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ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 8 (2008i2012)

Οὐ γὰρ δὴ µετριώτεροι τῶν Ἑσπερίων ἐχθρῶν
οἱ παρὰ τῆς Ἀνατολῆς ὁρµώµενοι Τοῦρκοι:
Ο ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α΄ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 14ΟΥ ΑΙΩΝΑ∗

Ο 14ος αιώνας υπήρξε για το Βυζάντιο η κρισιµότερη καµπή της πορείας
του προς την πτώση. Ήταν µια εποχή έντονων εναλλαγών, η οποία καθορίi
στηκε κυρίως από τη σχεδόν απρόσκοπτη και ουσιαστικά µη αναστρέψιµη
εξάπλωση των γειτόνων της αυτοκρατορίας εις βάρος της, αλλά και τις συi
νεχιζόµενες δυναστικές διαµάχες που οδήγησαν σε έντονες εσωτερικές αναi
ταράξεις και στην κατάρρευση της οικονοµίας.
Κατά το πρώτο µισό του 14ου αιώνα, αποφασιστικό ρόλο διαδραµάτιi
σαν οι εµφύλιες συρράξεις. Η Μακεδονία και η Θράκη χρησιµοποιήθηκαν ως
το θέατρο των εχθροπραξιών, αρχικά, ανάµεσα στον αυτοκράτορα Ανδρόi
νικο Β΄ Παλαιολόγο και τον εγγονό του Ανδρόνικο Γ΄ ενώ, στη συνέχεια,
επήλθε ρήξη µεταξύ της χήρας του Ανδρόνικου Γ΄, Άννας της Σαβοsας, και
του µεγάλου δοµέστικου Ιωάννη Καντακουζηνού. Οι συγκρούσεις αυτές
έδωσαν την ευκαιρία στους εξωτερικούς εχθρούς της αυτοκρατορίας να
πραγµατοποιήσουν πολλές επιδροµές ή και να εγκατασταθούν στα βυζανi
τινά εδάφη. Οι πρώτοι που επωφελήθηκαν από την κατάσταση ήταν τα βαλi
κανικά κράτη. Οι παλιοί ανταγωνιστές του Βυζαντίου στα Βαλκάνια, οι
Βούλγαροι, διατηρούσαν τις διεκδικήσεις τους στη Μακεδονία, ενώ η Σερi
βία εκδήλωνε έντονα τις ηγεµονικές προθέσεις της έως το 1346, οπότε ο Σέρi
βος κράλης Στέφανος ∆ουσάν στέφθηκε βασιλεὺς Ῥωµαίων1.
Η περίοδος των εµφυλίων υπήρξε και η πρώτη φορά που ένας νέος ισχυi

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥ∆ΩΝΗΣ, Ἐπιστολαί, έκδ. R.iJ. LOENERTZ, Démétrius Cydonès Correspondance, τ.
ΙiII [Studi e Testi, 186, 208], Città del Vaticano 1958i1960, αρ. 31322i23 (στο εξής: ΚΥ∆ΩΝΗΣ,
Ἐπιστολαί). Η πρώτη µορφή αυτού του άρθρου µε τίτλο «Θεόδωρος Παλαιολόγος και Βαρi
θολοµαία Αcciaiuoli: η Πελοπόννησος στα τέλη του 14ου αιώνα» παρουσιάστηκε στην Ηµεi
ρίδα του διεπιστηµονικού µεταπτυχιακού σεµιναρίου «Νίκος Οικονοµίδης» µε τίτλο Το
Βυζάντιο τον 14ο αιώνα: συρρίκνωση και εξέλιξη, αντιπαλότητες και ακτινοβολία που
πραγµατοποιήθηκε στις 29/4/2010.
1. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΣ, Ῥωµα|κῆς Ἱστορίας λόγοι, έκδ. L. SCHOPEN, Nicephori Gregorae Byi
zantina Historia, τ. ΙiΙΙ, Bonnae 1829i1830, έκδ. I. BEKKER, Nicephori Gregorae Historiae Byi
*
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ρός αντίπαλος παρουσιάστηκε στα ευρωπα¤κά εδάφη της αυτοκρατορίας.
Ήταν οι Οθωµανοί Τούρκοι2, που κατάφεραν να παραγκωνίσουν τα υπόi
λοιπα τουρκικά εµιράτα της Μικράς Ασίας και να καταλάβουν τις εναποi
µείνασες βυζαντινές κτήσεις της περιοχής3. Το 1326 παραδόθηκε η Προύσα,
το 1331 η Νίκαια και το 1337 η Νικοµήδεια, ενώ η προέλαση συνεχίστηκε
στην Ευρώπη µε την κυριαρχία τους το 1354 στην Καλλίπολη και το 1361
στην Αδριανούπολη4. Ωστόσο, η εδραίωση των Οθωµανών στην Ευρώπη ξεi
zantinae libri postremi, τ. III Bonnae 1855, τ. ΙΙ, σ. 74616i7475. Βλ. J. W. BARKER, The question
of ethnic antagonisms among Balkan states of the fourteenth century, στο: Peace and war in
Byzantium. Essays in honor of George T. Dennis, S.J., T. S. MILLER – J. NESBITT (επιµ.), Wai
shington, D.C. 1995, σ. 165i177· M. BARTUSIS, The settlement of Serbs in Macedonia in the era
of Dušan’s conquests, στο: Studies on the internal diaspora of the Byzantine Empire, HÉLÈNE
AHRWEILER – ANGELIKI E. LAIOU (επιµ.), Washington, D.C. 1998, σ. 151i159· G. SOULIS, The
Serbs and Byzantium during the reign of Tsar Stephen Dušan (1331i1355) and his successors,
Washington, D.C. 1984.
2. Στην παρούσα µελέτη θα χρησιµοποιηθούν οι όροι «Οθωµανός» και «οθωµανικός» αναφοi
ρικά µε το Οθωµανικό εµιράτο της Βιθυνίας. Ο όρος «τουρκικός» χρησιµοποιείται για να
προσδιορίσει δυνάµεις τουρκικών πληθυσµών µε µεικτή σύνθεση ή πειρατές.
3. Γενικά για την επέκταση των Οθωµανών στην Μικρά Ασία βλ. C. CAHEN, PreiOttoman
Turkey. A general survey of the material and spiritual culture and history, c. 1071i1330, αγγλ.
µτφρ. J. JONESiWILLIAMS, New York 1968· Γ. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣiΑΡΝΑΚΗΣ, Οἱ πρώτοι Ὀθωµανοί. Συµi
βολή εἰς τὸ πρόβληµα τῆς πτώσεως τοῦ ἑλληνισµοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας (1282i1337) [Texte
und Forschungen zur byzantinischineugriechischen Philologie, 41], Ἀθῆναι 1947· H. İNALCIK,
The Ottoman Empire. The classical age, 1300i1600, London 1973· M. F. KÖPRÜLÜ, Les origines
de l’Empire Ottoman [Études Orientales, 3], Paris 1935 (αγγλ. M. F. KÖPRÜLÜ, The origins of
the Ottoman Empire, µτφρ. G. LEISER, Albany 1992)· W. L. LANGER – R. P. BLAKE, The rise of
the Ottoman Turks and its historical background, The American Historical Review 37 (1932)
468i505· S. J. SHAW, History of the Ottoman Empire and modern Turkey, τ. I: Empire of the
Gazis: The rise and decline of the Ottoman Empire, 1280i1808, Cambridge University Press,
Cambridge 1976· S. VRYONIS, JR., The decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the
process of Islamization from the eleventh through the fifteenth century, Los Angeles 1971· P.
WITTEK, The rise of the Ottoman Empire [Royal Asiatic Society Monographs, 23], New York
1938 [ανατ. New York 1971]. Βλ. επίσης τις νεώτερες µελέτες JULIAN CHRYSOSTOMIDES, The
Byzantine Empire from the eleventh to the fifteenth century, στο: The Cambridge history of
Turkey, I: Byzantium to Turkey, 1071J1453, KATE FLEET (επιµ.), Cambridge University Press,
Cambridge 2009, σ. 6i50· R. P. LINDNER, Anatolia, 1300i1451, αυτόθι, σ. 102i137· C. IMBER, The
Ottoman Empire 1300i1481, Istanbul 1990· C. KAFADAR, Between two worlds. The construction
of the Ottoman state, University of California Press, Berkeley – Los Angeles 1996· H. W. LOWRY,
The nature of the early Ottoman state, State University of New York Press, Albany 2003· NEVRA
NECIPOĞLU, Byzantium between the Ottomans and the Latins. Politics and society in the late
Empire, Cambridge University Press, Cambridge 2009 (στο εξής: NECIPOĞLU, Byzantium)· ELIZi
ABETH A. ZACHARIADOU, L’Asie Mineure turque, στο: Le monde byzantin, ΙΙΙ: Byzance et ses
voisins, 1204J1453, ANGELIKI LAIOU – CÉCILE MORRISSON (επιµ.), Paris 2011, σ. 369i399.
4. Για την πτώση της Αδριανούπολης βλ. ELISABETH A. ZACHARIADOU, The conquest of Adrii
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κίνησε από τη Θράκη και οφείλεται κυρίως στη συνεργασία τους µε τον
Ιωάννη Καντακουζηνό, ο οποίος διατηρούσε συµµαχικές σχέσεις, κατά πρώi
το λόγο µε τον ηγεµόνα των Οθωµανών Ορχάν αλλά και µε άλλους Τούρi
κους αρχηγούς στον πόλεµο εναντίον του Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγου5.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό της περιόδου είναι η διαρκής παρουσία των
∆υτικών. Ο ελλαδικός χώρος φιλοξενούσε φραγκικές ηγεµονίες, κατάλοιπα
της ∆΄ Σταυροφορίας, όπως το πριγκηπάτο της Αχαsας, αλλά και ισχυρές βεi
νετικές κτήσεις, κυρίως στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, που κυριαρi
χούσαν στο εµπόριο και τη ναυτιλία.
Ταυτόχρονα, νέες δυνάµεις µε καθαρά στρατιωτικό χαρακτήρα και προi
σανατολισµό, όπως οι Καταλανοί και οι Ιωαννίτες ιππότες, εµφανίστηκαν
στο προσκήνιο. Η Καταλανική Εταιρεία, ειδικότερα, ήταν µια οµάδα µιi
σθοφόρων που κάλεσε ο ίδιος ο Ανδρόνικος Β΄ για να αντιµετωπίσει τις
τουρκικές επιδροµές στη Μικρά Ασία και στη συνέχεια πέρασαν στα ευρωi
πα¤κά εδάφη της αυτοκρατορίας ερχόµενοι σε σύγκρουση µε τους φράγκους
ηγεµόνες. Το 1311 στη µάχη της Κωπαsδας, οι Καταλανοί πέτυχαν συντριi
πτική νίκη εναντίον των Φράγκων και κατέλαβαν το δουκάτο των Αθηνών6.
Οι Ιωαννίτες ιππότες αντίθετα, που είχαν εγκαταλείψει τους Αγίους Τόπους
µετά την πτώση της Άκρας το 1292, εγκαταστάθηκαν στα ∆ωδεκάνησα το
1306 χωρίς να δείχνουν περαιτέρω επεκτατική διάθεση7.
∆ιαφοροποιηµένη από αυτήν της υπόλοιπης αυτοκρατορίας παρουσιάζεi
ται στον µελετητή η εικόνα της Πελοποννήσου κατά τα τέλη του 14ου αιώνα,
για την οποία η µόνη σοβαρή απειλή υπήρξε ο Μαύρος Θάνατος, η επιδηµία
βουβωνικής πανώλους που επεκτάθηκε σε όλη την Ευρώπη το 1347i13488.

5.

6.

7.

8.

anople by the Turks, Studi Veneziani 12 (1970) 211i217 (= Η Ι∆ΙΑ, Romania and the Turks,
c.1300Jc. 1500 (Variorum reprints), London 1985, XII]· H. İNALCIK, The conquest of Edirne
(1361), Archivum Ottomanicum 3 (1971) 185i210. Για την Καλλίπολη βλ. P. CHARANIS, On the
date of the occupation of Gallipoli by the Turks, Byzantinoslavica 16 (1955) 113i117.
ELIZABETH A. ZACHARIADOU, The emirate of Karasi and that of the Ottomans: two rival states,
στο: Η Ι∆ΙΑ, Studies in preJOttoman Turkey and the Ottomans [Variorum reprints] Aldershot
– Burlington 2007, VIII, σ. 233. Για τις σχέσεις του Καντακουζηνού µε τους Τούρκους βλ. ενi
δεικτικά J. GILL, John VI Cantacuzenus and the Turks, Βυζαντινά 13 (1985) 55i76.
Βλ. ενδεικτικά K. M. SETTON, The Catalans in Greece, 1311i1380, στο: The History of the CruJ
sades, III: The Fourteenth and Fifteenth Centuries, Ο Ι∆ΙΟΣ (επιµ.), University of Wisconsin
Press, Madison 1975, σ. 167i224.
Βλ. σχετικά και A. LUTTRELL – ELIZABETH A. ZACHARIADOU, Sources for Turkish history in the
Hospitallers’ Rhodian archive 1389i1422 [Πηγές, 14], Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών/Ινστιτούτο Βυi
ζαντινών Ερευνών, Athens 2008.
…ἔγιναν δὲ καὶ θανατικὰ θ΄. τὸ/ µέγα ἤγουν τὸ πρῶτον ἐν ἔτει/ ‚ςωνς΄. τὸ δεύτερον ἐν ἔτει/
‚ςωοα΄. τὸ τρίτον ἔγινεν ἐν ἔτει/ ‚ςωπβ΄. τὸ τέταρτον ἔγινεν ἐν/ ἔτει ‚ςω΄. τὸ πέµπτον ἔγινεν
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Στην Πελοπόννησο, κατά την Παλαιολόγεια εποχή, η ισχύς και τα εδάφη
της αυτοκρατορίας αυξάνονταν συνεχώς. Για περίπου δύο αιώνες, η βάση
του Βυζαντίου στην περιοχή υπήρξε το δεσποτάτο του Μορέως, ένα ιδιόi
τυπο κρατικό µόρφωµα, εξαρτηµένο και συγχρόνως ανεξάρτητο από την
Κωνσταντινούπολη. Η διαφορά ανάµεσα στην Πελοπόννησο και τις υπόi
λοιπες βυζαντινές επαρχίες αφορούσε στο πρόσωπο που ασκούσε την εξουi
σία. Ο εκάστοτε δεσπότης, πάντα έµπιστος συγγενής του αυτοκράτορα,
αναλάµβανε την ευθύνη να υλοποιήσει την πολιτική του κέντρου και ταυi
τόχρονα να σχεδιάσει τη δική του διπλωµατική και πολιτική πορεία. Ένας
τέτοιος άνθρωπος είναι το κύριο πρόσωπο της µελέτης αυτής, ο δεσπότης
του Μορέως Θεόδωρος Α΄ Παλαιολόγος, η διαδροµή του οποίου σχετίστηκε
µε πολλά σηµαντικά γεγονότα της εποχής του.
Αρχής γενοµένης από τον Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο, από το 1262, οπότε οι
Βυζαντινοί επανήλθαν στην Πελοπόννησο, οι Παλαιολόγοι αυτοκράτορες
έδωσαν ξεχωριστή σηµασία στην εδραίωση του κράτους της Πελοποννήσου.
Το µεγαλύτερο µέρος της είχε κατακτηθεί σχεδόν αµέσως µετά την άλωση
του 1204 και είχε ιδρυθεί το φραγκικό πριγκηπάτο της Αχαsας από τους Γουi
λιέλµο Champlitte και Γοδεφρείδο Βιλλεαρδουίνο. Ο τελευταίος βυζαντινός
θύλακας, η Μονεµβασία, παραδόθηκε το 1248 στον Γουλιέλµο Βιλλεαρi
δουίνο έπειτα από τριετή πολιορκία.
Η νίκη, όµως, του Μιχαήλ Η΄ στην Πελαγονία το 1259 και η τριετής αιχi
µαλωσία του Βιλλεαρδουίνου στη Νίκαια είχαν ως αποτέλεσµα την παραi
χώρηση στους Βυζαντινούς της Μονεµβασίας και του Μυστρά, του φρουρίου
που ο ίδιος ο Γουλιέλµος είχε ανεγείρει. Η επιστροφή των Βυζαντινών στην
Πελοπόννησο συνοδεύτηκε από την οργάνωση του διοικητικού συστήµαi
τος στην περιοχή και την αποστολή στρατιωτικών δυνάµεων υπό τον
αδελφό του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου, καίσαρα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
Μετά την εδραίωση του βυζαντινού κράτους στην Πελοπόννησο, κατά τη
διάρκεια της βασιλείας του Μιχαήλ Η΄, τη διοίκηση ανέλαβε ένας αξιωµαi
τούχος µε ενιαύσια θητεία που είχε τον τίτλο κεφαλή9. Μεταξύ του 1270 και

