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Ο Νικηφόρος Γρηγοράς και ο εμφύλιος πόλεμος των δύο Ανδρονίκων 
(1321-1328): η αντίληψή του για τη σύγκρουση, τα αίτια, 

τις συνέπειες και την κοινωνική της διάσταση* 
 
 

Ο Νικηφόρος Γρηγοράς, ο περίφημος ιστορικός της ύστερης βυζα-
ντινής εποχής, γεννήθηκε στην Ηράκλεια του Πόντου λίγο μετά το 
12901. Ο Γρηγοράς πιθανότατα δεν έζησε για μεγάλο διάστημα μετά 
τον θάνατο του αντιπάλου του Γρηγορίου Παλαμά (14 Νοεμβρίου 
1357), τον οποίο κατέγραψε στις σελίδες της ιστορίας του2. Καθώς 
έχασε πολύ νωρίς τους γονείς του, ανέλαβε την επιμέλειά του και τού 
παρείχε τη βασική εκπαίδευση ο θείος του και μητροπολίτης Ηρά-
κλειας Ιωάννης3. Σε ηλικία είκοσι ετών ο Γρηγοράς εγκαταστάθηκε 

 
*Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας, της οποίας τα αποτε-

λέσματα παρουσιάσαμε στο ΛΗ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο που έλαβε χώρα στη 
Θεσσαλονίκη μεταξύ 25 και 27 Μαΐου 2017, υπό τον τίτλο: «Ο Νικηφόρος Γρηγοράς 
και ο εμφύλιος πόλεμος 1321-1328: αντίληψη της σύγκρουσης, κατανόηση των αιτίων 
και συνεπειών της, στάσεις απέναντι στους πρωταγωνιστές». 

1 H. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία. H λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, 
τ. Β΄: Ιστοριογραφία, φιλολογία, ποίηση, μτφρ. Τ. Κόλιας κ.ά., Αθήνα 19972 (στο εξής: 
Η. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία), σ. 297. Βλ. ακόμη K. Krumbacher, Geschichte der 
byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des oströmischen Reiches (527-
1453), München 18972 (στο εξής: K. Krumbacher, Geschichte), σ. 293-297. Ο V. Grecu, 
Das Geburtsjahr des byzantinischen Geschichtsschreibers Nikephoros Gregoras, Bulletin 
de de la Section Historique de l’Académie Roumaine 27 (1946) 56-61 θεωρεί ότι γεννή-
θηκε λίγα χρόνια πριν το 1295, ενώ ο H-V. Beyer, Eine Chronologie der Lebensge-
schichte des Nikephoros Gregoras, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 27 
(1978) 125-155, σ. 129 προτείνει ως πιθανή ημερομηνία γέννησής του τον Ιούνιο του 
1293 ή του 1294. 

2 Η. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία 301. Για τον Γρηγόριο Παλαμά, βλ. Prosopogra-
phisches Lexikon der Palaiologenzeit, εκδ. E. Trapp κ.ά., τ. Ι-XII, Wien 1976-1996, (στο 
εξής: PLP), αρ. 21546. 

3 Η. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία 297. Για τον μητροπολίτη Ιωάννη, θείο του Νι-
κηφόρου Γρηγορά, βλ. V. Laurent, La vie de Jean Métropolite d’Héraclée du Pont, Ἀρ-
χεῖον Πόντου 6 (1934) 3-63. — Του ιδίου, La personnalité de Jean d'Héraclée (1250-
1328), oncle et précepteur de Nicéphore Grégoras, Ἑλληνικὰ 3 (1930) 297-315. 
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στην πρωτεύουσα για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του. Εκεί αρχικά 
μελέτησε τη λογική και ρητορική κοντά στον μέλλοντα πατριάρχη Ιω-
άννη ΙΓ΄ Γλυκύ, και ακολούθως αστρονομία και φιλοσοφία δίπλα στον 
μέγα λογοθέτη Θεόδωρο Μετοχίτη4. Η γνωριμία με τον Θεόδωρο Με-
τοχίτη υπήρξε καίριας σημασίας για τη διανοητική ανάπτυξη και την 
περαιτέρω εξέλιξη του Γρηγορά. Ο Μετοχίτης τόν γνώρισε στον Αν-
δρόνικο Β΄ Παλαιολόγο, του οποίου την εύνοια ο Γρηγοράς σύντομα 
απέκτησε εξαιτίας της πολύπλευρης παιδείας του5. Ο αυτοκράτορας 
θέλησε να τον διορίσει χαρτοφύλακα, όμως ο Γρηγοράς αρνήθηκε με 
πρόσχημα το νεαρό της ηλικίας του6. Αν και υπήρξε υποστηρικτής του 
Ανδρονίκου Β΄ κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1321-1328)7, 
χάρη στην προστασία του Ιωάννη Καντακουζηνού όχι μόνο κατάφερε 
να επιβιώσει μετά την ανατροπή του γηραιού αυτοκράτορα αλλά κέρ-
δισε και τη συμπάθεια του νέου. Κατά τη διάρκεια του επόμενου εμ-
φυλίου πολέμου (1341-1347), που υπήρξε πολύ καταστρεπτικότερος 
και περισσότερο μοιραίος για το Βυζάντιο από ό,τι ο προηγούμενος, ο 
Νικηφόρος Γρηγοράς υποστήριξε τον φίλο και προστάτη του Ιωάννη 
Καντακουζηνό8. Όμως, εξαιτίας της διαφωνίας τους σχετικά με το ζή-
τημα του Ησυχασμού, οι φιλικές τους σχέσεις άρχισαν σταδιακά να 
φθίνουν και τελικά διαρρήχτηκαν πλήρως9. 

 
4 Η. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία 298. Για τον πατριάρχη Ιωάννη ΙΓ΄ Γλυκύ, βλ. 

Σ. Ι. Κουρούσης, Ὁ λόγιος οἰκουμενικὸς πατριάρχης Ἰωάννης ΙΓ΄ ὁ Γλυκύς, Ἐπετηρὶς 
Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 41 (1974) 297-405. — The Oxford Dictionary of By-
zantium, εκδ. A. P. Kazhdan κ.ά., τ. I-III, New York – Oxford 1991 (στο εξής: ODB), τ. 
II, σ. 1055. — PLP αρ. 4271. Για τον τίτλο του μέγα λογοθέτη, βλ. ODB, τ. II, σ. 1346. — 
J. H. Rosser, The Historical Dictionary of Byzantium, London 2001 (στο εξής: J. H. 
Rosser, Historical Dictionary), σ. 267. Για τα βασικότερα βιογραφικά στοιχεία του Θε-
οδώρου Μετοχίτη, βλ. PLP αρ. 17982 και Αναστασία Κοντογιαννοπούλου, Η εσωτερι-
κή πολιτική του Ανδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου (1282-1328). Διοίκηση – οικονομία 
[Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 36], Θεσσαλονίκη 
2004, σ. 48-67. 

5 Η. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία 298. Για τον Ανδρόνικο Β΄ Παλαιολόγο, βλ. 
PLP αρ. 21436. 

6 Η. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία 298. Σχετικά με τον τίτλο του χαρτοφύλακος, 
βλ. ODB, τ. Ι, σ. 415-416. — J. H. Rosser, Historical Dictionary 75. 

7 Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος σχεδόν της αφήγησής του σχετικά με αυτή τη 
σύγκρουση, ο Γρηγοράς ρητώς ομολογεί ότι υπήρξε υποστηρικτής του γηραιού αυτο-
κράτορα. Βλ. 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. Ι, ΙΧ, §6, σ. 427. 

8 Σχετικά με τη ζωή του Ιωάννη Καντακουζηνού, βλ. D. Μ. Nicol, The Byzantine 
Family of Kantakouzenos (Cantacuzenus), ca. 1100-1460. A Genealogical and Proso-
pographical Study [Dumbarton Oaks Studies 11], Washington, D.C. 1968, σ. 35-103. 

9 Η. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία 300. 
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Ο Νικηφόρος Γρηγοράς άφησε πίσω του πλήθος έργων διαφορετι-
κού χαρακτήρα10. Όμως, χωρίς καμία αμφιβολία μπορούμε να πούμε 
ότι το σπουδαιότερο πόνημα του Βυζαντινού πολυΐστορα είναι η Ῥω-
μαϊκὴ Ἱστορία. Το έργο αποτελείται από τριάντα επτά βιβλία, που 
πραγματεύονται τα γεγονότα από το 1204 έως το 1358/911. Ο Γρηγοράς 
δούλεψε επί μακρόν και κατά στάδια στο έργο αυτό, που ως προς τον 
όγκο και τον πλούτο του περιεχομένου του υπερβαίνει τα άλλα ιστο-
ρικά έργα της ύστερης βυζαντινής εποχής, του λείπει όμως η τελική 
επεξεργασία12. Ο ιστορικός δεν δίνει την ίδια προσοχή σε όλο το χρο-
νικό διάστημα που πραγματεύεται στο έργο του. Περισσότερο 
εμβαθύνει στα σύγχρονα γεγονότα των οποίων υπήρξε αυτόπτης μάρ-
τυρας (γι’ αυτό ακριβώς ο Krumbacher χαρακτήρισε τη Ῥωμαϊκὴ Ἱστο-
ρία ως έργο απομνημονευματικού χαρακτήρα), δηλαδή στην περίοδο 
των τριάντα χρονών κατά την οποία το Βυζάντιο αντιμετώπισε τρεις 
εμφυλίους πολέμους. Το έργο του, λοιπόν, αποτελεί ανεκτίμητη ιστο-
ρική πηγή για τις συγκρούσεις αυτές13. Είναι όμως γεγονός ότι με το 
πέρασμα του χρόνου ο Γρηγοράς επικέντρωνε όλο και περισσότερο 
την προσοχή του στις θεολογικές έριδες, συγκεκριμένα στο ησυχαστικό 
ζήτημα και τον Γρηγόριο Παλαμά, του οποίου υπήρξε φανατικός 
αντίπαλος, με αποτέλεσμα ήδη από το 18ο βιβλίο της Ῥωμαϊκὴς Ἱστο-
ρίας να επικρατούν τα θρησκευτικά θέματα14. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, θεωρούμε ότι θα ήταν ενδιαφέρον 
να δούμε πώς ο Νικηφόρος Γρηγοράς αντιλαμβάνεται τον πρώτο στη 
σειρά από τους εμφυλίους πολέμους που συγκλόνισαν την αυτοκρατο-
ρία κατά τον 14ο αιώνα, δηλαδή τη σύγκρουση ανάμεσα στον Ανδρό-
νικο Β΄ και τον εγγονό του Ανδρόνικο Γ΄ Παλαιολόγο15. Στη συνέχεια 
 

10 K. Krumbacher, Geschichte 295-296. 
11 Η. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία 302. 
12 Για τον χρόνο της συγγραφής του ιστορικού έργου έχουμε ολιγάριθμες και έμμε-

σες ενδείξεις. Είναι βέβαιο όμως ότι ο Γρηγοράς άρχισε να το γράφει πριν το 1337. Τα 
πρώτα ένδεκα βιβλία, που καλύπτουν την περίοδο από το 1204 έως το 1341, ολοκλη-
ρώθηκαν πριν τη σύνοδο του 1351. Τα βιβλία από το 15ο μέχρι το 27ο τα έγραψε, όπως 
λέει ο ίδιος, μέσα σε σαράντα μέρες κατά το καλοκαίρι του 1352. Τα δύο τελευταία 
βιβλία πιθανώς τα έγραψε αμέσως μετά τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται. Βλ. Η. 
Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία 302-303. 

13 K. Krumbacher, Geschichte 295. 
14 Η. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία 303 
15 Για τα ιστορικά γεγονότα αυτού του εμφυλίου πολέμου, βλ. G. Ostrogorsky, Ge-

schichte des byzantinischen Staates, München 1963 (στο εξής: G. Ostrogorsky, Geschich-
te), σ. 411-441. — D. M. Nicol, The Last Centuries of Byzantium (1261-1456), London 
1972 (στο εξής: D. M. Nicol, The Last Centuries), σ. 159-169. — Angeliki E. Laiou, Con-
stantinople and the Latins. The Foreign Policy of Andronicus II (1282-1328), Cam-
bridge, MA 1972, σ. 284-300. — R. Radić, Vreme Jovana V Paleologa (1332-1391) (Η 
εποχή του Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγου [1332-1391]), Beograd 1993, σ. 42-53, 65-69. — W. 



156 Dušan Simić 

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 34 (2017) 153-178 

θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε το πώς (και αν) ο συγκεκριμέ-
νος ιστορικός αντιλαμβάνεται τις αιτίες, αφορμές και συνέπειες αυτής 
της ενδοβυζαντινής σύρραξης, και τέλος θα θίξουμε το ζήτημα του εάν 
ο Γρηγοράς δίδει σε αυτή τη σύγκρουση και ένα είδος κοινωνικής διά-
στασης (σωστότερα, μάλλον, εάν έχει συνείδηση της διάστασης αυτής). 

