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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ (4ος - 6ος αι. )* 

Φ ι λ ο λ ο γ ι κ έ ς π η γ έ ς 

Είναι δύσκολο νά κατανοήσει κανείς την πολιτική και εθνική διαφοροποίηση 

πού συντελέστηκε στις βόρειες επαρχίες της βαλκανικής Χερσονήσου στον 7ο 

αιώνα, αν δεν εξετάσει μέ προσοχή την πορεία των γεγονότων και της αυτο

κρατορικής πολιτικής στην περιοχή του Δούναβη κατά τους τρεις προηγού

μενους αιώνες1. Το δουναβικο limes θ' αποκτήσει ξεχωριστή σημασία άπα 

τους πρώτους αιώνες της ιστορίας του Βυζαντίου, δεδομένου οτι οί συχνές 

παραβιάσεις του άπο τις επιδρομές τών βαρβαρικών λαών θα έχουν άμεσο αντί

κτυπο στή ζωή τών βορείων επαρχιών μέ επικίνδυνες προεκτάσεις για τήν 

πρωτεύουσα της ανατολικής αυτοκρατορίας. Ή διαχρονική παρουσίαση, μέσα 

άπο κριτική ανάλυση, τών γεγονότων πού διαδραματίστηκαν στο βόρειο σύνορο 

τής αυτοκρατορίας μέ τήν παράλληλη περιγραφή τών συνθηκών πού δημιουρ

γούσαν, Οά συμβάλλει, πιστεύουμε, στην καλύτερη κατανόηση του σλαβικού 

προβλήματος, το όποιο μέ το τέλος του 6ου αι. αρχίζει νά παίρνει επικίνδυνες 

για τήν αυτοκρατορία διαστάσεις. Ή εγκατάλειψη τής υπαίθρου, ή καταστροφή 

μεγάλων αστικών κέντρων και φρουρίων, ή διαδοχική μείωση του ντόπιου 

πληθυσμού, ό εποικισμός πολλών περιοχών του 'Ιλλυρικού καί της Θράκης 

μέ φυλές ή ομάδες βαρβαρικές, ή συρρίκνωση τής οικονομίας καί ή σταδιακή 

διαφοροποίηση τής εθνικής σύνθεσης του πληθυσμού είναι οί βασικοί παρά-

* Μια πρώτη προσέγγιση τοϋ θέματος έγινε στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Σπουδών ΧΑ 
Ευρώπης, μέ τήν ανακοίνωση: Les invasions barbares en Illyrie et en Thrace (I Ve- Vie s.) 

1. Ό P. L e m e r 1 e, μολονότι άπο τον τίτλο τής εργασίας του «Invasions et migra
tions dans les Balkans depuis la fin de Vépoque romaine jusqu'au VIIle siècle (Re
vue Historique 211/2 (1954), σελ. 265 - 308) φαίνεται δτι καλύπτει δλο το φάσμα τών 
βαρβαρικών επιδρομών τής πρώιμης βυζαντινής περιόδου, στή μελέτη τοϋ θέματος άντι-
παρέρχεται μέ πολύ γοργό ρυθμό τά γεγονότα τών πρώτων αιώνων για να φθάσει καί να 
εμμείνει στο σλαβικό κυρίως πρόβλημα καί τις συνέπειες του. Στόχος μας είναι ή παρου
σίαση μιας ολοκληρωμένης εικόνας τών γεγονότων πού έλαβαν χώρα στή μεγάλη γεωγρα-
φική-ίστορική ενότητα 'Ιλλυρικού καί Θράκης στους πρώτους αιώνες του Βυζαντίου, σύμ
φωνα μέ το πνεύμα τών χρονογράφων της εποχής, ανεξάρτητα δηλ. άπο τή διοικητική τους 
διαίρεση καί υπαγωγή. 'Ιδιαίτερη Ιμφαση θα δοθεί στις βόρειες επαρχίες πού πρώτες υπέ
στησαν τις επιπτώσεις τών βαρβαρικών επιδρομών. 
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γοντες πού θά οδηγήσουν στην αποδυνάμωση του limes καί στην απώλεια του 

ελέγχου της περιοχής άπο τήν αυτοκρατορία. 

Huni in Halanos, Ilalani in Gothos, Gothi in Thaifalos et Sarmatos 

insurrexerunt. "Ετσι παρουσιάζει ό 'Αμβρόσιος (expos. Evaiig. Secundum 

Lucana X, 10) τήν άφιξη τών Ουννων καί τις συνέπειες της* έτσι ερμηνεύεται 

ή ακατάπαυστη κάθοδος προς το Δούναβη τοΰ ένας λαοϋ μετά τον άλλο. 

Ή άφιξη κάθε νέου ισχυρού φύλου κοντά στα σύνορα τής αυτοκρατορίας προ

καλεί αναστάτωση καί ανασφάλεια στους λαούς πού συναντά. Οί μεταξύ τους 

πόλεμοι, ή ανασφάλεια, καί ή έλλειψη γης καί αγαθών αναγκάζουν τους βαρ

βαρικούς λαούς νά παραβιάζουν συχνά τα σύνορα τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 

Ή παρουσία τους στο βόρειο σύνορο της εντείνεται άπο το β' κυρίως μισά 

τοϋ 3ου αϊ. Μεταγενέστερες πήγες μνημονεύουν συχνά επιδρομές μεμονωμένων 

ισχυρών λαών ή πολεμικές επιχειρήσεις ενωμένων σε συμμαχία μικρότερων 

φύλων στις επαρχίες τού 'Ιλλυρικού καί τής Θράκης. Ανάμεσα στους λαούς 

πού κατονομάζουν (Γότθοι, Σουέβοι, Σαρμάτες, Κάρποι, Πεύκες, Βαστάρνοι, 

κ.λ.π. ) ιδιαίτερα αισθητή κάνουν τήν παρουσία τους οί Γότθοι καί οί Κάρποι. 

Λατίνοι καί βυζαντινοί χρονογράφοι επισημαίνουν τις καταστροφές πού προ

καλούσαν στην ύπαιθρο καί στις οχυρωμένες πόλεις καταγράφοντας παράλ

ληλα καί τις απώλειες πού επέφεραν στο ανθρώπινο δυναμικό τών περιοχών 

πού έπλητταν1. 

Ά π ο το τελευταίο τέταρτο τοΰ 3ου αιώνα οί ρωμαίοι αυτοκράτορες Αύρη-

λιανός, Πρόβος, Διοκλητιανος καί Γαλέριος συνειδητοποιώντας τή στρατη

γική σπουδαιότητα του δουναβικοΰ limes, εγκαινιάζουν μια νέα πολιτική στην 

αντιμετώπιση τοΰ βαρβαρικού προβλήματος. Προβαίνουν σε διαδοχικές εγκα

ταστάσεις βαρβαρικών ομάδων ή φύλων νότια τοΰ Δούναβη μέσα δηλαδή στην 

επικράτεια τής αυτοκρατορίας2. Ή συγκεκριμμένη πολιτική πρωτοβουλία τών 

τελευταίων ρωμαίων αυτοκρατόρων, συνδεδεμένη άμεσα μέ τις βαρβαρικές 

επιδρομές καί τις δυσμενείς επιπτώσεις τους, θ' αποτελέσει τήν απαρχή 

μιας πάγιας πολιτικοστρατιωτικής τακτικής τήν οποία θά εφαρμόσουν καί οί 

βυζαντινοί αυτοκράτορες, διαφοροποιημένη βέβαια κατά περίπτωση, στους 

επόμενους αιώνες. Ή πρωτοβουλία αυτή, ό εποικισμός δηλ. περιοχών τοΰ 

'Ιλλυρικού καί τής Θράκης σ' αυτή τήν πρώιμη φάση τών βαρβαρικών επι

δρομών, δεν αποσκοπούσε στή λύση κάποιου δημ.ογραφικοΰ πρόβλημα-

1. Ζώσιμος, 'Ιστορία Νέα, σελ. 15, 19, 26-27, 30 (Mendelssohn).—Script. Hist. 
Augustae III, σελ. 162, 224-226, 236, 238, 368 (Loeb Classical Library LCL),— 
Πέτρος Πατρίκιος, Ίστορίαι, σελ. 392 (Weidmann). 

2. Script. Hist. Aug. Ill, σελ. 370, 372 (LCL, 263).— Ζώσιμος, σελ. 52 (Mendels
sohn).-Aram. Marcellinus III, σελ. 90 (LCL, άρ. 331).—Eutropios IX, 25 (MGH, 
AA2).— Πρβλ. Ve s. Β e s e ν 1 i e ν, Die protobulgarische Periode der bulgarischen 
Geschichte, Amsterdam 1981, σελ. 60-61. 
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τος \ Λόγοι στρατιωτικής καί αμυντικής κατεξοχήν τακτικής υπαγόρευαν στους 

ρωμαίους αυτοκράτορες τήν εγκατάσταση βαρβαρικών φύλων μέσα στην αυτο

κρατορία. Μέ τήν υποταγή καί τήν αφομοίωση μέρους τοΰ πληθυσμοΰ τους θά 

πετύχαιναν αφενός κάποιο έλεγχο πάνω στις κινήσεις τους, αφετέρου καί 

κυριότερα τή διάσπαση καί τή σταδιακή αποδυνάμωση τους. 'Από τήν άλλη 

πλευρά ή αγροτική οικονομία τών παραδουνάβιων επαρχιών αυτή τήν εποχή 

ήταν ανθηρή, γεγονός πού δέν δικαιολογεί τήν εγκατάσταση ξένων λαών 

για τήν ενίσχυση της. Πηγές τής εποχής υπογραμμίζουν μέ ιδιαίτερη έ'μφαση 

τή γονιμότητα τής θρακικής καί παννονικής γής, τήν πλούσια παραγωγή σε 

δημητριακά, τήν ανάπτυξη τής κτηνοτροφίας καί τήν άνθηση τοΰ εμπορίου 

μέ τους βαρβαρικούς λαούς2. 

Μετά τις νίκες τών ρωμαίων αυτοκρατόρων Διοκλητιανοΰ καί Γαλέριου 

επί τών βορείων βαρβαρικών φύλων, τή διοικητική καί στρατιωτική μεταρ

ρύθμιση, τήν ανοικοδόμηση καί οχύρωση τοΰ δουναβικοΰ limes, οί βαλκα

νικές επαρχίες θά γνωρίσουν μια μακρά περίοδο σχετικής ειρήνης, οικονομικής 

ευημερίας καί κοινωνικής ανάπτυξης, πού θά διαρκέσει ουσιαστικά μέχρι το 

376, δταν οί Γότθοι πιεζόμενοι άπο τους Οΰννους θά ζητήσουν καταφύγιο 

σέ εδάφη τής αυτοκρατορίας. 

Καί κατ' αυτή δμως τή μακρά ειρηνική περίοδο κατά τήν όποια πράγματι 

δέν γνώρισαν τις επιδρομές καί λεηλασίες τοΰ περασμένου αιώνα ή τών χρόνων 

πού θ' ακολουθήσουν, οί επαρχίες τοΰ 'Ιλλυρικού καί τής Θράκης αναστατώ

θηκαν αρκετές φορές άπο ευκαιριακές ληστρικές επιδρομές βαρβαρικών φύλων 

καί άπο διαδοχικές επίσημες εγκαταστάσεις ομάδων τους πάνω στά εδάφη 

τους. Στά έτη 315, 316 καί 317 ό Μ. Κωνσταντίνος αποκτά τους τίτλους 

Gothicus maximum καί Carpious maximus μετά άπο τις λαμπρές του νίκες 

εναντίον τών Γότθων καί Καρπών πού είχαν εισβάλλει στην αυτοκρατορία3. 

1. P. C h a r a n i s , The Transfer of Population as a Policy in the Byzantine 
Empire, Comparative Studies in Society and History 3 (1961), σελ. 141 κ.έ.; Τοϋ 
ΐ δ ι ο υ , Observations on the Demography of the Byzantine Empire, Thirteenth Intern. 
Congres of Byz. Studies, Oxford (1966), σελ. 10-11. 

2. Βλ. Script. Hist. Augustae II σελ. 50 (LCL).— Ζώσιμος σελ. 24 (Mendelssohn).— 
Expositio totius mundi et gentium, LVII, σελ. 196 (έ'κδ. Rougé, Sources chrétiennes 
124). Πρβλ. V. V e 1 k ο ν, Les campagnes et la population rurale en Thrace au IVe -
Vie siècles, Byzantinobulgarica 1 (1962), σελ. 35-37. — Σ ο φ ί α ς Π α τ ο ύ ρ α , 
Ή βυζαντινή αυτοκρατορία καί οί λαοί τον κάτω Δούναβη.— Συμβολή στή μελέτη τών 
εμπορικών τους σχέσεων (4ος-6ος al.)— Φιλολογικές Πηγές, Σύμμεικτα 5 (1983), 
σελ. 337 - 338. 

3. I o n B a r n e a, Din Istoria Dobrogei, τόμος Π, Βουκουρέστι 1968, σελ. 388 
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Λίγα χρόνια αργότερα (323) οί επαρχίες Μυσία καί Θράκη γνωρίζουν νέες 

καταστροφές καί λεηλασίες μετά άπα εισβολή τών Γότθων, γρήγορα όμως 

απαλλάσσονται άπο τήν επικίνδυνη παρουσία τους χάρη στην έγκαιρη καί δυ

ναμική αντίδραση τοΰ Κωνσταντίνου1. Στην εποχή τοΰ ί'διου αυτοκράτορα 

αναφέρονται άπο τις πηγές επιδρομές Ταϊφάλων καί Σαρματών καί επίσημη 

εγκατάσταση τών τελευταίων μετά άπο ήττα τους στή Θράκη 2 . 

'Εξάλλου ό Κωνσταντίνος, μολονότι ή πολιτική του έναντι τών βαρβάρων 

δέν απέβλεπε στην υποταγή τους άλλα κυρίως στην απομάκρυνση τους άπο 

τα σύνορα τής αυτοκρατορίας, δέχεται στην αυτοκρατορία τους ηττημένους 

κατά τον εμφύλιο πόλεμο τών δύο σαρματικών φύλων, διασκορπίζοντας τους 

στή Θράκη, Σκυθία, Μακεδονία καί 'Ιταλία 3 . Συνεχίζει λοιπόν τή ρωμαϊκή 

πολιτική τής εγκατάστασης βαρβαρικών φύλων ή ομάδων μέσα στην επικρά

τεια τής αυτοκρατορίας. Αύτη τήν εποχή, φαίνεται πώς ή πολιτική αυτή 

αποκτά νέο περιεχόμενο καί προσλαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις πού θά 

διαφανούν καλύτερα λίγο αργότερα δταν στά 348 ό γιος του Κωνστάντιος 

θά δεχθεί στην αυτοκρατορία καί θά εγκαταστήσει στην περιοχή τής Nico-

polis ad Istrum τους χριστιανούς γότθους τοΰ Ούλφίλα*. Το Βυζάντιο 

χρησιμοποιώντας στην εξωτερική του πολιτική τή νέα χριστιανική ιδεολογία, 

ευρέως διαδεδομένη σ' δλη τήν επικράτεια τής αυτοκρατορίας θά προσπαθήσει 

στο έξης δχι μόνο νά συγκρατήσει καί νά απομακρύνει τους βαρβάρους άπο 

τά σύνορα του, «mais plus souvent pour les désarmer, les convertir, les 
assimiler» δπως μέ σαφήνεια ορίζει τή νέα αυτοκρατορική πολιτική έναντι 

τών ξένων λαών ό P. Lemerle 5 . 

Οί προαναφερόμενες αραιές καί αποτυχημένες επιδρομές, φαίνεται πώς 

τουλάχιστο ώς τήν εποχή τοϋ αυτοκράτορα Ίουλιανοΰ δέν επηρέασαν τήν 

οικονομική καί δημογραφική ανάπτυξη τών βαλκανικών περιοχών. Ή περι

γραφή τής Μικρας Σκυθίας άπο τον Σωζόμενο 6 τών επαρχιών Μυσίας, Δα-

1. Item cum Constanlinus Thessalonica(e) esset, Gothi per neglectos limites eruperunt 
et vastata Thracia et Moesia praedas agere coeperunt tunc Constantini rerrore et impetu 
repressi captivos Uli impetiata pace reddiderunt. . . (Excerpta Valesiana, 21, &S. 
Teubner, σελ. 16). 

2. Ζώσιμος σελ. 78 καί 89 (Mendelssohn). 
3. . . . Sed servi Sarmatarum omnes adversum dominos rebellarunt, quos pulsos 

Constanlinus libenler accepit et amplius trecento milia hominum mixtae aetatis et 
sexus per Thraciam, Scythiam, Macedoniam, Italiamque divisit (Excerpta Valesiana, 
32, Teubner, σελ. 9). 

4. Auxentius Durostorensis (εκδ. Kaufmann) σελ. 74-76; Φιλοστόργιος Έκκλ. 
'Ιστορία Π, 5, σελ. 17 - 18 (Ικδ. ,Τ. Bidez). 

5. Ρ. L e m e r l e , δ.π., σελ. 273. 
6. . . . τοντο δε το έθνος πολλάς μεν έχει και πόλεις και κώμας και φρούρια, μητρό

πολις δε εστί Τόμις, πόλις μεγάλη καί ευδαίμων παράλιος, έξ ευωνύμων είσπλέοντι τον 
Εϋξεινον καλούμενον πόντον. . . (Σωζόμενος, σελ. 263, 8κ8. Bidez-Hansen). 
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κίας καί Παννονίας άπο τήν Expositio totius mundi et g e n t i u m 1 καί ή 

αναφορά τοΰ Λιβάνιου στο ανθούν τοις απασιν έθνος το 'Ιλλυριών κατά τήν 

εξιστόρηση τής εισβολής τών Σαρματών σέ περιοχές τοΰ Ίλλυρικοΰ (361 -

363) 2 , μαρτυρούν οχι μόνο τήν οικονομική άλλα καί τήν κοινωνική καί δη

μογραφική ανάπτυξη πού γνωρίζουν οί μνημονευθείσες περιοχές στο α' μισό 

τοΰ 4ου αϊ. 

Ωστόσο, ή μακρά περίοδος ειρήνης ανάμεσα στους Γότθους (κυρίαρχος 

λαός στις βορειοδουναβικές περιοχές στον 4ο αι. ) καί τους Βυζαντινούς, εϊχε 

καί τήν αρνητική της πλευρά. Δημιούργησε στή στρατιωτική καί πολιτική 

διοίκηση τής Θράκης υπερβολικό αίσθημα ασφαλείας καί τήν οδήγησε σέ 

πλήρη αδράνεια καί εφησυχασμό. 'Από τα πρώτα χρόνια τοΰ αυτοκράτορα 

Βάλη αρχίζει ή αντίστροφη μέτρηση για τις περιοχές τής βαλκανικής Χερ

σονήσου. 'Αποκαλυπτική τής κατάστασης πού επικρατεί αυτή τήν εποχή 

στή Θράκη εϊναι ή περιγραφή τοΰ Θεμίστιου, τής οποίας τα σπουδαιότερα 

σημεία θά μπορούσαμε νά συνοψίσουμε στά εξής: πλήρης αποδιοργάνωση 

τοΰ στρατοΰ, απογύμνωση καί κατάρρευση τών φρουρίων, αδιαφορία καί ασυ

δοσία τών στρατιωτικών διοικητών καί αξιωματούχων τής περιοχής3. Δε

δομένης αυτής τής κατάστασης καί τής ευνοϊκής για τους εχθρούς φυσικής 

διαμόρφωσης τοΰ Κάτω Δούναβη (ελη, διακεκομένη ροή τοΰ ποταμού, κόλ

ποι κλπ.), δπως τήν περιγράφει ό 'ίδιος συγγραφέας*, ήταν φυσικό οί Γότθοι 

νά επιχειρούν απρόσκοπτα συνέχεις λαθραίες ληστρικές επιδρομές σέ εποχή 

κατά τήν οποία ϊσχυε ακόμη ή συνθήκη ειρήνης πού είχαν συνάψει μέ τους 

Βυζαντινούς. 

Καί ενώ στο αποδιοργανωμένο σύνορο τοΰ Δούναβη οί ((σύμμαχοι» Γότθοι 
προβαίνουν σέ συχνές επιχειρήσεις λεηλασίας, ή εσωτερική κρίση πού διέρχεται 

1. . . . Moesiam et Daciam, provincias sibi quidem sufficientes, frigora autem magna 
habentes, quarum civitas magna Naissus dicitur. Deide Pannonia Regio, terra dives 
in omnibus, fructibus quoque et iumenlis et negotiis ex parte et mancipiis. . . (Expositio-
totius mundi et gentium LVII, σελ. 196, Rougé). 

2. . . . διέβησαν τον "Ιστρον Σαυρομάται. . . κατέσνραν άνθοΰν τοϊς απασιν έθνος το 
'Ιλλυριών, μετήνεγκαν εις τήν αυτών μεγάλην εύδαιμονίαν, έργον χρόνου μακρού. .. (Liba
nais Selected Works, Ι, σελ. 498, 'έχ8. Α. F. Norman - Heinermann). 

3. . . . τέως μεν γαρ εκ τής περί τάς φρουράς όλιγωρήσεως επεπιστεύκεισαν οί πολέμιοι 
επ' αύτοϊς άτεχνώς κεϊσθαι καί τον πάλεμον και τήν είρήνην, όρώντες τους μεν στρατιώτας 
ου μόνον άνόπλους, άλλα και άχίτωνας τους πολλούς, καί ταϊς ψυχαϊς και τοϊς σώμασι 
καταπεπτωκότας- φρουράρχας δε και ταξιαρχίας εμπόρους μάλλον και τών άνδραπόδων 
καπήλονς, οίς τοϋτο μόνον έργον προσέκειτο, πλείστα μεν ώνήσασΟαι, πλχϊατα δέ και 
απεμπόλησαν τών φυλακών δέ έλαττοΰσθαι τον αριθμόν, δπως αν γίνοι το κέρδος αϋτοϊς 
ή μισθοφόρο τών εκλειπόντων ταντα δέ τα φρούρια κατερρυηκότα, γυμνά και ανθρώπων 
και 'όπλων. . . (Θεμίστιος, σελ. 162, Dindorf). 

