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Dušan Simić 
 
 

Αναφορές του Νικηφόρου Γρηγορά σε εσωτερικές ταραχές 
ξένων κρατών 

 
 

Ο Νικηφόρος Γρηγοράς (ca. 1290 – ca. 1359), ο περίφημος Βυζα-
ντινός ιστορικός και λόγιος, άφησε πίσω του ποικιλία συγγραμμάτων 
διαφορετικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων, τουλάχιστον από την 
άποψη της ιστορικής επιστήμης, έχει ξεχωριστή σημασία το έργο του 
με τίτλο Ῥωμαϊκὴ Ἱστορία, που ως προς τον όγκο και τον πλούτο του 
περιεχομένου του υπερβαίνει τα υπόλοιπα έργα της υστεροβυζαντινής 
ιστοριογραφίας1. Το πόνημα αυτό, πάνω στο οποίο ο Γρηγοράς δού-
λεψε για πολύ καιρό και κατά στάδια, αποτελείται από τριάντα εφτά 
βιβλία, που πραγματεύονται τα γεγονότα από το 1204 ως το 1358/92. 
Όπως είναι γνωστό, ο Γρηγοράς έδωσε τη μεγαλύτερη προσοχή στα 
γεγονότα μετά το 1320, των οποίων υπήρξε και σύγχρονος και πολύ 
συχνά αυτόπτης μάρτυρας3. Γι’ αυτό τον λόγο, το συγκεκριμένο έργο 
μαζί με τα απομνημονεύματα του Ιωάννη Καντακουζηνού αποτελεί 
μια εξαιρετικά σπουδαία πηγή για τη μελέτη, μεταξύ άλλων, της ιστο-
ρίας των εμφυλίων πολέμων που συγκλόνισαν το Βυζάντιο κατά τον 
14ο αιώνα, για τους οποίους μπορούμε να πούμε χωρίς υπερβολή ότι 
αποτέλεσαν την αρχή του τέλους της χιλιετούς αυτοκρατορίας εξαιτίας 
των μοιραίων συνεπειών τους. Στην παρούσα εργασία, όμως, δεν θα 
ασχοληθούμε με τις μαρτυρίες του Γρηγορά που αναφέρονται στους 
μνημονευθέντες εμφυλίους πολέμους, αλλά θα επικεντρώσουμε την 
προσοχή μας στις αναφορές του ιστορικού στις εσωτερικές ταραχές 

 
1 Σχετικά με τη ζωή και τα έργα του Νικηφόρου Γρηγορά βλ. H. Hunger, Βυζαντινή 

λογοτεχνία. H λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τ. Β΄: Ιστοριογραφία, φι-
λολογία, ποίηση, μτφρ. Τ. Κόλιας κ.ά., Αθήνα 19972 (στο εξής: Η. Hunger, Βυζαντινή 
λογοτεχνία), σ. 297 (όπου και η σπουδαιότερη ειδική βιβλιογραφία). Βλ. ακόμη το 
έργο του K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum 
Ende des oströmischen Reiches (527-1453), München 18972, σ. 293-297, το οποίο, πα-
ρόλο που έχει γραφεί στα τέλη του 19ου αιώνα, δεν έχει χάσει τη σημασία του. 

2 H. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία 302. 
3 H. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία 302-303. 
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των ξενών κρατών, οι οποίες, όπως θα δούμε, δεν είναι μόνο ενδιαφέ-
ρουσες, αλλά ενίοτε και σπουδαίες για τη μελέτη της μεσαιωνικής 
ιστορίας των χωρών και εθνών που αφορούν. 

Οι χρονολογικά παλαιότερες μαρτυρίες στο ιστορικό έργο του 
Νικηφόρου Γρηγορά σχετικά με τις εσωτερικές συγκρούσεις στα ξένα 
κράτη αναφέρονται στις ταραχές που κατά το δεύτερο μισό του 13ου 
αιώνα (για την ακρίβεια, από το 1256) συγκλόνισαν το Δεύτερο Βουλ-
γαρικό Κράτος. Αυτές οι μαρτυρίες, που βρίσκονται στα πρώτα εφτά 
βιβλία της Ῥωμαϊκὴς Ἱστορίας, τα οποία, όπως είπαμε, αναφέρονται σε 
εποχή προγενέστερη από αυτή που έζησε ο Γρηγοράς, δυστυχώς δεν 
στερούνται τελείως των ελαττωμάτων που γενικά χαρακτηρίζουν τη 
διήγησή του μέσα σε αυτά τα βιβλία, όπως είναι π.χ. η παράλειψη των 
σπουδαίων γεγονότων και προσωπικοτήτων ή τα λάθη σε σχέση με 
αυτά4. Οι παραλείψεις αυτές καθιστούν δύσκολη ή αδύνατη τη σωστή 
κατανόηση των γεγονότων αποκλειστικά με βάση την αφήγηση. Όμως, 
αν και η ιστορική τους αξία δεν είναι και τόσο μεγάλη, δεδομένου ότι 
ο Γρηγοράς δεν περιέγραψε τις ταραχές της εποχής εκείνης ως ένας μέ-
τοχος ή σύγχρονός τους αλλά κυρίως με βάση το έργο του Γεωργίου 
Παχυμέρη, φαίνεται ότι αυτή δεν είναι τελείως αμελητέα, επειδή σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις, κατά κάποιον τρόπο, συμπληρώνουν τη 
διήγηση του Παχυμέρη. Αυτό βέβαια ταυτόχρονα υποδεικνύει ότι ο 
Γρηγοράς, αναφερόμενος σε αυτές τις συρράξεις, δεν ακολούθησε 
τυφλά τον Παχυμέρη αλλά χρησιμοποίησε και άλλες (σήμερα 
άγνωστες) πηγές. 

Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε σε εκείνες τις μαρτυ-
ρίες που αναφέρονται στις εσωτερικές ταραχές στα ξένα κράτη, που ο 
Γρηγοράς κατέγραψε ως σύγχρονός τους. Αυτές έχουν μεγαλύτερη 
ιστορική αξία απ’ ό,τι εκείνες που αναφέρονται σε εποχή προγενέστε-
ρη του Γρηγορά (τις οποίες, όπως προείπαμε, ο ιστορικός μας εξιστορεί 
βασιζόμενος κυρίως στο έργο του Παχυμέρη), ιδιαίτερα μάλιστα εάν 
πρόκειται για μοναδικές μαρτυρίες στις βυζαντινές αφηγηματικές πη-
γές. Ως προς τις πηγές του, παρόλο που ο Γρηγοράς πουθενά δεν ανα-
φέρεται ρητώς σε αυτές και μάλιστα δεν κάνει καμία νύξη για το από 
πού αντλούσε τις πληροφορίες του, θεωρούμε, με τη δέουσα επιφύλα-
ξη, ότι εξαιτίας των στενών σχέσεών του αρχικά με τον Θεόδωρο Με-
τοχίτη και τον Ανδρόνικο Β΄ και κατόπιν με τον Ιωάννη 
Καντακουζηνό και τον Ανδρόνικο Γ΄, πρέπει να τις αναζητήσουμε 

 
4 Για τις παραλείψεις αυτές στα πρώτα εφτά βιβλία της Ἱστορίας του Γρηγορά, που 

πραγματεύονται τα γεγονότα από το 1204 έως περίπου το 1320, βλ. H. Hunger, Βυζα-
ντινή λογοτεχνία 304. 
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πρώτ’ απ’ όλα στην αυτοκρατορική αυλή (π.χ. ανάμεσα στους υψηλό-
βαθμους κρατικούς υπαλλήλους, τους διπλωμάτες και τις εκθέσεις 
τους), καθώς και στις προσωπικές του γνωριμίες με ξένους. 

Η πρώτη μαρτυρία από χρονολογική άποψη αναφέρεται στις 
συγκρούσεις που ξέσπασαν στη Γένοβα τον Νοέμβριο του 1317 ανάμε-
σα στους Γουέλφους και τους Γιβελλίνους. Αυτές στη συνέχεια, όχι μό-
νο εξαπλώθηκαν στις γενουατικές αποικίες σε όλη τη Μεσόγειο, αλλά 
προκάλεσαν και την εμπλοκή των ξένων δυνάμεων σε αυτές. 

Όταν, δηλαδή, οι αντιπρόσωποι της παρατάξεως των Γουέλφων, 
ο Carlo Fiesco και ο Gaspare Grimaldi, ψηφίστηκαν καπετάνιοι του 
λαού της Γένοβας, οι δύο σπουδαιότερες οικογένειες των Γιβελλίνων, 
οι Spinola και D’Oria, ήταν αναγκασμένες να εγκαταλείψουν την πόλη. 
Όμως, οι εν λόγω οικογένειες, με την υποστήριξη του δούκα Vinsconti 
από το Μιλάνο, κατέλαβαν μια κωμόπολη κοντά στη Γένοβα, από την 
οποία εξαπέλυσαν επιθέσεις στη πόλη. Στη συνέχεια, οι δύο πλευρές 
αναζήτησαν βοήθεια στο εξωτερικό. Ο πάπας Ιωάννης ΙΒ΄ και ο Robert 
της Νεάπολης τάχθηκαν με το μέρος των Γουέλφων, ενώ οι διωγμένοι 
Γιβελλίνοι σχημάτισαν και πάλι τη λεγόμενη Λίγκα των Γεβελλίνων, 
αποτελούμενη από τις λίγο πολύ ίδιες δυνάμεις (δηλ. από το Βασίλειο 
της Σικελίας, τη Μαρκιωνία του Μομφερράτου, τη Βενετία, τη Λούκα, 
την Πίζα και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία), που αντετίθεντο στους 
πάπες ήδη από την εποχή του Friedrich II Hohenstaufen και των δια-
δόχων του. Παρόλο που πρόκειται για μια σχετικά σύντομη και περι-
ληπτική παρέκβαση που δεν έχει μεγαλύτερη ιστορική αξία, 
τοποθετημένη στις αρχές της διήγησής του για τις εξελίξεις που προη-
γήθηκαν της πρώτης φάσης του εμφυλίου πολέμου (1321-1328), θεω-
ρούμε ότι θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να τη μελετήσουμε, όχι μόνο 
γιατί ένας Βυζαντινός ιστορικός όπως ο Γρηγοράς αναφέρεται στα γε-
γονότα της σύγκρουσης των Γιβελλίνων και των Γουέλφων, αλλά και 
γιατί το Βυζάντιο, όπως σημειώσαμε, ενεπλάκη σε αυτή (γεγονός που ο 
Γρηγοράς παραλείπει να αναφέρει). Συγκεκριμένα, ο Ανδρόνικος Β΄ 
Παλαιολόγος, του οποίου η εξωτερική πολιτική στην Ιταλική Χερσό-
νησο βασιζόταν στις δυνάμεις των Γιβελλίνων5, έκλεισε συμμαχία με 
τους εκδιωγμένους Γενουάτες εναντίον του νέου καθεστώτος που 
εγκατέστησαν οι Γουέλφοι6. Σχετικά με αυτά, ο πολυΐστορας γράφει: 

 
5 Βλ. Angeliki E. Laiou, Constantinople and the Latins. The Foreign Policy of An-

dronicus II (1282-1328), Cambridge, MA 1972 (στο εξής: A. Laiou, Constantinople and 
the Latins), σ. 300-307. 