 
 
Η αντίληψη του Γρηγορά για τη σύγκρουση 

 
Κατά τη γνώμη μας, ο Νικηφόρος Γρηγοράς δείχνει την προσωπι-

κή του αντίληψη γι’ αυτό τον πόλεμο στα λόγια που βρίσκονται σχε-
δόν στο τέλος της σχετικής αφήγησής του, τα οποία έχουν ως εξής: 
Αλλά πώς θα μπορούσε κανείς την τότε επανάσταση όλων των Ρω-
μαίων εναντίον αλλήλων (πρὸς ἀλλήλους ἐπανάστασιν πάντων Ῥω-
μαίων), και ιδίως των Βυζαντινών (sc. Κωνσταντινουπολιτών) να 
διηγηθεί λεπτομερώς; Η διαφορά των δύο αυτοκρατόρων (τῶν δυοῖν 
βασιλέων διαφορὰ) δίχασε τους υπηκόους τους και τούς υποκίνησε 
εναντίον αλλήλων: εννοώ, τα παιδιά εναντίον των γονέων τους και 
τους γονείς εναντίον των παιδιών τους, τους αδελφούς κατά των 
αδελφών τους και τους γείτονες εναντίον των γειτόνων τους. Και 
αυτό που είναι ακόμη χειρότερο, τους επισκόπους και ιερείς εναντίον 
των επισκόπων και ιερέων, και τους μοναχούς εναντίον των μοναχών16. 

Με βάση τα παραπάνω λόγια του Νικηφόρου Γρηγορά, μπορούμε 
να συμπεράνουμε ότι ο ιστορικός αντιλαμβάνεται τον πόλεμο, πρώτα 
από όλα, ως μια γενική σύγκρουση ανάμεσα στους Ρωμαίους (για την 
οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιεί τον όρο ἐπανάστα-
σις) που έχει υποκινηθεί από την προσωπική διαφορά μεταξύ του Αν-
δρονίκου Β΄ και του Ανδρονίκου Γ΄ (τῶν δυοῖν βασιλέων διαφορά). 
Ταυτόχρονα, τα παραπάνω λόγια αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρό-
πο ότι ο Γρηγοράς κατάλαβε όλο το βάθος και το βάρος που είχε αυτή 

 
Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford, CA 1997, σ. 754-759. 
— Ursula V. Bosch, Kaiser Andronikos III. Palaiologos. Versuch einer Darstellung der 
byzantinischen Geschichte in den Jahren 1321-1341, Amsterdam 1965, σ. 9-52. Για τη 
μελέτη της πρώτης φάσης αυτής της ενδοβυζαντινής διαμάχης σημαντικό είναι το έργο 
του Κ. Κύρρη, Ἡ πρώτη φάσις τοῦ ἐμφυλίου πολέμου καὶ ἡ πρώτη συνδιαλλαγὴ τῶν 
δύο Ανδρονίκων (20.IV – φθινόπωρο 1321). Εσωτερικὰ καὶ εξωτερικὰ προβλήματα, 
Λευκωσία 1982 (στο εξής: Κ. Κύρρης, Ἡ πρώτη φάσις). Για τα βασικά στοιχεία σχετικά 
με τη ζωή του Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου, βλ. PLP αρ. 21437. 

16 Greg., τ. Ι, IX, §6, σ. 426. 



Ο Νικηφόρος Γρηγοράς και ο εμφύλιος πόλεμος των δύο Ανδρονίκων (1321-1328) 157 

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 34 (2017) 153-178 

η σύγκρουση, όχι μόνο για το βυζαντινό κράτος και τη βυζαντινή κοι-
νωνία γενικότερα, αλλά και για την Ορθόδοξη Εκκλησία17. 

Πέρα από τον όρο ἐπανάστασις, ο Γρηγοράς χρησιμοποιεί και με-
ρικές άλλες ενδεικτικές εκφράσεις όταν αναφέρεται στην ενδοβυζαντι-
νή αυτή σύρραξη, οι οποίες απεικονίζουν ακριβέστερα τη στάση του 
απέναντι στην εν λόγω σύγκρουση. Πρόκειται για τους όρους στάσις 
και πόλεμος (καθώς και τα ρήματα που προέρχονται από αυτούς, δη-
λαδή στασιάζω, πολεμέω, ἐκπολεμέω), κοντά στους οποίους βρίσκο-
νται εκφράσεις (π.χ. τῶν Ῥωμαίων, ἐπ’ ἀλλήλους, κατ’ ἀλλήλων κτλ.) 
που επιβεβαιώνουν ότι ο ιστορικός αντιλαμβανόταν τη διαμάχη ως 
σύγκρουση ανάμεσα στους ίδιους τους Ρωμαίους. Η άποψη αυτή του 
Γρηγορά αντικατοπτρίζεται, με τον καλύτερο ίσως τρόπο, σε μια εν-
διαφέρουσα μαρτυρία του που αναφέρεται στην αφθονία σίτου στην 
Κωνσταντινούπολη κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Συγκεκρι-
μένα, διαβάζουμε τα εξής: Κατά τα άλλα, αυτό και το επόμενο έτος (sc. 
1327/8 και 1328/9), αφού ηρέμησε η στάση των Ρωμαίων και οι πόλε-
μοι μεταξύ τους (τῆς τῶν Ῥωμαίων στάσεως καὶ τῶν ἐπ’ ἀλλήλους πο-
λέμων) και οι λεηλασίες έπαψαν, οι Βυζαντινοί (sc. Κωνσταντι-
νουπολίτες) είδαν μια τέτοια αφθονία σίτου, την οποία ούτε οι 
πρόγονοί τους δεν είχαν δει για πολύ χρόνο18. 

Εκτός από τους μνημονευθέντες όρους, ο Γρηγοράς χρησιμοποιεί 
και ορισμένες άλλες λέξεις αναφερόμενος στις εξελίξεις της διαμάχης, 
οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην πλήρη κατανόηση της προσω-
πικής του αντίληψης για αυτή τη σύγκρουση, καθώς και να μας παρα-
πέμψουν στο συμπέρασμα ότι τη διαμάχη των αυτοκρατόρων ο 
Γρηγοράς τη θεωρούσε πολιτική ανατροπή19 και ανταρσία του Αν-
δρονίκου Γ΄ εναντίον του παππού του. Στο συμπέρασμα αυτό μας οδη-
γεί η χρήση του ρήματος νεωτερίζω (όπως και άλλων λέξεων με 
σχετικό νόημα), καθώς και η χρήση των ουσιαστικών καινοτομία και 
ἀποστασία, όπως θα δούμε παρακάτω. Αφηγούμενος, δηλαδή, πρώτα 

 
17 Σχετικά με το τελευταίο, ο Γρηγοράς κάνει μια νύξη στις ταραχές εντός της Εκ-

κλησία οι οποίες προκλήθηκαν από την άρνηση του πατριάρχη Ησαΐα να αφορίσει 
τον νέο Ανδρόνικο, με αποτέλεσμα να εγκλειστεί από τον Ανδρόνικο Β΄ στη μονή των 
Μαγγάνων. Μετά το πέρας του πολέμου ο Ησαΐας απελευθερώθηκε και αποκαταστά-
θηκε στον πατριαρχικό θρόνο. Ύστερα από αυτό ακολούθησε κύμα εκδικήσεων του εν 
λόγω πατριάρχη που ο Ανδρόνικος Γ΄, ευτυχώς για την Εκκλησία, κατάφερε να στα-
ματήσει. Σχετικά βλ. Greg., τ. Ι, IX, §7, 427-430. Για τα βασικά βιογραφικά στοιχεία του 
πατριάρχη Ησαΐα Α΄, βλ. PLP αρ. 6743/20679. 

18Greg., τ. Ι, IX, §9, σ. 433. 
19Πρβλ. τη γερμανική μετάφραση του van Dieten: Rhomäische Geschichte = Historia 

Rhomaïke, μτφρ. J. L. van Dieten, μέρος 2: Kapitel VIII-XI [Bibliothek der Griechischen 
Literatur 9], Stuttgart 1979 (στο εξής : J. L. van Dieten, Gregoras IΙ), σ. 41. 
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το πώς οι κάτοικοι της Θράκης, που τάχτηκαν μαζικά με το μέρος του 
Ανδρονίκου Γ΄ μετά τη διακήρυξη της φορολογικής ατέλειας, οδηγή-
θηκαν υπό την ηγεσία του Συργιάννη προς την Κωνσταντινούπολη, ο 
Γρηγοράς αναφέρεται στον σκοπό αυτής της εκστρατείας γράφοντας 
τα εξής: Υπήρξε η γνώμη ότι η βασιλεύουσα θα στασιάσει και εναντί-
ον του εαυτού της θα πολεμήσει (ἐκπεπολεμωμένην πρὸς ἐαυτὴν), 
επειδή ο λαός ελπίζει στη λεία (ταῖς τοῦ δήμου γνώμαις ἐλπίδι λημμά-
των) που τέτοιες επαναστάσεις παρέχουν (ἐκπορίζουσιν αἱ τοιαῦται 
τῶν πραγμάτων καινοτομίαι)20. Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο πώς 
ο στρατός αυτός στην πορεία του προς την Κωνσταντινούπολη στρα-
τοπέδευσε κοντά στη Σηλυβρία, και στην απόφαση του γηραιού αυτο-
κράτορα να συμβιβαστεί με τους επαναστάτες πριν να είναι αργά, ο 
Γρηγοράς μεταξύ άλλων σημειώνει: Ήθελαν να συνεχίσουν και πιο πέ-
ρα, αλλά ο γηραιός αυτοκράτορας, ο οποίος ήξερε ότι το πλήθος στην 
Πόλη (τὸ πλῆθος τῆς πόλεως) δεν θα παραμείνει ήρεμο αλλά θα επα-
ναστατήσει (νεωτερίσον) μόλις δει τα στρατεύματα ενώπιον των πυ-
λών της Πόλης, πρόλαβε τις περαιτέρω εξελίξεις με την αποστολή μιας 
πρεσβείας στον Συργιάννη21. Και στη συνέχεια, διηγούμενος αναδρο-
μικά, στο πλαίσιο του 37ου βιβλίου της Ιστορίας του, τις επιτυχίες των 
κάτοικων της γενουατικής αποικίας του Γαλατά σε βάρος των Βυζα-
ντινών επωφελούμενοι από τους τρεις εμφυλίους πολέμους που έπλη-
ξαν την αυτοκρατορία, ο Γρηγοράς κάνει μια σύντομη αναφορά στην 
πρώτη από αυτές τις συγκρούσεις γράφοντας τα εξής: Οι κάτοικοι του 
φρουρίου ονόματι Γαλατάς αξιοποίησαν μια ασήμαντη ευκαιρία που 
τους έφερε απροσδόκητα η τύχη. Αυτή ήταν η διαφορά ανάμεσα στους 
δυο αυτοκράτορες Ανδρονίκους ή καλύτερα να πούμε η ανταρσία του 
νέου (sc. Ανδρονίκου) εναντίον του παππού του (τῶν δυοῖν Ἀνδρονί-
κων τῶν βασιλέων διαστάσεως, μᾶλλον δ' ἀποστασίας τοῦ νέου πρὸς 
τὸν οἰκεῖον πάππον)22. 