ἐν/ ἔτει ‚ςωθ΄. τὸ ἕκτον ἔγινεν ἐν ἔτει/ ‚ςζ΄. τὸ ἕβδοµον ἔγινεν ἐν ἔτει/ ‚ςιη΄, τὸ ὄγδοον ἔγιJ
νεν ἐν ἔτει/ ‚ςκς΄. τὸ ἔννατον ἔγινεν ἐν ἔτει/ ‚ςλθ΄…, Βραχέα Χρονικά, έκδ. P. SCHREINER,
Die byzantinischen Kleinchroniken, τ. ΙiΙΙΙ [Corpus Fontium Historiae Byzantinae 12], Wien
1975i1979, αρ. 33, §6D (στο εξής: Βραχέα Χρονικά). Βλ. και την λεπτοµερέστατη περιγραφή
που παραδίδει για την ασθένεια ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ, Ἱστορίαι, έκδ. L. SCHOPEN, Ioi
annis Cantacuzeni ex imperatoris Historiarum libri IV, τ. IiIII, Bonnae 1828i1832, τ. ΙΙΙ, σ.
4915i5219 (στο εξής: ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ).
9. L. MAKSIMOVIĆ, The Byzantine provincial administration under the Palaiologoi, Amsterdam
1988, σ. 117 κ.εξ., ιδιαίτερα σ. 132i133.
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του 1290 ο χρόνος της θητείας του αυξήθηκε, για πρακτικούς λόγους, ενώ η
έδρα της κεφαλής µεταφέρθηκε από τη Μονεµβασία στον Μυστρά.
Έως και το 1380, η απόλυτη κυριαρχία της περιοχής ανήκε στην οικογέi
νεια των Καντακουζηνών, ακόµη και πριν από την εµφάνιση του Ιωάννη
ΣΤ΄ στο πολιτικό προσκήνιο της πρωτεύουσας, λόγω της επιρροής και της µεi
γάλης εγγείου ιδιοκτησίας που διέθετε η οικογένεια στην Πελοπόννησο. Μάi
λιστα, ανάµεσα στους πρώτους διοικητές ήταν ο πατέρας του Ιωάννη
Καντακουζηνού, αλλά και ο πεθερός του Ανδρόνικος Παλαιολόγος Ασάν10.
Ο Ιωάννης ΣΤ΄, ύστερα από την ανάρρησή του στον θρόνο, θέλησε να αναi
βαθµίσει τον διοικητή της Πελοποννήσου και να δηµιουργήσει µια νέα ηγεi
µονία, αυτόνοµη και ταυτόχρονα εξαρτώµενη από την πρωτεύουσα11. Νέος
επικεφαλής τέθηκε ο δευτερότοκος γιος του Μανουήλ Καντακουζηνός12, ο
οποίος εστάλη το 1349 στον Μυστρά, φέροντας πλέον τον τίτλο του δεσπότη13.
Ο Μανουήλ κατάφερε να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον τάξης και ευµάi
ρειας, σε µια περιοχή προβληµατική, σύµφωνα, τουλάχιστον, µε την αφήi
γηση του Ιωάννη Καντακουζηνού14. Παρ’ όλα αυτά, όταν το 1380 πέθανε
άτεκνος, ανέκυψαν προβλήµατα µέσα στην επικράτεια του δεσποτάτου. Την

10. Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, έκδ. E. TRAPP κ.ά., Wien 1976i1994 (κ.εξ. ως
Addenda), αρ. 1489 (στο εξής: PLP).
11. D. A. ZAKYTHINOS, Le Despotat grec de Morée, τ. IiII, 2η έκδοση συµπληρωµένη από τη
ΧΡΥΣΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ, London 1975, τ. Ι, σ. 94 (στο εξής: ZAKYTHINOS, Despotat).
12. D. M. NICOL, The Byzantine family of Kantakuzenos (Cantacuzenus), ca. 1100i1460. A gei
nealogical and prosopographical study, Washington, D.C. 1968, αρ. 25 (στο εξής: NICOL, Kani
takuzenos)· PLP, αρ. 10981· ZAKYTHINOS, Despotat, τ. Ι, σ. 95i113.
13. Βραχέα Χρονικά, αρ. 33, §7D: …ἐν ἔτει ͵ωνζʹ ἦλθεν ὁ δεσπότης ὁ ΚατακουζηJ
νὸς εἰς τὸν Μωρέα.
14. ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ, τ. ΙΙΙ, σ. 853i862: Ἐπεὶ δὲ καὶ Πελοπόννησος διέφθαρτο παντάπασιν οὐ
µόνον ὑπὸ τῶν Περσῶν στόλοις µεγάλοις ἐπιόντων καὶ ὑπὸ Λατίνων τῶν τὴν παρ’ ἝλληJ
σιν ἈχαNαν λεγοµένην κατεχόντων, ὑπηκόων ὄντων πρίγγιπι, ἀλλὰ καὶ µᾶλλον ὑπὸ σφῶν
αὐτῶν, διηνεκῶς ἀλλήλοις ἀντικαθισταµένων καὶ διαρπαζόντων τὰ ἀλλήλων καὶ ἀποJ
κτεννόντων, καὶ κῶµαι µὲν ἀτείχιστοι ὑπὸ τῶν ἔξωθεν ἀνάλωνται πολεµίων, αἱ πόλεις δὲ
ὑπὸ τῶν ἐνοικούντων, καὶ παντάπασι προσεδοκῶντο ἐκλιπεῖν· πρόνοιάν τινα αὐτῶν ποιJ
ήσασθαι ἐσκέψατο ὁ βασιλεύς. Μείζω δὲ οὐκ ἔχων, τὸν υἱὸν ἔπεµψε δεσπότην τὸν Μανουὴλ
τριήρεσιν, ἄρξοντα Πελοποννησίων καὶ πρόνοιαν ποιησόµενον τὴν δυνατήν. ὃς ἐλθὼν
πρῶτα µὲν τὰς ἐµφυλίους ἔλυσε στάσεις, τούς τε πρώτους ἀρχοµένους κολάζων, ὥσπερ δίJ
καιον, καὶ τοὺς ἄλλους ἐκφοβῶν µὴ τοῖς ὁµοίοις ἐγχειρεῖν. ἔπειτα δὲ καὶ πρὸς Λατίνους θέJ
µενος σπονδὰς, ἀβλαβεῖς τοὺς οἰκείους ἐξ ἐκείνων διετήρει, καὶ πρὸς τοὺς βαρβάρους
ἀντικαθιστάµενος καὶ µάχαις πολλαῖς νικήσας, ἔπεισε µὴ πάνυ Πελοποννησίων καταφροJ
νεῖν. ἐξ ὧν αἵ τε πόλεις ἀνεῤῥώννυντο καὶ ὥσπερ ἀναφέρειν ἐκ µεγάλων συµφορῶν ἐδόJ
κουν, καὶ ἡ χώρα συνῳκίζετο, ἀδείας οὔσης τοῖς ἀγροῖς ἐνδιατρίβειν, καὶ ἡ Σκυθῶν
ἐρηµοτέρα Πελοπόννησος ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἐφαίνετο γεωργουµένη, καὶ τῆς µελλούσης
εὐεξίας οὐκ ἀγεννεῖς παρείχετο ἐλπίδας.
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εξουσία ανέλαβε προσωρινά ο αδελφός του Ματθαίος15, έκπτωτος αυτοi
κράτορας. Η προχωρηµένη ηλικία του δεν επέτρεπε να συνεχίσει την επιi
τυχή διακυβέρνηση του Μανουήλ, καθώς γρήγορα ξέσπασε επανάσταση που
πήγαζε µέσα από την οικογένεια των Καντακουζηνών.
Ο Ματθαίος είχε δύο γιους, τον Ιωάννη16, που έφερε τον τίτλο του δεi
σπότη, και τον σεβαστοκράτορα ∆ηµήτριο17. Επικεφαλής της στάσης υπήρξε
ο ένας από αυτούς τους δύο άνδρες. Οι πηγές δεν αναφέρουν το όνοµά του
και οι σύγχρονοι µελετητές εµφανίζονται διχασµένοι. Οι Karl Hopf, ∆ιονύi
σιος Ζακυθηνός και Rodolphe Guilland θεώρησαν ότι πρόκειται για τον ∆ηi
µήτριο, ενώ οι Giuseppe Gerola και George Dennis για τον Ιωάννη18.
Οι ενδείξεις δεν είναι επαρκείς για την υποστήριξη κάποιας από τις δύο
θεωρίες, αφού ακόµη και ο Μανουήλ Β΄ στον επιτάφιο λόγο που συνέθεσε
για τον Θεόδωρο Α΄ αναφέρεται στα γεγονότα αυτά χωρίς να κατονοµάζει
τον υπαίτιο της στάσης, ενώ µάλιστα τον αναφέρει ως ανηψιό του Θεόδωi
ρου19. Νοµίζω όµως ότι ο Ιωάννης, λόγω και του τίτλου που έφερε αλλά και
της εµφάνισής του στην εικόνα της Παναγίας Αρτοκωστά, αν και χωρίς τα

15. ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ, τ. ΙΙΙ, σ. 35810i12: …Καντακουζηνὸς δὲ ὁ βασιλεὺς πανοικεσίᾳ τὸν υἱὸν παJ
ραλαβὼν, ἀπέπλευσεν εἰς Πελοπόννησον τριήρεσι µακραῖς πρὸς Μανουὴλ δεσπότην, τῶν
υἱῶν τὸν ἕτερον. Για τον Ματθαίο βλ. NICOL, Kantakuzenos, αρ. 26· PLP, αρ. 10983· ZAKYi
THINOS, Despotat, τ. Ι, σ. 114i117.
16. NICOL, Kantakuzenos, αρ. 49· PLP, αρ. 10972.
17. NICOL, Kantakuzenos, αρ. 50· PLP, αρ. 10961. ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ, τ. ΙΙΙ, σ. 3582i5: …Ἰωάννην καὶ
∆ηµήτριον τοὺς υἱοὺς Ματθαίου τοῦ τῆς γυναικὸς ἀδελφοῦ τιµῶν ἠξίωκε τῶν
ἐπιφανεστάτων παρὰ Ῥωµαίοις, δεσπότην µὲν τὸν Ἰωάννην ἀποδείξας, τὸν δὲ ∆ηµήτριον
σεβαστοκράτορα…
18. R. GUILLAND, Études sur l’histoire administrative de l’Empire Byzantin: le despote, Revue des
Études Byzantines 17 (1959) 52i89, ιδιαίτερα σ. 62, 72· K. HOPF, Geschichte Griechenlands vom
Beginn bis auf unsere Zeit, Leipzig 1876 [ανατ. New York 1960]· ZAKYTHINOS, Despotat, τ. Ι,
σ. 117i118. Πρβλ. G. DENNIS, The reign of Manuel II Palaeologus in Thessalonica, 1382i1387
[Orientalia Christiana Analecta, 159], Rome 1960, σ. 116, σηµ. 40 (στο εξής: DENNIS, Reign)·
G. GEROLA, L’ effige del despota Giovanni Cantacuzeno, Byzantion 6 (1931) 379i387.
19. …τοῦ µὲν τῆς µητρὸς ἡµῶν ἀδελφοῦ, τοῦ καὶ ταυτησὶ τῆς τοῦ Πέλοπος ἄρχοντος, ἀρίστου
µὲν ὄντος τὴν φύσιν, καλῶς δὲ ἄρχειν εἰδότος, ἤδη τὸν βίον ἀπολιπόντος οὐκ ἐπὶ παιδί
τινι, τοῦ δὲ ἀδελφοῦ ἐκείνου τὴν ἀρχὴν διαδεξαµένου, ὄντος µὲν πάνυ χρηστοῦ καὶ τὸ
σχῆµα ὑπερτέρου καὶ τὸν χρόνον γεραιτέρου, ὑπὸ δὲ παιδὸς θρασέος —δεῖ γὰρ τἀληθὲς
εἰπεῖν—κωλυοµένου ποιεῖν τὰ δέοντα καὶ διὰ τοῦτο πάντων ὁµοῦ φθειροµένων, αὐλητοῦ,
φασίν, Ἀρραβίου. ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, Λόγος ἐπιτάφιος εἰς τόν αὐτάδελφον αὐτοῦ δεJ
σπότην πορφυρογέννητον κῦριν Θεόδωρον τόν Παλαιολόγον, έκδ. JULIAN CHRYSOSTOMIDES,
Manuel II Palaeologus funeral oration on his brother Theodore [Corpus Fontium Historiae Byi
zantinae, 26], Thessaloniki 1985, σ. 11511i17 (στο εξής: Ἐπιτάφιος). …ὁ ἀνεψιὸς αὐτῷ, οὗ µικρῷ
πρόσθεν ἐµνήσθηµεν, πολλοῖς ἐπέθετο τρόποις, Τούρκοις καὶ Λατίνοις ἑαυτὸν µίξας. Εὐθὺς

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 20/01/2022 04:59:01 |

9. BASILOPOULOU:Layout 1

6/17/13

10:33 AM

Page 331

Ο ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α´ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 14ου ΑΙΩΝΑ

331

τυπικά διάσηµα του δεσπότη20, ήταν εκείνος που θα µπορούσε να οργανώi
σει µια τέτοιου µεγέθους στάση εναντίον του Θεόδωρου.
Ο θάνατος του Μανουήλ Καντακουζηνού και η ρευστή πολιτική κατάi
σταση που επικρατούσε στο δεσποτάτο οδήγησαν τον Ιωάννη Ε΄ στην απόi
φαση να στείλει τον γιο του Θεόδωρο ως δεσπότη στην Πελοπόννησο.
Σκοπός του, εκτός από την ειρήνευση της περιοχής, φαίνεται πως ήταν επίi
σης η εδραίωση της δυναστείας του στον Μορέα, όπως και η πάταξη των φίi
λαρχων τάσεων των τοπικών οικογενειών21.
Ο Θεόδωρος Παλαιολόγος22 ήταν ο τέταρτος γιος του Ιωάννη Ε΄ και της
Ελένης Καντακουζηνής. Φαίνεται πως, όταν έφτασε στον Μυστρά το φθιi
νόπωρο του 138223, είχε διάθεση να διευρύνει την επικράτειά του. Η κατάi
σταση της Πελοποννήσου έδειχνε πρόσφορη για να επιτευχθούν τα σχέδιά
του. Τα λατινικά κράτη που είχαν ιδρυθεί µετά την ∆΄ Σταυροφορία και ανi
θούσαν κατά τον 13ο αιώνα δεν διατηρούσαν την παλιά ισχύ τους. Το πριγi
κηπάτο της Αχαsας βρισκόταν σε µαρασµό υπό την εξουσία των Ανδεγαυών
βασιλέων της Νεάπολης. Το φραγκικό δουκάτο των Αθηνών είχε καταλυθεί
το 1311 από την Καταλανική Εταιρεία και υπό φραγκική κατοχή βρίσκονi
ταν µόνο το Άργος και το Ναύπλιο. Κραταιά παρέµενε η Βενετία που διέi
θετε σταθερές βάσεις στα σηµαντικά λιµάνια της Μεθώνης και της Κορώνης.

20.

21.

22.
23.

