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Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΟΡΕΤΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΕΨΉΣ 

TOT ΘΕΟΔΩΡΟΥ Λ' TOT ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ* 

Μεταξύ των ρητορικών έργων τοϋ ιστορικού Νικήτα Χωνιάτη είναι και ό 

λόγος εκδοθείς επί, τώ άναγνωσϋήναι είς τον Αάσκαριν κϋρ Θεόδωρον βασι

λεύοντα των εφων 'Ρωμαϊκών πόλεων, δτε οι Λατίνοι κατεϊχον την Κων

σταντινούπολη, δ òè εκ Μνσίας 'Ιωάννης κατίτρεχε μετά Σκνθών τάς δυσι-

κάς 'Ρωμαϊκάς χώρας1. Ό εγκωμιαστικός αυτός λόγος παρουσιάζει ενδια

φέρον άπο δύο πλευρές: 

α) Ή εξακρίβωση της χρονολογίας πού συντάχθηκε επιτρέπει νά προσδιο

ριστεί δ χρόνος της αναγόρευσης τοϋ Θεοδώρου Α' του Λασκάρεως. Το εγκώ

μιο αυτό συντάχθηκε δταν ο Θεόδωρος επέστρεψε άπο μια εκστρατεία και 

δεν είχε ακόμη κλείσει χρόνος άπο τότε πού εϊχε αναγορευτεί βασιλεύς 2. 

* Ή μελέτη αυτή, στο πρώτο της μέρος, αποτελεί μια αναπλασμένη εκδοχή της προσπά

θειας πού είχα κάνει στη διδακτορική διατριβή μου να χρονολογήσω το εγκώμιο τοϋ Νικήτα 

Χωνιάτη στον Θεόδωρο Λάσκαρι. Το δεύτερο μέρος, πού αναφέρεται στην επανεξέταση της 

χρονολογίας της εκλογής τοϋ πατριάρχη Μιχαήλ Δ' τοϋ Λύτωρειανοϋ στη Νίκαια, προκλή

θηκε άπα τις παρατηρήσεις τών μελών της κριτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής 

μου, σχετικά μέ τα χωρία τοϋ εγκωμίου, δπου γίνεται λόγος για τ?) χρίση καί τη στέψη τοϋ 

Θεοδώρου Α' τοϋ Λασκάρεως. 

1. Νικήτα Χωνιάτη, λόγοι [Nicetae Choniatae, Oraliones et Epislulae, èx.8. Λ. - A. 

V a n D i e t e n , ( C P H B I I I ) , Βερολίνο 1972), άρ. 1Ί, σελ. 1'29 κ.έ. 

2. Στο ίδιο, σελ. 137 - 138. "Ο J . - Λ. V a n D i e t e n στη μελέτη του Nikelas 

Choniates, Erläuterungen zu den Reden und Briefen nebst einer Biographie, (Suppl. 

Byz. 2) , Βερολίνο - Νέα Υόρκη 1971, σελ. 147 κ.έ., άφοϋ αναφέρει τις γνώμες πού έχουν 

διατυπωθεί σχετικά μέ τη χρονολόγηση τοϋ εγκωμίου, προτείνει το καλοκαίρι τοϋ 1206 

ως χρόνο σύνταξης του καί θεωρεί δτι ή αναγόρευση τοϋ Θεοδώρου έγινε το 1205, μετά τον 

Μάρτιο, δταν αποχώρησαν οι Λατίνοι άπο τη Μικρά 'Ασία καί ό ηγεμόνας τοϋ χράτο^ς 

της Νικαίας άρχισε τον αγώνα κατά τών βυζαντινών αντιπάλων του στην περιοχή. Χωρίς 

νά θεωρεί εμπόδιο για τη χρονολόγηση τοϋ εγκωμίου το γεγονός δτι ό Χωνιάτης πήγε στη 

Μικρά 'Ασία στά τέλη τοϋ 1206 ή τις άρχες τοϋ 1207 (πρβλ. σελ. 148, σημ. 166 καί σελ. 

46), ό Van Dieten πιστεύει δτι ή εκστρατεία τοϋ Θεοδώρου Α' στην Πλουσιάδα, ή πολιορ

κία της Ποντικής Ηράκλειας κλπ. (βλέπε παρακάτω) είναι γεγονότα τοϋ 1206. Πράγματι, 

τα γεγονότα αυτά, πού στο εγκώμιο εξιστορούνται τελευταία, στην ιστορία τοϋ Νικήτα 

Χωνιάτη ακολουθούν την κατάληψη της Κρήτης άπο τον Ερρίκο Pescatore καί την εκστρα

τεία τοϋ σελτζούκου σουλτάνου Ίαθατίνη (Gijatuddin Kaï Kosrow) κατά της αυτόνομης 

επικράτειας τοϋ Άλδεμβραντίνου (Aldebrantini ) στην Άττάλεια, γεγονότα πού συνέβησαν 
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β) Ό εγκωμιαστικός λόγος θέτει το ζήτημα της συμφωνίας τών ρητορικών 

εκφράσεων με την πραγματικότητα καί 'ιδιαίτερα τών έκφράσεο^ν περί στέψης 

καί χρίσματος τοϋ Θεοδώρου μέ τίς ανάλογες τε?^ετές. Το κείμενο έχει πολλές 

αναφορές στη χρίση καί την στέψη, πού είναι δύσκολο να εξηγηθούν, αν κά

ποιος θεωρήσει οτι δεν υπήρξε πατριάρχης στη Νίκαια πριν άπο το 1 2 0 8 ] . 

Το εγκώμιο, τελειώνοντας, αναφέρεται στην εκστρατεία του Θεοδώρου 

στην Πλουσιάδα, την υποταγή της περιοχής, την πολιορκία της Ποντικής 

Η ρ ά κ λ ε ι α ς , δπου βρισκόταν ό «(δυνάστης» ΛαβΙδ Κομνηνός, καί την άφιξη 

λατινικού στρατού στην Νικομήδεια, πού ανάγκασε τον Θεόδωρο να λύσει 

την πολιορκία, γ ια να στραφεί εναντίον του 2 . Ό προσδιορισμός τών γεγονότων 

καί ή χρονολόγηση τους θα μας επιτρέψει νά καθορίσουμε τον χρόνο σύνταξης 

του εγκωμίου. Γιά τά ϊδια γεγονότα, ό Χωνιάτης μίλα κοά στην ιστορία του, 

ενώ οί γάλλοι χρονικογράφοι Γοδεφρίδος de Vi l l ehardouin καί Ε ρ ρ ί κ ο ς de 

Valenciennes μας διαφοίτίζουν σχετικά. 