Τέλος, ο Γρηγοράς αντιλαμβάνεται αυτή τη σύγκρουση ως την τι-
μωρία του Θεού για τις αμαρτίες των Ρωμαίων, αλλά με έναν κάπως 
ασυνήθιστο τρόπο. Θεωρεί, δηλαδή, ότι ο Θεός υπήρξε ελεήμων διότι 
δεν παρέδωσε τους Ρωμαίους στα χέρια των εχθρικών εθνών, αλλά των 
ομοεθνών τους. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι ο 
ιστορικός αντιλαμβανόταν αυτή τη διαμάχη ως σύγκρουση ανάμεσα 
στους Ρωμαίους. Μπορούμε να τα δούμε αυτό στα παρακάτω λόγια: 
Παρόλα αυτά, πρέπει κανείς να θαυμάζει τη μυστηριώδη κηδεμονία 
του (sc. Θεού) που όλα τα επιβλέπει. Για τη μακροχρόνια κακία μας 

 
20 Greg., τ. Ι, VIII, §6, σ. 319-320. 
21 Greg., τ. Ι, VIII, §6, σ. 320. 
22 Greg., τ. ΙΙΙ, XXXVII, §45, σ. 552-553. 
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έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ακόμη μεγαλύτερες και βαρύτερες ποινές, 
αλλά αυτή (sc. η κηδεμονία του Θεού) αποφάσισε να τις επιβάλει με 
κάποια επιείκεια και φιλανθρωπία. Δεν μας παρέδωσε σε κάποιους 
ξένους και άγριους εχθρούς από τα άλλα έθνη, αλλά σε ανθρώπους 
της ίδιας εθνικότητας και ψυχής, γνωστούς σε μας και λιγότερα ζοφε-
ρούς από αυτά (sc. τα έθνη) που έπρεπε να μας τιμωρήσουν. Έπειτα, 
ακολουθούν τα λόγια που αποτελούν νύξη των θανάτων των τεσσά-
ρων ηγεμόνων των γειτονικών κρατών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν από 
το διεθνές σκηνικό μέσα σε λίγα χρόνια πριν και μετά την έναρξη του 
πολέμου23: Οι περισσότεροι (sc. εχθροί) από αυτούς που μαίνονταν 
εναντίον μας αρπάχτηκαν προηγουμένως από τον θάνατο, έτσι ώστε 
δεν επιτέθηκαν κι εκείνοι σε μας που (sc. τότε) πολεμούσαμε κατ’ αλ-
λήλων (κατ’ ἀλλήλων ἡμῖν ἐκπολεμωθεῖσι) και ήμασταν σαν ένα σπα-
σμένο καλάμι, και (sc. επομένως) δεν ριχτήκαμε όλοι μαζί στα βάθη 
της καταστροφής24. Τα αποσπάσματα που προηγήθηκαν δείχνουν ταυ-
τόχρονα την επίγνωση του Γρηγορά ότι οι συνέπειες αυτού του εμφυ-
λίου πολέμου θα ήταν χειρότερες αν οι ηγεμόνες των γειτονικών 
κρατών δεν είχαν αποβιώσει. 

 
 
Οι αιτίες και αφορμές του εμφυλίου πολέμου 

 
Ως προς τις αιτίες της ενδοβυζαντινής αυτής σύγκρουσης, μπορού-

με να συμπεράνουμε ότι ο Νικηφόρος Γρηγοράς βλέπει τις ρίζες της 
προπαντός στην επιθυμία του Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου να ανέβει 
στον θρόνο, καθώς και στον φόβο του ότι δεν θα έχει την ευκαιρία για 
κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα, φαίνεται ότι ο ιστορικός 
παρουσιάζει ως μια από τις κύριες αιτίες που ωθούσε τον νέο Ανδρό-
νικο να διεκδικήσει τη θέση του ηγεμόνα, πέρα από την τάση του να 
απαλλαχθεί από την κηδεμονία του παππού του, την επιθυμία να 
εξασφαλίσει τα χρήματα για τις προσωπικές του ανάγκες (με άλλα 
λόγια για την καλοπέρασή του) και την εξόφληση των χρεών του. 
Εξάλλου, με βάση τη διήγηση του Γρηγορά, θα μπορούσαμε να 
προσλάβουμε την εντύπωση ότι ο Ανδρόνικος Γ΄, ακριβώς για αυτούς 
τους λόγους, επιδίωκε όχι μόνο να ανέβει στον αυτοκρατορικό θρόνο 
στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και να κυβερνά και άλλες περιοχές ή 

 
23 Ο δεσπότης της Ηπείρου Θωμάς και ο ηγεμόνας της Θεσσαλίας Ιωάννης Β΄ Άγγε-

λος σκοτώθηκαν το 1318, ενώ ο Σέρβος βασιλιάς Στέφανος Ούρος Β΄ Μιλούτιν απεβί-
ωσε τον Οκτώβριο του 1321 και ο Βούλγαρος τσάρος Θεόδωρος Σβέτισλαβ τον 
Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 1322. Βλ. J. L. van Dieten, Gregoras ΙΙ 142. 

24Greg., τ. I, VIII, §6, σ. 318. 
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χώρες25. Με άλλα λόγια, βάσει της αφήγησης του Γρηγορά δίνεται η 
εντύπωση ότι ο Ανδρόνικος Γ΄ Παλαιολόγος ενδιαφερόταν κυρίως να 
αρπάξει την εξουσία για να εξασφαλίσει την υλική του ευημερία και 
να απαλλαχθεί από την κηδεμονία του παππού του, ενώ δεν ήταν και 
τόσο σημαντικό για αυτόν το πού θα κυβερνούσε. Όλα αυτά μπορούμε 
να τα συμπεράνουμε από τα εξής λόγια του Βυζαντινού πολυΐστορα: 
Πρώτα τον (sc. Ανδρόνικο Γ΄) πήγαιναν (sc. οι συνομήλικοί του) στις 
βόλτες, θεατρικές παραστάσεις και τα κυνήγια, μετά στις νυχτερινές 
περιπλανήσεις που δεν ήταν πολύ αρμόζουσες σε έναν αυτοκράτορα. 
Αυτά, όμως, απαιτούσαν μεγάλα χρηματικά έξοδα, τα οποία δεν ήταν 
εύκολο να καλυφθούν, διότι ο παππούς του ο αυτοκράτορας δεν ήταν 
πολύ γενναιόδωρος στο ποσό της ημερήσιας συντήρησής του. Ως εκ 
τούτου, σύναψε φιλία με ορισμένους Λατίνους που ζούσαν στον Γα-
λατά, κυρίως με εκείνους που αφθονούσαν σε πλούτο· κατόπιν προέ-
κυψαν δάνεια, χρέη και αναζήτηση των χρημάτων· γιατί έκανε σχέδια 
και προετοιμασίες για την κρυφή απόδραση. Ο Ανδρόνικος είδε, δη-
λαδή, ότι ο παππούς του εδώ και πολλά χρόνια έχει την εξουσία και 
ότι ο πατέρας του Μιχαήλ είναι έτοιμος να αναλάβει τον θρόνο μετά 
από αυτόν. Γιατί είχε αμφιβολίες και έχασε κάθε ελπίδα ότι η αυτο-
κρατορική εξουσία θα ανήκε ποτέ σε αυτόν. Γι’ αυτό, στις δικές του 
συνεχείς σκέψεις για την απόκτησή της (sc. αυτοκρατορικής) εξουσί-
ας, αυτός μαστιζόταν από μια ανυπομονησία, που τον οδήγησε ανα-
πόφευκτα στη στραβοτιμονιά. Αυτός δεν ήθελε, δηλαδή, να 
παιδεύεται από τον παππού του, τον αυτοκράτορα, ως από έναν παι-
δαγωγό, και πάντα, σαν να είναι παιδί, να υπηρετεί τη βούληση των 
άλλων, αλλά απαιτούσε μια αυτοκρατορική αυτονομία και άφθονα 
χρηματικά ποσά, για να έχει αρκετά για τον εαυτό του και να μπορεί, 
ως ένας αυτοκράτορας, να δωρίζει στους υπηκόους του. Κατάλαβε, 
όμως, ότι αυτό είναι αδύνατο, αν μείνει (sc. στην Κωνσταντινούπολη) 
ενώ ο παππούς και ο πατέρας του είναι ζωντανοί, και κοίταγε για τη 
διακυβέρνηση σε άλλες περιοχές. Έτσι, μια φορά ονειρεύτηκε την Αρ-
μενία, η οποία του ανήκε χάρη στη μητέρα του26, άλλη φορά την Πε-
λοπόννησο ή τη Λέσβο και τη Λήμνο και τα άλλα νησιά που γεμίζουν 
το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου27. 

Ένα επιπλέον στοιχείο, από το οποίο ένας αναγνώστης του Γρη-
γορά μπορεί να αποκομίσει την εντύπωση ότι ο νέος Ανδρόνικος, την 
εποχή που ξέσπασε η σύγκρουση (1321), δεν ενδιαφερόταν και πολύ 

 
25 Πρβλ. Κ. Κύρρης, Ἡ πρώτη φάσις 4-5. 
26 Μητέρα του Ανδρονίκου Γ΄ υπήρξε η Αρμένισσα πριγκίπισσα Ρίτα Μαρία Ξένη. 

Βλ. PLP αρ. 21394. 
27 Greg., τ. Ι, VIII, §1, σ. 284-285. 
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για τα καθήκοντα ενός αυτοκράτορα, αλλά προπαντός για τη διασκέ-
δαση και την αμέριμνη ζωή, είναι τα λόγια του ιστορικού που αναφέ-
ρονται στη συμφωνία του Ρηγίου (06 Ιουνίου 1321) (με την οποία, 
όπως είναι γνωστό, τερματίστηκε η πρώτη φάση αυτού του εμφυλίου 
πολέμου) και στις αρμοδιότητες επί της διακυβέρνησης του κράτους 
που παρέμειναν στα χέρια του παππού του28. Ο Γρηγοράς μεταξύ άλ-
λων γράφει: Ο νέος (sc. αυτοκράτορας) δεν είχε πρόθεση να αναλάβει 
αυτά (sc. τα καθήκοντα σχετικά με την εξωτερική πολιτική). Από τη 
φύση του, έτεινε σε μια αμέριμνη ζωή, το κυνήγι και παρόμοιες δρα-
στηριότητες αναψυχής, και θεωρούσε ότι εκείνες οι φροντίδες είναι 
ένα βαρύτατο και άχρηστο φορτίο29. 

Ως αφορμή για το ξέσπασμα της σύγκρουσης (ίσως είναι σωστότε-
ρο να πούμε για την έναρξη των εξελίξεων που οδήγησαν σε αυτή) ο 
Νικηφόρος Γρηγοράς παρουσιάζει την ανατροφή του Μιχαήλ Καθα-
ρού30 στην αυτοκρατορική αυλή, αλλά προπαντός το γεγονός ότι ο 
Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος απαίτησε από τους υπηκόους του να δώ-
σουν νέο όρκο στον οποίο δεν μνημονευόταν το όνομα του εγγονού 
του Ανδρονίκου ως διαδόχου του θρόνου. Το γεγονός αυτό αφύπνισε 
τους ήδη υφιστάμενους φόβους του ότι δεν θα έχει την ευκαιρία να 
ανέβει στον θρόνο31. Όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε στα λόγια τού 
Γρηγορά που ακολουθούν: Αφού είχε έρθει στο παλάτι και ζούσε εκεί, 
χάρη στον χαρακτήρα του σύντομα προσεταιρίστηκε τον αυτοκράτορα, 
έτσι ώστε ακόμη και οι γιοι του αυτοκράτορα τον κοίταζαν με ζήλεια. 

 
28Η συμφωνία του Ρηγίου προέβλεπε την παραχώρηση της αυτοκρατορικής εξου-

σίας στον νέο Ανδρόνικο στα εδάφη μεταξύ της Χριστούπολης και της Σηλυβρίας, ενώ 
ο γηραιός αυτοκράτορας διατήρησε την εξουσία επί του υπολοίπου της κρατικής επι-
κράτειας, καθώς και το δικαίωμα να καθορίζει την εξωτερική πολιτική της αυτοκρα-
τορίας. Σχετικά με αυτή τη συμφωνία και τους όρους της, βλ. G. Ostrogorsky, 
Geschichte 413. — Κ. Κύρρης, Ἡ πρώτη φάσις 108-109. 

29 Greg., τ. Ι, VIII, §6, σ. 321. 
30Για τα βασικά βιογραφικά στοιχεία του Μιχαήλ Καθαρού, ο οποίος υπήρξε νό-

θος γιος του δεσπότη Κωνσταντίνου Παλαιολόγου Πορφυρογεννήτου (που ήταν γιος 
του Ανδρονίκου Β΄ από τον πρώτο γάμο του με την Άννα πριγκίπισσα της Ουγγαρίας) 
και της υπηρέτριάς του Καθαράς, βλ. PLP αρ. 10141. Σχετικά με τον δεσπότη Κωνστα-
ντίνο Παλαιολόγο Πορφυρογέννητο, βλ. PLP αρ. 21499. Όπως είναι γνωστό, ο Μιχαήλ 
Καθαρός βρέθηκε στην αυτοκρατορική αυλή κατόπιν εντολής του γηραιού αυτοκρά-
τορα, ο οποίος επηρεασμένος από τη θλίψη και αγανάκτηση απέναντι στον εγγονό του 
Ανδρόνικο μετά τον φόνο του αδελφού του δεσπότη Μανουήλ και τον θάνατο του 
πατέρα του Μιχαήλ Θ΄, ήθελε να τον αποκλείσει από τη διαδοχή του θρόνου και να 
διορίσει στη θέση του τον Μιχαήλ Καθαρό. Για τον νεότερο αδελφό του Ανδρονίκου 
Γ΄, τον δεσπότη Μανουήλ, βλ. PLP αρ. 21511. Όσο για τον Μιχαήλ Θ΄ βλ. τη μελέτη του 
B. Ferjančić, Mihajlo IX Paleolog (1277-1320) (Ο Μιχαήλ Θ΄ Παλαιολόγος [1277-1320]), 
Zbornik Filozofskog Fakulteta 12 (1974) 333-356. 