6 Για τον τρόπο με τον οποίο ο Ανδρόνικος Β΄ ενεπλάκη στη σύγκρουση αυτή βοη-
θώντας τους Γιβελλίνους της Γένοβας, καθώς και για την ειδική βιβλιογραφία που 
αφορά το θέμα βλ. A. Laiou, Constantinople and the Latins 263-267 και 300-307. 
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Αυτή την εποχή, ξέσπασε μια εξέγερση και όχι μικρή ταραχή μεταξύ 
των κατοίκων της Γένοβας (συνέβη γενέσθαι στάσιν τινὰ καὶ θόρυβον 
οὐ μικρὸν τοῖς τῆς Γεννούας οἰκήτορσιν). Η Γένοβα είναι μια παρα-
θαλάσσια πόλη στη δυτική Ιταλία ανάμεσα στην Τυρρηνία και τις 
Άλπεις. Από τις αρχές της κατοικείται από τις δύο παρατάξεις, δηλα-
δή από τους λεγομένους Γουέλφους και τους Γιβελλίνους. Για πολύ 
καιρό οι Γιβελλίνοι ήταν σε ανώτερη θέση και από την παράταξή τους 
διόριζαν τους άρχοντες (τὰς ἀρχαιρεσίας ἐξ ἐαυτοῦ ποιούμενον). 
Ωστόσο, ο κύβος ανατράπηκε, οι Γουέλφοι πήραν το πάνω χέρι, ανέ-
λαβαν όλη την κρατική δομή και εκδίωξαν τελείως από τη Γένοβα την 
άλλη παράταξη ώστε να μην μπορέσει ποτέ να ξαναποκτήσει δύναμη 
και να ανατρέψει την κρατική τάξη. Από εκεί (sc. από τη Γένοβα) τα 
νέα μεταδόθηκαν στις γενουατικές αποικίες σε όλο τον κόσμο, ανα-
γκάζοντας και αυτές να κάνουν το ίδιο, όπως η μητρόπολή τους. Από 
αυτό προέκυψαν παντού μάχες και πόλεμοι των Γενουατών κατ᾽ αλ-
λήλων (μάχαι καὶ πόλεμοι τῶν Γεννουϊτῶν πανταχῆ κατ᾿ ἀλλήλων), 
επειδή οι διωγμένοι προσέλαβαν μισθοφορικές δυνάμεις από το εξω-
τερικό και έφεραν εκείνους που τους εκδίωξαν σε δύσκολη θέση7. 

Οι επόμενες δύο μαρτυρίες σχετικά με εσωτερικές ταραχές σε ξέ-
νες χώρες αφορούν τις συρράξεις που ξέσπασαν στη Βουλγαρία και τη 
Σερβία μετά τη μάχη του Βελμπούζντ (28/07/1330). Όπως είναι γνωστό, 
η συγκεκριμένη μάχη άφησε βαθιά εντύπωση στους συγχρόνους της 
και είχε καθοριστική σημασία για την ιστορία της Βαλκανικής χερσο-
νήσου στο πρώτο μισό του 14ου αιώνα. Η αποτυχία της βουλγαρο-
βυζαντινής συμμαχίας εναντίον της Σερβίας είχε ως συνέπεια την υπε-
ροχή της τελευταίας στα Βαλκάνια, που κορυφώθηκε στα χρόνια μετά 
το 1346, όταν ο Στέφανος Δουσάν στέφθηκε τσάρος. Όταν ο Βούλγα-
ρος τσάρος Μιχαήλ Γ΄ Σισμάν έπεσε νεκρός στο πεδίο της μάχης, ο 
Σέρβος βασιλιάς Στέφανος Ούρος Γ΄ Ντέτσανσκι (1321-1331) ανέβασε 
στον θρόνο της ηττημένης Βουλγαρίας τον Ιβάν Στέφανο, τον γιο της 
αδελφής του Άννας Νέντας, που υπήρξε πρώην σύζυγος του σκοτωμέ-
νου ηγεμόνα8. Ωστόσο, στο βουλγαρικό κράτος σύντομα ξέσπασαν 

 
7 Nicephori Gregorae Byzantina historia, έκδ. L. Schopen – I. Bekker, τ. Ι-ΙΙΙ [Corpus 

Scriptorum Historiae Byzantinae XIX], Bonnae 1829-1830 (τ. Ι-ΙΙ), 1855 (τ. ΙΙΙ) (στο 
εξής: Greg.), τ. I, 8, σ. 286-287. 

8 Για τη βουλγαρο-βυζαντινή συμμαχία κατά της Σερβίας, τη μάχη του Βελμπούζντ, 
καθώς και τη σημασία της βλ. Istorija srpskog naroda (Ιστορία του σερβικού έθνους), τ. 
I, Beograd 1981 (στο εξής ISN), σ. 503-507 (όπου και σχετική ειδική βιβλιογραφία). — 
V. Ćorović, Istorija Srba (Η ιστορία των Σέρβων), τ. I, Beograd 1997 (στο εξής: V. 
Ćorović, Istorija), σ. 348-353. — D. M. Nicol, The Last Centuries of Byzantium (1261-
1453), London 1972 (στο εξής: D. Nicol, Last Centuries), σ. 180. — I. Bozhilov – V. 
Giuzelev, Istorija na srednovekovna Balgarija (VII-XIV vek) (Η Ιστορία της μεσαιωνικής 
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εσωτερικές ταραχές που έληξαν με την άνοδο στον θρόνο του Ιβάν 
Αλεξάντερ (1331-1371). Ύστερα από αυτό ο νεαρός Ιβάν Στέφανος και 
η μητέρα του δεν είχαν παρά να εγκαταλείψουν τη χώρα και να φύ-
γουν στη Σερβία9. Για τις ταραχές αυτές ο Γρηγοράς μας ενημερώνει 
παρεμπιπτόντως στα πλαίσια της διήγησής του σχετικά με τις προσπά-
θειες του Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου να αποσπάσει κάποιο όφελος 
από τη σύγχυση στο βουλγαρικό κράτος μέσα από την κατάληψη ορι-
σμένων συνοριακών φρουρίων στη Ροδόπη, καθώς και της παραθα-
λάσσιας πόλης της Μεσημβρίας, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την 
απέλαση της αδελφής του Θεοδώρας10. Επ᾽ ευκαιρία, πρέπει να τονί-
σουμε ότι σχετικά με αυτές τις εξελίξεις μας πληροφορεί και ο Ιωάννης 
Καντακουζηνός, του οποίου η διήγηση είναι αναλυτικότερη και πλου-
σιότερη σε στοιχεία απ’ ό,τι του Γρηγορά, άρα και μεγαλύτερης αξί-
ας.11 Ο Γρηγοράς, λοιπόν, σχετικά με αυτά τα γεγονότα μεταξύ άλλων 
σημειώνει: Την επόμενη χρονιά (sc. Σεπτέμβριος 1330 – Αύγουστος 
1331), ο αυτοκράτορας άκουσε ότι τη βασιλεία των Βουλγάρων είχαν 
σφετεριστεί η πρώην σύζυγος του Μιχαήλ και οι συγγενείς του. Η 
αδελφή του αυτοκράτορα μόλις έσωσε τη ζωή της δραπετεύοντας από 
εκεί. Δεδομένου ότι εκεί μάχονταν πολλοί και διεκδικούσαν την εξου-
σία, ο αυτοκράτορας συγκέντρωσε αρκετά (μεγάλο) στρατό και επι-
τέθηκε κατά των κωμοπόλεων του Αίμου. Σχεδόν όλες τις κατέλαβε 
χωρίς δυσκολία και οι κάτοικοί τους οικειοθελώς πέρασαν στην 
πλευρά του. Μεταξύ των οικισμών που πέρασαν (sc. στη πλευρά του) 
ήταν και η οχυρωμένη και πυκνοκατοικημένη παραθαλάσσια πόλη 
που αποκαλείται Μεσημβρία. ... Αλλά, όταν μετά από πολλούς αγώνες 
για την εξουσία, ο Αλέξανδρος, ο ανιψιός του Μιχαήλ πέτυχε τη νίκη 
και βασίλεψε, μάζεψε τον βουλγαρικό στρατό, τον ενίσχυσε με τις όχι 
μικρές μισθοφορικές δυνάμεις των Σκυθών και εισέβαλε στα 

 
Βουλγαρίας [7ος-14ος αιώνας]), τ. I, Sofija 1999 (στο εξής: I. Bozhilov – V. Giuzelev, 
Istorija), σ. 574-575, 568-574. — Ursula V. Bosch, Kaiser Andronikos III. Palaiologos. 
Versuch einer Darstellung der byzantinischen Geschichte in den Jahren 1321-1341, 
Amsterdam 1965, σ. 73-77. 

9 Σχετικά με τις ταραχές στη Βουλγαρία βλ. Ι. Bozhilov – V. Giuzelev, Istorija 574-
575. 

10 Για τη Θεοδώρα Παλαιολογίνα, αδελφή του Ανδρόνικου Γ΄, βλ. Prosopographi-
sches Lexikon der Palaiologenzeit, εκδ. E. Trapp κ.ά., τ. Ι-XII, Wien 1976-1996/2001 (στο 
εξής: PLP), αρ. 21379. 

11 Αξίζει να τονίσουμε ότι για τη μάχη του Βελμπούζντ κάνει λόγο και ο Λαόνικος 
Χαλκοκονδύλης, του οποίου η ιστορική αξία στην προκειμένη περίπτωση είναι αμελη-
τέα, επειδή αναφέρεται σε αυτή πολύ σύντομα και από μεγάλη χρονολογική απόσταση 
(δηλ. περίπου 130 χρόνια αργότερα). Πρβλ. Laonici Chalcocondylae Ηistoriarum 
demonstrationes, έκδ. E. Darkó, τ. I, Budapestini 1922, σ. 19-20 και H. Hunger, Βυζα-
ντινή λογοτεχνία 339-345 (όπου και η ειδική βιβλιογραφία). 



190 Dušan Simić 

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 35 (2018-2019) 185-206 

γειτονικά εδάφη των Ρωμαίων και προήλασε ως την Αδριανούπολη. 
Αφού συγκέντρωσε μεγάλη λεία και υπέταξε πολλές κωμοπόλεις στον 
Αίμο με συμφωνίες συνθηκολόγησης και έκανε τις κωμοπόλεις να δε-
χτούν έθιμα και παραδόσεις των Βουλγάρων, επέστρεψε χαρούμενος 
στο σπίτι του με πολλά λάφυρα12. 

