
Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

(1348-1356)

Οί εμφύλιοι πόλεμοι οί όποιοι κατεσπάραξαν τό βυζαντινόν κράτος κατά 
τό πρώτον ήμισυ τοΰ ΙΔ' αϊώνος 1 παρέσχον την ευκαιρίαν εις τον Σέρβον 
ηγεμόνα Στέφανον Δουσάν (1331-1355) όπως επεκτείνη τά όρια τοΰ κρά
τους του εις βάρος των Βυζαντινών. Ουτω κατά τούς λόγους τούς οποίους 
θέτει ό Νικηφόρος Γρηγοράς εις τά χείλη τοΰ Ίωάννου Καντακουζηνοΰ «δ 
Τριβαλλός 1 2 καθάπερ ποταμός πλημμυρίσας, κα'ι μακροΐς διαστήμασι τούς 
οικείους ύπερβάς όρους, τά μεν της 'Ρωμαίων ηγεμονίας παμπληθέσιν ήδη 
ροθίοις κατέκλυσε, τά δ’ απειλεί κατακλύσειν" δυσαριθμήτοις γάρ διαστήμασι 
γης ημών άφιστάμενος τοσαΰτην εΐληφε τόλμαν κα'ι δύναμιν, ως και την ήμε- 
τέραν ήδη συνεχώς κατατρέχειν τά τούτου στρατόπεδα, και μηδενός κωλύον- 
τος εξ εφόδου ληΐζεσθαι, κα'ι τόν τών έπιδορατίδων \[>όφον ε’ις τάς ήμετέρας 
έχειν τέως άκοάς παραπέμπειν» 3 * * * * 8.

’Ήδη τφ 1342 ό Δουσάν ήτο κάτοχος αρκετών πόλεων τής Νοτίου Μα

1 Βλ. G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, (Miin- 
chen 1940), 358 κέξ. G. Diehl-R. Guilland-L. Oeconomos-R. 
Grousset, L’Europe Orientale de io8r a 1453 (Paris 1945), 237, 312. Λεπτο
μερής έξιστόρησις των γεγονότων τής έν λόγφ εποχής εύρίσκεται εις Τ. Florin- 
skij, «Andronik mladSij i Ioann Kantakuzin, Oierk Istorii Vizantii vo vtoroj 
ietverti XIV veka», Zurnal Ministerstva Narodnago Prosveiienija (άναφέρεται 
εις τό εξής απλώς ώς ΖΜΝΡ), 204 (Ίούλ. 1879), 87 -243 (Αΐίγ. 1879), 219 -251, 
205 (Σεπτ. 1879), 1 - 48, καί κυρίως εις τό βιβλίον τοΰ ίδιου συγγραφέως : Juznye 
slavianie i Vizantija vo vtoroj chetverti XIV veka (S. Peterburg 1882), 
τόμοι δύο.

2 Οί Βυζαντινοί συγγραφείς έκάλουν τούς Σέρβους Τριβαλλοΰς κατά τήν συνή
θειάν των ν’ αποδίδουν εθνικά ονόματα αρχαίων φύλων εις συγχρόνους των λαούς.
Περί τής χρήσεως τοΰ ονόματος Τριβαλλοι υπό τών Βυζαντινών συγγραφέων βλ.
Ε. Polaschek, «Triballi», Pauly - Wissowa, RE XII (1937), 239ib-210ia,
καί N. A. Bees, «tjber einen Kodex der serbischen Konigin Milica oder
Helena» ASF (=Archiv fur slavische Philologie), 34 (1912- 1913), 300 - 301.

8 Γρηγοράς, 2, 817 (Βόννης).
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κεδονίας μεταξύ των οποίων συγκατελέγετο καί ή ’Έδεσσα’. Κατά τό επόμε
νον έτος κατέλαβε τό πλεΐστον τής ’Αλβανίας και τέλος έγινε κύριος τής «μεγά
λης καί ωραίας», κατά τον Καντακουζηνόν % πόλεως των Σερρών3 και 
ταχέως έπεξετάθη άνατολικώτερον τούτων4. Μόνον ή Θεσσαλονίκη, τό μέγα 
τούτο κέντρον τών δυτικών επαρχιών τού Βυζαντίου, έμεινεν έξω τών κατα- 
κτήσεων τού Σέρβου ήγεμόνος, παρ’ δλας τάς αλλεπαλλήλους προσπάθειας 
του προς άπόκτησιν ταύτης. Ή εύκολος καί εντός μικρού χρονικού διαστή
ματος γενομένη κατάκτησις τών βυζαντινών τούτοον εδαφών εγέννησεν εις τον 
Δουσάν όνειρα περί καταλήψεως καί αυτού τούτου τού βυζαντινού θρόνου. 
’Άλλωστε δ εμφύλιος πόλεμος μεταξύ τού Ίωάννου Καντακουζηνοΰ καί τού 
Ίωάννου Παλαιολόγου κατά την στιγμήν εκείνην ακριβώς ενεθάρρυνε τον 
Σέρβον ηγεμόνα όπως πραγματοποιήσω τά όνειρά του. Οϋτω μικρόν μετά 
την πτώσιν τών Σερρών δ Δουσάν υπέγραψε χρυσόβουλλον υπέρ τής μονής 
τού Αγίου Ίωάννου τού Βαπτιστού παρά τάς Σέρρας ως «Στέφανος Κρά- 
λης καί αύτοκράτωρ Σερβίας καί Ρωμανίας»5, την δέ ημέραν τού Πάσχα 
(16 ’Απριλίου) τού έτους 1346° έστέφθη εις τά Σκόπια, την πρωτεύουσαν 
τού κράτους του, «βασιλεύς καί αύτοκράτωρ Σερβίας καί Ρωμανίας» παρου- 
σίφ τής σερβικής αριστοκρατίας καί τής ηγεσίας τού σερβικού καί βουλγαρι- 1

1 Βλ. C. Jireiek, Geschichte der Serben (Gotha 1911), I, 381. L. v. 
Thalloczy-C. Jireiek, «Zwei Urkunden aus Nordalbanien», Illyrisch- 
Albanische Forschungen, I (1916),Ί32.

2 Καντακουζηνός, 1, 55 (Βόννης).
8 Περί τής ακριβούς χρονολογίας τής πτώσεως τών Σερρών (25 Σεπτεμβρίου 

1345) βλ. A. Solovjev, «Cat Dugan u Serezu», Jugoslovenski Istoriski Caso- 
pis, I (1935), 474 κέξ. ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία.

4 Περί τών νοτιοανατολικών συνόρων τοΰ κράτους τοΰ Στεφάνου Δουσάν βλ. 
D. Jovanovic', «Kako su se Sirele mec'e srpskoj drzavi za vlade Stevana 
Duiana, i oblasti njegove carevine», Glasnik druStva srbske slovesnosti, 68 
(1889), 76 - 109. Επίσης βλ. τάς επί τοΰ ζητήματος παρατηρήσεις τοΰ C. J i r e- 
iek εις τό ASE, 17 (1895), 266. Πρβλ. επίσης Ρ. Le merle, Philippes et la 
Macedoine orientate a l’epoque chretienne et byzantine (Paris 1945), 1995 κέξ.

5 Βλ. προχείρως τήν έκδοσιν εις Κ. Σάθα, MB, 1, 234-239. Ή χρονολογία 
τοΰ χρυσοβούλλου είναι ’Οκτώβριος 6854 (1345). Εις μίαν επιστολήν του (15 ’Οκτω
βρίου 1345) από τάς Σέρρας (in Sero) πρός τόν Δόγην τής Βενετίας ό Δουσάν υπο
γράφεται ως «Stephanus rex... fere totius imperii Romanise dominus» (S. 
L j u b i c', Listine o odnoSajih izmedju juznoga slavenstva i mletaike repu- 
blice (Zagreb 1870), II, 278). Περί τής προσλήψεως τοΰ τίτλου αΰτοΰ υπό τοΰ 
Δουσάν βλέπε δσα γράφει δ Καντακουζηνός, II, 552. Περί δέ τής ακριβούς 
χρονολογίας πρβλ. Μ. Easkaris, «Povelje srpskih vladalaca u grikim pu- 
blikacijama», Prilozi za knjizevnost, 8 (1928), 186 κέξ.

8 Τό Χρονικόν τών μοναχών Κομνηνοΰ καί Πρόκλου (έκδ. Criac Estopanan), 
35, θέτει έσφαλμένως τήν στέψιν τοΰ Στεφάνου Δουσάν εις τό έτος 1350.
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κοΰ κλήρου ώς και τοΰ Πρώτου των μονών τοϋ ’Άθω. ’Ήδη προ της στέ
ψεως του εις τά Σκόπια, άπέστειλε κατά τον ’Ιανουάριον τοϋ 1346, πρέσβεις 
προς την Βενετικήν Δημοκρατίαν μέ σκοπόν τον σχηματισμόν συμμαχίας 
στρεφόμενης εναντίον τοΰ Βυζαντίου. Ή Βενετική Γερουσία άπήντησεν 
άρνητικώς εις τάς .προτάσεις τοϋ Σέρβου ήγεμόνος διά μιας εϋγενρϋς επιστο
λής (3 Μαρτίου 1346)διότι προέβλεπε δτι τό τοιοϋτον θά ωδήγει εις τήν 
κυριαρχίαν τής Κωνσταντινουπόλεως υπό των Σέρβων, πράγμα άνεπιθύμη- 
τον ύπ’ αυτής.