31 Πρβλ. Κ. Κύρρης, Ἡ πρώτη φάσις 11-13. 
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Όμως ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος ο νέος που είδε ότι η ανυπέρβλητη 
αγάπη του παππού του αυτοκράτορα απέναντι σε αυτόν ξεθώριασε και 
ότι απέναντι σε εκείνον τον νεοφερμένο (sc. Μιχαήλ Καθαρός) συνεχώς 
άνθιζε μέρα νύχτα, αγανάκτησε ακόμη περισσότερο από ό,τι οι άλλοι 
και περνούσε ακόμη χειρότερα … Ωστόσο, τί τον έστρεψε δικαιολογη-
μένα στη βαθιά θλίψη και τη μανιώδη οργή και υποκίνησε τις σκέψεις 
του, από τις οποίες προέκυψαν οι επαναστάσεις (στάσεις) για την από-
κτηση της αυτοκρατορικής εξουσίας και άρχισαν οι καταιγίδες και τα 
κύματα της δυστυχίας, θα διηγηθώ τώρα ... Ο αυτοκράτορας απαίτησε 
από όλους έναν όρκο, ότι θα τιμήσουν με την προσκύνηση πρώτα τον 
ίδιο ως αυτοκράτορα και κύριο και στη συνέχεια εκείνον που θα έχει 
επιλέξει ως διάδοχο του θρόνου. Η ασάφεια αυτών των εκφράσεων 
μπέρδεψε σχεδόν όλους, και ιδιαίτερα τον εγγονό του τον Ανδρόνικο, ο 
οποίος είχε οριστεί ως διάδοχος του αυτοκρατορικού θρόνου … Όλοι 
αμέσως υπέθεσαν ότι πρόκειται για τον ορισμό εκείνου του Μιχαήλ. 
Αυτό προκάλεσε μεγάλη σύγχυση στις σκέψεις (sc. των υπηκόων) και 
φήμες σχετικά με κακά σχέδια εναλλάσσονταν32. 

Πέρα από την ανυπομονησία του Ανδρονίκου και τους φόβους 
του ότι δεν θα έχει ποτέ την ευκαιρία να ανέλθει στον θρόνο, οι οποίοι 
πυροδοτήθηκαν, όπως είδαμε, εξαιτίας της ανατροφής του Μιχαήλ 
Καθαρού στην αυτοκρατορική αυλή και ακόμη περισσότερο από το 
γεγονός ότι ο γηραιός αυτοκράτορας απαίτησε τον νέο όρκο όπου δεν 
μνημονευόταν το όνομα του Ανδρονίκου Γ΄ ως διαδόχου του θρόνου, 
διαβάζοντας το κείμενο της Ιστορίας του Νικηφόρου Γρηγορά, μπο-
ρούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι στο ξέσπασμα του εμφυ-
λίου πολέμου συνέβαλαν και κάποιοι άλλοι παράγοντες, όπως είναι οι 
μυστικές φιλοδοξίες του Συργιάννη Παλαιολόγου33, καθώς και η επιρ-
ροή κάποιων ανθρώπων από το περιβάλλον του Ανδρονίκου Γ΄, τους 
οποίους, όπως φαίνεται, δεν συνέφερε να συμφιλιωθούν αυτός και ο 
παππούς του. Ο ρόλος των φιλοδοξιών του Συργιάννη προκύπτει από 
τα εξής λόγια του Γρηγορά, όπου εξηγεί γιατί ο Συργιάννης αποφάσι-
σε να ενταχθεί στην παράταξη του νέου Ανδρονίκου: Ωστόσο, αυτός 
(sc. ο Συργιάννης), αν πιστεύουμε στη γνώμη των πολλών, ήταν φιλό-
δοξος και ποτέ δεν έδειξε τις προθέσεις της ψυχής του ώσπου ήρθε η 
ώρα. Όμως, τώρα αντιλήφθηκε ότι ήρθε η στιγμή που του έφερε η τύ-
χη, να προτρέψει τους αυτοκράτορες στον πόλεμο ενός εναντίον του 
άλλου, έτσι ώστε να συγχυθούν όλα τα πράγματα των Ρωμαίων και να 
αρπάξει το σκήπτρο. Το δεύτερο (sc. σχέδιό του) ήταν να αποσχίσει 

 
32Greg., τ. Ι, VIII, §3, σ. 295-296. 
33 Για τα βασικά βιογραφικά στοιχεία του Συργιάννη Παλαιολόγου, βλ. PLP αρ. 

27167. 
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ένα μέρος του Ρωμαϊκού κράτους και να εδραιώσει εκεί την εξουσία 
του. Γι’ αυτό προσέγγισε τον νέο αυτοκράτορα Ανδρόνικο και του 
αποκάλυψε όλο το μυστικό σχέδιο του παππού του, του αυτοκράτο-
ρα34. Όσο για τους ανθρώπους από το περιβάλλον του Ανδρονίκου Γ΄ 
(τους οποίους ο Γρηγοράς δεν κατονομάζει) και την επιρροή τους, στο 
προαναφερθέν συμπέρασμα μας οδηγούν τα λόγια του Γρηγορά που 
αναφέρονται στην αντίδρασή τους όταν έμαθαν ότι εκείνος και ο γη-
ραιός αυτοκράτορας συμφιλιώθηκαν και αντάλλαξαν όρκους που 
προέβλεπαν ότι ο Ανδρόνικος Γ΄ δεν θα πράξει τίποτα κατά της ζωή ή 
της βασιλείας του παππού του, ενώ ο Ανδρόνικος Β΄ δεν θα διορίσει 
κανέναν άλλον ως διάδοχο του θρόνου: Αλλά όταν ο (sc. νέος) Ανδρό-
νικος βγήκε έξω (sc. από το αυτοκρατορικό παλάτι), τον περικύκλωσαν 
οι οπαδοί του με τους οποίους είχε συνωμοτήσει. Αυτοί αισθάνθηκαν 
εξαπατημένοι από αυτόν και τον κατηγόρησαν ότι παραβίασε τους φο-
βερούς όρκους που έδωσε και ότι ανοιχτά τους πρόδωσε. «Σε ποιον 
δρόμο της αδικίας θα πας», είπαν, «αν εσύ εμάς φοβερούς και ακατα-
μάχητους, μέσα από τους οποίους εύκολα θα μπορούσες να πραγμα-
τοποιήσεις τις σκέψεις σου, αφήσεις στο στόμα του ξίφους και 
παραδώσεις στις αβύσσους του κάτω κόσμου»35. Βαθιά συγκινημένος 
από αυτά τα λόγια, ο νέος Ανδρόνικος προσπάθησε να εξασφαλίσει 
να παραμείνουν ατιμώρητοι οι οπαδοί του, όμως όταν αυτό δεν επε-
τεύχθη γύρισε στα προηγούμενά του σχέδια για την απόδραση. 

Επιπλέον, διαβάζοντας την Ιστορία του Γρηγορά, μπορούμε να 
παρατηρήσουμε πως η δεύτερη και η τρίτη φάση αυτού του εμφυλίου 
πολέμου είχαν τις ιδιαιτερότητές τους σε ό,τι αφορά τις αιτίες και 
αφορμές, τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη για να έχουμε μια ολο-
κληρωμένη εικόνα των στοιχείων που ο πολυΐστορας παραδίδει. Χα-
ρακτηριστικά, ως αιτία της δεύτερης φάσης του πολέμου, ο ιστορικός 
προβάλλει τη δυσαρέσκεια του Ανδρονίκου Β΄ σχετικά με τους όρους 
της συμφωνίας του Ρηγίου, καθώς και την αγανάκτηση του Συργιάννη 
εξαιτίας των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων που έλαβε από τον νέο Αν-
δρόνικο36. Η δυσαρέσκεια του Ανδρονίκου Β΄ για αυτή τη συμφωνία 
απεικονίζεται ήδη στα εξής λόγια του Γρηγορά που αναφέρονται στη 
σύναψή της: Κάτω από αυτούς τους όρους, γράφει ο ιστορικός, η 
συμφωνία έχει συναφθεί προς την ευχαρίστηση του νέου αυτοκράτο-

 
34 Greg., τ. Ι, VIII, §4, σ. 299. 
35 Greg., τ. Ι, VIII, §6, σ. 313-314. 
36 Σύμφωνα με τον Γρηγορά, ο νέος Ανδρόνικος υποσχέθηκε στον Συργιάννη υψη-

λά κρατικά αξιώματα, πολυάριθμα κτήματα που παρέχουν μεγάλα εισοδήματα, καθώς 
και ότι δεν θα παίρνει καμία απόφαση χωρίς να ζητήσει τη γνώμη του (Greg., τ. Ι, VIII, 
§4, σ. 300-301). 
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ρα, αλλά με κανέναν τρόπο του γηραιού. Για να πούμε την αλήθεια, 
(sc. η συμφωνία) ήταν εντελώς αντίθετη προς τη θέλησή του και (sc. ο 
Ανδρόνικος Β΄) θα αγωνιζόταν ενάντια αυτής της απροσδόκητης ατυ-
χίας, αλλά παρέμεινε αβοήθητος και έτσι δέχτηκε ό,τι ο εγγονός του 
από τον Δελφικό τρίποδο διέταξε37. Σε ό,τι αφορά στη δυσαρέσκεια 
του Συργιάννη λόγω των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων του νέου Αν-
δρονίκου, αλλά και της εύνοιας του τελευταίου απέναντι στον Ιωάννη 
Καντακουζηνό, ο ιστορικός σημειώνει: Ο μέγας δούξ ο Συργιάννης 
είδε ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως είχε υπολογίσει. Πίστευε ότι 
θα μπορούσε να συγκυβερνά (παραδυναστεύειν) (sc. με τον Ανδρόνι-
κο Γ΄) όπως ήθελε και ότι τίποτα, είτε μικρό είτε μεγάλο, δεν θα εκτε-
λεστεί χωρίς τη γνώση του. Αλλά τότε είδε πως, αντίθετα με τις 
προσδοκίες του, ο νέος αυτοκράτορας είχε αφιερωθεί πλήρως στον 
μεγάλο δομέστικο τον Καντακουζηνό. Αυτό γέμισε την καρδιά του (sc. 
με θυμό) και απογοητευμένος και θυμωμένος, σκεφτόταν πώς θα μπο-
ρούσε να εκδικηθεί τον αυτοκράτορα, επειδή ο τελευταίος δεν έδειξε 
καμία ανάμνηση των προηγούμενων υποσχέσεών του, αλλά έκανε από 
κάθε άποψη το αντίθετο· (sc. Ο νέος Ανδρόνικος) τον παραμέλησε ως 
έναν από τους πολλούς, και δεν τον κάλεσε σε καμία διαβούλευση. 
Έτσι (sc. ο Συργιάννης) αποφάσισε να επιλέξει την παράταξη του γη-
ραιού αυτοκράτορα και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανα-
τρέψει όλα τα σχέδια και τις ενέργειες του νέου (sc. αυτοκράτορα)38. 
Ωστόσο, το πόσο ήταν δυσαρεστημένος ο Ανδρόνικος Β΄ από τη νέα 
κατάσταση που δημιουργήθηκε με την προαναφερθείσα συμφωνία, 
αποτυπώνεται, με τον καλύτερο τρόπο, στα λόγια του Γρηγορά για 
την αντίδραση του γηραιού αυτοκράτορα όταν έμαθε ότι ο Συργιάν-
νης άλλαξε παράταξη: Για τον γηραιό αυτοκράτορα η αλλαγή της 
γνώμης του ανθρώπου (sc. του Συργιάννη) ήταν τόσο ευχάριστη όσο ο 
άνεμος από τη δύση το καλοκαίρι για τους ανθρώπους που καίγονται 
από τον ήλιο ή ως κρύο ποτό για εκείνους που ταλαιπωρούνται από 
τη δίψα. Αυτός επίσης δεν μπορούσε πλέον να βλέπει πως περιθωριο-
ποιείται και ξεγελιέται και πως οι υποστηρικτές του, τόσο οι μεγάλοι 
όσο και οι μικροί, στερούνται τα κτήματά τους εκ μέρους των οπαδών 
του νέου αυτοκράτορα και επομένως περιπλανούνται πεινασμένοι39. 