II ΠΟΑΙΟΡΚΤΑ ΤΗΣ ΠΟΝΤΤΚΠΣ ΠΡΑΚΛΕΤΑΣ 
ΚΑΙ Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ 

*Ας δούμε τα γεγονότα της εκστρατείας τοΰ Θεοδώρου στην ΙΙλουσιάδα, 

κλπ., οπο)ς τά περιγράφει ό Χωνιάτης στην ιστορία τ ο υ 3 . Ό Θεόδωρος εϊχε 

υποτάξει την Πλουσιάδα καί πολιορκούσε την Η ρ ά κ λ ε ι α , όταν ο'ι Λατίνοι 

αποβιβάστηκαν στή Νικομήδεια κατ' εττικονοίαν Δαβίδ. Ό Θεόδωρος έγκατέ-

στ'ις αρχές τοΰ 1206, καί πριν καταλάβει τήν πόλη τών Πηγών ό Πέτρος de Bracieiix, κα
τάληψη πού ό Van Dieten χρονολογεί τον Νοέμβριο τοΰ 1206. Πράγματι, ό Χωνιάτης, 
στην ιστορία του, αναφέρει τήν κατάληψη τών ΙΙηγών άπο τον Πέτρο do Bracieux για νά 
κλείσει τή σειρά τών γεγονότων πού συνέβησαν στην Μικρά 'Ασία (Νικήτα Χωνιάτη, 'Ιστο
ρία (Nieetae Choniatae, Η istori α), εκδ. J. - Λ. V a n D i e t e n , (CPHR 11/1), Βε
ρολίνο 1975, σελ. 641 ). Ωστόσο, δεν είναι κχοόλου βέβαιο δτι ή κατάληψη τής πόλης αυτής 
έγινε τον Νοέμβριο τοΰ 1206. Ό Πέτρος de Bracieux ξεκινοϋσε πράγματι τον Νοέμβριο 
τοΰ 1206 άπο την Κωνσταντινούπολη με στόχο τίς Πηγές, όμως βρέθηκε στην Κύζικο τήν 
οποία καί οχύρωσε (Villehardouin, La conquête de Constantinople, Ικδ. E. F a r a 1, 
τ. Β', Παρίσι 1939, § 453, σελ. 269, 271). Ό Λατίνος αυτοκράτορας Ερρίκος, προκειμένου 
νά συνάψει διετή εκεχειρία μέ τον Θεόδωρο Λάσκαρι, τον Μάιο / 'Ιούνιο τοϋ 1207, κάλεσε 
τον Πέτρο de Bracieux νά αποσυρθεί άπο τήν Κύζικο (Στο ίδιο, § 489, σελ. 395, πρβλ. 
Ι) ö 1 g e Γ, Regesten άρ. 1674). Επομένως ,ό ΙΙέτρος de Bracieux πρέπει νά κατέλαβε 
τήν πόλη τών Πηγών μετά τή σύναψη της έκ-χειρίας. 

1. Για τις συζητήσεις σχετικά: Ά π. Κ α ρ π ό ζ η λ ο ς, The ecclesiastical Contro
versy between the Kingdom of Nicaea and the Principality of Epiros (1217 - 1233), 
(Βυζαντινά κείμενα καί μελέται, 7), Θεσσαλονίκη 1973, σελ. 23 - 25, δπου καί ή σχετική 
βιβλιογραφία. 

2. Ν. Χωνιάτη, λόγοι, άρ. 14, σελ. 139. 

3. Ν. Χωνιάτη, 'Ιστορία, σελ. 640. 
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λειψέ την πολιορκία της Ηράκλειας καί στράφηκε εναντίον τους. "Ομως οι 

Λατίνοι περί τούτον πνβόμενοι συστάδην μεν παρακινδυνεύει ονκ έγνωσαν, 

μεθίστανται δε νυκτός και είσίασι το Βυζάντιον. Σύμφωνα λοιπόν μέ τή διή

γηση τοϋ Χωνιάτη, οί Λατίνοι αποβιβάστηκαν στην Νικομήδεια, για νά βοη

θήσουν τον Δαβίδ Κομνηνό, δμως προτίμησαν νά μη συγκρουστούν μέ τά 

στρατεύματα τοΰ Θεοδώρου, πού στράφηκαν εναντίον τους, καί αποσύρθηκαν 

στην Κωνσταντινούπολη. 

Ό γάλλος χρονικογράφος Ερρίκος de Valenciennes αναφέρει μια εκστρατεία 

τοΰ λατίνου αυτοκράτορα Ερρίκου de Hainaut στη Μικρά 'Ασία, τοποθε

τώντας την ανάμεσα στα γεγονότα τοΰ τέλους τοΰ Ì 2081 . Σύμφωνα μέ τήν 

εξιστόρηση του, ό λατίνος αυτοκράτορας αποφάσισε νά βοηθήσει τον σύμμαχο 

του Δαβίδ, πού βρισκόταν στην Ποντική Ηράκλεια, πολιορκούμενος άπο τον 

ΘεόΒωρο Λάσκαρι. "Θταν ό Θεόδωρος έμαθε τήν αποβίβαση τοΰ Ερρίκου 

στη Μικρά 'Ασία, έλυσε τήν πολιορκία καί αποσύρθηκε στή Νίκαια. Καθώς, 

δμως, περνούσε ένα ποτάμι, προφανώς τον Σαγγάριο, έχασε χίλιους ή καί 

περισσότερους άντρες, πού πνίγηκαν στα παγωμένα νερά. Ό γάλλος χρονικο

γράφος προσθέτει δτι, αν οί Λατίνοι είχαν φθάσει τέσσερεις μέρες νωρίτερα, 

θά zXjay αιχμαλωτίσει τον Θεόδωρο καί τον στρατό του, άλλα ό βαρύς χει

μώνας ανάγκασε τον λατίνο αυτοκράτορα νά μή προχωρήσει στην καταδίωξη 

τους στο εσωτερικό της Μικράς 'Ασίας καί νά αποσυρθεί στην Κωνσταντι

νούπολη. 

"Οσα διηγείται ό γάλλος χρονικογράφος πρέπει νά ταυτίζονται μέ τήν περι

γραφή τοΰ Νικήτα Χωνιάτη γιά τή λύση της πολιορκίας, έκτος καί αν υποθέ

σουμε δτι ή πολιορκία της Ποντικής 'Ηράκλειας επαναλήφθηκε το 1208 καί 

δτι οί Λατίνοι έσπευσαν, ακόμη μια φορά, σέ βοήθεια τοϋ πολιορκούμενου 

Δαβίδ Κομνηνού. Πότε, δμως, συνέβησαν δλα αυτά; Τήν πιο σαφή ένδειξη 

μας τή δίνει ό Γοδεφρίδος de Villehardouin, ό όποιος μας βοηθά νά κατανοή

σουμε καί γιατί ό de Valenciennes τοποθετεί τά γεγονότα αυτά μεταξύ τών 

συμβάντων τοΰ 1208. Σύμφωνα με τον τελευταίο, ό αυτοκράτορας Ερρίκος 

βρισκόταν στη Θράκη, καί ήταν Σεπτέμβριος, δταν πληροφορήθηκε τήν πο

λιορκία της 'Ηράκλειας. 'Επέστρεψε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη, άπ' δπου 

αναχώρησε γιά τή Μικρά 'Ασία, στην αρχή τοΰ χειμώνα 2. Μετά τήν επιστροφή 

1. Henri de Valenciennes, Histoire de l'empereur Henri de Constantinople, ïx,8. 
J. L ο n g n ο n, Παρίσι 1948, § 551-554, σελ. 51-52, ή χρονολόγηση στα 1208, 
σελ. 53, σημ. 1. 

2. Έτσι μόνον μπορούν νά δικαιολογηθούν δσα αναφέρει ό 'Ερρίκος de Valenciennes 
σχετικά μέ τήν άφιξη τών Λατίνων τέσσερεις μέρες νωρίτερα καθώς καί γιά τήν απόφαση 
τοϋ λατίνου αυτοκράτορα νά επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη' ή επιδείνωση τοΰ καιροΰ 
προβλεπόταν δτι θά διαρκέσει. 
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του άπο τήν Μικρά 'Λσία, πάντρεψε τή θυγατέρα του μέ τον ηγεμόνα της αυ

τόνομης επικράτειας τοΰ Μελενίκου, 'Αλέξιο Σθλαΰο*. 

