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Προλογικό σημείωμα 

 

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να καταγράψει τη ζωή, τη δράση και την 

προσωπικότητα της Θεοδώρας Πετραλείφα, βασίλισσας του Δεσποτάτου της 

Ηπείρου, η οποία αναδεικνύεται σε μία ξεχωριστή και μεγάλη μορφή της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας. Παράλληλα προσεγγίζει μια σημαντική περίοδο της Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας που αρχίζει με την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 και τον 

διαμελισμό της Βυζαντινής αυτοκρατορίας από τους σταυροφόρους της Δ΄ 

σταυροφορίας και εκτείνεται ως το θάνατο του Μιχαήλ Β΄ Κομνηνού, Δεσπότη της 

Ηπείρου το 1268. 

Η ζωή της παρουσιάζει στοιχεία μυθιστορηματικά. Η πορεία της στο ιστορικό 

γίγνεσθαι είναι η ιστορία μιας γυναίκας που αν και ζει δίπλα σε έναν ισχυρό άνδρα, 

αναλαμβάνει διπλωματικές πρωτοβουλίες και συμμετέχει ενεργά στην πολιτική 

κονίστρα. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Δημήτριο 

Βαχαβιώλο, Διδάκτωρ Βυζαντινής Ιστορίας για την ανάθεση αυτής της εργασίας, για 

τη βοήθεια και την υπομονή που με περιέβαλλε, καθώς και για την πολύτιμη 

καθοδήγησή του, τόσο στη σύνθεση της εργασίας, όσο και κατά τη διάρκεια των 

σπουδών μου σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Θερμές ευχαριστίες θα ήθελα επίσης να απευθύνω και από τη θέση αυτή στα 

άλλα δύο μέλη της εξεταστικής επιτροπής, την κυρία Καπετανάκη Σοφία, Μόνιμη 

Επίκουρο Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και την κυρία Γρηγοροπούλου 

Μαρίνα, Επίκουρο Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Ευχαριστώ ακόμη, τον Μουσικοφιλολογικό σύλλογο Άρτης «Σκουφάς» και 

ιδιαιτέρως την κυρία Μάνου Γεωργία, υπεύθυνη βιβλιοθήκης, για την πολύτιμη 

βοήθεια που μου προσέφερε. 

Στο πλαίσιο της εκπόνησης της παρούσας εργασίας εργάστηκα κυρίως στις 

βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, του Ινστιτούτου 

Βυζαντινών Σπουδών στον Μυστρά, στη βιβλιοθήκη του Δήμου Σπάρτης και στην 

Εθνική Βιβλιοθήκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και από τη θέση αυτή τους 

υπεύθυνους των σπουδαστηρίων και βιβλιοθηκών για τη διευκόλυνση που μου 

παρείχαν. 
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Ιδιαίτερη ευχαριστία στη φίλη μου, κυρία Φωτεινή Παναγοπούλου, καθηγήτρια 

Αγγλικής Φιλολογίας, για τις μεταφράσεις των ξενόγλωσσων άρθρων και βιβλίων. 

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον σύζυγό μου 

Χαράλαμπο Πουλόπουλο, στην κόρη μου Ξένια και στους γονείς μου Γεώργιο και 

Βασιλική Θεοφιλάκου που με στήριξαν από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα αυτήν 

την προσπάθεια. Σε όλους αυτούς οφείλω πολλά και τους είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων 

για την κατανόηση και την αγάπη τους. 

Σπάρτη, 2020 
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…Κι αυτό ακόμη το σκαλί το πρώτο 

πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει. 

Εις το σκαλί για να πατήσεις τούτο 

πρέπει με το δικαίωμά σου νάσαι 

πολίτης εις των ιδεών την πόλι. 

Και δύσκολο στην πόλι εκείνην είναι 

και σπάνιο να σε πολιτογραφήσουν. 

Στην αγορά της βρίσκεις Νομοθέτας 

που δεν γελά κανένας τυχοδιώκτης. 

Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι· 

τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα». 

 

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης 
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Εισαγωγή 

 

Μέσω αυτής της μελέτης επιχειρείται η σκιαγράφηση μιας χαρισματικής γυναικείας 

μορφής που έδρασε στην Άρτα κατά τον 13
ο
 αιώνα, της Θεοδώρας Πετραλείφα, 

συζύγου του δεσπότη Μιχαήλ Β΄  Κομνηνού Δούκα. 

Ο 13
ος

 αιώνας σηματοδοτεί για τη πόλη της Άρτας και το κράτος της Ηπείρου την 

αρχή μιας ανοδικής πορείας και σταθερής παρουσίας σε μια χρονική περίοδο που η 

Βυζαντινή αίγλη και κυριαρχία άγγιζε τη δύση της. Ο ιδρυτής του, ο Μιχαήλ Δούκας, 

εξέχον μέλος της αυτοκρατορικής οικογένειας και με εμπειρία ως διοικητής επαρχιών 

στα χρόνια που προηγήθηκαν της Άλωσης δημιούργησε ένα κράτος που αποτέλεσε 

αρχικά εστία αντίστασης στην λατινική κατάκτηση και εξελίχθηκε σε παράγοντα 

διεκδίκησης της «ρωμαϊκής αυτοκρατορικής ιδέας» και της ανάκτησης της 

«Βασιλεύουσας»
1
. Τον ίδιο ακριβώς ρόλο έπαιξε και το κράτος της Νίκαιας στην 

Μικρά Ασία, με συνέπεια τη διαρκή σύγκρουση των δύο κρατών, εφόσον καθένα 

θεωρούσε τον εαυτό του φορέα της Βυζαντινής πολιτικής κι εκκλησιαστικής 

παράδοσης
2
. 

Η πρωτεύουσα του Δεσποτάτου, η Άρτα, γνωρίζει τον 13
ο
 αιώνα πολιτική, 

κοινωνική, οικονομική και πνευματική αναβάθμιση. Αποτελεί πόλο έλξης 

σημαντικών προσώπων, πολιτικών και εκκλησιαστικών, και γίνεται τόπος αναφοράς 

των ηγεμόνων και των οικογενειών τους
3
. Σ’ αυτόν τον τόπο προβάλλεται συνολικά η 

δεσποτική οικογένεια, καθώς δεσπότης και δέσποινα συνυπάρχουν και κατέχουν 

κυριαρχικό ρόλο. Η βυζαντινή γυναίκα στην Ήπειρο, παρά το γεγονός ότι διατηρεί τα 

χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη γυναικεία προσωπικότητα, το σεβασμό, την 

κόσμια εμφάνιση, την ταπεινή συμπεριφορά, την υπακοή στους γονείς, τη 

βραχυλογία, πολλές φορές ξεφεύγει από το αυστηρά περιορισμένο περιβάλλον της 

και συμμετέχει ενεργά στα πολιτικά δρώμενα
4
. 

Μια τέτοια φυσιογνωμία ήταν και η Θεοδώρα Πετραλείφα. Το Δεσποτάτο κατά 

την περίοδο της διακυβέρνησης του από τον Μιχαήλ Β΄ βρίσκεται σε μία συνεχή 

αντιπαλότητα με την αυτοκρατορία της Νίκαιας. Την διαμάχη αυτή θα προσπαθήσει 

πολλές φορές να κατευνάσει η Θεοδώρα με τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες. Σε 

κρίσιμα σημεία ρήξης Ηπείρου – Νίκαιας η Θεοδώρα αποσόβησε τον κίνδυνο 

                                                 
1
 Averoff (1987) 128. 

2
 Περάνθης (1987) 112-127. 

3
 Βρανούσης (1990) 1362-1378. 

4
 Σύγγελου (1996-97) 123-131. 
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καταστροφής του φιλόδοξου συζύγου της, υποστηρίζοντας την πολιτική που 

απέρριπτε τον διχασμό των Ελλήνων και επιδίωκε την ειρήνη μεταξύ των 

ορθοδόξων
5
. Η καρτερικότητά της, η ταπεινοφροσύνη της, η φιλανθρωπία της και η 

αφιέρωσή της στο Θεό είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα την εντάξουν στη 

χορεία των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας
6
. 

Η εργασία ξεκινά δίνοντας το ιστορικό πλαίσιο των αρχών του Δεσποτάτου της 

Ηπείρου μέχρι και την εποχή του  Μιχαήλ Β΄ Κομνηνού Δούκα και της συζύγου του 

Θεοδώρας. Η παράθεση των ιστορικών αυτών γεγονότων συνεισφέρει στην 

αποκάλυψη των κινήτρων και των ενεργειών της βασίλισσας Θεοδώρας 

αποκαλύπτοντας μια περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα της προσωπικότητας της. 

Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια να ταυτοποιηθεί ο βιογράφος της Αγίας, ο 

μοναχός Ιώβ, μέσα από ιστορικές πηγές. Παρατίθενται οι διαφορετικές απόψεις που 

έχουν διατυπωθεί και για το πότε έζησε και για το ίδιο το πρόσωπο του. 

Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται όλη η ζωή της Αγίας Θεοδώρας από την 

γέννηση της έως την οσία κοίμησή της. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται και ιδιαίτερη 

αναφορά στην καταγωγή της οικογένειας των Πετραλείφων, καθώς και στον τόπο 

γέννησης της οσίας, για τον οποίο έχουν διατυπωθεί αντικρουόμενες απόψεις. Δεν θα 

μπορούσε να λείψει η μνεία στα παιδιά της, αφού συνεργάζεται μαζί τους για την 

επίτευξη των ειρηνοποιών σχεδίων της. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τις 

κοινωνικές της δραστηριότητες που συνδέονται άρρηκτα με το χριστιανικό ήθος και 

γι’ αυτό είναι πρώτιστα φιλανθρωπικές. Βασικό μέλημα της ήταν τα έργα αγάπης, η 

προσφορά στους συνανθρώπους και στην Εκκλησία με την ίδρυση μοναστηριών για 

τα οποία γίνεται μια σύντομη περιγραφή. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι διπλωματικές της δραστηριότητες, όλες οι 

ενέργειες της για την ειρηνική συμβίωση των δύο κρατών, του Δεσποτάτου της 

Ηπείρου και της αυτοκρατορίας της Νίκαιας. 

Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με το πρόσωπο της Θεοδώρας ως Αγίας. Γίνεται 

αναφορά στην αγιοκατάταξή της και περιγράφονται ο ναός και ο τάφος της. Γίνονται 

ακόμα μερικές αναφορές στην Ακολουθία της και πώς αυτή εμπνέεται από τις 

διάφορες πτυχές της ζωής της. 

                                                 
5
 Averoff (1987) 259. 

6
 Τσουμάνης (1993) 268-278. 
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Η μελέτη ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα όπου αποτυπώνεται ο ρόλος αυτής 

της γυναικείας μορφής, της σημαντικότερης ίσως που έδρασε στην Άρτα κατά τον 

13
ο
 αιώνα. 

Για τη συγγραφή της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν βυζαντινές πηγές και κυρίως ο 

βίος της που συντάχθηκε από τον μοναχό Ιώβ Μελία προς τιμήν της
7
. Πρόκειται για 

ένα αγιολογικό κείμενο που, αν και έχει τα συνήθη μειονεκτήματα του είδους του, 

ανήκει σε μία κοντινή προς τα γεγονότα που περιγράφει εποχή (τέλη του 13
ο
 αιώνα) 

όπως απέδειξε ο Λ. Ι. Βρανούσης
8
. Σε άλλες δύο βυζαντινές πηγές θα ανακαλυφθούν 

στοιχεία για τη ζωή της Αγίας, στη «Χρονική συγγραφή»
9
 του Γεώργιου Ακροπολίτη 

και στη «Ρωμαϊκή Ιστορία»
10

 του Νικηφόρου Γρηγορά. Τέλος, θα αντλήσουμε 

πληροφορίες και από το «Χρονικό του Γαλαξειδίου» του ιερομόναχου Ευθυμίου που 

γράφτηκε στα 1703 και εκδόθηκε το 1865 από τον μεσαιωνοδίφη  Κ. Σάθα, που το 

ανακάλυψε σε μια κρύπτη στα ερείπια της Βασιλικής Μονής του Σωτήρος
11

. 