Όπως είπαμε, η έκβαση της μάχης του Βελμπούζντ δεν είχε ως 
επακόλουθο μόνο τις εσωτερικές ταραχές στη Βουλγαρία, αλλά και 
στη Σερβία, όπου ο τότε βασιλιάς Στέφανος Ούρος Γ΄ Ντέτσανσκι έπε-
σε θύμα της απόφασής του να μην αξιοποιήσει τη νίκη που πέτυχε για 
την επέκταση του κράτους του σε βάρος του ηττημένου γείτονα, αλλά 
να ικανοποιηθεί μόνο από την τοποθέτηση του γιου της αδελφής του 
στον θρόνο13. Αν και αυτή η είδηση του Νικηφόρου Γρηγορά είναι πε-
ριληπτικού και απλοϊκού χαρακτήρα, έχει ξεχωριστή σημασία για τη 
μελέτη της σερβικής ιστορίας του πρώτου μισού του 14ου αιώνα, δεδο-
μένου ότι αναφέρεται στις περιστάσεις υπό τις οποίες ο γιος του Στε-
φάνου Ντέτσανσκι Στέφανος Δουσάν (1331-1355) ανέλαβε την 
εξουσία, καθώς και στη μοίρα του πατέρα του, καταδεικνύοντας ταυ-
τόχρονα πως όχι μόνο η σερβική αριστοκρατία αξιοποίησε τους φό-
βους του Στέφανου Δουσάν ότι δεν θα είχε την ευκαιρία να ανέβει 
στον θρόνο (εξαιτίας της γέννησης του ετεροθαλούς αδελφού του Συ-
μεώνα Σίνισα, από τον γάμο του Στεφάνου Ντέτσανσκι και της Μαρί-
ας Παλαιολογίνας14), αλλά και πως ο πατέρας του φυλακίστηκε και 
εκτελέστηκε ενάντια στη θέλησή του. Ακόμη, η μαρτυρία του Γρηγορά 
συμβάλλει στη διαλεύκανση των περιστάσεων υπό τις οποίες ο Στέφα-
νος Ντέτσανσκι τελείωσε τη ζωή του και έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδίως 
αν λάβουμε υπόψη ότι προήλθε από έναν σύγχρονό του, ο οποίος, λό-
γω της τότε θέσης του, είχε την ευκαιρία να συλλέξει σχετικά αξιόπι-
στες πληροφορίες για αυτά τα γεγονότα. Ακόμη, επειδή αφενός 
αμφισβητεί τη μαρτυρία του συνεχιστή του αρχιεπισκόπου Δανιήλ Β΄ 
—του συντάκτη του βίου του Στεφάνου Ντέτσανσκι που, όπως και ο 
ίδιος ο αρχιεπίσκοπος Δανιήλ Β΄, υπήρξε σύγχρονος και οπαδός του 
Στεφάνου Δουσάν—, σύμφωνα με την οποία ο πατέρας του (στον 
οποίο επιρρίπτει αποκλειστικά τις ευθύνες για τη σύγκρουση) πέθανε 
από φυσικά αίτια, ενώ αφετέρου επιβεβαιώνει την αξιοπιστία των 

 
12 Greg., τ. I, 9, σ. 457-458. Πρβλ. loannis Cantacuzeni Eximperatoris historiarum 

libri IV, έκδ. L. Schopeni, τ. Ι-ΙΙΙ [Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae], Bonnae 
1828 (τ. Ι), 1831-1832 (τ. ΙΙ-ΙΙΙ) (στο εξής: Cant.), τ. Ι, 2, σ. 429-430 και τ. II, 2, σ. 19-20. 
Για τον Ιωάννη Καντακουζηνό και τα έργα του βλ. H. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία 
312-327. 

13 Σχετικά με την ανατροπή και τη δολοφονία του Στεφάνου Ντέτσανσκι βλ. V. Ćo-
rović, Istorija 353-355. 

14 Σχετικά με τη Μαρία Παλαιολογίνα βλ. PLP, αρ. 21391. 
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στοιχείων που αφορούν τους λόγους της επανάστασης του Στεφάνου 
Δουσάν και τον βίαιο θάνατο του Στέφανου Ντέτσανσκι, τα οποία 
βρίσκουμε στον άλλο βίο αφιερωμένο στον ίδιο βασιλιά που χρονολο-
γείται από τις αρχές του 15ου αιώνα και προέκυψε από τη γραφίδα του 
Γρηγορίου Τσαμπλάκωνα. Σε αντίθεση με τον Γρηγορά που επιρρίπτει 
ευθύνες στη σερβική αριστοκρατία, ο Τσαμπλάκωνας ενοχοποιεί ρη-
τώς τον Στέφανο Δουσάν για τον θάνατο του πατέρα του.15. Η ιστορι-
κή αξία αυτής της μαρτυρίας φαίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν λάβουμε 
υπόψη το γεγονός ότι ο Ιωάννης Καντακουζηνός στα απομνημονεύμα-
τά του δεν αναφέρει τίποτα γι’ αυτά. Να λοιπόν τι γράφει σχετικά ο 
Γρηγοράς: Όμως, όπως είχαμε πει πολλές φορές, καμία ευτυχία στη 
ζωή δεν μπορεί να παραμένει για πάντα άθικτη και ανεμπόδιστη, 
οπότε και σε αυτή την περίπτωση αυτό που ήταν να συμβεί δεν μπό-
ρεσε να μην πραγματοποιηθεί16. Αντίθετα, τη λαμπρή επιτυχία του 
κράλη (sc. του Στεφάνου Γ΄ Ούρος Ντέτσανσκι) παρέσυρε η σφοδρό-
τατη και τρομερότατη καταιγίδα που πλημμύρισε και έθαψε τα όσα 
έκαναν τη ζωή του ευχάριστη και ακόμα και την ίδια του τη ζωή. Αυ-
τό έγινε με τον εξής τρόπο: είχε έναν γιο (sc. τον Στέφανο Δουσάν) 
που την εποχή εκείνη ήταν 22 χρονών, τον οποίο του γέννησε η δεύτε-
ρή του γυναίκα (sc. Θεοδώρα Σμίλετς), και τον οποίο εκπαίδευε με 
μεγάλη προσοχή για τη διαδοχή του θρόνου. Ωστόσο, ο πενηντάχρο-
νος άντρας (sc. ο Στέφανος Ούρος Γ΄) νυμφεύτηκε τη δωδεκάχρονη κό-
ρη (sc. Μαρία Παλαιολογίνα) του Καίσαρος (sc. του Ιωάννη 
Παλαιολόγου), και πριν βρει γυναίκα για τον γιο του, άρχισε να τε-
κνοποιεί με την κόρη του Καίσαρα. Αυτό οδήγησε (sc. τον Στέφανο 
Δουσάν) σε καχυποψία και φόβους, τους οποίους φυσικά έσπειραν οι 
συνομήλικοί του και γέμιζαν την ψυχή του (sc. με φιλοδοξία) — οπότε, 

 
15 Πρβλ. Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih, napisao arhiepiskop Danilo i drugi 

(Οι βίοι των Σέρβων βασιλέων και αρχιεπισκόπων, που έγραψαν ο αρχιεπίσκοπος 
Δανιήλ Β΄ και άλλοι), έκδ. Đ. Daničić, Zagreb 1866, σ. 207-214. — J. Šafarik (έκδ.), 
Život kralja Stefana Dečanskog (Ο βίος του βασιλιά Στεφάνου Ντέτσανσκι), Glasnik 
Društva Srpske Slovesnosti 11 (1859) 35-94, σ. 77-80. Σχετικά με τη ζωή και τη σταδιο-
δρομία του αρχιεπισκόπου Δανιήλ Β΄ βλ. Sava (Vuković), episkop šumadijski, Srpski 
jerarsi od devetog do dvadesetog veka (Σέρβοι ιεράρχες από τον 9ο ως τον 20ο αιώνα), 
Beograd – Podgorica – Kragujevac 1996, σ. 153-154. Για τη συλλογή των βίων που συνέ-
ταξαν ο Δανιήλ Β΄ και οι συνεχιστές του βλ. D. Bogdanović, Istorija stare srpske 
književnosti (Ιστορία της αρχαίας σερβικής μεσαιωνικής λογοτεχνίας), Beograd 1980, 
σ. 179-182. Για τον Γρηγόριο Τσαμπλάκωνα και τα έργα του βλ. M. Kašanin, Srpska 
književnost u srednjem veku (Η σερβική λογοτεχνία στον Μεσαίωνα), Beograd 1990, σ. 
272-284. 

16 Βλ. Greg., τ. I, 5, σ. 131-132. Πρβλ. Georges Pachymérès. Relations historiques, έκδ. 
A. Failler, μτφρ. V. Laurent, τ. ΙΙ [Corpus Fontium Historiae Byzantinae 24/2], Paris 
1984, VI, σ. 553-559, 561-569. 
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σχεδίασε αποστασία και επανάσταση κατά του πατέρα του. Όταν οι 
μεγιστάνες, στρατηγοί και ταξίαρχοι, και γενικά όσοι είχαν κορεστεί 
από τη μακρόχρονη βασιλεία του πατέρα του, είδαν ότι (sc. ο Στέφα-
νος Δουσάν) σχεδιάζει τέτοια πράγματα, τον επισκέφτηκαν κρυφά 
και εξήψαν τις σκέψεις του για αποστασία (τοὺς τῆς ἀποστασίας ἐξε-
πύρσενον). Ύστερα από λίγες μέρες, τον πήραν (sc. μαζί τους), τον 
αναγόρευσαν μόνο κράλη της Σερβίας και στράφηκαν κατά του πατέ-
ρα του. Μέσα σε λίγες μέρες, η ελίτ του στρατού σταδιακά πέρασε στο 
μέρος του (sc. του Στεφάνου Δουσάν) και με ευκολία τού παρέδωσαν 
δεμένο τον πατέρα του. Τον πήγαν αιχμάλωτο στη φυλακή, ενάντια 
στη θέληση του γιου του, ο οποίος όμως έμεινε σιωπηλός και δεν μπό-
ρεσε να αντιταχτεί στο πλήθος — τελικά, φοβόταν και για τον εαυτό 
του. Δεν πέρασαν πολλές μέρες και έπνιξαν τον (sc. γηραιό) κράλη στη 
φυλακή και έτσι έβαλαν ένα πικρό τέρμα στη ζωή του …17. 

Η επόμενη μαρτυρία σχετικά με τις εσωτερικές συρράξεις των 
ξένων κρατών αφορά την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Πρόκει-
ται για μια πολύ σύντομη σημείωση που αναφέρεται στις ταραχές για 
τη διαδοχή του θρόνου που ξέσπασαν το 1322 μετά τον θάνατο του 
Ανδρονίκου Γ΄ Μεγάλου Κομνηνού. Οι ταραχές τελικά έληξαν με τον 
σφετερισμό της αυτοκρατορικής εξουσίας από τον Βασίλειο, τον νεό-
τερο αδελφό τού αείμνηστου αυτοκράτορα18. Όπως είναι γνωστό, ο 
Ανδρόνικος Γ΄ Μέγας Κομνηνός υπήρξε ο μεγαλύτερος εκ των τεσσά-
ρων γιων του αυτοκράτορα Αλεξίου Β΄ (1297-1330)19. Ο Ανδρόνικος Γ΄ 
ανέβηκε στον θρόνο αφού είχε προηγουμένως δολοφονήσει τους δύο 
μικρότερους αδελφούς του, ενώ ο τρίτος, ονόματι Βασίλειος, κατάφερε 
να δραπετεύσει και να αναζητήσει τη σωτηρία στην Κωνσταντινούπο-
λη. Όταν ο Ανδρόνικος Γ΄ απεβίωσε τον Ιανουάριο του 1332, ο οκτά-
χρονος γιος του Μανουήλ Β΄ τον διαδέχτηκε στον θρόνο. Όμως, τον 
Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ο Βασίλειος, ως εκπρόσωπος της φιλοβυ-
ζαντινής παράταξης, στέρησε τη ζωή από τον Μανουήλ Β΄, σφε-
τερίστηκε τον θρόνο, και τον Σεπτέμβριο του 1335 νυμφεύτηκε τη 
νόθα κόρη του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιο-
λόγου, την οποία ο Γρηγοράς σε αυτό το χωρίο κατά λάθος αποκαλεί 
Ευδοκία, ενώ το όνομά της ήταν Ειρήνη20, κάτι το οποίο μπορούμε να 