Όμως, από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με όσα γράφει ο Γρηγοράς, 
φαίνεται ότι η αλλαγή παράταξης του Συργιάννη δεν έπληξε σημαντι-
κά τον νέο Ανδρόνικο, ο οποίος γνώριζε πως είχε την υποστήριξη των 
κατοίκων της Κωνσταντινούπολης. Μάλιστα αξιοποίησε το γεγονός 

 
37 Greg., τ. Ι, VIII, §6, σ. 321. 
38 Greg., τ. Ι, VIII, §11, σ. 351-352. 
39 Greg., τ. Ι, VIII, §11, σ. 352. 
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αυτό ως αφορμή για να εκστρατεύσει εναντίον της πρωτεύουσας: Ο 
νέος αυτοκράτορας γνώριζε εδώ και πολύ καιρό ότι οι κάτοικοι του 
Βυζαντίου (sc. της Κωνσταντινούπολης) είχαν επιλέξει με όλη την 
καρδιά τους τη παράταξή του και ότι τον καλούσαν κρυφά να έρθει. 
Γι’ αυτό τον λόγο, αξιοποίησε αμέσως ως πρόσχημα την παραβίαση 
της συμφωνίας ειρήνης (πρόφασιν ἤδη τῆς εἰρήνης πῆρε σύγχυσιν) και 
εκστράτευσε με όλο τον θρακικό στρατό εναντίον της Πόλης40. 

Όσο για την τρίτη φάση του εμφυλίου πολέμου, ο Γρηγοράς πα-
ρουσιάζει ως αιτία του ξεσπάσματός της το γεγονός ότι ο Ανδρόνικος 
Γ΄ και το περιβάλλον του δεν ήταν ευχαριστημένοι με την υπάρχουσα 
κατανομή της εξουσίας, αλλά ήθελαν να πάρουν όλη την εξουσία για 
τους εαυτούς τους. Αυτό μπορούμε να δούμε από τα λόγια που ακο-
λουθούν:  Όταν ο νέος Ανδρόνικος και οι άνδρες του αντιλήφθηκαν 
ότι ο γηραιός αυτοκράτορας θα ζήσει ακόμα πολύ καιρό, δεν μπο-
ρούσαν να μείνουν ικανοποιημένοι με τη διανομή της εξουσίας εξαι-
τίας της ανυπομονησίας τους. Αυτή τους ώθησε να αναλάβουν όλη την 
εξουσία, έτσι ώστε σχεδίαζαν επιθέσεις και εγκλήματα για να στερή-
σουν από τον Ανδρόνικο το αυτοκρατορικό ένδυμα για πάντα ή ακό-
μη να του στερήσουν τη ζωή αν αντιληφθούν ότι κάτι τέτοιο θα είναι 
χρήσιμο για τα σχέδιά τους41. 

 
 

Οι συνέπειες του εμφυλίου πολέμου 
 

Σχετικά με τις συνέπειες του εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στους 
δύο Ανδρονίκους, πρέπει να πούμε ότι ο Νικηφόρος Γρηγοράς δυστυ-
χώς δεν αναφέρεται σε αυτές τόσο όσο ίσως θα περιμέναμε, γεγονός 
που είναι κάπως απογοητευτικό από τη σκοπιά των σημερινών ερευ-
νητών. Ωστόσο, παρόλο που οι αναφορές του στις επιπτώσεις αυτής της 
ενδοβυζαντινής σύγκρουσης είναι σχετικά ολιγάριθμες, αναμφίβολα 
αξίζουν την προσοχή μας. Πρώτα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ως 
μια συνέπεια αυτής της σύγκρουσης ο πολυμαθής πολυΐστορας θεωρεί 
την κατάρρευση της βυζαντινής κοινωνίας, με αποτέλεσμα να ανέβουν 
στην κορυφή της κοινωνικής και κρατικής ιεραρχίας παράλογα άτομα 
που ούτε μπορούσαν ούτε ήθελαν να κάνουν οτιδήποτε λογικό. Όλα 
αυτά μπορούμε να τα διαπιστώσουμε από τα λόγια του Γρηγορά, των 
οποίων τη σημασία είχε ήδη παρατηρήσει ο Κωνσταντίνος Κύρρης42. 

 
40 Greg., τ. Ι, VIII, §11, σ. 353. 
41 Greg., τ. Ι, IX, §1, σ. 390. 
42 Greg., τ. Ι, VIII, §6, σ. 316-317. Βλ. Κ. Κύρρης, Ἡ πρώτη φάσις 49-50. 
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Ακόμη, φαίνεται ότι ο ιστορικός εκλαμβάνει ως μία από τις επι-
πτώσεις αυτού του εμφυλίου πολέμου τις τουρκικές πειρατικές επιθέ-
σεις και ληστρικές επιδρομές στη Θράκη, τη Μακεδονία και τα νησιά 
του Αιγαίου43. Σε αυτό το συμπέρασμα μας οδηγεί μια σύντομη μαρτυ-
ρία που προηγείται της έναρξης της αφήγησης του Γρηγορά για τη 
δεύτερη φάση της σύγκρουσης: Αυτά τα χρόνια (sc. του εμφυλίου πο-
λέμου) οι Τούρκοι έμαθαν πόσο άρρωστο ήταν το κράτος των Ρωμαί-
ων και πόσο άθλια ήταν η κατάστασή του. Γι’ αυτό άρχισαν να 
κατασκευάζουν πλοία και να πλέουν στη θάλασσα ανεμπόδιστα και 
μαζικά. Ενέδρευαν τα ερχόμενα και απερχόμενα φορτηγά πλοία, λεη-
λατούσαν τη Θράκη και τη Μακεδονία, τα μικρά και μεγάλα νησιά, 
επιδεινώνοντας τα πράγματα συνεχώς44. 

Επιπλέον, ως συνέπεια αυτού του εμφυλίου πολέμου ο Γρηγοράς 
αντιλαμβάνεται και την ερήμωση της βυζαντινής επικράτειας εξαιτίας 
της δράσης του Μιχαήλ Σισμάν και των Τατάρων, που έλαβε χώρα λι-
γότερο από έναν μήνα μετά τη λήξη της τρίτης φάσης της διαμάχης. 
Παρά το γεγονός ότι ο Γρηγοράς δεν μνημονεύει ρητώς την εν λόγω 
ερήμωση ως συνέπεια του εμφυλίου, θεωρούμε πως δεν θα πρέπει να 
αμφιβάλουμε ότι, ως ένας μορφωμένος και καλά πληροφορημένος άν-
θρωπος, είχε επίγνωση του συγκεκριμένου γεγονότος, ιδιαίτερα αν λά-
βουμε υπόψη το πλαίσιο μέσα στο οποίο μνημονεύεται το συμβάν και 
τα λόγια που αποδίδει στον προαναφερθέντα Βούλγαρο ηγεμόνα. Σε 
σχέση με όλα αυτά ο Νικηφόρος Γρηγοράς γράφει: Δεν πέρασαν ούτε 
τριάντα μέρες (sc. από το τέλος της τρίτης φάσης), όταν ο αυτοκράτο-
ρας έμαθε ότι ο Μιχαήλ, ο ηγεμόνας των Βουλγάρων, βγήκε έξω (sc. 
από το κράτος του), ερήμωσε τις γειτονικές πόλεις και περιοχές των 
Ρωμαίων και σε οποιαδήποτε στιγμή μπορούσε να προχωρήσει μέχρι 
το Διδυμότειχο και την Αδριανούπολη. Με έναν μεγάλο στρατό μι-
σθοφόρων από τους Σκύθες (sc. Τατάρους) που ζούσαν στον Δούναβη, 
βγήκε γρήγορα έξω και έφτασε ως την Αδριανούπολη. (sc. Ο Ανδρόνι-
κος Γ΄) Έστειλε εκεί τον απεσταλμένο του για να ρωτήσει γιατί παρα-
βιάστηκε η συνθήκη. Αυτός είχε την εξής απάντηση: «Αν είχα θελήσει 
να μάχομαι στο πλευρό του παππού σου, θα ήταν αδύνατο για εσένα 
να μπεις στην Κωνσταντινούπολη και να κατακτήσεις τη μονο-
κρατορία. Εκείνος (sc. ο Ανδρόνικος Β΄) μου είχε υποσχεθεί χρήματα 
και μια γειτονική περιοχή. Όλα αυτά τα έχασα για εσένα και τις δικές 
σου υποσχέσεις. Εσύ ξέρεις ότι με γέμισες με μεγαλύτερες ελπίδες από 
ό,τι ο παππούς σου, όχι μόνο ότι ως αμοιβή δεν θα με πολεμήσεις, 

 
43 Για τα τουρκικά εμιράτα και τις επιθέσεις τους κατά του Βυζαντίου, βλ. D. M. 

Nicol, The Last Centuries 150-156. 
44 Greg., τ. Ι, VIII, §11, σ. 351. 
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αλλά επίσης, ότι θα παντρευτώ την αδελφή σου και ότι θα γίνω 
συγγενής σου»45. 

Τέλος, με βάση μια ύστερη παρέκβαση του Νικηφόρου Γρηγορά 
στο 37ο βιβλίο του έργου του, της οποίας την αρχή έχουμε ήδη παραθέ-
σει, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο ιστορικός αντιλήφθηκε και πα-
ρουσίασε ως μία από τις συνέπειες του εμφυλίου αυτού πολέμου, όπως 
και των δυο κατοπινών ενδοβυζαντινών συγκρούσεων, την αύξηση της 
επιρροής που οι Γενουάτες ασκούσαν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
και στις εσωτερικές της υποθέσεις, που εκδηλώθηκε, μεταξύ άλλων, και 
μέσα από την επέκταση και την ενίσχυση των τειχών της αποικίας τους 
στον Γαλατά. Πρόκειται για την παρέκβαση που έχει ως εξής: Οι κά-
τοικοι του φρουρίου ονόματι Γαλατάς αξιοποίησαν μια ασήμαντη 
ευκαιρία που τους έφερε απροσδόκητα η τύχη. Αυτή ήταν η διαφορά 
ανάμεσα στους δύο αυτοκράτορες Ανδρονίκους ή καλύτερα να πούμε 
η ανταρσία του νέου (sc. Ανδρόνικου) εναντίον του δικού του παππού 
(τῶν δυοῖν Ἀνδρονίκων τῶν βασιλέων διαστάσεως, μᾶλλον δ' ἀπο-
στασίας τοῦ νεοῦ πρὸς τὸν οἰκεῖον πάππον) και πάλι μια άλλη (sc. 
ανταρσία – στα αρχ. ελληνικά: ἀποστασία) μετά τον θάνατο εκείνων 
(sc. του Ανδρονίκου Β΄ και του Ανδρονίκου Γ΄), που έκανε ο Καντα-
κουζηνός εναντίον του νέου αυτοκράτορα και της μητέρας του (sc. του 
Ιωάννη Ε΄ και της Άννας της Σαβοΐας) (αὖ τῆς δευτέρας, ἥν τεθνηκό-
των ἐκείνων κατὰ τοῦ νέου βασιλέως καὶ τῆς τοῦ νεοῦ μητρὸς ὁ Κα-
ντακουζηνὸς κεκίνηκεν). Αυτοί (sc. οι κάτοικοι του Γαλατά), έκαναν 
διάφορες πονηρίες κάθε είδους και γέμιζαν με υποσχέσεις, που ήταν 
βολικές εκείνες τις εποχές, πρώτα τη μια πλευρά και μετά την άλλη, 
(sc. για τη παροχή) των μεγάλων χρηματικών ποσών, της συμμαχικής 
στρατιωτικής βοήθειας και ούτω καθεξής (βουλαῖς δηλαδὴ καὶ χρήμα-
σιν ἀφθονωτέροις καὶ συμμαχίαις ὁπλιτικαῖς καὶ τοιούτοις δή τισιν). 
Ας μην αναφέρω και δήθεν απειλές (sc. της μιας πλευράς εναντίον της 
άλλης) που κατασκεύαζαν, κατά των οποίων (sc. των απειλών) η πει-
θώ δεν μπορούσε ενίοτε εύκολα να βοηθήσει (καθ’ ὧν ἡ πειθὼ χώραν 
ἐνίοτε ῥᾳδίαν οὐκ εὕρισκε). Κάποτε προσέγγιζαν τη μια παράταξη, 
άλλοτε την άλλη, πάντα εξαπατώντας τη μια ή την άλλη πλευρά εκου-
σίως ή ακουσίως όταν οι περιστάσεις της στιγμής απαιτούσαν την αλ-
λαγή των λόγων και των πράξεων (τῆς τοῦ καιροῦ περιστάσεως 
πόρρω τοῦ δέοντος ἐλαυνούσης τὸν δρόμον τῶν ἀνηκόντων λόγων καὶ 
πράξεων). Υπό αυτές τις εξελίξεις, εκείνοι (sc. οι κάτοικοι του Γαλα-
τά) επέκτειναν απροσδόκητα την επικράτειά τους, η οποία αρχικά 
ήταν μικρή και ασήμαντη, και την κατοχύρωσαν πρώτα με τον ξύλινο 

 
45 Greg., τ. Ι, IX, §8, σ. 430. 
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τοίχο και ένα βαθύ χαντάκι και έπειτα με τα υψηλά, γερά και ακα-
τανίκητα τείχη46. 