Τό βυζαντινόν κράτος ήτο ανίκανον, λόγιρ τών εσωτερικών ανωμαλιών, 
δπως φέρη άντίστασιν. εις τά κατακτητικά σχέδια τοϋ Δουσάν μέχρι τής ανό
δου τοΰ Ίωάννου Καντακουζηνοϋ εις τον θρόνον τής Κιονσταντινουπόλεως 
κατά τον Φεβρουάριον τοΰ 1347. Μόνον τότε ό νέος αϋτοκράτωρ, άφοϋ ετα- 
κτοποίησε πρώτον επείγοντα εσωτερικά ζητήματα, έστρεψε τήν προσοχήν του 
προς τον Δουσάν. Ή πρώτη του πράξις ήτο ό διορισμός τοΰ μεγαλύτερου 
υίοΰ του Ματθαίου ως διοικητοΰ τής Δυτικής Θράκης (ολοκλήρου τής χώρας 
μεταξύ Χριστοπόλεως και Διδυμοτείχου), ή οποία είχε τώρα κοινά σύνορα μέ 
τό κράτος τοΰ Δουσάν. Κατόπιν έστειλε πρεσβείαν προς τον Σέρβον ηγεμόνα 
διαβιβάζουσαν τάς ευχαριστίας του διά τήν βοήθειαν τήν οποίαν τοΰ παρέ- 
σχε κατά τήν διάρκειαν τοΰ εμφυλίου πολέμου καί τήν επιθυμίαν του δπως 
άποσυρθή ταχέως τών βυζαντινών εδαφών τά όποια είχε καταλάβει'Ο 
Δουσάν εδέχθη τούς απεσταλμένους, αλλά δεν έδειξε καθόλου προθυμίαν δπως 
έπιστρέψη τάς καταληφθείσας βυζαντινός πόλεις εις τον Καντακουζηνόν3. 
Βλέπων ό Βυζαντινός αϋτοκράτωρ τήν απροθυμίαν ταύτην τοΰ Δουσάν, άπέ- 
στειλε καί δευτέραν πρεσβείαν απειλών μέ πόλεμον εις περίπτωσιν αρνητικής 
άπαντήσεως- ό Σέρβος δμως ήγεμών δέν ήλλαξε στάσιν καί ό Καντακουζηνός 
τότε έζήτησε στρατιωτικήν βοήθειαν από τον γαμβρόν του επί θυγατρί4 έμί- 
ρην Όρχάν. Ό Όρχάν πράγματι έστειλε πλέον τών δέκα χιλιάδων Τούρκων 
στρατιωτών5 υπό τήν διοίκησιν τών υιών του, οί οποίοι θά έβάδιζόν μετά 
τών στρατευμάτων τοΰ Ματθαίου Καντακουζηνοϋ εναντίον τών εις τήν ’Ανα
τολικήν Μακεδονίαν Σέρβων. Οί Τοΰρκοι δμως στρατιώται τοϋ Όρχάν άπε- 
δείχθησαν κάθε άλλο παρά σύμμαχοι τών Βυζαντινών. Άφ’ ής στιγμής 1 2 3 4 * 6

1 S. Ejubic', ΈνΘ·’ άν., II, 326 -327. Monumenta Ragusitia (Zagreb 
1879), I, 221, 226.

2 Καντακουζηνός, 3, 31.
3 "Evil. άν., 3, 31.
4Ioannis Cpmneni m e d i c i, Vita Ioannis Cantacuzeni Romseorum

imperatoris, ed. Chr. Loparev (Petropoli 1888, 7. Πρβλ, N. Jorga, Gesch. 
des osm. Reiches, I, 188- 189.

6 K a v x a κ ου ζ η ν ό ς, 3, 32.
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μετεφέρθησαν εις την Ευρωπαϊκήν ακτήν προέβησαν εΐς λεηλασίας καί άρπα- 
γάς καί τέλος έπέστρεψαν είς τήν Μικράν Ασίαν, πριν καν έλθουν εις σύγ- 
κρουσιν μετά τών Σέρβων, προς μεγάλην ίκανοποίησιν τοΰ Δουσάν. Ούτως 
άπέτυχεν ή πρώτη προσπάθεια τοΰ Καντακουζηνοϋ, δπως απόσπαση διά τής 
βίας από τούς Σέρβους τά κατακτηθέντα ύπ’ αυτών βυζαντινά εδάφη.

Ό Δουσάν, επωφελούμενος τής ευκαιρίας ταύτης, έστράφη προς τά 
βόρεια τμήματα τοΰ κράτους του είς τά όποια ειχον ήδη εισβάλει οί Ούγγροι 
υπό τον νέον βασιλέα των Λουδοβίκον Α' (1342-1385).

’Άλλο πεδίον στρατιωτικών επιχειρήσεων τών Σέρβονν ήνοιξεν είς τά 
νότια σύνορα τοΰ κράτους των μετά τον θάνατον τοΰ Βυζαντινοΰ διοικη- 
τοΰ τής Θεσσαλίας Ίωάννου ’Αγγέλου τοΰ Πιγκέρνου. Ό ’Ιωάννης ’Άγγε
λος, ό όποιος άπέθανε κατά τό έτος 1348, γενόμενος θϋμα τοΰ ένσκήψμν- 
τος εκ τών Τατάρων φοβεροΰ εκείνου λοιμοΰ‘, ήτο ανεψιός τοΰ αύτο- 
κράτορος Ίωάννου Καντακουζηνοϋ, διωρίσθη δε ύπ’ αύτοΰ αμέσως μετά 
τήν άνοδόν του εΐς τόν βυζαντινόν θρόνον διοικητής (κεφαλή) τής Θεσσα
λίας μέ τύ δικαίωμα, όπως κατέχη τήν θέσιν αυτήν έφ’ όρου ζωής3. Μετά 
παρέλευσιν μικροΰ διαστήματος από τοΰ θανάτου τοΰ Ίωάννου Αγγέλου 3 
άπέστειλεν ό Στέφανος Δουσάν τόν Γρηγόριον Πρελοΰμπον, έ'να τών ίκα- 
νωτέρων στρατηγών του, μέ στρατόν άποτελούμενον κυρίως εξ ’Αλβανών \ 
όπως καταλάβη τήν Θεσσαλίαν6. Ό Πρελοΰμπος δεν συνήντησεν άντίστα- 1 2 3 4

1 Καντακουζηνός, 3, 49 κέξ. Πλήν τών βυζαντινών πηγών υπάρχουν καί 
δυτικαί άναφέρουσαι λεπτομερώς τήν καταστροφήν τήν οποίαν έπέφερεν ό λοιμός 
εκείνος εις τόν πληθυσμόν τοΰ βυζαντινού κράτους (Chon. Estense Mur a tori, 
15, 418).

2 Καντακουζηνός, 2, 320. Γρηγοράς, 2, 644.
3 Έσφαλμένως ό V. Parisot (Cantacuzene, homme d’etat et historien 

(Paris 1845), 212), γράφει ότι οί Σέρβοι κατέλαβον τήν Θεσσαλίαν ζώντος τοΰ 
Ίωάννου ’Αγγέλου. Ό Καντακουζηνός (3, 147), ό όποιος ήτο σύγχρονος τών 
γεγονότων, αναφέρει ρητώς τά εξής είς συνομιλίαν του μέ τόν Στέφανον Δουσάν 
κατά τήν διάρκειαν τών διαπραγματεύσεών των έξωθεν τής Θεσσαλονίκης τφ 1350, 
τά όποια δέν αφήνουν κάμμίαν αμφιβολίαν υπέρ τής γνώμης τοΰ Parisot: «ύστερον 
δέ ’Αγγέλου τοΰ έμοΰ τετελευτηκότος άνεψιοΰ, δς ήρχεν ύπ’ έμοΰ πεμφθείς, άρπό(- 
σας τάς επαρχίας έχεις»,

4 Περί τοΰ ρόλου τόν όποιον έπαιξαν οί ’Αλβανοί είς τόν στρατόν τοΰ Δουσάν 
βλ. C, Jireiek, Staat und Gesellschaft im mittelalterlichen Servien (Denk- 
schriften d. Kais. Akad. d. Wiss. in Wien, Phil. hist, klasse, 56, 1912), I, 
75. C. Jiredek, «Albanien in der Vergangenheit», I (1916), 74. L. v. Thal- 
loczy-C. Jireiek, «Zwei Urkunden aus Nordalbanien», IAF, I (1916), 133.

Ό C. Η o p f, Gesehichte Griechenlands I, 446, γράφει ότι ό θάνατος 
τοΰ Ιωάννου ’Αγγέλου καί ή κατάληψις τής Θεσσαλίας υπό τών Σέρβοιν έλαβον 
χώραν κατά το 1349. Τήν γνώμην τοΰ Hopf ήσπάσθηοαν καί οί Τ. Florinskij 
(ΖΜΝΡ., 905 (Σεπτ. 1879), 14), I. Ρωμανός (Γρατιανός Ζώρζης, . αύθέντης
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σιν 1 εκ μέρους τών Θεσσαλών, εάν κρίνωμεν από την σιγήν των πηγών επί 
τοϋ σημείου τούτου, παρ’ δλον δτι γνωρίζομεν από τον Καντακουζηνόν 2 καί 
Γρηγοράν3 δτι οί Θεσσαλοί ήσαν όνομαστοί διά τον στρατόν των καί ιδιαι
τέρως διά το άριστον ιππικόν των. Συγχρόνως αλλα σέρβικά στρατεύματα 
κατελΟόντα εξ ’Αλβανίας κατέλαβον την ’Ήπειρον, ’Ακαρνανίαν καί Αΐτο)- 
λίαν, αί δποΐαι προσηρτήθησαν επίσης εις τό κράτος τοΰ Στεφάνου Δουσάν4. * 1 2 3 4

Λευκάδος. 'Ιστορική πραγματεία τοΰ Καθ'. Κ. Χόπφ (Κέρκυρα 1870), 270), καί 
W. Miller (The Katins in the Levant (London, 1008), 280). Ή χρονολογία 
δμιος αυτή δέν εύσταθεΐ διότι έ’χομεν δύο χρυσόβουλλα τοϋ Δουσάν άπολυθέντα κατά 
Νοέμβριον 1848 υπέρ δύο μονών τής Θεσσαλίας. Διά μέν τό ύπέρ τής μονής τοΰ 
‘Αγ. Γεωργίου των Ζαβλαντίων παραπέμπω είς την έκδοσιν τοϋ Ν. Α. Βέη («Σέρ
βικά καί βυζαντιακά γράμματα Μετεώρου», Βυζαντίς, 2 (1912), 59 - 62), διά δέ τό 
ύπέρ τής μονής Λυκουσάδος είς τήν έκδοσιν τοΰ D. Anastasijevic' («Dve 
Duianove grike hrisovulje», Spomenik Kraljevske Akademije, 55 (1922), 
34 - 36) διότι δυστυχώς δέν μου είναι προσιτόν τήν στιγμήν ταύτην τό έ'ργον τών 
A. Solovjev-V. Μοέϊη, Grike povelje srpskih vladana (Beograd 1936), 
τό όποιον πρέπει νά χρησιμοποιήται όμοϋ μετά τών βιβλιοκρισιών τοϋ Μ. Λάσκαρι 
Revue Intern, des Etudes Balk., 3 (1937), 268 - 272), καί I). Anastasijevic' 
(Byzantion, 12 (1937), 625 -638). Συνεπώς δικαιολογημένος γράτρει ό A. S ο 1 ο
ν j e v, Byzantinoslavica, 4 (1932), 169) ότι ό «Δουσάν πρέπει νά είχε καθυπο
τάξει τήν Θεσσαλίαν προφανώς τόν Νοέμβριον τοΰ 1348».