 
17 Greg., τ. I, 9, σ. 456-457. 
18 É. Janssens, Trébizonde en Colchide [Travaux de la Faculté de Philosophie et 

Lettres XL], Bruxelles 1969 (στο εξής: É. Janssens, Trébizonde), σ. 101-102. 
19 Για τη βασιλεία του Αλεξίου Β΄ Μεγάλου Κομνηνού βλ. γενικά É. Janssens, Tré-

bizonde 91-99. 
20 É. Janssens, Trébizonde 102. Σχετικά με την Ειρήνη Παλαιολογίνα βλ. A. Th. Pa-

padopulos, Versuch einer Genealogie der Palaiologen (1259-1453), München 1938 
(ανατ. Amsterdam 1962), αρ. 80. 
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διαπιστώσουμε και από το υπόλοιπο της διήγησης του Γρηγορά. Ο 
ιστορικός μας, ο οποίος γενικά αναφέρεται πολύ λίγο στις εξελίξεις 
στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (για τα γεγονότα που αφορούν 
την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας πληροφορίες παραδίδονται στο 
έργο του Μιχαήλ Παναρέτου)21, συνοψίζει όλα αυτά τα γεγονότα σε 
μια σημείωση που ακολουθεί μετά την παρέκβασή του σχετικά με μια 
αψιμαχία που έλαβε χώρα στη Θράκη ανάμεσα στους Τατάρους και 
τους Τούρκους επιδρομείς: Тην εποχή εκείνη, γράφει ο Γρηγοράς, ο 
Βασίλειος, γιος του Αλεξίου Κομνηνού, βασίλευε στην Τραπεζούντα, 
ο οποίος ύστερα από πολλούς αγώνες για την κληρονομιά του πατέρα 
του (μετὰ πολλοὺς τοὺς ἄθλους τῆς πατρικῆς ἀρχῆς), κρατούσε σφι-
κτά στο χέρι του την εξουσία. Επίσης, του στάλθηκε νύφη (ονόματι) 
Ευδοκία, μια νόθα κόρη του αυτοκράτορα (sc. Ανδρονίκου Γ΄)22. 

Αμέσως μετά τη λακωνική αυτή αναφορά στις διαμάχες για τη 
διαδοχή στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, ο Γρηγοράς αφιερώ-
νει την προσοχή του στις εξελίξεις στο Δεσποτάτο της Ηπείρου, που 
έλαβαν χώρα λίγα χρόνια αργότερα. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται 
στις ταραχές που ξέσπασαν όταν ο δεσπότης Ιωάννης Β΄ Ορσίνι θανα-
τώθηκε από τη σύζυγό του Άννα (γύρω στο 1335)23. Τις ταραχές αυτές 
στη συνέχεια αξιοποίησαν οι Βυζαντινοί για να επέμβουν στρατιωτικά 
και να υποτάξουν και πάλι την Ήπειρο στην εξουσία της Κωνσταντι-
νούπολης24. Εκτός από τον Γρηγορά και ο Καντακουζηνός θίγει αυτά 
τα γεγονότα στα απομνημονεύματά του, χωρίς όμως να κάνει λόγο ού-
τε για τον βίαιο θάνατο του δεσπότη Ιωάννη ούτε για τις ταραχές που 
τον ακολούθησαν, αλλά εστιάζει την προσοχή του κυρίως στην περι-
γραφή της κατοπινής εκστρατείας των Βυζαντινών και τους αγώνες 

 
21 Nikephoros Gregoras. Rhomäische Geschichte = Historia Rhomaïke, έκδ. J. L. van 

Dieten, τ. ΙΙ: Kapitel VIII-XI [Bibliothek der griechischen Literatur 8-9], Stuttgart 1979 
(στο εξής: Gregoras IΙ), σ. 390-391, σημ. 503. Για τον τρόπο με τον οποίο ο Γρηγοράς 
γράφει για την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και τα γεγονότα σε αυτή βλ. S. P. 
Karpov, Trapezundskaja imperija v vizantijskoj istoriceskoj literature XIII-XV vv. (Η 
αυτοκρατορία της Τραπεζούντας στη βυζαντινή ιστοριογραφία του 13ου και 14ου αιώ-
να), Vizantijskij Vremennik 35 (1973) 154-164, σ. 159-160. Για τον Μιχαήλ Πανάρετο 
και το έργο του βλ. H. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία 332-333. 

22 Greg, τ. I, XI, σ. 536. 
23 D. Nicol, Last Centuries 185. Στην ιστορική επιστήμη δεν υπάρχει ομόφωνη γνώ-

μη σχετικά με το έτος της δολοφονίας του Ιωάννη Β΄ Ορσίνι. Το μόνο που μπορούμε να 
πούμε με σιγουριά είναι ότι έγινε πριν την άνοιξη του 1337. Σε σχέση με αυτό το ζήτη-
μα βλ. D. M Nicol, The Despotate of Epiros 1267–1479. A Contribution to the History of 
Greece in the Middle Ages, London 1984 (στο εξής D. Nicol, Despotate), σ. 105, σημ. 83. 
Για την Άννα Παλαιολογίνα βλ. PLP, αρ. 21345. 

24D. Nicol, Last Centuries 185. 
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τους κατά των Αλβανών που απείλησαν τις εκεί πόλεις25. Σχετικά με 
αυτά τα γεγονότα ο Γρηγοράς μας πληροφορεί σε δυο χωρία της ιστο-
ρίας του. Το πρώτο αποτελεί μια σύντομη παρέκβαση που αφορά τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες είχε δολοφονηθεί ο προαναφερθείς δεσπό-
της, σχετικά με τις οποίες ο Γρηγοράς σημειώνει τα εξής: Ο ηγεμόνας 
των Αιτωλών και των Ακαρνάνων, ο κόντος Ιωάννης, απεβίωσε με 
βίαιο θάνατο. Μια δίκαιη τιμωρία τον βρήκε τελικά, όπως συνέβη και 
στην περίπτωση των προκατόχων του. Αυτός, δηλαδή, είχε σκοτώσει 
τον αδελφό του, όπως και τον αδελφό της μητέρας του, και έτσι εξα-
σφάλισε τη διαδοχή στην εξουσία26. Η δικαιοσύνη, όμως, δεν παραμέ-
νει σιωπηλή για πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, οπότε και αυτός έφυγε 
από τη ζωή βιαίως, διότι η σύζυγός του τού έδωσε λαθραία το δηλη-
τήριο. Δεν υπήρξαν, δηλαδή, λίγες αθλιότητες στον οίκο τους (νοση-
μάτων γὰρ οὐκ ὀλίγων ὑποφυομένων ἐν τῇ οἰκίᾳ), και η γυναίκα του 
φοβούμενη τη συνωμοσία εκ μέρους του συζύγου της, τον σκότωσε 
πριν αυτός μπορέσει να δολοφονήσει την ίδια. Έτσι, μαζί με τα δύο 
παιδιά της, έγινε η διάδοχος της εξουσίας πάνω στους Αιτωλούς και 
Ακαρνάνες27. Το δεύτερο χωρίο βρίσκεται λίγες σελίδες πιο κάτω, στις 
απαρχές της διήγησης του Γρηγορά για την εκστρατεία του Ανδρονί-
κου Γ΄ Παλαιολόγου και του Ιωάννη Καντακουζηνού στην Ήπειρο 
(1337). Μετά από μια εκτενή παρέκβαση σχετικά με μια επιδρομή των 
Τούρκων στη Θράκη, την οποία οι βυζαντινές δυνάμεις, υπό την ηγε-
σία του Ανδρονίκου Γ΄ και του Καντακουζηνού, απέκρουσαν, καθώς 
και την αναφορά της εμφάνισης ενός κομήτη, την οποία ο ιστορικός 
μάς διερμηνεύει ως οιωνό των δυστυχημάτων, ο Γρηγοράς στην αρχή 
της διήγησής του για την εκστρατεία στην Ήπειρο κάνει μια πολύ σύ-
ντομη αναφορά στις ταραχές που έλαβαν χώρα εκεί μετά τη δολοφο-
νία του δεσπότη Ιωάννη Β΄ Ορσίνι, γράφοντας τα εξής: Όμως, τώρα, 
τα πράγματα σχετικά με την Αιτωλία και Ακαρνανία προσκαλούσαν 
τον αυτοκράτορα, επειδή η κατάσταση εκεί ήταν σοβαρή και μπερδε-
μένη από τον θάνατο του ηγεμόνα. Η εξουσία δεν μπορούσε να κρα-
τηθεί από τη χήρα και τα παιδιά της που ήταν ακόμα ανήλικα, και 
παρασύρονταν, όπως ένα πλοίο χωρίς άγκυρα από τους ανέμους και 

 
25 Πρβλ. Cant., τ. I, 2, σ. 495-501. 
26 Αυτό το χωρίο αποτελεί νύξη για τη δολοφονία του Θωμά της Ηπείρου (1318) 

και του Νικολάου Α΄ Ορσίνι (1323). Όπως είναι γνωστό, τον Θωμά της Ηπείρου δολο-
φόνησε ο Νικόλαος Α΄ Ορσίνι, ο οποίος κατόπιν παντρεύτηκε με τη χήρα του την Άν-
να Παλιολογίνα (για αυτή την Άννα βλ. PLP, αρ. 21344), που υπήρξε η κόρη του 
Μιχαήλ (Θ΄) Παλαιολόγου, ενώ ο ίδιος ο Νικόλαος Α΄ Ορσίνι δολοφονήθηκε από τον 
νεότερο αδελφό του τον Ιωάννη Β΄ Ορσίνι, του οποίου τον βίαιο θάνατο ο Γρηγοράς 
αναφέρει σε αυτό το χωρίο. Σε σχέση με τα παραπάνω βλ. D. Nicol, Despotate 81, 92.  

27 Greg., τ. I, 11, σ. 536-537. 
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τις μπόρες28. Στη συνέχεια, ο Γρηγοράς διηγείται το πώς οι Βυζαντινοί, 
με τη βοήθεια των τουρκικών συμμαχικών στρατευμάτων του Ομούρ, 
κατάφεραν να νικήσουν τους Αλβανούς. Ύστερα από τη νίκη αυτή η 
Άννα και η τοπική αριστοκρατία υποτάχθηκαν οικειοθελώς. 