οὖν πάντα συνέχεεν ἀπὸ γαλήνης αἰγὶς φανείς, οὔπω τῶν πραγµάτων ἐπὶ τὰ κρείττω παJ
γέντων. Ἦν δὲ ταῖς ἀπειλαῖς φοβερὸς καὶ τοῖς ἔργοις οὐδὲν ἥττων, ἅτε ξένην ἔχων στρατιὰν
καὶ τῶν ἐπιχωρίων πολλοὺς καὶ κατέχων φρούρια ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτῷ δεδοµένα καί, συJ
νελόντα εἰπεῖν, πλὴν τοῦ παρὰ λόγον θρασύνεσθαι καὶ ἀδίκως µάχης ὑπάρξαι, τἆλλ’ οὐκ
ἀγενὴς ὢν οὐδ’ ἀµέτοχος µηχανηµάτων καὶ ποικιλίας (Ἐπιτάφιος, σ. 11716i24).
Η εικόνα χρονολογείται στα 1380i1387, προέρχεται από την περιοχή της Τσακωνιάς και
σήµερα βρίσκεται στη Βενετία. Βλ. ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ, Παναγία ἡ Ἀρτοκωστά, La beata
Vergine delle Grazie, Ἀρχαιολογική Ἐφηµερίς (1953i1954) 239i241. Πρβλ. NIKOL, Kani
takuzenos, σ. 157i159.
Ο Μανουήλ Β΄ στον επιτάφιο λόγο του Θεοδώρου, υποστηρίζει πως από κοινού ο Ματθαίος
και ο πατέρας του Ιωάννης ΣΤ΄, που είχε στο µεταξύ εγκατασταθεί στην Πελοπόννησο, ζήi
τησαν από τον Ιωάννη Ε΄ να στείλει τον Θεόδωρο στον Μυστρά: Ἐπιτάφιος, σ. 11313i16: Πλὴν
οὐκ ἄνευ θείου νεύµατος καὶ ῥοπῆς, δεοµένου µὲν ἐκεῖθεν τοῦ θείου, ἀξιοῦντος δὲ τοῦ πάπJ
που, κρίσει µὲν τῇ τοῦ πατρός, γνώµῃ δὲ τῇ τῆς µητρός, γνώµῃ δὲ καὶ ἡµετέρᾳ. Πρβλ. DENi
NIS, Reign, σ. 114i115. Για τους µεγάλους γαιοκτήµονες της Πελοποννήσου βλ. ZAKYTHINOS,
Despotat, τ. ΙΙ, σ. 211i226.
Av. PAPADOPULOS, Versuch einer Genealogie der Palaiologen, 1259i1453, αρ. 85 (στο εξής: PAi
PADOPULOS, Palaiologen)· PLP, αρ. 21460.
Την άφιξή του Θεόδωρου στον Μυστρά αναγγέλλει ο ∆ηµήτριος Κυδώνης σε επιστολή του
προς τον Ματθαίο Καντακουζηνό, το φθινόπωρο του 1382: ΚΥ∆ΩΝΗΣ, Ἐπιστολαὶ, αρ. 241.
Βλ. και R.iJ. LOENERTZ, La chronique brève moréote de 1423, στο: Mélanges E. Tisserant, τ. II
[Studi e Testi, 232], Città del Vaticano 1964, σ. 418i420 (στο εξής: LOENERTZ, Chronique).
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Ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στα σχέδια του Θεόδωρου διαδραµάτισε η
στάση του αδελφού του Μανουήλ24. Τους δύο άνδρες ένωναν µια ξεχωριστή
σχέση αφοσίωσης και σεβασµού, µια κοινή αντίληψη για την πολιτική, αλλά
και γνήσια αδελφική αγάπη και εµπιστοσύνη25. Ο επιτάφιος λόγος που ο αυi
τοκράτορας εκφώνησε στη µνήµη του Θεόδωρου το 1415 και ο τρόπος που
µιλάει γι’ αυτόν είναι ενδεικτικά της αµοιβαιότητας των αισθηµάτων αυτών.
Ο Θεόδωρος είχε υποστηρίξει τον Ιωάννη Ε΄ και τον Μανουήλ έναντι
των σφετεριστών Ανδρόνικου ∆΄ και Ιωάννη Ζ΄26. Όταν το 1376 ο Ανδρόνιi
κος κατέλαβε τον θρόνο, ο Θεόδωρος, που είχε ήδη ορισθεί από τον πατέρα
του Ιωάννη Ε΄ δεσπότης Θεσσαλονίκης, αρνήθηκε να εγκαταλείψει την Κωνi
σταντινούπολη για να περιθάλψει τον τραυµατισµένο Μανουήλ27. Οι δυο
τους και ο πατέρας τους έµειναν φυλακισµένοι στον Πύργο του Ανεµά έως το
1379, οπότε και κατάφεραν να δραπετεύσουν, ενώ, ο Ιωάννης Ε΄ αποκαταi
στάθηκε στον θρόνο µε τη βοήθεια του Οθωµανού σουλτάνου Μουράτ Α΄28.
Μεταξύ του 1379 και το 1381, ο Ανδρόνικος αντεπιτέθηκε και συνέλαβε

24. PAPADOPULOS, Palaiologen, αρ. 84· PLP, αρ. 21513.
25. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι πριν ο Μανουήλ αναχωρήσει για τη ∆ύση το 1399, άφησε
τη σύζυγό του Ελένη και τους δύο γιους του υπό την προστασία του Θεοδώρου.
26. P. CHARANIS, The strife among the Palaeologi and the Ottoman Turks, 1370i1402, στο: Ο Ι∆ΙΟΣ,
Social, economic and political life in the Byzantine Empire [Variorum reprints], London 1973,
σ. 287i300 (στο εξής: CHARANIS, Strife)· S. W. REINERT, The Palaiologoi, Yıldırım Bāyezīd and
Constantinople, June 1389iMarch 1391, στο: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ. Studies in honor of Speros
Vryonis, Jr., τ. I: Hellenic antiquity and Byzantium, J. S. LANGDON κ.ά. (επιµ.), New Rochelle
1993, σ. 289i365 (στο εξής: REINERT, Palaiologoi).
27. Ἐπιτάφιος, 1012i14: Καὶ τοίνυν τοῦ µὲν ἄστεος ἤδη κατειληµµένου, τῆς δὲ ἀκροπόλεως µοJ
νονουχὶ προκαλουµένης τοὺς ληψοµένους, τῆς στρατιᾶς τῆς περσικῆς προσπελασάσης τῷ
τείχει, ὀµνύντος µὲν τοῦ στρατηγοῦ, ὀµνύντων δὲ τῶν ἐκκρίτων ἐκεῖνον σῶν εἰς τὴν
αὑτοῦ παραπέµψειν ἀρχήνJἦν δὲ ἡ µητρόπολις Μακεδονίας καὶ πόλεις ἄλλαιJὅ τε πατήρ, ἥ
τε µήτηρ κἀγὼ καὶ οἷς ἐµέλησε περὶ ἐκείνου βουλεύσασθαι, συναινοῦντες ἦµεν τῇ πράξει,
ὄντος δὲ ἐν χεροῖν τοῦ ἔργου, ἔπειτα µετάµελος ἦκε τῷ πατρί· ἦν δὲ αἴτιος ἐγὼ µηδαµῶς βουJ
λόµενος εἶναι. Συνέβη δὲ ὡδί. Τετρωµένον µε τὴν κεφαλὴν καὶ τὼ πόδε εἶχεν ἀνακείµενον
ἐπὶ τῶν γονάτων καὶ διέµενεν ἀτρέµας, µηδαµῶς τὸ σῶµα κινῶν, οἴκτῳ τῷ πρὸς ἐµέ· ἔγνω
γὰρ ὡς κινηθεὶς ὀδύνην προξενήσει µου ταῖς πληγαῖς. Ὢν δὲ δυσαπόσπαστος διὰ τὸ φιJ
λεῖν, ἔµενεν ἐπιµελόµενός µου δακρύων. Πρβλ. DENNIS, Reign, σ. 42.
28. PLP, αρ. 19503. [ΜΙΧΑΗΛ] ∆ΟΥΚΑΣ, Βυζαντινοτουρκική ἱστορία, έκδ. V. GRECU, Ducas. Istoi
ria TurcoiBizantina (1341i1462) [Scriptores Byzantini, 1], Bucharest 1958, κεφ. 36i8, κεφ. 41i2:
…εἴσεισιν ἐν τῇ Πόλει Ἀνδρόνικος καὶ βασιλεὺς Ῥωµαίων ἀναγορεύεται, τὸν δὲ πατέρα
αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀδελφοὺς Μανουὴλ καὶ Θεόδωρον ἐγκλείστους ὁ πύργος, ὃν αὐτὸς εἶχεν ὡς
τάρταρον […] ∆ιετίαν οὖν καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ πύργῳ ἔγκλειστοι γενόµενοι ἀπέδρασαν
συνεργείᾳ τινὸς ἀλάστορος, ὄνοµα µὲν αὐτῷ Ἄγγελος…. Βλ. και Βραχέα Χρονικά, αρ. 22,
§17, αρ. 7, §§17Α, 19Α.
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αιχµαλώτους τη µητέρα του Ελένη και τον παππού του Ιωάννη ΣΤ΄ τους
οποίους κρατούσαν οι Γενουάτες στον Γαλατά29. Ο Θεόδωρος, αν και του
είχε ανατεθεί η διοίκηση του Μορέως πριν τον Μάιο του 1381, παρέµεινε
και πάλι στην Κωνσταντινούπολη για να µεσολαβήσει ανάµεσα στον παi
τέρα και τον αδελφό του30. Οι δύο αντίπαλοι κατέληξαν σε συµφωνία, ο
Ιωάννης Ε΄ διατήρησε τον θρόνο του και ο Ανδρόνικος και ο γιος του αναi
γνωρίστηκαν ως διάδοχοι. Η συµφωνία αυτή απέκλειε τον Μανουήλ, ο
οποίος εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη χωρίς την άδεια του πατέρα του31.
Την ίδια εποχή ο Θεόδωρος αναχώρησε για την Πελοπόννησο, ευρισκόµενος
σε διαρκή επικοινωνία µε τον Μανουήλ32.
Η δράση των δύο ανδρών ήταν παράλληλη, χωρίς όµως να εδράζεται
στην ίδια βάση. Ο Θεόδωρος έπρεπε να αντιµετωπίσει την επανάσταση του
Καντακουζηνού, ενώ ο Μανουήλ ξεκίνησε µια εκστρατεία ανάκτησης των
εδαφών της Μακεδονίας από τους Οθωµανούς, πιθανόν εκφράζοντας την
πικρία του προς τον Μουράτ για την εµπλοκή του στην αποκατάσταση του
Ανδρόνικου ∆΄33. Η αντίδραση του Μουράτ ήταν άµεση. Έστειλε στη Μαi
κεδονία µια µεγάλη στρατιωτική δύναµη µε επικεφαλής τον Hayreddîn Paşa,

29. Βραχέα Χρονικά, αρ. 22§ 20: …µετὰ δὲ δύο ἐνιαυτοὺς φυγόντες ἐκ τῆς φυλακῆς ὅ τε ἸωάνJ
νης ὁ Παλαιολόγος καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, κῦρ Μανουὴλ ὁ καὶ βασιλεὺς καὶ ὁ κῦρ Θεόδωρος,
ἀπῆλθον εἰς τὸν ἀµηρᾶν Ἀµουράτι, υἱὸν τοῦ Ὀρχάνη. καὶ µετ’ οὐ πολὺ παρέλαβον τὴν βαJ
σιλείαν. ὁ δὲ κῦρ Ἀνδρόνικος λαβὼν τὴν τούτου ὁµόζυγον Μαρίαν, τὸν πάππον ΚανταJ
κουζηνὸν καὶ τὴν µητέρα Ἑλένην ἀπῆλθεν εἰς τὸν Γαλατᾶν.
30. Ἐπιτάφιος, σ. 1118i16: Αὐτὸς δὲ ἐλπίζων οὕτως ἐκβήσεσθαι, δηλαδὴ καλῶς τὰ πράγµατα σχήJ
σειν, τῷ τοὺς Πελοποννησίους µεµαθηκέναι τὰ περὶ τοῦδε, καὶ µετ’ οὐ πολὺ µαθὼν κατὰ τὴν
δόξαν ἐκβεβηκότα, κέκρικεν ἔτι προσπαραµεῖναι ἕως ἂν πάντα γεγονὼς καὶ διαπραξάµεJ
νος ἴδῃ µὲν τὸν βασιλέα καὶ πατέρα ἐν τοῖς εἰωθόσιν ὄντα, πραγµάτων µὲν ἀπαλλαγέντα τεJ
λέως, γαλήνης δὲ λευκῆς ἀπολαύοντα, ἴδῃ δὲ καὶ τὴν µητέρα σὺν τῷ ἑαυτῆς πατρὶ καὶ ταῖν
ἀδελφαῖν οἴκαδε ἐπανελθοῦσαν ἐκ τῆς φρουρᾶς ἐν ᾗ κατείχοντο παρὰ τῶν Λατίνων…. Πρβλ.
DENNIS, Reign, σ. 43.
31. Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana, II: Acta patriarchatus ConstantinopoliJ
tani, 1315J1402, έκδ. FR. MIKLOSICH – J. MÜLLER, Vindobonae 1862, σ. 25i27. Πρβλ. DENNIS,
Reign, σ. 45.
32. ΛΑΟΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗΣ, Ἀποδείξεις ἱστοριῶν, έκδ. E. DARKÓ, Laonici Chalcocandylae hii
storiarum demonstrationes, τ. ΙiΙΙ, Budapest 1922i1927, τ. Ι, σ. 483i7: …ὕστερον µέντοι ΘεόJ
δωρον τὸν παῖδα αὐτοῦ ἐπιπέµπων ἐς Πελοπόννησον τελευτησάντων τῶν τοῦ
Καντακουζηνοῦ παίδων ἐν τῇ Σπάρτῃ, ἐγένετο ἐν τῇ Θέρµῃ σὺν τῷ ἀδελφῷ Ἐµµανουήλῳ,
καὶ αὐτόν τε τῆς Μακεδονίας καὶ Θετταλίας ἡγεµόνα. (στο εξής: ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗΣ). Πρβλ. R.i
J. LOENERTZ, Pour l’histoire du Péloponèse au XIVe siècle, 1382i1404, στο: Ο Ι∆ΙΟΣ, Byzantina
et FrancoJGraeca [Storia e Letteratura, 118], Roma 1970, σ. 234 (στο εξής: LOENERTZ, Péloi
ponèse).
33. CHARANIS, Strife, σ. 300i301.
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ο οποίος γρήγορα ανάγκασε τον Μανουήλ να υποχωρήσει και το 1383 ξεi
κίνησε την πολιορκία της ίδιας της Θεσσαλονίκης34.
Ο Θεόδωρος έδειξε αρχικά πως σύντοµα θα επικρατούσε των εσωτερικών
εχθρών του, ιδιαίτερα µετά τον θάνατο του επαναστάτη εξαδέλφου του, ένα
χρόνο µετά την άφιξή του35. Ωστόσο, οι υποστηρικτές του Καντακουζηνού,
βυζαντινοί άρχοντες και λατίνοι φεουδάρχες, µε τη βοήθεια Τούρκων και
Ναβαρραίων µισθοφόρων, συνέχιζαν να λεηλατούν την Πελοπόννησο, θέi
λοντας να εξαλείψουν τον θεσµό της κεντρικής διοίκησης στο δεσποτάτο
και να παραµείνουν ανεξέλεγκτοι.
Τα αίτια της κατάστασης αυτής πρέπει να αναζητηθούν κυρίως στον θάi
νατο του δεσπότη Μανουήλ Καντακουζηνού, οπότε και έλειψε η συγκροi
τηµένη διοίκηση από την περιοχή. Ο ∆ηµήτριος Κυδώνης, σε επιστολή του
προς τον Ματθαίο Καντακουζηνό, υπογραµµίζει ότι, µε την έλευση του Θεi
όδωρου Παλαιολόγου, η Λακωνική θα αποκτήσει και πάλι νόµους, σχόλιο
που καταδεικνύει τη σοβαρότητα των γεγονότων36.
Μια δεύτερη πηγή, που παραθέτει τα γεγονότα της περιόδου 1382i1387,
είναι ένα ποίηµα που επεγράφη στον ναό της Παναγίας στο χωριό Παρόρι
της Λακωνίας και χρονολογείται το 1389. Η σύνθεση αυτή περιγράφει τους
κατοίκους του Μορέως µε τα µελανότερα χρώµατα, χαρακτηρίζοντάς τους
ως κακούργους και δόλιους και εξιστορεί τις προσπάθειες του Θεόδωρου
να τους καθυποτάξει37. Μελετώντας τις πηγές αυτές αντιλαµβάνεται κανείς

34. ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗΣ, τ. Ι, σ. 425i12: Τότε µὲν οὖν οὕτως ἐτελεύτα ἀµφὶ τόνδε τὸν πόλεµον· µετὰ δὲ
ταῦτα ὡς Ἐµµανουῆλος ὁ τῶν Ἑλλήνων βασιλέως παῖς Θέρµην τὴν ἐν Μακεδονίᾳ, ΘεσσαJ
λονίκην ἐπικαλουµένην, ἐπιτροπεύων διίθυνε, καί τινος λαβόµενος ἐπιστάτου ἀµφὶ τήνδε
τὴν χώραν τῇ Φερρῶν πόλει ἐπιβουλεύων ἑάλω, πρὸς δὲ καὶ νεώτερα πράττων πρὸς ἈµουJ
ράτην, ἐπιπέµψας Χαρατίνην ἄνδρα µὲν µέγα δυνάµενον, διὰ σύνεσιν δὲ τὰ ἐς πόλεµον
οὐδενὸς τῶν παρ’ ἑαυτῷ λειπόµενον….
35. Ἐπιτάφιος, 1193i8: Ἀλλ’ ἐν τούτοις ἱσταµένων τῶν πραγµάτων ὡς ἐπὶ ξυροῦ, φασίν, ἡ καλῶς
ἰθύνουσα σοφία τόδε τὸ πᾶν καὶ πρυτανεύουσα τὸ συµφέρον ἑκάστῳ τὸν µὲν νεανίαν
ἐκεῖνον τῶν τῇδε µεταστήσασα οὐκ εἴασε πράττειν τὰ κατὰ νοῦν, ἄλλος δ’ ἂν εἶπε τὰ καθ’
αὑτοῦ, τὸν δὲ δεσπότην ὑµῖν δεσπότην πάσης ἔδειξε τῆς Πελοποννήσου, ἔργοις βεβαιοῦντα
τὴν κλῆσιν. Πρβλ. ZAKYTHINOS, Despotat, τ. Ι, σ. 126i127.
36. ΚΥ∆ΩΝΗΣ, Ἐπιστολαί, αρ. 24138i45: Τούτοις τε οὖν ἡµᾶς εὔφραινε, καὶ δὴ καὶ ταῖς ἀγαθαῖς
ἀγγελίαις, ἃς ἡµῖν θᾶττον ἥξειν ἐλπίζοµεν, ὡς δεδώκασι µὲν δίκην οἱ κακῶς κωµάσαντες
βάρβαροι, πέπαυται δὲ ἡ ἐκείνων ὕβρις, καὶ ἡ Λακωνικὴ βελτίοσι καὶ σωφρονεστέροις τῶν
Λυκούργου νόµων νῦν διοικεῖται. ταῦτα γάρ σε πιστεύοµεν πάντες δυνήσεσθαι, βασιλέως
µὲν πατρὸς εἰσηγουµένου τὰ δέοντα, βασιλέως δὲ υἱοῦ συµπονοῦντος· ὃς παρὰ σὲ δραµὼν
σὲ µὲν ἡδονῆς ἐµπλήσει φανείς, αὐτὸς δὲ σὲ καλὸν ἕξει θεατὴν πρὸς ὃν τὴν ἀρετὴν ἐπιδείJ
ξεται. Πρβλ. DENNIS, Reign, σ. 116.
37. Έκδ. R.iJ. LOENERTZ, Res gestae Theodori Ioann. F. Palaeologi. Titulus metricus A.D. 1389,
Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 25 (1955) 2071i13: Λόγος παλαιὸς δῶρον Θεοῦ, δε
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το µέγεθος της αντίδρασης των αρχόντων της Πελοποννήσου στην εγκατάi
σταση ενός Παλαιολόγου δεσπότη. Ανεξάρτητα από την προσωπικότητα
και τις όποιες φιλοδοξίες του ίδιου του Θεόδωρου, η ιδιότητα του ως γιου
του αυτοκράτορα τον καθιστούσε ανεπιθύµητο στο δεσποτάτο.
Οι λόγοι θα πρέπει να αναζητηθούν κυρίως στην εξέλιξη της θέσης των
ισχυρών οικογενειών της Πελοποννήσου από την ∆΄ Σταυροφορία και µετά.
Η εγκατάσταση των Φράγκων στην Πελοπόννησο δεν επηρέασε σχεδόν καi
θόλου την περιουσία και τα προνόµια των βυζαντινών αρχόντων, αφού ενi
τάχθηκαν ως ειδική κατηγορία στη φεουδαρχική αριστοκρατία του Μορέως,
τους δίνονταν δωρεές και οι γαίες τους δεν υπόκεινταν στον Σάλιο νόµο. Γεi
νικά, το δίκαιο στο οποίο ήταν υποκείµενοι οι Βυζαντινοί πριν τη φραγκική
κατάκτηση, διατηρήθηκε παράλληλα προς το φεουδαρχικό σύστηµα διανοi
µής γης και δικαιωµάτων ιδιοκτησίας των Φράγκων, ενώ τους αποδίδονταν
σηµαντικά αξιώµατα στη διοικητική ιεραρχία του πριγκηπάτου38. Μάλιστα,
παρόλο που η αφοµοίωση των αυτοχθόνων από τους Φράγκους είχε περιοi
ριστεί στη στενή γαιοκτητική ελίτ, έχει εκφραστεί η άποψη από τον David
Jacoby, ότι η ταύτιση των Βυζαντινών «φεουδαρχών» µε τους Λατίνους επιi
βράδυνε την εξάπλωση των Βυζαντινών του Μυστρά, γεγονός που αποδειi
κνύεται από το ότι έγιναν µόνο δύο σηµαντικές επαναστάσεις των
Βυζαντινών στη φραγκοκρατούµενη Πελοπόννησο, το 1262 και το 130439.

σπότης/ βασιλέων ἔγγονος, υἱός, τυγχάνων/ ἤχθη πρὸς ἡµᾶς ὡς κύριος τοῦ τόπου,/ ΚωνJ
σταντινούπολιν λιπὼν τὴν πατρίδα./ Σφόδρα ἀπειθείσοντες οἱ ἐγχώριοι,/ ἐχθροί, καJ
κοῦργοι καὶ δόλιοι ἐσκράτος,/ ἐφευρεταὶ κακῶν, κάκιστοι τοὺς τρόπους,/ µεστοὶ φθόνου,
ψεύδους, ἔριδος καὶ φόνου,/ ὅρκον πατοῦντες, ἁρπάζοντες τὰ ξένα,/ διαίρεσιν φιλοῦντες,
ὡς αἱµατώδη/ ἅπαντ’ ἔπραττον, ἐκβαλεῖν τε τοῦ θρόνου/ τοῦτον θέλοντες, ἐκφυγεῖν τῶν
ἐνθάδε,/ ἢ θανατῶσαι καὶ ἀδεσπότως µένειν (στο εξής: Res gestae). Πρβλ. DENNIS, Reign, σ.
115i117· LOENERTZ, Péloponèse, σ. 227i230.
38. Βλ. σχετικά D. JACOBY, Les archontes grecs et la féodalité en Morée franque, Travaux et MéJ
moires 2 (1967) 421i481, ιδιαίτερα σ. 446 κ.εξ.· Ο Ι∆ΙΟΣ, Social evolution in Latin Greece, στο:
A history of the Crusades, VI: The impact of the Crusades on Europe, K. M. SETTON (επιµ.),
University of Wisconsin Press, Madison 1989, σ. 175i221· ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΤΣΑ ΜΑΝΙΑΤΗiΚΟΚi
ΚΙΝΗ, Το «Χρονικό του Μορέως» και η Βυζαντινή Πρόνοια, Βυζαντιακά 14 (1994) 483i508·
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ∆. ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ, Ο θεσµός της υποτέλειας στη Φραγκοκρατούµενη Πελοπόνi
νησο σύµφωνα µε το Χρονικό του Μορέως: 1204i1377, Αθήνα 1991 (διπλωµατική εργασία).
39. D. JACOBY, The encounter of two societies: Western conquerors and Byzantines in the Peloi
ponnesus after the Fourth Crusade, στο: Ο Ι∆ΙΟΣ, Recherches sur la Méditerranée orientale du
XIIe au XVe siècles [Variorum reprints], London 1979, II, σ. 902· Ο Ι∆ΙΟΣ, Peasant mobility
across the Venetian, Frankish and Byzantine borders in Latin Romania, thirteenthififteenth
centuries, στο: I Greci durante la venetocrazia: uomini, spazio, idée (XIIIJXVIII sec.), Atti del
Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 3J7 dicembre 2007, CHRYSSA MALTEZOU – ANGEi
LIKI TZAVARA – DESPINA VLASSI (επιµ.) [Συνέδρια, 13], Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και
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Η επιστροφή των Βυζαντινών δεν απέβη προς όφελος των ισχυρών γαιi
οκτηµόνων της περιοχής, καθώς αρχικά οι πολεµικές συγκρούσεις µε τις δυi
νάµεις του πριγκηπάτου ήταν συνεχείς, δηµιουργώντας αναστάτωση στους
τοπικούς πληθυσµούς. Ωστόσο, όσο οι βυζαντινοί διοικητές δεν ήταν «µεi
γαλόσχηµοι» και µέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας, οι αντιδράσεις ήταν
περιορισµένες. Η παρουσία του Μανουήλ Καντακουζηνού, που πληρούσε
αυτές τις δύο προ¥ποθέσεις, δεν προκάλεσε τους άρχοντες της Πελοποννήi
σου, αφού η διακυβέρνησή του έπετο της αποµάκρυνσης του πατέρα του
από τον θρόνο. Ο Θεόδωρος Παλαιολόγος, αντίθετα, ήταν ένας νέος άνδρας
που κατείχε περίοπτη θέση στην αυτοκρατορική οικογένεια και αυλή, σταλi
µένος στην Πελοπόννησο µε δεδηλωµένο σκοπό να τους περιορίσει.
Πέραν αυτών των εσωτερικών προβληµάτων, ο Θεόδωρος απέκτησε
νέους εξωτερικούς αντιπάλους µε την άφιξη της Εταιρείας των Ναβαρραίων
στο πριγκηπάτο της Αχαsας. Οι Ναβαρραίοι ήταν µια οµάδα µισθοφόρων
που υποτίθεται πως εξυπηρετούσαν τα συµφέροντα του πρίγκηπα της
Αχαsας Jacques de Baux, αλλά ουσιαστικά επέδραµαν σε όλη την Πελοπόνi
νησο µε κάθε ευκαιρία. Επικεφαλής τους ήταν ο βάιλος του πριγκηπάτου
Mahiot de Coquerel και ο Πέτρος de San Superan. Οι Ναβαρραίοι έγιναν σύµi
µαχοι των στασιαστών Βυζαντινών, αποτελώντας ένα ακόµη ζήτηµα για τον
Θεόδωρο, που είχε στη διάθεσή του περιορισµένους ανθρώπινους και υλιi
κούς πόρους.
Υπό αυτές τις συνθήκες, οι δύο Παλαιολόγοι, ο Θεόδωρος και ο Μαi
νουήλ, βρίσκονταν σε δύσκολη θέση. Η αναζήτηση εξωτερικών συµµάχων
ήταν επιβεβληµένη. Ο Θεόδωρος αποφάσισε να προσεγγίσει τη Βενετία, καi
ταφέροντας ταυτόχρονα ένα χτύπηµα στους αντιπάλους του στο δεσποτάτο.
Προσέφερε τη Μονεµβασία στον καστελλάνο της Μεθώνης Πέτρο Grimani,
ως αντάλλαγµα για την υποστήριξη που προσέφερε στον Ιωάννη Ε΄ κατά
την περίοδο 1379i1381, όταν ήταν βάιλος της Βενετίας στην Κωνσταντινούi
πολη40. Ο Grimani και η Βενετία δέχθηκαν την προσφορά αυτή, αλλά συi
νάντησαν τη σθεναρή αντίσταση των κατοίκων και των Μαµωνάδων, της
ισχυρότερης οικογένειας της Μονεµβασίας.
Το 1385, ο Μανουήλ, ευρισκόµενος στην πολιορκούµενη Θεσσαλονίκη,

Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Venezia 2009, σ. 525i539· P. TOPPING, Coiexistence of
Greeks and Latins in Frankish Morea and Venetian Crete, στο: Ο Ι∆ΙΟΣ, Studies on Latin
Greece, 1205J1715 [Variorum reprints], London 1977, XI, σ. 4, 22.
40. JULIAN CHRYSOSTOMIDES, Monumenta Peloponnesiaca. Documents for the history of the Peloi
ponnese in the 14th and 15th centuries, London 1995, αρ. 22 (στο εξής: Monumenta Peloponi
nesiaca)· ΧΡΥΣΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Ο θεσµός του εν Κωνσταντινουπόλει Βενετού βαsλου, Αθήνα
1970, σ. 118· ZAKYTHINOS, Despotat, τ. Ι, σ. 125.
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απέστειλε πρεσβεία προς τους Βενετούς µε διάφορα αιτήµατα σε σχέση µε
τον ίδιο αλλά και µε τον Θεόδωρο. Τα αιτήµατα αυτά αφορούσαν στραi
τιωτική και οικονοµική βοήθεια41. Η Βενετία, στην απάντησή της, αρνήθηκε
µε εύσχηµο τρόπο την ικανοποίηση των αιτηµάτων αυτών στο σύνολό τους,
παρουσιάζοντας ως δικαιολογία το υψηλό κόστος42. Έτσι, ο Θεόδωρος βρέi
θηκε πάλι σε µειονεκτική θέση και επεδίωξε νέα συµµαχία.
Ο ισχυρότερος γείτονας του Θεόδωρου ήταν ο ηγεµόνας της Κορίνθου
Νέριο Acciaiuoli43. Οι Acciaiuoli της Πελοποννήσου αποτελούσαν παραi
κλάδι µιας µεγάλης Φλωρεντινής οικογένειας τραπεζιτών και συνδέονταν µε
το βασίλειο της Νεάπολης. Επικεφαλής τους ήταν ο δραστήριος Νέριο, ο
οποίος είχε κατορθώσει µέσα σε διάστηµα είκοσι ετών από την άφιξή του
στο Μορέα, να επεκτείνει την επικράτειά του στην Αττική, τη Βοιωτία και
την Κόρινθο και να αποκαλείται δούκας των Αθηνών44.
Προς αποφυγή του κοινού εχθρού, δηλαδή των Ναβαρραίων, ο Θεόδωi
ρος και ο Νέριο αποφάσισαν να συµπράξουν, έχοντας και την υποστήριξη
του Μανουήλ45. Οι δύο αντίπαλοι ένωσαν τις δυνάµεις τους µέσω ενός
γάµου. Ο Θεόδωρος παντρεύτηκε τη µεγαλύτερη κόρη του Νέριο, τη Βαρi