Ο Mingarelli είναι ο πρώτος που  παραθέτει αυτούσιο  το χειρόγραφο με τον βίο 

της Αγίας Θεοδώρας στη συλλογή του: «Greaci codices manu scripti apud Nanios, 

Patricios Venetos, asservati», Bononiae anno MDCCLXXXIV (1784), σ. 137-141
12

. 

Ο Α. Μουστοξύδης στο περιοδικό «Ἑλληνομνήμων», τεύχος 1, 1843, σ. 41-59 

αναφέρει δύο βενετικές εκδόσεις και μια Αθηναϊκή. Η πρώτη έγινε στη Βενετία το 

1772 με δαπάνη του Πάνου Σεκληστινού και η δεύτερη το 1812 με δαπάνη του Γ.Σ. 

Μόστρα από το Πέτα Άρτας. Η Αθηναϊκή έγινε το 1814 από το τυπογράφο τον Μ. 

Μαντζαράκη με έξοδα του Κ. Σακελαρόπουλου
13

. Επανεκδόσεις του βίου έχουμε 

επίσης από τον A.G. Buchon, Nouvelles recherches sur la principaute de Morée, τομ. 

ΙΙ, Paris 1845, σ. 401-406 και από τον Migne, PG 127, στ. 904-908
14

. (εικόνα 1) 

Στην τέταρτη έκδοση το 1874, ο Μητροπολίτης Άρτης και Πρεβέζης Σεραφείμ ο 

Βυζάντιος προσθέτει νέα τροπάρια, τα οποία συνθέτει ο ίδιος. Ακολουθούν δύο 

επανεκδόσεις της παραπάνω έκδοσης, μία το 1928 και άλλη το 1938 με πρόλογο του 

Μητροπολίτη Άρτης Σπυρίδωνα Γκινάκα, στις οποίες προστίθεται ένα δεύτερο μέρος 

με κατατοπιστικά ιστορικά σημειώματα, και τα επίσημα έγγραφα του 1928 για την 

                                                 
7
 Ιώβ (1864) 127, 904-908.  

8
 Βρανούσης (1962) 50-102. 

9
 Ακροπολίτης (1837) 65-185. 

10
 Γρηγοράς (1829) 73-81.  

11
 Σάθας (1865) 199.        

12
 Γιαννούλης (2001) 11-13. 

13
 Μουστοξύδης (1843) 42-59. 

14
 Γιαννούλης (2001) 11-13. 
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καθιέρωση της λιτάνευσης των λειψάνων της Αγίας. Της τελευταίας έκδοσης έγινε 

ανατύπωση το 1982 στην Άρτα
15

. Αξιόλογη έκδοση των ιερών Ακολουθιών της 

Αγίας με μερικές διορθώσεις έκανε ο Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος το 1965 

παραθέτοντας τον βίο της Αγίας, όπως παραδίδεται στην Ελληνική Πατρολογία
16

. 

Η τελευταία ολοκληρωμένη έκδοση του βίου της Αγίας, η οποία περιλαμβάνει 

αρκετά στοιχεία για την ιστορία και την τέχνη του ναού και του τάφου της Αγίας 

Θεοδώρας, καθώς και μερικά στοιχεία για την εικονογράφηση της, είναι αυτή του 

1994 από τον θεολόγο και αρχαιολόγο Δ.Γ. Γιαννούλη
17

. 

 

 

 

                                                 
15

 Γιαννούλης (2001) 11-13. 
16

 Γιαννούλης (2001) 11-13. 
17

 Γιαννούλης (2001) 11-13. 
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Ιστορικό περίγραμμα των αρχών του Δεσποτάτου της Ηπείρου  

μέχρι την εποχή του Μιχαήλ Β΄ Κομνηνού-Δούκα 

και της Αγίας Θεοδώρας 

 

Η ιστορία της Ηπείρου ως ένα ανεξάρτητο κρατίδιο στη βορειοδυτική Ελλάδα άρχισε 

με την τέταρτη Σταυροφορία. Τον Απρίλιο του 1204 οι δυτικοί κατακτητές της 

Κωνσταντινούπολης προχώρησαν στο διαμερισμό των προηγούμενων εδαφών της 

αυτοκρατορίας μεταξύ τους
18

. Η Θράκη και το βορειοδυτικό άκρο της Μ. Ασίας 

δόθηκαν στον αυτοκράτορα Βαλδουίνο, η Πελοπόννησος έγινε το πριγκιπάτο του 

Μοριά, υπό την εξουσία του Γοδεφρείδου Β΄ Βιλλεαρδουίνου, ενώ η Κρήτη, η 

Εύβοια και ένας μεγάλος αριθμός νησιών έγιναν ενετικές επαρχίες
19

. Ο ηγέτης της 

Σταυροφορίας ο Βονιφάτιος Μομφερατικός ίδρυσε βασίλειο στη Μακεδονία και 

Θεσσαλία με τη Θεσσαλονίκη ως πρωτεύουσα του. Από εκεί θα οργανώσει τη 

λατινική εισβολή και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μαζί του είχε και ένα μεγάλο αριθμό 

Ελλήνων ανάμεσα τους και τον Μιχαήλ Κομνηνό Δούκα, νόθο γιό του 

σεβαστοκράτορα Ιωάννη Δούκα και εξάδελφο του έκπτωτου αυτοκράτορα Αλέξιου 

Γ΄ Αγγέλου και του Αυτοκράτορα Ισαάκ Β
20

.
 
 

Οι μελέτες μέχρι και τον D.M. Nicol δέχονταν πως ο Μιχαήλ έφερε το επώνυμο 

του «Αγγέλου» πλάι σε αυτά του «Δούκα» και «Κομνηνού»
21

. Η νεώτερη όμως 

έρευνα απέδειξε ότι ο Μιχαήλ ποτέ δεν έκανε με επίσημο τρόπο χρήση του 

οικογενειακού ονόματος «Άγγελος»
22

. Υπήρχε όμως συγγένεια με την οικογένεια των 

Αγγέλων, καθώς ο πατέρας του Μιχαήλ, ο σεβαστοκράτορας Ιωάννης Δούκας, ήταν 

γιος του Κωνσταντίνου Αγγέλου και της Θεοδώρας Κομνηνής, μικρότερης κόρης του 

αυτοκράτορα Αλέξιου Κομνηνού
23

. Εφόσον λοιπόν ο ιδρυτής του κράτους της 

Ηπείρου Μιχαήλ προτιμούσε τα επώνυμα «Κομνηνός» και «Δούκας» δεν πρέπει να 

κάνουμε λόγο για δυναστεία «Αγγέλων» στην Ήπειρο αλλά για δυναστεία 

«Δουκάδων» ή «Κομνηνοδουκάδων»
24

. 

                                                 
18

 Browning (1992) 259-260. 
19

 Γιαρένης (2008) 251. 
20

 Nicol (1984
2
) 1. 

21
 Nicol (1984

2
) 4 . 

22
 Stiernon (1959) 11˙ Polemis (1968) 87-94.  

23
 Βαρζός (1984) 641. 

24
 Λάππας (2007) 57. 
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Λίγες πληροφορίες έχουμε για τη ζωή και τη σταδιοδρομία του Μιχαήλ Δούκα 

έως το 1204. Η ευγενική του καταγωγή του επέτρεψε να αναλάβει υψηλά αξιώματα 

και διοικητικές θέσεις στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας. Μάλιστα το 1190 αναφέρεται 

ως ένας από τους ομήρους που δόθηκαν από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου 

Ισαάκιο Β΄ στον Γερμανό αυτοκράτορα Φρειδερίκο Βαρβαρόσσα κατά τη διάρκεια 

της Γ΄ Σταυροφορίας μετά την υπογραφή της ταπεινωτικής συνθήκης της 

Αδριανούπολης
25

. 

Η άλλη πληροφορία είναι πως ο Μιχαήλ διετέλεσε δούκας του θέματος 

Μυλάσσης και Μελανουδίου στη Μικρά Ασία, ανάμεσα στα έτη 1189 και 1195
26

. 

Στο βίο της οσίας Θεοδώρας Άρτης παραδίδεται πως ο Μιχαήλ εστάλη στην 

Πελοπόννησο ως διοικητής από τον αυτοκράτορα Αλέξιο Γ΄
27

. Είναι πιθανόν να 

διετέλεσε διοικητής εκεί κάποια περίοδο από το 1195 έως το 1201, γιατί μετά την 

αποστασία του εναντίον του Αλέξιου Γ΄ θα ήταν λογικά αδύνατο να είχε τοποθετηθεί 

από τον ίδιο αυτοκράτορα σε μια τόσο σημαντική θέση
28

. Πιθανότατα λίγο μετά την 

άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους ο Μιχαήλ εντάχθηκε στην 

ακολουθία του Βονιφάτιου Μομφερατικού
29

. Ο Μιχαήλ, εξάλλου, συνδεόταν με ένα 

χαλαρό δεσμό συγγένειας με τον Βονιφάτιο, αφού η εξαδέλφη του Θεοδώρα 

Αγγελίνα είχε παντρευτεί τον αδερφό του Βονιφάτιου
30

. 

Ενώ βρισκόταν στο στρατόπεδο του Βονιφάτιου λαμβάνει μήνυμα από τον 

συγγενή του Σεναχερείμ, διοικητή του θέματος Νικοπόλεως, που τον καλούσε σε 

βοήθεια
31

. Ο Σεναχερείμ είχε φόβους ότι ετοιμαζόταν εις βάρος του κάποια 

συνωμοσία και πράγματι είχε δίκιο. Ο Μιχαήλ ξεκίνησε για την Ήπειρο, 

εγκαταλείποντας το στρατόπεδο του Βονιφάτιου, χωρίς την άδειά του, τη στιγμή 

μάλιστα που είχε ξεκινήσει εκστρατεία κατάκτησης της κεντρικής και νότιας 

Ελλάδας από τους Φράγκους
32

. Ο Μιχαήλ όμως έφτασε αργά, ώστε να σώσει τον 

συγγενή του. Ο Σεναχερείμ είχε δολοφονηθεί και επικρατούσε αναρχία στην περιοχή. 

Ωστόσο ο Μιχαήλ ενήργησε δυναμικά και αστραπιαία. Κατέστειλε τη συνωμοσία και 

τιμώρησε παραδειγματικά τους συνωμότες – δολοφόνους με την ποινή του θανάτου. 

                                                 
25

 Ostrogorsky (1981) 77. 
26

 Λάππας (2007) 58. 
27

 Ιώβ (1864) 127, 904. 
28

 Λάππας (2007) 59. 
29

 Nicol (1984
2
) 1. 

30
 Βαρζός (1984) 842-844. 

31
 Nicol (1984

2
) 1˙ Stiernon (1959) 122.  

32
 Nicol (1966) 99. 
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Έπειτα ανέλαβε ο ίδιος την εξουσία, αναπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το κενό 

εξουσίας που άφησε ο φονευθείς Σεναχερείμ. Επιπλέον, παντρεύτηκε τη χήρα ή τη 

κόρη του Σεναχερείμ
33

. 

Από τη στιγμή που βυζαντινή κεντρική διοίκηση δεν υπήρχε ο Μιχαήλ είναι 

πιθανό ότι διοίκησε την περιοχή ως αυτόνομος κυβερνήτης. Αυτό υποδηλώνεται και 

από την προσπάθεια νομιμοποίησης της εξουσίας του μέσω του γάμου με τη χήρα ή 

την κόρη του Σεναχερείμ. Έτσι η επαρχία αυτή μετεξελίχθηκε σε αυτόνομη κρατική 

οντότητα και ο Μιχαήλ Δούκας έγινε ο πρώτος ανεξάρτητος ηγεμόνας της Ηπείρου 

και ο ιδρυτής του κράτους που έμεινε γνωστό ως «Δεσποτάτο της Ηπείρου». 