'Ανάλογη είναι ή περιγραφή γιά τίς κινήσεις τοΰ λατίνου αυτοκράτορα 'Ερ

ρίκου το 1206, πού δίνει ό γάλλος χρονικογράφος Γοδεφρίδος de Villehar-

douin: ό Ερρίκος βρισκόταν στή Θράκη, άπ' δπου επέστρεψε στην Κων

σταντινούπολη τήν 1η Νοεμβρίου. Ή ε'ίδηση γιά τήν παραβίαση της συνθήκης 

εκεχειρίας άπο τον Θεόδωρο Λάσκαρι έ'κανε τον λατίνο αυτοκράτορα νά απο

φασίσει τήν αποστολή στρατευμάτων στή Μικρά 'Ασία 2. Μετά τήν εξιστόρηση 

της εγκατάστασης τών στρατευμάτων στή Μικρά 'Ασία, ό de Villehardouin 

περιγράφει τον γάμο τοΰ Ερρίκου μέ τή θυγατέρα τοΰ ηγέτη της τέταρτης 

σταυροφορίας Βονιφατίου τοΰ Μομφερρατικοΰ, πού έγινε στις 4 Φεβρουαρίου 

1207 3. Σύμφωνα μέ τον de Valenciennes άλλα καί σύμφωνα με τον de 

Villehardouin, ό αυτοκράτορας 'Ερρίκος ήταν στή Θράκη πριν μάθει τί 

συμβαίνει στην Μικρά 'Ασία. Επίσης, καί οί δύο χρονικογράφοι τελειώνουν 

τή διήγηση τών γεγονότων μέ τήν αναφορά σέ έ'να γάμο. Έξαλλου, δλα τά 

γεγονότα συμβαίνουν στην αρχή τοΰ χειμώνα. Είναι φανερό δτι è Ερρίκος 

de Valenciennes τοποθετεί στην άκρη της διήγησης του ένα γάμο πού έ'γινε 

αργότερα, προκαλώντας σύγχυση ενώ ό Γοδεφρίδος de Villehardouin απο

σιωπά τήν εκστρατεία τοΰ 'Ερρίκου στή Μικρά 'Ασία, ή οποία δεν παρου

σιάζει γι' αυτόν ενδιαφέρον, άφοΰ οί αντίπαλοι δεν συναντήθηκαν ποτέ. 

Μετά τήν επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη άπο τή Θράκη, στις αρ

χές τοΰ χειμώνα τοΰ 1206/7, δ λατίνος αυτοκράτορας 'Ερρίκος έκαμε μιά 

σύντομη εκστρατεία στή Μικρά 'Ασία, εκστρατεία πού ανάγκασε τον Θεό

δωρο Λάσκαρι νά εγκαταλείψει τήν πολιορκία της Ποντικής 'Ηράκλειας. Τά 

στρατεύματα τών δύο αντιπάλων δέν συναντήθηκαν ποτέ καί ό Χωνιάτης στο 

εγκώμιο του θά πει: Άτέχνως γάρ, φιλοχριστότατε βασιλεϋ, το μεν εσπέρας 

ηυλίσβη σοι βραχείας άχθηδόνος νποκλαβμύρισις δια τήν άγγελθεϊσαν σοι τών 

Ιταλών εψοδον, το δε πρωί μεγίστη επεγελασεν άγαλλίασις δια τήν τούτων 

έκτροπήν και άποσόβησιν*, χωρίς, ωστόσο, νά διακρίνει εκεί το τέλος ενός 

επεισοδίου. Ό 'Ερρίκος επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη καί έστειλε στρα

τεύματα γιά μονιμότερη εγκατάσταση στην περιοχή της Νικομήδειας. 

ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 

Στή συνέχεια της ιστορίας του 0 , δ Χωνιάτης αναφέρει οτι ό Δαβίδ Κομνη

νός, γιά νά ευχαριστήσει τους Λατίνους συμμάχους του, έ'στειλε στην Κων-

1. Στοϊδιο, § 555, σελ. 52. 
2. Villehardouin, La conquête, § 452, 453, σελ. 267, 269 
3. Στο ίδιο, § 456, σελ. 271 κ.έ. 
4. Ν. Χωνιάτη, λόγοι, άρ. 14, σελ. 145 - 146. 

5. Ν. Χωνιάτη, 'Ιστορία, σελ. 640 - 641. 
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σταντινούπολη τρόφιμα καί ζήτησε δεντέραν σύναρσιν και λιπαρεϊ ταΐς προς 

τον Λάσκαριν γραφαις καί σπονδαϊς τοϊς νποκειμένοις σφισι κακεϊνον εντά-

τεσΟαι. Ό Δαβίδ Κομνηνός, υπολογίζοντας στή λατινική συμμαχική βοήθεια, 

πού προσεχώς εκείνφ άπέσταλτο, Ικανέ επιδρομές στην Πλουσιάδα, ή οποία 

είχε υποταχθεί στο κράτος της Νικαίας. Τότε, σύμφωνα πάντα μέ τήν ιστορία 

τοΰ Χωνιάτη, περίπου τριακόσιοι Λατίνοι ετοιμάστηκαν νά προχωρήσουν στο 

εσωτερικό της Μικράς 'Ασίας, άλλα, περί τάς της Νικομήδειας τραχείας, ηττή

θηκαν άπο τον στρατηγό τοΰ Θεοδώρου τοΰ Λασκάρεως 'Ανδρόνικο Γίδο. 

Ή εκ νέου παρουσία τών Λατίνων στην Μικρά 'Ασία, κατά τον Χωνιάτη 

είχε πάντα σαν σκοπό νά βοηθήσει τον Δαβίδ Κομνηνό. Γιά τον γάλλο χρονι

κογράφο de Villehardouin ή αποστολή στρατευμάτων στην Μικρά 'Ασία 

άπο τον αυτοκράτορα 'Ερρίκο ήταν συνέπεια της παραβίασης κάποιας εκεχει

ρίας άπα τον Θεόδωρο Λάσκαρι. Το πότε συνάφθηκε ή εκεχειρία αυτή καί πιο 

ήταν το περιεχόμενο της δέν αναφέρεται άπο τον γάλλο χρονικογράφο. Γνωρί

ζουμε μόνον δτι συνάφτηκε μετά τον Μάρτιο τοΰ 1205, δταν οί Λατίνοι απο

χώρησαν άπο τήν Μικρά 'Ασία 1. Κατά τον de Villehardouin, δ Θεόδωρος 

Λάσκαρις είχε συνάψει τήν εκεχειρία μέ τον αυτοκράτορα Ερρίκο (avoit 

triues a l'empereor Henri) 2, πράγμα πού ϊσως σημαίνει δτι ή εκεχειρία 

συνάφθηκε μετά τήν άνοδο τοΰ Ερρίκου στον αυτοκρατορικό θρόνο (20 Αυ

γούστου 1206 ) 3 . "Οπως καί νάχει, ή εκεχειρία αυτή δέν πρέπει νά άφοροΰσε 

Λατίνους της Μικράς 'Ασίας, άφοΰ ή έπανεγκατάστασή τους εκεί άρχισε 

1. D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1669. 
2. Villehardouin, La conquête, § 453, σελ. 267. 
3. "Ο V a n D i e t e n (δπ. π., σελ. 150 - 151 ) σωστά υποστηρίζει δτι ή συμφωνία 

