψη τη.ς ειρήνης μεταξύ Αυτοκρατο
ρίας καί Περσών πού διαπραγματεύθηκε ό ίδιος με τον πέρση πρεσβευτή Ζίχ. 

4. Π ρ ο κ ό π ι ο ς , Υπέρ Πολ. Ε', 6, 23 - 27 (Haury - Wirth II, 32). 
5. Π ρ ο κ ό π ι ο ς , 'Υπέρ Πολ. Ε', 7, 25 (Haury - Wirth II, 36). 
6. E. S t e i n - J . R. P a l a n q u e , Histoire du Bas - Empire2, Paris - Bruxelles-

Amsterdam 1949, Β, 365. 
7. Π ρ ο κ ό π ι ο ς , Υπέρ Πολ. Τ', 22,23 - 25 (Haury - Witrh II), 250 - 251) :... οϋς 

δή ές Βυζάντιον αφικομένους γερών βασιλεύς τών μεγίστων ήξίωσεν, Άθανάσιον 
μεν υπάρχον τών έν 'Ιταλία πραιτωρίων καταστησάμενος, Πέτρω δέ τήν τοΰ μαγίστρου 
καλουμένου αρχήν παρασχόμενος... 'Επίσης F. M a r t r ο y e, L'Occident à l'époque 
byzantine; Goths et Vandales. Paris 1904, 379. 
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Και οί δύο πρεσβευτές μπήκαν στην ordo senatoria με τήν ιδιότητα 

του vir illustri s πού συνώδευε απαραίτητα τα αξιώματα τους *. Φαίνεται 

οτι, όπως συνέβη αργότερα με τον Πέτρο, και ό 'Αθανάσιος υπηρέτησε σε 

μεταγενέστερες χρονολογίες τήν πατρίδα του στην 'Ανατολή 2. Ανήκε 

σε μια επιφανή οικογένεια, για τήν οποία ό Προκόπιος μας δίνει αρκετές 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες : ό αδελφός του λεγόταν 'Αλέξανδρος και 

είχε οδηγήσει, το έτος 518, τήν πρώτη πρεσβεία του αυτοκράτορα Ίου-

στίνου του Α' στον πάπα Όρμίσδα (514-523)3. Τήν εποχή αυτή ό 'Αλέ

ξανδρος ήταν vir spectabilis. Δέκα εξη χρόνια αργότερα, τό 534 4, γίνεται 

και πάλι λόγος για τον 'Αλέξανδρο, όταν αναλαμβάνει μια δεύτερη, δυσκο-

λώτερη αυτή τή φορά αποστολή στή Δύση : ό όστρογότθος πρίγκηπας και 

βασιλικός σύζυγος Θευδατος (σφετεριστής του θρόνου της Άμαλασούνθας 

δεν είχε γίνει ακόμα) σκεφτόταν να παραδώση στον 'Ιουστινιανό τήν επαρ

χία της Τουσκίας (Toscana) μέ τή διαβεβαίωση του αυτοκράτορα οτι θα 

μπορούσε να έγκατασταθή ελεύθερα στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα 

αφιερωνόταν στο έξης, απερίσπαστος άπό πολιτικές φροντίδες στις πλατω

νικές σπουδές πού αγαπούσε άπό μικρός δ'. 

'Αλλά ή βασίλισσα Άμαλασούνθα είχε διαφορετικές ιδέες και επι

θυμίες πού δέν κοινοποιούσε στο Θευδάτο : επειδή ή ίδια δεν μπορούσε 

να ύποφέρη τό μίσος πού έτρεφαν εναντίον της οί περισσότεροι γότθοι 

ευγενείς της Ιταλίας σχετικά μέ τήν ανατροφή πού είχε φροντίσει να λάβη 

ό νεαρός διάδοχος του θρόνου Άθαλάριχος, σκεφτόταν και αυτή να άπο-

καταστήση άμεσα τήν αυτοκρατορική κυριαρχία σε ολόκληρη τήν 'Ιταλία, 

1. Notitia Dignitatum, εκδ. Ο. Seeck, Berlin 1876, 1 -39 και 107-157 (για τους 
Illustres Ανατολής και Δύσεως). Για τους Illustres και τίς μεταρρυθμίσεις τοΰ 'Ιουστι
νιανού, Stein - Palanque 429-432. 

2. Μάλλον πρόκειται για τον ίδιο 'Αθανάσιο πού αναφέρει λίγο μεταγενέστερα ό 
Άγαθίας σε αποστολές στην 'Ανατολή (κριτής κλπ.) Άγαθίας Γ', 14, 4 (Keydell, σ. 102) 
και Δ' 1, 2 (Keydell, σ. 123). Έφ' δσον ό 'Αθανάσιος βρισκόταν στην 'Ανατολή μετά 
τό 552, θα ήταν μόνο vir illustris και ύπαρχος των πραιτωρίων τής 'Ιταλίας έπρεπε να 
εχη διοριστή άλλος. W. E n s s l i n , RE, XXII, 2, 2498. 