4. Θεμίστιος, σελ. 163. 

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 26/01/2016 17:48:20 |

http://epublishing.ekt.gr


320 ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΟΥΡΑ 

ή αυτοκρατορία μέ τήν επανάσταση τοΰ Προκόπιου οξύνει τήν κατάσταση. 

Μονάδες Γότθων τάσσονται στο πλευρό τοΰ σφετεριστή, επικαλούμενοι το 

foedus τοΰ 332 1 . 

Στην περίοδο τών γνωστών εκστρατειών τοΰ Βάλη εναντίον τών Γότθων 

(367 - 369) πού ακολουθούν τήν ήττα τοΰ Προκόπιου, οί περιοχές τής Θρά

κης στενάζουν οικονομικά κάτω άπο το βάρος τοΰ ανεφοδιασμού (σέ τρόφιμα) 

καί τής συντήρησης τών στρατευμάτων του για τρία ολόκληρα χρόνια2. Το 

αίσιο τέλος τών εναντίον τών Γότθων εκστρατειών καί ή μακρά παραμονή του 

στή Μυσία τής Θράκης, επιτρέπουν στον αυτοκράτορα νά ξεκινήσει το έργο 

τής αναδιοργάνωσης καί ανασύστασης τοΰ δουναβικοΰ limes. Τόσο κατά μή

κος τοΰ ποταμού δσο καί στο εσωτερικό τών επαρχιών επιχειρεί ένα τεράστιο 

έργο ανοικοδόμησης μέ τήν επισκευή ή τήν εκ καινής ανέγερση φρουρίων. 

Ιίαράλληλα φροντίζει για τήν επάνδρωση καί τον πλήρη εξοπλισμό τών στρα

τευμάτων μέ δπλα καί βέλη και μηχανήματα, άπαντα εις το εσχατον εξητα-

σμένα 3 . . . Καί νυν παρατέταται μεν ή ειρήνη δια πάντων σχεδόν τών μεθο

ρίου, παρατέταται δέ ή τοΰ πολέμου παρασκευή. Οϊδε γαρ βασιλεύς ώς εκείνοι 

μάλιστα άληθεύουσιν όσοι μάλιστα είσΐ προς τον πόλεμον ηύτρεπισμένοι· γέμει 

δέ ή μεν δχθη φρουρίων, τα δέ φρούρια στρατιωτών, οι στρατιώται δέ οπλών, 

τα δέ όπλα κάλλους αμα και ασφαλείας. . . οϋτε καί έξωθεν και ίνδοθεν ημάς 

ειρήνη κατέχει, τους πολεμίους μέν ό τών όπλων φόβος, τους στρατιώτας δέ 

ό τών νόμων, διείργει δέ Σκύθας Ρωμαίων ου ποταμός, ου τέναγος, ου θριγκία 

ταϋτα μέν γαρ αν τις και διακόψειε και διαπλεύσειε και ύπερβαίη' άλλα φόβος 

δν ουδείς πώποτε υπερέβη καταδεέστερον είναι πεπιστευκώς. . . * 

Αυτή τή λαμπρή περιγραφή μας παραδίδει ό Θεμίστιος γιά τήν αποκατά

σταση τοΰ βορείου συνόρου γύρω στά 370. Δυστυχώς αύτη ή εικόνα δέν έμελλε 

νά διατηρηθεί γιά πολύ ζωντανή στή μνήμη τών συγχρόνων τοΰ συγγραφέα. 

Λανθασμένες πολιτικές πρωτοβουλίες πολύ σύντομα θά τήν αμαυρώσουν. Ή 

ανοργάνωτη μαζική εγκατάσταση τών Βησιγότθων μέσα στις βόρειες επαρ

χίες τής βαλκανικής Χερσονήσου καί ή ραγδαία εξέλιξη τών γεγονότων πού 

τήν ακολουθούν5, θά εγκαινιάσουν μια νέα εποχή γιά τις βόρειες επαρχίες 

τής αυτοκρατορίας καί θά σημαδέψουν τήν τύχη τοΰ δυτικού της τμήματος 

1. Για τήν τύχη τών γοτθικών μονάδων πού συμμετείχαν στην επανάσταση τοϋ Προ
κοπίου βλ. H e r w i g W o l f r a m , Geschichte der Goten, München 1979, σελ. 70-71. 

2. Codex Theodosianus VII 4, 15, σελ. 318 (Mommsen 1, μέρος 2o) Πρβλ. 
V. V e 1 k ο ν, δ.ττ., σελ. 41 - 42. 

3. Θεμίστιος, σελ. 162 (Dindorf). 
4. "Ο.π. σελ. 164 - 5. 
5. Σωκράτης, Έκκλ. "Ιστορία IV, 34 col. 555 - 556 (P. G. 67). —Εύνάπιος, 'Ιστο

ρία ή μετά Δέξιππον, σελ. 235-238 (εκδ. Dindorf, HGM 1).—Amm. Marcellinus 
III, σελ. 398-400, 402, 404 (LCL, 331).—Ζώσιμος, σελ. 175 (Mendelssohn).—Σω
ζόμενος, σελ. 295 (Bidez-Hansen).—'Ιορδάνης, Getica, σελ. 92 (MGH ΑΑ, τόμ. V, 1). 
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(pars occidentis) άλλα μακροπρόθεσμα καί εκείνη τοΰ ανατολικού (pars 

orientis). Ή κακή διοίκηση τών επαρχιών τής Θράκης άπο τή μιά, ή απιστία 

καί απληστία τών προσφύγων γότθων άπο τήν άλλη, θά διαψεύσουν τις προσ

δοκίες τοΰ αυτοκράτορα γιά τα οφέλη πού θ' αποκόμιζε ή αυτοκρατορία άπο 

τήν εγκατάσταση τους σέ εδάφη της, πού θά ήταν: ή εξασφάλιση εργατικών 

χεριών γιά τις έρημες καί ακαλλιέργητες περιοχές, ή ενίσχυση καί επάνδρωση 

τών επαρχιακών στρατευμάτων μέ βαρβάρους καί ή ως έκ τούτου αύξηση τών 

εσόδων τής αυτοκρατορίας, ή διαφύλαξη τών συνόρων άπο άλλους εξωτερικούς 

εχθρούς. Οί προσδοκίες τοϋ αυτοκράτορα καί ή εμπιστοσύνη του στο βαρβαρικό 

στοιχείο ήταν τέτοια, πού θεωρώντας τους Γότθους καλύτερους φύλακες τών 

συνόρων άπο τους Ρωμαίους, ήμέλλει τοϋ λοιποϋ τους 'Ροιμαίων στοατιώτας 

αϋξήναιΧ. 

Ή εξέγερση τών Βησιγότθων τοΰ Φριτιγέρνη σχεδόν αμέσως μετά το πέ

ρασμα τους στην αυτοκρατορία προκαλεί τήν πιο μεγάλη στρατιωτική, πολι

τική καί κοινωνική αναστάτωση πού είχαν ώς τότε γνωρίσει οί βορειο-βαλκα-

νικές περιοχές. Τήν πολυάνθρωπο, εύδαίμονα καί εύανδρο Θράκη ή τών Σκυθών 

άπιστος και παράλογος επανάστασις εξαπιναίως και παρα^ρ^ΐία τής διαβά-

σειος σνντολμηθεΐσα και άνοιδήσασα κατεστόρεσεν εν τοσόνδε και καθημάζευε 

ταΐς συμφοραϊς ώστε χρνσον άποδειχθήναι προς τα Θράκια πάθη τήν Μυσών 

παροιμιώδη λεία, αναφέρει σ' έ'να σημείο τής δραματικής του αφήγησης ό 

ιστορικός Εύνάπιος, δίνοντας έτσι το μέτρο τής αιφνίδιας καί δυσμενούς τρο

πής πού πήραν τα πράγματα. Ό ί'διος συγγραφέας, προσδιορίζοντας στή συνέ

χεια το μέγεθος καί το είδος τής καταστροφής, υπογραμμίζει τή διάσωση τών 

πόλεων χάρη στά τείχη καί τα οχυρωματικά έργα σέ αντιπαράθεση μέ τήν 

ολοσχερή καταστροφή πού υπέστη ή ύπαιθρος2. 

Ό Άμμιανος Μαρκελλινος, σύγχρονος μέ τά γεγονότα συγγραφέας, προσδί

δοντας στην εξιστόρηση τους τον πιο δραματικό τόνο, επιβεβαιώνει τον Εύ-

νάπιο σχετικά μέ τήν καταστροφή τής υπαίθρου καί τον αποδεκατισμό τοΰ 

πληθυσμού τών ανοχύρωτων χωριών. Σύμφωνα μέ τήν αφήγηση του, δλα τά 

γοτθικά φΰλα τής Θράκης, ενωμένα καί έχοντας επικεφαλής τον Φριτιγέρνη 

καί οδηγούς αιχμαλώτους ή δυσαρεστημένους ντόπιους, επιδίδονται μέ αγριό

τητα σέ καταστροφές καί λεηλασίες δλων σχεδόν τών περιοχών τής υπαίθρου 

καί στον αφανισμό τοϋ πληθυσμού αδιακρίτως φύλου καί ηλικίας3. Περιγρά

φοντας μέ κάθε λεπτομέρεια τις εχθρικές επιχειρήσεις τών Γότθων στή Θράκη 

1. Σωκράτης, Έκκλ. 'Ιστορία IV 34, 4 4 col. 556 (P.G. 67). 
2. Εύνάπιος, σελ. 237-238 (HGM 1). 
3. Amm. Marcellinus III, σελ. 424 (LCL, 331). 'Αξίζει να επισημάνουμε εδώ δτι 

τις συχνές μετακινήσεις τών Γότθων μέσα στή Βαλκανική καί τήν προσέγγιση τών χωριών 
διευκόλυνε σέ μεγάλο βαθμό το ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο της περιοχής, το όποιο θά παίξει 
παρόμοιο ρόλο καί στους επόμενους αιώνες. 

21 
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κατά τά έτη 376 - 378, αναφέρει μεταξύ άλλων Οτι ό Φριτιγέρνης, διαπιστώ

νοντας τήν απειρία καί ανικανότητα τών στρατευμάτων του νά εκπορθήσουν 

φρούρια καί οχυρωμένες πόλεις, τους δίνει εντολή νά στραφοΰν στην ύπαιθρο 

καί κυρίως σέ εύφορες περιοχές1. 

Ό αγροτικός λοιπόν πληθυσμός καί ή οικονομία τών βορείων επαρχιών τής 

βαλκανικής Χερσονήσου δέχονται το πρώτο ßocpo πλήγμα. Ή θέση τους επι

δεινώνεται ακόμη περισσότερο μέ την προέλαση προς τ ' ανατολικά μιας άλ

λης μεγάλης βαρβαρικής ομάδας πού είχε περάσει το Δούναβη κρυφά, επω

φελούμενη άπο τήν ανώμαλη κατάσταση πού επικρατούσε στο βόρειο σύνορο. 

Πρόκειται γιά τον ισχυρό συνασπισμό 'Οστρογότθων, Οΰννων καί 'Αλανών 

μέ επικεφαλής τους Άλάθεο καί Σάφρακα, οί όποιοι προηγουμένως δροΰσαν 

στο 'Ιλλυρικό χωρίς σταθερή έδρα άλλα σάν vastatorii globi2. To 377 ενώ

νονται μέ τους ΒησιγότΟους τοΰ Φριτιγέρνη, οι όποιοι αυτή τήν εποχή διέρ

χονται μεγάλη κρίση άπο τήν έλλειψη τροφίμων καί τήν πίεση τών βυζαντινών 

στρατευμάτων. Τους δέχονται σέ συμμμαχία spe praedarum ingent ium 3 , 

ή οποία θά μείνει σέ ισχύ καί μετά τή μάχη τής Άδριανούπολης. Στόχος τών 

συντονισμένων τους πλέον ενεργειών θά είναι καί πάλι οί πλούσιες αγροτικές 

περιοχές καί ό πληθυσμός τής υπαίθρου4. 

Οί μεγάλες πόλεις αντίθετα, τά φρούρια καί ό αστικός πληθυσμός σ' αυτή 

τήν πρώτη σοβαρή κρίση πού διήλθαν οί βαλκανικές περιοχές, φαίνεται πώς 

δέν υπέστησαν σημαντικές καταστροφές ή απώλειες. Καμιά πηγή δέν μνη

μονεύει άλωση καί καταστροφή πόλης ή φρουρίου. Στην προσπάθεια τους 

πριν άπο τή μάχη τής Άδριανούπολης νά περικυκλώσουν καί νά πολιορκήσουν 

μεγάλες πόλεις (Beroe, Adrianopolis, Nicopolis κλπ.) οί Βησιγότθοι απέ

τυχαν καί υπέστησαν μεγάλη ήττα άπο το στρατιωτικό διοικητή τής Θράκης 

Σεβαστιανό, ό όποιος στή συνέχεια τους αφαίρεσε καί τήν πλούσια λεία τών 

επιδρομών τους 5 . 'Απόδειξη τής ανικανότητας τους νά κυριεύσουν οχυρωμένη 

πόλη αποτελεί κυρίως ή αποτυχία τους νά εκπορθήσουν τήν "Αδριανούπολη, 

μολονότι έ'ξω άπο τά τείχη της κατήγαγαν τήν πιο λαμπρή τους νίκη επί τών 

Βυζαντινών6. 'Εξάλλου, μετά τή νίκη τους στην Άδριανούπολη ενωμένοι 

1. Amm. Marcellinus III, σελ. 422 (LCL, 331). 
2. Σχετικά μέ τον τρόπο καί τον τόπο εισβολής της μεγάλης οΰννο-γοτθο-αλανικης 

ομάδας στην αυτοκρατορία βλ. Η. W o l f r a m , δ.π., σελ. 139 - 140. Για τή δράση τους 
στο 'Ιλλυρικό βλ. L â s z l o V â r a d y , Das letzte Jahrhundert Pannoniens 376 -
476, Amsterdam 1969, σελ. 32 - 33. 

3. Amm. Marcellinus III, σελ. 436. "Ολη τή σειρά τών γεγονότων πού προηγήθηκαν 
της μάχης της Άδριανούπολης βλέπε H e r w i n g W o l f r a m , δ.π., σελ. 141 - 148. 

4. . . . agros vero fertiles late distentos et longe, ad extremam vastavere penuriam, 
cultoribus caesis aut captis (Amm. Marcel. I II , σελ. 500). 

5. Amm. Marcellinus III, σελ. 458, 460 (LCL, 331). 
6. Amm. Marcellinus III, σελ. 472, 480. Πρβλ. Η. W o l f r a m , δ.π., σελ. 148 - 150. 
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δπως προαναφέραμε μέ Άλανούς καί Οΰννους, ενώ επιδίδονται μέ αγριότητα 

στή λεηλασία καί ερήμωση τών εύφορων αγροτικών περιοχών τής Περίνθου, 

άδυνατοΰν νά πολιορκήσουν τήν ΐδια τήν πόλη 1 . 

Ή αδυναμία τους βέβαια νά κυριεύσουν πόλεις καί φρούρια στοίχισε ακριβά 

στην ύπαιθρο καί τους αγροτικούς οικισμούς, τους οποίους μπορούσαν νά 

προσεγγίσουν. Φορολογικός νόμος τοΰ 377 περιέχει ευνοϊκές διατάξεις γιά 

τις επαρχίες Μικρά Σκυθία καί Κάτω Μυσία, γεγονός πού επιβεβαιώνει τήν 

οικονομική τους κατάρρευση2. Τις 'ίδιες επαρχίες λίγα χρόνια πρίν, ό αυτο

κράτορας Βάλης δέν δίσταζε, εκδίδοντας φορολογικά διατάγματα καί νόμους, 

νά τις επιβαρύνει διαρκώς μέ οικονομικές καί υλικές συνεισφορές γιά τον ανε

φοδιασμό τοΰ στρατοΰ καί τήν οχύρωση τοΰ limes3. 

Μεγάλη οικονομική κρίση κατά τήν Ϊδια χρονική περίοδο διέρχονται επίσης 

οί επαρχίες τοΰ 'Ιλλυρικού. Οί συνεχείς βαρβαρικές επιδρομές καί τά αυστηρά 

φορολογικά μέτρα τοΰ praefeetus praetorio Probus καθιστοΰν παροιμιώδη 

τήν οικονομική κατάσταση τής Παννονίας4. Οί συνθήκες πού είχαν δημιουρ

γηθεί στις ανατολικές κυρίως επαρχίες τοΰ 'Ιλλυρικού άπο τις εφόδους τών 

ισχυρών βαρβαρικών φύλων ήταν τέτοιες πού, Οπως αναφέρει ό Ζώσιμος, 

κατέστησαν εις ανάγκην τον βασώέα Γρατιανον ενδοϋναι σφίσιν, άπολιπούσαις 

τα èv Κελτοις, δια τοϋ "Ιστρου Παιονίαν καί τήν ανω Μυσίαν καταλαβεΐ,ν. 

Σκοπός καί βασικό του μέλημα ήταν ν' απαλλάξει τις επαρχίες τής συνεχούς 

τούτων εφόδου5. Ό μεγάλος κίνδυνος πού απειλεί τό σύνορο τοΰ Δούναβη 

μετά τή μάχη τής Άδριανούπολης καί ή ανεμπόδιστη σχεδόν διέλευση βαρ

βαρικών εθνών άπο τό Ρήνο, τήν ϊδια εποχή, τόν υποχρεώνουν νά επισπεύσει 

τήν εκλογή συναυτοκράτορα. 'Αποκαλυπτική ή εικόνα πού μας παρέχει ό 

Ζ ώ σ ι μ ο ς : Θράκης μέν vitò τών εφεστώτων ταύτη βαρβάρων κατεχόμενης και 

τών περί Μυσίαν και Παιονίαν τόπων υπό τών ταύτη βαρβάρων ενοχλουμένων 

τών δέ υπέρ τον Ρήνον εθνών άκωλύτως ταϊς πόλεσιν επιόντων, αίρειται τής 

βασιλείας κοινωνόν Θεοδόσιον6. 

1. . . . fixis iuxta Perinthum castris, ipsam quidem urbem cladum memores pristi-

narum nec adire nec templare sunt ausi, agros vero fertiles late distenlos et longe ad 

extremam vastavere penuriam cultoribus caesis aul captis. . . (Amm. Marc. I I I , σελ. 500). 

2. Cod. Theodosianus VII, 6, 3, σελ. 325 (Mommsen I, 2) . 

3. Βλέπε πιο πάνω, σελ. 320. 

4. Ecce scimus fame laborasse Ilaliam et Africani. Siciliam et Sardiniam. dicant 

mathematici, si omnes hi unum fatum habuerunt, cum inter centum nec duorum sibi 

fata convenire posse dicantur, erubescant et taceant et dea subplices manus tendant, 

in cuius palesiate sunt omnia, sed in hoc forte subreptum est fatis. quid dicemus de 

Pannonia, quae sic erasa est, ut remedium habere non possiti (Ps. August inus, Quae-

stiones 115, 49, CSEL 50, σελ. 334). Πρβλ. L. Vârady , δ.π. σελ. 33 - 36. 

5. Ζώσιμος, σελ. 189 (Mendelssohn). 

6. Ζώσιμος, σελ. 1 7 9 - 1 8 0 . 
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Δεδομένης αυτής τής συγκυρίας, όπως τήν παρουσιάζει ό Ζώσιμος, καί επί 

πλέον τής αποδιοργάνωσης τών στρατευμάτων, τής οικονομικής καταστροφής 

καί τής μείωσης τοΰ πληθυσμοΰ, ό Θεοδόσιος, αυτοκράτορας πλέον τοΰ ανα

τολικού τμήματος, υπογράφει στά 382 τή γνωστή συνθήκη ειρήνης μέ τήν 

οποία εγκαθιστά τους Γότθους στή Θράκη επίσημα ως συμμάχους1. Μολο

νότι ό πανηγυριστής του Θεμίστιος προσπαθεί νά προσδώσει στην πολιτική 

του έναντι τών Γότθων ένα νέο ιδεολογικό περιεχόμενο2, είναι σαφές Οτι 

λόγοι ιστορικής αναγκαιότητας τοΰ υπαγορεύουν τήν παραπάνω απόφαση. Οί 

έ'ρημες άπό πληθυσμό αγροτικές περιοχές έ'χουν ανάγκη άπό εργατικά χέρια, 

ενώ è απογυμνωμένος στρατός χρειάζεται ενίσχυση καί επάνδρωση έ'στω καί 

άπό τις τάξεις τών βαρβάρων. Μέσα άπό τά έπιχειρήματα-έρωτήματα πού 

παραθέτει δ Θεμίστιος γιά νά αιτιολογήσει τήν δήθεν φιλανθρωπίαν τοϋ αυτο

κράτορα, αποκαλύπτει ό ϊδιος τους πραγματικούς λόγους τής μεγάλης πολι

τικής του απόφασης: πότερον οϋν βέλτιον νεκρών εμπλήσαι τήν θράκην ή 

γεωργών; και τάφων αποδεϊξαι μεστήν ή ανθρώπων; καί βαδίζειν δι αγρίας 

ή δι' είργασμένης; και άριθμεΐν τους πεφονημένους ή τους άροϋντας; και 

μετοικίζειν ει τύχοι, Φρύγας καί Βιθυνούς ή συνοικίζειν ους κεχειρώμεθα;..3 

Ή ένταση πού επικρατοΰσε στά Βαλκάνια εκτονώθηκε, έ'στω προσωρινά, 

μέ τή νέα πολιτική τοΰ αυτοκράτορα Θεοδοσίου, ή όποια είχε παράλληλα καί 

τους επικριτές της μέ επικεφαλής τον ρήτορα Συνέσιο. Ό Συνέσιος «vieux 

romain, réactionnaire et xénophobe» όπως τον χαρακτηρίζει ό Lemerle 4 , 

αποδίδει δλες τις ατυχίες τής αυτοκρατορίας στο έλεος τοΰ αυτοκράτορα χάρη 

στο όποιο κατά τήν άποψη του, εγκατέστησε στο ρωμαϊκό έδαφος βαρβάρους 

οί όποιοι αρετής ου ξυνίησιν&. Βέβαια, ή συνθήκη ειρήνης τοΰ Θεοδοσίου μέ 

τους Γότθους τής Θράκης δέν είναι παρά ή πραγματοποίηση κοινής απόφασης 

Γρατιανοΰ-Θεοδοσίου γιά συντονισμένη καί άπό κοινοΰ αντιμετώπιση τών 

βαρβάρων τοΰ Δούναβη. Δύο χρόνια πρίν, ό Γρατιανός είχε υπογράψει στο 

Σίρμιο παρόμοια συνθήκης ειρήνης μέ τους Άλάθεο καί Σάφρακα, μέ τήν 

οποία εγκαθιστούσε επίσημα στην Παννονία τις μεγάλες βαρβαρικές ομάδες 

πού είχαν εισβάλλει στό 'Ιλλυρικό8. 