εκεχειρίας ανάμεσα στον Θεόδωρο καί τους Λατίνους, πού ό Χωνιάτης αναφέρει στην ιστο
ρία του (βλ. παραπάνω) δέν ήταν ή εκεχειρία τοΰ Μαΐου/'Ιουνίου 1207 καί ερμη
νεύει τήν αϊτηση τοϋ Δαβίδ Κομνηνού νά συμπεριληφθεί στίς συμφωνίες Λατίνων καί 
Νικαίας ώς διεκδίκηση του, πού εντάσσεται σέ γενικότερο σχέδιο τών Αατίνων νά ακυρώ
σουν τήν παλαιά συμφωνία τοϋ Μαρτίου 1205, μέ τήν προοπτική νά ανακαταλάβουν τήν 
μικρασιατική περιοχή πού είχαν τότε εγκαταλείψει. Ή ερμηνεία αυτή φαίνεται νά συμφω
νεί μέ τήν αοριστία καί τήν αντιφατικότητα της έκφρασης τοΰ Χωνιάτη, ό όποιος παρου
σιάζει τον Δαβίδ νά διεκδικεί νά συμπεριληφθεί στίς σπονδές καί ταυτόχρονα νά ζητά στρα
τιωτική βοήθεια. 'Ωστόσο, αν ή εκεχειρία πού αναφέρει ό de Villehardouin συνάφθηκε 
μετά τήν 20η Αυγούστου τοϋ 1206, τότε πρέπει νά αναρωτηθούμε μήπως συμπίπτει με 
τίς σπονδές πού μνημονεύει ό Χωνιάτης, δηλαδή μήπως υπήρξε καί συμφωνημένη εκεχει
ρία ανάμεσα στή σύντομη εκστρατεία τοΰ Ερρίκου στή Μικρά 'Ασία καί στην εγκατάσταση 
λατινικών στρατευμάτων στον κόλπο της Νικομηδείας. Στην περίπτωση αυτή, ή αποστολή 
τών λατινικών στρατευμάτων δέν έγινε τον Νοέμβριο τοΰ 1206, άλλα ανάμεσα στον Νοέμ
βριο καί τήν 4η Φεβρουαρίου 1207, δηλαδή πριν άπο τον γάμο τοΰ Ερρίκου. Μέ μια τέ
τοια προοπτική, ή αοριστία καί ή αντιφατικότητα τών όσων αναφέρει ό Νικήτας Χωνιάτης 
αίρεται. 'Υπεύθυνος για τήν παραβίαση της εκεχειρίας γιά τον βυζαντινό ιστορικό ήταν ό 
Δαβίδ Κομνηνός, πού έκαμε επιδρομές στην Ιΐλουσιάδα. 
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μετά τον Νοέμβριο τοΰ 1206, άλλα τον σύμμαχο τους Δαβίδ Κομνηνό, ενώ ή 

παραβίαση της δέν ήταν τίποτε άλλο άπο τήν επίθεση τοΰ Θεοδώρου στην 

Πλουσιάδα καί τήν πολιορκία της 'Ηράκλειας. 

Τον Νοέμβριο τοΰ 1206, δ λατίνος αυτοκράτορας Ερρίκος έστειλε στρα

τεύματα στην Μικρά 'Ασία. Ό Πέτρος de Bracieux κατέλαβε τήν Κύ

ζικο, δπου κατασκεύασε δύο πύργους1, δ Μακάριος de Sainte Menehould 

οχύρωσε τον Χάρακα, δ Γουλιέλμος de Sains οχύρωσε τήν Κιβωτό καί δ 

Thierry de Los οχύρωσε τήν εκκλησία της αγίας Σοφίας στ/) Νικομήδεια2. 

"Ετσι, δλες οί λατινικές δυνάμεις είχαν συγκεντρωθεί στον κόλπο της Νικο

μήδειας. Ό Θεόδωρος Λάσκαρις πολιόρκησε διαδοχικά τήν Κιβωτό, τήν Κύ

ζικο, καί τή Νικομήδεια, χωρίς δμως καμιά επιτυχία. Κάθε του προσπάθεια 

σταματούσε μέ τήν άφιξη λατινικών δυνάμεων άπο τήν Κωνσταντινούπολη, 

μέ επικεφαλής τον αυτοκράτορα Ερρίκο 3 . Σύμφωνα μέ δσα αναφέρει ό de 

Villehardouin, μια μέρα δ Thierry de Los μέ τους άντρες του βγήκαν νά 

χορτοκοπήσουν. Δυνάμεις τοΰ Θεοδώρου αιχμαλώτισαν τον Thierry de Los 

καί τους άντρες του 4. Μιά νέα πολιορκία της Νικομήδειας άρχισε. Ή άφιξη τοΰ 

'Ερρίκου, ωστόσο, ανάγκασε τον Θεόδωρο να τήν εγκαταλείψει καί να αποσυρ

θεί προς τή Νίκαια 5. Ή πρόταση τοΰ Θεοδώρου γιά εκεχειρία δύο ετών 

έγινε ευχαρίστως δεκτή άπο τους Λατίνους, πού έ'τσι θά έπαυαν νά πολεμοΰν 

σέ δύο μέτωπα, στή Μικρά 'Ασία καί στή Θράκη. "Ορος της εκεχειρίας, γιά 

τον Θεόδο^ρο, ήταν ή καταστροφή τών οχυρώσεων της Νικομήδειας καί της 

Κυζίκου. Σ' αντάλλαγμα γιά τήν αποχώρηση τών Λατίνων, δ Θεόδωρος θά 

απελευθέρωνε τον Thierry de Los καί τους άντρες του 6 . Ή συμφωνία συνά

φθηκε τον Μάιο/'Ιούνιο τοΰ 1207 7. 

""Αν ακολουθήσαμε άπο κοντά τή διήγηση τοΰ Γοδεφρίδου de Villehardouin 

είναι επειδή δσα αναφέρει διαφωτίζουν δύο χωρία τοΰ εγκωμίου τοΰ Νικήτα 

Χωνιάτη στον Θεόδωρο Λάσκαρι. Νά τί αναφέρει δ Χωνιάτης 8 : Οί λατίνοι, 

πού πήγαν νά βοηθήσουν τον Δαβίδ Κομνηνό κατέλαβαν τή Νικομήδεια. Ό 

Θεόδωρος στράφηκε εναντίον τους, θέλοντας τον τοΐχον εξαλεϊψαι καί τους 

τούτον αλείφοντας. Μέ ένα μικρό απόσπασμα δ Θεόδωρος επιτέθηκε στους 

Λατίνους, οί όποιοι ούδ' οΐοίπερ εξήεσαν τοιούτοι καί επανήεααν, άλλα συ-

1. Villehardouin, La conquête, § 454, σελ. 269-271, πρβλ. σελ. 59 σημ. 2. 
2. Στο 'ίδιο, § 455, 460, 463, 271, 275, 279. Ό Μακάριος de Sainte Menehould εμ

φανίζεται καί ώς επικεφαλής της Κιβωτού (§ 464, σελ. 281 ). Χάραξ καί Κιβωτός ήταν δύο 
οχυρές θέσεις, ή μια απέναντι στην άλλη, στον κόλπο της Νικομήδειας. 

3. Στο ίδιο, § 463, σελ. 279 κ.έ., § 476, σελ. 291 κ.έ., § 480, σελ. 295 κ.έ. 
4. Στο ίδιο, § 482, σελ. 297 κ. έ. 
5. Στο ίδιο, § 485, σελ. 299 κ.έ. 
6. Στο ίδιο, § 487, σελ. 303 κ.έ. 
7. D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1674. 
8. Ν. Χωνιάτη, λόγοι, άρ. 14, σελ. 145. 
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χνούς μεν άνδρας πολλούς και ίππους άποβα/,όμενοι τήν δ' άποσκενήν άπασαν 

της στοατείας άποσεισάμενοι. . . ώς εν πνεύματι τήν Κωνσταντίνου είσέδυσαν. 

Μέ τή συνθήκη τοΰ Μαΐου/'Ιουνίου 1207, δ Θεόδωρος Λάσκαρις πέτυχε 

νά καταστραφούν οί οχυρώσεις της Κυζίκου καί της Νικομήδειας καί νά απο

χωρήσουν οί Λατίνοι άπο τήν περιοχή. Σ ' αυτούς τους δρους τοΰ μονάρχη 

τοΰ κράτους της Νικαίας αναφέρεται το πρώτο χωρίο τοΰ εγκωμίου, θεωρώντας 

τήν αποδοχή τους άπο τους Λατίνους ώς επίτευγμα τοΰ έγκωμιαζομένου. 