1 Βλ. C. Hopf, ”Ενθ’ άν., I, 446α. Ό A. Solovjev (Byzantinoslavica, 
4 (1932), 166) έξέφρασε τήν γνώμην οτι ή κατάληψις τής Θεσσαλίας «ύπήρξεν απλώς 
ειρηνική καθυπότασις κατόπιν σημαντικών διαπραγματεύσεων, όπως κατά τό 1342 
καί 1343». Διά τών τελευταίων χρονολογιών ό Solovjev εννοεί τήν συμφωνίαν 
μεταξύ τών Θεσσαλών αρχόντων καί τοΰ Καντακουζηνοΰ διά τής οποίας οί πρώτοι 
ύπεχρεοΰντο όπως αναγνωρίσουν τάς βυζαντινός άρχάς λαμβάνοντες ώς αντάλλαγμα 
πολλά προνόμοια (πρβλ. Καντακουζηνόν, 2, 320). Λοιπόν δέν είναι άπίθανον 
νά συνέβη κάτι παρόμοιον καί μεταξύ τών Θεσσαλών αρχόντων καί τοϋ Δουσάν, 
έφ’ όσον μάλιστα γνωρίζομεν ότι ιή Θεσσαλία κατά τήν εποχήν εκείνην ύπέφερε υπό 
τοϋ λοιμοΰ καί τών συνεχών λεηλασιών υπό τών Βλάχων καί ’Αλβανών (πρβλ. 
Καντακουζηνόν, 2, κεφ. 28, καθώς C. Jireiek, Staat und Gesellschaft, 
I, 35, καί I. Sokolov, Vizantijskij Vremennik, 24 (1923- 1926), 30). Άφ’ 
ετέρου είναι γνωστόν ότι ό Δουσάν έγινε κύριος πολλών πόλεων, διά παροχής προ
νομίων. (Τήν σχετικήν περί τοΰ ζητήματος βιβλιογραφίαν βλέπε είς I. S ο 1 ο ν j i e ν, 
”Ενθ’ άν. 166, 36). Σχετικώς όμως μέ τήν Θεσσαλίαν ούδεμίαν τοιαύτην εΐδησιν 
έχομεν είς τάς πηγάς μας. Τοΰτο δέν σημαίνει ότι αποκλείεται νά έχουν συμβή 
είς τήν Θεσσαλίαν παρόμοιαι περιπτώσεις μέ εκείνην τοϋ Ίωάννου Τσάφα Όρσίνη 
Δούκα είς τήν "Ηπειρον (βλ. I. Ρωμανόν, ”Ενθ’ άν. 282 κέξ. καί Σ π. Λάμ
προν, «"Εγγραφα έκ τοΰ Archivio Capitolino» ΝΕ, 20 (1926), 303 κεξ.).

2 Καντακουζηνός, 2, 355, 391 -392.
3 Γρήγορά ς, 2, 657, 663.
4 “Οσον άφορα είς τό έτος τής καταλήψεως τής ’Ηπείρου υπό τών Σέρβων 

έχουν έκφρασθή διάφοροι γνώμαι.'Ο Σκώτος ιστορικός G. Finley (A History of 
Greece (Oxford 1877), IV, 129), τοποθετεί τό γεγονός είς τό έτος 1350, ό V. Μ a-
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Πληροφορούμενα εκ συγχρόνων πηγών ότι οι Σέρβοι ήσαν περί τά τέλη τοΰ 
1348 ήδη κύριοι ολοκλήρου τής Θεσσαλίας, έκτος τής Μαγνησίας, ή οποία 
διετέλει υπό τους Καταλανούς και εύρίσκοντο έξωθεν τοΰ Βενετικού λιμένος 
τοΰ Πτελεοΰ (Ίταλ. Pliitelleo, Fiteleo ή Feteleo) έπι τής δυτικής πλευράς 
τής εισόδου τοΰ Παγασητικοΰ κόλπου

Τά νεοκατακτηθέντα εδάφη διηρέθησαν διοικητικώς εις δυο τμήματα. 
Τό έν υπό τον δεσπότην Συμεών* 1 2 περιελάμβανε την ’Ήπειρον και Αϊτωλοα-
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kuSev (lstoriieskija rozyskanija ο Slavjanah ν Albanii ν srednie veka (Var- 
Sava 1871), 46) γράφει ότι οί Σέρβοι κατέλαβον τά Ιωάννινα κατά τό 1340, ό 
Τ. Florinskij (Juznye slavianie i Vizantija, II, 169, 3) πρό τοΰ έτους 1348, 
ό A. Pogodin (Istorija Serbii (S. I’eterburg [1910]), 67, 73) πρό τοΰ έτους 
1346, καί εσχάτως ό Ισπανός καθηγητής S. Cirac Estopanan (El legado 
de la basilissa Maria y de los despotas Thomas y Esau de Joannina (Barcelona 
1943), I, 114) κατά τό 1349. ’Επίσης 6 I. Ρωμανός ("Ενθ’άν., εις τόν γενεαλο
γικόν πίνακα είς τό τέλος τοΰ βιβλίου) θέτει τό γεγονός εις τό 1350. ’Ορθή είναι ή 
γνώμη τοΰ C. Jireiek (Gesch. d. Serben, I, 395) κατά τήν οποίαν ή ’Ήπειρος 
μετά τής ’Ακαρνανίας καί Αιτωλίας κατελήφθησαν κατά τό 1348, όπως καί ή Θεσ
σαλία, έφ’ οσον κατέχομεν επιστολήν τοΰ Δουσάν τής 3ης ’Ιανουάριου 1349 τήν 
οποίαν υπογράφει ως «imperator Raxie et Romanie, dispotus Larte [=”Αρτα] 
et Blachie comes».

1 Misti, XXVII, Fol. 11. S. Ejubic’, νΕνθ’ άν., Ill, 110, 169, 174. Περί
Πτελεοΰ βλέπε Ν. Γιαννοπούλου, «Ή μεσαιωνική Φθιώτις καί τά έν αυτή 
μνημεία», ΔΙΕΕ, 8 (1922), 18- 38. Οί Σέρβοι ουδέποτε κατέλαβον τήν νήσον Εύ
βοιαν ως ένόμισεν ό S. Palanzov («Jugo - vostok Evropy ν XIV ν.», ΖΜΝΡ, 
94 (Άπρ. 1857) 94" πράγματι έγένοντο κύριοι τοΰ Πτελεοΰ διά έν μικρόν διάστημα, 
ώς εξάγεται έξ επιστολής τής Βενετικής Δημοκρατίας τής 14ης Μαρτίου 1350 πρός 
τόν Δουσάν, είς τήν οποίαν άναγιγνοίσκομεν μεταξύ άλλων τά εξής : «ad factum 
damnorum illatorum per illos de Compagna et Albaneses nostris fidelibus 
Phetelei, rescribatur eis [sc. baiulo et consiliariis Negropontis], quod grava- 
mur et turbamus de damnis premissis, et placeat nobis provisio, quam fece- 
runt in mittendo ad illos de Compagna et ad ilium Prealipo pro satisfactione 
et emenda dictorum damnorum, et quod pro parte nostra scribitnus et sic 
fiat litteras nostras domino-----regi Rasie pro satisfactione dictorum damno
rum, et ut ilium Prealipo subditum suum corrigat et admoneat taliter, quod 
in posterum non presumat damnifacere nostra tes vel adherere damnificantibus 
eos, in ea forma, quam pro honore et bono facti cognoverimus expedire». (S. 
Ejubic', ”Ενθ’ άν., Ill, 169)."Αλλην μαρτυρίαν περί τής καταλήψεως τοΰ Πτελεοΰ 
υπό των Σέρβων αποτελεί τό γεγονός δτι ό βάϋλος τής Εύβοιας ’Ιωάννης Ίουστινιά- 
νης έκτισε κατά τό 1366 διά δημοσίων εξόδων τό παταστραφέν υπό των Σέρβων καί 
’Αλβανών στρατιωτών διοικητήριον τών Βενετών διοικητών (rettori) είς τόν Πτε- 
λεόν. Πρβλ. Τ. Νερούτσου, «Χριστιανικοί Άθήναι, ΔΙΕΕ, 4 (1892), 200, 1.

2 ‘Ο Συμεών ήτο ετεροθαλής αδελφός τοΰ Δουσάν, διότι ήτο υιός τοΰ Στεφά
νου Ούρεση Γ' καί τής Μαρίας Παλαιολογίνης, θυγατρός τοΰ Ίωάννου Παλαιολό- 
γου (άδελφοΰ τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ Β') καί έγγονής τοΰ Νικηφόρου Χούμνου. 
Βλ. Μ. Laskaris, Vizantiske princese u srednjevekovnoj Srbiji, Prilog
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62 Γεωργίου Χρ. Σούλη

καρνανίαν, το δέ άλλο υπό τον καίσαρα Γρηγόριον Πρελοϋμπον 1 απετελειτο 
έκ της Θεσσαλίας2. Ό Γρηγόριος Πρελοϋμπος ϋπήρξεν εις των πλέον ικα
νών και ευνοούμενων στρατηγών τοϋ Στεφάνου Δουσάν, ό όποιος μάλιστα 
ήτο καί γαμβρός τοϋ Σέρβου ήγεμόνος επί τη Αυγατρί του Ειρήνη3. Ό

istoriji vizantiskosrpskich odnosa od kraja XII do sredine XV veka (Beograd 
1926), 88. Χωρίς άμφισβήτησιν εσφαλμένος αναφέρει ό Γρηγοράς(3, 557), τόν 
Συμεών ώς υιόν τοϋ Δουσάν, τό δέ Χρονικόν των μοναχών Κομνηνοΰ παί Π ρ ό- 
κλου (εκδ. Cirac Estopanan, 36) ώς αΰτάδελφον τοϋ Δουσάν. Ή κυριωτέρα βι
βλιογραφία περί τοϋ Συμεών είναι: Nikolovic', «Srbski Komneni», Glasnik, 
12 (1860), 397 - 473, 13 (1861), 283 - 357. P. Srec'kovic', «Car SiniSa Faleo- 
log Nemanjic' i despot Janinski Toma», Glasnik, 27 (1870), 226-240. (To 
ίδιον υλικόν περιέλαβεν ό Srec'kovic' καί εις τήν ίδικήν του Istorija srpskoga 
naroda (Beograd 1884), 2, 738-744). R. Agatonovic', Car Simeon - SiniSa 
Nemanjic' Paleolog (Beograd 1893).

1 Περί των διαφόρων τύπων τοϋ ονόματος τοϋ Πρελούμπου βλ. S. Cirac 
Estopanan, ενθ’ άν., 1, 189, 99 εις οΰς προσθετέοι : Prealipo (S. Ejubic, 
’Ένθ’ άν., 3, 110, 169), Prilup (Don Mauro Orbini, II regno degli Slavi, 
hoggi corrottamente detti Schiavoni (Pesaro 1601), 271). Περί τοϋ σχηματισμού 
τοϋ σλαβικοΰ ονόματος Preljub βλ. F. Miklosich, Die Bildung der sla- 
viscben Personen—nnd Ortsnamen, Heidelberg 1927, 71. Περί της δράσεως τοϋ 
Γρηγορίου Πρελούμπου έν γένει βλ. St. Novakovic', Stara srpska voiska 
(άνατύπωσις έκ τοϋ Ratnik Beograd 1893), 141 - 142 καί E. de Borchgrave, 
«E’empereur Etienne Douchan de Serbie et la peninsule balkanique au XlVe 
siecle», Bulletins de l’Academie royale des Sciences, des Eettres et des Beaux- 
Arts de Belgique, 8 (1884), 420.