Μολονότι ή εγκατάσταση τών Γότθων άπό τον Θεοδόσιο καί Γρατιανό 

1. Σχετικά μέ τή συνθήκη ειρήνης τοϋ 382 βλέπε κυρίως Ε ύ. Χ ρ υ σ ό ς , Το Βυ
ζάντιο καί οί Γότθοι, Θεσσαλονίκη 1972, σελ. 146- 166.—'Επίσης Η. W o l f r a m 
δ.π., σελ. 156-157. 

2. Θεμίστιος, σελ. 237, 252 - 4, 257 (Dindorf ). 
3. Θεμίστιος, σελ. 256. 
4. Ρ. L e m e r l e , δ.π. σελ. 278. 
5. Συνέσιος, είς τον Αυτοκράτορα XXI Α - Δ, Fontes Historiae Daco-Romanae== 

FHDR. σελ. 182, 184. 
6. Βλ. L. V â r a d y, δ.π., σελ. 36 καί Ε ύ α γ γ . Χ ρ υ σ ό ς , δ.π., σελ. 137. 
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στην αυτοκρατορία εμφανίζεται μέσα άπό τις ηχηρά αντικρουόμενες θέσεις 

τών συγγραφέων τής εποχής άλλα καί μέσα άπό εκείνες τών συγχρόνων ιστο

ρικών 1, σάν ένας νέος θεσμός τής εξωτερικής πολιτικής τοΰ Βυζαντίου, στην 

πραγματικότητα δέν εϊναι παρά ή συνέχεια μιας παραδοσιακής πολιτικής 

προσαρμοσμένης αυτή τή φορά στή νέα κατάσταση καί τις νέες συνθήκες πού 

έχουν διαμορφωθεί στο βόρειο σύνορο. Ό Μ. Κωνσταντίνος καί οί διάδοχοι 

του στην αντιμετώπιση τοΰ βαρβαρικού προβλήματος κατάφεραν νά διατηρή

σουν μιά κάποια ισορροπία ανάμεσα στά πολεμικά καί διπλωματικά μέσα. 

Ό Βάλης συνέχισε τήν ϊδια περίπου πολιτική ενώ οί Θεοδόσιος καί Γρατιανός 

ελλείψει άλλων επιλογών αποφασίζουν, έ'χοντας νομίζουμε πλήρη επίγνωση 

τοΰ κόστους πού συνεπαγόταν ή απόφαση τους, νά καταφύγουν σέ ειρηνική 

λύση τοΰ προβλήματος. Συνέπεια τών ειρηνικών τους μέτρων ήταν αναμφίβολα 

μιά κάποια αναζωογόνηση τών αγροτικών περιοχών τοΰ 'Ιλλυρικού καί τής 

Θράκης. Χαρακτηριστική είναι ή παρότρυνση τοΰ Θεμίστιου προς τους Θρά

κες καί Μακεδόνες νά εγκαταλείψουν τά τείχη καί νά επιστρέψουν στους αγρούς 

τους μέ άροτρα καί δρέπανα2. 

Ή ανεκτική βέβαια έναντι τών γοτθικών φύλων πολιτική τοΰ Θεοδοσίου 

δυσχεραίνει μερικές φορές τή θέση τών βορείων επαρχιών. Ή ευνοϊκή αντι

μετώπιση τών ηττημένων άπό τόν Πρόμωτο Γοθρίγγων καί τών φοιδεράτων 

γότθων τής Τόμις 3 αποκαλύπτει μιά αυτοκρατορική πολιτική «régie non 

par los intérêts de la province mais uniquement par ceux de la capi

tale»4 . Τό προσωπικό του επίσης συμφέρον ϊσως περισσότερο καί άπό εκείνο 

τής πρωτεύουσας τοΰ υπαγορεύει τή χαλαρή καί αντικειμενικά απαράδεκτη 

πολλές φορές ευνοϊκή του στάση. Συμμαχικά στρατεύματα άπό τήν περιοχή 

τοϋ Δούναβη αποτελούσαν, ως γνωστόν, τό κύριο σώμα τοΰ στρατού στις 

1. Ό F. L o t (Les invasions germaniques, la pénétration mutuelle du monde 
barbare et du monde romain, Paris 1935, σελ. 63) επικρίνει τήν πολιτική τοϋ Θεοδο
σίου καί χαρακτηρίζει την εγκατάσταση τών Γότθων στην αυτοκρατορία σαν <(Etat dans 
l'état». Ό Α. Ρ i g a n i ο 1 (L'Empire chrétien (325 - 395), 2η έκδοση, Παρίσι 1972, 
σελ. 234) προχωρεί περισσότερο χαρακτηρίζοντας τον γοτθικό πληθυσμό της αυτοκρατο
ρίας σαν «un corps étranger, un poison dans l'organisme de l 'Etat Romain». 'Αντί
θετα ό P. L e m e r l e (ο.π., σελ. 279) εκθέτοντας τους λόγους πού οδήγησαν τόν Θεο
δόσιο στην απόφαση του καταλήγει: «il y a de la sévérité à accabler Théodose pour 
avoir tenté, dans un coin de la Thrace, une expérience limitée de colonat militaire». 
Ό Ε ύ α γ γ . Χ ρ υ σ ό ς (δ.π., σελ. 165), αναλύοντας διεξοδικά τους δρους της συνθή
κης, συμπεραίνει δτι οί Γότθοι «διετήρησαν τήν αύτόνομον οργάνωσιν τών φυλών των ουχί 
ώς προνόμιον, άλλ' ώς ανάγκην, διότι άπεκλείσθησαν τής ρωμαϊκής «πολιτείας» (jus ci
vitatis)». 

2. Θεμίστιος, σελ. 446 (Dindorf). 
3. Ζώσιμος, σελ. 194 - 198 (Mendelssohn). 
4. V. T ä p k o v a - Z a i m o v a , La politique de Byzancc dans ses rapports avec 

les "barbares", Etudes historiques II (1965), σελ. 33. 
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εκστρατείες του εναντίον τών σφετεριστών τοΰ θρόνου Μαξίμου καί Ευγένιου *. 

Στά τελευταία χρόνια τοΰ 4ου αι. εμφανίζονται μέ σύντομες αλλά κατα

στρεπτικές γιά τά Βαλκάνια επιδρομές οί Ούννοι, λαός πού πρόκειται νά παίξει 

πρωτεύοντα ρόλο στην περιοχή κατά τό α' μισό τοΰ 5ου α'ιώνα. Ή έμφάνιοή 

τους δέν αναστατώνει μόνο τό ντόπιο πληθυσμό τής περιοχής άλλα, πολύ 

περισσότερο, τους φοιδεράτους γότθους, οί όποιοι σύμφωνα μέ τους όρους 

τής συνθήκης τοΰ 382 έ'χουν επωμισθεί τό βάρος τής υπεράσπισης τοΰ συνόρου 

άπό άλλους εξωτερικούς εχθρούς. Ή πίεση τών νέων εξωτερικών εχθρών 

οδηγεί αναπόφευκτα στην εξέγερση τών Βησιγότθων συμμάχων μέ επικεφα

λής τον Άλάριχο. Ό θάνατος τοΰ αυτοκράτορα Θεοδοσίου, λίγα χρόνια αργό

τερα, επιτείνει τήν κρίση πού διέρχονται οί βαλκανικές περιοχές ενώ ή ορι

στική αποχώρηση τοΰ Άλαρίχου μέ το στρατό του θά τις απαλλάξει άπό τήν 

επικίνδυνη παρουσία του 2 . 

"Ολα τά παραπάνω γεγονότα τής τελευταίας δεκαετίας τοΰ 4ου αι. (επι

δρομές τών Ούννων, θάνατος τοΰ Θεοδοσίου, εξέγερση καί περιπλάνηση τοΰ 

Άλαρίχου στή Βαλκανική) προκάλεσαν καί πάλι τήν αποδιοργάνωση πολλών 

περιοχών τοΰ Ίλλυρικοΰ καί τής Θράκης. Οί αναφορές τοΰ Κλαυδιανοΰ3 

στις έ'ρημες περιοχές τής Παννονίας, στά κατεστραμμένα τείχη τής Θράκης, 

στους έγκαταλελειμένους αγρούς τής Μυσίας, δέν αφήνουν καμμιά αμφιβολία 

γιά τήν ευκολία μέ τήν οποία οί βάρβαροι θά επιχειρούσαν στο έξης τις επι

δρομές τους νότια τοΰ Δούναβη. Οί συγγραφείς τοΰ 5ου αϊ. Φιλοστοργίας καί 

Ζώσιμος, περιγράφοντας τή διέλευση τοΰ Γαϊνά άπό τή Θράκη γύρω στά 

400, κάνουν σύντομη μνεία τών καταστροφών πού έχει υποστεί ή περιοχή 

καί τής παντελοΰς έ'λλειψης αγαθών 4. Βέβαια, οί καταστροφές πού επιση

μαίνουν οί προαναφερόμενοι συγγραφείς άφοροΰν μάλλον σέ αγροτικές περιο

χές μέ ανοχύρωτα χωριά, άποψη πού στηρίζεται σέ δύο κυρίως λόγους: 

α) Τά ονόματα πολλών, γνωστών μέχρι αύτη τήν εποχή, αγροτικών οικι

σμών δέν αναφέρονται μετά τό τέλος τοΰ 4ου αι. σέ καμιά ιστορική πηγή καί 

β ) άπό κανένα συγγραφέα τής εποχής δέν μνημονεύεται καταστροφή ή κατάληψη 

μεγάλης πόλης ή φρουρίου- συχνά γίνεται λόγος γιά ανικανότητα τών εισβο

λέων νά τις πολιορκήσουν. Τά γεγονότα τών ετών 376 - 382 καί οί αναταρα

χές τής τελευταίας δεκαετίας τοΰ 4ου αι. οδήγησαν ιδιαίτερα τις βόρειες έπαρ-

1. Βλ. L. V â r a d y , δ.π., σελ. 56 - 57 καί 78 - 82.— 'Επίσης, H . W o l f r a m , 
δ.π., σελ. 159 - 163. 

2. Η. W ο 1 f r a m, δ.π., σελ. 164 - 167. 
3. Κλαυδιανός V, VIII, σελ. 168 (FHDR 2). 
4. . . . έπει δέ ή Θράκη έξηρήμωτο, και οίίτε παρέχειν τι τών επιτηδείων ην δυνατή. . . 

επί Χερρόνησον δ Γαϊνάς στέλλεται. . . (Φιλοστόργιος, σελ. 139).— Γαΐνας δέ το πολύ 
τής δυνάμεως μέρος αποβολών ήπερ εϊρηται, μετά τών λειπομένων επί τον "Ιστρον άπέ-
τρεχε, πεπορθημένην δή τήν Θράκην έκ τών προλαβουσών εφόδων εύρων, τά δέ êv ποα\ 
ληζόμενος. . . (Ζώσιμος, σελ. 242). 

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 26/01/2016 17:48:20 |

http://epublishing.ekt.gr


ΟΙ ΒΟΡΕΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 327 

χίες σέ μεγάλη κοινωνική καί οικονομική αναστάτωση, συνέπεια τής οποίας 

ήταν, Οχι μόνο ή αλλοίωση τοΰ χαρακτήρα, άλλα καί ή μείωση τοΰ πληθυσμοΰ 

τους. Ή έντονη οικονομική κρίση καί ή αποδιοργάνωση τών αγροτικών περιο

χών ανάγκαζε συχνά πολλούς αγρότες (κυρίως coloni) νά εγκαταλείψουν τόν 

τόπο τους, αναζητώντας καλύτερη τύχη άλλου. Οί διαστάσεις πού είχε πάρει 

τό πρόβλημα ήταν τέτοιες πού υποχρέωσαν τόν Θεοδόσιο στά 392 νά εκδώσει 

νόμο μέ τόν όποιο έθετε τέρμα σ' αυτή τήν κατάσταση, δεσμεύοντας τους 

αγρότες — coloni τής Θράκης νά παραμείνουν στή γή τους 1. 

II 

Στις πρώτες δεκαετίες τοΰ 5ου αι. οί Ούννοι, μολονότι έχουν εξαπλώσει τήν 

κυριαρχία τους σέ όλες τις βορειοδουναβικές περιοχές, καθυποτάσσοντας πολ

λές μικρότερες φυλές, δέν έχουν κάνει ακόμη έντονα αισθητή τήν παρουσία 

τους μέσα στην επικράτεια τής αυτοκρατορίας. Οί μαρτυρίες τών πηγών γιά 

τήν πολεμική τους δράση μέχρι τήν εποχή τοΰ 'Αττίλα είναι σποραδικές καί 

σύντομες. Στά έτη 404 - 405 αναφέρεται άπό τόν Σωζόμενο επιγραμματικά 

κάποια εισβολή τους στή Θράκη 2. Αίγα χρόνια αργότερα, κατά τή διάρκεια 

οργανωμένης εισβολής μέ επικεφαλής τό βασιλιά τους Οΰλδη κυριεύουν μέ 

προδοσία τήν πόλη τής Μυσίας Καστραμάρτις, διατρέχοντας καί λεηλατώντας 

στή συνέχεια πολλές περιοχές τής Θράκης 3 . Ό όρος πού θέτει ό Ούλδης στις 

διαπραγματεύσεις του μέ τόν στρατιωτικό διοικητή τής Θράκης, καταβολή 

δηλαδή δασμού (Ορος καθοριστικός, Οπως θά δοΰμε, στην εξέλιξη τών ούννο-

βυζαντινών σχέσεων) αποκαλύπτει τις προθέσεις τών νέων έχθρων τής αυτο

κρατορίας4. Ό Οΰλδης δέν ενδιαφέρεται τόσο γιά λάφυρα καί αιχμαλώτους 

ούτε για παραχώρηση εδαφών προς εγκατάσταση. Στόχος του είναι, μέ τήν 

άσκηση πίεσης καί έκβιασμοΰ, ή απόκτηση χρημάτων. 

1. Per universum dioecesim Thraciarum sublato in perpetuum humanae capita-
tionis censu jugatio tantum terrena salvatur. Et ne forte colonis tributariae sortis nexibus 
absolulis vagandi et quo libuerit recedendi facultas permissa videalur, ipsi quidem ori
ginario iure leneantur, et licet, condicione, videantur ingenui, servi tarnen terrae ipsius 
cui nati sunt aeslimentur nec recedendi, quo velini aut permutandi loca habeant facultatem, 
sed possessor eorum iure utatur et patroni sollicitudine et domini potestate. Si quis vero 
alienum colonum suscipiendum retinendumve crediderit, duas auri libras ei cogatur 
exsolvere, cuius agros transfuga cultore vacuaverit, ila ut eundern cum omni peculio 
suo et aguatione restituât. (Cod. Just. XI, 52,1). 

:'.. Σωζόμενος, σελ. 383. 
3. Σωζόμενος, σελ. 396.— Φιλοστόργιος, σελ. 137 - 138.— Πρβλ. Ο. M a e n c h c n -

H e l f e n , Die Well der Hunnen, Βιένη 1978, σελ. 48 - 49. 
4 τεραπευομένον δέ τοιάδε και δασμόν όσον έβούλετο έπιτάττοντος και έπί τούτοις 

αιητίθεσθαι 'Ρωμαίοις ειρήνην ήχειν ή πόλεμον περιμένειν. . . (Σωζόμενος, σελ. 383). 
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Ή τακτική πού εγκαινιάζει ό βάρβαρος ηγεμόνας καθίσταται αποτελεσμα

τική λίγα χρόνια αργότερα όταν ή δύναμη τών Οΰννων, στην εποχή τοΰ βασι

λιά τους Ρούα, ενισχύεται σημαντικά καί ή ϊδια ή παρουσία τους αποτελεί 

πραγματική πλέον απειλή γιά τό Βυζάντιο1. Καθόλη τή διάρκεια τής βασι

λείας τοΰ Θεοδοσίου Β', ή αυτοκρατορία, συνεχίζοντας τήν πολιτική τής εξα

γοράς τής ειρήνης, επιβαρύνει σημαντικά τό δημόσιο προϋπολογισμό κατα-

βάλλοντας στους Ουννους, σέ κάθε νέα συνθήκη, διπλάσιο φόρο άπό εκείνον 

πού προέβλεπε ή προηγούμενη. 

Γιά νά επιτύχουν τό σκοπό τους οί Ούννοι, οργανωμένοι στρατιωτικά καί 

πολυάριθμοι, έπιχειροΰν σειρά επιδρομών εναντίον μεγάλων πόλεων καί φρου

ρίων. Σύγχρονες καί μεταγενέστερες πηγές μιλοΰν γιά τήν εκ θεμελίων σχεδόν 

καταστροφή πολλών μεγάλων πόλεων άπό τό Σίρμιο μέχρι τή Σερδική. Κατά 

τή διάρκεια τών δύο κυρίων φάσεων τών πολεμικών του επιχειρήσεων (441 - 2 

καί 447 - 8), ό 'Αττίλας πραγματοποιεί μιά σειρά επιδρομών άπό τά δυτικά 

προς τ ' ανατολικά, δεδομένου ότι ή έδρα του βρίσκεται στην Παννονία. Τά 

στρατεύματα του ακολουθούν τή μεγάλη στρατιωτική όδό Sirmium-Singi-

dunum-Margus-Viminacium-Naissus, τή μοναδική πού ένωνε τήν Pannonia 

Secunda καί "Ανω Μυσία μέ τή Θράκη 2 . Οί βασικοί συγγραφείς τών γεγο

νότων τής εποχής, Πρίσκος, Μαρκελλΐνος Κόμης καί Θεοφάνης μνημονεύουν 

στά κείμενα τους τήν καταστροφή τών παρακάτω πόλεων : Ρατιαρία, Βιμινάκιο, 

Σίρμιο, Ναϊσσός, Σερδική, Μάργος, Μαρκιανόπολις, Φιλιππόπολις, Άρκα-

διόπολις. Τήν ϊδια τύχη είχε καί μιά σειρά μικρότερων πόλεων καί φρουρίθ)ν 

κατά μήκος τοΰ Δούναβη3. 

Στά 441, οί Ούννοι, επωφελούμενοι άπό τό γεγονός ότι ή αυτοκρατορία 

έχει ρίξει τό μεγαλύτερο μέρος τών στρατιωτικών της δυνάμεων σέ άλλα μέ

τωπα, εισβάλλουν στή Βαλκανική. Μετά άπό μία σύντομη εκστρατεία κατά 

τήν οποία κυριεύουν τό Βιμινάκιο, υπογράφουν συμφωνία ανακωχής. Στά 

442, ξαναρχίζουν τις επιθέσεις μέ μιά σειρά επιδρομών, στή διάρκεια τών 

οποίων τά βυζαντινά στρατεύματα υπό τήν ηγεσία τοΰ "Ασπαρος υφίστανται 

συνεχείς ήττες. Μετά τήν πτώση τής Μάργου, πού βρισκόταν άπό στρατηγική 

άποψη σέ θέση κλειδί γιά τήν περιοχή, προχωροΰν νοτιότερα καί κυριεύουν 

τή Ναϊσσό. Ή πτώση της προδιαγράφει καί τήν τύχη τής Σιγγιδόνας, αν 

καί τό Ονομα τής τελευταίας αποσιωπάται άπό τις πηγές. Τήν ϊδια τύχη θά 

1. E. S t e i n , Histoire du Bas-Empire. De l'Etat romain à l'Etat byzantin 
(284-476), Παρίσι 1959, σελ. 289. 

2 .0 . M a e n c h e n - II e 1 f e n, δ.π., σελ. 86. 
3. Πρίσκος, σελ. 123 - 124, 132 - 133, 135, 145 - 6, 575 - 579 (Excerpta de Jega-

tionibus, G. de Boor).—Marcellinus Comes, σελ. 80 - 82 (MGII AA XI, 1).—Θεοφά
νης, Χρονογραφία, σελ. 102 - 103 (C. de Boor).— Πρβλ. Ο. Μ a e n e h e n - Η e 1 f e n, 
δ.π., σελ. 85 - 93 καί V e s. Β e s e ν 1 i e ν, δ.π., σελ. 54 - 55. 
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έχουν οί πόλεις καί τά φρούρια πού βρίσκονται δυτικότερα. Τό αμυντικό σύ

στημα τοΰ Δούναβη σιγά-σιγά αποδυναμώνεται. Στις αρχές τοΰ 443 οί Ούννοι 

ύποχωροΰν καί αρχίζει αμέσως τό έ'ργο τής ανασύστασης. Ή στρατιωτική 

διοίκηση τοΰ 'Ιλλυρικού καί τής Θράκης ενισχύει μέ νέες μονάδες τό δουναβικό 

στόλο, τις φρουρές τοΰ limes καί τά στρατόπεδα πού βρίσκονται κατά μήκος 

τοΰ πόταμου τ. 