41. Ο Μανουήλ ζητούσε να ενοικιάσει για περίοδο τριών µηνών δύο µεταγωγικά πλοία, 200 παi
νοπλίες, 20.000 βέλη και 70 τοξότες. Επίσης ζητούσε δάνειο ύψους 6.000 δουκάτων, ή οποιi
οδήποτε ποσό διέθετε η βενετική Σύγκλητος, για τα οποία θα υποθήκευε τµήµα των εδαφών
του, και τη µεσολάβηση της Βενετίας για να σταµατήσει ο πόλεµος µε τον Μουράτ. Τέλος, ο
Μανουήλ πρότεινε τη δηµιουργία µιας εκ περιτροπής ναυτικής βοήθειας µε τους Βενετούς
της Εύβοιας. Εκ µέρους του Θεόδωρου ζητούσε βοήθεια έναντι των Ναβαρραίων µε αντάλi
λαγµα εδάφη στο δεσποτάτο: Monumenta Peloponnesiaca, αρ. 28. Πρβλ. DENNIS, Reign, σ. 123i
126 και App., αρ. 1· LOENERTZ, Péloponèse, σ. 235· D. M. NICOL, Byzantium and Venice. A study
in diplomatic and cultural relations, Cambridge University Press, Cambridge 1988, σ. 326.
42. Εκτός του γεγονότος ότι η Βενετία θα διετάρασσε τις σχέσεις της µε τον Ιωάννη Ε΄ και τους
Οθωµανούς, ιδιαίτερα για την περίπτωση του Θεόδωρου είχε τις περισσότερες επιφυλάξεις.
Υπήρχε ο φόβος ότι η οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον των Ναβαρραίων θα τους ωθούσε να
πουλήσουν την περιοχή του Ζόγκλου (Ναβαρίνο) στους Γενουάτες. Βλ. DENNIS, Reign, σ.
126.
43. PLP, αρ. 1612. Για την αναφορά στον Νέριο Acciaiuoli, προτιµήθηκε το εξελληνισµένο όνοµά
του, καθώς απαντά συχνά στα έγγραφά του (βλ. Acta et diplomata graeca medii aevi sacra
et profana, έκδ. FR. MIKLOSICH – J. MÜLLER, τ. ΙΙΙ, Vindobonae 1865, σ. 248i249) και τη σύγi
χρονη βιβλιογραφία.
44. Η ανέλιξη του Νέριο υπήρξε σταθερά ανοδική. Το 1365 κληρονοµεί τη βαρωνεία του Αιγίου
και το 1371 κυριαρχεί στην Κόρινθο. Το 1374i1375 καταλαµβάνει τα Μέγαρα, ενώ το 1375
τα προνόµιά του επικυρώνονται από την Ιωάννα της Νεάπολης. Το 1385 αυτοαποκαλείται
άρχων των Αθηνών, το 1387i1378 καταλαµβάνει την Ακρόπολη και πριν από το 1388 καi
ταλαµβάνει τη Θήβα.
45. Monumenta Peloponnesiaca, αρ. 27. Πρβλ. DENNIS, Reign, σ. 114.
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θολοµαία, στις αρχές του 138446.
Η Βαρθολοµαία είναι ένα πρόσωπο που δεν άφησε σπουδαία ίχνη στις
πηγές της εποχής και παραµένει µια µυστηριώδης µορφή. Παρ’ όλα αυτά, η
µοναδική αναφορά της σε βυζαντινή πηγή αποδίδει στη νύφη µια ξεχωριi
στή φιλοφρόνηση. Ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης την αποκαλεί, και µάλιστα
σε δύο σηµεία, την οµορφότερη γυναίκα της εποχής της47.
Η εξαιρετική καλλονή της Βαρθολοµαίας συνοδευόταν και από µια σηi
µαντική προίκα. Σύµφωνα και πάλι µε τον Χαλκοκονδύλη, ο Νέριο υποi
σχέθηκε να κληροδοτήσει µετά θάνατον στον Θεόδωρο µια από τις
σηµαντικότερες κτήσεις των Acciaiuoli, την πόλη της Κορίνθου, στο όνοµα
της κόρης του φυσικά48. Ο δεσπότης θα µπορούσε να ελπίζει και σε ακόµη µεi
γαλύτερα οφέλη από τον γάµο, καθώς ο πεθερός του δεν είχε νόµιµο άρρενα
διάδοχο, αλλά µόνο έναν νόθο γιο, τον Αντώνιο, ενώ είχε δύο κόρες, τη Βαρi
θολοµαία και τη νεώτερη αδελφή της Francesca. Αυτές θα εισέπρατταν τη µεi
ρίδα του λέοντος από την κληρονοµιά του πατέρα τους.
Την πρώτη περίοδο µετά τη σύναψη της συµµαχίας φαίνεται ότι οι σχέσεις
του Θεόδωρου µε τον Acciaiuoli ήταν καλές και αποδοτικές, κυρίως για τον
Νέριο που, έχοντας ισχυροποιηθεί, εισέβαλε στην Αττική το 1385. Ωστόσο, αν
και οι επιθέσεις στα βυζαντινά εδάφη δεν σταµάτησαν και ο Νέριο διατηi
ρούσε επιφανειακά τη συνθήκη ειρήνης µε τους Ναβαρραίους49, ο στόχος για
την αντιµετώπισή τους έδειχνε ότι είχε επιτευχθεί, έστω και προσωρινά50.

46. Για τη χρονολογία του γάµου πρέπει να τεθεί ως terminus ante quem η 30η Σεπτεµβρίου
1384, οπότε σε επιστολή του ο Νέριο, πληροφορεί τον αδελφό του Angelo για τον γάµο της
Βαρθολοµαίας. JULIAN CHRYSOSTOMIDES, An unpublished letter of Nerio Acciaiuoli, 30 Octoi
ber 1384, Βυζαντινά 7 (1975) 120 (στο εξής: CHRYSOSTOMIDES, Letter)· Monumenta Peloponi
nesiaca, αρ. 24.
47. ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗΣ, τ. Ι, σ. 1947i9: …ἠγάγετο γὰρ οὗτος τὴν τοῦ Ἀθηνῶν τυράννου θυγατέρα,
πασῶν δὴ λεγοµένην εἶναι καλλίστην τῶν εἰς ἐκεῖνον τὸν χρόνον κάλλει διενεγκουσῶν·
αυτόθι, σ. 19519i24: …ὕστερον µέντοι ἀφικοµένου τοῦ Ἑλλήνων βασιλέως ἀδελφοῦ, ἐπιγαJ
µίαν πρὸς τοὺτον ἐπεποίητο, καὶ θυγατέρα ἡρµόσατο τούτῳ τῷ ἡγεµόνι Θεοδώρῳ, κάλλει,
ὡς ἔφην, πασῶν τῶν τότε διαφέρουσαν, καὶ τήν τε Κόρινθον ἐπὶ τῇ ἑαυτοῦ τελευτῇ κατέJ
λιπεν· ὑπέσχετο γὰρ ὁπότε αὐτῷ τὴν θυγατέρα ἡρµόσατο ἐς φερνὴν αὐτῷ ταύτην, ἐπειδὰν
τελευτήσῃ.
48. ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗΣ, ό.π. Ο Νέριο αρνιόταν ότι είχε δώσει τέτοια υπόσχεση: βλ. Monumenta Pei
loponnesiaca, σ. 52, σηµ. 8· CHRYSOSTOMIDES, Letter, σ. 121.
49. CHRYSOSTOMIDES, Letter, σ. 118i119.
50. Ο Μανουήλ, είχε αποστείλει το 1384/1385 στον Θεόδωρο 100 ιππείς ως στρατιωτική υποi
στήριξη. Ο ίδιος ο Θεόδωρος είχε στη διάθεσή του 200 ιππείς, πολλούς πεζικάριους και Τούρi
κους µισθοφόρους. Την επιχείρηση αυτή είχε υποστηρίξει ο Νέριο µε 800 Αλβανούς ιππείς
και 70 λογχοφόρους. Η δύναµη των Ναβαρραίων ανερχόταν σε 1300 ιππείς. DENNIS, Reign,
σ. 121i122.
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Ο Θεόδωρος στράφηκε εκ νέου στους εσωτερικούς του αντιπάλους που
δεν είχαν πάψει τις επιδροµές, προκαλώντας συνεχή αναταραχή στο δεσποi
τάτο. Η πτώση της Θεσσαλονίκης το 1387, στέρησε τον δεσπότη από την παi
ροχή οποιασδήποτε βοήθειας εκ µέρους του Μανουήλ, ο οποίος βρέθηκε
εξόριστος στη Λήµνο51. Η διαρκώς αυξανόµενη επιθετικότητα των Βυζαντιi
νών αρχόντων οδήγησε τον Θεόδωρο στο να ζητήσει βοήθεια από τους Οθωi
µανούς για την καταπολέµησή τους. Για τον λόγο αυτό, ο Θεόδωρος
Παλαιολόγος έγινε υποτελής του Μουράτ Α΄ παίρνοντας σε αντάλλαγµα
στρατιωτική βοήθεια. Ένα ισχυρό σώµα µε επικεφαλής τον Evrenos bey
έφθασε στην Πελοπόννησο και κατάφερε να εξαλείψει όλες τις εσωτερικές
διαµάχες52. Ωστόσο, παρά τη σηµαντική υπηρεσία που προσέφεραν οι Οθωi
µανοί, οι επιπτώσεις για την Πελοπόννησο ήταν καταστροφικές, λόγω των
εκτεταµένων επιδροµών και λεηλασιών σε όλη την περιοχή.
Ο Θεόδωρος βρέθηκε στο απόγειο της δύναµής του. Έχοντας την υποi
στήριξη του Μουράτ και όντας σύµµαχος του Νέριο, είχε πλέον τη δυνατόi
τητα να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες για επέκταση της επικράτειάς του.
Ανάλογες βλέψεις είχε και ο Νέριο. Το 1388, ο Παλαιολόγος, µε την υποi
στήριξη του Νέριο, επιτέθηκε και κατέλαβε το Άργος και το Ναύπλιο, τα
οποία η ηγεµόνας τους Μαρία d’Enghien, χήρα του Βενετού Πέτρου Cori
naro, είχε συµφωνήσει να παραχωρήσει στη Βενετία αντί ενός σηµαντικού
χρηµατικού ποσού53.
Η κίνησή αυτή ήταν η σηµαντικότερη αφορµή για τη διαραγή των σχέi
σεων Θεόδωρου και Βενετίας, που παρέµειναν τεταµένες έως το 139354. Ενοi
χληµένη η Βενετία ζήτησε τη συνδροµή των Ναβαρραίων, οι οποίοι τον

51. CHARANIS, Strife, σ. 301i302.
52. Βραχέα Χρονικά, αρ. 33, §14CP: …ἔτους´ ω´ ἦλθεν ὁ Βρανέζης θελήµατι τοῦ δεσπότου καὶ
ἐγύρισε τὸν Μωρέαν· Res gestae, στ. 47i61: Τούτοις ἀνδράσι πολλάκις πρέσβεις στέλλων/
ζητῶν ἀγάπην, συνάφειαν τοῦ τόπου,/ οἴµοι τῶν κακῶν, εἰσακουσθεὶς οὐδέπω,/ ἀγνωµοJ
σύνην µὴ φέρων τούτων ὅλως,/ ἄλλα ἐπ’ ἄλλοις καθ’ ἐκάστην ἡµέραν/ ἐπινοούντων καὶ λεJ
γόντων οὐ θέµις,/ δέει, θλίψει λύπῃ τε συσχεθεὶς ἅµα,/ τάγµα στρατιωτικὸν ἀθροίσας
ἄκων,/ ἄνδρας δυνατούς, θηριώδεις πρὸς µάχην,/ Ἄγαρ ἐγγόνους, εἰς ἅµιλλαν Λατίνων,/
τὰς ἐλπίσας τέθηκε πρὸς τὸν Χριστόν µου/ ὃν ἔσχεν ἀεὶ τῇ ἑαυτοῦ καρδίᾳ,/ παρακαλῶν ὡς
τάχιον δοῦναι δίκην/ οὖσιν αἰτίοις, εἰς ἐρήµοσιν τόπου/ ἐν οἶς ἔπασχεν ἀδικούµενος πάνυ.
Πρβλ. LOENERTZ, Chronique, σ. 420i421· Ο Ι∆ΙΟΣ, Péloponèse, σ. 238.
53. Η Βενετία διαµαρτυρήθηκε έντονα στον Μουράτ για την κατάληψη της πόλης, ζητώντας
επιπλέον να αποσύρει την υποστήριξή του προς τον Θεόδωρο: Monumenta Peloponnesiaca,
αρ. 45· LOENERTZ, Péloponèse, σ. 238i240· ZAKYTHINOS, Despotat, τ. Ι, σ. 132i133.
54. Η Βενετία είχε ήδη υποστεί τις συνέπειες των τουρκικών επιδροµών στα εδάφη της και είχε
απευθυνθεί τόσο στον Θεόδωρο και στον Νέριο, όσο και στον ίδιο τον Μουράτ (βλ. Monui
menta Peloponnesiaca, αρ. 29, 34i36, 42i44), ενώ είχε ανανεώσει τη συνθήκη ειρήνης µε τους
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Σεπτέµβριο του 1389 συνέλαβαν αιχµάλωτο τον Νέριο, απαιτώντας αφενός
χρηµατικά λύτρα και αφετέρου την παράδοση του Άργους και του Ναυi
πλίου στη Γαληνοτάτη. Η οικογένεια Acciaiuoli έδρασε σύσσωµη µε σκοπό
την απελευθέρωση του Νέριο, προσφέροντας το Ναύπλιο και ένα µεγάλο
χρηµατικό ποσό, το οποίο µάλιστα προήλθε από το λιώσιµο των εκκλησιαi
στικών σκευών των ναών της Αττικής. Ταυτόχρονα, πρότειναν να παραχωi
ρήσουν τα εµπορεύµατα που βρίσκονταν στο λιµάνι της Κορίνθου55.
Η στάση του Θεόδωρου όµως υπήρξε αδιάλλακτη. Αρνήθηκε να παραi
δώσει το Άργος, αγνοώντας τις εκκλήσεις των Acciaiuoli, αν και ο Νέριο
βρισκόταν αιχµάλωτος στην Πάτρα για πάνω από ένα χρόνο. Τελικά τον
απελευθέρωσαν, αφού η µικρότερη κόρη του Francesca κρατήθηκε ως όµηi
ρος και παραδόθηκαν τα Μέγαρα στη Βενετία έως ότου της επιστραφεί το
Άργος. Η «αυτοθυσία» της Francesca σε συνδυασµό µε την άρνηση του δεi
σπότη να συνεργαστεί υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη των σχέσεων µεi
ταξύ του Νέριο και του δεσποτάτου, αν και, τυπικά, δεν ήρθαν ποτέ σε
φανερή ρήξη.
Ο Νέριο ανταπέδωσε µετά θάνατον. Η διαθήκη του επεφύλασσε µια δυi
σάρεστη έκπληξη για τον δεσπότη, καθώς ως κληρονόµος οριζόταν η Frani
cesca και µέσω αυτής ο σύζυγός της Κάρολος Tocco, κόµης της Κεφαλλονιάς56.
Η Βαρθολοµαία κληρονόµησε µόνο το ποσό των 9.700 χρυσών δουκάτων
που ο πατέρας της είχε ήδη δανείσει στον σύζυγό της57, ενώ στην κυριότητα
της αδελφής της πέρασε η σηµαντικότερη κτήση των Acciaiuoli, η πόλη της

Ναβαρραίους: Monumenta Peloponnesiaca, αρ. 33. Πρβλ. LOENERTZ, Péloponèse, σ. 237. Πρέi
πει επίσης να σηµειωθεί ότι η απόφαση αυτή του Θεοδώρου προξένησε σηµαντική οικονοi
µική ζηµία, κατά κύριο λόγο στον ίδιο, και δευτερευόντως στον Νέριο, αφού η Βενετία είχε
επιβάλει οικονοµικό εµπάργκο και στους δύο: βλ. Monumenta Peloponnesiaca, αρ. 51, 84, 114.
55. JULIAN CHRYSOSTOMIDES, Italian women in Greece in the late fourteenth and early fifteenth ceni
turies, Rivista di Studi Byzantini e Slavi 2 (1982) 118i132, εδώ σ. 127 κ.εξ. (στο εξής: CHRYSOSi
TOMIDES, Italian women).
56. CHRYSOSTOMIDES, Italian women, σ. 126i127. Ο γάµος της Francesca µε τον Κάρολο Tocco έγινε
το 1393. Ο Νέριο είχε προσπαθήσει να παντρέψει τη Francesca άλλες δύο φορές. Το 1382 µε
τον γιο του Felipe Dalman, υποκόµη του Rocaberti, και το 1388 µε τον γιο του Angelo Accii
aiuoli, µεγάλου σενεσάλου της Σικελίας: Monumenta Peloponnesiaca, σελ. 41, σηµ. 13.
57. Άλλοι κληρονόµοι του Νέριο ήταν ο νόθος γιος του Αντώνιος, στον οποίο άφησε τη Λιβαi
δειά και τη Θήβα, και η µητέρα του Αντώνιου, η ερωµένη του Μαρία Ρέντη, στην οποία κληi
ροδότησε την οµώνυµη περιοχή µεταξύ Αθήνας και Πειραιά. Στην πόλη των Αθηνών
κληροδότησε στο ναό της Παναγίας των Αθηνών (Παρθενώνας). Γενικά στην εκκλησία κληi
ροδότησε σηµαντικά προνόµια και µεγάλα χρηµατικά ποσά. Γενική κληρονόµο του όρισε
την νεώτερη κόρη του Francesca αφήνοντάς της, εκτός των άλλων, τα κάστρα της Σικυώνας
και των Μεγάρων: Monumenta Peloponnesiaca, αρ. 160· ZAKYTHINOS, Despotat, τ. Ι, σ. 143i144.
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Κορίνθου, ένα µεγάλο εµπορικό κέντρο στρατηγικής σηµασίας58.
Οι όροι της διαθήκης είχαν ολοφάνερο στόχο την τιµωρία της Βαρθολοi
µαίας για τη στάση του δεσπότη το 1389 και παράλληλα την επιβράβευση
της συµπεριφοράς της Francesca. Μια τέτοια απαξίωση και αποκλήρωση,
ουσιαστικά, της πρωτότοκης κόρης του δεν µπορεί να είχε άλλο στόχο παρά
τον «διασυρµό» της ίδιας και του συζύγου της.
Αυτός βέβαια δεν ήταν ο µοναδικός λόγος. Η εξέλιξη αυτή δεν φαίνεται
παράλογη, αν αναλογιστεί κανείς την κοινή καταγωγή και τη στενή επαφή
που είχαν ο δούκας των Αθηνών και ο σύζυγος της Francesca. Εκτός από
την εξ αγχιστείας σχέση τους, συνδέονταν και µε δεσµούς αίµατος, καθώς η
µητέρα του Καρόλου, Μαγδαληνή Acciaiuoli, ήταν εξαδέλφη του Νέριο59.
Προβληµατισµό προκαλεί η πληροφορία του Χαλκοκονδύλη σχετικά µε
την Κόρινθο, καθώς ο ίδιος ο Νέριο τη διαψεύδει. Με δεδοµένη την αντίi
δραση του Θεόδωρου, ο οποίος διεκδίκησε αµέσως την πόλη, δεν µπορεί να
αποκλεισθεί το ενδεχόµενο ο Νέριο να είχε δώσει µια τέτοια υπόσχεση στον
δεσπότη κατά τις µεταξύ τους διαπραγµατεύσεις. Πρέπει ωστόσο να σηµειi
ωθεί ότι ο γάµος της Βαρθολοµαίας αντιµετωπίστηκε µε απαξίωση από τον
αδελφό του Νέριο, Angelo, καθώς ο Παλαιολόγος ήταν Ορθόδοξος στο
δόγµα. Ανάλογες αιχµές αφήνει και ο ∆ηµήτριος Κυδώνης σε επιστολή του
προς τον Θεόδωρο, όχι µόνο για το δόγµα, αλλά και την καταγωγή της
νύφης, που σε σχέση µε αυτήν του Θεόδωρου θα µπορούσε να θεωρηθεί ταi
πεινή60.
Η διαθήκη του Νέριο υπήρξε πηγή νέων προβληµάτων για το δεσποτάτο,
καθώς η αντίδραση του Θεόδωρου και της Βαρθολοµαίας ήταν άµεση και ενi
δεικτική της ενόχλησής τους για τους όρους της διαθήκης. Ξεκίνησαν την ποi
λιορκία της Κορίνθου, όπου διέµενε η Francesca. Ο πόλεµος είχε στον
πυρήνα του την αντιζηλία µεταξύ των δύο αδελφών, αλλά εξυπηρετούσε τη
νέα πολιτική του Παλαιολόγου για την αντιµετώπιση των Οθωµανών. Το
1389, ο Μουράτ Α΄ πέθανε. Ο γιος και διάδοχός του Βαγιαζήτ Α΄61 δεν ήταν