3. Α. T h i e l , Epistolae Romanorum Pontificum Genuinae et quae ad eos scri
ptae sunt. Braunschweig 1868, n° 41, 830 - 831: Epistulae imperatorum pontificum aliorum 
Avellana quae dicitur Collectio, ed. O. Günther Wien 1895-1898 (Corpus Scriptorum 
Ecclesiasticorum Latinorum vol. XXXV, I - II) n° 141, 586. 'Επίσης : Α. Α. V a s i 1 i e ν, 
Justin the First. Cambridge Mass. 1950, σ. 162, σημ. 2. Ή επιστολή τού Ίουστίνου γρά
φτηκε μάλλον τήν 1η Αυγούστου τοΰ 518 καί ό νέος αυτοκράτορας έστελνε μέ αυτήν τήν 
ευκαιρία τά Laureata του στον Πάπα. 

4. Για τή χρονολογία τής πρεσβείας (Φεβρουάριος 534), Ε. S c h w a r z , Zu 
Cassiodor und Prokop: Sitzungsberichte der bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Philologisch - historische Abteilung, 1949, n° 2, München 1939, 4 - 5 . 

5. Stein - Palanque, 337, σημ. 1 καί 2. 
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πράγμα πού σήμαινε παράδοση του βασιλείου της 'Ιταλίας στην 'Ανατολική 

αυτοκρατορία, πού μόνον υψηλή επικυριαρχία είχε μέχρι τότε ι . 

'Απέναντι σέ ολη αυτή τή λεπτή κατάσταση, ό 'Ιουστινιανός έστειλε 

τό συγκλητικό 'Αλέξανδρο στην 'Ιταλία για να εξακρίβωση τίς πραγματικές 

προθέσεις και τους σκοπούς των δύο συνωμοτών, μέ κάθε διακριτικότητα. 

Σαν επίσημη αιτιολογία της διπλωματικής αυτής αποστολής επινοήθηκε 

καί ενα πραγματικό πρόσχημα, ή απαίτηση τής Αυτοκρατορίας για τήν 

άμεση παράδοση άπό τους Όστρογότθους του φρουρίου Λιλύβαιον στή 

Σικελία 2. "Οπως είδαμε, άπό τις πρεσβείες του Πέτρου καί του 'Αθανασίου 

πού ακολούθησαν, τα γεγονότα ματαίωσαν τήν αθόρυβη αυτή προσάρτηση 

τής 'Ιταλίας στην Αυτοκρατορία καί ό 'Αλέξανδρος, μετά τήν εκπλήρωση 

τής αποστολής του, επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη συνοδευόμενος 

καί άπό δύο ιερωμένους, τό Δημήτριο καί τον Ύπάτιο πού καί αυτοί γύριζαν 

άπό μια αποστολή στον πάπα 'Ιωάννη τό Β' (533 - 535)3. 

Καί οι δύο λοιπόν αδελφοί υπήρξαν διπλωματικοί απεσταλμένοι τής 

Αυτοκρατορίας στην 'Ιταλία, ό 'Αλέξανδρος τό 518 καί τό 534 καί ό 'Αθα

νάσιος άπό τό 536 μέχρι τό 539 4. "Ενα ακόμα μέλος τής ϊδιας οικογενείας 

αναφέρεται τό έτος 551, δώδεκα χρόνια μετά τήν ανακήρυξη του 'Αθανα

σίου σέ Praefectus praetorio per Italiani. Ό 'Ιουστινιανός έπρεπε να στείλη 

μια πρεσβεία στο μεροβίγγειο βασιλέα Θευδίβαλδο τον Α' (548 - 555) για να 

ζητήση άλλη μια συμμαχική εκστρατεία τών Φράγγων στην 'Ιταλία. "Οπως 

έχει παρατηρηθή 5, ή συμμαχία μέ τους μεροβιγγείους βασιλείς είχε γίνει 

απαραίτητη προϋπόθεση για τήν επιτυχία τής βυζαντινής εκστρατείας 

στην 'Ιταλία, οσο περνούσε ό καιρός καί ή οστρογοτθική αντίσταση 

γινόταν ολο καί πιο απελπισμένη. 

Κατά τίς αυτοκρατορικές εντολές, ό Θευδίβαλδος θα έπρεπε να έπι-

τεθή εναντίον τών γότθων του βασιλέα Τωτίλα (541 - 552) άπό Βορρά ένώ 

τα βυζαντινά στρατεύματα καί οι φρουρές τής Μέσης 'Ιταλίας θα κτυπου-

1. Για το καθεστώς τών επαρχιών τής Δύσεως άπό το 476, Τ. Κ. Λ ο υ γ γ ή, Ai 
ρωμαϊκαί έπαρχίαι τής Δύσεως τω 476, ή Tarraconensis καί ή 'Ανατολική αυτοκρατορία 
Παρνασσός, IT', 1, 1974, σσ. 120-128. 