Στά 447, όταν ό 'Αττίλας ηγείται μόνος πλέον τής μεγάλης ούννικής συνο

μοσπονδίας, ό κίνδυνος άπό τό βορρά διαγράφεται απειλητικότερος. Μέ μιά 

σειρά οργανωμένων επιδρομών, στις όποιες συμμετέχουν πολυπληθή στρα

τεύματα, ό 'Αττίλας πολιορκεί καί κυριεύει σημαντικές πόλεις τοΰ 'Ιλλυρικού 2, 

ενώ στή συνέχεια κατατρέχει τή Θράκη. Οί επιχειρήσεις του στέφονται άπό 

πλήρη επιτυχία. Καταστρέφει μεγάλο αριθμό πόλεων καί φρουρίων, συλλαμβά

νει πλήθος αιχμαλώτων καί αποκομίζει πλούσια λεία. Κατά τό Θεοφάνη προε

λαύνει μέχρι τόν Πόντο, τήν Καλλίπολη καί τή Σηστό, πάσαν πάλιν και 

φρούρια δονλούμενος πλην 'Ανδριανουπόλεως καί 'Ηράκλειας. Μπροστά στον 

ορατό κίνδυνο πού απειλεί τήν ϊδια τήν πρωτεύουσα ό Θεοδόσιος αναγκάζεται 

πρεσβεύσασθαι προς Άττίλαν και εξακισχιλάας χρυσίου ).ίτρας υπέρ τής ανα

χωρήσεως παρασχεϊν, χιλίων δέ χρυσίου λίτρων ετήσιον φόρον αύτώ ήρεμοϋντι 

προσομολογήσαι, τελεΐν 3 . 

Τό σύνολο τών πληροφοριών πού διαθέτουμε, μας οδηγεί στή διαπίστωση 

οτι τό σκηνικό στή βαλκανική Χερσόνησο έχει τώρα αλλάξει. Ά π ό τις επι

δρομές τών Ούννων δέν υποφέρει τόσο ή ύπαιθρος καί è αγροτικός της κόσμος, 

όπως αυτό συνέβαινε στον προηγούμενο αιώνα. Υποφέρουν κυρίως οί μεγάλες 

πόλεις καί τά φρούρια. "Οπως προαναφέραμε, στόχος τών Ούννων δέν είναι 

ή εγκατάσταση τους νότια τοΰ Δούναβη μέσα στις πλούσιες αγροτικές περιο

χές, άλλα ή πλούσια λεία πού θ' αφαιρέσουν άπο τόν αστικό πληθυσμό τών πό

λεων καί ή πίεση πού θ' ασκήσουν στην κεντρική εξουσία τής αυτοκρατορίας 

γιά πανάκριβη εξαγορά τής ειρήνης. 

Ό Πρίσκος, παρατηρητής καί άριστος γνώστης τών γεγονότων τής εποχής, 

αποκαλύπτει στή μακρά αφήγηση του, οχι μόνο τις προθέσεις τους άλλα καί 

τά αποτελέσματα τών επιχειρήσεων τους. Κυριεύουν μεγάλες καί πλούσιες 

πόλεις, αποδεκατίζουν μεγάλο μέρος τοΰ πληθυσμού τους καί οδηγούν στό 

βασίλειο τους, ώς αιχμαλώτους, ανθρώπους πού προέρχονται άπό τήν ανώτερη, 

συνήθως, κοινωνική τάξη. Κατά τήν άλωση τής Ρατιαρίας, πόλη μεγίστη καί 

I .E . S t e i n , δ.π., σελ. 290-291.—P. L c m e r l e . δ.π., σελ. 279, F. L o i , 
δ.π. σελ. 100 - 101.— 'Αναλυτικότερα, βλέπε Ο. Μ a e n c h e η. H e l f e η, δ.π., σελ. 
80 -93. 

2. Marcellinus Comes, σελ. 82 (ΜΟΙΙ ΛΑ XI. 1).— Πρίσκος, σελ. 124, 132 - 3, 135, 
145-6, 579 (C. de Boor). 

3. Θεοφάνης, Χρονογραφία, σελ. 102-3 (C. de Boor). 
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πολυάνθρωπος1, συλλαμβάνουν καί όδηγοΰν στή χώρα τους ώς αιχμαλώτους 

τή σύζυγο καί τά παιδιά τοΰ Σύλλου. Ή βυζαντινή πρεσβεία τοΰ 448 στις 

διαπραγματεύσεις της μέ τόν Όνηγήσιο γιά τήν απελευθέρωση τους επικαλεί

ται τήν προτέραν αυτών εύδαιμονίαν. Ό άξιωματοΰχος τής ούννικής αυλής 

τήν αυτών ουκ απηγόρευε λύσιν, επί πολλοίς δέ σφάς εβούλετο χρήμασιν 

άπεμπολαν2. Διπλό, λοιπόν, τό κέρδος άπό τήν αιχμαλωσία τους. Ά π ό τή 

μιά τά πλούτη τους καί άπό τήν άλλη μεγάλα χρηματικά ποσά γιά τήν εξαγορά 

τους. Χαρακτηριστική επίσης ή περίπτωση τοΰ πλούσιου άλλοτε έλληνα εμπό

ρου, τόν όποιο ό Πρίσκος συναντά τυχαία στην αυλή τοΰ 'Αττίλα. 'Αφηγού

μενος τήν περιπέτεια του στον συγγραφέα, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι κατά 

τήν κατάληψη τοΰ Βιμινακίου καί τή διανομή τών λαφύρων στους αξιωματού

χους οΰννους, ό ϊδιος επελέγη στή μερίδα τοϋ Όνηγήσιου δια τον ύπάρξαντα 

αύτφ πλοϋτον3. Αιχμάλωτος άπό τό Σίρμιο είναι καί ό βυζαντινός αρχιτέ

κτονας πού σχεδίασε καί κατασκεύασε τό βαλανεΐον τοϋ Όνηγήσιου 4 . Ό 

Ρουστίκιος, αιχμάλωτος άπό τήν "Ανω Μυσία έχει ενταχθεί ώς λογάς στην 

υπηρεσία τής ούννικής αυλής επί τή τών γραμμάτων διαπονουμένου συντάξειΓ>. 

Τά παραδείγματα πού σταχυολογήσαμε μας όδηγοΰν στό εξής συμπέρασμα: 

οί Ούννοι, μολ.ονότι κυρίευσαν αρκετές πόλεις, δέν εγκαταστάθηκαν σε καμιά 

άπό αυτές. Τις εγκατέλειπαν, μετά άπό ολοσχερή καταστροφή τους. Μαζί 

τους έπαιρναν πολλά πλούτη καί μικρό μάλλον αριθμό αιχμαλώτων μέ βασικό 

κριτήριο γιά τήν επιλογή τους, τήν οικονομική τους κατάσταση, τήν κοινωνική 

τους θέση και τό πνευματικό τους επίπεδο. 

*Ας υπενθυμίσουμε εδώ ότι αυτή τήν εποχή τό ούννικό βασίλειο έχει εξελι

χθεί σέ μεγάλη Δύναμη μέ τήν υποταγή όλων σχεδόν τών μικρότερων βαρβα

ρικών φύλων, τά σύνορα του περικλείουν μεγάλες καί πλούσιες γεωγραφικές 

εκτάσεις μέ έδρα τήν πεδιάδα τής Παννονίας ενώ δέν απειλείται άπό κανένα 

άλλο βαρβαρικό λαό. 'Εξάλλου, οί έπεκτακτικές διαθέσεις τοΰ 'Αττίλα στο

χεύουν στή Δύση καί όχι στην 'Ανατολή. Οί επιδρομές του κατά συνέπεια, στή 

1. Πρίσκος, σελ. 576 (C. de Boor). 

2. Πρίσκος, σελ. 145 - 146 (C. de Boor). 
3. . . . TOTS δή γελάσας έλεγε Γραικός μέν είναι το γένος, κατ έμπαρίαν δέ εις τό 

Βιμινάκιον, εληλυθέναι τήν προς τω "Ιστρφ ποταμω Μυσών πόλιν. Πλείστον δέ εν αυτή 
διατρΐψαι χρόνον και γυναίκα γήμασθαι ζάπλουτον. Τήν δέ εντεύθεν ευπραγίαν έκούσασΟαι 
υπό τοις βαρβάροις τής πόλεως γενομένης, καί δια τον ύπάρξαντα πλοϋτον αύτφ Όνη-
γησίψ εν τή τών λαφύρων προκριθήναι διανομή. . . (Πρίσκος, σελ. 135). 

4. . . . βαλανεΐον δέ ην ου πόρρω τοΰ περιβάλ.ου, όπερ Όνηγήσιος μετά τον Άττήλαν 
παρά Σκύθαις ισχύων μέγα ώκοδόμει. . . ο δέ αρχιτέκτων τοΰ βαλανεΐον από τοΰ Σιρμίον 
αιχμάλωτος άχθείς, μισθόν τοϋ εύρέματος έλενθεοΐαν λ.ήψεσθαι προσδοκών ελαθε μείζονι 
πάνω περιπεσών τής παρά Σκύθαις δουλείας' βαλανεα γαρ αυτόν Όνηγήσιος κατέστησεν. . . 
(Πρίσκος, σελ. 134, C. de Boor). 

5. Πρίσκος, σελ. 145 (C. de Boor) 
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βαλκανική Χερσόνησο καί οί συνεχείς διπλωματικές αποστολές του στό Βυ

ζάντιο γιά διαπραγμάτευση τής ειρήνης αποβλέπουν αφενός στην απόκτηση 

υλικών αγαθών καί χρημάτων, καί αφετέρου στην αιχμαλωσία καί μεταφορά 

στην αυλή του, ανωτέρου κοινωνικά ανθρώπινου δυναμικοΰ. 'Απώτερος στόχος 

ή προσέγγιση τοΰ βυζαντινοϋ πολιτισμού καί ή εξύψωση τοΰ πολιτισμικού καί 

κοινωνικού επιπέδου τών λαών τής ούννικής συνομοσπονδίας καί ιδιαίτερα τών 

ηγετικών τους τάξεων 1 . 

Γιά νά επιτύχουν τό στόχο τους, οί ηγεμόνες τής ούννικής αυτοκρατορίας 

καθοδηγοΰν καί κατευθύνουν τά βαρβαρικά στίφη σέ καταστροφές τών πό

λεων, σέ λεηλασίες, ερημώσεις, αιχμαλωσίες. Τό μέτρο τών οδυνηρών επι

πτώσεων τών πολεμικών τους επιχειρήσεων στό 'Ιλλυρικό καί τή Θράκη μας 

τό δίνει ή περιγραφή τής πόλης Ναϊσσοΰ, οπο^ς τή βρήκε ή βυζαντινή πρε

σβεία τοΰ 448, στην πορεία της προς τό ούννικό βασίλειο. . . άφικόμενοι δέ 

ες Ναϊσσόν ερημον μέν εϋρομεν ανθρώπων τήν πάλιν ώς υπό τών πολεμίων 

άνατραπεϊσαν, εν δέ τοις ίεροϊς καταλύμασι τών υπό νόσων κατεχομένου τινές 

ετύγχανον οντες μικρόν δέ άνω τοϋ ποταμού εν καθαρά) καταλύσαντες (σύμπαν-

τας γαρ τά επί τήν δχθην οστέων ην πλέα τών εν πολεμώ αναιρεθέντων). . . 2 

Γίνεται φανερό πώς οί ούννικές επιδρομές επέφεραν βαρύ πλήγμα, στην οικονο

μία καί τή δημογραφία τών αστικών κέντρων. Ό εμπορικός καί βιοτεχνικός τους 

κόσμος καταστράφηκε παντελώς. Μιά σύντομη αγιογραφική μνεία μας πληρο

φορεί ότι έπεσαν εκατό πόλεις τής Θράκης, ενώ ή οικονομία της δέν μπο-

ροΰσε νά συνέλθει γιά μακρό χρονικό διάστημα μετά τις ούννικές επιδρομές3. 

Ή απαρίθμηση άπό τις πηγές τής Ναϊσσοΰ, Άδριανούπολης καί τοΰ φρουρίου 

Άσημους μας επιτρέπει νά συναγάγουμε ότι δύο ήσαν οί κύριοι άξονες τών 

πολεμικών επιχειρήσεων τών Ούννων στη Βαλκανική. Στα βόρεια ή Via Da

nubiana, πού ένωνε τή Ρατιαρία μέ τή Ναϊσσό, καί στά νότια ή μεγάλη στρα

τιωτική οδός, πού ξεκινούσε άπό τή Σιγγιδόνα καί κατέληγε στην Κωνσταντι

νούπολη *. Οί ζημιές, βέβαια, πού προκάλεσαν οί Ούννοι, σέ ορισμένες ϊσως 

πόλεις, δέν ήσαν ανεπανόρθωτες. Οί μαρτυρίες τών πηγών γιά εγκατάσταση 

μετά τήν κατάρρευση τής ούννικής αυτοκρατορίας, ούννικών ομάδων καί άλ

λων βαρβαρικών φύλων σέ πόλεις τής Μυσίας καί Θράκης 5, τών 'Οστρογότθων 

αργότερα στην πόλη Novae 6 καί ή πληροφορία οτι ό Ζήνων κατέφυγε τό 

1. Σ ο φ ί α ς Π α τ ο ύ ρ α , Influences culturelles du Bas-Empire sur les peuples 
du Bas - Danube aux IVe- Ve siècles. ('Ανακοίνωση, 16th International Eirene Con
ference, Πράγα 1982, ύπο Ικδοση). 

2. Πρίαχος, σελ. 124 (C. de Boor). 
3. Βλ. V. V e 1 k ο ν, δ.π., σελ. 55, δπου καί ή πηγή. 
4. Βλ. V. Β e s e ν 1 i e ν, Les cités antiques en Mésie et en Thrace et leur sort à 

l'époque du haut moyen âge, Etudes Balkaniques, 5 (1966), σελ. 211. 
5.'Ιορδάνης, Getica, σελ. 126-127 (MGH. ΛΑ, V, 1). 
6. Marcellinus Comes, σελ. 92-93 (MGH. ΑΛ, XI, l i . 
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469 στή Σερδική γιά νά γλυτώσει άπό τόν Ά σ π α ρ α 1 , δείχνουν Οτι αυτές του

λάχιστον οί πόλεις ήσαν κατοικήσιμες. 'Υποθέτουμε, πώς ή ταχεία αποχώρηση 

τών Ούννων άπό τις πόλεις πού κυρίευαν Ιδινε στις 'Αρχές τής περιοχής τή 

δυνατότητα γιά άμεση, μερική έ'στω, αποκατάσταση τους. Τήν πλήρη καί 

συστηματική επιδιόρθωση καί ανοικοδόμηση τών κατεστραμμένων άπό τους 

Ουννους πόλεων καί φρουρίων θά πραγματοποιήσουν αργότερα οί αυτοκράτο

ρες Αναστάσιος 2 καί 'Ιουστινιανός3. 

Ή ύπαιθρος καί ό αγροτικός κόσμος τών βαλκανικών περιοχών στην περίοδο 

τών ούννικών επιδρομών υπέφεραν λιγότερο άπό τις πόλεις, σέ αντίθεση μέ 

τόν 4ο αιώνα πού υπήρξαν ό κύριος στόχος τών Γότθων. Οί Ούννοι δέν επεδίω

καν νά εγκατασταθούν νότια τοΰ Δούναβη καί κατά συνέπεια δέν επέκτειναν 

τις δραστηριότητες τους μακριά άπό τά μεγάλα κέντρα. Έκτος άπό τους οικι

σμούς καί τά χωριά πού βρίσκονταν στή διαδρομή τους, οί άλλες αγροτικές 

περιοχές δέν είχαν άμεσες επιπτώσεις. Ή έλλειψη σχετικών μαρτυριών καί 

δύο παρεμβατικές αναφορές τοΰ Πρίσκου ενισχύουν αυτή τήν άποψη. Στην 

Παρόχθιο Δακία, κατά τήν περίοδο τών βαρβαρικών επιδρομών, οί κάτοικοι 

χωριών τής περιοχής επιδίδονται σέ γεωργικές καί κτηνοτροφικές ασχολίες4. 

Βέβαια, ή εγκατάσταση πολλών βαρβαρικών φύλων σέ περιοχές τής Παν-

νονίας, Μυσίας, Μικράς Σκυθίας κλπ. εΐχε αναμφισβήτητα αρνητικές συνέπειες 

πάνω στή ζωή καί τήν οικονομία τοΰ άγροτικοΰ κυρίως πληθυσμοΰ τους. Σ ' όλη 

τήν διάρκεια τοΰ β' μισοΰ τοΰ 5ου α'ι. τό Βυζάντιο — συνεχίζοντας τήν πολιτική 

τής εξαγοράς τής ειρήνης — παραχωρούσε στις βαρβαρικές ομάδες εδάφη του 

γιά εγκατάσταση. Μετά τή μάχη τοΰ Nedao καί τή διάλυση τής ούννικής 

συνομοσπονδίας5, νικητές καί ηττημένοι ζητοΰν τήν άδεια τής αυτοκρατορίας 

νά εγκατασταθούν σέ εδάφη της. 

1. Θεοφάνης, Χρονογραφία, σελ. 116 (C. de Boor). 
2. Βλ. Ι. Β a r n e a, Contributions to Dobroydja history under Anastasius I, 

DACIA N.S. IV (1960), σελ. 365-366. 
3. Προκόπιος IV, περί κτισμάτων, σελ. 106 (εκδ. Ilaury). ΙΙρβλ. V. V e 1 k ο ν, 

La construction en Thrace à l'époque du Bas-Empire (d'après les écrits), Archeologia 
10 (1958).— E m . Ρ ο ρ e s c u, Contribution à la géographie historique de la Pé
ninsule Balkanique aux Ve- Vile s. de notre ère, DACIA, N. S. XIII (1959), 
Ι. Β a r n e a, Les villes de la Scythia Minor au cours des Ve - Vie sièvles, AISEE, 
X 2 (1972 ), σελ. 143 - 147 καί Σ ο φ ί α ς Π α τ ο ύ ρ α - Χ α τ ζ ο π ο ύ λ ο υ , L'œuvre 
de réconstitution du limes danubien à l'époque de l'empereur Justinien 1er, RES BE 
XVIII, 1 (1980), σελ. 95 - 109. 

4. . . . ποό τοΰ φρουρίου (Άσημους) παίδων νεμομένων. . . και. . . άφέξονται 'Ρωμαίοι. 
τήν δοριάλωτον άροΰντες. . . (Πρίσκος, σελ. 578 - 579). 

5. Ά,ναλυτικά για τή μάχη στον ποταμό Xedao, τους λαούς πού συμμετείχαν, τή νίκη 
τών Γεπίδων, τή διάλυση της ούννικης συνομοσπονδίας καί τήν τύχη τών λαών πού τήν 
αποτελούσαν, βλέπε L. V â r a d y, δ.π., σελ. 326 - 335. 
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Ό 'Ιορδάνης περιγράφει τήν κατανομή εδαφών ώς έξης: Οί Γεπίδες, πρωτα

γωνιστές καί νικητές στην εξέγερση κατά τών Ούννων κυριαρχούν στις περιο

χές πού κατείχαν άλλοτε εκείνοι" άπό τήν αυτοκρατορία ζητοΰν ειρήνη καί 

annua sollemnia' οί Γότθοι μέ τήν άδεια τής αυτοκρατορίας εγκαθίστανται 

στην Παννονία" οί Σκΰροι, οί Σαδαγάριοι καί οί Άλανοί σέ περιοχές τής Μικράς 

Σκυθίας καί Κάτω Μυσίας" ό Hernac, γιος τοΰ Αττίλα, επικεφαλής ομάδας 

Ούννων καταλαμβάνει τήν βόρειο-ανατολική περιοχή τής Μικράς Σκυθίας' 

στους αδελφούς του Errmetzur καί Ultzindur παραχωρούνται οί πόλεις LItus, 

Oescus καί Almus τής Παρόχθιας Δακίας 1. "Οταν ό Δεγγιζίχ, άλλος γιος 

τοΰ Αττίλα, ζητά άπό τόν αυτοκράτορα Αέοντα Ι στά 466, γήν και χρήματα 

γιά τόν ϊδιο καί γιά τό λαό του απειλώντας μέ πόλεμο, εκείνος τοΰ άπαντα 

έτοίμως εχειν πάντα ποιεΐν, εϊ γε ύπακουσάμενοι αύτφ παραγένωνται' χαίρειν 

γαρ τοις από τών εθνών επί συμμαχία άφικνουμένοις2. Ή φράση αυτή απηχεί 

μέ σαφήνεια τή γενικότερη πολιτική πού ακολουθεί ή αυτοκρατορία αυτή 

τήν εποχή έναντι τών βαρβαρικών λαών. 