 
 
Ο Νικηφόρος Γρηγοράς και η κοινωνική πλευρά της σύγκρουσης 
 
Σχετικά με το ζήτημα του εάν ο Νικηφόρος Γρηγοράς προσδίδει σε 

αυτή τη σύγκρουση και κάποια κοινωνική διάσταση (ή καλύτερα αν 
συνειδητοποιεί την ύπαρξή της), θα λέγαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο 
περιγράφει τα μεμονωμένα γεγονότα στο ιστορικό του έργο στηρίζει 
μια τέτοια υπόθεση. Στο συμπέρασμα αυτό μπορούν να μας οδηγήσουν 
μαρτυρίες που χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η πρώτη περιλαμβάνει εκεί-
νες τις μαρτυρίες που αναφέρονται στην εκμετάλλευση της δυσαρέ-
σκειας του λαού, υπερφορτωμένου από φόρους και δασμούς, από τον 
Ανδρόνικο Γ΄ Παλαιολόγο και τους υποστηρικτές του. Η δεύτερη απο-
τελείται από τις αναφορές του Γρηγορά σχετικά με τις ταραχές που 
προκάλεσε (ή απείλησε να προκαλέσει) το πλήθος στις δύο μεγαλύτε-
ρες πόλεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δηλαδή στην Κωνσταντι-
νούπολη και τη Θεσσαλονίκη. Καθώς δεν μπορούμε, δυστυχώς, να 
παρουσιάσουμε όλες τις σχετικές μαρτυρίες στις σελίδες τις παρούσας 
εργασίας, θα παραθέσουμε μόνο εκείνες που περισσότερο από τις άλ-
λες παραπέμπουν στο συμπέρασμα ότι ο Γρηγοράς όντως προσέδωσε 
σε αυτή τη σύγκρουση και μια κοινωνική διάσταση. 

Όταν πρόκειται για την εκμετάλλευση της λαϊκής δυσαρέσκειας, 
μερικές μαρτυρίες ξεχωρίζουν. Συγκεκριμένα, αναφερόμενος σε αυτά 
που ο Συργιάννης συμβούλευσε τον νέο Ανδρόνικο στις παραμονές της 
διαφυγής του από την πρωτεύουσα και της έναρξης του εμφυλίου πο-
λέμου, ο Γρηγοράς αποδίδει στον Συργιάννη τα εξής λόγια: «Πρέπει 
γρήγορα να εγκαταλείψεις το Βυζάντιο (sc. την Κωνσταντινούπολη) 
και να αποδράσεις προς τις πόλεις και τα χωριά της Θράκης. Οι πλη-
θυσμοί εκεί είναι από τη φύση τους επιρρεπείς στην εξέγερση και οι 
φτωχοί Θράκες στενάζουν κάτω από την πίεση των πολλών φορολογι-
κών βαρών. Εάν εκεί διακηρύξεις την ανακούφιση και απελευθέρωση 
(sc. από τους φόρους), όλοι θα σε ακολουθήσουν με χαρά όπου κι αν 
θέλεις. Θα τους είναι ευκολότερο να εξεγερθούν εναντίον της μακρό-
χρονης σκλαβιάς κάτω από τον παππού σου αυτοκράτορα και να 
απορρίψουν αυτήν (sc. τη σκλαβιά) ως ένα φορτίο του Ταντάλου»47. 

Όπως είναι γνωστό, ο Ανδρόνικος δέχτηκε τις συμβουλές του Συρ-
γιάννη, και μετά την απόδρασή του από την Κωνσταντινούπολη και 
 

46 Greg., τ. ΙΙΙ, XXXVII, §45, σ. 552-553. 
47 Greg., τ. Ι, VIII, §4, σ. 300. 
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την άφιξή του στη Θράκη, όπου βρισκόταν το στρατόπεδο των υπο-
στηρικτών του, διακήρυξε την απελευθέρωση των κατοίκων της από 
τους φόρους. Διηγούμενος αυτά τα γεγονότα ο Νικηφόρος Γρηγοράς, 
μεταξύ άλλων, γράφει: Ο νέος αυτοκράτορας Ανδρόνικος και οι οπα-
δοί του διακήρυξαν στις πόλεις και τα χωριά της Θράκης την ελευθε-
ρία και απαλλαγή από τους φόρους, και έτσι τους έκαναν όλους (sc. 
τους Θράκες) έτοιμους να πιστέψουν σε ό,τι θέλουν. Σύντομα, στέκο-
νταν όλοι οι Θράκες ως τη Χριστούπολη με όπλα, έτοιμοι να ορμή-
σουν για τον νέο αυτοκράτορα κατά του γηραιού48. Στη συνέχεια, οι 
επαναστατημένοι κάτοικοι της Θράκης στράφηκαν εναντίον των φο-
ροεισπρακτόρων και των τελωνών. Σχετικά με το γεγονός αυτό, ο 
ιστορικός σημειώνει τα εξής: Πρώτα, κακομεταχειρίζονταν ατιμώρητα 
όλους τους τελώνες και φοροεισπράκτορες που πήγαιναν παντού στη 
Θράκη, οικειοποιούμενοι χωρίς κανένα δισταγμό τα αυτοκρατορικά 
χρήματα που εκείνοι (sc. οι τελώνες και φοροεισπράκτορες) είχαν μαζί 
τους, διανέμοντάς τα μεταξύ τους49. 

Αφηγούμενος τις αρχές της τρίτης φάσης του εμφυλίου πολέμου 
(1327), συγκεκριμένα το πώς ο δεσπότης Δημήτριος Παλαιολόγος50 και 
ο πρωτοβεστιάριος Ασάνης51 κατένειμαν στους συμμάχους τους τις πε-
ριουσίες και τα κτήματα που ανήκαν στον Ανδρόνικο Γ΄ στις πόλεις 
και περιοχές της Μακεδονίας, ο Γρηγοράς ισχυρίζεται ότι ο νέος αυτο-
κράτορας, αντιδρώντας στις προαναφερθείσες ενέργειες, προσέφυγε 
και πάλι σε υποσχέσεις, τη φορά αυτή όχι μόνο για την απαλλαγή από 
τους φόρους και τους δασμούς αλλά και για την αύξηση των στρατιω-
τικών μισθών. Αναφερόμενος σε όλα αυτά ο Γρηγοράς μεταξύ άλλων 
γράφει: Αλλά ούτε ο νέος αυτοκράτορας Ανδρόνικος παρέμεινε αδρα-
νής. Έστειλε κρυφά σε όλες τις πλευρές, μέσα από στεριά και θάλασ-
σα, στο Βυζάντιο (sc. στην Κωνσταντινούπολη) και τη Θεσσαλονίκη, 
τη Μακεδονία και τα νησιά, τα διατάγματα με τα οποία απάλλασσε 
τον λαό από τους φόρους και τους δασμούς, ενώ στους στρατιώτες 
υποσχέθηκε πηγές εσόδων και υψηλότερους μισθούς. Έχοντας αφήσει 
να τα ακούσουν όλοι, προκάλεσε την αλλαγή της στάσης τους και 
τους έπεισε να ταχθούν με το μέρος του, τόσο με τη σκέψη τους όσο 
και με τα λόγια και τα έργα τους, και να ζητούν από αυτόν με όλη την 

 
48 Greg., τ. Ι, VIII, §6, σ. 319. 
49 Greg., τ. Ι, VIII, §6, σ. 319. 
50 Σχετικά με τον Δημήτριο Παλαιολόγο, βλ. PLP αρ. 21456. 
51 Πρόκειται για τον Μιχαήλ Παλαιολόγο Κομνηνό Ασάνη. Για τα βασικά βιογρα-

φικά στοιχεία του, βλ. PLP αρ. 1514. 
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προθυμία τους μέσα από τις κρυφές επιστολές τους να επιταχύνει την 
επίθεσή του52. 

Σε ό,τι αφορά τις μαρτυρίες που αναφέρονται στις ταραχές που 
προκάλεσε το πλήθος (ή τον κίνδυνο ξεσπάσματός τους) στην Κων-
σταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη, αρχικά, θα ρίξουμε μια ματιά στα 
λόγια του Γρηγορά που έχουμε ήδη εν μέρει παραθέσει. Αφηγούμενος, 
λοιπόν, το πώς τα επαναστατικά στρατεύματα, έχοντας προηγουμένως 
προσεταιριστεί τους κατοίκους της Θράκης, εκστράτευσαν εναντίον 
της πρωτεύουσας υπό την ηγεσία του Συργιάννη, ο Γρηγοράς κάνει 
λόγο για τους στόχους αυτής της επιχείρησης και μεταξύ άλλων γρά-
φει: Υπήρξε η γνώμη ότι η βασιλεύουσα θα στασιάσει και εναντίον 
του εαυτού της θα πολεμήσει (ἐκπεπολεμωμένην πρὸς ἐαυτὴν), επειδή 
ο λαός ελπίζει στη λεία (ταῖς τοῦ δήμου γνώμαις ἐλπίδι λημμάτων) 
που τέτοιες επαναστάσεις παρέχουν (ἐκπορίζουσιν αἱ τοιαῦται τῶν 
πραγμάτων καινοτομίαι)53. Έπειτα, ακολουθούν τα λόγια που αναφέ-
ρονται στην αντίδραση του Ανδρόνικου Β΄ και την απόφασή του να 
αποστείλει μια πρεσβεία στον Συργιάννη, τα οποία υποδεικνύουν ότι 
αυτό το σχέδιο των επαναστατών είχε μια ρεαλιστική βάση. Γράφει 
σχετικά ο Γρηγοράς: Μετά τις τέσσερις μέρες της πορείας τους, έφθα-
σαν μέχρι τη Σηλυβρία και κατασκήνωσαν μπροστά στην πόλη. Ήθε-
λαν να συνεχίσουν και πιο πέρα, αλλά ο γηραιός αυτοκράτορας, ο 
οποίος ήξερε ότι το πλήθος στην Πόλη (τὸ πλῆθος τῆς πόλεως) δεν θα 
παραμείνει ήρεμο αλλά θα επαναστατήσει (νεωτερίσον) μόλις δει τα 
στρατεύματα ενώπιον των πυλών της Πόλης, πρόλαβε τις περαιτέρω 
εξελίξεις με την αποστολή μιας πρεσβείας στον Συργιάννη54. 

Γράφοντας ακολούθως για τη δεύτερη φάση του εμφυλίου πολέ-
μου, ο Γρηγοράς μεταξύ άλλων αναφέρεται στις εξελίξεις στη Θεσσα-
λονίκη. Παρέχει ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες σχετικά με πράκτορες 
του Ανδρονίκου Γ΄ που παρότρυναν τους κατοίκους της πόλης να 
επαναστατήσουν, καθώς αναφέρει τη διαταγή που ο Ανδρόνικος Β΄ 
έδωσε στον γιο του, τον δεσπότη Κωνσταντίνο Παλαιολόγο Πορφυ-
ρογέννητο, να συλλάβει αυτούς τους πράκτορες και να τους στείλει 
στην πρωτεύουσα. Ωστόσο αυτή η διαταγή επιτάχυνε μόνο τις εξελί-
ξεις, διότι πριν μπορέσει να εκτελεστεί ξέσπασαν οι ταραχές (την 
άνοιξη του 1322). Διηγούμενος αυτές τις ταραχές, ο Γρηγοράς κάνει 
λόγο για τη συμμετοχή όλου του λαού και την εκδικητική συμπεριφο-
ρά του πλήθους απέναντι στους άντρες του δεσπότη Κωνσταντίνου, 
καθώς και για τις λεηλασίες των περιουσιών τους και του παλατιού 

 
52 Greg., τ. Ι, IX, §2, σ. 397. 
53 Greg., τ. Ι, VIII, §6, σ. 319-320. 
54 Greg., τ. Ι, VIII, §6, σ. 320. 
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του δεσπότη. Στις αρχές της άνοιξης (του 1322), γράφει ο Γρηγοράς, ο 
γηραιός αυτοκράτορας απέστειλε μια τριήρη στη Θεσσαλονίκη με ένα 
κρυφό μήνυμα για τον δεσπότη Κωνσταντίνο. Αυτό περιείχε τη δια-
ταγή να σταλθούν με την τριήρη στο Βυζάντιο (sc. στην Κωνσταντι-
νούπολη) δεμένοι οι είκοσι πέντε στασιαστές που προέτρεπαν τον λαό 
της Θεσσαλονίκης (τὸν δῆμον τῶν Θεσσαλονικέων)55 να επαναστατή-
σει. Ωστόσο, πριν η διαταγή εκτελεστεί, αυτοί (sc. οι στασιαστές) έμα-
θαν για αυτήν και έσπευσαν να παρακινήσουν κρυφά τον λαό. 
Ανέβηκαν (sc. στους πύργους των εκκλησιών) και χτυπούσαν τις κα-
μπάνες. Αυτό υπήρξε το σήμα για την έναρξη της στάσης (στάσεως 
ἀρχηγὸν σύμβολον). Αμέσως όλος ο λαός (πανδημεῖ) έτρεξε προς το 
παλάτι του δεσπότη. Τον ίδιο (sc. δεσπότη) δεν τον βρήκαν ... όμως 
αιχμαλώτισαν τους άντρες του, σκότωσαν κάποιους από αυτούς, έβα-
λαν στη φυλακή άλλους που στερήθηκαν τις περιουσίες τους και κα-
τέστρεψαν όλο το παλάτι αφού προηγουμένως το λεηλάτησαν56. Όπως 
ξέρουμε, ο δεσπότης Κωνσταντίνος κατάφερε να αποδράσει από τη 
Θεσσαλονίκη, ωστόσο ύστερα αιχμαλωτίστηκε από τους υποστηρικτές 
του νέου Ανδρονίκου57. 