'Εξάλλου, ή νίκη πού δ Νικήτας Χωνιάτης αποδίδει στον Θεόδωρο Λάσκαρι, 

καί πού στην πραγματικότητα εϊναι ή νίκη τοΰ 'Ανδρόνικου Γίδου στα περίχωρα 

(τραχείας καί οχι Τραχείας) της Νικομήδειας, είναι ή αιχμαλωσία τών αν

δρών τοΰ Thierry de Los καί ή πολιορκία πού ακολούθησε: Ό Χωνιάτης 

κάνει απολογισμό τών απωλειών τών Λατίνων, γιά νά καταλήξει στην απο

χώρηση τους γιά τήν Κωνσταντινούπολη. 

Στο εγκώμιο τοΰ Νικήτα Χωνιάτη μετατρέπονται σέ ενα καί μοναδικό 

επεισόδιο δύο ξεχωριστά γεγονότα: α) Ή πολιορκία της 'Ηράκλειας καί ή 

στροφή τοΰ Θεοδώρου κατά τών Λατίνων ή, όπως γράφει δ Ερρίκος de Va

lenciennes, ή υποχώρηση του, πού χρονολογείται στίς αρχές τοΰ χειμώνα 

τοΰ 1206 καί πριν τήν αποστολή στρατευμάτων άπο τον αυτοκράτορα 'Ερρίκο 

στην Μικρά 'Ασία. β) Ή δράση τοΰ Θεοδώρου κατά τών Λατίνων στην περιοχή 

της Νικομήδειας, άπο τά τέλη Μαρτίου καί εως τον Μάιο/'Ιούνιο τοΰ 1207. 

"Αρα το εγκώμιο γράφτηκε δταν δ Θεόδωρος επέστρεψε στή Νίκαια, το καλο

καίρι τοΰ 1207, ενα χρόνο περίπου μετά τήν ανακήρυξη τοΰ πρώτου ηγέτη 

τοΰ κράτους της Νικαίας σέ βασιλέα1. 

Η ΕΚΛΟΓΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ 

Στίς αρχές της τεσσαρακοστής τοΰ 1207, ό Θεόδωρος Αάσκαρις εκφώνησε 

Ιναν λόγο εις τήν εϊσοδον της νηστείας, πού εϊχε γράψει ό Νικήτας Χωνιάτης 2. 

Ό λόγος αυτός εμφανίζει έ'ντονα τήν προετοιμασία τοΰ κράτους τής Νικαίας 

γιά νά επιτεθεί στους Λατίνους πού είχαν καταλάβει τήν περιοχή τής Νικο

μήδειας3. 'Ωστόσο, λείπει, στο ρητορικό αύτδ έ'ργο, κάθε αναφορά στή χρίση 

καί τή στέψη τοΰ Θεοδώρου καί ή εξουσία του χαρακτηρίζεται ώς φιλόθεος, 

οχι δμως εκ Θεοϋ^. 'Αντίθετα, στο εγκώμιο, καθώς καί στον λόγο, πού δ 

1. Πρβλ. Γεωργίου Άκροπολίτη, Χρονική συγγραφή, (Georgii Acropolitae, Opera, 
vol. Ι), Ικδ. A. H e i s e n b e r g , ανατύπωση μέ διορθώσεις P. W i r Ι h, Στουτγάρδη 
1978, σελ. 11. 

2. Ν. Χο>νιάτη, λόγοι, άρ. 17, σελ. 176 κ.έ., γιά τη χρονολόγηση: V a n D i e t e n , 
δπ. π., σελ. 164 - 165. 

3. Στο ίδιο, σελ. 184 - 185. 
4. Στο ίδιο, σελ. 176, γρ. 4 - 5 . 
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Νικήτας Χωνιάτης έγραψε γιά νά εκφωνηθεί άπο τον Θεόδωρο Λάσκαρι 

στην αρχή τής τεσσαρακοστής τοΰ 1208, το περίφημο σελέντιον1, υπάρχουν 

εκφράσεις πού αναφέρονται στή χρίση καί τή στέψη τοΰ μονάρχη τοΰ κράτους 

της Νικαίας 2. ΟΊ εκφράσεις αυτές θεωρήθηκε δτι άποτελοΰν άπλα ρητορικά 

σχήματα, άφοΰ πατριάρχης στή Νίκαια δέν εκλέχτηκε πριν άπο το 1208 3 . 

'Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί λόγοι, οί όποιοι μάς κάνουν νά αναθεωρήσουμε τή 

χρονολόγηση τής εκλογής τοΰ πρώτου πατριάρχη στή Νίκαια, πού έ'κανε δ Α. 

Heisenberg στα 1923 καί πού αποδέχτηκαν έκτοτε δλοι οί ερευνητές4. 

Ό Heisenberg πρότεινε το 1208 ώς έτος εκλογής τοΰ πρώτου πατριάρχη 

στην Νίκαια, αποκλείοντας το 1207. Ποια εϊναι τά επιχειρήματα μέ τά όποια 

απορρίφθηκε το έ'τος 1207; Το πρώτο άπο τά επιχειρήματα εϊναι δτι δ Θεό

δωρος Λάσκαρις είχε καλέσει τή σύνοδο, ή δποία θά εξέλεγε τον πατριάρχη, 

για τήν τρίτη εβδομάδα τής τεσσαρακοστής, πού το 1207 ήταν ανάμεσα στή 

18η καί τήν 24η Μαρτίου. "Ομως, κατά τον Heisenberg, δ διάκονος Νικό

λαος Μεσαρίτης, δ όποιος ήταν δ διακομιστής τής αλληλογραφίας ανάμεσα 

στον Θεόδωρο καί τον κλήρο τής Κο^νσταντινούπολης, βρισκόταν στην Κων

σταντινούπολη στίς 17 Μαρτίου τοΰ 1207 καί εκφωνούσε επιμνημόσυνο λόγο 

γιά τον αδελφό του 'Ιωάννη. Κατά συνέπεια ήταν δύσκολο ή μάλλον αδύνατο 

νά βρίσκεται τήν επομένη στή Νίκαια. Το δεύτερο επιχείρημα εϊναι δτι στά 

τέλη τοΰ \ 206 καί τίς αρχές τοΰ 1207, ή περιοχή τής Νικομήδειας ήταν σέ 

εμπόλεμη κατάσταση καί, τον Μάρτιο τοΰ 1207, δ Θεόδωρος Λάσκαρις πο

λιορκούσε τήν Κύζικο. 

Ώ ς προς το πρώτο επιχείρημα υπάρχουν ο'ι ακόλουθες παρατηρήσεις: Ό 

επιμνημόσυνος λόγος πού εκφώνησε στά σαράντα τοΰ άδελφοΰ του δ Νικό

λαος Μεσαρίτης, δέν είναι υποχρεωτικό να διαβάστηκε στον τάφο τοΰ 'Ιωάννη. 

Οί εκφράσεις τον ενταυθοί κειμένου θεσπέσιου ανδρός καί εις τον σον έστράφην 

επιτάφιόν τε και επικήδειον και περικνκλώ σον τον τόμβον 5 δέν άποτελοΰν 

τεκμήριο δτι δ λόγος εκφωνήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, δπου εϊχε ταφεΐ δ 

'Ιωάννης. 