Σέ μιά τέτοια κρίσιμη φάση αυτή ή πολιτική ήταν, νομίζουμε, γιά τό 

συμφέρον όλων (δια το κοινή λυσιτε?<.ές) ή καλύτερη δυνατή επιλογή. Τό δου-

ναβικό limes καί τά στρατεύματα του είχαν εξασθενήσει σημαντικά, ή οικο

νομία τοΰ Ίλλυρικοΰ καί τής Θράκης είχε αποδιοργανωθεί καί ό πληθυσμός 

τους είχε σημαντικά μειωθεί. Γιά νά συγκρατήσει εξω άπό τά σύνορα του τά 

διάφορα βαρβαρικά φΰλα, τά όποια μετά τήν αυτοδιάλυση τής ούννικής συνο

μοσπονδίας δρούσαν αυτόνομα, τό Βυζάντιο είχε νά επιλέξει μιά άπό τις παρα

κάτω λύσεις: ή καταβάλλοντας υψηλό φόρο νά εξαγοράζει διαρκώς τήν ειρήνη· 

ή ν' ανοίξει μαζί τους περισσότερα μέτωπα. Στή συγκεκριμένη χρονική στι

γμή, ή υιοθέτηση οποιασδήποτε άπό τις παραπάνω λύσεις Οά ήταν επιζήμια 

καί θά οδηγούσε τήν αυτοκρατορία σέ νέες δυσάρεστες περιπέτειες. Στην πρώτη 

περίπτωση τά λίγα άποθέμ,ατα τοΰ δημοσίου ταμείου έπρεπε νά διατεθούν 

γιά τήν αποκατάσταση τοΰ limes καί τήν αναδιοργάνωση τοΰ στρατού στό 

Δούναβη άλλα καί στά άλλα σύνορα τής αυτοκρατορίας. Ά π ό τήν άλλη πλευρά, 

μιά πολυμέτωπη εχθρική αντιπαράθεση θά όδηγοΰσε μάλλον τους βαρβαρικούς 

λαούς σέ νέα μεταξύ τους ισχυρή συμμαχία. Κατά συνέπεια, ή πολιτική τής 

ενσωμάτωσης τους μέσα στά σύνορα της, οπωσδήποτε σέ βάρος τών επαρχιών 

πού τους εγκατέστησε, ήταν ϊσως ή μόνη λογική επιλογή. 'Εξάλλου, ή προο

πτική τής σταδιακής αφομοίωσης τους άπό τόν αυτόχθονα πληθυσμό καί άπό 

τό στρατό, δπως σύμφωνα μέ τις πηγές επιτεύχθηκε σέ ορισμένες περιπτώσεις3, 

είχε πάντοτε ιδιαίτερη βαρύτητα σέ τέτοιου είδους αποφάσεις. 

1. 'Ιορδάνης, Getica, σελ. 126 - 127. 
2. Πρίσκος, σελ. 588 (C. de Boor). 
3. . . "Ερουλοι ποταμόν "Ιστρον ήδη διαβάντες οτε τήν 'Ρωμαίων αρχήν 'Αναστάσιος 

διακυβερνά, φιλοφρονηθέντες υπό 'Ιουστινιανού χρήμασι μεγάλοις αυτούς δωρησαμένου, 
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Στην περίοδο τής βασιλείας τοΰ Ζήνωνα, ιδιαίτερα αισθητή στό 'Ιλλυρικό 

καί τή Θράκη γίνεται ή παρουσία τών δύο μεγάλων όστρογοτθικών ομάδων 

μέ τους ομώνυμους ηγεμόνες τους Θεοδώριχο Άμαλό καί Θεοδώριχο Στρά

βωνα1. Οί Οστρογότθοι ηγεμόνες στους πολέμους, πού διεξήγαν μεταξύ τους 

ή ενωμένοι οί ϊδιοι σέ συμμαχία εναντίον τής αυτοκρατορίας, ερήμωναν συχνά 

τή χώρα καί λεηλατοΰσαν τόν πληθυσμό της. Στά 472-3 ό Θεοδώριχος Στρά

βων κυρίευσε τήν Άρκαδιόπολη καί διέτρεξε μέ τόν στρατό του ολόκληρη τή 

Θράκη 2. Στά 478, ό Θεοδώριχος Άμαλός σέ συμμαχία μέ τό Στράβωνα ερή

μωσε τήν περιοχή τής Ροδόπης καί αργότερα περιοχές τής Μακεδονίας3. Τήν 

ϊδια περίπου εποχή (βασιλεία Ζήνωνα) πλήθος Ο'όννων — ό Εύάγριος τους 

αποκαλεί Μασσαγέτες — διέσχισαν τόν Δούναβη μηδενός αμννοντος καί κα-

τέδραμον τήν Θράκην σφόδρα τοις πράγμασι λυμαινόμενοι*. 

Έ επιδέξια πολιτική τοΰ Βυζαντίου έναντι τών 'Οστρογότθων (υποκίνηση 

τής μιας ομάδος εναντίον τής άλλης), ό θάνατος τοΰ Στράβωνος καί ή οριστική 

αποχώρηση αργότερα τοΰ Θεοδωρίχου Άμαλοΰ στην 'Ιταλία, απάλλαξαν τις 

βαλκανικές περιοχές άπό τήν επιζήμια παρουσία τους. 

Προς τό τέλος τοΰ αιώνα, μετά τήν απομάκρυνση τής όστρογοτθικής απει

λής καί τήν απόκρουση άλλων βαρβαρικών ομάδων 5 καί ιδιαίτερα στην εποχή 

τοΰ Αναστασίου, στις βαλκανικές επαρχίες επεκράτησε Ινα κλίμα σχετι

κής ηρεμίας τό όποιο επέτρεψε στις βυζαντινές Αρχές νά ξεκινήσουν τό έργο 

τής αποκατάστασης καί θεραπείας τών κατεστραμμένων περιοχών. Έ ν α 

διάταγμα τοΰ Ζήνωνα αναφέρει μεταξύ άλλων τις καταστροφές πού εϊχε 

υποστεί ή Μ. Σκυθία άπό τις βαρβαρικές επιδρομές καί τήν αποκατάσταση 

ορισμένων κατεστραμμένων πόλεων6. Ή μείωση τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμού 

καί ό περιορισμός τών παραγωγικών τοϋ δυνατοτήτων ανάγκασαν τόν αύτο-

πασσνδί Χριστιανοί γεγόνασι και τήν δίαιταν επί τό ήμερώτερον μετέβαλαν. . . (Εύά-
γριος Έκκλ. 'Ιστορία, σελ. 170, εκδ. Bidez - Par montier).— Στον 'Ιορδάνη (Getica) 
υπάρχουν επίσης δύο σχετικές μαρτυρίες για Ουννους καί Γότθους, α) . . .multique Hun-
norum passim proruentes tunc se in Romania dediderunt, e quibus nunc usque Sacro-
montisi et Fossatisii dicuntur. . . (σελ. 126) καί β) Erant si quidem et olii Gothi, qui 
dicuntur minores, populus inmensus, cum suo pontifice ipsoque primate Vulfila, . . , 
hodieque sunt in Moesia regionem incolentes Nicopolitanam ad pedes Emimonti gens 
multa, sed paupera et inbellis. . . (σελ. 127). 

1. Μετά τή διάλυση της ούννικης συνομοσπονδίας, Ινα μεγάλο τμήμα 'Οστρογότθων 
μέ επικεφαλής τον Θεοδώριχο Στράβωνα, αποσπάστηκε άπό τους ομογενείς του λόγω εσω
τερικών διαμαχών καί εγκαταστάθηκε στή Θράκη, βλέπε L. V â r a d y, δ.π., σελ. 388. 

2. Βλ. E. S t e i n , δ.π., σελ. 361. 
3. Μάλχος, Fragmenta, σελ. 123 - 127 (FHG, 4). 
4. Εύάγριος, έκκλ. 'Ιστορία, σελ. 100 (Bidez-Parmentier).— Θεοφάνης, Χρονογρα

φία, σελ. 120 (C. de Boor). 
5. Βλέπε V. Β e § e ν 1 i e ν, Die protobulgarische. . . σελ. 77 - 78. 
6. Cod. Justinianus I 3, 35 (Krueger). 
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κράτορα Αναστάσιο σέ νόμο τοϋ 505 νά εξαιρέσει τή διοίκηση τής Θρά

κης άπό τήν υποχρέωση εισφορών στό Δημόσιο \ Τή μείωση, άλλα καί τήν 

αλλοίωση πού υπέστη τό ρωμανικό στοιχείο της Θράκης άπό τή διαδοχική 

εισχώρηση καί εγκατάσταση βαρβαρικών φύλων, μαρτυρεί τό γεγονός ότι ό 

Αναστάσιος σέ δύο εκστρατείες του, εναντίον τών Ίσαύρων (492) 2 καί 

εναντίον τών Περσών (505) χρησιμοποιεί στρατό αποτελούμενο άπό Σκύθες, 

Γότθους, Βέσσονς καί άλλα θράκια έθνη3. Καί ενώ αυτά τά έθνη, όπως τά 

χαρακτηρίζει ό Θεοφάνης, τήν εποχή αυτή εϊναι ύποτεταγμένα στην αυτοκρα

τορία καί ύπηρετοΰν στό στρατό τοΰ Αναστασίου, λίγο αργότερα μέ επικεφα

λής τόν Βιταλιανό (κόμης τών φοιδεράτων), δυσαρεστημένα άπό τή διοίκηση 

τοΰ magister militum Ύπάτιου, θά εξεγερθούν καί θά αναστατώσουν τή 

Θράκη καί τήν πρωτεύουσα γιά πέντε ολόκληρα χρόνια4. Στά πλαίσια τής 

'ίδιας πολιτικής, τής υποταγής δηλαδή καί τής ενσωμάτωσης βαρβαρικών 

φύλων στό βυζαντινό στρατό, ό Αναστάσιος εγκατέστησε στή Θράκη τους 

Έρούλους (γερμανική φυλή), οί όποιοι αργότερα στην εποχή τοΰ 'Ιουστινιανού 

θά ασπασθούν ομαδικά τό Χριστιανισμό, όπως μας πληροφορεί ό Εύάγριος 5, 

ενώ παράλληλα θ' αποτελέσουν στην ϊδια εποχή ένα άπό τά βασικότερα στοι

χεία τών βυζαντινών στρατεύματος6. 

Προτοΰ προχωρήσουμε στά γεγονότα τοΰ 6ου αιώνα πού άποτελοΰν ξεχω

ριστό κεφάλαιο στην ιστορία τών βορείων επαρχιών τής αυτοκρατορίας θεω

ρούμε σκόπιμο, επανερχόμενοι στις συνέπειες τών επιδρομών τοΰ 4ου καί 5ου 

αι., νά επισημάνουμε τά έξης: οί επιχειρήσεις τών πρωταγωνιστών λαών 

— Γότθων καί Ούννων — μολονότι οί ϊδιοι εξαφανίστηκαν σέ κάποια χρονική 

στιγμή άπό τό προσκήνιο τής ιστορίας τών Βαλκανίων, άφησαν βαθειά ΐχνη 

στην περιοχή καί προετοίμασαν το έδαφος για τους επιδρομείς τοϋ επόμενου 

αιώνα. Καταστράφηκαν πόλεις, φρούρια καί χωριά, μειώθηκε ό ντόπιος πλη

θυσμός καί αυξήθηκε ή ανασφάλεια του, αλλοιώθηκε ό χαρακτήρας καί ή συνο

χή του μέ τή διείσδυση τών διαφόρων ετερογενών στοιχείων, κλονίσθηκε τό 

1. ...άλλα ταϋτα χωρίς τής Θρακικής διοικήσεως νενομοθέτηται. εν Θράκΐ] γάρ, 
επειδή ουκ είς όλόκληρον εισφέρεται τά δημόσια, δια το προφάσει τών βαρβαρικών εφόδων 
έλ,αττωθήναι τους γεωργούς. (Cod. just. Χ, 27, 2, 10 (3), CJC. Il l, Krueger, σελ. 407 -
408). 

2. Μαλάλας, Χρονογραφία, σελ. 393. 
3. Θεοφάνης, Χρονογραφία, σελ. 145 (C. de Boor). 
4. E. S t e i n , Histoire du Bas-Empire, II, σελ. 178 κ.έ., καί V. V e 1 k ο ν, δ.π., 

σελ. 58. 
5. . . ."Ερουλοι ποταμον "Ιστρον ήδη διαβάντες δτε τήν 'Ρωμαίων αρχήν 'Αναστάσιος 

διακνβέονα, φιλοφρονηθέντες υπό 'Ιουστινιανού χρήμασι μεγάλοις αυτούς δωρησαμένου, 
πασσνδί Χριστιανοί γεγόνασι και τήν δίαιταν επί το ήμερώτερον μετέβαλαν. . . (Εύάγριος 
σελ. 170) (Bidez-Parmentier). 

6. Προκόπιος II, 'Υπέρ πολέμων, σελ. 212-213 (Haury). 
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στρατιωτικό-αμυντικό σύστημα καί αποδιοργανώθηκε ή οικονομία μέ συνέπεια 

καί τή διακοπή κάθε εμπορικής δραστηριότητας. 

III 

Οί δυσμενείς, ωστόσο, συνέπειες καί κυρίως οί υλικές ζημιές, στις όποιες 

αναφερθήκαμε παραπάνω, δέν θά μποροΰσαν νά επηρεάσουν τή ζωή καί τήν 

εξέλιξη μιας μεγάλης οικονομικής καί στρατιωτικής Δύναμης, δπως ήταν 

εκείνη τήν εποχή ή βυζαντινή αυτοκρατορία, ούτε φυσικά νά μείνουν ανεπανόρ

θωτες. Τά μέτρα πού πήραν οί αυτοκράτορες Αναστάσιος καί 'Ιουστινιανός, 

τά εκτενή δηλ. οικοδομικά έργα σ' ολόκληρη τήν αυτοκρατορία, συμπεριλαμβα

νομένης καί της περιοχής τοΰ Δούναβη, μιά σειρά διαταγμάτων καί νόμων 

για τή θεραπεία τής οικονομίας σέ περιοχές πού είχαν δεχθεί αλλεπάλληλες 

επιδρομές καί οί συνεχείς εποικισμοί τής εγκαταλελειμμένης υπαίθρου απο

σκοπούσαν στην εξάλειψη αυτών τών συνεπειών καί στην ταχύτερη δυνατή 

εξομάλυνση τής κατάστασης στις πληγείσες περιοχές. "Οσον άφορα τήν περιο

χή τοΰ Δούναβη è στόχος τών αυτοκρατορικών δραστηριοτήτων θά επιτυγχα

νόταν, «ν κάποιοι νέοι εξωτερικοί παράγοντες δέν μεσολαβούσαν στην περιοχή. 

Τά μεταναστευτικά κύματα τών λαών τοΰ Βορρά καί τής Ανατολής στον 

6ο αιώνα πληθαίνουν. Νέοι πολυαριθμότεροι καί απειλητικότεροι αυτή τή φορά 

εχθροί κάνουν έντονα αισθητή τήν παρουσία τους μέσα στή βαλκανική Χερσό

νησο. Βουλγαρικά καί σλαβικά φΰλα, ανοργάνωτα στρατιωτικά άλλα πολυάρι

θμα, κατακλύζουν τις βόρεια τοΰ Δούναβη περιοχές, εισβάλλοντας μέ ασυνή

θιστη ώς αύτη τήν εποχή συχνότητα μέσα στή Βαλκανική. Χωρίς νά εμμείνου

με στην εθνική ταύτιση τών βαρβαρικών φυλών, στην αναλυτική περιγραφή 

καί χρονολόγηση τών επιδρομών τους — θέματα μέ τά όποια έχουν άλλωστε 

ασχοληθεί τόσοι εξέχοντες ιστορικοί — θά προσπαθήσουμε νά επισημάνουμε 

κυρίως τις επιπτώσεις τους έ'τσι όπως παρουσιάζονται μέσα στά κείμενα τών 

χρονογράφων τής εποχής. Σέ συνάρτηση βέβαια μέ τά γεγονότα στην περιοχή 

τοΰ Δούναβη θά πρέπει νά υπογραμμιστεί καί πάλι ή πολιτική τής Πρωτεύου

σας στην περιοχή, δεδομένου ότι, όπως καί στους προηγούμενους αιώνες, ή 

έγκαιρη παρέμβαση της ή ή ολιγωρία της καθόριζε συνήθως τήν πορεία τών 

πραγμάτων. 

Γύρω στά 510, μιά δυναμική εμφάνιση τών Βουλγάρων μέσα στή βαλκανική 

Χερσόνησο αναγκάζει τόν αυτοκράτορα 'Αναστάσιο νά επιδιορθώσει καί νά 

επεκτείνει τό Μακρό Τείχος γιά τήν προστασία τής Πρωτεύουσας1. Στην 

περίοδο τής βασιλείας τοΰ ϊδιου αυτοκράτορα καί συγκεκριμένα στά 517, δπως 

αναφέρει δ χρονογράφος Μαρκελλΐνος Κόμης, Βούλγαροι ή Σλάβοι ιππείς 

I.V. B e ä e v l i e v , Die protobulgarische. . . σελ. 80. 
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εισβάλλουν στην 'Ιλλυρία. Στην προέλαση τους στά νότια λεηλατοΰν τις δύο 

Μακεδονίες καί Θεσσαλίες αιχμαλωτίζοντας μεγάλο αριθμό κατοίκων τών 

περιοχών πού διατρέχουν1. Κάποιες άλλες ανοργάνωτες εχθρικές επιχειρήσεις 

πού μεσολάβησαν στην εποχή τοΰ 'Αναστασίου καί τοΰ Ίουστίνου Α' απο

κρούστηκαν εύκολα. Ή κατάσταση στά Βαλκάνια θά επιδεινωθεί κυρίως στην 

περίοδο τής βασιλείας τοΰ Ίουστινιανοΰ. Οί λόγοι εϊναι προφανείς: άπό τή 

μιά τό πλήθος τών Σκλαβηνών ύπό τήν ηγεσία τών Βουλγάρων καί άπό τήν 

άλλη, ή προσπάθεια τοΰ 'Ιουστινιανού γιά επανάκτηση τής Δύσης2. Χωρίς 

αυτό νά σημαίνει ότι ό αυτοκράτορας εγκατέλειψε τις παραδουνάβιες επαρχίες 

στην τύχη τους. Στά πλαίσια τής γενικής οχυρωματικής αναδιοργάνωσης τών 

συνόρων καί ακριτικών επαρχιών, ξεχωριστό ενδιαφέρον Οπως μας πληροφο

ρεί ό Προκόπιος, επέδειξε γιά τήν αποκατάσταση τοΰ βορείου limes. 

Οί περισσότερες πόλεις καί τά φρούρια πού είχαν καταστραφεί άπό τις 

ούννικές επιδρομές, ανοικοδομήθηκαν σχεδόν έκ θεμελίων στην εποχή τοΰ 

Ίουστινιανοΰ. Αναφέρουμε ενδεικτικά τίς: Σιγγιδόνα, Βιμινάκιο, Σίρμιο, Σερ

δική, Βονωνία, Ρατιαρία, Castra Martis, Oescus, τά φρούρια Appiana, 

Durostorum, Transmarisea κ λ π . 3 Γιά τήν καλύτερη προστασία τών βο

ρείων επαρχιών τοΰ 'Ιλλυρικού καί τής Θράκης, συνεχίζοντας τήν πολιτική τών 

προηγουμένων αιώνων, εγκατέστησε ώς συμμάχους τους Λογγοβάρδους στην 

Παννονία, τους Έρούλους σέ περιοχές τής Σιγγιδόνας καί τής Bassianna, τους 

"Αντες ανατολικότερα, στην περιοχή γύρω άπό τήν πόλη T u r i s 4 : Γιά νά 

ενισχύσει τήν οικονομία τών επαρχιών Μικράς Σκυθίας καί Κάτω Μυσίας, 

πού ήταν οί πιο εκτεθειμένες στις βαρβαρικές επιδρομές, δημιούργησε τήν 

Quaestura exereitus, εντάσσοντας σ' αυτή τά πλούσια νησιά Κύπρο, Ρόδο, 

Καρία καί Κυκλάδες5. Πέραν αυτών τών μέτρων καί μολονότι το δυναμικό 

των στρατευμάτων τής Θράκης εϊχε μειωθεί σημαντικά λόγω τοΰ πολυμέτω

που αγώνα τοΰ Ίουστινιανοΰ, ικανοί στρατηγοί του κατήγαγαν αρκετές φορές 

λαμπρές νίκες στό δουναβικό σύνορο. 

Οί συχνότατες όμως, σχεδόν τι àvà παν έτος, επιδρομές τών πολυαρίθμων 

στρατευμάτων Βουλγάρων καί Σκλαβηνών καί οί βαρείες τους συνέπειες απέ

δειξαν πώς τά μνημονευθέντα παραπάνω μέτρα ήσαν ανεπαρκή, ή στρατιωτι

κή άμυνα ελλιπής καί ή σοβαρότητα τής κατάστασης στό Δούναβη υποβα

θμισμένη. . . 'Ιλλυριούς δέ και Θράκην δλην, εϊη δ' αν εκ κόλπου τοϋ 'Ιονίου 

μέχρι ες τα Βυζαντείων προάατεια, εν τοις 'Ελλάς τε και Χερρονησιιοτών ή 

1. Βλ. Marcellinus Comes, σελ. 100 (MGH, ΑΑ XI, 1). 
2. Βλ. P. L e m e r 1 e, δ.π. σελ. 284. 
3. Προκόπιος Ι, περί κτισμάτων, σελ. 106, 129 - 130, 148 (Haury). 

i. Βλ. Προκόπιος Π, Υπέρ Πολέμων, σελ. 443-444 (Haury).—Πρβλ. P. L e -

m e r l e , δ.π., σελ. 284 - 285. 
5. Βλ. "Ιωάννης Λυδός Π, 29, σελ. 84 (Wuensch). 
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Χώρα εστίν, ούννοι τε και Σκλαβηνοι καί "Ανται σχεδόν τι ανά παν καταθέοντες 

έτος, εξ ού 'Ιουστινιανός παρέλαβε τήν Ρωμαίων αρχήν, ανήκεστα έργα είρ-

γάσαντο τους ταύτη ανθρώπους πλέον γαρ εν εκάστη εσβολή οϊμαι ή κατά-

μυριάδας εϊκοσιν είναι τών τε άνηρημένων και ήδραποδισμένων ενταύθα Ρω

μαίων, «ώστε» τήν Σκυθών ερημίαν αμέλει ταύτης πανταχόσε τής γης ξυμ-

βαίνειν είναι. . .1 Μέ αυτή τήν υπερβολική κάπως περιγραφή πού αναφέρεται 

σ' Ολη σχεδόν τήν περίοδο τής βασιλείας τοΰ Ίουστινιανοΰ (τό έ'ργο «Ανέκ

δοτα» γράφτηκε μετά τό 555), ό Προκόπιος μας εισάγει στό κλίμα τής γενικής 

κατάστασης τοΰ 'Ιλλυρικού καί τής Θράκης. 

