ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,
ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
I Ω A Ν ΝΟ Υ

Έν tfj Έπετηρίδι τής Έτ. Βυζ. Σπουδών (Α' (1924) σ. 148) δ κ. I.
Βογιατζίδης άπέδειξεν δτι ό σεβαστοκράτωρ τής Θεσσαλίας ’Ιωάννης, ό
όποιος ένομίζετο μέχρι τοΰδε δτι ήρξεν από τοΰ 1271 έ'ως τοΰ 1296, είχεν
ήδη άποθάνει προ τοΰ 1289. Τον Ίωάννην διεδέχθησαν οί υιοί του, Κων
σταντίνος καί “Αγγελος, οΐτινες, μετά τον θάνατον τοΰ πατρός των, μνημο
νεύονται ως ισότιμοι, δήλα δη άμφότεροι καλούνται σεβαστοκράτορες.
Έκ τοΰ Παχυμέρους είναι γνωστόν δτι ό Ιωάννης κατέλιπε τρεις υίοΰς,
τον Κομνηνόν Μιχαήλ, δστις διά δόλου είχε παραδοθή υπό τής δεσποίνης
τής Ηπείρου “Αννης εις τον αΰτοκράτορα ’Ανδρόνικον Β' τον Παλαιολόγον
καί άπέθανεν έν Κωνσταντινουπόλει, τον Δούκαν και τον “Αγγελον.1 Καί
τον μέν Δοΰκαν τοΰ Παχυμέρους έταΰτισεν ό Χόπφ μέ τον εξ άνδηγαυϊκών καί βενετικών πηγών γνωστόν σεβαστοκράτορα Κωνσταντίνον, διά τον
“Αγγελον δμως λέγει δτι οΰτος ωνομάζετο συνήθως μόνον “Αγγελος, «sei es;
dass er den Geschlechtsnamen auch als Vornamen fiihrte, oder dass
sein Vorname nicht iiberliefert 1st.» 2
Τοΰ ’Αγγέλου δμως τοΰτου τό βαπτιστικόν όνομα, δπερ έμεινεν άγνω
στον μέχρι τοΰδε, υπήρξε, νομίζω, Θεόδωρος. Τοΰτο εξάγω έκ χωρίου τοΰ
ποιήματος τοΰ Μανουήλ Φιλή εις τον πρωτοστράτορα Μιχαήλ τον Γλαβάν 8
ίδοΰ τό χωρίον :
εξ ών (των Ιταλών) καταοχών (δ Γλαβάς) την πάλιν Δυρραχίου
Κροάς τε και Κάννινα και τά κυκλόθεν
δρμα προς αντους τους θρασείς πάλαι Βλάχους
Θεόδωρον δε πυρπολεί κατά κράτος
τον σεβαστοκράτορα των άλλοτρίων
και λαμβάνει την χώραν ώς δώρον τύχης.

Είναι δΰσκολον νά όρισθή ακριβώς τό έτος τοΰ πολέμου τοΰτου τοΰ
Γλαβά έναντίον τοΰ σεβαστοκράτορος τών Βλάχων Θεοδώρου· ή χρονολογική
1 Παχυμέρους τόμ. Β' σ. 72 - 77, 201.
2 Η op f, Gesch. Griech. έν Ersch - Gruber Encyk. τόμ. 85 a. 355.
•3 Miller, Manuelis Philae carmina τόμ. B' a. 253. στ. 288 - 294.
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Μ. Θ. Λάακαρι — Θεόδωρος "Αγγελος υιός τοΰ Σεβαστ. Θεσσαλίας Ίωάννου.

άλλως τε σειρά τών γεγονότων εν τώ ποιήματι τούτφ τοΰ Φιλή, δπερ συνεγράφη περί τό 1305 είναι αρκετά συγκεχυμένη ως παρετήρησεν ήδη ό J i re
el ek
Πάντως δμως, κατά τον Φίλην, ή έπίθεσις αΰτη τοΰ Γλαβά εναντίον
τοΰ Θεοδώρου έγένετο μετά την κατάληψιν τοΰ Δυρραχίου υπό τοΰ Γλαβά.
Τό Δυρράχιον διέμεινεν εις χεΐρας τών Βυζαντινών περίπου από τοΰ 1288
μέχρι τοΰ 1296 οπότε ήτο ήδη σερβικόν1
2. "Ωστε πιθανόν ή έπίθεσις αΰτη
νά έλαβε χώραν κατά τά έτη 1288 - 1290, πάντως μετά τον θάνατον τοΰ
σεβαστοκράτορος τής Θεσσαλίας Ίωάννου, άφοΰ ό Θεόδωρος άποκαλεΐται
υπό τοΰ Φιλή σεβαστοκράτωρ.
ΙΊερί τοΰ σεβαστοκράτορος Θεοδώρου τοΰτο μόνον είναι γνωστόν δτι
περί τό 1297 έπρόκειτο νά λάβη σύζυγον την εξ ’Αρμενίας πριγκίπισσαν
Θεοψανώ, αδελφήν τής Μαρίας, συζύγου τοΰ υίοΰ καί συμβασιλέως τοΰ
’Ανδρονίκου Β', Μιχαήλ τοΰ ΘΈπί τή ευκαιρία ταύτη ό ’Ανδρόνικος είχε
παραχωρήσει εις τους σεβαστοκράτορας την Δημηίριάδα. Άλλ’ ό γάμος ούτος
δεν έπραγματοποιήθη, διότι ή Θεοφανώ άπέθανε διαρκοΰντος τοΰ ταξειδίου.
Κατόπιν τούτου μάλιστα αί σχέσεις τών σεβαστοκρατόρων προς τό Βυζαντινόν
κράτος έχειροτέρευσαν εκ νέου 3.
Ό Παχυμέρης (Β' σ. 284) διηγούμενος τά γεγονότα τοΰ έτους 1299
λέγει διά τους σεβαστοκράτορας «έτι γάρ εν τοΐς ζώσιν ήσαν». Είναι λοιπόν
πιθανόν δτι ό Θεόδωρος άπέθανεν βραχύ μετά τό 1299, προ τοΰ άδελφοΰ
του Κωνσταντίνου Δούκα, δστις, ως γνωστόν, άπέθανε τφ 1303.
ΜΙΧΑΗΛ

Θ. ΛΑΣΚΑΡΙΣ

1 Die bulgarischen Burgen bei Manuel Philes a. 78 έν: Das christliclie Element
in tier topographischen Nomenclatur der Balkanlander, Sitzb. der Wien. Akad. ph.-hist.
Classe CXXXV1, (1897) σ. 77-85.
2 ΙΙρβ. Acta Albaniae τόμ. A' άριθ. 508 καί 526 σελ. 151 καί 155, καί J ir e 'cek, Gescliichte der Serben τόμ. A' σελ. 836.
3 Παχυμέρους τόμ. Β' σ. 206 καί 284, Μ ε τ ο χ ί τ ο υ, Πρεσβευτικός, έν Σάθα
Μεσ. Βιβλ. τόμ. Α’ σ. 188- 189. πρβ. καί Hopf, ”ΕνΘ* άνωτ.
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