Θεωρείται βέβαιο ότι και ο ίδιος ο Μιχαήλ δεν χρησιμοποιούσε τον επίσημο 

αυτοκρατορικό τίτλο του «δεσπότη» αλλά ήταν ευρέως γνωστός ως «γιος του 

σεβαστοκράτορος»
34

. Δεν χρησιμοποιήθηκε μάλιστα ποτέ από Βυζαντινούς 

συγγραφείς του 13
ου

 αιώνα για να περιγράψει την ανεξάρτητη πολιτεία της 

Ηπείρου
35

. 

Αργότερα όταν ο έκπτωτος αυτοκράτορας Αλέξιος ο Γ΄ συλλαμβάνεται από τον 

Βονιφάτιο και τιμωρείται με εξορία στην Ιταλία, ο πρώην «στασιαστής» εξάδελφός 

του, ο Μιχαήλ Δούκας, εξαγοράζει την ελευθερία του και τον φέρνει στην Άρτα, 

όπου διέμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα, έως ότου καταφύγει στην αυλή του 

φίλου του σουλτάνου του Ικονίου με τον οποίο συμμάχησε για να αναμετρηθεί με τον 

Θεόδωρο Λάσκαρη που είχε ήδη αναγορευθεί αυτοκράτορας στη Νίκαια
36

. Φαίνεται 

υπήρχαν πολιτικά κίνητρα πίσω από αυτή την ευγενική προσφορά βοήθειας του 

Μιχαήλ. Ίσως αποσκοπούσε να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στον 

Θεόδωρο Λάσκαρη, όπως υποστηρίζει ο D.M. Nicol
37

. Το σίγουρο πάντως είναι πως 

ο Αλέξιος Γ΄ ήταν βαθύτατα υποχρεωμένος στον Μιχαήλ και πολύ λογικό είναι να 

του παρείχε κάποια αναγνώριση της εξουσίας του στην Ήπειρο, όπως μας 

πληροφορεί ο Βίος
38

. 

Φαίνεται ότι  Μιχαήλ δεν αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα εδραίωσης της 

εξουσίας του στην Ήπειρο
39

. Όσο για τους εξωτερικούς κινδύνους αυτοί προέρχονταν 

κυρίως από τον βορρά, αφού οι Βενετοί, που σύμφωνα με τη συνθήκη διαμελισμού 

                                                 
33

 Ιώβ (1864) 127, 904. Πρβλ. επίσης Σταυρίδου-Ζαφράκα (1991) 61.  
34

 Σταυρίδου-Ζαφράκα (2001) 73-84.  
35

 Nicol (1984
2
) 3. 

36
 Ιώβ (1864) 127, 904˙ Nicol (1976) 11-12. 

37
 Nicol (1966) 80. 

38
 Ιώβ (1864) 127, 904 . 

39
 Λάππας (2007) 72. 
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της βυζαντινής αυτοκρατορίας ήταν οι κύριοι της Ηπείρου
40

, δεν ενδιαφέρονταν για 

την ενδοχώρα, παρά μόνο για τα εμπορικά λιμάνια και τα παράλια. Ο Βονιφάτιος, ο 

κύριος του βασιλείου της Θεσσαλονίκης, δεν έδειχνε ενδιαφέρον για την Ήπειρο, ενώ 

τα αλβανικά φύλα δεν είχαν τη διάθεση να απειλήσουν την υπόσταση του κράτους 

της Ηπείρου
41

. 

Εξακολουθεί επίσης να συμμετέχει ενεργά στα τεκταινόμενα της Πελοποννήσου 

διατηρώντας σχέσεις με τον Λέοντα Σγουρό, τον άρχοντα του Ναυπλίου
42

. Μάλιστα 

μετά τον θάνατο του τελευταίου, η χήρα του, Ευδοκία με τη συγκατάθεση των 

στρατιωτών και των κατοίκων του Ναυπλίου παραχώρησε στον Μιχαήλ την 

«αρχοντία» των τριών κάστρων του Σγουρού
43

. Έτσι ο Μιχαήλ μπορούσε να φέρει 

τον τίτλο του «κυρίου» της Κορίνθου, καθώς είχαν περιέλθει σε αυτόν όχι μόνο η 

Κόρινθος αλλά και το Άργος και το Ναύπλιο
44

. 

Και στην εξωτερική πολιτική ο Μιχαήλ αποδεικνύεται ευφυής. Το 1210 

υπογράφει συνθήκη με τον Δόγη της Βενετίας Pietro Ziani
45

 και ονομάζεται 

«βασάλος» της Βενετίας στα εδάφη της Ηπείρου. Με τον τρόπο αυτό αναγνωριζόταν 

η κυριαρχία του στην Ήπειρο και ο ίδιος αναγνώριζε την επικυριαρχία της Βενετίας 

στα εδάφη του, μία επικυριαρχία εντελώς τυπική αφού οι μόνες του υποχρεώσεις 

ήταν η προνομιακή μεταχείριση των Βενετών εμπόρων και η υποχρέωσή του να 

θεωρεί εχθρούς του, τους εχθρούς της Βενετίας. Αμέσως μετά την υπογραφή της 

συνθήκης θα δείξει τις πραγματικές του διαθέσεις και θα περάσει στην αντεπίθεση. 

Θα επιτεθεί στην κεντρική Θεσσαλία, διαλύοντας το στρατόπεδο και κατακτώντας 

πολλά οχυρά των Λατίνων
46

. Από τα τέλη του 1211 κυρίευσε ολόκληρη σχεδόν τη 

Θεσσαλία από την Πίνδο μέχρι τον Παγασητικό κόλπο. Προχωρούσε αμέσως στην 

τοποθέτηση Ελλήνων τοπικών διοικητών και ελληνορθόδοξων επισκόπων 

προκειμένου να παγιώσει την κυριαρχία του στις περιοχές που αποσπούσε από τους 

Λατίνους
47

. Η απελευθέρωση του μεγαλύτερου τμήματος της Θεσσαλίας από τον 

Μιχαήλ Δούκα είχε πολύ μεγάλη σημασία, καθώς τον ανέδειξε στον ισχυρότερο 

Έλληνα ηγεμόνα στην Βαλκανική πάνω στον οποίο θα μπορούσαν να στηρίξουν οι 

                                                 
40

 Nicol (1984
2
) 4. 

41
 Nicol (1984

2
) 3-4. 

42
 Βλαχοπούλου (2002) 9-15. 

43
 Savvides (1988) 294. 

44
 Κορδώσης (1980) 52-55. 

45
 Σταυρίδου-Ζαφράκα (1994) 376-392 

46
 Nicol (1984

2
) 4. 

47
 Σταυρίδου-Ζαφράκα (1991) 62. 
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Έλληνες τις ελπίδες τους για την αποτίναξη του λατινικού ζυγού
48

. Επιπλέον, 

απέκοψε εντελώς το βασίλειο της Θεσσαλονίκης από τα λατινικά κράτη της νότιας 

Ελλάδας, καθιστώντας πιο εύκολη μία μελλοντική κατάκτησή της
49

.  

Αμέσως μετά την επιτυχημένη του εκστρατεία στη Θεσσαλία θα στραφεί εναντίον 

των Βενετών, κατακτώντας το Δυρράχιο και την Κέρκυρα
50

. Ο μοναχός Ιώβ, ο 

βιογράφος της οσίας Θεοδώρας, αναφέρει ότι ο Μιχαήλ είχε στην κυριότητά του όχι 

μόνο περιοχές όπως τα Ιωάννινα, αλλά ανακατέλαβε και άλλες πόλεις, όπως το  

Βεράτιο (Βελλέγραδα), το Δυρράχιο, η Αχρίδα, η Κέρκυρα (Κορυφώ), ενώ η εξουσία 

του είχε επεκταθεί σε ολόκληρη σχεδόν τη Θεσσαλία (Βλαχία) και τμήμα της Στερεάς 

Ελλάδας
51

.  

Αναμφίβολα ο Μιχαήλ Δούκας ήταν έτοιμος να εξαπολύσει την τελική του 

επίθεση με σκοπό να καταλύσει το βασίλειο της Θεσσαλονίκης. Δεν πρόλαβε όμως 

να εκπληρώσει το στόχο του, γιατί δολοφονήθηκε στη σκηνή του από κάποιον 

υπηρέτη του γύρω στο 1215
52

. Τα κίνητρα της δολοφονίας του είχαν πολιτικό 

χαρακτήρα, αφού δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Μιχαήλ δολοφονήθηκε, ενώ 

βρισκόταν στο αποκορύφωμα της επιτυχίας του και ετοιμαζόταν για την μεγάλη 

αντεπίθεση εναντίον των Λατίνων. 

Ο Μιχαήλ Δούκας λοιπόν πέτυχε να μετατρέψει ένα σχετικά μικρό κρατίδιο σε 

μια μεγάλη σε έκταση και ισχυρή ηγεμονία στα νοτιοδυτικά της ελληνικής 

χερσονήσου. Από τη μικρή επικράτεια του θέματος Νικοπόλεως κατόρθωσε να 

επεκταθεί σε ολόκληρη σχεδόν τη Θεσσαλία, στη Δυτική Στερεά μέχρι τα Σάλωνα, σε 

τμήμα της Βορειοδυτικής Μακεδονίας, στις βόρειες περιοχές της Ηπείρου μέχρι το 

Δυρράχιο καθώς και στην Κέρκυρα
53

. (εικόνα 2) 

Μετά τη δολοφονία του Μιχαήλ την εξουσία στο κράτος της Ηπείρου ανέλαβε ο 

αδερφός του Θεόδωρος Δούκας
54

. Ο γιος του Μιχαήλ, ο μετέπειτα Μιχαήλ Β΄, 

βρισκόταν σε βρεφική ηλικία, όταν ο πατέρας του δολοφονήθηκε. Έτσι την εξουσία 

ανέλαβε ο Θεόδωρος Δούκας, αρχικά ως επίτροπος, κατόπιν όμως συνολικά, όταν η 

                                                 
48

 Dendias (1953) 371-379. 
49

 Nicol (1984
2
) 4. 

50
 Nicol (1984

2
) 4. 

51
 Ιώβ (1864) 127, 906. 

52
 Nicol (1984

2
) 4. 

53
 Λάππας (2007) 98. 

54
 Ostrogorsky (1981) 77-78. 
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μητέρα του ανήλικου διαδόχου προτίμησε να καταφύγει στην Πελοπόννησο, 

φοβούμενη για την ασφάλειά του
55

.  

Ο Θεόδωρος Δούκας, παρέλαβε ένα ισχυρό και οικονομικά εύρωστο κράτος, 

γεγονός που δημιουργούσε τις προϋποθέσεις να ξεκινήσει νέες στρατιωτικές 

επιχειρήσεις και να προχωρήσει στην ανάκτηση και άλλων βυζαντινών εδαφών που 

τελούσαν υπό λατινική ή βουλγαρική κατοχή. Μέχρι το 1218 ολοκληρώνει την 

ανάκτηση της Θεσσαλίας, προσαρτώντας και κάποια νότια τμήματά της
56

. Η φήμη 

του όμως εκτοξεύεται, όταν αιχμαλωτίζει και φυλακίζει τον νεοεκλεγέντα Λατίνο 

αυτοκράτορα Πέτρο του Κουρτεναί μαζί με ολόκληρη σχεδόν τη συνοδεία του, 

συμπεριλαμβανομένων του παπικού απεσταλμένου και του Λατίνου αρχιεπισκόπου 

των Σαλώνων
57

. 

Αφού εξασφαλίζει τα νότια σύνορα του κράτους της Ηπείρου μπορούσε 

απερίσπαστος να εκστρατεύσει εναντίον του λομβαρδικού βασιλείου της 

Θεσσαλονίκης. Κυριεύει περιοχές δυτικά και βόρεια της Θεσσαλονίκης και 

πετυχαίνει μέχρι το 1222 την απομόνωσή της από στεριά, ενώ καταλαμβάνοντας και 

την Χαλκιδική την αποκόπτει και από θάλασσα. Είχε δημιουργήσει όλες εκείνες τις 

προϋποθέσεις, για να ξεκινήσει την πολιορκία της Θεσσαλονίκης, έχοντας 

κυριολεκτικά περικυκλώσει την πόλη. Παράλληλα, ενίσχυσε τη θέση του μέσα από 

κάποιες συμμαχίες με τους γείτονες του, Αλβανούς και Σέρβους
58

. 