Έπειτα, ακολουθεί μια άλλη μαρτυρία σε σχέση με τις συγκρού-
σεις ανάμεσα στους Γιβελλίνους και τους Γουέλφους στη Γένοβα, που 
ξέσπασαν το 1339. Πρόκειται για μια σχετικά σύντομη σημείωση που 
αφορά τις ταραχές που οδήγησαν όχι μόνο στο πραξικόπημα (τώρα εκ 
μέρους των Γιβελλίνων), αλλά και στην αλλαγή στο πολίτευμα της Γέ-
νοβας και τη θεσμοθέτηση των λεγόμενων μόνιμων δόγηδων (που αρ-
χικά διέθεταν ισόβια θητεία) επικεφαλής του κράτους, ο πρώτος από 
τους οποίους ήταν ο περίφημος Simone Boccanegra29. Το έργο του Γρη-
γορά δεν είναι η μόνη βυζαντινή αφηγηματική πηγή που αναφέρεται 
σε αυτές τις εξελίξεις. Το ίδιο κάνει και ο Καντακουζηνός στο 4ο βιβλίο 
της ιστορίας του, με μια σύντομη αναφορά στα πλαίσια της διήγησής 
του σχετικά με τον πόλεμο ανάμεσα στη Γένοβα και τη Βενετία (1350-
1355), στον οποίο και το Βυζάντιο, όπως είναι γνωστό, είχε εμπλακεί30. 
Ας δούμε τώρα τι γράφει ο Γρηγοράς αναφερόμενος σε αυτές τις ταρα-
χές: Στις αρχές του φθινοπώρου (1339) έλαβε χώρα μια πολιτική τα-
ραχή στη Γένοβα (σύγχυσις γίνεται πολιτείας ἐν τῇ Γεννούᾳ). Οι 
πλουσιότεροι άνθρωποι της πόλης είχαν γίνει υπερβολικά υπερήφα-
νοι και αλαζονικοί και έτσι το δημοκρατικό καθεστώς μετατράπηκε 
σε τυραννία. Ο λαός (οἱ δημόται), όμως, ο οποίος ήταν βαριά κατα-
πιεσμένος, ξεσηκώθηκε εναντίον τους, τους εκδίωξε από την πόλη και 
διόρισε έναν (sc. άνθρωπο) από τον λαό (sc. τον Simone Boccanegra), 
ηγεμόνα του κράτους, κατά το πρότυπο του παλαιού αξιώματος του 
υπάτου των Ρωμαίων ή μάλλον του βενετικού πολιτεύματος31. 

Στη συνέχεια, ο Γρηγοράς κάνει λόγο για εμφάνιση ενός ακόμη 
κομήτη και μια ακόμη τουρκική επιδρομή στη Θράκη. Ύστερα από 
αυτό, ακολουθούν οι νέες μαρτυρίες σχετικά με τις εσωτερικές ταραχές 
των ξενών κρατών. Αυτές οι μαρτυρίες αφορούν τις σκληρές συγκρού-
σεις στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας που ξέσπασαν μετά τον 
θάνατο του αυτοκράτορα Βασιλείου Μεγάλου Κομνηνού την άνοιξη 
του 1340. Οι ταραχές μετατράπηκαν σε εμφύλιο πόλεμο που διήρκεσε 
μέχρι το φθινόπωρο του 1342, όταν στον θρόνο ανέβηκε ο Ιωάννης 

 
28 Greg., τ. I, 11, σ. 544. 
29 Gregoras ΙΙ, σ. 390, σημ. 498 όπου και η ειδική βιβλιογραφία. 
30 Πρβλ. Cant., τ. III, 4, σ. 197. Για τη βυζαντινή συμμετοχή σε αυτό τον πόλεμο βλ. 

D. Nicol, Last Centuries 242-244. 
31 Greg., τ. I, 11, σ. 548. 
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Γ΄32. Σε ό,τι αφορά αυτά τα ταραχώδη γεγονότα, ο ιστορικός μάς πα-
ρέχει περισσότερες πληροφορίες μόνο για τις απαρχές τους, ενώ για τις 
περαιτέρω εξελίξεις, καθώς και την έκβασή τους, δεν λέει τίποτα. Ως εκ 
τούτου, το έργο του Γρηγορά δεν είναι και πολύ χρήσιμο στην προκεί-
μενη περίπτωση ως ιστορική πηγή. Το ίδιο ισχύει και για το έργο του 
Ιωάννη Καντακουζηνού, που επίσης δεν κάνει λόγο για αυτές. Θα τολ-
μήσουμε να υποθέσουμε, με τη δέουσα επιφύλαξη, ότι η κατάσταση 
αυτή οφείλεται όχι μόνο στην έλλειψη πληροφόρησης και/ή την αδια-
φορία των εν λόγω Βυζαντινών ιστορικών για τις εξελίξεις στην «απο-
μακρυσμένη» Τραπεζούντα, αλλά και στο γεγονός ότι η προσοχή τους 
εστιάζει, όταν πρόκειται για τη δεκαετία του 1340, στον εμφύλιο πό-
λεμο που άρχισε στο Βυζάντιο το φθινόπωρο του 1341. 

Ο Γρηγοράς στην έναρξη της διήγησής του για τη σύγκρουση αυ-
τή, αφού αναφέρει ότι ο αυτοκράτορας Βασίλειος απεβίωσε ύστερα 
από βραχεία ασθένεια, κάνει λόγο για τη συμπεριφορά του απέναντι 
στη γυναίκα του Ειρήνη, που υπήρξε η νόθα κόρη του Ανδρόνικου Γ΄ 
Παλαιολόγου και την οποία είχε νυμφευτεί πριν πέντε χρόνια, όπως 
είπαμε παραπάνω. Σύμφωνα με τον ιστορικό μας, ο Βασίλειος παραμέ-
ρισε τελείως τη σύζυγό του Ειρήνη και μάλιστα σύναψε ερωτική σχέση 
με μια ομώνυμη ερωμένη, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη δυσαρέσκεια 
στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα τις έντονες διαμαρτυρίες του 
οικουμενικού πατριάρχη33. Όμως ο Βασίλειος όχι μόνο δεν έδωσε κα-
μία σημασία σε αυτές, αλλά εκδίωξε τη νόμιμη σύζυγό του και το 1339 
νυμφεύτηκε την εν λόγω ερωμένη, η οποία του είχε ήδη γεννήσει δύο 
γιους34. Συνεχίζοντας τη διήγησή του, ο Γρηγοράς πρώτα εκφράζει τη 
γνώμη ότι ο θάνατος του Βασιλείου αποτελεί δίκαια θεϊκή ποινή εξαι-
τίας της παράνομης σχέσης του και της άσχημης συμπεριφοράς του 
απέναντι στη νόμιμη γυναίκα του. Έπειτα, ο πολυΐστοράς μας αναφέ-
ρεται στις εξελίξεις που ουσιαστικά προανήγγειλαν τις 
προαναφερθείσες ταραχές, πιο συγκεκριμένα στο πώς η αυτοκράτειρα 
Ειρήνη Παλαιολογίνα, μετά την επιστροφή της στην αυλή, με κοινή 
απόφαση των Τραπεζουντίων, εξόρισε την ομώνυμη ερωμένη του νε-
κρού άνδρα της, μαζί με τα παιδιά τους. Αναφερόμενος σε όλα αυτά ο 
Γρηγοράς σημειώνει: Όμως, όταν πέθανε (sc. ο Βασίλειος Α΄), η νόμιμη 
συμβία του η Ειρήνη, εισέβαλε στα αυτοκρατορικά ανάκτορα με την 
αυτοκρατορική της εξουσία (μετὰ πάσης τῆς βασιλικής ἐξουσίας) και 

 
32 Σχετικά με αυτές τις συγκρούσεις βλ. περισσότερα É. Janssens, Trébizonde 103-

108. 
33 Εκείνη την εποχή οικουμενικός πατριάρχης ήταν ο Ιωάννης ΙΔ΄ Καλέκας· βλ. 

PLP, αρ. 10288. 
34 É. Janssens, Trébizonde 103-104. 
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εκδίωξε αμέσως από εκεί την ομώνυμη αλλά με τρόπους αήθεις και 
παράνομη σύζυγο του Βασιλείου (ὁμωνύμον μὲν, ἀλλοτριότροπον δὲ 
καὶ παράνομον Βασιλείου σύζυγον). Με κοινή απόφαση των Τραπε-
ζουντίων (κοινῇ ψήφῳ των Τραπεζουντίων), την έδιωξε μαζί με τα 
παιδιά της στο Βυζάντιο35. 

Στη συνέχεια, η Ειρήνη έστειλε απεσταλμένους στον πατέρα της 
με στόχο να βρουν τον άνδρα που θα καταλήξει σε νόμιμο γάμο μαζί 
της και θα αναλάβει την εξουσία. Αφού προηγουμένως διηγήθηκε το 
πώς οι απεσταλμένοι δεν βρήκαν τον αυτοκράτορα, δεδομένου ότι τό-
τε βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, όπου προετοίμαζε την εκστρατεία 
εναντίον των επαναστατών στην Ήπειρο, ο Γρηγοράς αναφέρεται πο-
λύ σύντομα στις περιστάσεις που επικρατούσαν τότε στην 
Τραπεζούντα, και την επαπειλούμενη θέση στην οποία βρισκόταν η 
αυτοκράτειρα. Ο Γρηγοράς γράφει τα εξής: Στο μεταξύ, όμως, με το 
πέρασμα του χρόνου έχει αποδειχτεί ότι είναι αδύνατο να κυβερνεί-
ται καλά και σίγουρα το κράτος των Τραπεζουντίων από μια γυναίκα 
(Διατριβῆς δὲ μεταξὺ γινομένης καὶ τῆς τῶν Τραπεζουντίων ἡγεμονίας 
ὑπὸ γυναικί διοικεῖσθαι καλῶς καὶ βεβαίως οὐ δυναμένης), επειδή 
κάποιοι επιχειρούσαν να προτρέψουν τον λαό να επαναστατήσει 
(στασιάζειν τινες ἐπεχείρουν καὶ ἀνασείειν τὸν δῆμον)36. 

Γι’ αυτό η Ειρήνη για μια ακόμη φορά έστειλε απεσταλμένους 
στον πατέρα της, οι οποίοι, όμως, και πάλι δεν τον βρήκαν ούτε στην 
πρωτεύουσα ούτε στη Θεσσαλονίκη, επειδή είχε ήδη εκστρατεύσει κα-
τά των επαναστατών, οπότε αποφάσισαν να μείνουν στη δεύτερη σε 
μέγεθος πόλη της Αυτοκρατορίας ώσπου να επιστρέψει. Κατόπιν, ο 
Γρηγοράς διηγείται πολύ περιληπτικά τις άμεσες αιτίες της έναρξης 
των συγκρούσεων στην Τραπεζούντα, σύμφωνα με τον οποίο τις πυ-
ροδότησε η αποκάλυψη της μυστικής ερωτικής σχέσης μεταξύ της αυ-
τοκράτειρας και του μεγάλου δομεστίκου (τον οποίο δεν 
κατονομάζει). Το γεγονός αυτό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και 
ζυμώσεις και στην αριστοκρατία και στον απλό λαό. Άλλοι τάχθηκαν 
με το μέρος της αυτοκράτειρας και του μεγάλου δομεστίκου, άλλοι με 
το μέρος του Τζανιχίτη, ο οποίος υπήρξε ένας φημισμένος και πλούσιος 
άνθρωπος.37 Όμως, η εξουσία, γράφει ο Γρηγοράς, αποπλάνησε τη γυ-
ναίκα (sc. την Ειρήνη Παλαιολογίνα) και αυτή έσπασε κάθε χαλινάρι. 