2 Ή Θεσσαλία καλείται συνήθως ύπό των Βυζαντινών ιστορικών τής περιόδου 
ταύτης Βλαχία, Μεγάλη Βλαχία ή ή έν Έλλάδι Βλαχία. Μέ τό ίστορικο - γεωγραφικόν 
αύτό πρόβλημα ήσχολήθησαν παλαιότερον οί G. Murnu (Istoria Romanilor din 
Find, Valabia Mare (980-1259), Bucuresti 1913) καί N. Iorga (Histoire des 
Romains de la peninsule des Balcans (Albanie, Macedoine, Epire, Thessalie, 
etc.), Bucarest 1919, σ. 8 κέξ.), εσχάτως δέ δ I. Nistor, «Originea Romani
lor din Balcani si Vlahiile din Tesalia si Epir», Memoriile sectiei istoriea 
Acad. Rom., Seria III, 26 (1944), 151 - 212 καί «Les Valachies de Thessalie et 
d’Epire», Academie Roumaine, Bulletin de la section historique, 25 (1944), 
228 - 230, χωρίς δμως ικανοποιητικά αποτελέσματα από ίστορικογεωγραφικής έπό- 
ψεως. Μία εξαντλητική μελέτη περί τοϋ ακριβούς ορισμού καί τών τυχών τοϋ γεω
γραφικού ονόματος «Μεγάλη Βλαχία» δέν υπάρχει δυστυχώς ακόμη.

3 Γνωρίζομεν ότι ή έν λόγω Ειρήνη ήτο κόρη τοϋ Δουσάν έξ ενός χρυσοβούλ- 
λου τοϋ Οϋρεση Ε' (υίοϋ καί διαδόχου τοϋ Δουσάν) άπολυθέντος κατά τό 1357 υπέρ 
τής μονής τοϋ άγ. Αθανασίου τοϋ "Αθω, διά τοϋ οποίου επικυρώνει τά κτήματα 
τής καισαρίσσης Ειρήνης, χήρας Πρελούμπου καί αδελφής του. Βλ. τήν εκδοσιν τοϋ 
χρυσοβούλλου εις D. A n a s t a s i j e v i c', «Srpski arhiv Lavre Atonske», Spo- 
menik, 56 (1922), 6. Πρβλ. N. A. Βέην, Βυζαντΐς, 1 (1909- 1910), 236β, 1 καί 
C. Jireiek, ’Ένθ’άν., I, 388, 4.Ό A. Solovjev (Ένθ’άν., Byzantinosla- 
vica, 4 (1932), 166), εκφράζει τήν γνώμην οτι αΐ λέξεις «ljubeznoj sestroju»
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Hopf1 γράφει διι ό Πρελοϋμπος «der neben dem Despoten Biberis der 
erste in seinem [=τοΰ Δουσάν] Rathe war», και δ ’Ιωάννης Καντακου- 
ζηνός* 1 2, εξαιρεί τάς άρετας τοϋ Σέρβου στρατηγού.

Σχετικώς μέ τά δρια των ΰπδ την διοίκησιν τοϋ Γρηγορίου Πρελοΰμπου 
εδαφών επικρατεί σύγχυσις, κα'ι τοϋτο, λόγορ των πενιχρών κα'ι αντιφατικών 
ειδήσεων περί τοϋ ζητήματος, τάς οποίας μάς παρέχουν αί βυζαντινοί πηγαί. 
Έξ ένδς χωρίου τοϋ Καντακουζηνοϋ εις τδ όποιον γράφει σχετικώς μέ τά 
Σερβία δτι ήσαν «πόλις δέ ταϋτα, οϋ μικρά, εν μεθορίοις Βοττιαίας κείμενη 
και Θετταλίας, ής ήρχε μετά τής άλλης Θετταλίας Πρεάλιμπος» 3, δυνάμεθα 
νά έξάγωμεν τδ συμπέρασμα δτι τά βόρεια σύνορα έξετείνοντο ολίγον βορειό- 
τερον τών Σερβίων. Τά ανατολικά σύνορα άπετέλει ή Θεσσαλική ακτή τού 
Αιγαίου πελάγους4, τά δέ νότια έξετείνοντο μέχρι τοϋ Πτελεοΰ5 και τών 
εδαφών δυτικώς αυτοΰ. Τά δυτικά σύνορα είναι τέλος εκείνα τά όποια δη
μιουργούν δλην την σύγχυσιν. Μερικοί θέτουν την οροσειράν τής Πίνδου ως 
τά δυτικά σύνορα τών επαρχιών τοϋ Πρελοΰμπου, ενφ άλλοι πιστεύουν δτι 
επίσης τμήματα τής ’Ηπείρου μετά τής πόλεως τών Ίωαννίνων διετέλουν 
ΰπ’ αυτόν. Κατά την γνώμην μου, ό Πρελοϋμπος ουδέποτε ήρξεν ’Ηπειρω
τικών εδαφών, διότι αί βυζαντινά! πηγαι αναφέρουν αυτόν ως διοικητήν τής
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[=άγαπητή αδελφή] τοΰ χρυσοβούλλου, δέν πρέπει νά έρμηνευθουν κατά γράμμα, 
αλλά μάλλον ως έχουσαι πλατύτερον νόημα, δηλ, ως σημαίνουσαι απλώς συγγένειαν 
(rodstvenniceju [=συγγενής]). Μάλιστα υποπτεύεται δτι ή Ειρήνη ήτο συγγενής τοΰ 
Οϋρεση έκ τής πλευράς τής Έλληνίδος μητρός του. Πάντως ή γνώμη τοϋ Solovjev 
είναι απλή ύπόθεσις καί δέν δύναται νομίζω νά γίνη παραδεκτή. Κατόπιν τών ανω
τέρω δέν νομίζω δτι εύσταθεϊ καί ή κατωτέρω γνιόμη τοΰ Ν. Iorga (Histoire 
des Roumains de la peninsule des Balcans, 25, 2): «On ne connait pas l’ori- 
gine de la femme de Prelioub : nous soup?onnons cependant qu’elle apparte- 
nait a la dynastie grecque».

1 C. Hopf, Ένθ’ άν., I, 446, 93. Πρβλ. Waddingus, Annales mino- 
rum, έτους 1354, άριθ. 3.

2 Καντακουζηνός, 2, 423 : «καί στρατηγόν αύτοΤς έπιστήσας τόν ευψυχία 
καί τόλμη καί εμπειρία τών παρ’ αΰτφ. δυνατών δοκοϋντα ύπερέχειν Πρεάλιμπον 
ώνομασμένον», καί 3, 130: «Πρεάλιμπος τών παρά Κράλη δυνατών, δς μάλιστα έδό- 
κει συνέσει καί εΰτολμία καί τή περί τά πολέμια τών άλλων προέχειν εμπειρία».

3 ’Ένθ’ άν., 3, 130 καί 2, 355 : «περί τά μεθόρια Θεσσαλίας κειμένη πόλις 
[=Σέρβια]». Πρβλ. L,. Heuzey, Le mont Olympe et TAcarnanie (Paris 
I860), 208.

4 Γνωρίζομεν π.χ. δτι οί Σέρβοι ήσαν κάτοχοι αλυκών παρά τό Λυκοστόμιον 
καί Κίτρος επί τής Θεσσαλικής ακτής τοϋ Αιγαίου πελάγους. Βλ. St. No vako- 
vic’, Zakonski spomenici srpskih drzava srednjega veka (Beograd 1912) 313, 
792. Πρβλ. C. Jireiek, Staat u. Gesellschaft, II, 43, 73.

5 Βλ. σελ. 61 σημείωσιν 1.
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64 Γεωργίου Χρ. Σοϋλη

«Θετταλίας» ή «τής έν Έλλάδι Βλαχίας» 1 ή οποία έξετείνετο προς δυσμάς 
μέχρι τής Πίνδου 1 2. Ή γνώμη δ'τι 6 Πρελοΰμπος ήρξε τμήματος τής ’Ηπεί
ρου και τών Ίωαννίνων βασίζεται επί τών εξής: α) Εις τό χειρόγραφον τοϋ 
Χρονικοί τών μοναχών Κομνηνοΰ καί Πρόκλου, τό οποίον έχρησιμοποίησεν 
δ F. Pouqueville καθώς καί εις την Σΰνοψιν τών Μετεώρων την οποίαν 
άνεκάλυψεν δ Ρ. Uspenskij ένθα άναγιγνώσκομεν τα ακόλουθα: «Είτα καί 
την εν Έλλάδι Βλαχίαν έπιπηδήί καί ταύτην υφ’ εαυτόν [—Δουσάν] ποιησά- 
μενος συν τή πόλει τών Ίωαννίνων, ένα τών αυτοί σατραπών Πρέλουμπον 
ουτω καλουμενον, άρχοντα ταυτης άναδείκνυσι». Παρατηρητέον δτι ή φρά- 
σις «συν τή πόλει τών Ίωαννίνων» δεν υπάρχει είς τό χειρόγραφον τό δποΐον 
έξέδωκεν δ Γ. Αίνιάν καί τό δποΐον θεωρείται ως τό άρχαιότερον3. β) Εις 
τό ακόλουθον χωρίον του Χαλκοκονδΰλη : «Καί τά άμφί την Τρίκκην καί 
Καστοριάν Νικολάφ τφ Ζουπάνφ καί τά περί Αιτωλίαν Πρεαλοΰπη [έπέ- 
τρεψε δ Δουσάν]»4. "Οσον άφορρ είς τό χωρίον του Χρονικοί δεν νομίζω 
δτι ή φράσις «συν τή πόλει τών Ίωαννίνων» συνηγορεί υπέρ τής γνώμης 
δτι δ Πρελοΰμπος διωρίσθη διοικητής τών Ίωαννίνων επίσης, διότι τό «ταυ
της» τοί κειμένου άναφέρεται μόνον είς «την έν Έλλάδι Βλαχίαν», τά δέ 
Ιωάννινα ουδέποτε ύπήγοντο γεωγραφικώς ή άλλως πως είς «την έν Έλλάδι 
Βλαχίαν». Τό ίδιον τό Χρονικόν αναφέρει δτι τά Ιωάννινα ύπήγοντο είς 
την Αιτωλίαν (’Ήπειρον)5 * έν σχέσει μέ έν μεταγενέστερον γεγονός: «Οι γάρ 
Αίτωλοί ασμένως αυτόν [=Συμεών Ουρεσην] προσεδέξαντο, καί ως βασιλέα 
εΰφήμησαν, καί την ’Άρταν συν τοΐς Ίωαννίνοις αύτώ παραδεδώκασι μετά 
τών λοιπών φρουρίων, ών ή Αιτωλία πάσα κέκτηται»8. Άφ’ ετέρου τό χω
ρίον τοί Χαλκοκονδΰλη δεν δύναται νά θέση έν άμφιβόλω την ακρίβειαν τών 
ειδήσεων τοί Καντακουζηνοί καί τοί Χρονικοί τοί Κομνηνοΰ καί Πρόκλου, 
διά τον λόγον δτι δ μεν Χαλκοκονδυλης δεν αποτελεί πάντοτε άξιόπιστον 
πηγήν7, δ δέ Καντακουζηνός υπήρξε σύγχρονος τών γεγονότων καί μάλιστα

1 Καντακουζηνός, 3, 130, 315. Χρονικόν Κομνηνοΰ καί Πρόκλου
(έκδ. Cirac Estopanan), 35.