58. H Κόρινθος είχε περάσει στην κυριότητα του Νέριο ως ενέχυρο για ένα ποσό που είχε δαi
νείσει στον Angelo Acciaiuoli. Στη διαθήκη του έδινε τη δυνατότητα στον Angelo να πληi
ρώσει το οφειλόµενο ποσό και να του επιστραφεί η πόλη. Αν δεν δεχόταν, η Francesca θα
κληρονοµούσε και την Κόρινθο. JULIAN CHRYSOSTOMIDES, Corinth 1394i1397: Some new facts,
Βυζαντινά 7 (1975) 85 (στο εξής: CHRYSOSTOMIDES, Corinth).
59. Βλ. σχετικά CHRYSOSTOMIDES, Italian women, σ. 122i127.
60. ΚΥ∆ΩΝΗΣ, Ἐπιστολαί, αρ. 29351i52. Για τον Κυδώνη, φαίνεται πως το δόγµα είχε λιγότερη σηi
µασία από το γεγονός ότι η Βαρθολοµαία ήταν κόρη εµπόρων, που είχαν αξία όσο υπήρχε
ο πλούτος τους, ενώ ο Θεόδωρος ήταν γιος, αδελφός και εγγονός βασιλέων. Πρβλ. CHRYSOi
STOMIDES, Letter, σ. 120i122.
61. PLP, αρ. 21248.
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ικανοποιηµένος µε τις σχέσεις κυρίουiυποτελούς που διατηρούσε ο πατέρας
του µε τους χριστιανούς ηγεµόνες, έστω κι αν ο ίδιος ο Μανουήλ Β΄, όντας
αυτοκράτορας, είχε ακολουθήσει τον οθωµανικό στρατό στις εκστρατείες
του. Επιδίωξη του Βαγιαζήτ ήταν να ασκήσει αυστηρό έλεγχο έναντι των
υποτελών του62.
Πρωταρχικός στόχος ήταν το δεσποτάτο. Το 1393, νέα επανάσταση των
Βυζαντινών αρχόντων είχε ξεσπάσει στην Πελοπόννησο, µε την υποστήριξη
του Βαγιαζήτ63. Αρχηγός τους ήταν και πάλι ο ηγεµόνας της Μονεµβασίας
Μαµωνάς, αφού ο Θεόδωρος του είχε στερήσει ορισµένα από τα εδάφη του
το 1391/2. Έως το 1394, ο κίνδυνος της κατάληψης της Μονεµβασίας από
τους Οθωµανούς ήταν ορατός, τόσο ώστε οι κάτοικοί της να ζητήσουν την
προστασία των Βενετών, παραχωρώντας τους την πόλη. Η Γαληνοτάτη αρi
νήθηκε, µη θέλοντας να προκαλέσει τον νέο Οθωµανό ηγεµόνα, που έφερε το
χαρακτηριστικό προσωνύµιο «Κεραυνός»64.
Οι προθέσεις του Βαγιαζήτ έγιναν φανερές την άνοιξη του 1394. Ο σουλi
τάνος συγκάλεσε στις Σέρρες συµβούλιο, όπου παρευρίσκονταν ο Μανουήλ
Β΄, ο Θεόδωρος και διάφοροι Σέρβοι ηγεµόνες. Ας σηµειωθεί ότι ο Θεόδωρος
βρέθηκε εκεί ύστερα από αίτηµα του Μαµωνά, ο οποίος είχε καταφύγει στον
σουλτάνο, παραπονούµενος για την καταπάτηση των δικαιωµάτων του65. Η
σύµπραξη των Μαµωνάδων και άλλων µε τους Οθωµανούς, και νωρίτερα
µε τους Ναβαρραίους, οφείλεται, σύµφωνα µε την Nevra Necipoğlu, είτε στην

62. Στη στάση του αυτή τον οδήγησαν δύο εξεγέρσεις των υποτελών του στην Μικρά Ασία,
αµέσως µετά τον θάνατο του Μουράτ Α΄: βλ. REINERT, Palaiologoi, σ. 291.
63. Ἐπιτάφιος, σ. 12722i24 και σ. 12731i1294: Περὶ δὲ τῶν αὐτοµολησάντων εἰς τοὺς ἐχθροὺς καὶ
µετὰ τῶν λύκων, ὡς εἰπεῖν, γενοµένων καὶ ἐπιθυµούντων µὲν ἐσθίειν τὰς τῶν ὁµοφύλων
σάρκας, ἐσθιόντων δὲ τὰς ἰδίας, τί ἄν τις λέγοι; […] Ἴστε που τὸν Πέρσην ἐκεῖνον, τὸν ΠαJ
γιαζίτην λέγω, τὸν Ἀσίας ἄρχοντα, τὸν Εὐρώπης κύριον, ὃς ἀφόρητός τις ὢν οὐδὲ φορητὸν
ἡγεῖτο ἄρχοντά τινα χριστιανὸν ὀνοµάζεσθαι. Οὗτος ἦν ἡ τούτων θρασύτης· τούτου τῇ δυJ
νάµει θαρροῦντες καὶ πρός γε ἔτι τῇ δυσµενείᾳ τῶν γειτονούντων ἡµῖν Λατίνων τοῖς καθ’
ἡµῶν ἐπιχείρουν. Πρβλ. LOENERTZ, Péloponèse, σ. 242i245.
64. Monumenta Peloponnesiaca, αρ. 135· LOENERTZ, Péloponèse, σ. 249.
65. ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗΣ, τ. Ι, σ. 7420i754: …καί ποτε ὄντος βασιλέως ἐν Φερραῖς τῆς Μακεδονίας
χώρας καὶ διατρίβοντος, καὶ τοῦ Ἑλλήνων βασιλέως φοιτῶντος ἐνταῦθα ἐπὶ τὰς θύρας καὶ
τοῦ τῆς Σπάρτης ἡγεµόνος καὶ Κωνσταντίνου τοῦ Ζάρκου παιδὸς καὶ Στεφάνεω τοῦ ἘλεJ
αζάρου, ἀφικνεῖται ἀπὸ Πελοποννήσου ὁ τῆς Ἐπιδαύρου τὸ παλαιὸν γενόµενος ἄρχων,
τοὔνοµα Μαµονᾶς, ὃς ἀφικόµενος παρὰ βασιλέα Παιαζήτην ἐνεκάλει τῷ τῶν Ἑλλήνων βαJ
σιλέως ἀδελφῷ ὡς ἀφελοµένῳ τήν τε Ἐπίδαυρον καὶ ποιήσαντι αὐτὸν κακά. Πρβλ. ZAKYi
THINOS, Despotat, τ. Ι, σ. 127i128. Η οικογένεια των Μαµωνάδων εξακολουθούσε να διατηρεί
σχέση αντιπαλότητας µε τον Θεόδωρο και απευθύνθηκε στον Βαγιαζήτ λόγω του ότι οι
Οθωµανοί επεδίωκαν την οικειοθελή παράδοση των χριστιανικών πληθυσµών που µε αυτόν
τον τρόπο διατηρούσαν τα προνόµιά τους· βλ. NECIPOĞLU, Byzantium, σ. 245i248.
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προσπάθειά τους να αυτονοµηθούν για να απαλλαγούν από τις φορολογιi
κές υποχρεώσεις προς τον δεσπότη, επιζητώντας την απασχόληση του Θεόi
δωρου µε τους εξωτερικούς εχθρούς, είτε γιατί ειλικρινά πίστευαν ότι η
οθωµανική διοίκηση µπορούσε να εξασφαλίσει ασφάλεια και ευηµερία66.
Σύµφωνα µε τον Χαλκοκονδύλη, ο Βαγιαζήτ στις Σέρρες ήθελε στην
πραγµατικότητα να δολοφονήσει τους δύο αδελφούς, είχε µάλιστα αναθέσει
την εκτέλεση στον γιο του Hayreddîn Paşa, Αλή. Ο Μανουήλ και ο Θεόδωi
ρος σώθηκαν λόγω µιας τυχαίας καθυστέρησης και ενώ ο Βαγιαζήτ είχε µεi
τανιώσει για την απόφασή του67.
Ο Θεόδωρος, αφού κατάφερε να δραπετεύσει από τις Σέρρες, θέλησε να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διάσωση του δεσποτάτου. Κύριος
στόχος ήταν η επαναπροσέγγιση µε τη Βενετία, η οποία συµµεριζόταν τις
ανησυχίες του δεσπότη για τις δικές της πελοποννησιακές κτήσεις68. Ήδη
από το 1391, µε την όξυνση της τουρκικής επιθετικότητας, µέσω και πειραi
τικών επιθέσεων που µάστιζαν τις βενετοκρατούµενες πόλεις, η στάση της
Γαληνοτάτης είχε αλλάξει έναντι του Θεόδωρου. Η κύρια αιτία των προi
στριβών τους ήταν η πόλη του Άργους, που η Βενετία επί µακρόν ζητούσε
να της επιστραφεί. Οι διαπραγµατεύσεις είχαν ήδη ξεκινήσει από το 1391
και ολοκληρώθηκαν το 1394, οπότε ο Θεόδωρος αποφάσισε να συναινέσει,
λαµβάνοντας υπόψη τα γεγονότα των Σερρών και τη στάση του Βαγιαζήτ69.
Η κατάληψη της κοµητείας των Σαλώνων από τους Οθωµανούς το 1394
ενέτεινε ακόµη περισσότερο τους φόβους του δεσπότη70. Οι πηγές δεν είναι
σαφείς για τις προθέσεις του, αλλά αυτές εικάζονται από τις µετέπειτα κιi
νήσεις του. Σηµαντική ενίσχυση για τον Θεόδωρο ήταν η επισκευή του καi
τεστραµµένου τείχους του Εξαµιλίου στον Ισθµό, που φαίνεται να ήταν ένας

66. NECIPOĞLU, Byzantium, σ. 253i256 και για τη συµπεριφορά των Οθωµανών στις νέες κτήσεις
τους σ. 26i27.
67. ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗΣ, τ. Ι, σ. 754i10: …ἤχθετό τε τῷ Ἑλλήνων βασιλεῖ Παιαζήτης. ἐνῆγε δὲ ἐς τοῦτο
καὶ Ἰωάννης ὁ Ἀνδρονίκου τοῦ βασιλέως παῖς, ὃς παρὼν αὐτοῦ τὴν δίαιταν εἶχεν ἀπὸ ΠαιJ
αζήτεω. καὶ δὴ λέγεται καὶ ἀνελεῖν ὡρµηµένον περὶ ὁµιλίας ἔχοντα, µετέµελεν αὖθις οὐ
πολλῷ ὕστερον. ἐπήµυνε δὲ αὐτῷ τὸν ὄλεθρον Ἀλίης ὁ Χαρατίνεω παῖς, ὃς συνήθης αὐτῷ
ἐτύγχανεν ὢν καὶ χρήµασιν ὡς τὰ µάλιστα ἐθεραπεύετο ὑπ’ αὐτοῦ. Πρβλ. CHARANIS, Strife,
σ. 313i314.
68. ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗΣ, τ. Ι, σ. 9123i25: …καὶ Βρενέζης µὲν πολλάκις ἐσβαλὼν καὶ τότε καὶ µετὰ ταῦτα
ἐδῄου τὴν Πελοπόννησον, ἀλλὰ καὶ τὰ περὶ Κορώνην τε καὶ Μεθώνην χωρία….
69. Monumenta Peloponnesiaca, αρ. 103, 130i131.
70. Τα Σάλωνα διοικούσε από το 1282 η εξαδέλφη του Θεόδωρου, Ελένη Καντακουζηνή, χήρα
του τελευταίου κόµητος Louis Fadrique d’Aragon. Μετά την κατάληψή τους, η χήρα κόµησσα
πέθανε, ενώ η κόρη της Μαρία συνελήφθη αιχµάλωτη και πέθανε έναν χρόνο αργότερα. Βλ.
NICOL, Kantakuzenos, αρ. 52 και 53.
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από τους άµεσους στόχους του. Αν όντως ήλπιζε στην κατάκτηση της Κοi
ρίνθου, θα µπορούσε να ελπίζει επιπλέον ότι θα ανέκοπτε επιτυχώς την επέi
λαση του Βαγιαζήτ, έχοντας υπό την κυριαρχία του όλο τον λαιµό του
Ισθµού.
Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Κορίνθου από τον δεσπότη η καi
τάσταση στην βορειοανατολική Πελοπόννησο ήταν τεταµένη, όπως γλαi
φυρά περιγράφεται στην αναφορά του Nicolo Martoni, ενός Ιταλού
νοταρίου που ταξίδευε από την Αθήνα στην Πελοπόννησο71. Όπως σηµειi
ώνει ο Martoni, τον δρόµο προς την Κόρινθο λυµαίνονταν Τούρκοι ληστές,
ενώ οι πύλες των Μεγάρων ήταν κλειστές από φόβο για τους εγκαθέτους
του Παλαιολόγου. Τέλος, κοντά στον Ισθµό, η Βαρθολοµαία είχε στήσει ενέi
δρα περιµένοντας την αδελφή της που θα ταξίδευε από την Κόρινθο προς
την Κεφαλλονιά.
Για τον Θεόδωρο, η αναστάτωση αυτή δεν απέφερε οποιοδήποτε όφεi
λος. Αντίθετα έπρεπε σύντοµα να διευθετηθούν όλες οι εκκρεµότητές του
λόγω του αυξανόµενου οθωµανικού κινδύνου. Ο σουλτάνος Βαγιαζήτ είχε
ήδη πραγµατοποιήσει µια επιδροµή στην Πελοπόννησο, ενώ η Μονεµβασία
είχε ήδη βρεθεί προσωρινά υπό την κυριαρχία των Οθωµανών72. Ο δεσπότης,
φοβούµενος για την επικράτειά του, θέλησε να κλείσει το ζήτηµα της Κοi
ρίνθου αλλά και να αποκαταστήσει πλήρως τις σχέσεις του µε τη Βενετία, µε
την οποία είχε υπογράψει το 1394 συνθήκη παραχωρώντας της οριστικά την
πόλη του Άργους73. Τα αποτελέσµατα της συνθήκης ήταν άµεσα, αφού οι
Βενετοί δέχτηκαν να προσφέρουν ναυτική υποστήριξη στον Θεόδωρο για
την ανάκτηση της Μονεµβασίας74, και σύντοµα η πόλη πέρασε σε βυζαντινά
χέρια. Η διαµάχη του µε τον Tocco, αποτελούσε πλέον εµπλοκή στις βυζανi
τινοiβενετικές σχέσεις.
Κοµβικής σηµασίας για την πρόοδο των γεγονότων υπήρξε µια σηµαντική
στρατιωτική επιτυχία των Βυζαντινών. Αν και τα βυζαντινά στρατεύµατα
υπέστησαν µεγάλη ήττα έξω από την Κόρινθο, πέτυχαν σηµαντική νίκη έξω
από το Λεοντάρι της Αρκαδίας, στις 4 Ιουνίου του 1395, όπου αιχµαλωτίi
στηκε και ο αρχηγός των Ναβαρραίων, Πέτρος de San Superan, που είχε συµi
µαχήσει µε τον Tocco75. Η αιχµαλωσία του Superan επιτάχυνε τις εξελίξεις,