 
35 Greg., τ. I, 11, σ. 549-550. 
36 Greg., τ. I, 11, σ. 550. 
37 Πρόκειται για τον στρατοπεδάρχη Σεβαστό Τζανιχίτη, ο οποίος, μαζί με τον 

Κωνσταντίνο Δωρανίτη, υπήρξε ο ηγέτης του κινήματος κατά της αυτοκράτειρας Ει-
ρήνης Παλαιολογίνας (É. Janssens, Trébizonde 105). Για τον Σεβαστό Τζανιχίτη και 
τον Κωνσταντίνο Δωρανίτη βλ. PLP, αρ. 27771 και 5890 αντίστοιχα. 
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Ψιθυρίζονταν, δηλαδή, ότι η αυτοκράτειρα Ειρήνη έχει μυστική ερω-
τική σχέση με τον μεγάλο δομέστικο των Τραπεζουντίων, και αυτό 
έφτασε στα αυτιά των πολλών, προκαλώντας αναστάτωση ανάμεσα 
στον λαό, και μάλιστα σε όσους προέχουν σε ευγένεια. Άλλοι τάχθη-
καν με το μέρος του Τζανιχίτη, ο οποίος χάρη στον πλούτο και τη φή-
μη του ήταν εξαιρετικά δυνατός, άλλοι με το μέρος του μεγάλου 
δομεστίκου38. Όμως, σε σχέση με τις περαιτέρω εξελίξεις, ο Γρηγοράς 
γράφει, απογοητεύοντάς μας, μόνο τα εξής: Έτσι, η πόλη των Τραπε-
ζουντίων στασίασε και διχάστηκε σε δυο παρατάξεις, και τελικά το 
πράγμα κατέληξε σε εμφύλια μάχη. Λένε ότι πολλοί σκοτώθηκαν και 
στις δύο παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένου και του Τζανιχίτη39. 

Σκόπιμο είναι να παραθέσουμε εδώ κάποια λόγια του Νικηφό-
ρου Γρηγορά από το 13ο βιβλίο της ιστορίας του, τα οποία και έχουν, 
κατά τη γνώμη μας, ξεχωριστή σημασία και αξίζουν ιδιαίτερης προσο-
χής, δεδομένου ότι αποδεικνύουν πως ο ιστορικός μας παρατηρούσε 
τον εμφύλιο πόλεμο (1341-1347) υπό το πρίσμα των άλλων εσωτερι-
κών συγκρούσεων που εκείνη την εποχή μαίνονταν στον κόσμο που 
γνώριζε. Επιπλέον, βλέπουμε ότι ο Γρηγοράς αντιλαμβανόταν αυτές τις 
εσωτερικές διαμάχες ως έκφραση της Θείας Πρόνοιας και μέσο μετά-
νοιας για τα αμαρτήματα ολόκληρης της οικουμένης. Ο Γρηγοράς, δη-
λαδή, γράφει: Εκείνη την εποχή σαν να πάρθηκε μια απόφαση εκ 
μέρους του Θεού, και με μια θεϊκή γνώμη που περιλάμβανε όλες τις 
αρχές και εξουσίες της οικουμένης, είτε του δημοκρατικού είτε του 
αριστοκρατικού πολιτεύματος (Ὥσπερ δὲ ψηφίσματος κατὰ τοῦτον 
τὸν χρόνον καὶ κοινοῦ τινος δόγματος ἐκ θεοῦ κατὰ πάσης ὁμοῦ κυ-
ρωθέντος τῆς οἰκουμένης, ἀρχὰς τε καὶ ἐξουσίας, καὶ ὅσαι δημοκρα-
τίαι καὶ ἀριστοκρατίαι), να ταραχτούν από τις επαναστάσεις και να 
ριχτούν σε εμφύλιες μάχες (συγκεχύσθαι στασιασθεῖας ἐφ᾽ ἑαυτὰς καὶ 
πρὸς ἐμφυλίους ἀναρριπισθεῖσας μάχας). Σχεδόν δεν υπάρχει καμία 
περιοχή όπου δεν έχει συμβεί αυτή η συμφορά, αν όχι με το ίδιο μέτρο 
(sc. όπως στο Βυζάντιο;) τότε με το μικρότερο ή το μεγαλύτερο. Θα 
έλεγα ότι επρόκειτο για μια βούληση του Θεού, που υπερβαίνει τη λο-
γική όλων των θνητών, εάν δεν ξεκινήσουμε από την υπόθεση ότι η 
κακία είναι από παλιά στη γη μας και με ανεξίτηλες κηλίδες διαφθο-
ράς (παλαιωθεῖσαν κακίᾳ τὴν γῆν, καὶ δευσοποιοῖς τισι καπηλευ-
θεῖσαν κηλῖσι) και ότι ο Θεός τώρα της δίνει τα καθαρά φτερά 
θέλοντας να αποβάλει αυτή την επίγεια ταλαιπωρία, ώστε να εισπνεύ-
σει ύστερα από τόσο πολύ χρόνο την επουράνια ελευθερία της ειρή-
νης, οδηγούμενη από τους κανόνες και τις οδηγίες της νομιμότητας 
 

38 Greg., τ. I, 11, σ. 552. 
39 Greg., τ. I, 11, σ. 552. 
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και της δικαιοσύνης ώστε να αιωρείται ελεύθερη στον αέρα και να 
αναπνεύσει μετά από μακρό χρόνο την ευχαρίστηση της ειρήνης (ἵν᾽ 
ἐλευθέριον καὶ μετέωρον καὶ ειρήνης ὀψέ ποτε ἀναπνεύση τερπνό-
τητα, εὐνομία καὶ δικαιοσύνης ἀγομένη κανόσι καὶ στάθμαις)40. 

Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ο Γρηγοράς πρώτα αναφέρε-
ται στις ταραχές που προκάλεσαν οι Γουέλφοι στη Γένοβα στα τέλη 
του 1344, και την ανατροπή από την εξουσία του Simone Boccanegra 
(τον οποίο ο Γρηγοράς γράφει ως Τούζο, που όμως δεν είναι το πραγ-
ματικό του όνομα αλλά η παρεφθαρμένη μορφή του όρου δούκας, δη-
λαδή δόγης)41. Ακόμη αναφέρεται στις περαιτέρω διαμάχες και την 
άνοδο στην εξουσία του νέου δόγη, του Giovanni di Mourta, το 134542. 
Πρόκειται για μια κάπως συγκεχυμένη είδηση, για την οποία ο Γρηγο-
ράς, συνεχίζοντας τη διήγησή του (που έχουμε παραθέσει στην προη-
γούμενη παράγραφο) γράφει: Πρώτον, οι Λατίνοι της πόλης της 
Γένοβας συμμάχησαν εναντίον εκείνου του «Τούζου» (οἱ ἐν Γεννούᾳ 
τῇ πόλει Λατῖνοι...συστάντες ἀρτίως ἐξήλασαν) (sc. του Γενουάτη δό-
γη Simone Boccanegra), τον οποίο είχαν ανεβάσει με τον νόμο του ξί-
φους στο αξίωμα του δούκα (εἰς δουκὸς ἀνήγαγον) πριν από δύο 
χρόνια43, και σύντομα τον εκδίωξαν. Είχαν παρακινηθεί από τους ευ-
γενείς γύρω από τους Σπίνουλα και Σεπτρώριο για να πολεμήσουν 
κρυφά εναντίον του (ἐκπολεμωθέντων λάθρα κατ᾽ αὐτοῦ πρὸς τῶν 
περὶ Σπίνουλαν καὶ Σεπτρώριον ευγενῶν). Όταν ο «Τούζος» πήρε την 
εξουσία, αυτοί είχαν απελαθεί από την πόλη, επειδή ο λαός είδε ότι η 
εξουσία τους έφθασε σε μεγάλη δύναμη και ότι θα διαχειρίζονταν τις 
κρατικές υποθέσεις με ακόμα πιο τυραννικό τρόπο. Τους είχε δοθεί η 
συγχώρηση (sc. μετά την ανατροπή του Simone Boccanegra) (και τους 
επιτράπηκε) να επιστρέψουν και πάλι στη Γένοβα και να ζουν μια 
ειρηνική ζωή εκεί, όμως πολύ σύντομα θεώρησαν σκόπιμο να επι-
στρέψουν στην πρώτη αλαζονεία και τυραννική υπερηφάνειά τους. Ως 
εκ τούτου, ο λαός εξεγέρθηκε και πάλι ενάντιά τους (συστάντων ἐπ᾽ 
αὐτοὺς αὖθις τοῦ δήμου) και τώρα τους εκδίωξε από την πόλη με ατι-
μότατο τρόπο. Ο άλλος δούξ (sc. Giovanni di Mourta) ο οποίος επιλέ-
χθηκε, ήταν παρόμοιος με τον προηγούμενο (sc. Simone Boccanegra), 

 
40 Greg., τ. ΙΙ, 13, σ. 687. 
41 Σε αντίθεση με τον Γρηγορά, ο Καντακουζηνός γνωρίζει τον Simone Boccanegra 

με το όνομα και το επώνυμό του. Βλ. Cant., τ. III, 14, σ. 197, όπου τον αναφέρει ως 
Σίμωνα Μπουκανέγραν. 

42 Nikephoros Gregoras. Rhomäische Geschichte = Historia Rhomaïke, έκδ. J. L. van 
Dieten, τ. ΙΙΙ: Kapitel XΙI-XVII [Bibliothek der griechischen Literatur 24], Stuttgart 1988 
(στο εξής: Gregoras III), σ. 305, σημ. 247, όπου και η ειδική βιβλιογραφία. 

43Ο Γρηγοράς πιθανότατα εννοεί τον χρόνο που πέρασε από το 1341. Βλ. Gregoras 
ΙΙΙ, σ. 305, σημ. 245. 
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διότι προήλθε επίσης από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα (ἐξ 
εὐτελῶν καὶ αὐτὸς τὰς τύχας ἕλκων τοῦ γένους) ...44. 

Μετά τη μαρτυρία αυτή σχετικά με τις διαμάχες στη Γένοβα, 
ακολουθούν αμέσως δύο ειδήσεις, από τις οποίες η πρώτη αφορά τις 
ταραχές στο Μαμελουκικό Σουλτανάτο, ενώ η δεύτερη αναφέρεται 
στις εσωτερικές συγκρούσεις στο κράτος των Ιλχανίδων. Παρότι καί οι 
δύο αποτελούν εξαιρετικά σύντομες και περιληπτικές σημειώσεις, πολύ 
μικρής ιστορικής αξίας, σχεδόν δίχως λεπτομέρειες, κατά τη γνώμη μας 
είναι ενδιαφέρουσες, αν μη τι άλλο, γιατί προέρχονται από τη γραφίδα 
ενός Βυζαντινού λογίου, ο οποίος, παρόλο που δεν εστιάζει στις εξελί-
ξεις στα προαναφερθέντα κράτη, είναι ο μόνος ιστορικός της υστερο-
βυζαντινής περιόδου που αναφέρεται σε αυτές. 

Όταν πρόκειται για τις διαμάχες στην Αίγυπτο, δηλαδή στο Μα-
μελουκικό Σουλτανάτο, ο ιστορικός μας κάνει λόγο για τις μακροχρό-
νιες συρράξεις για τη διαδοχή του θρόνου μεταξύ των γιων του 
σουλτάνου Αλ-Μαλίκ αλ-Νάσιρ (1293-1340/41), που ακολούθησαν 
μετά τον θάνατό του45. Σχετικά με αυτές, ο Γρηγοράς σύντομα σημειώ-
νει: Αλλά, ακόμη στην Αίγυπτο μετά τον θάνατο του ηγεμόνα οι γιοι 
του στασίαζαν κατ᾽ αλλήλων για πολύ καιρό (στασιάζειν πολὺν πρὸς 
ἀλλήλους), διαμελίζοντας έτσι την αυτοκρατορία σε πολλά κομμάτια. 
Αυτός είναι ο λόγος γιατί το κράτος των Αιγυπτίων όλο και περισσό-
τερο αποδυναμωνόταν46. 