3 ΙΙρβλ. Βίον αγ. ’Αθανασίου (έκδ. Βέη), Βυζαντίς, 1 (1909 - 1910), 244 : 
«Έντυχών δέ τφ προέδριρ Σερβίων Ίακώβφ, μανθάνει παρ’ αύτοϋ περί τών Στα- 
γών οϋτιοσί" 'έστι τί φησι πολίχνιον έν μεθορίφ κείμενον Ίωαννίνων καί Βλα
χίας’».

3 S. Cirac Estopanan, Ένθ’ άν., I, 72, II, 35.
4 Χαλκοκονδυλης, I, 25 (έκδ. Darko).
5 ’Υπό τόν γεωγραφικόν όρον Αιτωλία ή ’Ακαρνανία έννοεΐται υπό τών Βυζαν

τινών ιστορικών τής έποχής αυτής ή ’Ήπειρος καί τά πρός νότον αυτής έδάφη τοϋ 
Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου. Βλ. Κ. Σάθα, Ελληνικά ανέκδοτα, Α, κγ', 3, καί S. 
Cirac Estopanan, ’Ένθ’ άν., I, 116.

" Χρονικόν Κομνηνοΰ καί Πρόκλου (έκδ. Cirac Estopanan), 37-38.
7 Βλ. Gy. Moravcsik, Byzantinoturcica (Budapest 1942), I, 232.
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έπολέμησεν, ως θά ίδωμεν κατωτέρω, κατά τοΰ Πρελούμπου ό όποιος ήρχε, 
κατ’ αυτόν, τής Θεσσαλίας και όχι τής Αιτωλίας1. Υποπτεύομαι δτι ό Χαλ- 
κοκονδύλης συνέχεε τόν Γρηγόριον Πρελοΰμπον μέ τον υ'ιόν του Θωμαν 
Πρελοϋμπον ή Πρελούμποβιτς, ό όποιος υπήρξε διοικητής των Ίωαννίνων 
από τοΰ 1366- 1367 μέχρι τοΰ 1384. Ή πληροφορία όμως αύτη τοϋ Χαλ- 
κοκονδΰλη εξήσκησε μεγάλην επίδρασιν επί των μεταγενεστέρων ιστορικών 
ούτως ώστε νά δημιουργηθή ή εντύπωσις δτι ό Γρηγόριος Πρελοϋμπος πρά
γματι ήρξε των Ίωαννίνων. Ούτως ό εκ Ραγούζης Βενεδικτίνος Mauro 
Orbini έγραψεν δτι ό Πρελοϋμπος (Prilup) ήτο «Despoto, & signor 
d’ Iagnina, & d’altre contrade vicine»1 2, αν καί τούτο εύρίσκεται εις 
άντίφασιν μέ δσα γράφει εις άλλην σελίδα τοΰ ίδιου έργου του περί των 
εδαφών τών χορηγηθέντων υπό τοϋ Δουσάν εις τόν αδελφόν του Συμεών. 
Εκεί γράφει δτι ό Δουσάν έδωσεν εις τόν Συμεών «la Citta d’lagnina 
in Romania, co tutto il paese fin’aPArta, & molti altri Castelli, & 
Citta, ch’erano in quei cotorni»3 4. Άναμφιβόλως ό Orbini ήντλησε τάς 
πληροφορίας διά την πρώτην του γνώμην έκ τοΰ έργου τοΰ Χαλκοκονδύλη. 
Ή έπίδρασις επίσης τοΰ Χαλκοκονδύλη καί ή παρεξήγησις τής φράσεως «συν 
τή πόλει τών Ίωαννίνων» τοΰ Χρονικού τοΰ Κομνηνοΰ καί Πρόκλου ωδή- 
γησε τους A. Majkov5 *, C. Hopf5, Ε· Muralt8 9, Fr. Racki7, W. Miller8, 
N. Βέην 3 καί G. Ostrogorsky 10 εις τό συμπέρασμα δτι τά Ιωάννινα διετέ- 
λουν υπό τήν εξουσίαν τοΰ Γρηγορίου Πρελούμπου, τό όποιον νομίζω, ως
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1 Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ό ς, 3, 130, 315.
3 Don Mauro Orbini, ’ΈνΟ·’ άν., 271 καί 267: «Etolia fit data a 

Prialupo».
3 Ένθ·’ άν., 270.
4 A. Majkov, Istorija srbskoga naroda (Beograd 1858), 82.
5 C. Hopf, Ένθ-’άν., I, 446β, 458α. ’Επίσης C. Hopf, Chroniques greco- 

romanes, inedites ou peu connues (Berlin 1873), 530.
8 E. Mural t, Essai de chronographie byzantine (S. Petersbourg 1871), 

II, 624.
7 Fr. RaCki, «Pokret na Slavenskom jugu koncem XIV i pocetkom 

XV stoljeca», Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti, 2 (1868), 85.
8 W. Miller, The Latins in the Levant, 281 καί Essays on the Latin 

Orient (Cambridge 1921), 451.
9 Ν. Βέης, «Συμβολή εις τήν ιστορίαν τών μονών τών Μετεώρων», Βυζαν- 

τίς, 1 (1909 - 1910), 236α καί «Μετεώρου πίνας αφιερωθείς υπό τής βασιλίσσης Μα
ρίας Άγγελίνης Δουκαίνης Παλαιολογίνης», Άρχ.’Εφ. (1911), 182β.

10 G. Ostrogorsky, «Ε1 relicario de los despotas del Epiro». Archivo 
Espanol de Arte y Arqueologia, 6 (1930), 214, καθώς καί εις τήν γερμανικήν 
βελτιωμένην έκδοσιν τής μελέτης του εις τό Seminariu.n Kondakovianum, 4 
(1931), 167.

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΛΩΝ "Ετος Κ' 5
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66 Γεωργίου Χρ. Σοΰλη

ειπον ήδη δεν άνταποκρίνεται εϊς την πραγματικότητα. ’Επίσης ή γνοόμη τοϋ
I. Sokolov οτι ό Δουσάν αμέσως μετά την κατάληψιν της Θεσσαλίας «ένε- 
χείρισε την διοίκησιν της χώρας εις τον αδελφόν του Συμεών Οϋρεσην» 1 
είναι εσφαλμένη. Προφανώς ό Sokolov έχει συγχύσει τα γεγονότα τής κατα- 
λήψεως τής Θεσσαλίας υπό των Σέρβων καί τοϋ διορισμού τοϋ Πρελοΰμπου 
(1348) μέ μεταγενέστερα γεγονότα δτε ό Συμεών Ουρεσης έγινε κύριος τής 
Θεσσαλίας.

Σΰγχυσις επίσης επικρατεί και δσον αφόρα εις τό ζήτημα τής πρωτευοΰ- 
σης τοϋ Γρηγορίου Πρελοΰμπου. Οί περισσότεροι τών ιστορικών τών ασχο- 
ληθέντων μέ την Σερβοκρατίαν εις την Θεσσαλίαν, μεταξύ τών οποίων συγκα
ταλέγονται καί οί Florinskij καί Jirecek, άπέφυγον νά θίξουν τό ζήτημα. 
*0 Hopf βασιζόμενος επί τής γνώμης δτι τά ’Ιωάννινα διετέλουν υπό την 
εξουσίαν τοϋ Πρελοΰμπου, έγραψεν δτι «Casar Gregor Preljub in Joan- 
nina seine Residenz aufsehlug»1 2 *, τό όποιον είναι ανακριβές έφ’ δσον τά 
’Ιωάννινα ΰπήγοντο εις τον Συμεών. Οί ΓΙ. Άραβαντινόςs, Γ. Δεστοΰνης4 5 * 7, 
Ρ. Uspenskij®, Ε. Heuzey0, Ά. ’Αδαμάντιου’, Μ. Γοΰδας8 9 10 11 καί εσχάτους 
ό S. Cirac Estopanan 8, ύπεστήριξαν την γνώμην δτι τά Τρίκκαλα ήσαν ή 
πρωτεύουσα τοϋ Γρηγορίου Πρελοΰμπου. Τέλος ό Ί. Βογιατζίδης,0 εξέφρασε 
διάφορον γνώμην συμφώνως μέ την οποίαν τά Σέρβια ήσαν ή πρωτεύουσα 
καί όχι τά Τρίκκαλα. Έβάσισε δέ την γνώμην του ταΰτην επί τών ακολού
θων φράσεων τοϋ Καντακουζηνοϋ : «ής [=τής πόλεως τών Σερβίων] ήρχε 
μετά τής άλλης Θετταλίας Πρεάλιμπος» 11 καί «ή [=τοποθεσία τών Σερβίων] 
ό Πρεάλιμπος ένδιατρίβων, τάφρων μέν ουκ έδεήθη...» Is, αί όποϊαι νομίζω

1 I. Sokolov, «Krupnye i melkie vlasteli v Fessalii v epohu Paleolo- 
gov», Vizantijskij Vremennik, 24 (1923 -1926), 41.

2 C. Hopf, Gesch. Griechenlands, I, 446β.
8 Π. Άραβαντινός, Χρονογραφία της ’Ηπείρου, 1, 132.
4 Γ. Δεστοΰνης, Ιστορικόν Κομνηνοϋ μονάχου καί Πρόκλου μονάχου περί 

διαφόριον δεσποτών τής ’Ηπείρου καί τοϋ τυράννου Θωμά τοϋ δεσπότου καί Κομνη- 
νοθ του Πρελοΰμπου, ρωσσιστί μεταφρασθέν, ίδίαις καί πολλών σημειώσεσι εξηγη- 
θέν υπό — (S. Peterburg 1858), 7, 21.

5 Ρ. Uspenskij, PuteSestvie b meteorskie i osoolimpijskie monastyri 
v Fessalii (S. Peterburg 1896), 121.