Η Θεσσαλονίκη παραδίδεται τελικά στον Θεόδωρο Δούκα από τους Λατίνους 

κατά την διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 1224
59

 μετά από μία μακρόχρονη και 

ασφυκτική πολιορκία που κράτησε περίπου δύο έτη. Η κατάληψή της αποτέλεσε 

μεγάλο θρίαμβο για τον Θεόδωρο Δούκα και το ανεξάρτητο κράτος του, το οποίο, αν 

και είχε ήδη διανύσει δύο δεκαετίες πετυχημένης πορείας, παρέμενε ακόμα ένα 

κράτος χωρίς συγκεκριμένη «ταυτότητα» και ο ηγέτης του ένας άρχοντας χωρίς 

συγκεκριμένο τίτλο. Πιθανόν, τόσο ο Μιχαήλ Δούκας όσο και ο αδερφός του 

Θεόδωρος προτίμησαν να μην χρησιμοποιήσουν κάποιο άλλο τίτλο αποβλέποντας 

μόνο στον τίτλο του αυτοκράτορα
60

. Η ανακατάληψη της Θεσσαλονίκης, της 
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δεύτερης σε σημασία πόλης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
61

, έφερε πιο κοντά ένα 

τέτοιο ενδεχόμενο. 

Τελικά, τον Μάιο του 1227 ο Θεόδωρος στέφθηκε στη Θεσσαλονίκη «Βασιλεύς 

και αυτοκράτωρ Ρωμαίων» από τον αρχιεπίσκοπο Αχρίδος Δημήτριο Χωματηνό μετά 

την άρνηση του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Μεσοποταμίτη. Η πράξη 

αυτή του Θεόδωρου προκάλεσε την αντίδραση τόσο του Πατριαρχείου όσο και του 

αυτοκράτορα της Νίκαιας που τον θεώρησαν σφετεριστή του αυτοκρατορικού θρόνου 

και υπαίτιο για απόσχιση από το Πατριαρχείο
62

. Από το σημείο αυτό οι σχέσεις των 

δύο κρατών, της Ηπείρου και της Νίκαιας θα είναι τεταμένες και η μεταξύ τους 

αντιπαλότητα θα επιδεινώνεται. 

Το 1228 ο Θεόδωρος εισβάλει στην Ανατολική Θράκη και λεηλατώντας πολλές 

περιοχές φτάνει μέχρι τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, όπου υπογράφει με τους 

Λατίνους συνθήκη ειρήνης για ένα έτος
63

. Το έτος αυτό θα του χρησίμευε ως 

περίοδος ανασυγκρότησης δυνάμεων και στρατιωτικών προετοιμασιών, για να είναι 

έτοιμος να εξαπολύσει τη μεγάλη του επίθεση και να μπει θριαμβευτής στην 

Κωνσταντινούπολη. Όταν όμως παρήλθε το ένα έτος ο Θεόδωρος, αντί να κινήσει τα 

στρατεύματά του εναντίον της Κωνσταντινούπολης, προτίμησε να λύσει τις διαφορές 

του με τον Βούλγαρο τσάρο Ιωάννη Άσεν και εισέβαλε στη Βουλγαρία
64

. Οι δυνάμεις 

του Βούλγαρου τσάρου πέτυχαν συντριπτική νίκη εναντίον του Θεόδωρου, 

συλλαμβάνοντας τόσο τον ίδιο, όσο και πολλούς ευγενείς της αυλής του και 

συγγενείς του, καθώς και όλους σχεδόν τους ηγήτορες του αυτοκρατορικού 

στρατού
65

.  

Η μία και μοναδική ήττα του Θεόδωρου Δούκα στην Κολοκοτινίτσα τον Μάρτιο 

του 1230 ήταν αρκετή για να σημάνει και την οριστική του πτώση
66

. Η αυτοκρατορία 

της Θεσσαλονίκης χάνοντας το φυσικό της ηγέτη, θα δεχτεί ένα ανεπανόρθωτο 

πλήγμα. Μετά τη νίκη του ο Ιωάννης Άσεν επιτρέπει στον αδερφό του Θεόδωρου, 

τον Μανουήλ Δούκα, που ήταν και γαμπρός του να παραμείνει κυρίαρχος της πόλης 

και μερικών γειτονικών της περιοχών, καθιστώντας τον ουσιαστικά υποτελή του και 
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υπαγορεύοντάς του ακόμα και την εξωτερική πολιτική της αυτοκρατορίας της 

Θεσσαλονίκης
67

. (εικόνα 3) 

Κάποια στιγμή, οπωσδήποτε μετά την καταστροφή του Θεόδωρου στην 

Κολοκοτινίτσα ο νεαρός Μιχαήλ Β΄ επιστρέφει στην Ήπειρο από την Πελοπόννησο 

και αναλαμβάνει τη διοίκηση της περιοχής
68

. Οι περισσότεροι μελετητές θεωρούν ότι 

ο Μιχαήλ Β΄ έφθασε στην Ήπειρο αμέσως μετά την μάχη της Κολοκοτινίτσας, στις 

αρχές δηλαδή της δεκαετίας του 1230
69

, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η επάνοδός του 

έγινε στα μέσα αυτής της δεκαετίας
70

. Από τα λιγοστά στοιχεία που μας παραδίδονται 

για την επιστροφή του Μιχαήλ Β΄ στην Ήπειρο και για την πρώτη περίοδο της 

διακυβέρνησής του συμπεραίνουμε ότι ο νεαρός ηγεμόνας συνεργάζονταν με τον 

Μανουήλ Δούκα και πιθανότατα η επάνοδός του να ήταν αποτέλεσμα σχετικής 

κίνησης του τελευταίου
71

. Δεν αποκλείεται ο Μανουήλ να συνέβαλε αποφασιστικά 

στο γάμο του ανιψιού του με την Θεοδώρα Πετραλείφα, ώστε να επιτύχει 

συγκεκριμένους πολιτικούς σκοπούς που θα εκθέσουμε σε επόμενο κεφάλαιο. 

Μία σημαντική μεταβολή θα οδηγήσει στην ανατροπή του Μανουήλ το 1237. Ο 

Ιωάννης Άσεν θα παντρευτεί την Ειρήνη, κόρη του αιχμάλωτου πλέον Θεόδωρου 

Δούκα, και θα αποφασίσει όχι μόνο να τον αφήσει ελεύθερο, αλλά και να τον 

βοηθήσει να καταλάβει και πάλι την εξουσία στην Θεσσαλονίκη
72

. Ο Θεόδωρος 

Δούκας γίνεται και πάλι κυρίαρχος της Θεσσαλονίκης χάρη στην επιλογή του Άσεν 

να τον υποστηρίξει αλλά και στη συνωμοσία που ο ίδιος οργάνωσε με την βοήθεια 

ισχυρών οπαδών του
73

. Ωστόσο επειδή ήταν πια τυφλός, νέος αυτοκράτορας 

στέφθηκε ο γιος του Ιωάννης, αλλά εκείνος κινούσε στην πραγματικότητα τα νήματα 

της διακυβέρνησης
74

.  

Την ίδια εποχή ο Μιχαήλ Β΄ αρχίζει να φέρει τον τίτλο του «δεσπότη» και η 

σύζυγός του το τίτλο «βασίλισσα»
75

. Εφόσον μέχρι τα τέλη του 1237 δεν έφερε 

ακόμη το δεσποτικό τίτλο, πρέπει να υποτεθεί ότι τον έλαβε από τον νέο 
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αυτοκράτορα στην Θεσσαλονίκη και εξάδελφό του Ιωάννη Δούκα στα τέλη του 1237 

με αρχές του 1239
76

. 

Απ’ την άλλη πλευρά, ο αυτοκράτορας της Νίκαιας Ιωάννης Βατάτζης δεν 

μπορούσε να αποδεχτεί το γεγονός ότι κάποιος άλλος στη Θεσσαλονίκη ονομαζόταν 

αυτοκράτορας
77

. Αφού παγιδεύει τον Θεόδωρο Δούκα, προσκαλώντας τον στη 

Νίκαια δήθεν για ειρηνικές διαπραγματεύσεις
78

, εκστρατεύει εναντίον της 

Θεσσαλονίκης και καταφέρνει να την κυριεύσει το 1246
79

.  

Μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τον Ιωάννη Γ΄ Βατάτζη ο Μιχαήλ Β΄ 

απομένει ο μοναδικός ουσιαστικά ισχυρός Έλληνας ηγεμόνας, ο οποίος αντιδρούσε 

στα επεκτατικά σχέδια του αυτοκράτορα της Νίκαιας. Η έλλειψη ύπαρξης άλλου 

αυτοκράτορα, πέρα από τον Βατάτζη, ουσιαστικά ευνοούσε τις βλέψεις του Μιχαήλ 

ακόμα και για τον αυτοκρατορικό τίτλο. Άλλωστε ο Μιχαήλ ήταν κύριος μιας 

ιδιαίτερα μεγάλης επικράτειας από την Κέρκυρα μέχρι τον Πλαταμώνα και από το 

Δυρράχιο μέχρι τη Ναύπακτο
80

. Στην περιοχή ανάμεσα στην Αχρίδα, τον Πρίλαπο 

και την Πελαγονία τα δύο ισχυρότερα ελληνοβυζαντινά κράτη έχουν αποκτήσει κοινά 

σύνορα και η μεταξύ τους σύγκρουση μοιάζει αναπόφευκτη
81

. Επιπλέον ο πρώην 

αυτοκράτορας της Θεσσαλονίκης, ο Θεόδωρος Δούκας, απομονωμένος στα Βοδενά 

καιροφυλακτεί, για να ζητήσει τη βοήθεια του ανηψιού του εναντίον της Νίκαιας. 

Ωστόσο, ο Ιωάννης Βατάτζης παραμένει ο ισχυρότερος ηγεμόνας της περιοχής 

και τα σχέδιά του στρέφονται τώρα στην ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Για 

να μείνει απερίσπαστος στην υλοποίηση του στόχου του προχωρεί σε υπογραφή 

συνθήκης με τον Μιχαήλ Β΄, η οποία επισφραγίζεται με πρόταση επιγαμίας ανάμεσα 

στο διάδοχο του Μιχαήλ Β΄, Νικηφόρο, και στην εγγονή του Βατάτζη, Μαρία
82

. Η 

πρόταση αυτή έχει πολλαπλή σημασία Ο Βατάτζης επιθυμούσε να ενωθούν οι δύο 

ηγεμόνες με δεσμούς συγγένειας, ώστε μετά από μία ενδεχόμενη ανάκτηση της 

Βασιλεύουσας να δημιουργούταν μία επανενωμένη Βυζαντινή αυτοκρατορία στην 

οποία θα υπάγονταν, έστω και με ένα ιδιότυπο καθεστώς, οι υπό τον Μιχαήλ Β΄ 

δυτικές επαρχίες
83

. Η μνηστεία αυτή πραγματοποιήθηκε στις Πηγές της Μικράς 

                                                 
76

 Σταυρίδου-Ζαφράκα (1991) 89.      
77

 Ακροπολίτης (1837) 70. 
78

 Bredenkamp (1996) 253. 
79

 Ακροπολίτης (1837) 71-72. 
80

 Λάππας (2007) 183. 
81

 Ακροπολίτης (1837) 89. 
82

 Ακροπολίτης (1837) 95. 
83

 Nicol (1984
2
) 5. 