1. Στο ίδιο, άρ. 13, σελ. 120 κ.έ., γιά τή χρονολόγηση: Van D i e t e n , δπ.π., σελ. 142. 
2. Ν. Χωνιάτη, λόγοι, άρ. 14, σελ. 133, 134, 138, άρ. 13, σελ. 121, 126 127, βλ. καί 

παρακάτω, σελ. 70. 
3. Βλ. σελ. 60 σημ. 1. 
4. Α. H e i s e n b e r g , Neue Quellen zur Geschichte des lateinischen Kaisertums 

und der Kirchenunion: II. Die Unionsverhandlungen vom 30. August 1206. Patriar
chenwahl und Kaiserkönung in Nikaia 1208, Sitzungsberichte der Bayerischen Aka
demie der Wissenschaften, Philosophisch - philologische und historische Klasse, 
Jahrgang 1923,2, = Quellen und Studien zur spätbyzantinischen Geschichte, Gesam
melte Arbeiten ausgewählt von H. - G. Beck , Variorum Reprints, Λονδίνο 1973, 
Π, σελ. 10-12. 

5. Ν. Μεσαρίτη, Επιτάφιος εΐζ τον εν μοναχοϊς μακαριώτατον και δαιον Ίωάννην 
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Πρώτα άπ' δλα, θά πρέπει νά τονιστεί δ απολογητικός χαρακτήρας τοΰ 

επιμνημόσυνου αυτού λόγου. Ό Μεσαρίτης, έκτος άπο τά συνήθη βιογραφικά 

σε ενα επιτάφιο λόγο, παραθέτει καί μια λεπτομερή έ'κθεση τοΰ διαλόγου ανά

μεσα στον καρδινάλιο-λεγάτο Βενέδικτο de Sainte Susanne καί τον 'Ιωάννη 

Μεσαρίτη καθώς καί το γράμμα προς τον πάπα Ίννοκέντιο Γ', πού δ νεκρός 

εϊχε συντάξει στο όνομα τοΰ κλήρου τής Κωνσταντινούπολης, μέ το όποιο 

ζητούσε την άδεια νά εκλέξει πατριάρχη στην πόλη, σύμφωνα μέ τή βυζαντινή 

παράδοση α. 

Τδ κοινό τοΰ Νικολάου Μεσαρίτη, έ'τσι δπως ορίζεται άπο τδν επιμνημό

συνο λόγο, το αποτελούσαν ώριμοι άντρες πού γνώριζαν τον νεκρό καί τήν 

οικογένεια του καθώς καί τήν αντίθεση του στους Λατίνους2. Ό Νικόλαος 

Μεσαρίτης απευθύνεται σ' έναν ιερό σύλλογο3, πού βέβαια θά μπορούσε νά 

εϊναι καί ή μοναστική κοινότητα τοΰ 'Ιωάννη, άλλα πού εϊναι δυνατόν νά ήταν 

καί τά μέλη τής εκκλησίας, τά όποια θα έπαιρναν μέρος στή σύνοδο, άφοΰ 

μάλιστα γίνεται λόγος γιά το Πανελλήνιον χοροστάσιον4, πού συνάχθηκε γιά 

νά τιμήσει τον νεκρό. 

Πράγματι μποροΰμε νά υποθέσουμε δτι δ επιμνημόσυνος λόγος τοΰ Νικο

λάου Μεσαρίτη γιά τον αδελφό του εκφωνήθηκε στή Νίκαια τή 17 Μαρτίου 

1207, παραμονή τής έναρξης τής συνόδου, μπροστά σ δσους είχαν συγκεντρω

θεί γιά νά πάρουν μέρος στην εκλογή τοΰ πατριάρχη. Στδ μνημόσυνο αυτό, 

δ πρωταγωνιστής τής εκλογής πατριάρχη στή Νίκαια Νικόλαος Μεσαρίτης 

έ'κανε ένα ιστορικό, γιά δσους θά συμμετείχαν στή σύνοδο, τών ματαίων προσπα

θειών τής βυζαντινής εκκλησίας τής Κωνσταντινούπολης νά εξασφαλίσει τήν 

αυτονομία της καί τή δυνατότητα νά εκλέγει επί τόπου δικό της πατριάρχη D. 

Ώ ς προς το δεύτερο επιχείρημα τοϋ Heisenberg, πού άφορα τή γενική κατά

σταση τής περιοχής, θά πρέπει νά τονιστεί δτι οί πολεμικές επιχειρήσεις δέν 

άρχισαν, δπως φαίνεται, παρά στά τέλη Μαρτίου τοΰ 1207. Ό Θεόδωρος 

Λάσκαρις εΐχε συμφωνήσει με τον βούλγαρο μονάρχη Ίωαννίτζη νά επιτε

θούν ταυτόχρονα στους Λατίνους, δ ένας στή Νικομήδεια, δ άλλος στην Άδρια-

νούπολη, αναγκάζοντας τους νά πολεμίσαυν σέ δύο μέτωπα 6 . Οί επιχειρήσεις 

Μεσαρίτην. . . Ικδ. Α. H e i s e n b e r g , Neus Quellen. . . : Ι. Der Epitaphios des 
Nikolaos Mesarites auf seinen Bruder Johannes, Sitzungsberichte. . . 1922, ( =Quel-
len und Studien. . . ) , σελ. 16, γρ. 19 - 20, σελ. 71, γρ. 32 - 34. 

1. Στο ίδιο, σελ. 52 κ.έ. 
2. Στο ίδιο, σελ. 19 - 20. 
3. Στο ίδιο, σελ. 17, γρ. 8. 
4. Στο ίδιο, σελ. 42: αδελφέ, ο σύλλογος ούτος δια σέ συνελήλφε, δια σε το χορο

στάσιον έπιδεμήκει το Πανελλήνιον. 
5. "Εξάλλου, είναι δύσκολο νά φανταστούμε δτι ό Νικόλαος Μεσαρίτης θά μπορούσε 

νά εκφωνήσει ενα λόγο μέ τόσες άντιλατινικές αναφορές στην κατεχόμενη βασιλεύουσα. 
6. D ö 1 g e r, Regesien, άρ. 1673. 
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τοΰ Ί ω α ν ν ί τ ζ η άρχισαν μετά τήν 7η Μαρτίου καί οπωσδήποτε προς τά τέλη 

τοΰ μήνα, άφοΰ δ λατίνος αυτοκράτορας Ε ρ ρ ί κ ο ς υπολόγιζε νά συγκεντρώσει 

τά στρατεύματα του στίς 15 'Απριλίου, γ ιά νά αντεπιτεθεί 1 . 'Εξάλλου, δ 

Θεόδωρος Λάσκαρις πολιόρκησε τήν Κιβωτό στίς 31 Μαρτίου, καί αυτή ήταν 

ή πρώτη του επιχείρηση στην περιοχή τής Νικομήδειας, μετά άπο μιά σύντομη 

πολιορκία τής Κυζίκου 2. Κατά συνέπεια, τ ίποτα δέν εμπόδιζε νά γίνει ή μετα

φορά τής αίτησης τών Κωνσταντινοπολιτών στή Νίκαια καί νά εκδόθηκαν τά 

προστάγματα τοΰ Θεοδώρου γιά τή σύγκλιση τής συνόδου γύρω στην αρχή 

τής τεσσαρακοστής, πού το 1207 άρχιζε στίς 26 Φεβρουαρίου 3 . 

Τίς υποθέσεις αυτές ενισχύουν ενδείξεις άπο τήν έξέτασ/) τών κειμένων. 

Σ τ ο γράμμα, μέ το δποΐο ο'ι Κωνσταντινοπολίτες ζητούσαν άπο τον Θεόδωρο 

νά ενεργήσει γιά τήν εκλογή πατριάρχη στή Νίκαια, γίνεται λόγος γ ια εχΟί-

στονς άποστάτας, στους οποίους ήταν υποταγμένος δ κλήρος τής π ό λ η ς 4 . 