Μιά άπό τις μεγαλύτερες εισβολές τών Βουλγάρων2 στή Θράκη μνημονεύε

ται στά κείμενα τών χρονογράφων 'Ιωάννη Μαλάλα καί Θεοφάνη. Στά 539 

δύο ρήγες μετά πλήθους Βουλγάρων και δρούγου εισέβαλαν στή Σκυθία καί 

τή Μυσία, νίκησαν τά βυζαντινά στρατεύματα, συνέλαβαν αιχμαλώτους δύο 

άπό τους στρατηγούς τους καί οδήγησαν στή χώρα τους πλήθος αιχμαλώτων ; ΐ. 

Στό έ'ργο του «Υπέρ πολέμων», βασική αφηγηματική πηγή τών πολεμικών 

γεγονότων τής εποχής τοΰ Ίουστινιανοΰ, ό Προκόπιος περιγράφει μέ λεπτο

μέρειες τις αλλεπάλληλες επιδρομές Βουλγάρων καί Σκλαβηνών μέχρι τό 551. 

Οί περιγραφές του άπηχοΰν έντονα τήν τραγικότητα τής κατάστασης τών 

Βαλκανίων. Τήν επανεμφάνιση τους στά χρόνια τοΰ Ίουστινιανοΰ κάνουν καί 

οί Γεπίδες πού στά 536 καταλαμβάνουν τό Σίρμιο, τό όποιο μετά τήν αποχώ

ρηση τών Γότθων είχε περάσει στά χέρια τών Βυζαντινών*. Γύρω στά 540 

μέγα στράτευμα ούννικον (ό Προκόπιος ονομάζει τους Βούλγαρους τοΰ 6ου 

αί. Οϋννους) διασχίζει τό Δούναβη καί διατρέχει Ολη τήν επικράτεια άπό τό 

Ιόνιο πέλαγος μέχρι τά προάστεια τής Κωνσταντινούπολης. Τοσαϋτα δέ το 

πλήθος κακά ή τοιαύτα το μέγεθος ουδέποτε γνώρισαν οί κάτοικοι τών περιο

χών πού προσέβαλαν. Στην προέλαση τους προς τό Βυζάντιο κυρίευσαν 32 

φρούρια καί κατέστρεψαν τήν πόλη Κασσάνδρεια (Ποτίδαια). Κατά τήν επά

νοδο τους βόρεια τοΰ Δούναβη οδήγησαν μαζί τους πλήθος αιχμαλώτων καί 

υλικών αγαθών 5. 

Πολύ συχνά αναφέρεται άπό τόν Προκόπιο καί ή δράση τών Άντών (σλα

βικό φΰλο) άλλοτε αυτόνομα καί άλλοτε σέ συμμαχία μέ Σκλαβηνούς καί Βούλ-

1. Προκόπιος III, 'Ανέκδοτα, σελ. 114-115 (Haury). 
2. Στο κείμενο τοϋ Μαλάλα οί Βούλγαροι ονομάζονται Ούννοι' «.δύο στρατηγοί Ον-

νων. . .» (Χρονογραφία, σελ. 437, Βόννη). Γιά το πρόβλημα της ταύτισης τών «.Ονννων» 
τοϋ Προκόπιου καί τοϋ Μαλάλα μέ τους Βούλγαρους τοϋ 'Ιορδάνη, Κασσιόδωρου, Μαρκελ-
λίνου Κόμη, Θεοφάνη κ.λ.π. βλέπε G. Μ 0 r a ν c s i k, Byzanlinolurcica II, σελ. 15 -
17 καί V. Β e S e ν 1 i e ν, Die protobulgarische. . . δ.π., σελ. 83 - 84. 

3. Βλ. Θεοφάνης, Χρονογραφία σελ. 217-218 (C. de Boor).— Μαλάλας, σελ. 437 - 438 
(εκδ. Βόννης). 

4. Προκόπιος II, σελ. 443 (Haury). 
5. Προκόπιος Ι, Υπέρ Πολέμων, σελ. 163 (Haury). 
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γαρους. Στά 544 επιχείρησαν επιδρομή είς τα επί Θράκης χωρία όπου πολλούς 

έληϊσαντο και ήνδραπόδισαν τών εκείνη 'Ρωμαίων. Δύο χρόνια αργότερα σέ 

συνεργασία μέ Σκλαβηνούς καί Βούλγαρους εισέβαλαν έκ νέου στή Θράκη 

καί προκάλεσαν αναρίθμητες συμφορές1. 

Οί Σκλαβηνοί, τών οποίων ή δράση κατά τόν Προκόπιο εντείνεται σημαντικά 

στά μέσα τοΰ αιώνα, επιχειρούν δύο διαδοχικές εκστρατείες στά 548 καί 550; 

μέ φοβερές συνέπειες γιά τό Ιλλυρικό καί τή Θράκη. Προκαλοΰν μεγάλες 

καταστροφές, ληστεύουν τις περιουσίες τών κατοίκων, φονεύουν ή αιχμαλωτί

ζουν Ολους τους νέους πού συναντοΰν στό πέρασμα τους 2 . Ιδιαίτερα παρα

στατική ή περιγραφή τής άλωσης τής Τοπήρου, πόλη τής Θράκης. Οί κατα

κτητές Σκλαβηνοί φονεύουν κυρίως τους νέους (τους παραπίπτοντας ήβηδον 

απαντάς εκτεινον), πυρπολοΰν καταφύγια ανθρώπων καί ζώων και όδηγοΰν 

μυριάδας αιχμαλώτων στή χώρα τους 3 . Παρόμοιες σέ ύφος καί περιεχόμενο 

οί περιγραφές καί τών άλλων επιδρομών4. Καταστροφές, ερημώσεις, λεηλα

σίες, αποδεκατισμοί, αιχμαλωσίες, αναρίθμητες συμφορές. Ή συχνότητα 

τους αποδίδεται άπό τους Ιορδάνη καί Προκόπιο μέ τις παρακάτω φράσεις. . . 

hi sunt casus Romanae rei piiblicae prêter instantia cottidiana Bulgarum 

Annum et Sclavinorum5 . . . τών δέ δή Ούννων και Σκλαβηνών και Άντών 

ξύμπασαν Εύρώπην ληϊσαμένων. . ., ίρημόν τε τών οίκητόρων καταστησα-

μένων χώραν εκάστην ταϊς καθ' ήμέραν επιδρομαΐςβ. 

Σαφές τό περιεχόμενο τών αφηγήσεων τοΰ Προκοπίου καί τών άλλων χρο

νογράφων τής εποχής ώς προς τις βούλγαρο-σλαβικές επιχειρήσεις καί τις 

καταστρεπτικές τους συνέπειες. Τίθεται Ομως τό έξης ερώτημα: Ποΰ έλαβαν 

κυρίως χώρα; ποιο τμήμα τοΰ πληθυσμού υπέφερε περισσότερο; 'Αξιοσημείωτο 

είναι τό γεγονός δτι στις περιγραφές τόσο τοΰ ΙΙροκόπιου Οσο καί τών άλλων 

1. Προκόπιος Π, σελ. 354 - 355 καί III 'Ανέκδοτα, σελ. 141 - 142 (Haury). 
2. Ύπα τούτον τον χρόνον Σκλαβηνών στράτευμα διαβάντες ποταμον "Ιστρον 'Ιλλυ

ριούς απαντάς άχρι ' Επιδαμνίων έδρασαν ανήκεστα έργα, κτείνοντες και άνδραποδίζοντες 
τους εν ποσιν ήβηδον απαντάς και τα χρήματα ληϊζόμενοι. . . καί σέ όίλλο σημείο: . . . καί 
αυτούς οί Σκλαβηνοί τρεψάμενοι ούδεμί πόνο.) πλείστους μέν αισχρότατα φεύγοντας εκτει-
ναν, "Ασβαδον δέ καταλαβόντες εν μέν τω παραυτίκα έξώγρησαν, ύστερον δέ αυτόν ες 
πυρός έμβεβλημένον φλόγα εκανσαν, ιμάντας πρότερον ες τοϋ νώτου τοΰ ανθρώπου έκδεί-
ραντες. Ταύτα διαπεπραγμένοι τα χωρία ξύμπαντα, τά τε Θρακών και 'Ιλλυριών, άδεέστε-
ρον έληΐζοντο, καί φρούρια πολλά πολιορκίφ έκάτνροι είλον. . . ('Υπέρ πολέμων Π, σελ. 
423, 467-8) . 

3. Προκόπιος II, σελ. 468-471 (Haury).—Πρβλ. V. Β e § e ν 1 i e ν, Die proto-
bulgarische. . . σελ. 92 - 94. 

4. Βλέπε άλλες επιδρομές, Προκόπιος Π, 'Υπέρ πολέμων, σελ. 342 - 344, 353, 481 -
483. 473 - 477, 623 - 4 (Haury). 

5. Ιορδάνης, Romana, σελ. 52 (MGII V, 1). 
6. Προκόπιος III, 'Ανέκδοτα, σελ. 141 - 142 (Haury). 
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ιστορικών, δέν αναφέρονται, με εξαίρεση τήν Τόπηρο, πολιορκίες ή αλώσεις 

μεγάλων πόλεων. Αυτό μας επιτρέπει νά υποθέσουμε ότι σ' αυτή τουλάχιστο 

τή φάση οί Σκλαβηνοί, Οπως άλλοτε οί Γότθοι, ήσαν ανίκανοι νά κυριεύσουν 

πόλεις. Ό Προκόπιος επισημαίνει τήν ανικανότητα τών Σκλαβηνών νά πο

λιορκήσουν οχυρωμένες πόλεις καί τήν ατολμία τους νά κατέβουν στή πεδιάδα, 

στά πρώτα χρόνια τών επιδρομών τους 1 . Ή προσοχή τους εϊχε κατά συνέπεια 

στραφεί στην ύπαιθρο, στις αγροτικές δηλ. περιοχές, στ' ανοχύρωτα χωριά 

καί σέ κάποια μικρά φρούρια. Ή ιστορία τών αγροτικών περιοχών τοΰ Ιλλυ

ρικού καί τής Θράκης επαναλαμβάνεται. "Οπως στον 4ο αιώνα, έτσι καί τώρα 

θυσιάζονται στό βωμό τοΰ κοινοΰ συμφέροντος. Στή συγκεκριμένη περίπτωση, 

στό βωμό τής Reeonquista τοΰ Ίουστινιανοΰ. Οί μακροχρόνιοι πόλεμοι γιά 

τήν κατάκτηση τής Αφρικής καί τής Ιταλίας στεροΰν τις δουναβικές περιοχές 

άπό τό απαραίτητο στρατιωτικό δυναμικό. 

Τό μέγεθος τών καταστροφών τής υπαίθρου αναγκάζει τόν 'Ιουστινιανό, 

στα πλαίσια τής γενικής οικοδομικής πολιτικής, νά διατάξει τήν οχύρωση καί 

τών αγροτικών περιοχών. . . ούτω συνεχή τά ερύματα εν τοις χωρίοις άπερ-

γασάμενος ώστε άγρας έκαστος ή φρούριον άποτετόρνευται ή τώ τετειχισμένω 

πρόσοικός εστί. . .2. Σημαντική ή μνεία τοΰ Προκόπιου σάν μαρτυρία γιά 

τήν ύπαρξη ακόμη πληθυσμοΰ στις αγροτικές περιοχές τών βορείων επαρχιών. 

Τά οχυρωματικά έργα τής υπαίθρου προορίζονται οπωσδήποτε γιά τήν προστα

σία τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ δεδομένου ότι ό αστικός κόσμος στις περιόδους 

τών επιδρομών κατέφευγε στά τείχη τών πόλεων. 'Εξάλλου στην κατασκευή 

αυτών τών έργων εκτός άπό τους στρατιώτες συμμετείχαν, όπως συνηθιζόταν 

στην Οψιμη Αρχαιότητα, καί οί αγρότες. Ή ϊδια ή ανοικοδόμηση τέτοιων 

φρουρίων καί οχυρών αποτελεί απόδειξη ότι οί βόρειες περιοχές παρά τις 

συνεχείς επιδρομές καί λεηλασίες δέν είχαν μετατραπεί σέ εκτενείς έρημους. 

Στό «περί κτισμάτων» τοΰ Προκόπιου συναντούμε ονόματα χωριών ή οικισμών 

γνωστά άπό τις πηγές τοΰ 3ου καί 4ου αιώνα 3. 

Βέβαια ή μείωση πού είχε υποστεί ό πληθυσμός τους καί ή κατάρρευση 

τής οικονομίας τους είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Στά 559, ό ηγεμόνας τών 

Κουτρίγουρων Ζαβεργάν σύν πλείστοις δσοις Ιππόταις επιδραμών καθάπερ 

1. . . . ταΰτα διαπεπραγμένοι τα χωρία ξύμπαντα, τά τε Θρακών καί 'Ιλλυριών, 
άδεέστερον εληιζοντο, καί φρούρια πολλά πολιορκία έκάτεροι είλον, ούτε τειχομαχήσαντες 
πρότερον, ούτε ες το πεδίον καταβήναι τολμήσαντες. .. (Προκόπιος II, 'Υπέρ πολέμων, 
σελ. 468). Ή φράση αυτή απηχεί τή στρατιωτική πείρα πού απέκτησαν οί Σλάβοι κατά 
τή διάρκεια τών πολυαρίθμων πολέμων τους μέ τους Βυζαντινούς άλλα καί τήν ισχυρή επί
δραση τών Βουλγάρων πού τίς περισσότερες φορές ήταν οί εμπνευστές τών επιθέσεων 
νότια τοϋ Δούναβη, ενώ συχνά συμμετείχαν καί οί ϊδιοι σ' αυτές. 

2. Προκόπιος IV, Περί κτισμάτων, σελ. 107 (Haury). 
3. Στο 'ίδιο, σελ. 125 - 143 (Haury). . . Πρβλ. V. V e 1 k ον δ.π., σελ. 64. 
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χέρσον τάς δίνας εις τήν Ρωμαίων έπικράτειαν ευκολότατα διαβαίνει ερημά 

τε εύρων τά εκείνη χωρία και μηδενός αύτφ κωλύματος γιγνομένου ανά τα 

πρόσω πορευομένω, αύτίκα δ γε Μυσίαν τε κάί Σκυθίαν παραμειμάμενος τή 

Θράκη προσέβαλλεν1. 

Αυτή τήν εικόνα παρουσιάζουν οί βόρειες επαρχίες τής Θράκης αμέσως 

μετά τις μεγάλες σλαβικές επιδρομές. Ή οικονομική τους κατάσταση είναι 

τέτοια πού αναγκάζει τις βυζαντινές 'Αρχές, Οπως καί στους προηγούμενους 

αιώνες, νά προχωρήσουν σέ φορολογικές ελαφρύνσεις. Σέ δύο Νεαρές (556 

καί 575), στις περιοχές πού απαλλάσσονται άπό κάποια εϊδη φόρων, συγκα

ταλέγονται οί αγροτικές περιοχές τών επαρχιών Μυσίας καί Σκυθίας 2. 

Διαφορετική παρουσιάζεται κατά τήν ϊδια εποχή ή κατάσταση στις αγρο

τικές περιοχές τών νοτίων επαρχιών τής Θράκης. Μνημονεύονται συχνά χωριά 

τής Ροδόπης καί τοΰ Αίμιμόντα γιά τήν οικονομική τους άνθηση καί τόν 

πολυάριθμο πληθυσμό τους. Τό χωριό Βέλλουρος (περιοχή Ροδόπης) ξεχώ

ριζε γιά τόν πλοΰτο καί τήν πολυανθρωπία του ένώ στην εποχή τοΰ Ίουστι

νιανοΰ οχυρώθηκε καί πήρε μορφή πόλης 3. Λίγο αργότερα, στην εποχή τών 

άβαροσλαβικών επιδρομών, ό στρατός τής Θράκης θά διασκορπισθεΐ στά 

πλούσια χωριά γιά προμήθεια τροφίμων4. Ό Θεοφ. Σιμοκάττης επισημαίνει 

σέ κάποιο σημείο τής αφήγησης του τήν ύπαρξη πολυάνδρου καί πλούσιου 

χωρίου, σέ απόσταση 25 περίπου χλμ. άπό τήν Ηράκλεια 5 . Ή σπουδαιότητα 

τής Θράκης σαν κέντρο ανεφοδιασμού τής Πρωτεύουσας μέ σιτηρά, δέ μειώ

θηκε κατά τόν 6ο αιώνα. Τά χωριά της μαζί μέ εκείνα τής Βιθυνίας καί τής 

Φρυγίας αναφέρονται σαν οί βασικές πηγές προμήθειας σιτηρών στά μέσα 

τοΰ αιώνα 6. 

'Επανερχόμενοι στις πολεμικές επιχειρήσεις τής περιοχής τοΰ Δούναβη 

πρέπει νά επισημάνουμε τή δυναμική παρουσία στα μέσα περίπου τοϋ αιώνα 

τών δύο συγγενών ούννικών φυλών Κουτριγούρων καί Ούτιγούρων7. Γιά μιά 

1. Άγαθίας, Ίστορίαι Ε' 11, σελ. 177 (C F Η Β 2, Keydell). 
2. Βλ. V. V e 1 k ο ν, δ.π., σελ. 59. 
3. . . . ην δέ τις κώμη εν τή μεσόγεια, Βέλλουρος δνομα, πλούτου μέν δυνάμει καί 

πολυανθρωπίφ ίσα και πόλις, τώ μέντοι τειχήρης ούδαμή είναι ληϊζομένοις διηνεκές επαρ
κούσα βαρβάροις, άγροΐς τε τους άμφ' αυτήν κειμένοις, πολλοίς γε ούσι ταύτα πάσχουσα 
και αυτήν δέ ό βασιλεύς ούτος πολίζει τε καί άποτειχίΐ,ει. (Προκόπιος IV, περί κτισμά
των, σελ. 143). 

4. . . . 'Ραψαΐοι δ' απόμαχοι ε'ις τήν Θράκην έχέοντο άνά τάς κώμας διατρεφόμενοι. . . 
(Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, Ίστορίαι, σελ. 230 C. de Boor). 

5. . . . ηλίου κεκλικότος στρατοπεδεύεται /ο αυτοκράτωρ Μαυρίκιος] επί τι ϋπτιον 
χωρίον τήν Οέσιν, πολύανδρόν τε καί αφθονία τών εις έπισιτισμάν περιρρεόμενον. (σελ. 
221, C. de Boor). 

6. Βλ. Προκόπιος III, 'Ανέκδοτα, σελ. 137 (Haury). 
7 Βλ. Άγαθίας, σελ. 177 (C F Η Β 2, Keydell).—Θεοφάνης σελ. 233-4 (C. de 
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δεκαετία (550 - 560) πρωτοστατούν στά γεγονότα τών Βαλκανίων μέσα άπό 

τις εσωτερικές τους διαμάχες καί τήν κατά καιρούς εχθρική τους αντιπαράθεση 

μέ τήν αυτοκρατορία. Γιά τήν αντιμετώπιση τους, ό Ιουστινιανός καταφεύγει 

κατά τήν προσφιλή τακτική τοΰ Βυζαντίου σέ παρόμοιες περιπτώσεις, στην 

υποκίνηση τοΰ ενός φύλου εναντίον τοΰ άλλου μέ παραχώρηση ειδικών προνο

μίων καί δημιουργία φιλικών σχέσεων άλλοτε μέ τή μιά ομάδα καί άλλοτε 

μέ τήν άλλη ι . Στά ειδικά προνόμια περιλαμβανόταν ή παραχώρηση εδαφών 

νότια τοΰ Δούναβη καί ή δυνατότητα αγοράς προϊόντων. Ά π ό τά εκτενή χω

ρία τοΰ Προκόπιου2 σχετικά μέ τή δράση τών δύο φύλων καί τή θέση τής 

αυτοκρατορίας απέναντι τους, προκύπτουν δύο σημαντικά γιά τό θέμα μας 

στοιχεία: 

α) τό μεγάλο κόστος αυτής τής πολιτικής τό πλήρωσαν καί πάλι οί βόρειες 

επαρχίες μέ τήν απώλεια εύφορων εδαφών τους καί τή διάθεση στους βαρβά

ρους πολλών προϊόντων β) αντικειμενικός σκοπός τών βαρβάρων καί ιδιαί

τερα τών ηγετικών τους κύκλων ήταν ή μόνιμη εγκατάσταση τους σέ περιοχές 

τής αυτοκρατορίας πού θά τους παρείχαν πλούσια αγαθά καί μεγαλύτερη ασφά

λεια, δεδομένου ότι στις βόρεια τοΰ πόταμου περιοχές κατέφθαναν διαρκώς 

νέες, ισχυρότερες φυλές. 