Το ότι ο νέος Ανδρόνικος είχε την υποστήριξη των ευρύτερων 
κοινωνικών στρωμάτων, επιβεβαιώνουν μεταξύ άλλων και τα λόγια 
του Γρηγορά που αναφέρονται στην τρίτη φάση αυτού του εμφυλίου 
πολέμου, ιδίως στην τελευταία της περίοδο. Πρώτα, διηγούμενος τις 
παραμονές της τρίτης φάσης και τις προετοιμασίες των δύο αυτοκρα-
τόρων για τη σύγκρουση, ο ιστορικός αναφέρεται στις κινήσεις του 
Ανδρόνικου Γ΄ και κάνει λόγο για τις εξελίξεις στην πρωτεύουσα: 
Εκείνος (sc. Ανδρόνικος Γ΄) δεν παρέβλεψε αυτά (sc. τα μέτρα) που 
κρυφά συζητήθηκαν και λήφθηκαν στο Βυζάντιο (sc. στην Κωνστα-
ντινούπολη), όμως, όλα όσα η αντίθετη παράταξη εκτός της Πόλης 
έκανε και προετοίμαζε εναντίον του, παρέμειναν κρυφά από τους 
άντρες στο Βυζάντιο. Επειδή όλοι αυθόρμητα πήγαιναν στην παράτα-
ξη του νέου αυτοκράτορα, μερικοί δημοσίως με σώμα και ψυχή, μερι-
κοί που δεν μπορούσαν ένωσαν όλη τη σκέψη τους με αυτόν, όχι μόνο 
σχεδόν όλος ο λαός του Βυζαντίου (τοῦ δήμου τῶν Βυζαντίων), αλλά 
και η συγκλητική τάξη, οι αυλικοί, καθώς και οι συγγενείς του γη-
ραιού αυτοκράτορα. Και αυτά τα άτομα κατασκόπευαν τις εξελίξεις 

 
55 Για τη σημασία των όρων που χρησιμοποιεί ο Νικηφόρος Γρηγοράς αναφερόμε-

νος στην κοινωνική διαστρωμάτωση, ιδίως του όρου δῆμος (τον οποίο έχουμε μετα-
φράσει ως λαός) ευχαριστώ την καθηγήτρια βυζαντινής ιστορίας κα Π. Κατσώνη για 
τις παρατηρήσεις της. 

56 Greg., τ. Ι, VIII, §11, σ. 356. 
57 Πρβλ. Greg., τ. Ι, VIII, §11, σ. 356-357. 
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εκεί (sc. στην Κωνσταντινούπολη) και όλες τις λεπτομέρειες μοιράζο-
νταν με αυτόν (sc. τον Ανδρόνικο Γ΄). Ένας από αυτούς υπήρξε και ο 
γιος του αυτοκράτορα (ὁ τοῦ βασιλέως υἱὸς) ο μαρκήσιος Θεόδωρος58. 
Τα παραπάνω, λοιπόν, λόγια παρουσιάζουν τον Ανδρόνικο Γ΄ ως έχο-
ντα εκείνη τη στιγμή όχι μόνο την απόλυτη σχεδόν υποστήριξη των 
ευρύτερων στρωμάτων του πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης, αλλά 
και των μελών των υψηλότερων κοινωνικών τάξεων, ακόμη και της 
αυτοκρατορικής οικογένειας. 

Και ο ίδιος ο Ανδρόνικος Β΄ αντιλήφθηκε ότι ο πληθυσμός ήταν με 
το μέρος του εγγονού του, καθώς και ότι η ενδεχόμενη εισβολή του στη 
Πόλη θα μπορούσε να προκαλέσει αιματοχυσία. Για τον λόγο αυτό και 
προσπάθησε να διαπραγματευτεί μαζί του. Σχετικά με αυτό, ο Νικη-
φόρος Γρηγοράς σημειώνει: Ο γηραιός αυτοκράτορας, όμως, είδε σε 
αυτές τις προτάσεις (sc. του νέου Ανδρονίκου να του επιτραπεί η εί-
σοδος στη πρωτεύουσα) ένα τέχνασμα· για πολύ καιρό έμεινε άφωνος 
και δεν είδε την έξοδο από το δίλημμα. (τα εξής του ήταν σαφή:) Η 
είσοδος του εγγονού του στην Πόλη θα προκαλούσε την καταστροφή 
και δεν θα περνούσε χωρίς αιματοχυσία, διότι οι Βυζαντινοί (sc. 
Κωνσταντινουπολίτες) θα ήταν έτοιμοι να τον σκοτώσουν (sc. τον 
Ανδρόνικο Β΄) με τον πιο ζοφερό τρόπο μόλις (sc. ο Ανδρόνικος Γ΄) 
θα έκανε την εμφάνισή του εντός των αστικών πυλών. Από την άλλη 
πλευρά, η συνάντηση (sc. της πρεσβείας) των Βυζαντινών με τον εγγο-
νό του θα οδηγούσε σε εξέγερση. Ο στόχος του (sc. νέου Ανδρονίκου) 
ήταν να συζητήσει με αυτούς (sc. τους πρεσβευτές) ανοιχτά και κρυφά 
να τους κερδίσει με δώρα και όμορφες υποσχέσεις, και (sc. μαζί) με 
αυτούς όλους τους κατοίκους του Βυζαντίου. Επειδή και τα δύο ήταν 
προβληματικά (sc. ο Ανδρόνικος Β΄) επέλεξε το ευκολότερο. Απέστειλε 
δύο μέλη της Συγκλήτου, δύο επιλεγμένους κληρικούς και τέσσερις 
φημισμένους πολίτες ...59. 

Ωστόσο, αφού με τη συνάντηση των απεσταλμένων του γηραιού 
αυτοκράτορα και του νέου Ανδρονίκου δεν τερματίστηκε η σύγκρου-
ση, ο τελευταίος προσπάθησε να εισβάλει στην πρωτεύουσα. Αφηγού-
μενος, στη συνέχεια, την αποτυχημένη προσπάθειά του να μπει κρυφά 
στην Κωνσταντινούπολη, ο ιστορικός δείχνει και πάλι, μεταξύ άλλων, 
ότι ο νέος αυτοκράτορας είχε την υποστήριξη των ευρύτερων στρωμά-
των. Σχετικά με αυτά, ο Γρηγοράς γράφει: Στο μεταξύ, όμως, έπεσε ήδη 
η νύχτα και κάποιοι από τον λαό της Πόλης (τινες τῶν τοῦ πολιτικοῦ 

 
58 Greg., τ. Ι, IX, §1, σ. 395-396. Πρόκειται για τον μαρκήσιο του Montferrat Θεό-

δωρο Παλαιολόγο. Βλ. PLP αρ. 21465. 
59 Greg., τ. Ι, IX, §2, σ. 398. 
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δήμου)60, και όχι λίγοι, μαζεύτηκαν κρυφά και έδωσαν το σήμα στον 
Ανδρόνικο τα μεσάνυχτα ότι, όταν όλοι οι Βυζαντινοί (sc. Κωνστα-
ντινουπολίτες) κοιμούνται και οι φρουροί είναι στα τείχη, είναι κα-
τάλληλη στιγμή να έρθουν κοντά στα τείχη της Πόλης ... Αυτοί ήταν 
πεπεισμένοι ότι όλοι οι Βυζαντινοί αμέσως θα τον ακολουθήσουν αν 
εμφανιστεί μέσα στην Πόλη61. 

Διηγούμενος, κατόπιν, το πώς η Θεσσαλονίκη έπεσε στα χέρια του 
νέου Ανδρονίκου, ο Νικηφόρος Γρηγοράς μεταξύ άλλων μνημονεύει 
ότι όλος ο λαός και το μεγαλύτερο μέρος της ηγετικής τάξης τάχτηκαν 
με το μέρος του, και μάλιστα συμφώνησαν να του ανοίξουν τις πύλες 
μόλις προσεγγίσει τα τείχη. Με την ευκαιρία αυτή, γίνεται λόγος και 
για μια κρυφή επιστολή με την οποία οι Θεσσαλονικείς προσκάλεσαν 
τον Ανδρόνικο να έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τον επόμενο μήνα, 
τον Δεκέμβριο, στάλθηκε η κρυφή επιστολή από τους Θεσσαλονικείς 
στον νέο Ανδρόνικο, οι οποίοι απαίτησαν να έρθει όσο πιο σύντομα 
γίνεται. Όλος ο λαός και η πλειοψηφία της ηγετικής τάξης (τοῖς τε δη-
μόταις ἅπασὶ καὶ τοῖς πλείοσι τῶν προὐχόντων), συμπεριλαμβανομέ-
νου του αρχιεπισκόπου (αὐτῷ γε δὴ τῷ ἀρχιερεῖ), συμφώνησαν να του 
ανοίξουν τις πύλες μόλις προσεγγίσει τα τείχη της πόλης62. Στην συνέ-
χεια, αναφερόμενος στην είσοδο του Ανδρονίκου στην πόλη, ο Γρηγο-
ράς σημειώνει: Αμέσως όλη η πόλη έτρεξε να τον προσκυνήσει, 
χαιρετίσει και να τον συγχαρεί. Ωστόσο, υπήρξαν μερικοί που ήταν 
ειλικρινά προσκολλημένοι στον γηραιό αυτοκράτορα και πολύ μι-
σούσαν αυτόν (sc. τον Ανδρόνικο Β΄). Αυτοί έσπευσαν στην ακρόπο-
λη, την οποία κατέλαβαν και οχυρώθηκαν εκεί. Εκεί προέβαλαν 
σκληρή αντίσταση στον αυτοκράτορα και όλους τους οπαδούς του. 
Πέταγαν πέτρες και βέλη και τραυμάτισαν πολλούς. Πολλά βέλη κα-
τέληξαν στην ασπίδα του αυτοκράτορα. Αλλά την επόμενη μέρα ο αυ-
τοκράτορας και οι άντρες του μάζεψαν μεγάλες ποσότητες ξηρού 
ξύλου, έβαλαν φωτιά στις πύλες της ακρόπολης και την κατέλαβαν63. 