71. Monumenta Peloponnesiaca, αρ. 166. Για την πολιορκία της Κορίνθου βλ. CHRYSOSTOMIDES,
Corinth, σ. 85 κ.εξ.
72. LOENERTZ, Péloponèse, σ. 249i253.
73. Monumenta Peloponnesiaca, αρ. 141.
74. Αυτόθι, αρ. 145.
75. Βραχέα Χρονικά, αρ. 33, §18 CP: …τῷ δ’ αὐτῷ ἔτει ἐκατέβηκεν κῦρ ∆ηµήτριος ὁ Ῥάλης µὲ τὸ
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στερώντας από τη Βενετία και τον Κάρολο Tocco, τον βασικό τους σύµµαχο.
Το 1395 ο Θεόδωρος Α΄ συνθηκολόγησε και µε τον Κάρολο Tocco, ο
οποίος διατηρούσε τον ίδιο φόβο για τους Οθωµανούς. Η Κόρινθος και ο
Ακροκόρινθος παραχωρήθηκαν στον δεσπότη από τον Tocco, µε την υποi
χρέωση να καταβάλει στον Κάρολο εφάπαξ ποσό ύψους 6.000 δουκάτων
συν το ποσό των 600 δουκάτων ετησίως76. Επιπλέον, οι Βενετοί κατέβαλαν
50.000 χρυσά νοµίσµατα για την απελευθέρωση του αρχηγού των Ναβαρi
ραίων, καθώς τους χρειαζόταν ως αντίβαρο της βυζαντινής δύναµης στην πεi
ριοχή.
Αν επιχειρήσει κανείς να χαρακτηρίσει τις έως τότε κινήσεις του Θεόδωi
ρου, πιθανώς να τις θεωρούσε ως πετυχηµένες και, δεδοµένης της κατάσταi
σης, µάλλον ήταν. Όµως, πολύ σύντοµα οι φόβοι του επαληθεύτηκαν και µια
νέα οθωµανική επιδροµή αναστάτωσε τη νότια Ελλάδα. Ο Βαγιαζήτ απέi
στειλε στην Πελοπόννησο δύναµη 60.000 ανδρών υπό τον Timur και τον
Yakub Paşa77. Ο Θεόδωρος, αν και είχε αρχίσει να επισκευάζει το Εξαµίλιον,
χρειαζόταν τη βοήθεια των Βενετών, για να ανταποκριθεί στο µεγάλο οιi
κονοµικό κόστος. Οι όροι που έθεταν οι δύο πλευρές οδήγησαν σε αδιέξοδο
τις διαπραγµατεύσεις78. Η άρνηση της Βενετίας είχε δραµατικές συνέπειες.
Οι οθωµανικές δυνάµεις επιτέθηκαν στο Άργος, λεηλάτησαν την πόλη και
οδήγησαν περίπου 30.000 κατοίκους στην αιχµαλωσία79.
Υπό την πίεση των γεγονότων, ο δεσπότης αναζήτησε ακόµη ισχυρότεi

76.
77.
78.

79.

φουσάτον τοῦ Λεοντάρι καὶ τῶν Ἀλβανιτῶν καὶ ἐπίασεν τὸν πρίγκηπαν, µηνὶ ἰουJ
νίῳ δ΄, καὶ τῷ δεκεβρίῳ µηνὶ ἠγοράσθη. Πρβλ. LOENERTZ, Chronique, σ. 405i406, 423i424·
LOENERTZ, Péloponèse, σ. 242.
CHRYSOSTOMIDES, Corinth, σ. 97· ΧΡΥΣΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Οι ιστορικές περιπέτειες της Κορίνθου
στα τέλη του 14ου αιώνα, Σύµµεικτα 3 (1968) 33 (στο εξής: ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Κόρινθος).
LOENERTZ, Péloponèse, σ. 255.
Monumenta Peloponnesiaca, αρ. 157, 180i181. Πρβλ. CHRYSOSTOMIDES, Corinth, σ. 95i96· ΜΑΛi
ΤΕΖΟΥ, Κόρινθος, σ. 31i33. Παρ’ όλη την ασυµφωνία των δύο πλευρών, η Βενετία, την ίδια
περίοδο αλλά και αργότερα, είχε λάβει συγκεκριµένα µέτρα για την αντιµετώπιση των καi
ταστροφών που προκαλούνταν από τις τουρκικές επιδροµές. Βλ. σχετικά NECIPOĞLU, Byzani
tium, σ. 241i242. Πρβλ. A. LUTTRELL, Latin response to Ottoman expansion before 1389, στο:
The Ottoman Emirate (1300J1389). Halcyon Days in Crete I. A Symposium held in RethymJ
non, 11J13 January 1991, ELIZABETH ZACHARIADOU (επιµ.), Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήi
της, Ρέθυµνο 1993, σ. 119i134.
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗΣ, τ. Ι, σ. 922i5 και σ. 9211i14: …ἐπὶ τοῦτο δὲ τὸ Ἄργος Ἰαγούπης ὁ Παιαζήτεω
βασιλέως στρατηγὸς ὡς ἐστρατεύετο, ἐπολιόρκει τε ἀνὰ κράτος, καὶ προσβάλλων τῷ τείJ
χει θαµὰ οὐκ ἀνίει. […] ἑλεῖν τε κατὰ κράτος τὴν πόλιν καὶ ἀνδραποδίσασθαι πόλιν περιJ
φανῆ τε καὶ παλαιάν. ἀνδράποδα δὲ λέγεται γενέσθαι ἐντεῦθεν τοῖς Τούρκοις ὡς
τρισµύρια.
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ρους συµµάχους. Στράφηκε στους Ιωαννίτες της Ρόδου, οι οποίοι εκτός των
οικονοµικών ανταλλαγµάτων µπορούσαν να προσφέρουν σηµαντική στραi
τιωτική υποστήριξη, και το 1397 τους πούλησε την Κόρινθο80. Αν και το
Τάγµα διέθετε αρκετές δυνάµεις στην περιοχή, το 1399, µια νέα τουρκική
επίθεση τους ανάγκασε να ζητήσουν την αγορά των Μεγάρων από την Frani
cesca Tocco και να επανέλθουν στα σχέδια του Θεόδωρου για ενίσχυση του
Εξαµιλίου81.
Η διάθεση των Ιωαννιτών να παραµείνουν στην Πελοπόννησο, έκανε τον
Θεόδωρο να διευρύνει τις σχέσεις µαζί τους. Εκτός από την πώληση της Κοi
ρίνθου, το 1400 συµφώνησε µε τους Ιωαννίτες και εκείνη του δεσποτάτου
και της πόλης του Μυστρά82. Η αντίδραση των κατοίκων του Μυστρά ήταν
πρωτοφανής. Οι εκπρόσωποι του Τάγµατος σώθηκαν χάρη στην παρέµβαση
του επισκόπου Λακεδαιµονίας, που ήταν ο επικεφαλής των εξεγερµένων καi
τοίκων, ενώ απαγορεύθηκε η είσοδος στον Θεόδωρο που είχε φύγει για τη
Μονεµβασία83.
Ριζική ανατροπή των συνθηκών προκάλεσε η άφιξη του Μογγόλου ηγεi
µόνα Ταµερλάνου στη Μικρά Ασία. Όσο πλησίαζε στην οθωµανική επιi
κράτεια, ο Βαγιαζήτ εγκατέλειψε όλες του τις στρατιωτικές ενέργειες στα
ευρωπα¤κά εδάφη, αλλά και τη µακρόχρονη πολιορκία της Κωνσταντινούi
πολης84. Η αναµέτρησή τους έλαβε χώρα στην Άγκυρα, το 1402, όπου οι

80. Οι διαπραγµατεύσεις για την πώληση της Κορίνθου δεν έγιναν µόνο µε τους Ιωαννίτες. Ο Θεi
όδωρος ταυτόχρονα διαπραγµατευόταν µε τη Βενετία, τον Κάρολο Tocco και τον Γενουάτη
Ζαχαρία Ασάν, για ποσά από 17.000 έως 20.000 δουκάτα: CHRYSOSTOMIDES, Corinth, σ. 97i
100· ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Κόρινθος, σ. 33, 37i38· ZAKYTHINOS, Despotat, τ. Ι, σ. 158i159.
81. Για την αγορά των Μεγάρων, οι Ιωαννίτες προσέγγισαν τον Θεόδωρο, ως εκπρόσωπο της
γυναικαδέλφης του, εφόσον οι σχέσεις του µε τους Tocco είχαν βελτιωθεί µετά τη συµφωνία
για την Κόρινθο· βλ. Ἐπιτάφιος, σ. 176, σηµ. 107.
82. Ἐπιτάφιος, σ. 167 κ.εξ.· Monumenta Peloponnesiaca, αρ. 213. Πρβλ. LOENERTZ, Péloponèse, σ.
255.
83. ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗΣ, τ. Ι, σ. 916i921: …καὶ Σπάρτην δὲ τοῖς ἀπὸ Ῥόδου Ναζηραίοις ἐς λόγους
ἀφικόµενος ἀπέδοτο πολλοῦ τινός. οἱ µὲν Σπαρτιᾶται, ὡς ᾔσθοντο προδεδοµένοι ὑπὸ τοῦ
σφῶν αὐτῶν ἡγεµόνος, ἀπῆν γὰρ τότε, ἐνάγοντος τοῦ Σπάρτης ἀρχιερέως κοινῇ τε συνιόνJ
τες σφίσι λόγον ἐδίδοσαν, καὶ συνίσταντο ἀλλήλοις, καὶ συνετίθεντο ὡς οὐδενὶ ἐπιτρέJ
ψοντες εἰσελθεῖν ἐς τὴν πόλιν τῶν Ναζηραίων, πᾶν δέ, ὅ τι ἂν δέοι, χαλεπὸν πεισοµένους
πρὸ τοῦ Ναζηραίοις τοῖς Λατίνων πείθεσθαι. ἐστήσαντο δὲ σφίσι καὶ τόν γε ἀρχιερέα
ἄρχοντα ἐπὶ τούτῳ. καὶ ἐλθόντων τῶν Ναζηραίων προηγορεύοντο ἀπαλλάσσεµὲν οὖν
ᾤχοντο ἀπαλλασσόµενοι ὡς ἐπὶ τὸν ἡγεµόνα, ὡς οὐδὲν ἐς τοῦτο σφίσι προεχώρει· ΘεόδωJ
ρος δὲ ὁ τῆς Σπάρτης ἡγεµὼν, ὡς ᾔσθετο τὸ πρᾶγµα, ὡς τοὐναντίον, ἢ ἐβούλετο, περιέστη
αὐτῷ, λόγους τε ἔπεµπεν αὖθις παρὰ τοὺς Σπαρτιάτας, ἀποπειρώµενος, εἰ δέξαιντο ἔτι
αὐτὸν αὖθις ἐπανιόντα. ὡς δὲ διαπειρωµένου προσίεντο τοὺς λόγους, ἐσῄει δὲ τὴν πόλιν,
ὅρκια ποιησάµενος µηκέτι τοῦ λοιποῦ ἐπὶ νοῦν βαλέσθαι τοιοῦτον. Πρβλ. Ἐπιτάφιος, σ.
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Οθωµανοί ηττήθηκαν και ο Βαγιαζήτ αιχµαλωτίσθηκε και πέθανε λίγο αρi
γότερα.
Ο δεσπότης τώρα βρισκόταν σε αδιέξοδο. Η ήττα του Βαγιαζήτ είχε αποi
µακρύνει τον άµεσο κίνδυνο και ο Θεόδωρος ήθελε να λύσει τη συµφωνία µε
τους Ιωαννίτες, χωρίς βεβαίως να τους δυσαρεστήσει. Σε αυτό επιστρατεύi
θηκε και ο ίδιος ο αυτοκράτορας Μανουήλ ως µεσολαβητής. Η χρυσή τοµή
βρέθηκε όταν ο δεσπότης πρότεινε να επιστρέψει το ποσό που είχε λάβει για
την αγορά του Μυστρά συν µια χρηµατική αποζηµίωση, ύψους 46.500 δουi
κάτων. Επιπροσθέτως, παραχώρησε στο Τάγµα την κοµητεία των Σαλώνων,
που είχε καταλάβει µετά τον θάνατο του Βαγιαζήτ και την οποία διεκδιi
κούσε ως ο κοντινότερος συγγενής της τελευταίας ηγεµόνος του, Ελένης Κανi
τακουζηνής85.
Αυτή ήταν µια από τις τελευταίες ενέργειες του Θεόδωρου Παλαιολόγου.
Το 1407, αισθανόµενος το τέλος του, ζήτησε να καρεί µοναχός και έλαβε το
όνοµα Θεοδώρητος. Μερικές ηµέρες αργότερα πέθανε86.
Για τον πολιτικό βίο του Θεόδωρου είναι γνωστά αρκετά στοιχεία. Ανi
τίθετα, ελάχιστες είναι οι πληροφορίες για την προσωπική ζωή του και οι πεi
ρισσότερες προέρχονται από τον επιτάφιο λόγο που συνέθεσε ο αδελφός
του Μανουήλ. Πρέπει, ωστόσο να ληφθεί υπόψη η σκοπιµότητα της σύνθεi
σης του λόγου αυτού, η µεροληπτική στάση του συγγραφέα και η δεδοµένη
υπερβολή στην ερµηνεία των γεγονότων. Έτσι, ο Θεόδωρος Παλαιολόγος
παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος µε πολλά χαρίσµατα, αφοσιωµένος και
πιστός στην οικογένειά του, ακέραιος, έντιµος και µε µοναδική σκέψη την
ευηµερία των υπηκόων του. Ο Μανουήλ, µε τη λογοτεχνική διάθεση που χαi
ρακτηρίζει παρόµοια έργα, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν ήταν ο Θεόi
δωρος που είχε ανάγκη την Πελοπόννησο, αλλά η Πελοπόννησος ήταν
τυχερή που κέρδισε τον Θεόδωρο, ο οποίος, παρόλο που είχε µόλις απελευi
θερωθεί και χωρίς να διαθέτει οποιουσδήποτε πόρους, έσπευσε να αναλάβει