Θά πρέπει ακόμη νά υπογραμμιστεί, ότι οί διπλωματικοί ελιγμοί, εκτός 

άπό τά αρνητικά στοιχεία πού περιείχαν αυτοί καθαυτοί, πολλές φορές έδιναν 

στά πράγματα χειρότερη τροπή. Στά 558 - 9 δ Ζαβεργάν, αρχηγός τών Κου-

τριγούρων, ενοχλημένος άπό τή συμμαχία Βυζαντίου - Ούτιγούρων επιχειρεί 

μεγάλη εισβολή στή Θράκη κατά τή διάρκεια τής όποιας άπειλεϊ τήν ϊδια 

τήν Πρωτεύουσα. Ή δυναμική επέμβαση τοΰ στρατηγού Βελισσάριου καί ή 

καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών γιά τήν εξαγορά τής ειρήνης απομα

κρύνουν τόν κίνδυνο3. Μετά τήν εξαγορά τής ειρήνης ακολουθεί μιά περίοδος 

εσωτερικών διαμαχών ανάμεσα στά δύο άδελφά φΰλα μέχρι τήν υποταγή τους 

στους Άβάρους (568), οπότε διακόπτεται οριστικά ή αυτόνομη τουλάχιστο 

δράση τους 4 . 

Boor).—Ί. Μαλάλας, σελ. 490 (Βόννη).— Πρβλ. V. Β e s e ν 1 i e ν, Die protobulga-
rische. . . σελ. 95. Ό V. Β e ä e ν 1 i e ν μέ μιά σειρά επιχειρημάτων αντικρούε:, τήν 
άποψη πολλών ιστορικών σύμφωνα μέ την όποια οί Κουτρίγουροι ταυτίζονται μέ τους Βούλ
γαρους της Παννονίας. 'Υποστηρίζει δτι τα δύο φΰλα δέν είχαν εθνική άλλα πολιτική συγ
γένεια. (δ.π., σελ. 97 - 99). 

1. Βλέπε, V. T ä p k o v a - Z a i m o v a , La politique de Byzance. . . σελ. 37. 
2. Βλ. Προκόπιος Π, 'Υπέρ Πολέμων, σελ. 581, 588 - 9 (Haury). 
3. Βλ. V. B e s e v l i e v , Die protobulgarische. . ., σελ. 96 - 97. 
4. Άγαθίας, σελ. 176, 197 (Keydell).—Ί. Μαλάλας, σελ. 490 (Βόννη).—Μένανδρος. 

σελ. 170, 196-7, 206 (Exe. de Legationibus, C. de Boor).—Θεοφάνης σελ. 233-4 
(C. de Boor). 
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IV 

Ί Ι εμφάνιση τών Άβάρων στό β' μισό τοΰ 6ου αιώνα καί ή εξάπλωση τής 

κυριαρχίας τους σ' Ολες τις βόρεια τοΰ Δούναβη περιοχές μέ τήν υποταγή ή 

τή συμμαχία πολλών μικρότερων φυλών, ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο 

στην ιστορία τών Βαλκανίων. Ή πολεμική τους δράση γιά μισό περίπου αι

ώνα στις επαρχίες τοΰ Ίλλυρικοΰ καί τής Θράκης σέ στενή συνεργασία μέ 

τους Σλάβους θά προετοιμάσει τό έδαφος γιά νέες δυσμενέστερες γιά τήν αυ

τοκρατορία εξελίξεις πού θά λάβουν χώρα κυρίως στον επόμενο αιώνα. 

Στά εκτενή κείμενα τών ιστορικών τοΰ 6ου αι. Εύάγριου, Μένανδρου καί 

Θεοφύλακτου Σιμοκάττη υπάρχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες γιά τήν κοι

νωνική καί στρατιωτική τους οργάνωση, γιά τή δράση τους στή βαλκανική Χερ

σόνησο, γιά τις σχέσεις τους μέ τό Βυζάντιο καί μέ άλλους λαούς. Σ ' αντίθεση 

μέ τους Σκλαβηνούς, οί Άβαροι, όπως άλλοτε οί Ούννοι, εϊναι λαός οργανω

μένος μέ επικεφαλής τόν Χαγάνο, έχει θεσμούς, στρατό, διπλωματία. Μέ τό 

Βυζάντιο υπογράφουν συμφωνίες, συνάπτουν κάποτε συμμαχίες, καθορίζουν 

σύνορα. 'Επιβάλλονται εύκολα μέ τήν κοινωνική καί στρατιωτική υπεροχή 

τους στ' ανοργάνωτα ούννικά φΰλα πού συναντοΰν καί τά καθυποτάσσουν. 

Σημαντικό ρόλο στις πολεμικές τους επιχειρήσεις θά παίξουν οί Σκλαβηνοί 

μέ τους οποίους σέ συμμαχία ή απλή συνεργασία θά πραγματοποιήσουν σειρά 

επιδρομών σ' όλη τή βαλκανική Χερσόνησο1. 

Στά 558 τοποθετείται άπό τους χρονογράφους τής εποχής ή πρώτη επαφή 

Άβάρων καί Βυζαντινών. Άβαρική πρεσβεία φθάνει στην Πρωτεύουσα καί 

ζητά άπό τόν Ιουστινιανό γή καί χρήματα, υποσχόμενη ϊσως κάποιες στρα

τιωτικές υπηρεσίες. Ό αυτοκράτορας συμφωνεί στά ετήσια επιδόματα, αρ

νείται όμως νά τους παραχωρήσει γή γιά εγκατάσταση2. Τήν ϊδια θέση 

θά πάρει τέσσερα χρόνια αργότερα στό νέο αίτημα τοΰ Χαγάνου Βαϊανοϋ νά 

εγκατασταθεί μέ τό λαό του νότια τοΰ Δούναβη3. Οί μεταξύ Γεπίδων καί 

Λογγοβάρδων αντιθέσεις καί ή ανάμειξη σ' αυτές τοΰ Χαγάνου μέ αίτημα τών 

δεύτερων, θά τοΰ ανοίξει τό δρόμο προς τά δυτικά. Μέχρι τό 572 ή δράση του 

είναι υποτονική. 
! Η απογύμνωση όμως τών δουναβικών στρατευμάτων καί οί πρώτες ήττες 

1. Γενική βιβλιογραφία για τους Άβάρους βλ. M o r a v c s i k , Byzantinoturcica I, 
σελ. 41 - 42. 

2. Βλ. Ί . Μαλάλας, σελ. 489 (Βόννη). Ό Θεοφάνης σελ. 232 (C. de Boor) τους 
περιγράφει ώς εξής: είχον γαρ τάς κόμας όπισθεν μακράς πάνυ, δεδεμένας πνανδίοις και 
πεπλεγμένας, ή δέ λοιπή φορεσιά αυτών όμοια τών λοιπών Ονννων. . . 

2. Μένανδρος, σελ. 442 - 444 (Exe. de Leg., C. de Boor).— Victor Tonnennensis, 
σελ. 205 (MGIi AA XI, 2) Eo anno Justinianus princeps tegatos genlis Avarorum pri
mus primos suscepit et cum donis rnaximis temeare unde vénérant facit. . . "Ας ση
μειωθεί δτι ό χρονογράφος συγχέει τή δεύτερη άβαρική πρεσβεία μέ τήν πρώτη. 
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τών Βυζαντινών στην Περσία θά δώσουν στους Άβάρους τό έναυσμα για δυ

ναμικές επιχειρήσεις μέ στόχο τήν κατάληψη εδαφών στην αυτοκρατορία. Στά 

574 ό αυτοκράτορας Τιβέριος, αντιμέτωπος μέ τήν πραγματικότητα (πλήθος 

άβαρικών στρατευμάτων βρίσκεται ήδη μέσα στην επικράτεια τής αυτοκρα

τορίας) αναγκάζεται νά παραχωρήσει στον Βαϊανό τήν περιοχή γύρω άπό τό 

Σίρμιο 1 . Ή εγκατάσταση τους στην περιοχή τοΰ Σιρμίου θά τους ανοίξει 

τό δρόμο Οχι μόνο γιά τήν κατάκτηση τής ϊδιας τής πόλης clef de voûte des 

positions balkaniques de Byzance κατά τόν Temerle, άλλα καί σέ μιά σειρά 

άπό νέες επιτυχείς εκστρατείες. Κατά τή διάρκεια τους θά καταστρέψουν 

πολλές μεγάλες πόλεις καί θ' απειλήσουν τήν Κωνσταντινούπολη προελαύ

νοντας μέχρι τό Μακρό Τείχος 2 . 

Οί επιτυχίες τών Άβάρων ενθαρρύνουν τους Σκλαβηνούς. Στά 580 -1 επι

χειρούν τή μεγαλύτερη άπό τήν εμφάνιση τών πρώτων επίθεση τους στά 

Βαλκάνια3. Ή πτώση τοΰ Σιρμίου (582) 4 στά χέρια τών Άβάρων αφήνει 

εκτεθειμένες τις βόρειες επαρχίες καί δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις 

γιά κοινή πλέον δράση Άβάρων καί Σλάβων σ' ολόκληρη τή βαλκανική Χερ

σόνησο. Νά τί παραδίδει σχετικά ό Ιωάννης Έφέσιος: anno 3° mortis Iustini 

regis et regni cictoris Tiberii populus malealictus Sclavinorum egressi Ilel-

lada totam et regiones Thessalonicae et totius Thraciae parcurrerunt, et 

urbes et castra multa expugnaverunt, et terram vastaverunt et incenderunt 

et captivos ex ea abduxerunt et in ea dominati sunt, et in ea in sua domi-

norum modo iam tempus quattuor annorum impavide considuntr>. Κατά 

1. Βλ. G. Μ ο r a ν c s i k, Byzantinotureica Ι, σελ. 255 - 6 καί P. L e m e r 1 e, 
β.π., σελ. 289. 

2. Σχετικά μέ τή σειρά καί χρονολόγηση τών άβαρο-βυζαντινών πολέμων βλέπε: 
L. H a u p t m a n n , Les rapports de Byzantins avec les Slaves et les Avares pendant 
la seconde moitié du Vie siècle, Byzantion 4 (1927 - 8), σελ. 137 - 170.— G. L a b n d a , 
Chronologie des guerres de Byzance contre les Avares et les Slaves à la fin du Vie 
siècle, Byzantinoslavica 11 (1950), σελ. 167 - 173.— G. M ο r a ν c s i k, δ.π., σελ. 72 
κ.έ.— P. L e m e r 1 e, δ.π., σελ. 288-295.— P. G ο u b e r t, Les guerres sur le 
Danube à la fin du Vie siècle d'après Ménandre le protecteur et Théophylacte Simo-
catta, Actes du Xl le Congrès Intern, d'études byzantines, Βελιγράδι (1964), σ3λ. 
115-124.— Μ α ρ ί α ς Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ - Π ε λ ε κ ί δ ο υ , Συμβολή εις τήν Χρο-
νολόγησιν τών άβαρικών και σλαβικών επιδρομών επί Μαυρικίου (582 - 602), Σύμ
μεικτα 2 (1970), σελ. 145 - 182. 

3. . . . κατά δέ το τέταρτον έτος Τιβερίου Κωνσταντίνου Καίσαρος βασιλείας έν τή 
Θράκη ξυνηνέχθη τό Σκλαβηνών έθνος μέχρι που χιλιάδων εκατόν Θράκη και άλλα πολλά 
ληΐσασθαι. (Μένανδρος, C. de Boor, σελ. 124). 

4. Βλ. Εύάγριος, σελ. 208 (Bidez-Parmentier) καί Μένανδρος, σελ. 174-5 (Ο. de 
Boor). Ό Ίουστϊνος Β' είχε ανακαταλάβει λίγα χρόνια πριν τό Σίρμιο, εκδιώκοντας μέ τήν 
βοήθεια τών Αογγοβάρδων τους Γεπίδες. 

5. Βλ. V. Β e s e ν 1 i e ν, Die prolobulgarische . . . σελ. 125-6, δπου καί ή πη-
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τήν αφήγηση τοΰ Σιμοκάττη, σέ αλλεπάλληλες επιδρομές, Άβαροι καί Σλάβοι 

λεηλάτησαν καί κατέστρεψαν πολλές πόλεις καί φρούρια μεταξύ τών όποιων: 

Σιγγιδόνα, Βιμινάκιο, Αύγούστα, Βονωνία, Ρατιαρία, Άππιαρία, Δορόστολο, 

Ζάλδαπα, Τρόπαιον, Μαρκιανούπολη κ λ π . 1 Ή παράδοση τοΰ Σιρμίου στους 

Άβάρους αποτέλεσε γεγονός αποφασιστικής σημασίας γιά τήν μετέπειτα τύχη 

τών παραδουνάβιων επαρχιών. Ά π ό τότε τό σύνορο τοΰ Δούναβη άπειλεϊτο 

όλο καί περισσότερο, ενώ τό τίμημα τής ειρήνης ήταν πολύ μεγάλο2. 

Παρά τήν τετράχρονη περίοδο ειρήνης πού θ' ακολουθήσει μετά τό 588 

καί τις οργανωμένες επιθετικές εκστρατείες τών Βυζαντινών στην τελευταία 

δεκαετία τοΰ αιώνα, εστεμμένες πολλές φορές μέ επιτυχία, οί βόρειες επαρχίες 

δέν θά μπορέσουν νά συνέλθουν. Ή οικονομία τών αστικών κυρίως κέντρων 

έχει διαλυθεί- ό πληθυσμός τους έχει υποστεί τή μεγαλύτερη ώς τώρα φθορά. 

Ή περιγραφή τής πολιορκίας καί παράδοσης τοΰ Σιρμίου δίνει τό μέτρο τής 

απόγνωσης στην οποία έφθαναν οί κάτοικοι τών πόλεων κατά τις άβαρο-

σλαβικές επιδρομές. . . πιεζόμενων τοιγαρονν τών εν τω Σιομίφ λιμώ μέ

γιστα), ήδη τε απτομένων αθεμίτου τροφών τω εστερήσθαι τών αναγκαίοι 

καί γεγεφυρώσθαι τήν διάβασιν τοϋ Σαοϋ. . . ολοφυρωμενων τε και ες τάς 

εσχάτας ε?.πίδας εξωλισθηκότων, καταμεμφομένων τε τοις Ρωμαίων ήγε-

μόσι. . . Τιβέριος ό βασιλεύς. . . αιρετώτερον ήγησάμενος μή συναιχμαλωτι-

σθήναι τή πάλει τών οίκητόρων τον δμιλον, εν γράμμασι κελεύει Θεόγνιδι 

καταλϋσαι τον πόλεμον επί σπονδαΐς ώστε νπεξελθεϊν παμπληθει τους τήδε 

οίκοϋντας, μηδέ επιφερομένους τών οικείων ή μόνον το ζην και παράσχων 

ούτω περιβόλαιον εν . . . 3 . Ό πληθυσμός λοιπόν τών αστικών κέντρων, πού 

υπήρξαν ό κύριος στόχος τών Άβάρων, μειώθηκε σημαντικά Οχι μόνο εξαι

τίας τών θυμάτων τοΰ πολέμου καί τών «μυριάδων» αιχμαλώτων άλλα καί 

λόγω τών αθρόων θανάτων πού επήρχοντο άπό τήν έ'λλειψη τροφίμων καί άπό 

τις επιδημίες πού τήν άκολουθοΰσαν. 

Τό κλίμα ανασφάλειας στις βόρειες επαρχίες ήταν τόσο έντονο πού δημιούρ

γησε ρεΰμα προσφυγιάς προς τά νότια. Στά «Θαύματα τοΰ 'Αγίου Δημητρίου» 

μνημονεύονται πρόσφυγες τής Θεσσαλονίκης, προερχόμενοι άπό τις πόλεις 

γή. Ό Ι. N e s t o r (La pénétration des Slaves dans la péninsule balkanique et la 
Grèce Continentale, RESEE I (1963) 1 -2 , σελ. 50) αμφισβητεί τήν αξιοπιστία τής 
πηγής μέ σειρά επιχειρημάτων καί διατυπώνει τήν άποψη, αντικρούοντας άλλους ιστορι
κούς, δτι δέν πρόκειται για εγκατάσταση Σλάβων στή Βαλκανική άλλα για μεγάλης διάρ
κειας επιδρομή. 

1. Θεοφ. Σιμοκάττης, σελ. 46 - 7, 54 - 5, 101, 126 (C. de Boor).— Πρβλ. Θεοφάνης, 
σελ. 252 - 3, 257 - 8 (C. de Boor) 

2. Στή συνθήκη ειρήνης πού υπογράφτηκε μεταξύ Βυζαντινών καί Άβάρων στα 584 
καθορίσθηκε τό ποσό τών 100.000 χρυσών νομισμάτων ώς ετήσια αποζημίωση προς τους 
Άβάρους. Βλ. P. L e m e r 1 e, δ.π., σελ. 290. 

3. Μένανδρος, σελ. 174 - 5. 
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Ναϊσσό καί Σερδική, τις Δουναβικές χώρες, τήν Παννονία, Δαρδανία κ λ π . ι 

Στην Άγκόνα τής Ιταλίας κατέφευγαν πρόσφυγες άπό τό Δορόστολο τήν 

ϊδια εποχή, μεταφέροντας τά λείψανα τοΰ μάρτυρα τής πόλης Δάσιου 2. Ά π ο 

τήν άλλη πλευρά, όταν ή πρόθεση τών Σλάβων γιά μόνιμη εγκατάσταση σέ 

έρημες περιοχές τών παραδουνάβιων επαρχιών είχε καταστεί απροκάλυπτη 3. 

οί βυζαντινοί αυτοκράτορες τοΰ β' μισοΰ τοΰ 6ου αι. διαβλέποντας ϊσως τις 

μελλοντικές διαστάσεις τοΰ προβλήματος, προχώρησαν σέ εποικισμούς αγρο

τικών περιοχών μεταφέροντας γεωργούς άπό τή Μικρά Ασία καί στρατιώτες 

μέ τις οικογένειες τους άπό τήν Αρμενία 4 . "Η διαδικασία τής σταδιακής 

ανεπίσημης εγκατάστασης μικρών σλαβικών ομάδων άρχισε στά τελευταία 

χρόνια τοΰ 6ου αιώνα 5. Θά ενταθεί στις αρχές τοΰ 7ου, μετά τήν αιφνίδια 

διακοπή τής επιθετικής πολιτικής τοϋ Μαυρίκιου, καί θ' αρχίσει νά παίρνει 

μεγάλες διαστάσεις κυρίως άπό τήν βασιλεία τοϋ Ηράκλειου, Οταν ή προ

σοχή τής αυτοκρατορίας Οά στραφεί στ' ανατολικά, στους Πέρσες καί τους 

Άραβες. 

1. Βλ. V. Β e s e ν 1 i e ν , Die protobulgarische. . . σελ. 59. 

2. Βλ. J . Ζ e i 11 e r, Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes, 

Παρίσι (1918), σελ. 112. 

3. Μέχρι αύτη τήν εποχή ό τρόπος πού ο! βυζαντινές 'Αρχές αντιμετώπιζαν τις σλα

βικές επιδρομές δέν διέφερε άπο εκείνον της αντιμετώπισης τών άλλων βαρβάρων. "Οταν 

δηλαδή ό θόρυβος τών επιδρομών τους έφθανε ώς τήν Πρωτεύουσα, ό αυτοκράτορας έστελνε 

στρατιωτικές δυνάμεις για να τις αποκρούσει. Ά ν στο μεταξύ κάποιες ομάδες τους φαίνον

ταν διατεθειμένες να συνδεθούν «φιλικά» μέ τους Βυζαντινούς οί τελευταίοι ϊσπευδαν νά 

τους δεχθούν ώς «συμμάχους» τής αυτοκρατορίας. Χαρακτηριστική ή περίπτωση τών Ά ν -

τών, τους οποίους ό 'Ιουστινιανός εγκατέστησε στην πόλη Turis . (Προκόπιος II , 'Υπέρ 

πολέμων, σελ. 359). Βέβαια, ανάμεσα στις επιδρομές τών Σλάβων καί εκείνες τών άλλων 

βαρβάρων εισβολέων υπήρχε μιά ουσιαστική διαφορά. Οί σλαβικές επιδρομές ήταν πολύ 

συχνές και ό αριθμός τών εισβολέων μεγάλο;. 

4. Βλ. V. Τ ä ρ k ο ν a - Ζ a i m ο ν a, δ.π., σελ. 38. 