20 

 

Ασίας, όπου η βασίλισσα της Ηπείρου Θεοδώρα μαζί με τον νεαρό Νικηφόρο, 

συνάντησαν τον αυτοκράτορα της Νίκαιας
84

.  Ο γάμος όμως θα ολοκληρωνόταν λίγα 

χρόνια αργότερα, όταν ο Νικηφόρος και η Μαρία είχαν φτάσει στην κατάλληλη 

ηλικία
85

.  

Το 1252, ο δεσπότης της Ηπείρου, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η προσοχή 

του Βατάτζη ήταν στραμμένη στην Κωνσταντινούπολη και παρακινημένος από το 

θείο του, Θεόδωρο Δούκα, επιτέθηκε στις κτήσεις της Νίκαιας στη Μακεδονία 

σημειώνοντας κάποιες επιτυχίες
86

. Η αντεπίθεση δεν άργησε να έρθει και αυτή τη 

φορά ο Ιωάννης Βατάτζης, υποστηριζόμενος και από τον Θεόδωρο Πετραλείφη, 

αδερφό της συζύγου του Μιχαήλ Β΄, τον αναγκάζει να υποχωρήσει και οδηγεί τον 

Θεόδωρο Δούκα σιδηροδέσμιο στα Βοδενά, όπου έζησε ως το τέλος της ζωής του
87

. 

Η ήττα αυτή θα πεισμώσει τον δεσπότη της Ηπείρου, ο οποίος κατάλαβε ότι για να 

αντιμετωπίσει τη Νίκαια, έπρεπε να αναζητήσει ισχυρότερους συμμάχους.  

Το 1254 ο Βατάτζης πεθαίνει και αφήνει την αυτοκρατορική εξουσία στα χέρια 

του γιου του Θεόδωρου Β΄ Λάσκαρη
88

. Δύο χρόνια αργότερα η βασίλισσα Θεοδώρα 

θα τον συναντήσει μαζί με το γιο της Νικηφόρο στο στρατόπεδό του στη Θράκη και 

από εκεί θα ξεκινήσουν για τη Θεσσαλονίκη, όπου θα τελούνταν με επισημότητα οι 

γάμοι που είχαν συμφωνηθεί από παλιά ανάμεσα στο Νικηφόρο και την πριγκίπισσα 

Μαρία. Όμως ο Θεόδωρος Λάσκαρης καθ’ οδόν για την Θεσσαλονίκη πίεσε την 

Θεοδώρα να συμφωνήσει στην παραχώρηση του Δυρραχίου και των Σερβίων στην 

αυτοκρατορία της Νίκαιας, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η ίδια και ο γιος της 

βρίσκονταν σε ένα καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας». Ο Μιχαήλ Β΄, αναγνωρίζοντας 

τον κίνδυνο που διέτρεχαν οι οικείοι του, αναγκάζεται να αποδεχθεί τους όρους του 

Λάσκαρη
89

. Η παγίδα όμως που του έστησε ο αυτοκράτορας της Νίκαιας θα οδηγήσει 

τις σχέσεις των δύο κρατών στα άκρα. Πάντως οι γάμοι των δύο νέων τελέστηκαν 

στη Θεσσαλονίκη και στον Νικηφόρο αναγνωρίστηκε εκ νέου ο τίτλος του 

«δεσπότη»
90

. 

Ο Μιχαήλ Β΄ Δούκας έχει κατανοήσει πλέον ότι για να υλοποιήσει τις 

επεκτατικές του φιλοδοξίες έπρεπε να έρθει σε συνεργασία με περισσότερους 
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ισχυρούς συμμάχους και γι’ αυτό ξεκινά διπλωματικές επαφές με δύο ισχυρούς 

Λατίνους ηγεμόνες, τον Μανφρέδο, βασιλιά των δύο Σικελιών, και τον Γουλιέλμο 

Βιλλεαρδουίνο, ηγεμόνα του πριγκιπάτου της Πελοποννήσου
91

. Μάλιστα φροντίζει 

με την σύζυγό του να ισχυροποιήσει τις δύο αυτές συμμαχίες δίνοντας τις δύο κόρες 

του, την Ελένη και την Άννα ως νύφες
92

.  

Ο θάνατος του Θεόδωρου Β΄ Λάσκαρη το 1258
93

 και η άνοδος στο θρόνο της 

Νίκαιας του Μιχαήλ Παλαιολόγου θα φέρει μια νέα εποχή εντάσεων για τις δύο 

αυτοκρατορίες. Ο Μιχαήλ Β΄ θα εξακολουθήσει να κρατά και απέναντι στο νέο 

αυτοκράτορα μια άτεγκτη στάση, υποδηλώνοντας ότι επιθυμεί να διακόψει κάθε 

διπλωματική επικοινωνία με τη νέα κυβέρνηση της Νίκαιας, την νομιμότητα της 

οποίας δεν αναγνώριζε
94

.  

Η αποφασιστική αναμέτρηση των δύο ισχυρών βασιλείων θα δοθεί στη μάχη της 

Πελαγονίας το Σεπτέμβριο του 1259
95

. Την νύχτα πριν από τη μάχη, ο Μιχαήλ Β΄ 

Δούκας με το μεγαλύτερο μέρος του στρατού του εγκατέλειψε κρυφά το στρατόπεδο, 

ίσως από φόβο για το μέγεθος του στρατού της Νίκαιας αλλά και από δυσπιστία προς 

τους συμμάχους του. Ο γιος του, Ιωάννης, δεν τον ακολούθησε, αλλά ενώθηκε με το 

αντίπαλο στρατόπεδο
96

. Το πρωί της επόμενης μέρας ο υπόλοιπος στρατός των 

Ηπειρωτών, βλέποντας ότι ο δεσπότης Μιχαήλ είχε φύγει, διαλύθηκε. Οι δυνάμεις 

του Γουλιέλμου και του Μανφρέδου δέχθηκαν απροετοίμαστες την επίθεση και 

αποδεκατίστηκαν, ενώ ο ίδιος ο πρίγκιπας της Αχαΐας πιάστηκε αιχμάλωτος
97

.  

Ο δρόμος ήταν πια ανοιχτός για το θριαμβευτή της Πελαγονίας Ιωάννη 

Παλαιολόγο να προελάσει στη Θεσσαλία, ενώ οι δύο άλλοι στρατηγοί της Νίκαιας, ο 

Αλέξιος Στρατηγόπουλος και ο Ιωάννης Ραούλ, να κατευθυνθούν προς την Ήπειρο, 

για να συμμορφώσουν τον «αποστάτη» δεσπότη
98

. Ο Μιχαήλ Β΄, όταν 

πληροφορήθηκε την επέλαση του στρατού της Νίκαιας, προτίμησε να ζητήσει 

καταφύγιο μαζί με την οικογένειά του και με μία μικρή ομάδα συνεργατών του στα 

νησιά της Λευκάδας και της Κεφαλλονιάς
99

, ώστε να ανασυγκροτηθεί και να 

προετοιμάσει την επάνοδό του. 
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Συγκεντρώνοντας, λοιπόν, τις δυνάμεις του καταφέρνει να εκδιώξει τις φρουρές 

της Νίκαιας και από την Άρτα και από τα Ιωάννινα
100

, ανακαταλαμβάνοντας το 

μεγαλύτερο τμήμα της Ηπείρου και της Θεσσαλίας που είχε χάσει. 

Ωστόσο στο ιδιότυπο αγώνα δρόμου ανάμεσα στα δύο κράτη με έπαθλο την 

Βασιλεύουσα θα τερματίσει πρώτη το 1261 η αυτοκρατορία της Νίκαιας και ο 

Μιχαήλ Παλαιολόγος μπορούσε δικαιωματικά πλέον να φέρει μόνο εκείνος τον τίτλο 

του «βασιλέως και αυτοκράτορος Ρωμαίων». 

Ο δεσπότης της Ηπείρου θα συνεχίσει και τότε να αγνοεί τις απαιτήσεις του 

Βυζαντινού αυτοκράτορα και να αρνείται να παραδώσει τις κτήσεις του. Μάλιστα η 

σύγκρουση στον Τρικόρυφο
101

 και η ήττα που υπέστη ο αυτοκρατορικός στρατός υπό 

την ηγεσία του απελευθερωτή της Κωνσταντινούπολης Αλέξιου Στρατηγόπουλου 

αποτελούσε την πιο ξεκάθαρη αμφισβήτηση της νέας αυτοκρατορικής εξουσίας και 

ενίσχυε την πεποίθηση του Μιχαήλ Β΄ ότι θα μπορούσε να διατηρήσει μια 

μακροχρόνια ανεξαρτησία.  

Μια προσπάθεια συμφιλίωσης θα γίνει με την συμβολή της Θεοδώρας, όταν θα 

παραδώσει το νεαρό γιο της, Ιωάννη, ως εγγύηση στον αυτοκράτορα της 

Κωνσταντινούπολης
102

, το 1261. Αναμφισβήτητα, όμως, ο δεσπότης της Ηπείρου, 

θεωρούταν πλέον μόνιμος αντίπαλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, καθώς 

επιδίδονταν σε συνεχείς εχθροπραξίες. Σε μία από αυτές τις επιχειρήσεις, ο Μιχαήλ 

Β΄, βλέποντας το μέγεθος του αυτοκρατορικού στρατού και θέλοντας να κερδίσει 

χρόνο, ζήτησε από τον Μιχαήλ Παλαιολόγο να υπογράψουν μία νέα συνθήκη, 

έχοντας κατά νου να περάσει στην αντεπίθεση, όταν οι συνθήκες θα ήταν ευνοϊκές
103

. 

Η συνθήκη υπογράφεται το 1264 και ισχυροποιείται με τον γάμο του γιου του 

Μιχαήλ Β΄, Νικηφόρου, που ήταν χήρος, με την ανηψιά του αυτοκράτορα, Άννα 

Καντακουζηνή Παλαιολογίνα
104

.  

Ο γάμος αυτός εγκαινιάζει μια νέα εποχή στις σχέσεις του κράτους της Ηπείρου 

με την αυτοκρατορία. Ο Νικηφόρος Δούκας μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη, 

γίνεται δεκτός με τιμές και ο Μιχαήλ Παλαιολόγος επιβεβαιώνει σε αυτόν το αξίωμα 

του δεσπότη
105

. Άλλωστε η ειρηνική συνύπαρξη των δύο βυζαντινών κρατών είναι 

μονόδρομος για τον Μιχαήλ Β΄, αφού δεν μπορούσε πια να υπολογίζει στις 
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ενισχύσεις που λάμβανε από το γαμπρό του Μανφρέδο, ο οποίος ήταν 

απασχολημένος στην Ιταλία με επιχειρήσεις εναντίον του πάπα Ουρβανού Δ΄
106

. 

Οι σχέσεις των δύο κρατών θα παραμείνουν ειρηνικές μέχρι τον θάνατο του 

Μιχαήλ Β΄ (ανάμεσα στον Μάιο του 1267 και τον Αύγουστο του 1268)
107

. Ο 

δεσπότης της Ηπείρου θα αφήσει κληροδότημα μία αρκετά μεγάλη επικράτεια από το 

Ιόνιο μέχρι τις ακτές της Μαγνησίας και από την Πίνδο μέχρι τον Παρνασσό
108

. Το 

κράτος του, σύμφωνα με τη διαθήκη του, διαμοιράστηκε στους δύο μεγαλύτερους 

γιους του, τον επίσης δεσπότη Νικηφόρο Δούκα, ο οποίος έλαβε ως μοίρα την 

Ήπειρο και τον  γιο του Ιωάννη Δούκα, ο οποίος έλαβε την Θεσσαλία
109

. Ένας νέος 

κύκλος εντάσεων θα ξεκινήσει για το Δεσποτάτο της Ηπείρου και τη Βυζαντινή 

αυτοκρατορία. 
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Ο βιογράφος της Οσίας Θεοδώρας 

 

Μοναδικός βιογράφος της Αγίας Θεοδώρας, της βασίλισσας της Άρτας, είναι ο 

μοναχός Ιώβ, ο οποίος αναφέρεται από τους ιστορικούς συγγραφείς και ως Ιώβ 

μοναχός ο Μέλης ή Μέλος ή Μελίας ή ως Ιώβ ο Ιασίτης. Το όνομά του απαντάται 

στον χειρόγραφο κώδικα Marc. gr. II. 50 (col. 1307) του 16
ου

 αιώνα, στα φφ. 251-262 

όπου περιέχεται η «Ἀκολουθία εἰς τήν ὁσίαν μητέρα ἡμῶν Θεοδώραν τήν 

θαυματουργόν βασίλισσαν τῇ ἐν Ἄρτει πονηθεῖσα παρ’ ἐμοῦ ἰώβ μοναχοῦ» και το 

συναξάρι της Αγίας
110

. 