Ή αποτυχία τοΰ βυζαντινού κλήρου τής Κωνσταντινούπολης το 1206 νά εξα

σφαλίσει τήν αυτονομία του άπο τον καρδινάλιο-λεγάτο Βενέδικτο de S a i n t e 

Susa ine, ή σιωπή τοΰ π ά π α Ίννοκεντίου σχετικά μέ το αίτημα τους γιά εκλογή 

βυζαντινού πατριάρχη στην πόλη, ή ολοένα πιο πιεστική κατάσταση πού δη

μιουργούσε δ λατίνος π α τ ρ ι ά ρ χ η ς 5 φαίνεται δτι οδήγησαν κάποια μέλη τής 

βυζαντινής εκκλησίας να υποταχθούν στίς λατινικές εκκλησιαστικές αρχές. 

Πράγματι , δ λατίνος πατριάρχης Θωμάς Morosini ζήτησε άπο τον π ά π α 

οδηγίες γ ιά τον τρόπο μέ τον δποΐο θά συμπεριφερόταν στους βυζαντινούς 

ιεράρχες πού ήταν πρόθυμοι νά υποταχθούν στή λατινική εκκλησία, χωρίς δμως 

καί νά χρισθοΰν σύμφωνα μέ το λατινικό τ υ π ι κ ό 6 . Ή κατάσταση πού εϊχε 

δημιουργηθεί άπο τήν έλλειψη ανώτατης βυζαντινής εκκλησιαστικής αρχής 

άπαιτοΰσε μιά άμεση λύση, καί είναι δύσκολο νά φανταστεί κανείς δτι δ βυ

ζαντινός κλήρος τής Κωνσταντινούπολης άφησε νά κυλίσει ενα έτος χωρίς νά 

αντιδράσει. 

Το περιεχόμενο τοΰ γράμματος, πού ό κλήρος τής Κωνσταντινούπολης 

1. Villehardouin, La conquête, § 459, 462, σελ. 275, 279. 

2. Στο ίδιο, § 463, σελ. 279. 
3. Ό Νικόλαος Μεσαρίτης περιγράφει τά δύο ταξείδια του στή Νίκαια. Το πρώτο, 

κατά το όποιο μετέφερε το δίητήριον τών Κωνσταντινοπολιτών 2 γίνε αϊ περίοδο κρεοφα
γίας, ενώ το δεύτερον, μετά τή μεταφορά τοϋ προστάγματος τοϋ Θεοδώρου στην Κωνσταν
τινούπολη, έγινε σέ περίοδο νηστείας ( H e i s e n b e r g , Neu", Quellen. . . II, σελ. 40, 
45). Πρβλ. επίσης D ο 1 g e r, Regesten, άρ. 1681, 82. 

4. H e i s e n b e r g , Neue Quellen. . . II, σελ. 27: είς χείρας παραδοθέντες έχΟιστων 
αποστατών. 

5. Πρβλ., στο ίδιο, σελ. 15 κ.έ. τήν απαγόρευση τοϋ λατίνου πατριάρχη στους βυζαν
τινούς κληρικούς νά ΐερουργοϋν άν δέν αναφέρουν το ονομά του στή λειτουργία. 

6. Acta Innocenta ΡΡ III (1198- 1216) έ'κδ. T h . Η a 1 u s c y n k y j , Βατι
κανό 1944, άρ. 109, σελ. 341. 
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απηύθυνε στον Θεόδωρο, καί το περιεχόμενο τοΰ εγκωμίου στο ϊδιο πρόσωπο, 

έκτος άπο τους κοινούς τόπους, έ'χουν καί εμφανείς καί ουσιαστικές ομοιότη

τες, πού μας υποβάλλουν τήν εντύπωση ύπαρξης μιας κοινής πηγής ιδεολο

γημάτων, πού έ'χουν σαν στόχο τήν κάλυψη τών διεκδικήσεων τοΰ κράτους 

τής Νικαίας νά θεωρηθεί ώς δ νόμιμος συνεχιστής τής βυζαντινής αυτοκρα

τορίας1. 'Ωστόσο, στο γράμμα υπάρχει μιά αρκετά σαφής μνεία πού μας 

βοηθά νά τοποθετήσουμε χρονικά τήν αίτηση γιά τήν εκλογή τοΰ πατριάρχη. 

Ή μνεία αύτη είναι σημαντική καθώς δέν ταυτίζεται απόλυτα μέ τά δσα 

αναφέρει δ Νικήτας Χ<ονιάτης στο εγκώμιο. Πρόκειται γιά τή σύλληψη Τούρ

κων αιχμαλώτων σέ μιά πολεμική σύγκρουση 2. Χωρίς αμφιβολία, ή σύγκρουση 

αυτή δέν ήταν άλλη άπο τή νίκη τοΰ Θεοδώρου επί τοΰ Μανουήλ Μαυροζώμη 

καί τών στρατευμάτων τοΰ σουλτανάτου τοΰ 'Ικονίου3. Ένώ, δμως, γιά τδν 

Νικήτα Χωνιάτη, στο εγκώμιο, ή νίκη τοΰ Θεοδώρου οδήγησε τους Τούρκους 

νά ζητήσουν ειρήνη, μέ τους πιο ευνοϊκούς δρους γιά τή βυζαντινή πλευρά, 

γιά τους κληρικούς τής Κωνσταντινούπολης οί Τοΰρκοι ήταν εσαεί δνσμεναί-

νοντες^. Ή διαφορετική αντιμετώπιση τών σχέσεων τοΰ κράτους τής Νικαίας 

μέ το σουλτάνο τοΰ 'Ικονίου άπο τά δύο κείμενα δείχνει δτι αναφέρονται σέ δύο 

διαφορετικές περιόδους τών σχέσεων αυτών. Στα γράμμα τών Κωνσταντι

νοπολιτών κληρικών, ή ειρήνη μέ τους Σελτζούκους δέν εϊχε ακόμη συμφωνηθεί. 

Γνωρίζουμε δτι ή νίκη τοΰ Θεοδώρου έπί τοΰ Μανουήλ Μαυροζώμη συνο

δεύτηκε άπο τήν αναγόρευση τοΰ πρώτου ώς βασιλέα5. 'Ωστόσο, ή νίκη τοΰ 

μονάρχη τής Νικαίας περιορίστηκε άπο το δτι, γιά νά κλείσει ειρήνη μέ το 

σου?^τάνο, αναγκάστηκε νά παραχωρήσει στον Μανουήλ Μαυροζώμη τίς 

περιοχές πού περιλάμβαναν τή Λαοδίκεια καί τίς Χώνες6. Ή παραχώρηση 

αύτη τού Θεοδώρου υπαγορεύτηκε άπο τήν ανάγκη νά εξασφαλίσει τά νώτα 

1. Τέτοια ιδεολογήματα ήσαν: ή επικράτηση τοΰ Θεοδώρου έπί τών ιδρυτών αυτονό

μων επικρατειών, ό προσεταιρισμός Λατίνων, ή θέση τοϋ Θεοδώρου στή βυζαντινή κοινωνία 

καί ή προοδευτική άνοδος του στον θρόνο, κλπ. Ό μητροπολίτης 'Αθηνών Μιχαήλ Χωνιά

της, σέ επιστολή του προς τον γυναικοθεϊο τοϋ Θεοδώρου Βασίλειο Καματηρό, αποδίδει 

στον αποδέκτη -ψ πρωτοβουλία τών κινήσεων τόσο γιά νά θεωρηθεί το κράτος τής Νικαίας 

συνεχιστής τής βυζαντινής αυτοκρατορίας δσο καί γιά τήν εκλογή τοΰ πατριάρχη [Μιχαήλ 

'Ακομινάτου τοϋ Χωνιάτου. Τά σωζόμενα, εκδ. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , τόμ. Β', 'Αθήνα 

1880, άρ. 129, σελ. 258). 