Τέλος, οι μαρτυρίες του Γρηγορά σχετικά με τις λεηλασίες των 
σπιτιών των πλουσίων κατοίκων της πρωτεύουσας, συμπερι-
λαμβανομένου και του σπιτιού του μέγα λογοθέτη Θεοδώρου Μετοχίτη, 
που ακολούθησαν την εισβολή του Ανδρονίκου Γ΄ Παλαιολόγου στην 
Πόλη, ίσως περισσότερο από κάθε τι άλλο παραπέμπουν στο 
συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος ιστορικός όντως προσέδωσε σε αυτή 

 
60 Επ’ ευκαιρίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτρια βυζαντινής ιστορίας 

κα Π. Κατσώνη για τη διευκρίνηση αυτού του όρου. 
61 Greg., τ. Ι, IX, §4, σ. 408. 
62 Greg., τ. Ι, IX, §4, σ. 409. 
63 Greg., τ. Ι, IX, §4, σ. 410. 
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την ενδοβυζαντινή σύγκρουση και μια κοινωνική διάσταση. Τη 
σημασία των λόγων του Γρηγορά γι’ αυτό το ζήτημα είχε ήδη 
παρατηρήσει ο Κωνσταντίνος Κύρρης64. Γράφει λοιπόν ο Γρηγοράς: 
Μπορούσε να δει κανείς, όλη τη μέρα εκείνη από τα ξημερώματα 
μέχρι το σκοτάδι, πώς όλος ο πλούτος των πιο επιφανών σπιτιών 
εξαφανιζόταν και πώς αυτά (sc. τα σπίτια) πάρα πολύ γρήγορα 
μετατρέπονταν σε ερείπια και έπεφταν στο έλεος του λαού, πρώτα 
από όλα το επιφανές σπίτι του μέγα λογοθέτη και όλα τα πλούτη που 
υπήρξαν στο σπίτι, καθώς και εκείνα που προηγουμένως έκρυψε σε 
κάποιους από τους φίλους του. Τα βιβλία (sc. με τα στοιχεία) που 
αποκάλυπταν τους φίλους του που τα δέχτηκαν (sc. τα πλούτη του τα 
οποία τους έδωσε να τα κρύψουν) βρέθηκαν, έτσι ώστε όλα έγιναν 
λάφυρα (sc. του πλήθους) και τίποτα από όσα κατείχε δεν απέμεινε σε 
αυτόν (sc. τον Θεόδωρο Μετοχίτη). Ένα μέρος (sc. του πλούτου του) 
καταβλήθηκε στο αυτοκρατορικό ταμείο, ενώ το άλλο το διένεμαν 
στον λαό. Και ξαφνικά έγινε φτωχός μαζί με τα παιδιά του εκείνος 
που φαινόταν σε άλλους ο πιο ευτυχισμένος από όλους μετά τον 
αυτοκράτορα65. Ιδιαίτερη σημασία, όμως, έχουν τα εξής λόγια: (sc. ο 
Θεόδωρος Μετοχίτης) Απολάμβανε για πολλές μέρες την αμιγή 
ευτυχία, αλλά τώρα σε μια μέρα ήπιε όλο τον αμιγή κρατήρα της 
λύπης. Και μπορούσε κανείς να ακούσει πως μεμψίμοιρα λένε, μεταξύ 
άλλων, ότι αυτά τα πλούτη ήταν το αίμα και τα δάκρυα των φτωχών 
που πάρθηκαν από εκείνους στους οποίους δόθηκε η άσκηση της 
διοίκησης στις πόλεις και χώρες των Ρωμαίων, με την οποία 
μπορούσαν να εκμεταλλεύονται τους κακόμοιρους Ρωμαίους 
άσπλαχνα σαν να είναι αγορασμένοι σκλάβοι (ὠνητοῖς ἀνδραπόδοις). 
Αυτός (sc. ο Θεόδωρος Μετοχίτης) εμπόδιζε αυτούς (sc. τους 
Ρωμαίους) να προσφεύγουν στον αυτοκράτορα έτσι ώστε οι μεγάλες 
συμφορές παντού παρέμειναν ατιμώρητες. Γιατί το μάτι της 
δικαιοσύνης δεν κοιμήθηκε για πάντα, αλλά ξύπνησε και, έστω και με 
καθυστέρηση και δυσκολία, επέβαλε τη δίκαιη ποινή. Αυτά τα λόγια, 
που ειπώθηκαν από πολλούς, έκαναν τη συμφορά αυτού του 
ανθρώπου ακόμα πιο μεγάλη66. 

 
 
 

 
64C. P. Kyrris, Continuity and Differentiation in the Regime Established by An-

dronicus III after his Victory of 23/24.V.1328, Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπου-
δῶν 43 (1977-1978) 278-328, σ. 302-303 και κυρίως 305-306. 

65Greg., τ. Ι, IX, §6, σ. 425. 
66 Greg., τ. Ι, IX, §6, σ. 425-426. 
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Συμπεράσματα 
 
Ως συμπέρασμα των όσων θίξαμε στην παρούσα μελέτη, μπορούμε 

πρώτα από όλα να πούμε ότι ο Νικηφόρος Γρηγοράς αντιλαμβάνεται 
τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των ετών 1321 και 1328 ως μια γενική σύ-
γκρουση ανάμεσα στους Ρωμαίους, που υποκινήθηκε από την προσω-
πική διαφορά μεταξύ του Ανδρονίκου Β΄ και του Ανδρονίκου Γ΄ 
Παλαιολόγων. Αναφερόμενος σε αυτή την ενδοβυζαντινή διαμάχη, ο 
λόγιος χρησιμοποιεί μερικούς όρους που απεικονίζουν λεπτομερέστερα 
τη στάση του απέναντί της. Αυτοί οι όροι είναι οι εξής: πόλεμος, ἐπα-
νάστασις, στάσις (κοντά στους οποίους βρίσκονται οι ενδείξεις που 
επιπρόσθετα βεβαιώνουν ότι αντιλήφθηκε αυτή τη διαμάχη ως σύ-
γκρουση ανάμεσα στους ίδιους τους Ρωμαίους, όπως είναι οι εκφρά-
σεις τῶν Ῥωμαίων, ἐπ’ ἀλλήλους, κατ’ ἀλλήλων κτλ.), καθώς και οι 
λέξεις καινοτομία, ἀποστασία και το ρήμα νεωτερίζω, που μάς παρα-
πέμπουν στο συμπέρασμα ότι ο Γρηγοράς προσέλαβε αυτή την ένοπλη 
σύρραξη και ως ανταρσία του Ανδρόνικου Γ΄ εναντίον του παππού 
του και με σκοπό την πολιτική ανατροπή. Επιπλέον, ο Γρηγοράς εξέ-
λαβε τον εμφύλιο αυτό πόλεμο και ως μια τιμωρία του Θεού για τις 
αμαρτίες των Ρωμαίων. 

Ως προς τις αιτίες του πολέμου, ο Γρηγοράς βλέπει τις ρίζες του 
προπαντός στη θέληση του νέου Ανδρόνικου να ανέβει στον θρόνο, 
καθώς και στον φόβο του ότι δεν θα έχει την ευκαιρία για αυτό. Σε ό,τι 
αφορά το τελευταίο ζήτημα, φαίνεται ότι ο ιστορικός παρουσιάζει ως 
ένα από τα κύρια μοτίβα που ωθούσαν τον νέο Ανδρόνικο την τάση 
του να απαλλαχθεί από την κηδεμονία του παππού του, καθώς και τη 
θέλησή του να εξασφαλίσει τα χρήματα για την κάλυψη των προσωπι-
κών του αναγκών. Ως αφορμή για το ξέσπασμα αυτής της σύγκρουσης 
(ίσως είναι καλύτερα να πούμε για την έναρξη των εξελίξεων που οδή-
γησαν σε αυτή) ο Νικηφόρος Γρηγοράς παρουσιάζει την ανατροφή 
του Μιχαήλ Καθαρού στην αυτοκρατορική αυλή και κυρίως τον νέο 
όρκο που ο Ανδρόνικος Β΄ ζήτησε από τους υπηκόους του να λάβουν, 
στον οποίο δεν μνημονευόταν το όνομα του εγγονού του Ανδρονίκου 
ως διαδόχου του θρόνου. Επιπλέον, διαβάζοντας το κείμενο της Ιστο-
ρίας του Γρηγορά, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι στο 
ξέσπασμα του πολέμου συνέβαλαν και άλλοι παράγοντες, όπως οι φι-
λοδοξίες του Συργιάννη (ο οποίος σκόπευε να αξιοποιήσει τη σύ-
γκρουση ανάμεσα στους δυο Ανδρονίκους για να σφετερισθεί τον 
θρόνο ή να αποσχίσει ένα μέρος της βυζαντινής επικράτειας), καθώς 
και η επιρροή ορισμένων ανθρώπων από το περιβάλλον του νέου Αν-
δρονίκου, τους οποίους δεν συνέφερε, όπως φαίνεται, να συμφιλιωθεί 
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ο τελευταίος με τον παππού του. Με την ευκαιρία αυτή πρέπει επίσης 
να τονίσουμε ότι, με βάση την αφήγηση του Γρηγορά, διαπιστώνουμε 
πως η δεύτερη και η τρίτη φάση αυτού του εμφυλίου πολέμου είχαν 
ορισμένες ιδιαιτερότητες σχετικά με τις αιτίες και τις αφορμές τους. 

Σε ό,τι αφορά τις συνέπειες της ενδοβυζαντινής αυτής διαμάχης, 
δυστυχώς ο Γρηγοράς δεν αναφέρεται σε αυτές τόσο όσο θα αναμένα-
με. Όμως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ως συνέπειές της θεωρούσε 
την κατάρρευση της βυζαντινής κοινωνίας (με αποτέλεσμα να ανέβουν 
στην κορυφή της κοινωνικής και κρατικής ιεραρχίας παράλογα άτομα 
που ούτε μπορούσαν ούτε ήθελα να κάνουν οτιδήποτε λογικό), τις 
τουρκικές πειρατικές επιθέσεις και ληστρικές επιδρομές στη Θράκη, 
Μακεδονία και τα νησιά του Αιγαίου, την ερήμωση της βυζαντινής 
επικράτειας εξαιτίας της δράσης του Μιχαήλ Σισμάν και των Τατά-
ρων, καθώς και την αύξηση της επιρροής που ασκούσαν οι Γενουάτες 
στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, που εκδηλώθηκε μεταξύ άλλων και 
μέσα από την επέκταση και ενίσχυση των τειχών της αποικίας τους 
στον Γαλατά. 

Όσο για το εάν ο Γρηγοράς απέδωσε σε αυτό τον εμφύλιο πόλεμο 
και μία κοινωνική διάσταση, θα λέγαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο πε-
ριέγραψε μεμονωμένα γεγονότα στην Ιστορία του στηρίζει μια τέτοια 
υπόθεση. Στο συμπέρασμα αυτό μας οδηγούν οι μαρτυρίες που αφο-
ρούν στην εκμετάλλευση της λαϊκής δυσαρέσκειας εκ μέρους του νέου 
Ανδρονίκου (μέσα από τα διατάγματα με τα οποία διακήρυξε την 
απαλλαγή από τους φόρους και τους δασμούς), καθώς και από τις 
αναφορές σχετικά με τις ταραχές που προκάλεσε ή απείλησε να προ-
καλέσει το πλήθος, που τάχτηκε με το μέρος του, στην Κωνσταντινού-
πολη και τη Θεσσαλονίκη. 
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Nicephorus Gregoras and the Civil War of 1321-1328:  
His Perception of the Conflict, Its Causes, Consequences, and  

Social Dimension 
 
 
 

In this paper we have tried to establish how and in what manner 
Nicephorus Gregoras perceives the civil war which took place in the 
Byzantine Empire from 1321 to 1328, its causes and consequences, as 
well as its social dimension. Concerning the perception of this war by 
Gregoras, we have shown that Gregoras perceives it as a general conflict 
among the Romans (i.e. Byzantines), caused by personal quarrel between 
Andronicus II and Andronicus III Palaeologus. When he refers to this 
conflict, he uses various terms that illustrate more closely his attitude 
toward it, such as πόλεμος, ἐπανάστασις, στάσις, as well as the words 
καινοτομία, ἀποστασία and the verb νεωτερίζω, which suggest that he 
conceived it as a rebellion of Andronicus III against his grandfather and 
as a political overthrow. Besides, Gregoras perceives this civil war as a 
punishment from God for the sins of the Romans. 

When it comes to the causes of the conflict, Gregoras identifies its 
origins in Andronicus III’s wish to ascend to the throne, as well as in his 
fear that he will have no opportunity to do that. Regarding this issue, it 
seems that the historian presents as one of the main motives of young 
Andronicus his tendency to free himself from his grandfather's tutelage, 
as well as to secure the necessary money for his personal needs. As a rea-
son for the outbreak of this conflict (perhaps it is better to say of the 
processes that led to it), Gregoras presents the upbringing of Michael 
Catharus in the imperial court and especially the fact that Andronicus II 
demanded from his subjects to take a new oath, in which the young An-
dronicus was not mentioned as the successor of the throne. Moreover, by 
reading Gregoras’ History, we can conclude that other factors, such as 
the aspirations of Syrigiannis (who intended to take advantage of the 
conflict between the two Andronicus in order to usurp the throne or to 
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separate a part of the byzantine territory and establish there his own 
government) or the fact that, for some people from the environment of 
the young Andronicus, his reconciliation with his grandfather was not 
of their interests, also contributed to the begining of the civil war. Based 
on Gregoras’ narrative, we can also see that the 2nd and 3rd phase of this 
war also had some peculiarities concerning their causes and occasions. 

Regarding the consequences of the conflict, Gregoras does not refer 
to them as much as we would expect him to do. However, we can con-
clude that he considered as consequences the collapse of the Byzantine 
society, the Turkish pirate attacks and marauding raids in Thrace, Mac-
edonia and on the Aegean islands, the desolation of the byzantine terri-
tory by Michael Shishman and his Tatars, as well as the increasing 
influence of the Genoese on the Byzantine Empire, which was manifest-
ed, beside other things, through the expansion and strengthening of the 
walls of their colony in Galatas. 

Concerning the question of whether Gregoras gives to this civil war 
a certain social dimension, we could say that the way in which he de-
scribes several events supports such a hypothesis. This conclusion could 
be drawn from the description of the exploitation of popular dissatisfac-
tion, as well as the reports about the riots caused or threatened by the 
crowd in Constantinople and Thessalonikē. 