Το χειρόγραφο αυτό ήλθε στο φως της δημοσιότητας κατά τον 18
ο
 αιώνα από τον 

Mingarelli
111

. Ο Α. Μουστοξύδης, έχοντας υπόψη του αυτή την έκδοση του 

Mingarelli, ανατύπωσε το αυθεντικό κείμενο του Ιώβ στο περιοδικό «Ελληνομνήμων 

ή Σύμμικτα Ελληνικά» το 1843 γράφοντας ότι ο συγγραφέας μοναχός Ιώβ έζησε τον 

17
ο
 αιώνα

112
. Το ίδιο υποστηρίζει και ο Ο. Περάνθης αναφέροντας ότι ο μοναχός Ιώβ 

ήταν κάποιος που άκμασε τον 17
ο
 αιώνα

113
. Με την εκτίμηση του Α. Μουστοξύδη 

ταυτίστηκαν και άλλοι Έλληνες ιστορικοί όπως οι Π. Αραβαντινός, Κ. Σάθας, Κ. 

Τσιλιγιάννης
114

 αλλά και άλλοι ερευνητές. Ανάμεσά τους και ο Άγγλος 

βυζαντινολόγος D.M. Nicol, ο οποίος στη δεύτερη έκδοση του έργου του «The 

Despotate of Epirus» σπεύδει να διορθώσει το λάθος του τονίζοντας ότι: «ο βίος της 

Αγίας Θεοδώρα γραφείς κατά τον 13
ο
 αιώνα παρέχει αξιόλογες πληροφορίες για την 

εποχή της. Η ακολουθία, υπό Ιώβ Μέλη εγράφη περί τα τέλη του 13
ου

 αιώνα και όχι 

κατά τον 17
ο
 αιώνα όπως εσφαλμένα είχα γράψει»

115
. Άλλος ένα μελετητής που 

αμφισβήτησε την χρονική περίοδο κατά την οποία έζησε ο βιογράφος της Αγίας ήταν 

ο Α. Ορλάνδος, ο οποίος στα ιστορικά στοιχεία για την Ιερά Μονή Κάτω Παναγιάς, 

αναφέρει ότι το 1814 τυπώθηκε «εἰς δημώδη ἑλληνική μετάφραση τοῦ ὑπό τοῦ 

μοναχοῦ Ἰώβ κατά τόν 17
ο
 αἰώνα συνταχθέντος βίου τῆς ὁσίας Θεοδώρας»

116
. 

Γίνεται βέβαια αντιληπτό πως ήταν αδύνατο ο Ιώβ να έζησε τον 17
ο
 αιώνα, αφού 

το έργο του περιέχεται σε δύο χειρόγραφα που χρονολογούνται το ένα στον 14
ο
 αιώνα 
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και το άλλο στον 16
ο 

αιώνα. Όσον αφορά, τώρα, στην ταυτότητα του βιογράφου 

κάποιοι μελετητές, όπως ο S. Petrides
117

 και ο Λ. Βρανούσης
118

, ταύτισαν τον μοναχό 

Ιώβ με τον Ιώβ Ιασίτη, που έζησε στο δεύτερο μισό του 13
ου

 αιώνα και υπηρέτησε ως 

σύμβουλος του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωσήφ Α΄. Με εντολή μάλιστα του 

ίδιου έγραψε σε συνεργασία με τον Γεώργιο Παχυμέρη έναν ογκώδη τόμο κατά των 

Λατίνων, καθώς και μια εγκύκλιο προς τους πιστούς στο ίδιο αντιπαπικό πνεύμα
119

.  

Ωστόσο, έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι ο συγγραφέας, αν και έζησε τόσο 

κοντά στην περίοδο που περιγράφει, κάνει αρκετά λάθη στις χρονολογίες και στην 

γενεαλογία των ιστορικών προσώπων. Για παράδειγμα, ο Ιώβ γράφει ότι από το γάμο 

του Μιχαήλ Α΄ με την Μελισσηνή γεννήθηκαν τέσσερις γιοι
120

. Στην 

πραγματικότητα, ο Θεόδωρος, ο Μανουήλ και ο Κωνσταντίνος, τους οποίους 

αναφέρει ως υιούς του Μιχαήλ Α΄, ήταν αδερφοί του και γνήσια τέκνα του 

Σεβαστοκράτορα Ιωάννη
121

. 

Από τα προαναφερθέντα, διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες απόψεις των 

μελετητών συγκλίνουν στο ότι ο βιογράφος της οσίας ήταν ο μοναχός Ιώβ ο Μέλης ή 

Μελίας ή Μέλος, ο οποίος έζησε τον 13
ο
 αιώνα και όχι τον 17

ο
 αιώνα. Επιπλέον οι 

περισσότεροι δεν δέχονται την ταύτισή του με τον Ιώβ τον Ιασίτη, λόγιο και πολέμιο 

των Λατίνων και των Λατινοφρόνων. 

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι το πρώτο μέρος του συναξαρίου είναι πιο κοντά 

στη μορφή και το ύφος ενός χρονικού. Δεν έχει προοίμιο, δίνει μία περίληψη των 

ιστορικών γεγονότων με σύντομες προτάσεις ενώ το δεύτερο μέρος πλησιάζει 

περισσότερο σε ένα τυπικό αγιογραφικό κείμενο
122

. Αυτή η αντίθεση έχει οδηγήσει 

στη σκέψη της πιθανής ύπαρξης ενός άλλου μοναχού Ιώβ που ίσως να επενέβη 

ποικιλοτρόπως στα γραπτά του μοναχού Ιώβ του 13
ου

 αιώνα
123

.  
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Κεφάλαιο Α΄ 

Βίος της οσίας Θεοδώρας 

 

Ι. Η καταγωγή της – Η οικογένεια των Πετραλείφων 

 

Το ονοματεπώνυμο του πατέρα της οσίας Θεοδώρας, Ιωάννης Πετραλείφης
124

, 

παραδίδεται από τον βιογράφο της. Το επώνυμο Πετραλείφης συναντάται στις 

ιστορικές πηγές από τον 11
ο
 μέχρι τον 13

ο
 αιώνα. Πρώτος της οικογένειας αυτής 

αναφέρεται ο Πέτρος ντ’ Αλφία, από τη γαλλική Νορμανδία, ο οποίος  το 1081 

ακολούθησε τον ηγεμόνα των Νορμανδών της Κάτω Ιταλίας Ροβέρτο Γυισκάρδο 

στην εκστρατεία του στη Αλβανία, κατά τη διάρκεια της οποίας αυτομόλησε και 

εγκαταστάθηκε στη Θράκη. Έτσι έγινε ο γενάρχης  της οικογένειας που 

εξελληνίστηκε και που κατά παραφθορά του ονόματός του ονομάστηκε 

Πετραλείφης
125

. Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκε στο Διδυμότειχο, όπου απέκτησε 

μεγάλες εκτάσεις σε αντάλλαγμα των υπηρεσιών που είχε προσφέρει στον Αλέξιο Α΄ 

τον Κομνηνό κατά τις νικηφόρες μάχες εναντίον των Νορμανδών του Βοημούνδου 

στο Δυρράχιο
126

.  

Η οικογένεια συνεχίζει και στα επόμενα χρόνια να συμμετέχει ενεργά και 

ουσιαστικά στα πολιτικά πράγματα. Ο Νικήτας Χωνιάτης αναφέρει τέσσερις 

αδερφούς Πετραλείφα οι οποίοι βρίσκονταν στην υπηρεσία του Μανουήλ Α΄ 

Κομνηνού και επέδειξαν ιδιαίτερη ανδρεία κατά την πολιορκία της Κέρκυρας στα 

1149
127

. Άλλα μέλη της οικογένειας όπως ο Νικηφόρος, ο Αλέξιος και ο Ιωάννης 

διακρίνονται στο δεύτερο μισό του 12
ου

 αιώνα
128

. 

Στο τέλος του αιώνα αυτού ο Ιωάννης Πετραλείφης (ο πατέρας της αγίας) 

λαμβάνει τον τίτλο του σεβαστοκράτορα
129

 και τη διοίκηση της Θεσσαλίας και της 

Μακεδονίας. Ακολούθησε τον αυτοκράτορα Ισαάκιο Άγγελο στην εκστρατεία του 
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εναντίον των Βουλγάρων το 1195, στη διάρκεια της οποίας πήρε μέρος σε 

συνωμοσία, που κατέληξε στην ανατροπή του αυτοκράτορα και στην άνοδο στον 

θρόνο του Αλέξιου Γ΄ Αγγέλου
130

.  

Από τον βίο της Αγίας Θεοδώρας πληροφορούμαστε ότι ο αυτοκράτορας Αλέξιος 

(πιθανότατα ο Γ΄ Άγγελος) του έδωσε ως νόμιμη σύζυγο μια αρχοντοπούλα, την 

Ελένη, γόνο ευγενούς οικογένειας της Κωνσταντινουπόλεως και έπειτα τον διόρισε 

«αὐθέντην, ἵνα ἐξουσιάζει ὅλην τήν Θεσσαλονίκην καί Μακεδονίαν»
131

. 

Ο Ιωάννης Πετραλείφης ήταν ακόμα φίλος με τον Μιχαήλ Α΄ Δούκα Κομνηνό, ο 

οποίος μάλιστα το 1204 παρακάλεσε τον Βονιφάτιο Μομφερατικό να μη θίξει την 

οικογένεια Πετραλείφη και την περιουσία τους
132

. Έτσι παρέμεινε ο Ιωάννης στη 

Θεσσαλονίκη χωρίς τίτλο, διατηρώντας όμως τις ιδιοκτησίες του
133

. Άλλη μία 

σημαντική συγγένεια είχε ο Ιωάννης Πετραλείφης. Η αδερφή του, Μαρία 

Πετραλείφη, υπήρξε σύζυγος του Θεοδώρου Α΄ Αγγέλου –Κομνηνού –Δούκα
134

. Γι’ 

αυτό, όταν απελευθερώνει την Θεσσαλονίκη το 1224 και αναγορεύεται 

αυτοκράτορας, καθιστά άρχοντα του κάστρου των Σερβίων τον Θεόδωρο 

Πετραλείφη, το γιο του γυναικαδελφού του, ο οποίος θα εγκατασταθεί εκεί, 

προστατεύοντας όλα τα αδέρφια, ανάμεσα τους και τη μικρή Θεοδώρα. Όπως μας 

πληροφορεί ο Ιώβ Μέλης, ο Θεόδωρος Α΄ θα δώσει τιμές σε όλα τα παιδιά του 

Ιωάννη Πετραλείφη
135

. 

Για τον Θεόδωρο Πετραλείφη, τον αδερφό της αγίας Θεοδώρας, αντλούμε 

πληροφορίες από τον Γεώργιο Ακροπολίτη, ο οποίος αναφέρεται στη φιλική σχέση 

του Θεόδωρου με τον αυτοκράτορα της Νίκαιας Ιωάννη Βατάτζη
136

. Μάλιστα ο 

τελευταίος είχε αναθέσει τη διοίκηση πολλών δημοσίων υποθέσεών του στον 

Θεόδωρο Πετραλείφη
137

. 