5. Πρόκειται γιά ολιγάριθμες ομάδες, οί όποιες άποσπώντο άπο τον κορμό τών σλα

βικών στρατευμάτων κατά τήν υποχώρηση τους βόρεια τοϋ πόταμου καί κατέφευγαν σέ 

απομεμακρυσμένες ορεινές περιοχές. Είναι δύσκολο να ισχυρισθεί κανείς δτι έγινε πραγμα

τική εγκατάσταση Σλάβων στα Βαλκάνια πριν άπο το 602. Οί οργανωμένες επιθετικές επι

χειρήσεις τοϋ Μαυρίκιου εναντίον τών Άβαροσλάβων μετά το 593 στην περιοχή τοΰ Δού

ναβη καί οί επιτυχείς εκστρατείες τών στρατηγών του βόρεια τοϋ πόταμου εναντίον τής 

«Σκλαβηνίας», δέν θα δικαιολογούσαν τέτοιους ισχυρισμούς. Δύο αναφορές τοϋ Θεοφύλα

κτου Σιμοκάττη άπηχοΰν τήν ισχυρή θέληση τοϋ αυτοκράτορα Μαυρίκιου να προφυλάξει 

μέ κάθε τρόπο το σύνορο τοϋ Δούναβη άπο τήν υποβόσκουσα σλαβική επιβουλή, α) Στα 

592 . . . ό στρατηγός υπό τοΰ βασιλ,έως παρά τον "Ιστρον έπέμπετο, όπως τα τών Σκλα

βηνών γένη διανήξασθαι τόν ποταμον κωλυόμενα άφοβίαν άκοντα τ ή Θράκη παράσχοιντο-

εφασκε γαρ δ αυτοκράτωρ τω Πρίσκω, ούκ αν ήρεμοίη το βάρβαρον, ει μή τον "Ιστρον 

ες τά μάλ,ιστα το 'Ρωμαϊκόν πεοιφρουρήσοιτο· . . . β) Σ τ α 600 . . . διομολογείται 'Ρω-

μαίοις και Άβάροις ό "Ιστρος μεσίτης, κατά δέ Σκλαβηνών εξουσία τόν ποταμον διανή

ξασθαι. . . (σελ. 230 καί 273, C. de Boor) . 
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Οί υλικές καταστροφές καί οί σημαντικές ανθρώπινες απώλειες πού προ

κάλεσαν οί πόλεμοι καθώς καί ή συνεχής παραμονή βυζαντινών στρατευμάτων 

στις δουναβικές επαρχίες ήταν φυσικό νά οδηγήσουν σέ πλήρη αποδιοργάνωση 

τής οικονομικής ζωής τών πόλεων καί σέ άπίσχναση τής αγροτικής οικονο

μίας. Αναγνωρίζοντας τήν κατάσταση αυτή, οί βυζαντινοί αυτοκράτορες τοϋ 

β' μισοΰ τοΰ 6ου αϊ. εκδίδουν Διατάγματα μέ τά όποια προβαίνουν σέ φορο

λογικές απαλλαγές, μειώσεις εισφορών ή έστω διευκολύνσεις ώς προς τόν χρόνο 

καταβολής τών φόρων στό Δημόσιο. Μέ διάταγμα τοΰ 566, ό Ίουστΐνος Α' 

απαλλάσσει όλους τους πολίτες τής Ιλλυρίας, Μυσίας καί Σκυθίας άπό τά 

οφειλόμενα τω δημοσία) ελλείμματα μέχοι τής octavos (Ογδοο φορολογικό 

έτος) 1 . 

Τήν εικόνα τής οικονομικής κατάρρευσης τών επαρχιών τοΰ Ίλλυρικοΰ καί 

τής Θράκης αντανακλά σαφέστερα παρόμοιο διάταγμα πού εκδόθηκε τό 575, 

άπό τόν αυτοκράτορα Τιβέριο. Παραθέτουμε μέρος τοΰ περιεχομένου του. . . 

"Ιαμεν τοίνυν τάς επαλλήλους τε και πολυτρόπους τών ανθρώπων φθοράς εις 

τοσούτον τάς κτήσεις καταγαγεϊν απορίας, ώστε μήτε προσόδους ε'ισάγειν 

δύνασθαι τοις κεκτημένοις μήτε μήν τάς τών δημοσίων αντάρκως ε'ισκομίζειν 

φοράς, και ταϋτα στρατιωτικής τε και άλλης κατά το άναγκαΐον προϊούσης 

δαπάνης επικείμενης και σφόδρα και συνωθονσης ήμας πολλοίς περιρρεομένους 

πολέμοις συχνάς ποιεΐσθαι χρημάτων τάς επιδόσεις, εμεριμνήσαμεν ούν ικα-

νώς, πώς αν γένοιτο και τήν χρείαν πληρώσαι καί τών υπηκόων τήν έ'νδειαν 

θεραπεΰσαι. . . προσάγομεν. . . καί τήν επί τοϋ παρόντος δωρεάν, δι' ης con-

cedimus γεοιργοίς τε και σνντελεσταΐς απασι (ταντον δέ εστίν ειπείν τοις τών 

χωρίων κνρίοις) integrum unum eanonem τών δημοσίων φορούν εις quadrien-

nium διαιρούμενης, τοντέστι τής μέν είσε,λενσομένι/ς ενάτης έπινεμήσεοΛς τε-

τάρτην τούτον μοϊραν, τής δε μετά τούτων δεκάτης τοσούτον έτερον μέρος, 

ομοίως, καί τής ενδέκατης «καί δωδέκατης» επινεμήσεως άνά τετάρτην μοϊραν, 

συναπομείουντες καί τάς όπωσοϋν υπέρ τούτων παρεχομένας τισΐ συνήθειας. 

Άφίεμεν δέ τούτοις και τά ελλείματα τοϋ φθάσαντος χρόνου μέχρι πέρατος τής 

άρτι παρελθούσης quintae επινεμήσεως, και θεσπίζομεν μηδεμίαν εϊσπραξιν 

γενέσθαι τών παρ' ημών φιλοτιμηθέντα)ν ευσεβών τελεσμάτων, είτε τήν με-

γίστην αρχήν δρα ταϋτα τών ανατολικών Ιερών πραιτωρ!α>ν είτε την .ταρ' Ίλ-

λυριοϊς επαρχότητα ή τήν αρχήν τών νήσουν και τών επί Σκυθίας τε καί Μυ

σίας στρατιωτικών ταγμάτων ή τάς θείας ημών λαργιτιόνας ή και ίίλλην 

αρχήν. . . 2. 

Τήν οικονομική κρίση τών βαλκανικών επαρχιών δέν μαρτυροΰν μόνο τά 

προαναφερθέντα αυτοκρατορικά μέτρα. Ή απουσία αγορών-εμπορικών κέν-

1. Corpus Juris Civilis, Novellac, σελ. 722 (ίκδ. Schoell - Krall) 
2. Στο ίδιο, σελ. 749 - 750 
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τρων κατά μήκος τοΰ Δούναβη ή στό εσωτερικό τών επαρχιών καί ή απόλυτη 

σιγή τών πηγών γιά οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή, 

στό β' μισό τού 6ου αιώνα απηχούν έμμεσα τήν ϊδια κατάσταση. Οί συνεχείς 

πολιορκίες καί καταστροφές τών ανθηρών άλλοτε οικονομικών κέντρων καί ή 

πληθυσμιακή απογύμνωση τής υπαίθρου περιόρισαν στό ελάχιστο τή δυνατό

τητα παραγωγής ντόπιων βιοτεχνικών καί γεωργικών προϊόντων. Ή ανεπάρ

κεια τους γιά τήν κάλυψη τών εσωτερικών αναγκών δέν άφηνε βεβαίως κανένα 

περιθώριο γι' ανταλλαγή τους μέ ξένα. Ή μή λειτουργία αγορών κοντά στις 

περιοχές τους δέν επέτρεπε στους Άβάρους τήν εύκολη καί άμεση προμήθεια 

βυζαντινών προϊόντων, δυνατότητα πού είχαν άλλοτε οί προκάτοχοι τους λαοί 

Γότθοι καί Ούννοι. Οί εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Άβάρων καί αυτοκρα

τορίας περιορίζονταν αυτή τήν εποχή στους ηγετικούς τους μόνο κύκλους, 

καί διεξάγονταν σέ επίπεδο πρέσβεων. Συχνά, Άβαροι πρέσβεις προμηθεύον

ταν κατ' εντολή τοΰ ηγεμόνα τους βυζαντινά προϊόντα άπό τήν Πρωτεύουσα 

στή διάρκεια τών διπλωματικών τους αποστολών, καταβάλλοντας γιά τήν 

αγορά τους μέρος άπό τόν ετήσιο φόρο πού εισέπρατταν άπό τό Βυζάντιο1. 

Χαρακτηριστικό φαινόμενο τής εποχής ή ανεπάρκεια τροφίμων στά στρα

τόπεδα καί ή πλήρης αδυναμία τών βορείων επαρχιών τοΰ Ιλλυρικού καί 

τής Θράκης νά συμβάλλουν στον ανεφοδιασμό τους. Οί αφηγήσεις τών χρονο

γράφων Θεοφυλ. Σιμοκάττη καί Θεοφάνη σχετικά μέ τήν πολιορκία τής Το

μέας 2 (πόλη τής θρακικής Μυσίας) καθιστοΰν καταφανές τό αδιέξοδο στό 

όποιο έχει οδηγηθεί ό πληθυσμός καί ό στρατός τών παραδουνάβιων επαρ

χιών. . . Ρωμαίοι τοιγαροϋν και οί βάρβαροι είς τα περί Τομέαν τήν πόλιν 

στρατοπεδεύοντες ώρας επιγινομένης χειμώνος ουδαμώς τον χάρακα διελύ-

σαντο. Τοϋ δέ ήρος ανίσχοντος λιμός τοις 'Ρωμαίοις ενέσκηψεν. . . τοϋ τε 

λ.ιμοϋ τους Ρωμαίους καταπιέζοντος, παραδόξω πρόνοια τινί ο Χαγάνος προς 

τους Ρωμαίους πρεσβεύεται, ή δέ άξίωσις ην λύσιν τω λιμώ επιθείναι. . . 

άμαξας τοιγαροϋν δ Χαγάνος επισιτισμών λιμώττονσι τοις 'Ραίμαίοις πα

ρείχετο. . . 3 

Στό χωρίο πού παραθέσαμε προβάλλουν δύο διαφορετικές εικόνες: άπό τή 

μιά ή ανέχεια καί ό λιμός πού μαστίζει τά βυζαντινά στρατεύματα" άπό τήν 

άλλη ή οικονομική υπεροχή τών εχθρών καί ή δυνατότητα τοΰ Άβάρου ηγέτη 

λύσιν τω λιμώ επιθείναι. Ό Θεοφάνης4 πού αντλεί άπό τό Σιμοκάττη γιά 

1. Βλ. Σ ο φ ί α ς Π α τ ο ύ ρ α , Ή βυζαντινή αυτοκρατορία. . . σελ. 357 - 358. 
2. Γιά τήν πολιορκία της Τομέας βλ. τήν ειδική μελέτη τοϋ Gh. Çtef an, Tomìs 

et Tornea, à propos des luttes entre byzantins et A vares à la fin du Vie siècle de notre 
ère. Dacia N. S. 11 (1967), σελ. 253 - 258. 

3. Θεοφ. Σιμοκάττης, σελ. 267 - 268 (C. de Boor). 
4. . . . τής δέ εορτής τοΰ πάσχα καταλαβούσης, καί τών 'Ρωμαίων λιμώ τηκομένων, 

άκηκοώς ό Χαγάνος τω Πρίσκω έδήλου άμαξας εκπέμψαι προς αυτόν, δπως δαπανήματα 
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τήν εξιστόρηση τών γεγονότων αυτής τής εποχής, αναφερόμενος στό ϊδιο περι

στατικό, ανεβάζει τόν αριθμό τ ώ ν γεμάτων μέ τρόφιμα αμαξών πού έστειλε 

ό Χαγάνος στό διοικητή τ ώ ν βυζαντινών στρατευμάτων σέ τετρακόσιες. Ή 

Ιμφαση πού δίνει ό χρονογράφος τοΰ 9ου αί. στην περιγραφή τοΰ περιστατικού 

άλλα καί μόνη ή επισήμανση τοΰ γεγονότος άξιοποιοΰν στό Ιπακρο τή μαρτυ

ρία τής πρώτης π η γ ή ς . Ή φράση τοΰ Σιμοκάττη παράδοξα) πρόνοια τινί δ 

Χαγάνος προς τους 'Ρωμαίους πρεσβεύεται απηχε ί τήν απόγνωση στην οποία 

είχαν περιέλθει οί Βυζαντινοί καί τήν ανακούφιση πού αισθάνθηκαν στή συνέ

χεια άπό τήν προσφορά τών Ά β ά ρ ω ν . 

'Επισημαίνουμε εδώ Οτι ή οικονομική κρίση τής τελευταίας δεκαετίας τοΰ 

6ου αιώνα δέν πλήττει μόνο τις βαλκανικές επαρχίες. Ή ϊδια ή Πρωτεύουσα 

είναι ανίκανη ν' αντιδράσει. Ή σιτοδεία καί ό λιμός πού ένέσκηψεν στην Κων

σταντινούπολη στά 601 προκάλεσαν τή στάση τοϋ δχλου καί τό δημόσιο 

λιθοβολισμό τοΰ αυτοκράτορα Μαυρίκιου 1 . 

Ή αδυναμία τής Πρωτεύουσας νά συντηρήσει τ ά βυζαντινά στρατεύματα 

νότια τοΰ Δούναβη, μέσα δηλαδή στην επικράτεια τής αυτοκρατορίας, αναγ

κάζει ϊσως τόν Μαυρίκιο νά διατάξει στά 602 τόν αδελφό του Πέτρο (διοικητή 

τών θρακικών στρατευμάτων) εν τή τών Σκλαυινών χώρα τον λαάν παραχει-

μάσαι2. Περισσότερο άπό τις στρατιωτικές τους επιτυχίες εναντίον τών Σ λ ά 

βων βόρεια τοΰ Δούναβη, τήν απόφαση, πιστεύουμε, τοΰ αυτοκράτορα νά δια

χειμάσουν τ ά βυζαντινά στρατεύματα στή «Σκλαβηνία» τήν υπαγόρευσε τό 

οξύ πρόβλημα τής επιβίωσης τ ο υ ς 3 . Τήν άποψη μας ενισχύει σημαντικά μιά 

χαρακτηριστική φράση τοΰ Θεοφάνη: Μαυρίκιος δέ τω Πέτρω επώχλει δια 

γραμμάτων περασαι τον "Ιστρον και τάς χειμερινάς άποτροφάς τον λαοΰ εκ 

άποστείλη αύτοΐς, ίνα μετά ίλαρότητος τήν εαυτών εορτήν εκπληρώαασεν τετρακοσίας 
τοίνυν άμαξαςπληρώσας τούτοις εξέπεμψεν (Θεοφάνης Χρονογραφία, σελ. 278 C. de Boor). 

1. Βλ. Θεοφ. Σιμοκάττης, σελ. 291. 
2. Βλ. Θεοφάνης, σελ. 286 καί Θεοφ. Σιμοκάττης, σελ. 293. 
3. Ά ς σημειωθεί δτι ώς τώρα δέν Ιχει, άπ' δσο γνωρίζουμε, τεθεί το πρόβλημα σέ τέ

τοια βάση. Οί περισσότεροι ίστορικοί-έρευνητές, παρακάμπτοντας τήν ϊδια τήν απόφαση, 
σχολιάζουν καί κρίνουν μόνο τό αποτέλεσμα της. Ό P. L e m e r 1 e (δ.π., σελ. 292) εκ
φράζει μέ κάποια επιφύλαξη τήν άποψη δτι ό Μαυρίκιος «allait-il ajouter à la gloire 
d'avoir vaincu les Perses, celle d'une victoire décisive sur les Avaro-Sclavènes, et 
d'un rétablissement durable de la frontière danubienne». Ό I. N e s t ο r (δ.π., σελ. 
65) επισημαίνει τήν διακοπή τής επιθετικής πολιτικής τοΰ Μαυρίκιου χωρίς ν'ανατρέχει 
στις αίτιες πού τήν προκάλεσαν. Ό P. G o u b e r t (δ.π., σελ. 124) δέν σχολιάζει τή δια
ταγή τοΰ αυτοκράτορα να διαχειμάσουν τά βυζαντινά στρατεύματα στή Σκλαβηνία ένώ 
κρίνει τις συνέπειες της. Διερωτάται Αν, οντάς επικεφαλής τών στρατευμάτων τοϋ Δούναβη 
ό ίδιος δ Μαυρίκιος, «la face du monde n'aurait pas été changée». Καταλογίζει τή δυ
σάρεστη εξέλιξη τών γεγονότων στην ανικανότητα τοΰ στρατιωτικού διοικητή Πέτρου. 
Εμείς κρίναμε απαραίτητη Οχι μόνο τήν επισήμανση της διαταγής άλλα κυρίως τήν ανά
λυση τών αιτιών πού οδήγησαν σ' αυτή. 
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τής τών Σκλαυινών χώρας άρύσασθαι, δπως μη δημοσίας αιτήσεως άναγκα-

σθή τοις Ρωμαίοις παρασχέσθαι1. Ό αυτοκράτορας λοιπόν εμμένει στην από

φαση του γιά νά μήν αναγκασθεί νά παράσχει στά στρατεύματα δημόσια σί-

τηση. 

Οί αναφορές στην δημόσιον σίτησιν, καί στην αναζήτηση χειμερινών υπο

τρόφων στή Σκλαβηνία ύπονοοΰν βεβαίως τήν πλήρη αδυναμία τών βαλκανι

κών επαρχιών νά συντηρήσουν αυτή τήν εποχή στρατεύματα. Οί προσδοκίες 

τοΰ Μαυρίκιου γιά υπακοή καί ανταπόκριση στά προστάγματα του στηρίζον

ται μάλλον στον ενθουσιασμό πού επικρατεί στις τάξεις τών βυζαντινών στρα

τευμάτων άπό τις συνεχείς τους νίκες επί τών Σκλαβηνών βόρεια τοΰ πόταμου. 

Οί προσδοκίες του όμως διαψεύδονται. Ή λανθασμένη εκτίμηση του ώς προς 

τις πραγματικές διαθέσεις τοΰ στρατού, αποβαίνει μοιραία για τόν "ίδιο καί 

για το σύνορο τοΰ Δούναβη. -
Τά στρατεύματα στασιάζουν καί ανακηρύσσουν αυτοκράτορα τόν έκα-

τόνταρχο Φωκά 2 . . . . καί κύριος τών σκήπτρων δ τύραννος προχειρίζεται, 

και κρατεί τής ευδαιμονίας ή συμφορά, καί λαμβάνει τήν εναρξιν τά μεγάλ.α 

καί επίσημα τών 'Ρωμαίων ώς ΐπος ειπείν ατυχήματα3. 

Ή συμφορά καί τά μεγάλα καί επίσημα ατυχήματα πού προκαλεί ή ανάλη

ψη τής εξουσίας άπό τόν Φωκά κτυποΰν άμεσα καί κύρια τις βαλκανικές επαρ

χίες. Ή αναστολή της επιθετικής πολιτικής τοΰ Βυζαντίου στό Δούναβη καί ή 

υποχώρηση τοΰ μεγαλύτερου μέρους τών στρατευμάτων ανοίγουν τό δρόμο 

στους καιροφυλακτοΰντες Σλάβους. Ή βαθμιαία καί προγραμματισμένη δι

είσδυση τους στά Βαλκάνια στις αρχές τοΰ 7ου αιώνα αρχίζει ν' αποκτά μιά 

γενική καί πραγματική ιστορική σημασία. 

Θεωρώντας τήν απαρχή τής εγκατάστασης τών Σλάβων μέσα στή βαλκα

νική Χερσόνησο σάν απαρχή μιας νέας ιστορικής περιόδου τών βυζαντινών 

επαρχιών τοΰ Βορρά κρίνουμε σκόπιμο, συνοψίζοντας τά όσα εκτενώς αναλύ

σαμε παραπάνω, νά επισημάνουμε τά εξής: Οί κοινωνικό-οικονομικές καί δη

μογραφικές συνθήκες πού έχουν διαμορφωθεί στις βόρειες επαρχίες τής Θρά

κης στά τέλη τοΰ 6ου - αρχές τοΰ 7ου αιώνα συνιστοΰν βασικές προϋποθέσεις 

γιά κάθε εΐδους εποικισμό τής περιοχής νόμιμο ή παράνομο. Ά π ό τήν άλλη 

1. Βλ. Θεοφάνης, σελ. 286. Τήν ϊδια πληροφορία βρίσκουμε στο Σιμοκάττη, διατυ
πωμένη ώς έξης: ό δε αυτοκράτωρ έπώχλει δι' έπιστολέως τόν Πέτρον τον ποταμον δια-
περαιωσάμενον τάς δυνάμεις τής τών βαρβάρων γης έπιβήναι, τάς τε τών στρατοπέδων 
άποτροφάς αύτόθεν τους 'Ρωμαίους άρύσασθαι, έγκοπήν τε δημοσίων αιτήσεων εντεύθεν 
τφ πρυτανείω παρέχεσθαι, (σελ. 295, C. de Boor). 

2. Βλ. P. G ο u b e r t, Causes et conséquences de la révolution de 602, Actes 
du Xe Congrès Intern, d'études byzantines, Istanbul 1955, σελ. 216-218.— Τοϋ 
ϊ δ ι ο υ , Autour de la révolution de 602, Orientalia Christiana Periodica 33 (1967), 
σελ. 604 - 619. 

3. Θεοφ. Σιμοκάττης, σελ. 303. 
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πλευρά ή ανωμαλία, τήν οποία κατά τήν άποψη μας * προκάλεσαν κατεξοχήν 

οί συνθήκες τοΰ Δούναβη στό ανώτατο επίπεδο τής πολιτικής ηγεσίας τής 

αυτοκρατορίας, δίνει τό έναυσμα στους Σλάβους, οί όποιοι άπό τό β' μισό τοΰ 

6ο\) cd. είχαν εκδηλώσει διαθέσεις εποικισμού στά Βαλκάνια, νά πραγματο

ποιήσουν τά σχέδια τους. 

Είναι προφανές Οτι τό εξασθενημένο στρατιωτικά καί όχυρο^ματικά εκτενές 

δουναβικό limes καί ή εγκατάλειψη ορισμένων αγροτικών περιοχών άπό τους 

φυσικούς προστάτες τους (δηλ. τόν πληθυσμό τους) δέν μπορούν νά αποτε

λέσουν ουσιαστικό εμπόδιο στό δρόμο τών «ειρηνικών» εισβολέων τοΰ 7ου 

αιώνα. Οί ευνοϊκές γιά τά σχέδια τους προϋποθέσεις έχουν δημιουργηθεί. Ή 

δυσμενής γιά τήν αυτοκρατορία συγκυρία τής πραξικοπηματικής αλλαγής 

τής εξουσίας καί τής αιφνίδιας διακοπής τής επιθετικής πολιτικής της στό 

Δούναβη, τους δίνει τήν ευκαιρία νά τις αξιοποιήσουν. 

ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΟΥΡΑ 

151. Βλέπε πιο πάνω, σελ. 349 καί σημ. 3. 
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