20325i28: Καὶ πολεµεῖν Ῥοδίοις φανερῶς ἤρξαντο, καὶ ψήφισµα γέγονε κοινόν, ὅρκοις τὸ βέJ
βαιον ἐσχηκός, ἢ τοὺς Φρερίους ἐξελάσαι τῆς αὑτῶν ἢ τεθνάναι, τὸν δὲ φιλούµενον αὐτοῖς
ἐπαναλαβεῖν δεσπότην, εἰ καὶ µηδαµῶς αὐτὸν ἀπεβάλοντο.
84. Ο Βαγιαζήτ αµέσως µετά τα γεγονότα των Σερρών το 1394 είχε ξεκινήσει την πολιορκία της
Κωνσταντινούπολης που διήρκεσε οκτώ έτη.
85. Monumenta Peloponnesiaca, αρ. 223, 257, 269i279, 282, 289i290· ZAKYTHINOS, Despotat, τ. Ι,
σ. 160i161.
86. Βραχέα Χρονικά, αρ. 33, §22D: …ἐν ἔτει ‚ςνς΄ ἀπέθανεν ὁ δεσπότης ὁ πορφυρογέννητος ἀναJ
βαίνοντας εἰς τὴν Πόλην, καὶ ἐτελεύτησεν εἰς τὴν Σηλυµβρίαν, ἰουνίῳ κδ΄. Ετάφη στο βόi
ρειο παρεκκλήσιο του καθολικού της µονής Βροντοχίου: ZAKYTHINOS, Despotat, τ. Ι, σ.
165i165.
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το δύσκολο καθήκον της διακυβέρνησης του Μορέως87.
Για την αγάπη προς την οικογένειά του σώζονται πολλά παραδείγµατα.
Εκτός του Μανουήλ Β΄, ο Θεόδωρος διατηρούσε πολύ καλή σχέση µε τον
πατέρα του Ιωάννη Ε΄, τον οποίο υποστήριξε απαρέγκλιτα σε όλη τη διάρi
κεια της ζωής του. Η µητέρα του, Ελένη Καντακουζηνή, ήταν επίσης ένα πρόi
σωπο που του ασκούσε επιρροή, αφού εµφανίζεται να ζητά τη συµβουλή της
σε διάφορες περιστάσεις88. Από την οικογένεια των Καντακουζηνών, φαίi
νεται ότι κληρονόµησε και το ενδιαφέρον για τα γράµµατα και τη διανόηση,
το οποίο προβάλλεται µέσα από την αλληλογραφία που διατηρούσε µε τον
∆ηµήτριο Κυδώνη.
Καµιά πληροφορία δεν σώζεται για τη σχέση µε τη σύζυγό του. Παρόλο
που έχει εκφραστεί η άποψη ότι ο δεσπότης έπεσε σε µελαγχολία µετά τον
θάνατο της Βαρθολοµαίας, κάτι τέτοιο δεν µπορεί να επαληθευτεί ούτε να
διαψευστεί. ∆εν είναι γνωστό αν ο γάµος τους ήταν ευτυχισµένος, ούτε τα αιi
σθήµατα που έτρεφε γι’ αυτήν. Το µόνο στοιχείο παρέχεται από τον Χαλi
κοκονδύλη που αναφέρει ότι δεν είχαν αποκτήσει παιδιά, αν και ο
Θεόδωρος είχε τουλάχιστον δύο εξώγαµα τέκνα89. ∆εν είναι γνωστό ούτε το
έτος του θανάτου της. Φαίνεται όµως ότι τοποθετείται πριν το 1415 κατά
την εκφώνηση του επιταφίου του συζύγου της90. Τελευταία έχει υποστηριχi
θεί ότι ο Θεόδωρος είχε συνάψει και δεύτερο γάµο στο τέλος της ζωής του,
αλλά και αυτή η θεωρία φαίνεται προβληµατική91.
Γεγονός είναι ότι η Βαρθολοµαία δεν υπήρξε µια προσωπικότητα που
σηµάδεψε την εποχή της, σε αντίθεση µε την αδελφή της Francesca και τη
µητέρα της Annesa Saraceni, δύο δυναµικές και ισχυρές γυναίκες που δεν

87. Ἐπιτάφιος, σ. 1133i8: Εἰ γὰρ τἀληθέστερον εἴποι τις, οὐ µᾶλλον τούτῳ ἡ Πελοπόννησος ἤπερ
οὗτος δέδοται τῇ Πελοποννήσῳ. Οὐ γὰρ βοηθεῖν ἐκείνῳ τότε δυνάµεως εἶχεν, ἀλλὰ τῆς
αὑτοῦ βοηθείας µᾶλλον ἦν χρῄζουσα, καίτοι κἀκεῖνος τοιοῦτος ἦν τηνικαῦτα ὥστε βοηJ
θείας δεῖσθαι, ψιλὸς µὲν πάντων τῆς φρουρᾶς ἐξελθών, µηδὲν δὲ δυνηθεὶς διὰ τὸν καιρὸν
κτήσασθαι.
88. Η σηµαντικότερη είναι κατά τη διαπραγµάτευση της πώλησης του δεσποτάτου. Ἐπιτάφιος,
σ. 16714i16, 18i19: Ὑπῆρχον ἡ ἐν Ῥόδῳ κοινότης, ἄνδρες ἀζυγίαν, ὑποταγήν, ἀκτηµοσύνην ὑπιJ
σχνούµενοι τῷ Σωτῆρι καὶ πολεµεῖν τοῖς τῷ σταυρῷ πολεµοῦσιν […] Κόρινθον ἐκ τοῦ ἀδελJ
φοῦ τριῶν ἐτῶν, οἶµαι, προεσχηκότες, οὐδ’ ἀπὸ γνώµης τῆς µητρὸς καὶ τῆς ἡµετέρας.
89. ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗΣ, τ. Ι, σ. 1945i7: …τῷ µὲν οὔν πρεσβυτέρῳ Θεοδώρῳ τῷ πατρωῷ παῖς οὐκ ἐγέJ
νετο ἀπὸ τῆς Ῥαινερίου θυγατρός, νόθοι δὲ ἐγένοντο. Μία κόρη του παντρεύτηκε το 1405
τον Τούρκο διεκδικητή του θρόνου Σουλε¤µάν, βλ. PAPADOPULOS, Palaiologen, αρ. 86.
90. ∆εν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Βαρθολοµαία ήταν παρούσα στην εκφώνηση του επικήδειου
του συζύγου της.
91. ANGELIKI TZAVARA – T. GANCHOU, La principissa Caterina Paleologina. À propos des βασίJ
λισσαι de Morée (fin XIVeidébut XVe siècle), Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια 4 (1999i2000) 67i86.
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έµεναν αδιάφορες στις εξελίξεις της εποχής τους92. Για τη Βαρθολοµαία δεν
είναι γνωστό αν συµφωνούσε ή διαφωνούσε µε τις κινήσεις του συζύγου της,
ούτε αν τον υποστήριζε και τον βοηθούσε. Η µόνη πράξη της που σχετίζεται
µε τις ενέργειές του είναι η συµµετοχή της στα γεγονότα της Κορίνθου. Τα κίi
νητρά της όµως δεν είναι βέβαιο ότι δεν ήταν ωφελιµιστικά και αποτέλεσµα
του παραγκωνισµού από την αδελφή της.
Συνοψίζοντας, και κρίνοντας τα πεπραγµένα του Θεόδωρου, προκύπτει
πως ήταν ένας άνθρωπος δραστήριος και φιλόδοξος. Ο ∆ιονύσιος Ζακυθηi
νός γράφει ότι ο Θεόδωρος ήταν αξιοθαύµαστος ως δεσπότης και άνθρωi
πος µε υψηλές διανοητικές αρετές93. Η Ιουλιανή Χρυσοστοµίδου σηµειώνει
πως, παρόλο που ο Θεόδωρος απέτυχε να ενώσει την Πελοπόννησο, πέτυχε
να διατηρήσει την εξουσία, να επεκτείνει την επικράτειά του και να ενδυi
ναµώσει την οικονοµική ισχύ του94.
Ως πρωταρχικό στόχο του είχε τη διεύρυνση της βυζαντινής εξουσίας σε
µεγαλύτερο τµήµα της Πελοποννήσου, πράγµα που κατόρθωσε σε σηµανi
τικό βαθµό, αλλά για µικρά χρονικά διαστήµατα. Η στρατηγική του αυτή
δεν συνεχίστηκε στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Η παραίτηση του Θεόi
δωρου ίσως συνδέεται µε την επιβάρυνση της υγείας του, όπως υποστήριξε
στον επιτάφιό του ο Μανουήλ Β΄. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωριστεί το
γεγονός ότι ο Θεόδωρος, ζητώντας την βοήθεια των Οθωµανών εναντίον των
επαναστατών Βυζαντινών αρχόντων, ήταν εκείνος που τους έφερε στην Πεi
λοπόννησο95. Η εξέλιξη της σχέσης του, τόσο µε τους Οθωµανούς, όσο και µε
τους Acciaiuoli, είχε απογοητεύσει τον δεσπότη, αφού έχανε αντί να ωφεi
λείται από τις συµµαχίες του.
Μπορεί να υποστηριχθεί πως οι απώλειες που υπέστη το δεσποτάτο οφείi
λονταν µάλλον σε αβλεψία του Θεόδωρου παρά στην έλλειψη ικανότητας.
∆εν προσπάθησε να δηµιουργήσει σταθερούς συµµαχικούς δεσµούς, παρά
έψαχνε συµµάχους όταν το απαιτούσε η περίσταση. Αν και οι σύµµαχοι που
έβρισκε διέθεταν τα απαραίτητα εχέγγυα για να τον βοηθήσουν, αυτό δεν
συνέβαινε στην κατάληλη χρονική συγκυρία. Τη σταθερή συνεργασία του
µε τον Νέριο Acciaiuoli δεν θέλησε να την υποστηρίξει µέχρι τέλους, θεωi
ρώντας ίσως ότι δεν θα έπρεπε να επωµιστεί καµία ευθύνη εξαιτίας της απεi
ρισκεψίας του Νέριο. Πιθανότατα, ο δεσπότης αντιλαµβανόταν ότι, από τις

92. Η Annesa αποδείχθηκε ιδιαίτερα ικανή κατά τη διάρκεια της αιχµαλωσίας του Νέριο, ενώ
η Francesca υπέγραφε µε κιννάβαρη ως βασίλισσα: CHRYSOSTOMIDES, Italian women, σ. 127
κ.εξ.
93. ZAKYTHINOS, Despotat, τ. I, σ. 165.
94. Monumenta Peloponnesiaca, σ. xxxvii.
95. Βλ. και NECIPOĞLU, Byzantium, σ. 240.
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κοινές τους ενέργειες, ο Acciaiuoli ήταν εκείνος που επωφελούνταν, ενώ ο
ίδιος γινόταν ο φανερός στόχος των αντιπάλων τους.
Ένα άλλο ζήτηµα που απασχολεί τον µελετητή και εντάσσεται στις αδυi
ναµίες του, είναι η προσπάθειά του να εκχωρήσει την κυριαρχία του δεi
σποτάτου. Εκ πρώτης όψεως µπορεί να χαρακτηριστεί ως αψυχολόγητη
ενέργεια. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Θεόδωρος είχε δεχθεί ορi
γανωµένες οθωµανικές επιθέσεις δύο φορές µέσα σε τρία χρόνια, ενώ περιi
τριγυριζόταν από αντιπάλους και η επικράτειά του µαστιζόταν από
επιδροµείς και πειρατές. Παράλληλα, κατά την περίοδο εκείνη ο κυριότερος
σύµβουλός του, ο Μανουήλ Β΄, έλειπε επί µακρόν στη ∆ύση αναζητώντας
βοήθεια, γεγονός που οπωσδήποτε επηρέασε τις αποφάσεις που έλαβε ο Θεi
όδωρος. Ο Μανουήλ αποδίδει αυτές τις κινήσεις του αδελφού του στην κλοi
νισµένη υγεία του, που τον έκανε να αντιδρά µε πανικό, και στο γεγονός
ότι ήθελε να εξασφαλίσει τη ζωή και την ελευθερία των κατοίκων της Πεi
λοποννήσου. Αυτό µπορεί εν µέρει να ισχύει, αλλά είναι δυνατόν να διi
καιολογήσει την προσπάθεια πώλησης του Μυστρά; Πιστεύω ότι επρόκειτο
απλώς για µια βεβιασµένη ενέργεια, την οποία ο Θεόδωρος αργότερα θέλησε
να διορθώσει.
Ως συµπέρασµα εξάγεται πως την πολιτική του Θεόδωρου Α΄ στην Πεi
λοπόννησο καθόρισαν τέσσερις σηµαντικοί παράγοντες. Οι τρεις αφορούν
στις εξωτερικές σχέσεις και ο τέταρτος στην εσωτερική κατάσταση του δεi
σποτάτου.
Αφενός, οι νέες απειλητικές δυνάµεις, οι ασταθείς συµµαχίες και οι αυi
ξανόµενες τουρκικές επιδροµές οδήγησαν σε πολλές πολεµικές επιχειρήσεις.
Αφετέρου, σηµειώθηκαν ορισµένες εξεγέρσεις των τοπικών αρχόντων. Ο
Μανουήλ Β΄, σε αρκετά σηµεία στον επιτάφιο που συνέθεσε για τον αδελφό
του, περιγράφει τον Θεόδωρο ως έναν λαοφιλή ηγέτη, ο οποίος απολάµβανε
την αγάπη των κατοίκων της Πελοποννήσου, από τη µέρα που έφθασε στο
δεσποτάτο έως και τη µέρα του θανάτου του. Ωστόσο, οι µεγάλοι γαιοκτήi
µονες της περιοχής ποτέ δεν είδαν µε συµπάθεια τις ενέργειές του, αναγνωi
ρίζοντας µόνο την προσπάθεια να τους υποτάξει και προκαλώντας συνεχείς
αναταραχές που δυσχέραιναν τη θέση του, ενώ αποσπασµατική είναι η ειi
κόνα που σχηµατίζεται για την πραγµατική διάθεση του πληθυσµού έναντι
του δεσπότη.
Ακόµη και στην προσωπική του ζωή δεν είναι γνωστό αν υπήρξε ευτυχιi
σµένος ή δυστυχισµένος. Πριν φτάσει στην Πελοπόννησο, έζησε ενστερνιi
ζόµενος την τύχη της οικογένειάς του, νοµίζω έως του σηµείου της
εκµετάλλευσης. Προσπαθούσε συνεχώς να επιλύσει τα προβλήµατα άλλων
και µοιραζόταν τις περιπέτειές τους, χωρίς να έχει προσωπικές διενέξεις ή εχi
θρούς.
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Βέβαιο είναι ότι ο γάµος του Θεόδωρου και της Βαρθολοµαίας τελέστηκε
για λόγους πολιτικής σκοπιµότητας. Ωστόσο, µέσω του γάµου αυτού δεν εκi
πληρώθηκαν οι στόχοι και οι επιθυµίες του Παλαιολόγου. ∆εν µπόρεσε να
εξασφαλίσει για µεγάλο διάστηµα την ηρεµία στην Πελοπόννησο, ενώ ανi
τίθετα προκλήθηκε µεγαλύτερη ένταση και λόγω της σύγκρουσης µε την οιi
κογένεια της συζύγου του.
Η µεγαλύτερη επιτυχία του Θεόδωρου ήταν η εγκαθίδρυση και η αναµi
φισβήτητη κυριαρχία των Παλαιολόγων στην Πελοπόννησο. Η πολιτική που
ακολούθησε στο δεσποτάτο υπήρξε η απαρχή για τα σηµαντικά επιτεύγi
µατα των διαδόχων του στον Μορέα, σε πολιτικό, στρατιωτικό, διπλωµαi
τικό και πνευµατικό επίπεδο. Παρά τις διαρκείς προσπάθειές, ο ίδιος δεν
µπόρεσε να υλοποιήσει την επιθυµία του για ένωση της Πελοποννήσου κατά
τη διάρκεια της ζωής του. Ίσως, τελικά, ο Θεόδωρος να ήταν απλώς άτυχος!
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SUMMARY
Οὐ γὰρ δὴ µετριώτεροι τῶν Ἑσπερίων ἐχθρῶν
οἱ παρὰ τῆς Ἀνατολῆς ὁρµώµενοι Τοῦρκοι:
THEODORE I PALAEOLOGUS AND THE PELOPONNESE
IN THE LATE FOURTEENTH CENTURY
Fourteenthicentury Peloponnese was made up of several Latin states and
dominant Venetian colonies, remnants of the Fourth Crusade; the only Byzani
tine territory was the Despotate of Morea. Its rulers, the despots, always trui
sted kinsmen of the emperor, followed the policies of Constantinople while
trying to carve a separate political and diplomatic path.
The protagonist of this paper is Theodore I Palaeologus (1382i1407),
brother of the emperor Manuel II (1391i1425). Through the observation of his
reign in Morea, the reader can take a glimpse at the empire’s situation at the
time, which was defined by the irreversible expansion of its enemies and the oni
going dynastic struggles that led to the political, social and economic collapse
of the Byzantine state.
Upon his arrival, Theodore had to cope with the rebellious Byzantine ruling
class, who preferred their independence instead of abiding to the beadings of
the central administration. That problem, still present until his death, forced
him to make sporadic compromises and superficial coalitions, usually without
benefit. Among his Latin allies were Nerio Acciaiuoli, the despot’s fatheriini
law, Venice and the Hospitallers of Rhodes.
Besides the Latins, whose help proved inadequate, Theodore turned to the
swiftly rising Ottoman sultans. Although at first, the Ottomans suppressed the
internal opposition of the despot, soon they became the most significant threat,
not only for the Peloponnese, but for the rest of the failing Byzantine Empire.
In the long run, Theodore, from an “ally” of Murād I (1361i1389), turned out
to be a liegeman of Bāyezīd I (1389i1402).
This study, based on contemporary Byzantine sources and modern biblioi
graphy, aims to roughly present Theodore’s foreign affairs and his coiexistence
in the Peloponnese with the Latins and the Ottoman Turks, either as friends or
as foes.
NAFSIKA VASSILOPOULOU
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