Την ίδια εποχή που στο δεσποτάτο της Ηπείρου δρα ως αξιωματούχος ο 

Θεόδωρος Πετραλείφης, κάποιος Ιωάννης Πετραλείφης, πιθανότατα γιος του 

προηγούμενου, υπηρετεί ως Μέγας Χαρτουλάριος στην αυλή του Ιωάννη Γ΄ Βατάτζη. 

                                                 
130

 Kazhdan (1991α), τόμ. 1, 64-65. 
131

 Ιώβ (1864) 127, 904 
132

 Βαρζός (1984) 521. 
133

 Βαρζός (1984) 521. 
134

 Μηλιαράκης (1898) 325-326.    
135

 Ιώβ (1864) 127, 904. 
136

 Ακροπολίτης (1837) 174.  
137

 Ακροπολίτης (1837) 287.        



28 

 

Ήταν δηλαδή προϊστάμενος των φορολογικών στοιχείων, επόπτευε το κρατικό 

κτηματολόγιο και μεριμνούσε για τον καθορισμό και την είσπραξη των φόρων
138

. 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε τη σημαντική θέση που είχε η οικογένεια της Αγίας 

Θεοδώρας στα ιστορικά γεγονότα από τον 11
ο
 έως το 13

ο
 αιώνα. Έτσι τεκμηριώνεται 

και η άποψη ότι ο Μιχαήλ Β΄ δεν νυμφεύθηκε την Θεοδώρα απλά και μόνο, επειδή 

την είδε και την αγάπησε, όπως αναφέρει ο βιογράφος της, αλλά και για λόγους 

διπλωματικούς. Ο Μανουήλ ΚομνηνοΔούκας, ο οποίος παντρεύτηκε την κόρη του 

βασιλιά της Βουλγαρίας Ασέν, σύμφωνα με την επιθυμία του πεθερού του έστειλε 

τον Μιχαήλ Β΄ να νυμφευθεί τη Θεοδώρα για συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους. 

Πρώτον για να αποκτήσει μια σταθερή συμμαχία με το αδερφό της Θεοδώρας, τον 

Θεόδωρο Πετραλείφη, που ήταν ήδη άρχοντας του Κάστρου των Σερβίων και 

δεύτερον για να έχει έμπιστο σύμμαχο τον ηγεμόνα του Δεσποτάτου της Ηπείρου, τον 

ανηψιό του Μιχαήλ Β΄, του οποίου είχε σφετερισθεί το κληρονομικό του δικαίωμα ο 

άλλος του θείος, ο Θεόδωρος Α΄
139

. 
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ΙΙ. Ο τόπος γέννησης της Αγίας 

 

Ο βιογράφος της οσίας Θεοδώρας, μοναχός Ιώβ αναφέρει σχετικά με τον τόπο της 

γέννησης της ότι: «ὁ μέντοι σεβαστοκράτωρ Πετραλίφης, υἱούς γεννήσας ἐν 

Θετταλίᾳ, καί τήν ἀείμνηστον ἀπέτεκεν Θεοδώραν» ενώ παράλληλα τονίζει: «ἡ 

ἀοίδημος …. Θεοδώρα τό μέν γένος εἷλκεν ἐξ ἡλίου ἀνατολῶν»
140

. 

Τα χωρία αυτά οδήγησαν σε διαφορετικές ερμηνείες σχετικά με τον τόπο 

γέννησης της οσίας. Η Evelyn Patlagean
141

 διατυπώνει την άποψη ότι η Θεοδώρα 

γεννήθηκε κάπου γενικά και αόριστα στην Ανατολή, ίσως στην Κωνσταντινούπολη ή 

την Νίκαια. Άλλοι μελετητές, όπως ο Ο. Περάνθης
142

, ο Γ. Τσούτσινος
143

, ο Αρχιμ. 

Χ. Βασιλόπουλος
144

 και ο Δ. Τσάμης
145

 υποστηρίζουν ότι η Θεοδώρα γεννήθηκε στη 

Θεσσαλία με τη σημερινή γεωγραφική έννοια, ο Β. Μουστάκης
146

 και ο Δ. 

Φερούσης
147

 αναφέρουν τα Σέρβια της Κοζάνης ως τόπο γέννησης ενώ ο S. 

Petrides
148

 το Διδυμότειχο. 

Νεότερες μελέτες αποδεικνύουν με ισχυρότερα επιχειρήματα ότι τόπος γέννησης 

της Αγίας ήταν η Θεσσαλονίκη
149

. Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

ο Ιωάννης Πετραλείφης, πατέρας της Θεοδώρας, έλαβε το αξίωμα του 

Σεβαστοκράτορα από τον αυτοκράτορα Αλέξιο Γ΄ για να εξουσιάζει την γεωγραφική 

και ιστορική (κατά τον 13
ο
 αιώνα) έκταση της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. 

Διάφορες ιστορικές πηγές της εποχής εκείνης ταυτίζουν την λέξη Θεσσαλονίκη με τη 

λέξη Θεσσαλία ή «Θετταλία». Ο Ιω. Απόκαυκος ονομάζει την Θεσσαλονίκη «πόλις 

Θετταλίας κολωνία» και ο Νικ. Βρυέννιος αναφέρει ότι «κατέσχεν δέ καί τήν ἐν 

Θετταλία μητρόπολιν, ἣν Θεσσαλονίκην ὀνομάζουσιν»
150

.  Ενδιαφέρουσα είναι και η 
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περίπτωση κατά την οποία ο Ανδρόνικος Παλαιολόγος που ήταν «Θετταλίας 

δεσπότης»
151

 κατά τον R. Guilland θεωρείται κυβερνήτης της Θεσσαλονίκης
152

. 

Παράλληλα και άλλοι νεότεροι μελετητές υποστηρίζουν  τη γεωγραφική αυτή 

ταύτιση. Ο P. Lemerle περιλαμβάνει κατά τον 13
ο
 αιώνα την Μακεδονία και την 

Θεσσαλία στο «Royame de Salonique»
153

 και η ΑλκμήνηΣταυρίδου – Ζαφράκα 

τονίζει ότι η «Θεσσαλονίκη, πρώτη πόλις Θετταλίας»
154

. 

Άλλωστε ο βιογράφος της Αγίας επαναλαμβάνει και σε άλλο σημείο του βίου 

τέτοιου τύπου αλλωνυμία αφού αναφέρει την Άρτα ως «Ἀκαρνανία ἡ πόλις» και 

αλλού «Ἀκαρνανίας τὸ καύχημα» και «Ἀκαρνανίας τὸ εὖχος»
155

. 
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ΙΙΙ. Τα πρώτα χρόνια 

 

Σύμφωνα με τα γραφόμενα του μοναχού Ιώβ, ο πατέρας της Θεοδώρας, ο 

σεβαστοκράτορας Πετραλείφης, αφού πέθανε, άφησε την εξουσία του στους γιους 

του, οι οποίοι διατηρούσαν καλές σχέσεις με τον βασιλιά Θεόδωρο και την αδερφή 

τους που ήταν πολύ μικρή «ὡς κόρην ἐφύλαττον ὀφθαλμοῦ»
156

. 

Η Θεοδώρα λοιπόν ζει και μεγαλώνει στα Σέρβια της Κοζάνης, μια σημαντική 

πόλη για την εποχή εκείνη λόγω της στρατηγικής της θέσης. Πιθανότατα έλαβε τη 

μόρφωση που λάμβαναν όλα τα κορίτσια εκείνη την εποχή. Περίπου στην ηλικία των 

έξι ετών, δηλαδή, αρχίζει η διδασκαλία των στοιχειωδών γραμμάτων, η οποία 

διαρκούσε τρία χρόνια και περιοριζόταν στην εκμάθηση ανάγνωσης, γραφής, ιερής 

ιστορίας, αριθμητικής και ωδικής
157

. Όταν ολοκληρωνόταν αυτός ο κύκλος των 

μαθημάτων, το κορίτσι έπρεπε να επιδοθεί στην εκμάθηση των οικιακών εργασιών, 

έτσι ώστε να είναι έτοιμη για την στιγμή που θα δημιουργούσε την οικογένεια της
158

.  
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IV. Ο γάμος της – Η πρώτη περίοδος της συζυγικής της ζωής 

 

Ο Μιχαήλ Β΄ Κομνηνός Δούκας επέστρεψε στην Άρτα μετά την ήττα του θείου του, 

Θεόδωρου Δούκα Κομνηνού Άγγελου, στην Κoλοκοτινίτσα τον Μάρτιο του 1230 

από τους Βούλγαρους και τον τσάρο Ιωάννη Άσεν Α΄
159

. Τότε, ο άλλος θείος του, ο 

Μανουήλ Δούκας Κομνηνός με την συναίνεση και του Βούλγαρου βασιλιά Άσεν, 

επιτρέπουν στον Μιχαήλ Β΄ να γυρίσει από την εξορία στην οποία τον είχε στείλει ο 

Θεόδωρος Δούκας, σε βρεφική ακόμα ηλικία
160

.  Στο δρόμο της επιστροφής θα 

περάσει από το κάστρο στα Σέρβια και εκεί, σύμφωνα με τον βιογράφο της Αγίας, θα 

θαμπωθεί τόσο από την πνευματική καλλιέργειά της όσο και από την ομορφιά του 

σώματός της, ώστε θα ζητήσει να την νυμφευθεί
161

. 

Ωστόσο υπάρχει και η άποψη ότι ο γάμος αυτός έγινε για πολιτικούς κυρίως 

λόγους, αφού ο Μιχαήλ Δούκας Κομνηνός προσδοκούσε μία σταθερή συμμαχία με το 

κράτος της Ηπείρου και τον Θεόδωρο Πετραλείφη, τον άρχοντα των Σερβίων
162

.  

Τα γαμικά συναλλάγια, δηλαδή ο γάμος μεταξύ αυτοκρατόρων, συγγενών τους ή 

ανώτερων κρατικών αξιωματούχων με αλλόφυλες πριγκίπισσες ή με βυζαντινές 

αρχόντισσες αποτέλεσε βασική και διαδεδομένη μέθοδο της βυζαντινής 

διπλωματίας
163

. Η λειτουργία των επιγάμιων συμφωνιών ήταν διττή· αφενός 

επισφράγιζαν την πολιτικοστρατιωτική συμμαχία ή την ειρήνευση των δύο μερών και 

αφετέρου εξασφάλιζαν το νομικό έρεισμα είτε για επέμβαση στις εσωτερικές 

υποθέσεις του συγγενικού κράτους είτε για διεκδίκηση των εδαφών του
164

. Τα 

βασιλικά συνοικέσια επικυρώνονταν μέσω της υπογραφής των κειμένων με τους 

όρους της συμφωνίας ακολουθούνταν δε από στρατιωτική συμμαχία, ίσως και από 

όρκους υποταγής και αναγνώρισης του αυτοκράτορα. Τέλος, προβλεπόταν η 

ανταλλαγή δώρων ως ένδειξη καλής θέλησης και καθοριζόταν η προίκα της νύφης
165

. 

Φαίνεται, λοιπόν, πως βασικός στόχος του Μανουήλ Δούκα Κομνηνού ήταν να 

εξασφαλίσει τα δυτικά σύνορα του κράτους του, δημιουργώντας μία ιδιότυπη σχέση 

υποτέλειας με έναν ισχυρό άρχοντα της περιοχής, τον Θεόδωρο Πετραλείφη.  
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Ο γάμος τους, έπειτα από την συγκατάθεση των αδελφών της Θεοδώρας, αφού ο 

πατέρας της Ιωάννης είχε πεθάνει
166

, τελείται με κάθε μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα 

στα Σέρβια το 1230 με 1231
167

 και έπειτα το ζεύγος με επίσημη συνοδεία φθάνει στην 

Άρτα. Η Θεοδώρα πρέπει να ήταν τότε δεκαέξι με δεκαεπτά ετών, κατάλληλη για 

γάμο, αφού στο Βυζάντιο το κορίτσι μπορούσε να παντρευτεί ακόμα και την ηλικία 

των δώδεκα και δεκατριών ετών
168

.  