2. Π ρ ο κ ό π ι ο ς , Υπέρ Πολ. Ε', 3, 12-16 (Haury - Wirth II, 16/7). Jordanes: 
Getica 305, εκδ. Skrjenskaja. 'Επίσης: Ν. Η. Β ay n e s, Justinian and Amalasuntha, 
Englisch Historical Review, 40, 1925, 71-73. Zinaida Vladimirovna Udalcova: Italija i 
Vizantija ν VI om veke. Moskva 1959, 247. 

3. Ό Άθαλάριχος πέθανε τον 'Οκτώβριο του 534. Για κατάλογο διαφόρων πρεσ
βειών, Löhren Beiträge 106- 111. Οί σχέσεις 'Ιουστινιανού καί Θεοδώρας μέ τους Πάπες 
ήταν πολύ στενές. 

4. Οί χρονολογίες τών πρεσβειών τοΰ 'Αλεξάνδρου δείχνουν οτι, κατά πάσαν 
πιθανότητα, ήταν πρεσβύτερος αδελφός άφοΰ άρχισε τή σταδιοδρομία του τό 518. 

5. Β. R u b i n , Prokopios, 244. 
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σαν από το Νότο. Οί Φράγγοι θα είχαν σαν ορμητήρια τις πόλεις, τις οχυ
ρωμένες τοποθεσίες και τα φρούρια της Βορείου Ιταλίας πού είχε κατα
λάβει στην τελευταία του εκστρατεία ό μεροβίγγειος βασιλέας Θευδί-
βερτος ô Α' (534 - 548). Αυτές όμως όλες τις στρατηγικές θέσεις θα έπρεπε 
ό Θευδίβαλδος σαν σύμμαχος να άποδώση πάλι στην Αυτοκρατορία. Γι' 
αυτή τή δύσκολη αποστολή, ό 'Ιουστινιανός διάλεξε τό συγκλητικό Λεόντιο 
πού ήταν γαμπρός του Praefectus praetorio per Italiani 'Αθανασίου l. Αυτή 
ή βυζαντινή διπλωματική αποστολή ώδήγησε σέ μια φραγγική πρεσβεία 
στην Κωνσταντινούπολη τον επόμενο χρόνο 552 2. Για τον Λεόντιο, δέν 
είναι τίποτε άλλο γνωστό. 

Αυτές είναι όλες οί πληροφορίες πού διαθέτουμε, για τήν ώρα, πάνω 
στις δραστηριότητες μιας οικογενείας πού τα μέλη ττγς, όσα γνωρίζουμε, 
αναδείχθηκαν άπό τις διπλωματικές αποστολές πού ώδήγησαν αποκλει
στικά στή Δύση. Οί ειδήσεις του Προκοπίου για τον 'Αλέξανδρο, τον 
'Αθανάσιο και τον Λεόντιο μδς επιτρέπουν να αποδώσουμε τό ασυμπλή
ρωτο ακόμα γενεαλογικό δέντρο αυτής της οικογενείας των διπλωματών 
πού τα μέλη της έφθασαν στα ανώτατα αξιώματα της βυζαντινής κρατικής 
ιεραρχίας. 

Γενεαλογία των πρεσβευτών 

άγνωστοι γονείς 

'Αλέξανδρος α 'Αθανάσιος ß 

άγνωστη κόρη και Λεόντιοςν 

α. Μάλλον πρεσβύτερος. Vir spectabilis το 518. Συγκλητικός το 534, μάλλον 

vir illustris. 

β. Μάλλον νεώτερος. Vir illustris : Praefectus praetorio per Italiani το 539. 

γ. Συγκλητικός, μάλλον vir illustris το 551. 

1. Π ρ ο κ ό π ι ο ς , 'Υπέρ Πολ. Η', 24, 11 (Haury- Wirth II, 618) : . . . βασιλεύς 
'Ιουστινιανός Λεόντιον τον 'Αθανασίου γαμβρόν, ανδρα έκ βουλής, πρεσβευτήν παρ' 
αυτόν επεμψεν, ές τε όμαιχμίαν παρακαλών έπί Τουτίλαν τε και Γότθους και χωρίων 
έκστήναι των έπί τής 'Ιταλίας αιτούμενος, ώνπερ Θευδίβερτος ού δέον έπιβατεΰσαι εσχε... 
'Επίσης F. Martroye, 517. 

2. Για τήν πρεσβεία του Θευδιβάλδου στην Κωνσταντινούπολη ύπό τό Λεύδαρδο, 

Β. R u b i n , Prokopios 245. 
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