Όμως, πριν αναφερθεί στις συρράξεις στο κράτος των Ιλχανίδων, 
ο Γρηγοράς κάνει δυο σύντομες μνείες των συγκρούσεων ανάμεσα 
στους Ισπανούς και τους Άραβες στην Ιβηρική χερσόνησο, καθώς και 
στην αρχική φάση του λεγόμενου Εκατονταετούς πολέμου μεταξύ των 
Γάλλων και των Άγγλων (1337-1453). Οι συρράξεις που αναφέραμε 
δεν συγκαταλέγονται ανάμεσα στις εσωτερικές, αλλά στις διακρατικές, 
κάτι το οποίο ήξερε και ο ίδιος ο Γρηγοράς. Θα αναφερθούμε σύντομα 
σε αυτές εξαιτίας του γεγονότος ότι ο πολυΐστοράς μας τις μνημονεύει 
εδώ και μάλιστα τις κατατάσσει ανάμεσα στις δυστυχίες που συνέβαι-
ναν στον τότε κόσμο. Ακόμη, είναι ενδιαφέρουσες δεδομένου ότι πρό-
κειται για αναφορά στις συγκρούσεις που μαίνονταν αρκετά μακριά 
από το Βυζάντιο. Πρώτα, αναφερόμενος στις συγκρούσεις μεταξύ των 

 
44 Greg.,τ. ΙΙ, 13, σ. 687-688. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο Γρηγοράς, στα πλαίσια 

της διήγησής του για την κατάληψη της Χίου (1346), υποστηρίζει ότι οι Γενουάτες, που 
είχαν εκδιωχτεί κατά τη διάρκεια αυτών των ταραχών, κατέλαβαν το νησί. 

45 Gregoras ΙΙΙ, σ. 305-306, σημ. 248. Για τη βασιλεία του σουλτάνου Αλ-Μαλίκ αλ-
Νασίρ, καθώς και για τις συγκρούσεις που ξέσπασαν μετά τον θάνατό του βλ. γενικά 
F.Hiti, Istorija Arapa od najstarijih vremena do danas (Η ιστορία των Αράβων από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα), Sarajevo 1967, σ. 612-614. 

46 Greg., τ. ΙΙ, 13, σ. 688. 
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Ισπανών και των Αράβων, ο Γρηγοράς κάνει μια νύξη, όπως φαίνεται, 
στη μάχη του Salado (1340), στην οποία ο στρατός των Ισπανών και 
Πορτογάλων συνέτριψε τα στρατεύματα του σουλτάνου του Μαρόκο, 
τα οποία είχαν προηγουμένως αποβιβαστεί στην Ιβηρική χερσόνησο47. 
Ο Γρηγοράς σχετικά με αυτά γράφει: Επίσης, οι Λίβυοι εγκαταστημέ-
νοι στον δυτικό Άτλαντα όπως και οι περισσότεροι Μαυρούσιοι, μι-
μούμενοι εκείνον τον αρχαίο Καρχηδόνιο Αννίβα, αφού διάβηκαν με 
μεγάλο πλήθος δυνάμεων το στενό των Γαδείρων (sc. τον πορθμό του 
Γιβραλτάρ), εκστράτευσαν κατά των Ισπανών που μένουν στην Ευ-
ρώπη. Έκαναν τον έναν πόλεμο μετά τον άλλο (καὶ πολέμοις πολέμους 
συνάπτοντες) και πήγαιναν συνέχεια από τις μεγάλες σε ακόμα πιο 
μεγάλες μάχες (ἐπὶ μείζους βαδίσουσι μάχας ἀεί)48. Κατόπιν, όταν 
πρόκειται για τις απαρχές του Εκατονταετή πολέμου, ο Γρηγοράς, που 
καθώς φαίνεται έμαθε κάποιες αποσπασματικές και ατελείς πληροφο-
ρίες για αυτές49, σημειώνει τα εξής: Παρομοίως (sc. με τους Άραβες που 
διάβηκαν τον πορθμό του Γιβραλτάρ), Βρετανοί (Βρετανοὶ) διάβηκαν 
με ναυτικές δυνάμεις στην ήπειρο των Κελτών (ἐς τὴν Κελτῶν ἤπει-
ρον) (sc. των Γάλλων) και έκαναν μεγάλους πολέμους (μεγάλους συ-
γκροτοῦσι πολέμους)50. 

Μετά την παρέκβαση αυτή, επιστρέφουμε στην προαναφερθείσα 
είδηση για τις συγκρούσεις στο κράτος των Ιλχανίδων που μας παρα-
δίδει ο Γρηγοράς. Δυστυχώς, δεδομένου ότι σε αυτό το κράτος επικρα-
τούσε το χάος από το 1327, δεν είναι δυνατό να πούμε εκ του 
ασφαλούς για ποιο γεγονός ο ιστορικός μας κάνει λόγο, ωστόσο, με 
σχετική επιφύλαξη μπορούμε να υποθέσουμε ότι σε αυτή την περί-
πτωση ο Γρηγοράς αναφέρεται στις συρράξεις για τη διαδοχή που 
 

47 Gregoras IΙI, σ. 306, σημ. 249. Για τη γενική ιστορία των συγκρούσεων ανάμεσα 
στους Ισπανούς και τους Άραβες βλ. S. Lane-Poole – A. Gilman, The Moors in Spain, 
New York, NY 1890. — P. Pierson, The History of Spain, Westport, CT – London 1999, σ. 
23-52. 

48 Greg.,τ. ΙΙ, 13, σ. 688-689. 
49 Όπως φαίνεται, ο Γρηγοράς έμαθε κάτι για την αποβίβαση του Άγγλου βασιλιά 

Εδουάρδου Γ΄ που έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 1338 στην ακτή της Γαλλίας. Δεν 
φαίνεται και πολύ πιθανό ο Γρηγοράς να πληροφορήθηκε την αγγλική επίθεση στο 
Cadzand τον Νοέμβριο του 1337. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, το ενδεχόμενο ο ιστορικός 
μας να άκουσε κάτι και για την αποβίβαση του ίδιου βασιλιά στη Νορμανδία, ύστερα 
από την οποία ακολούθησε η περίφημη μάχη του Crécy (26/08/1346). Με την ευκαιρία, 
πρέπει να πούμε ότι είναι επίσης δυνατό ο Γρηγοράς να θεωρούσε τις συρράξεις για τη 
διαδοχή που ξέσπασαν το 1341 στο δουκάτο της Βρετάνης (με την ξακουστή πολιορ-
κία του Hennebont) ως μέρος του Εκατονταετή πολέμου, και ότι γι’ αυτό τον λόγο τον 
κατέταξε εσφαλμένα στις εσωτερικές συγκρούσεις που μαίνονταν στον κόσμο της επο-
χής εκείνης. Σχετικά με όλα αυτά βλ. Gregoras IΙI, σ. 306, σημ. 250. Σε σχέση με τον 
Εκατονταετή πόλεμο βλ. Ph. Contamine, La guerre de cent ans, Paris 19773. 

50 Greg., τ. ΙΙ, 13, σ. 689. 
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ξέσπασαν μετά τη δολοφονία του λεγόμενου Μικρού Χασάν στα τέλη 
του Δεκεμβρίου του 134351. Συνεχίζοντας, δηλαδή, τη διήγησή του, ο 
Γρηγοράς γράφει: Εξάλλου, η φυλή των Σκύθων (sc. των Μογγόλων) 
που πριν πολύ καιρό κατέκτησαν τις χώρες των Ασσυρίων, των Μή-
δων και των Περσών, καθώς και των άλλων εθνών και κατέλαβαν όλη 
την εξουσία σε αυτές, σκορπίστηκε τώρα σε διάφορα κράτη, τα οποία 
συχνά σήκωναν τα όπλα κατ’ αλλήλων (κατ᾽ ἀλλήλων ὁπλίζονται). Η 
έριδά τους επρόκειτο να μετατρέψει τη φονική μάχη σε μια μεγάλη 
πυρκαγιά με μεγάλο καπνό52. 

Η χρονολογικά τελευταία είδηση στη Ῥωμαϊκὴ Ἱστορία του Νι-
κηφόρου Γρηγορά, που αφορά τις εσωτερικές συγκρούσεις στα εδάφη 
των ξένων κρατών, αναφέρεται στις αρχές του διαμελισμού της Σερβι-
κής Αυτοκρατορίας στα πρώτα χρόνια μετά τον θάνατο του Στεφάνου 
Δουσάν (20/12/1355)53. Πρόκειται, δηλαδή, για μια αναφορά που γίνε-
ται παρεμπιπτόντως και με γενικόλογο τρόπο στις ταραχές στο σερβι-
κό κράτος (σχετικά με τις οποίες ο Ιωάννης Καντακουζηνός γράφει 
αρκετά αναλυτικότερα)54. Τις ταραχές αυτές ο δεσπότης Νικηφόρος Β΄ 
Ορσίνι κατάφερε να αξιοποιήσει για να καταλάβει τη Θεσσαλία, την 
Αιτωλία, την Ακαρνανία σε μια μάχη κατά των Αλβανών το 1359, και 
να εγκαταστήσει την εξουσία του σε αυτές τις περιοχές, την οποία και 
διατήρησε, κυριαρχώντας μέχρι τον θάνατό του55. Όπως είναι γνωστό, 
δηλαδή, ο Στέφανος Δουσάν δεν κατάφερε να παγιώσει και να σταθε-
ροποιήσει τη δική του μεγάλη και υπερβολικά γρήγορα δημιουργημένη 
αυτοκρατορία. Γι’ αυτό, όταν απροσδόκητα πέθανε και η εξουσία πέ-
ρασε στα χέρια του ανώριμου γιου του Στεφάνου Ε΄ Ούρος (1355-
1371), ο οποίος έγινε γνωστός στην κατοπινή σερβική λαϊκή παράδοση 
ως Ούρος ο αδύναμος, οι τοπικοί ευγενείς άρχισαν σταδιακά να πα-
ραβλέπουν την κεντρική εξουσία και να ανεξαρτητοποιούνται. Καθώς 
έχει ήδη διηγηθεί τους τρόπους με τους οποίους οι Γενουάτες του Γα-
λατά είχαν εκμεταλλευτεί τους εμφυλίους πολέμους στο Βυζάντιο για 
να αυξήσουν τη δύναμή τους σε βάρος του, και απευθύνει δριμεία κρι-

 
51 Gregoras IΙI, σ. 306, σημ. 251. Για τις βασικές πληροφορίες σχετικά με αυτές τις 

συγκρούσεις βλ. L. Bouvat, L᾽empire mongol [L’Histoire du Monde VIII], Paris 1927, σ. 
28-30. 

52 Greg.,τ. ΙΙ, 13, σ. 689. 
53 Σε σχέση με τη διαδικασία του διαμελισμού της Σερβικής Αυτοκρατορίας, του 

οποίου τα πρώτα σημάδια είχαν ήδη εκδηλωθεί στα τέλη της βασιλείας του Στεφάνου 
Δουσάν, βλ. αναλυτικότερα ISN, τ. I, σ. 566-591. — V. Ćorović, Istorija 414-439. — R. 
Mihaljčić, Kraj srpskog carstva (Το τέλος της σερβικής αυτοκρατορίας), Beograd 1975. 