2. H e i s e n b e r g , Neue Quellen... II, σελ. 27, γρ. 1 4 - 1 5 . Στο ίδιο χωρίο 

μνημονεύεται καί σύλληψη Λατίνων. 

3. Ν. Χωνιάτη, Ιστορία, σελ. 626, λόγοι, άρ. 14, σελ. 136 - 137. 

4. H e i s e n b e r g , Neue Quellen. . . II, σελ. 27. 

5. Ν. Χωνιάτη, 'Ιστορία, σελ. 626: ο δέ Λάσκαοις Θεόδωρος. . . άποκρουσάμενος εκεί

νον (Μανουήλ Μαυροζώμη) καί έξέρυθρον πέδιλον υποδύεται και βασιλεύς 'Ρωμαίων ύφ' 

όλων τών έώων άναγορενται πόλεων. 

6. Στο ίδιο, σελ. 638, διαφορετική είναι ή εκδοχή τοϋ I b n Bibi γιά τά γεγονότα καί 

τή συμφωνία (Π. D u d a , Die Seltschukengeschichte des Ibn Bibi, Κοπεγχάγη 1959, 
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του, γ ιά νά αρχίσει τίς επιχειρήσεις κατά τών Λατίνων στή Νικομήδεια. ν Η τ α ν 

το τ ίμημα μέ το όποιο εξασφάλιζε τήν ειρήνη μέ τδ σουλτανάτο, δπως μέ τή 

συμφωνία μέ τον Ί ω α ν ν ί τ ζ η εξασφάλιζε τή διάσπαση των λατινικών δυνάμεοιν. 

Τή σύναψη ειρήνης μέ το σουλτανάτο πρέπει λοιπόν νά τήν τοποθετήσουμε 

στά ίδια χρονικά πλαίσια μέ τή συμφωνία πού δ Θεόδωρος έκαμε μέ τον 

Ί ω α ν ν ί τ ζ η καί οπωσδήποτε μετά τήν αποστολή τοΰ γράμματος άπα τον κλή

ρο τής Κωνσταντινούπολης, στο όποιο μνημονεύονται οί εχθρικές τάσεις τών 

Σελτζούκων. Τδ γράμμα πρέπει νά γράφτηκε λίγο πριν τήν τεσσαρακοστή 

τοΰ 1 2 0 7 ] . 

Σ τ δ εγκώμιο τοΰ Νικήτα Χωνιάτη στον Θεόδωρο υπάρχει ένα εκτεταμένο 

χωρίο σχετικό μέ τον μονάρχη τοΰ κράτους τής Νικαίας ώς εκλεκτού τοΰ 

Θεοΰ 2 . Τδ χωρίο αυτό βρίσκεται ανάμεσα στή μνημόνευση τών σχέσεων μέ τδ 

σελτζουκικο σουλτανάτο, πού παρουσιάζονται σαν σύνολο, καί τήν εξιστό

ρηση τών γεγονότων τής Πλουσιάδας, τής 'Ηράκλειας καί τής Νικομήδειας, 

πού, δπως είδαμε, εμφανίζονται σαν ένα καί μοναδικό επεισόδιο. ΛΑν καί ή 

παράθεση τών γεγονότων στο εγκώμιο εϊναι θεματική, κατά γεωγραφική 

περιοχή, δ συγγραφέας παρεμβάλλει, περίπου χρονολογικά, τήν αναφορά σέ 

ενα σημαντικό γεγονός, τή χρίση καί τή στέψη τοΰ Θεοδώρου. 

Ή σύνοδος στή Νίκαια έγινε τήν τρίτη εβδομάδα τής τεσσαρακοστής τοΰ 

1207, δηλαδή άπδ τή 18η έως τήν 25η Μαρτίου. Ή τελευταία ημέρα τής 

συνόδου, ή ημέρα τοΰ Εύαγγελισμοΰ, ήταν ή πιο κατάλληλη μέρα γιά τήν 

ενθρόνιση τοΰ Μιχαήλ Δ ' τοΰ Αύτωριανοΰ, τοΰ πρώτου πατριάρχη πού εκλέ

χτηκε στή Ν ί κ α ι α 3 . Είναι γνο^στό δτι γιά τή χρίση τοΰ Θεοδώρου, ό πατριάρ

χης έπρεπε νά παρασκευάσει μύρο, πού ετοιμάζεται τήν μεγάλη Π έ μ π τ η , καί 

εϊναι πιθανό νά έχρισε καί νά έστεψε τον μονάρχη τοΰ κράτους τής Νικαίας τήν 

Κυριακή τοΰ Π ά σ χ α , πού το 1207 ήταν στίς 18 ' Α π ρ ι λ ί ο υ 4 . 

σελ. 38 - 39). Γιά τή χρονολόγηση της συμφωνίας, ή εκδοχή τοΰ Ibn Bibi δεν προσθέτει 
τίποτα, ενώ ή άντιπαράστασή της μέ τήν εκδοχή τοΰ Χωνιάτη μας οδηγεί σέ ενα ζήτημα 
έκτος θέματος· πρβλ. D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1668a, b. 

1. Πρβλ. σελ. 68 σημ. 3. 
2. Ν. Χωνιάτη, λόγοι, άρ. 14, σελ. 137 - 139. 
3. "Ισως οί δύο πράξεις τοϋ ^Γιχαήλ Δ' Λύτωρειανοϋ, ή εγκύκλιος προς τον στρατό 

καί ή επιστολή του στον Θεόδωρο, πού τον πληροφορεί γιά τήν αποστολή τής εγκυκλίου 
(Ν. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς , Cinq actes inédits du patriarche Michel Aut>rsianos, REB 
25, 1967, σελ. I l l - 145, ειδ. 115 - 120 (Documents et éludes sur les mstituttions dj 
Byzance (Vile - XVe s.), Variorum Reprints XV, Λονδίνο 1976) είναι αυτής τής 
εποχής. 

4. Μεταξύ τής 2ας 'Απριλίου 1207, κατά τήν όποια έληξε ή πολιορκία τής Κιβωτοϋ 
άπο τον Θεόδωρο (Villehardouin, La conquête § 471, σελ. 287) καί ώς τίς αρχές Μαΐου, 
οπότε πολιόρκησε τήν Κύζικο (§ 476, σελ. 291 ) δέν αναφέρονται πολεμικές επιχειρήσεις 
στην περιοχή τοΰ κόλπου της Νικομήδειας. 
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"Οταν δ Θεόδωρος Α' Λάσκαρις επέστρεφε στίς αρχές τοΰ καλοκαιριού τοΰ 

1207 άπό τήν εκστρατεία του κατά τών Λατίνων στην περιοχή τής Νικομή

δειας, είχε ήδη περάσει περίπου έ'νας χρόνος άπό τότε πού αναγορεύτηκε βασι

λέας καί μερικοί μήνες άπο τότε πού ό πατριάρχης τδν έστεφε αυτοκράτορα1. 

Τδ εγκώμιο τοΰ Χωνιάτη καί το σελέντων δείχνουν δτι ανάμεσα στίς ρητορικές 

εκφράσεις καί τίς τελετουργίες υπήρχε απόλυτη ακολουθία. 

Π. ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ 

1. Πρβλ. το γράμμα τοΰ κλήρου στή σύζυγο τοϋ Θεοδώρου, γιά τήν εκλογή πατριάρχη 
( H e i s e n b e r g , Neue Quellen. . . II, σελ. 30): ταινιωθείητε δε καί ΰμεϊς οί τής ευσέ

βειας κράτορες τω της αυτοκρατορίας στεφάνφ και τω τής ευσέβειας σνμβόλψ εμπορπη-
ϋείητε διαδήματι. 
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