8 L. Heuzey, Excursion dans la Thessalie turque (Paris 1927), 84.
7 A. ’Αδαμάντιου, «Έργασίαι έν Μετεώροις», Πρακτικά τής έν Άθή- 

ναις Άρχ.'Εταιρείας 1909 (Άθήναι 1910), 225, 1.
8 Μ. Γοΰδας, Εις κριτικήν του τοϋ ανωτέρω δημοσιεύματος εις τήν Βυζαν- 

τίδα, 2 (1911 - 1912), 231.
9 S. Cirac Estopanan, ΈνΟ·’ άν., I, 116, 118.
10 1. Βογιατζίδης, «Τό Χρονικόν τών Μετέωρων», ΕΕΒΣ, 1 (1924), 168.
11 Καντακουζηνός, 3, 130.
ί2 ’'{Μ)·’ άν., 3, 131,
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δεν δικαιολογούν το συμπέρασμά του. "Οσον αφορά εις την πρώτην φράσιν 
δεν πιστεύω δτι εννοεί αυτό τό όποιον γράφει ό Ί. Βογιατζίδης, διότι την 
στιγμήν κατά την οποίαν ό Καντακουζηνός όμιλεΐ εις τό εργον του εν εκτά- 
σει εϊδικώς περί των Σερβίων ή φράσις «ής ήρχε μετά τής άλλης Θετταλίας 
Πρεάλιμπος» δεν σημαίνει ότι τά Σερβία ειχον την θέσιν πρωτευούσης, άλλα 
δτι απλώς ύπήγοντο εις τον Πρελοΰμπον δπως καί ολόκληρος ή Θεσσαλία. 
Ή δε δεύτερα φράσις πρέπει νά έρμηνευθή εν σχέσει μέ τά γεγονότα εις τά 
όποια άναφέρεται, τ.ε. την εκστρατείαν των Βυζαντινών κατά των Σέρβων 
εις την Μακεδονίαν κατά τό 1850 καί ιδιαιτέρως την εισβολήν των βυζαντι
νών στρατευμάτων εις τήν Θεσσαλίαν. Έτο φυσικόν λοιπόν κατά τήν κρίσι- 
μον εκείνην στιγμήν δπως σπεΰση ό Πρελοϋμπος μέ τον στρατόν του εις τά 
Σερβία, τά όποια άπετέλουν, λόγφ τής γεωγραφικής των θέσεως, άριστον 
οχυρόν1, προς άπόκρουσιν τοϋ έχθροΰ. Συνεπώς εάν ό Πρελοϋμπος παρευ- 
ρίσκετο κατά τήν στιγμήν εκείνην εις τά Σερβία δεν σημαίνει οτι διέμενεν 
εκεί μονίμως καί δτι ή πόλις αυτή ήτο ή πρωτεύουσα του. Τό σχετικόν χω- 
ρίον τοϋ Καντακουζηνοΰ δεν επιτρέπει τοιοϋτου είδους υποθέσεις. Κατά τήν 
γνώμην μου, εκείνοι οι όποιοι έξέφρασαν τήν γνώμην δτι τά Τρίκκαλα υπήρ
ξαν ή πρωτεύουσα τοϋ Πρελοΰμπου έχουν δίκαιον διά τούς εξής λόγους: α) 
Τά Τρίκκαλα είναι εν έκ τών πλέον στρατηγικών σημείων τής Θεσσαλίας καί 
είναι καλώς ωχυρωμένα υπό τής ιδίας φύσεως1 2. β) Ό Πρελοϋμπος εδολο- 
φονήθη παρά τά Τρίκκαλα3 4 έγκαταλείψας τήν σύζυγον καί τον υιόν του εϊς 
τήν πόλ'ιν αυτήν *. γ) Ό Συμεών Οϋρεσης, ό όποιος έγινεν άργότερον κύριος 
τής Θεσσαλίας διέμενεν εις τά Τρίκκαλα5.

Ή ακριβής χρονολογία τοϋ διορισμοΰ τοϋ Πρελούμπου ως διοικητοΰ 
(καίσαρος) τής Θεσσαλίας δεν έχει διαλευκανθή έπαρκώς καί τοϋτο λόγφ τής 
σιωπής τών πηγών επί τοϋ ζητήματος. Έκ τών άσχοληθέντων μέ τό ζήτημα

1 Ένθ·1 άν., 3, 130, 131. Πρβλ. L,. Heuzey, L,e mont Olympe et PAcar- 
nanie (Paris 1860), 208 καί S. Cirac Estopanan, ’Ένθ’ άν., I, 151.

2 M. Leake, Travels in Northern Greece, I, 426 κέξ., IV, 258 κέξ.
3 Βίος άγ. Αθανασίου (έκδ. Βέη), Βυζαντίς, 1 (1909 - 1910), 258-259 (έκδ. 

Λάμπρου), ΝΕ, 2 (1905), 84. Πρβλ. I. Βογιατζίδην, έν ’ Αθήνας, 24 (1912) 
352-354 καί ΕΕΒΣ, 1 (1924), 169.

4 Χρονικόν Κομνηνοϋ καί Πρόκλου (έκδ. Cirac Estopanan), 38: «τε- 
θνηκώς γάρ δ Πρελοϋμπος εκείνος, κατέλιπε ταύτην [=καισάρισσαν] έν τή Τρικκά- 
λων πόλει μετά καί υίέως».

5Ένθ’ άν., 37 : «καί έν τή τών Τρικκάλων πόλει τά βασίλεια έπήξατο».’Επί
σης τό Rodoslov και μεσαιωνικόν σερβικόν χρονικόν γράφουν (κατά μετάφρασίν 
μου) ότι ό Συμεών «έκυβέρνησεν εις έλληνικάς χώρας εις τήν πόλιν τών Τρικκάλων 
ένθα καί άπέθανε» (Ε. Stojanovic', «Srpski rodoslovi i letopisi», Glasnik 
53 (1883), 11, 62.
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τοϋτο οί C. Hopf1 και Μ. Γοϋδας1 2 επρότειναν την χρονολογίαν 1350, 6 
Ά. ’Αδαμάντιου3 τήν χρονολογίαν 1353-1354 και ό Ί. Βογιατζίδης4 την 
χρονολογίαν 1348. Κατά πάσαν πιθανότητα ό Πρελοϋμπος διωρίσθη καϊσαρ 
αμέσως μετά τήν κατάληψιν τής Θεσσαλίας υπό των στρατευμάτων του, 
δηλαδή κατά τό έτος 1348. Τουλάχιστον αυτήν τήν έντΰπωσιν δίδει τό ακό
λουθον χωρίον τοΰ Χρονικού τοϋ Κομνηνοΰ καί Πρόκλου, ή μόνη πηγή ή 
οποία ρίπτει ολίγον φώς επί τοΰ ζητήματος: «Ειτα καί τήν εν Έλλάδι Βλα
χίαν επιπηδά [=Δουσάν] καί ταΰτην ύφ’ εαυτόν ποιησάμενος ένα των αύτοϋ 
σατραπών Πρέλουμπον οΰτω καλοΰμενον, ά'ρχοντα ταΰτης άναδείκνυσι, τφ 
τοϋ καίσαρος άξιώματι τούτον τιμήσας»5 *. ’Άλλωστε έκ μιας επιστολής τής 
Βενετικής Δημοκρατίας προς τον Δουσάν γίνεται φανερόν ό'τι ό Πρελοϋμπος 
(Prealipo, κατά τήν επιστολήν) ήτο διοικητής τής Θεσσαλίας ήδη προ τον 
έτους 1350“.

Κατά τήν περίοδον κατά τήν οποίαν οί Σέρβοι κατέλαβον τήν Θεσσα
λίαν, Ήπειρον καί Αιτωλοακαρνανίαν και έστερέωνον τήν θέσιν των εις τά 
εδάφη αυτά, οί Βυζαντινοί διήρχοντο νέαν κρίσιν. Ό αΰτοκράτωρ Καντα- 
κουζηνός ήτο ασθενής επί έν έτος καί εκτός τοότου εύρίσκετο εις διαφοράς 
μετά των Γενουηνσίων τοϋ Γαλατά κατά τά έτη 1348- 1359 7. Ή Βενετία 
καί ό Δουσάν θέλοντες δπως έπωφεληθοϋν τής ευκαιρίας, προσεπάθησαν δπως 
σχηματίσουν συμμαχίαν στρεφομένην εναντίον τοϋ Βυζαντίου δυο φοράς, τήν 
μέν πρώτην πρωτοβουλίςι τής Βενετίας (1349)8 τήν δέ δευτέραν πρωτοβουλία

1 C. Hopf, Chroniques greco - romanes, 580. Εις τό βιβλίον αναγράφεται 
ή χρονολογία 1340, τό όποιον είναι άναντιρρήτως τυπογραφικόν λάθος, διότι ή Θεσ
σαλία ώς γνωστόν δέν είχε καν καταληφθή τότε υπό των Σέρβων καί ό ίδιος ό 
Hopf προτείνει άλλου τό έτος 1350. Ό Ν. Α. Βέης (Βυζαντίς, 1 (1909 - 1910), 
236α) ακολουθών τόν Hopf, έπρότεινε τό έτος 1340 χωρίς νά προσέξη ότι πρόκειται 
περί τυπογραφικού λάθους.

2 Μ. Γούδας, Βυζαντίς, 2 (1911-1912), 241.
3 Α. ’Αδαμάντιου, Ένθ’ αν., 225, 1. Είναι προφανές ότι ό ’Αδαμάντιου 

έπρότεινε τήν άνωτέρω χρονολογίαν παρερμηνεΰσας μίαν παράγραφον τοϋ Hopf 
(Gesch. Griechenlands, I, 446β).

4 I. Βογιατζίδης, ’Ένθ’ άν., ΕΕΒΣ, 1 (1924), 167. Εις προγενέστερον 
όμως δημοσίευμά του έπρότεινε τήν χρονολογίαν 1350 (’Αθήνα, 24 (1912), 352, 353).

5 Χρονικόν Κομνηνοΰ καί Πρόκλου (έκδ. Cirac Estopanan), 35-36.
c S. Ljubic', Ένθ’άν., Ill, 169.
7 Γ ρ η γ ο ρ ά ς, II, 841. Πρβλ. G. Ostrogorsky, Gesch. d. byz. Staa- 

tes, 380-381 καί E. Skrzinskaja, «Genuezcy v Konstantinopole vXIVv.», 
Vizantijskij Vremennik, 26 (1947), 215-231.