54 Πρβλ. Cant., τ. III, 4, σ. 314-315. 
55 Για την κατάκτηση αυτών των περιοχών εκ μέρους του δεσπότη Νικηφόρου Β΄ 

Ορσίνι βλ. ISN, τ. I, σ. 566-567. 
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τική στους ομοεθνείς του για τα ρούχα που φορούσαν εκείνη την επο-
χή, ο Νικηφόρος Γρηγοράς αναφερόμενος σε όλα αυτά τα γεγονότα 
σύντομα σημειώνει: Όμως, όταν άρχισε η άνοιξη (sc. του 1356), ο αρ-
χηγός των Τριβαλλών, ο κράλης της Σερβίας πέθανε56 και άρχισε τα-
ραχή και μπόρα για τον νεαρό διάδοχο του θρόνου (δηλ. τον 
Στέφανο Ούρος Ε΄). Αυτή προκλήθηκε όχι μόνο από τους διοικητές 
των πόλεων και της χώρας του, αλλά και επειδή ο Νικηφόρος, ο γιος 
του κόντου της Κεφαλληνίας, ο οποίος, όπως αναφέραμε στην Ιστο-
ρία μας προηγουμένως, είχε γίνει γαμπρός και υποστηρικτής του 
αυτοκράτορα Καντακουζηνού πριν εκείνος αναλάβει την αυτοκρα-
τορική εξουσία, αμέσως έσπευσε στους Ακαρνάνες και Αιτωλούς 
καιτους έκανε συμμάχους του, ταυτόχρονα και τον τότε διοικητή 
των εκεί χωρών και πόλεων, τον γαμπρό του τον άντρα της αδελφής 
του τον Σίμωνα που ήταν ο γιος του αείμνηστου κράλη της Σερβίας 
(sc. του Στεφάνου Ούρος Γ΄)57, και κατέλαβε τις πόλεις της Θεσσαλί-
ας που υπάγονταν μέχρι τότε στον κράλη, οι οποίες τον προσκαλού-
σαν για βοήθεια για πολύ καιρό και του υποτάχτηκαν οικειοθελώς. 
Με αυτό τον τρόπο κέρδισε μια αξιόλογη περιοχή, ειδικά αφού οι 
γειτονικοί Αλβανοί και Ιλλυριοί έγιναν οι σύμμαχοί του58. Μετά από 
αυτή την παρέκβαση, ο Γρηγοράς κάνει λόγο για τη σύναψη του γά-
μου ανάμεσα στον Ανδρόνικο Δ΄ Παλαιολόγο και τη Βουλγάρα πρι-
γκίπισσα Μαρία, την κόρη του τσάρου Ιβάν Αλεξάντερ. 

 
Συμπεράσματα 
 

Συμπερασματικά, σχετικά με τις μαρτυρίες που ο Νικηφόρος 
Γρηγοράς παρέχει στην ιστορία του για τις εσωτερικές ταραχές στα 

 
56 Ας σημειωθεί ότι ο Γρηγοράς κάνει λάθος. Όπως είπαμε, ο Στέφανος Δουσάν δεν 

απεβίωσε την άνοιξη του 1356, αλλά στις 20 Δεκεμβρίου του 1355. 
57 Πρόκειται για τον Συμεών Σίνισα Παλαιολόγο, τον ετεροθαλή αδελφό τού τσά-

ρου Στεφάνου Δουσάν, ο οποίος γεννήθηκε από τον γάμο ανάμεσα στον Στέφανο 
Ντέτσανσκι και τη δεύτερη γυναίκα του Μαρία Παλαιολογίνα (που υπήρξε κόρη του 
καίσαρα Ιωάννη Παλαιολόγου και εγγονή του Μιχαήλ Η΄). Όπως είπαμε παραπάνω, η 
γέννησή του καλλιέργησε στον Στέφανο Δουσάν τον φόβο ότι θα χάσει το προβάδισμα 
της διαδοχής στον θρόνο, φόβο τον οποίο η σερβική αριστοκρατία αξιοποίησε για να 
ανατρέψει τον πατέρα του. Ωστόσο, εδώ ο Γρηγοράς κάνει και ένα λάθος: Ο Συμεών 
Σίνισα Παλαιολόγος δεν συμμάχησε ποτέ με τον Νικήφορο Β΄ Ορσίνι. Αντίθετα, ήταν 
αναγκασμένος να υποχωρήσει μετά την εισβολή του και να αναζητήσει καταφύγιο 
στην Καστοριά. Εκεί ύστερα αναγορεύθηκε τσάρος και διεκδίκησε τον θρόνο, αλλά 
δεν κατάφερε να προσεταιριστεί τη σερβική αριστοκρατία και έτσι τα σχέδιά του μα-
ταιώθηκαν. Όμως, μετά τον θάνατο του Νικηφόρου Ορσίνι στη μάχη με τους Αλβανούς, 
ο Συμεών Σίνισα Παλαιολόγος επανέκτησε τις χαμένες περιοχές, στις οποίες από τότε και 
μέχρι το τέλος της ζωής του ηγεμόνευσε τελείως ανεξάρτητα (ISN, τ. Ι, σ. 566-567). 

58 Greg., τ. III, 37, σ. 556-557. 
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ξένα κράτη, μπορούμε να τονίσουμε ότι πρόκειται κυρίως για σχετικά 
σύντομες, περιληπτικές και συχνά απλοϊκές παρεκβάσεις ή παρεμπι-
πτόντως παρεμβαλλόμενες σημειώσεις, που καλύπτουν το χρονικό διά-
στημα από το 1256 μέχρι το ca. 1356, και οι οποίες δεν στερούνται 
ανακριβειών και ατελειών. Αυτές οι μαρτυρίες αναφέρονται σε εσωτε-
ρικές ταραχές που έλαβαν χώρα όχι μόνο στα κράτη με τα οποία το 
Βυζάντιο συνόρευε αλλά και σε εκείνα με τα οποία δεν είχε άμεση 
εδαφική επαφή. Σε ό,τι αφορά την ιστορική αξία αυτών των μαρτυ-
ριών, μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές αυτή δεν είναι και 
τόσο μεγάλη, όταν πρόκειται για συγκρούσεις που έγιναν σε περίοδο 
προγενέστερη του Γρηγορά, οπότε ο ιστορικός βασίστηκε κυρίως στο 
έργο του Γεωργίου Παχυμέρη. Ο τελευταίος μας ενημερώνει όχι μόνο 
από μια μικρότερη χρονική απόσταση, αλλά λεπτομερέστερα και σα-
φέστερα. Παρόλα αυτά η αξία των πληροφοριών του Γρηγορά δεν εί-
ναι και τελείως αμελητέα, επειδή σε μεμονωμένες περιπτώσεις παρέχει 
στοιχεία που δεν βρίσκουμε στην ιστορία του Παχυμέρη, συμπληρώ-
νοντας, κατά κάποιον τρόπο, τη διήγηση αυτή και υποδεικνύοντας 
ταυτόχρονα ότι είχε υπόψη και κάποιες άλλες (σήμερα χαμένες) πηγές. 
Όσο για τις συγκρούσεις στις οποίες ο Γρηγοράς αναφέρεται ως σύγ-
χρονος, αυτές οι μαρτυρίες έχουν αναμφίβολα μεγαλύτερη αξία για 
τους σημερινούς ερευνητές που μελετούν την ιστορία των σχετικών 
εθνών και κρατών. Ως προς τις πηγές του για αυτές τις συρράξεις, πα-
ρόλο που ο Γρηγοράς πουθενά δεν αναφέρεται ρητώς σε αυτές και μά-
λιστα δεν κάνει νύξεις για το από πού αντλούσε τις πληροφορίες, 
θεωρούμε πως, με τη δέουσα επιφύλαξη, μπορούμε να υποθέσουμε ότι 
πρέπει να τις αναζητήσουμε πρώτ’ απ’ όλα στην αυτοκρατορική αυλή 
(π.χ. ανάμεσα στους υψηλόβαθμους κρατικούς υπαλλήλους, τους δι-
πλωμάτες και τις εκθέσεις τους), καθώς και στις προσωπικές γνωριμίες 
του με ξένους. Τελικά, αυτές οι μαρτυρίες του Γρηγορά αναμφίβολα 
αξίζουν την προσοχή μας, αν μη τι άλλο, επειδή παρέχουν μια ενδια-
φέρουσα εικόνα για το πώς αυτός ο ιστορικός, που είχε επιλέξει ως ένα 
από τα κύρια θέματα του έργου του τους εμφυλίους πολέμους που μά-
στιζαν το Βυζάντιο κατά μεγάλο μέρος της ζωής του, παρουσίασε και 
περιέγραψε στους αναγνώστες του τις εσωτερικές ταραχές που έπλητ-
ταν και άλλα κράτη. 
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In this paper we have presented and analysed the reports of the 
late Byzantine historian Nicephorus Gregoras about the internal strife 
which took place in foreign states. By analysing these testimonies, we 
have established that, in most cases, they are relatively short summaries 
and often simplified excurses or incidental notes, which are not deprived 
of inaccuracies and incompleteness, covering the period from 1256 to ca. 
1356. These reports refer to internal strife in Serbia, Bulgaria, the Des-
potate of Epirus, the Empire of Trebizond, Genoa, the Mamluk Sultanate 
and the State of Ilkhanids. So, in the history of Gregoras we can find, 
among others, testimonies about internal strife in Bulgaria during the 
second half of the 13th century, conflicts between Ghibellines and 
Guelphs in Genoa, turmoil in the Despotate of Epirus after the murder of 
John II Orsini, dynastic quarrels in the Empire of Trebizond, fierce 
struggles for the succession of the throne in the Mamluk Sultanate, as 
well as about the beginning of the dissolution of the Serbian empire after 
the death of tsar Stephen Dušan. Concerning the narrative value of these 
testimonies, we can say that it is not so high for the period which was 
not contemporary to Gregoras, taking into account that this historian 
relied mostly on the work of George Pachymeres, who describes these 
events not only from a shorter chronological distance, but also in a more 
detailed and clearer way. Despite this fact, it seems that the narrative 
value of his reports is not completely negligible, because Gregoras in 
some cases gives information which cannot be found in the Ηistory of 
Pachymeres, completing his narrative and indicating, at the same time, 
that he had also used other (today lost) sources. As for these conflicts 
that were contemporaneous with Gregoras, the testimonies are not only 
more interesting to today’s readers and researchers of the medieval his-
tory of the states and nations concerned, but their narrative value is no 
doubt higher. Regarding his sources about the events of his time, despite 
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the fact that Gregoras neither mentions them explicitly nor gives any 
indication about them, we can assume, with some caution, that one 
needs to look for them, first of all, in the imperial court (for instance, 
among high-ranked state officials, diplomats, their reports etc.), as well 
as in Gregoras᾽ personal contacts with foreigners. Finally, these testimo-
nies with no doubt deserve our attention, if not for other reasons, then 
because they give an idea about how this historian, who had as one of 
the main subjects of his history the civil wars which stroke Byzantium 
during his lifetime, presented and described to his readers the internal 
conflicts in the other states. 