8 E r. M i kl o s i c h, Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, 
Bosniae, Ragusii (Vindob. 1858), 153. S. Ljubic', Ένθ’ άν,, III, 115, 119, 143, 
160. ’Επίσης εις Glasnik, 27 (1870), 286,
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τοΰ Δουσάν (1350) \ χωρίς δμως αποτελέσματα. Έν τφ μεταξύ ό Καντακου
ζηνός έτακτοποίησε τάς διαφοράς του μετά των Γενουηνσίων καί αμέσως 
έσχεδίασε μίαν σοβαράν εκστρατείαν εναντίον των Σέρβων εις την Μακεδο
νίαν. 'Η κρίσιμος θέσις εις την οποίαν εύρίσκετο ή πόλις τής Θεσσαλονίκης, 
περικυκλωμένης υπό σερβοκρατουμένων εδαφών καί ή απουσία τοΰ Δουσάν 
εις τά εδάφη τής Βοσνίας, ένθα διεξήγε πόλεμον, άπήτουν ενέργειαν εκ μέ
ρους των Βυζαντινών. Ή Θεσσαλονίκη, ή οποία κατά τάς στιγμάς έκείνας 
ήτο ούσιαστικώς αυτόνομος1 2 3, διήρχετο ταραχώδη περίοδον μέ τούς Ζηλω- 
τάς 8, οι όποιοι όχι μόνον δεν ήθελον νά αναγνωρίσουν την αρχήν τοΰ Καν- 
τακουζηνοΰ, αλλά καί διέκειντο φιλικώς μάλλον προς τούς Σέρβους4. Ό 
Άλέξης Μετοχίτης, πρωτοσέβαστος τής Θεσσαλονίκης, υποπτευτείς δτι οί 
Ζηλωταί έσχεδίαζον παράδοσιν τής πόλεως είς τούς Σέρβους5 6 * κατόπιν μυ
στικού συμφώνου μετ’ αυτών, έστειλεν επιστολάς προς τον αύτοκράτορα Καν- 
τακουζηνόν παροτρύνων αυτόν δπως ενεργήση καταλλήλως. Ό Καντακουζη- 
νός άνέγνωσε τάς επιστολάς μετά μεγάλης προσοχής καί αμέσως εζήτησε στρα
τιωτικήν βοήθειαν από τον γαμβρόν του Όρχάν, ή οποία πράγματι εστάλη 
αλλά επέστρεψε πάλιν είς τήν Μικράν ’Ασίαν αντί νά βαδίση εναντίον τών 
Σέρβων τής Μακεδονίας, επειδή ό Όρχάν ήπειλεΐτο υπό άλλων Τούρκων 
έμιρών. Έν τφ μεταξύ δμως οί Βυζαντινοί είσέβαλον είς τήν σερβοκρατου- 
μένην Μακεδονίαν μόνοι των. Κατά δέ τό φθινόπωρον τού 1350° ό ’Ιωάννης 
Καντακουζηνός άφίχθη εις τήν Θεσσαλονίκην διά θαλάσσης μετά τού συναυ- 
τοκράτορος Ίωάννου Παλαιολόγου. Οί αρχηγοί τοΰ κινήματος τών Ζηλωτών 
συνελήφθησαν αμέσως καί έστάλησαν είς τήν Κωνσταντινούπολή' χωρίς δέ 
νά χρονοτριβή ό Καντακουζηνός ήνάγκασε τούς Σέρβους δπως εκκενώσουν 
τά πέριξ τής Θεσσαλονίκης εδάφη καί εν συνεχεία διά τοΰ Βυζαντινού στρα- 
τοΰ του καί ομάδων Τούρκων μισθοφόρων κατώρθωσε δπως καταλάβη τό
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1 S. Ljubic", ’ΈνΟ·’ αν., III, 174 - 176.
2 Βλ. Ο. Taira 1ϊ, Thessalonique au XlVe siecle (Paris 1913), 249.
3 Περί τών Ζηλωτών βλ. Ο. Τ a f r a 1 ϊ,’Ένθ’ άν., 225 - 272. Γ. Κορδάτου, 

Ή κομμούνα τής Θεσσαλονίκης (’Αθήνα 1928). Ch. Diehl, «Journees revolu- 
tionnaires byzantines», Revue de Paris, 1 (1928), 151 -172. B. Gorianov, 
«Vosstanie zilotov v Vizantii, 1342- 1319», Izvestija Akademii Nauk SSSR, 
serija istorii i filosofii, 3 (1916), άριθ. 1, 92 - 96. B. Gorianov, «Pervaja
gomilija Grigorija Palatny, kak istoinik k istorii vosstanija zilotov», Vizan- 
tijskij Vremennik, 26 (1947), 261 - 266.

1 Καντακουζηνός, 3, 104, 118.
6 ·Ένθ’ άν., 3, 103- 109. Πρβλ. Ο. Tafrali, Ένθ’ άν., 251.
6 'Ο Ο. Tafrali (’ΈνίΚ άν., 252) άναβιβάζει τό γεγονός είς τό έτος 1349,

εσφαλμένος δμως τοΰτο, διότι κατά τόν Καντακουζηνόν (3, 117) καί Γ ρ η γ ο- 
ρ ά ν (2, 87G) τό γεγονός συνέβη κατά τό 1350 άναμφιβόλως.
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πλεΐστον τής Μακεδονίας Κατόπιν είσέβαλεν εις την Θεσσαλίαν καί κατέ
λαβε τάς μικράς πόλεις Λυκοστόμιον καί Καστρίον 1 2. Άπό εκεί κατηυθύνθη 
προς τά Σερβία, τό φυσικόν αυτό οχυρόν, την στρατηγικήν θέσιν καί σημα
σίαν των οποίων περιγράφει ό ’ίδιος ό Καντακουζηνός διά των έξης: «εΐ 
ταΰτης [=τής πόλεως τών Σερβίων] περιγένοιτο καί Θετταλίαν πάσαν καθέ 
ξοντος βασιλέως ασφαλώς» 3. Εις τά Σερβία όμως είχε συγκεντρωθή στρατός 
τοϋ Πρελοΰμπου υπό την διοίκησιν αυτοϋ τοΰ ίδιου καί είχε κατασκευάσει 
πλήθος αμυντικών έργων. Ό Καντακουζηνός μάς δίδει λεπτομερή διήγησιν 
περί τών αμυντικών αυτών έργων καί μάς πληροφορεί δτι ό Πρελοϋμπος 
ηγείτο εις τά Σερβία φρουράς πλέον τών πεντακοσίων άνδρών4 *. Ό βυζαντι
νός όμως στρατός έπετέθη καί έπολιόρκησε τά Σέρβια φέρων ουτω τόν Πρε- 
λοϋμπον εις δΰσκολον θέσιν. Ό Πρελοϋμπος μάλιστα θά έγκατέλειπε τά Σερ
βία, εάν δεν τόν συνεβοΰλευον οί περί αυτόν ότι, έγκαταλειφθέντων τών Σερ- 
βία>ν, δεν υπάρχει ελπίς αποτελεσματικής άντιστάσεως εις άλλα σημεία τής 
Θεσσαλίας6 7. Ή άπόφασις όπως μείνουν εις τά Σερβία άπεδείχθη σωτήριος 
διά τόν Πρελοϋμπον, διότι καταρρακτώδεις χειμεριναί βροχαί ήνάγκασαν τόν 
Καντακουζηνόν όπως λύση την πολιορκίαν καί άποσυρδή πρώτον εις την 
Βέρροιαν καί κατόπιν είς την Θεσσαλονίκην, διώρισεν όμως τόν Διπλοβα- 
τάτζην6 διοικητήν τής Βερροίας καί τόν Νικηφόρον Σαραντηνόν διοικητήν 
τών Θεσσαλικών πόλεων τών οποίων είχε γίνει κύριος \

Αί έπιτυχίαι τοΰ Καντακουζηνοϋ είς τήν Μακεδονίαν καί τό γεγονός 
ότι ό Χλάπαινος8 καί ό Τολίσθλαβος9 ηΰτομόλησαν είς τούς Βυζαντινούς10,

1 Καντακουζηνός, 3, 130.
2 Περί Λυκοστομίου βλ. Ε. Heuzey, ”Ενθ’ άν., 85 καί ΝΕ, 2 (1905), 82. 

Περί Καστρίου βλ. I. Βογιατζίδου, ΕΕΒΣ, 1 (1924), 150, 154.
9 Καντακουζηνός, 3, 131.
4 ’Ένθ’ άν., 3, 131. "Οσον άφορα είς τά αμυντικά μέτρα τά ληφθέντα υπό τοϋ 

Πρελοΰμπου είς τά Σέρβια ό Τ. Florinskij (Ένθ’ άν., 184, 4) θεωρεί τάς ειδή
σεις τοΰ Καντακουζηνοϋ ως «όλιγόπιστον άφήγησιν», τό όποιον όμως νομίζω δέν 
είναι ορθόν, διότι είς τοιαΰτας περιπτοίσεις δΰνανται πολύ ευκόλως νά συμβοΰν αυτά 
πού περιγράφει ό Βυζαντικός ιστορικός (μετακινήσεις πληθυσμού κλπ.).

6 Καντακουζηνός, 3, 131.
0 Περί τούτου βλέπε τήν μελέτην τοΰ Α. Μουστοξΰδου, «Θωμάς Διπλο- 

βατάζης», Έλληνομνήμων 2 (1843), 97.
7 Καντακουζηνός, 3, 135.
8 Περί τοϋ Σέρβου τούτου βλ. St. Novakovic', Stara srpska vojska 

(άνατυπ. εκ Ratnik, Beograd 1893), 87, 141. ’Επίσης άναφέρεται εις έγγραφον τοΰ 
1385 (J. Muller, «Historische Denkmaler in der Klostern des Athos»,· Sla- 
vische Bibliotek (,έκδ. Fr. Miklosick), 1 (1851), 167).

9 Είναι όνομα προσώπου καί όχι τοπωνύμιον, ώς ένόμισεν ό Hopf (Ένθ’άν., 
I, 146α).

10 Καντ ακουζη νός, 3, 135. Ό Τ. Florinskij (’Ένθ’ άν.), δέν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:30:07 EEST - 3.236.241.27



Ή πρώτη περίοδος τής σερβοκρατίας εν Θεσσαλία (1348- 1356) 71

και ή πόλις τών Σκοπιών, ή πρωτεύουσα τοϋ Σέρβικου κράτους, έσχεδίαζεν 
όπως παραδοθή εις τόν Βυζαντινόν αύτοκράτορα διά μίαν στιγμήν, ανησύ
χησαν μεγάλως τόν Δουσάν, 6 όποιος εύρίσκετο ακόμη εις την Βοσνίαν. Λαβών 
ό Σέρβος ήγεμών μικρόν άλλα άξιόμαχον στράτευμα κατηυθύνθη προς νότον 
και περί τά τέλη τοϋ 1350, ευρισκόμενος έξωθεν τής Θεσσαλονίκης, έστειλε 
πρεσβείαν προς τόν Καντακουζηνόν διά τής οποίας τόν προσεκάλει δπως 
διαρρυθμίσουν είρηνικώς τάς διαφοράς των. Οί δυο ηγεμόνες συνηντήθησαν 
έξωθεν τής πόλεως καί μετά μακράς διαπραγματεύσεις συνεφώνησαν δ'πως 
«αύτίκα ’Ακαρνανίαν καί Θετταλίαν, Σέρβιά τε καί τάς εντός τούτων προς 
θάλασσαν πολίχνας, καί Βέρροιαν καί ’Έδεσσαν, Γυναικόκαστρόν τε καί Μυγ- 
δονίαν μετά τών κατφκισμένων πόλεων, καί τάς περί Στρυμόνα κώμας άχρι 
τών Φερών ορίων, καί Ταντεσάνου όρη προσαγορευόμενα άπένεμε [ό Δου
σάν] 'Ρωμαίοις, Ζίχνα δε καί Φεράς καί Μελενίκον καί Στρύμβιτζαν καί 
Καστοριάν καί τάς άλλας Μακεδονικάς κώμας καί πολίχνας, αϊ τών εϊρημέ- 
νων ορών εκτός ήσαν, Κράλην έχειν» *. Ό Δουσάν δμως δεν συνεμορφώθη 
μέ τους ορούς τής συνθήκης, διότι έπείσθη υπό όμάδος Ελλήνων τοϋ κόμ
ματος τοϋ Παλαιολόγου δη ή θέσις τοϋ Καντακουζηνοΰ ήτο επισφαλής λόγφ 
τής πιθανότητος έκρήξεως νέου εμφυλίου πολέμου μεταξύ αϋτοΰ καί τοϋ 
Ίωάννου Παλαιολόγου. Οί Σέρβοι καί οί Βυζαντινοί ήτοιμάσθησαν διά 
πόλεμον πάλιν, εσωτερικά δέ ζητήματα εις την Κωνσταντινοΰπολιν ήνάγκα- 
σαν τόν Καντακουζηνόν δπως άναχωρήση διά την πρωτεϋουσάν του. 'Ο Δου
σάν εν τφ μεταξύ είχε διαβή τόν ’Αξιόν ποταμόν καί κατά τάς άρχάς ’Ιανουά
ριου τοϋ 1351 ειχεν ήδη καταλάβει την ’Έδεσσαν9. Έν συνεχεία κατέλαβε 
καί τάς άλλας Μακεδονικάς καί Θεσσαλικάς πόλεις, αί όποίαι ειχον περιέλθει 
εις τούς Βυζαντινούς, εντός μικροΰ διαστήματος εάν κρίνωμεν εκ τοϋ γεγο
νότος δτι ό Σέρβος ήγεμών ήδυνήθη νά έπιστρέψη καί συνέχιση τόν πόλεμον 
εις την Βοσνίαν κατά τό φθινόπωρον τοϋ ίδιου έτους3. Λεπτομέρειας περί 
τής άνακαταλήψεως τών εδαφών αυτών υπό τών Σέρβων δεν γνωρίζομεν 
έκτος τοϋ δτι ή Βέρροια κατελήφθη υπό τοϋ Ροδοσλάβου Χλαπαίνου 4, τοϋ 
ίδιου προσώπου τό όποιον ειχεν αύτομολήσει εις τόν Καντακουζηνόν κατά 
τό προηγούμενον έτος. Ό Χλάπαινος κατά πάσαν πιθανότητα παρέμεινε διοι- 1 2 * 4

δίδει πίστιν εις ΐήν εΐδησιν αύΐήν του Καντακουζηνοΰ, χωρίς δμως νά έξηγή τόν 
λόγον.

1 Καντακουζηνός, 3, 155- 156.
2 ’ΈνΘ’’ άν., 3, 162 : «’Ιανουάριου άρτι ίσταμένου».
8 Chronica Ragusina Junii Restii item Joannis Gnndiilae (Monu- 

menta spectantia historian! Slavorum meridionalium, XXV, Zagreb 1893), 133.
4 Χρονικόν Κομνηνοϋ καί Πρόκλου (έκδ. Cirac Kstopanan), 38.
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κητής τής Βερροίας καί τών πέριξ εδαφών \ ενφ αί Θεσσαλικαί πόλεις Ιπε- 
στράφησαν εις τον Γρηγόριον Πρελοΰμπον.

Μετά την αποτυχίαν τής προσπάθειας τοΰ Καντακουζηνοΰ δπως κατα- 
λάβη την σερβοκρατουμένην Μακεδονίαν καί Θεσσαλίαν, έ'χομεν ελαχίστας 
ειδήσεις περί τοΰ Πρελοΰμπου καί των Σέρβων τής Θεσσαλίας. Τό όνομά 
του μνημονεύεται εν σχέσει μέ την προσπάθειαν τοΰ Πάπα τής Avignon 
κατά τον Δεκέμβριον τοΰ 1354 όπως πείση τον Δουσάν νά οργάνωση μίαν 
σταυροφορίαν εναντίον των Τούρκων. Επίσης γνωρίζομεν εκ τοΰ Βίου τοΰ 
'Αγίου Αθανασίου, τοΰ Μετεωρίτου δτι ό Πρελοΰμπος μικρόν προ τοΰ θα
νάτου του εσυνθηκολόγησε μετά των ’Αλβανών τής Θεσσαλίας ”. 'Η συν
θήκη δμως αυτή δεν διετηρήθη επί πολύ καί εις μίαν συμπλοκήν μεταξύ τών 
Σέρβων καί ’Αλβανών εφονεύθη παρά τά Τρίκκαλα ό Γρηγόριος Πρελοΰ
μπος, ως ειχεν ακριβώς προφητεύσει ό "Αγιος ’Αθανάσιος8. Τήν ακριβή 
χρονολογίαν τοΰ θανάτου του δεν γνωρίζομεν, εκ τών ειδήσεων δμως τοΰ 
Καντακουζηνοΰ 1 2 * 4 * καί τοΰ Χρονικοΰ τοΰ Κομνηνοΰ καί Πρόκλου8 δυνάμεθα 
νά εξάγωμεν τό συμπέρασμα δτι άπέθανε μικρόν μετά τον θάνατον τοΰ Στε
φάνου Δουσάν, ό όποιος συνέβη κατά πάσαν πιθανότητα τήν 20ήν Δεκεμ
βρίου 13556. Συνεπώς ό Πρελοΰμπος πρέπει νά ειχεν άποθάνει κατά 
τάς τελευταίας ημέρας τοΰ Δεκεμβρίου 1355 ή κατά τούς πρώτους μήνας 
τοΰ 13567.

7‘J

1 Πρβλ. C. Jireiek, Ένθ’ άν., I, 402.
2 Βίος άγ. ’Αθανασίου (έκδ. Βέη), Βυζαντίς, 1 (1909- 1910), 258.
8 Ένθ’ άν., 258-259: «Ό γάρ καϊσαρ εκείνος ό Πρεάλημπος μετά τό ένορ- 

σώσαι τούς Άλβανίτας, δστις καύχημα έλθών ιτρός αυτόν [=άγ. ’Αθανάσιον] ύπε- 
δείκνυε’ ό δέ όντως λαλών ενώπιον βασιλέων καί οΰκ αίσχυνόμενος έφη : 'σύ μέν ώς 
χόρτα λαβών μή καυχώ' πληρώσαι γάρ έχεις τούτων χάριν διά τάχους αίματα, οι
κεία’- δπερ καί γέγονε" πληγείς κατά γαστρός καί αίμορροήσας μετ’ οΰ πολύ τέθνη- 
κεν». Πρβλ. τό ίδιον χωρίον καί εις τήν παράφρασιν τοΰ βίου εις τήν δημώδη, ΝΕ, 
2 (1905), 61 -87.

4 Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ό ς, 3, 315.
6 Χρονικόν Κομνηνοΰ καί Πρόκλου (έκδ. Cirac Estopanan), 36.
° Βλ. C. J i r e δ e k, ’Ένθ’ άν., I, 412. St. S t a n o j e v i c', Istorija srpsko- 

ga naroda (Beograd 1926s), 173. V. 'Corovic', «Dugan», Narodna Enciklo· 
pedija Srpsko - Hrvatsko - Slovennaika (έκδ. St. Stanojevic'), I, 612, ένθα καί 
ή σχετική βιβλιογραφία. ----- -----— ----------

7 Ό Mauro Orbini (“Ενθ’ άν., 268) άναβιβάζει τόν θάνατον τοΰ Πρε- 
λούμπου εις τό έτος 1354, επειδή άναφέρει τόν Δουσάν ώς θανόντα κατά τό 1354. 
Ό C. Hopf (Ένθ’άν., I, 446β) εκφράζει τήν γνώμην δτι ό Πρελοΰμπος άπέθανε 
πρό τοΰ Δουσάν. Ή γνώμη αύτή πάντως δέν στηρίζεται επί τών πηγών. Ό Χαλ
κό κον δ ύλης, I, 29 (έκδ. Darko) δέν άφίνει καμμίαν άμφιβολίαν δτι ό θάνατος 
τοΰ Δουσάν προηγήθη τοΰ θανάτου τοΰ Πρελούμπου. Τέλος ό C. Jireiek (Arcliiv 
f. Slav. Pliilologie, 33 (1911 - 1912), 589) είναι τής γνιόμης δτι ό Πρελοΰμπος άπέ
θανε κατά τό 1356.
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Ό θάνατος τοΰ Πρελοΰμπου καί έν γένει ή έσοκερική κρίσις ή οποία 
έδημιουργήθη εις τό Σερβικόν κράτος (αύτονομιστικαί κινήσεις, διενέξεις καί 
τά τοιαΰτα) λόγφ τοϋ θανάτου τοϋ Δουσάν, έδωσαν εξαιρετικήν ευκαιρίαν 
εις τον δεσπότην τοΰ Αίνου Νικηφόρον1, υιόν τοϋ δεσπότου τής Ηπείρου 
Ίωάννου Β' Όρσίνη, δπως όργανώση εκστρατείαν προς έπανάκτησιν των 
σερβοκρατουμένων εδαφών τοΰ πατρός του. Άποβιβασθείς εις την Θεσσαλίαν 
κατά την ανοιξιν τοΰ 1356 1 2 έγένετο κύριος αυτής ευκόλως, καταλαβών δέ τα 
Τρίκκαλα εξέβαλε «τής άνδριρας αρχής» την Πρελοΰμπισσαν, ή οποία έζήτησε 
καταφΰγιον μετά τοΰ υιοΰ της Θωμά εις την αυλήν τοΰ άδελφοΰ της βασι- 
λέως τής Σερβίας Οΰρεση Ε', ό όποιος είχε τότε διαδεχθή τον πατέρα του 
Στέφανον Δουσάν εις τον σερβικόν θρόνον3. Τοιουτοτρόπως ή Θεσσαλία 
περιήλθεν μίαν ακόμη φοράν εις τάς χεΐρας των Βυζαντινών, αλλά, δυστυ
χώς, διά μικρόν μόνον διάστημα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΣΟΥΛΗΣ
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1 Περί τοΰ Νικηφόρου βλ. Α. Μουστοξΰδου, έν Έλληνομνήμονος 8 (1845), 
494 κέξ. καί I. Grimaldi, Origine e storia degli Angelo - Comneno impera- 
tori orientali e despoti epiroti (Napoli 1906), 112- 119.

2 Βλ. Γ ρ η γ ο ρ α ν, 3, 556. Πρβλ. C. II ο p f, ΈνΟ·’ άν., I, 458β. C. J i r e- 
δ e k, ”Ενθ·’ άν., I, 416.

8 Χρονικόν Κομνηνοΰ καί Πρόκλου (έκδ. Cirac Estopanan), 38.
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