Ο Μιχαήλ Β΄, φιλόδοξος με ανήσυχο πνεύμα, θα επιδοθεί στην εδραίωση της 

κυριαρχίας του και στην εξάπλωση του κράτους, του Δεσποτάτου της Ηπείρου, του 

οποίου ήταν ο ιδρυτής
169

, ενώ η νεαρή Θεοδώρα θα αναδειχθεί σε πρώτη κυρία του 

Δεσποτάτου. Σε αυτήν την ισχυρή θέση που ανέβηκε, δεν θα  παρασυρθεί από τη 

δόξα και τις τιμές του αξιώματος της, αλλά θα παραμείνει σεμνή και ταπεινή
170

.  
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V. Τα δύσκολα χρόνια της συζυγικής της ζωής 

 

Οι ευτυχισμένες στιγμές του ζευγαριού ήταν λίγες. Η γαλήνη και η ευτυχία της 

έγγαμης ζωής τους διακόπτεται γρήγορα όταν «ὁ τῶν δικαίων ἐχθρός» (ο διάβολος) 

φθονώντας την συζυγική τους αρμονία και την αρετή της Θεοδώρας παρασύρει τον 

Μιχαήλ σε πορνεία και ακολασία με μία Αρτινή αρχόντισσα, την Γαγγρηνή
171

. 

Στο «Χρονικό του Γαλαξειδίου» περιγράφεται με γλαφυρό τρόπο αυτή η 

παράνομη σχέση. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι ο σατανάς ώθησε τον Μιχαήλ να 

χωρίσει τη νόμιμη σύζυγό του και να προτιμήσει μία άλλη γυναίκα, η οποία με 

«μαγγανεῖες καί μαγεῖες
172

 περίσσες καί μέ χίλια σατανικά ποτίσματα καί φερσίματα» 

τον έκανε να την αγαπήσει
173

. Το ίδιο μας παραδίδει και ο Ιώβ στον Βίο, 

«πορνικῶς
174

 ὁ Μιχαήλ ἐπιμανείς καί το τῆς αἰσθήσεως ὑγιές μαγίαις ὑπ’ ἐκείνης 

ὑποκλαπείς
175

». Πλανεμένος, λοιπόν, ο Μιχαήλ, με θολή κρίση
176

 δίνει εντολή προς 

όλους να μην συμπαραστέκονται στην Θεοδώρα, να μην την βοηθούν και ορίζει 

αυστηρά να μην κάνουν λόγο γι’ αυτήν στα ανάκτορα, ούτε να προφέρουν το όνομα 

της
177

.  

Όμως η Θεοδώρα στην αυθαιρεσία του συζύγου της αντέταξε την υπομονή, δεν 

έχασε το κουράγιο της, δεν λιποψύχησε ούτε κάμφθηκε το φρόνημά της, αντιθέτως 

προτίμησε τη σιωπή και την εκούσια μόνωση
178

.  

Οπλισμένη με την πίστη της και την ελπίδα της στο Θεό εγκαταλείπει το παλάτι 

και για πέντε ολόκληρα χρόνια μαζί με το πρωτότοκο παιδί της, τον Νικηφόρο, που 

γεννήθηκε στην εξορία, θα περιπλανηθεί στις ερημιές, ζώντας σε σπηλιές και «άγρια 

ρουμάνια» και τρώγοντας ρίζες χορταριών
179

. Θα ταλαιπωρηθεί από το κρύο και τη 

ζέστη, την πείνα και τη δίψα, την εγκατάλειψη και τη μοναξιά
180

. Όλο αυτό το 

διάστημα παρακαλούσε τον Θεό χωρίς να βγει από το στόμα της κανένα παράπονο 
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για τον Μιχαήλ
181

. Δεν είπε ποτέ τίποτα άπρεπο ούτε βαρυγκώμησε για 

οποιονδήποτε
182

.  Και ενώ περιπλανιόταν με το γιο της, τον διάδοχο του άντρα της 

που την είχε περιφρονήσει, φθάνει στο χωριό Πρένιστα, στις πλαγιές των 

Τζουμέρκων, το σημερινό Κορφοβούνι
183

. Ο ιερέας του χωριού τη συναντά να 

μαζεύει λάχανα και μετά από επίμονη προσπάθεια να μάθει ποια είναι του 

φανερώνεται
184

. Έτσι της πρόσφερε καταφύγιο στο σπίτι του και εκεί την έκρυψε με 

κάθε φροντίδα και προσοχή για το υπόλοιπο της εξορίας της
185

. 

Μέχρι και σήμερα κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν και δείχνουν ακόμα και το 

βράχο «Πολτρόνα» στον οποίο κατέφευγε και κρυβόταν η Αγία, τοποθεσία που 

βρίσκεται ανατολικά του χωριού κοντά στο παλαιό μοναστήρι του Αγίου 

Νικολάου
186

. 
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VI. Η δικαίωση 

 

Μετά από πέντε χρόνια δοκιμασιών «ἡ πονηρά πᾶσα εἰς φῶς ἤχθη πρᾶξις, καὶ ἐν νῷ 

γενόμενος ἐνεσείσθη ὁ Μιχαήλ»
187

. Ο ιερομόναχος Ευθύμιος στο «Χρονικό του 

Γαλαξειδίου» αναφέρει ότι η ψυχή του Μιχαήλ ταραζόταν και έβλεπε όνειρα και πως 

η εκδίκηση του Θεού θα τον χτυπήσει, αν δεν μετανοήσει για ό,τι έχει κάνει στη 

σύζυγο του
188

. Απ’ την άλλη μεριά αντιδρούν και οι ευγενείς άρχοντες της Άρτας 

αγανακτισμένοι από την έκλυτη ζωή του Μιχαήλ και την αλαζονεία της Γαγγρηνής. 

Διώχνουν την Αρτινή αρχόντισσα από το παλάτι και απαιτούν από το βασιλιά να 

αλλάξει ζωή
189

, αναλογιζόμενοι και το πολιτικό κόστος που προέκυπτε από αυτή του 

την επιλογή, καθώς είχε διαρραγεί και η σχέση με την οικογένεια των Πετραλείφων. 

Ο Μιχαήλ συνταράσσεται, «ἔρχεται εἰς ἑαυτόν» κατανοεί το σφάλμα του και 

στέλνει αμέσως έμπιστους ανθρώπους να βρουν και να φέρουν πίσω τη Θεοδώρα. 

Στο «Χρονικό του Γαλαξειδίου» αναφέρεται ότι ο ίδιος ο Μιχαήλ βρίσκει τη 

Θεοδώρα στην Πρένιστα και την παρακαλεί να γυρίσει πίσω, πιθανότατα γύρω στα 

1237
190

. Η επάνοδος της Θεοδώρας γίνεται με επισημότητα και λαμπρότητα. 

Ενδεχομένως η πανηγυρική είσοδός της εικονίζονταν στις τοιχογραφίες του 

ανατολικού εσωτερικού τοίχου του δυτικού προστώου στο ναό της, ελάχιστα 

σπαράγματα των οποίων σώζονται μέχρι σήμερα. 

Για να εξιλεωθεί για τις πράξεις του ο Μιχαήλ αναγείρει τη μονή της Κάτω 

Παναγιάς κοντά στην Άρτα. Στη βόρεια καμάρα εξωτερικά υπάρχει χαραγμένη η 

επιγραφή της μετανοίας του: «Πύλας ἡμῖν ἄνοιξον (ὦ) Θ(εο)ῦ μ(ῆτ)ερ, τῆς μετανοίας, 

τοῦ φωτὸς οὖσα πύλη. Δ(εσπότῃ) Μ(ιχαήλ) Π(αράσχου) Ρ(ύσιν)»
191

. Σε ανάμνηση 

του ίδιου γεγονότος κτίζει και την Ιερά Μονή Παντάνασσας κοντά στη Φιλιππιάδα, 

απ’ την οποία σήμερα σώζεται μόνο το παρεκκλήσιο της νότιας πλευράς
192

. Επίσης, 

όπως αναφέρεται στο «Χρονικό του Γαλαξειδίου» ο Μιχαήλ χτίζει και την ιερά μονή 

του Σωτήρος Χριστού στο Γαλαξείδι ως δώρο μεταμέλειας και ευχαριστήριο για την 

απαλλαγή του από τη Γαγγρηνή. Ανάμεσα στα έργα του που του αποδίδονται είναι 

                                                 
187

 Ιώβ (1864) 127, 905. 
188

 Σάθας (1865) 199-200.    
189

 Ιώβ (1864) 127, 905. 
190

 Σάθας (1865) 199-200     
191

 Ορλάνδος (1972-73) 121-126. 
192

 Βοκoτόπουλος (1997) 60-72. 



37 

 

και η ίδρυση ενός μοναστηριού στην Άρτα αφιερωμένο στο «Μεγαλομάρτυρα Άγιο 

Γεώργιο»
193

. 

Έκτοτε το ζευγάρι θα ζήσει με αγάπη και ομόνοια αποκτώντας ακόμη πέντε 

παιδιά
194

.  
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VII. Τα τέκνα του Μιχαήλ Β΄ ΚομνηνοΔούκα  

και της Αγίας Θεοδώρας 

 

Τα γνήσια τέκνα του Μιχαήλ Β΄ και της Θεοδώρας ήταν: ο Νικηφόρος Α΄
195

, ο 

Ιωάννης
196

, ο Δημήτριος
197

, η Άννα
198

, η Ελένη
199

 και μια ακόμη κόρη ανώνυμη και 

άγνωστου βίου για την οποία ελάχιστες πληροφορίες μας παραδίδει ο Παχυμέρης, 

γράφοντας ότι ήταν σύζυγος του Αλέξιου Ραούλ τον οποίο η Αγία Θεοδώρα δέχτηκε 

ως γαμπρό της με πολλή χαρά
200

. Εσφαλμένως η ανώνυμη έχει θεωρηθεί κόρη του 

ανώνυμου επίσης δούκα Βατάτζη, αδερφού του αυτοκράτορα της Νίκαιας Ιωάννη Γ΄ 

Βατάτζη
201

 όπως επίσης λανθασμένη ήταν και η άποψη ότι  η σύζυγος του Ραούλ 

ήταν κόρη του Δημητρίου, γιου του Μιχαήλ Β΄ και της Θεοδώρας
202

.  

Ας σημειωθεί ότι ο Μιχαήλ Β΄ είχε και δύο νόθους γιούς από τη σχέση του με την 

Γαγγρηνή τον Ιωάννη Α΄ και τον Θεόδωρο
203

.  

 

1. Νικηφόρος Α΄ Άγγελος, Κομνηνός, Δούκας 

Ο Νικηφόρος Α΄ είναι το πρώτο νόμιμο τέκνο του Μιχαήλ Β΄ και της Θεοδώρας και ο 

νόμιμος διάδοχος
204

. Γεννήθηκε στην Πρένιτσα της Άρτας πιθανότατα το 1232 και 

απεβίωσε στη Άρτα περί το 1296
205

. Έζησε τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής του μαζί 

με την μητέρα του στην εξορία, υποφέροντας μαζί της όλες τις σκληρές 

δοκιμασίες
206

. Κατόρθωσαν όμως να επιβιώσουν και να βρουν προστασία στο σπίτι 

ενός ιερέως της Πρένιστας
207

. Δίπλα του ο Νικηφόρος θα μάθει τα πρώτα γράμματα. 

Όταν αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις των γονιών του, ο Νικηφόρος συνέχισε την 

εκπαίδευσή του στη σχολή της Άρτας. 

Η μητέρα του, η Θεοδώρα, που υπήρξε οργανωτικός εγκέφαλος των 

διπλωματικών ενεργειών και συμφωνιών του Δεσποτάτου, οδηγεί το γιο της το 1249 
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στην Νίκαια
208

. Εκεί στις Πηγές
209

 θα πετύχει να τον μνηστεύσει με την Μαρία
210

 

κόρη του Θεόδωρου Λάσκαρη και εγγονή του αυτοκράτορα της Νίκαιας Ιωάννη Γ΄ 

Βατάτζη
211

. Τον Οκτώβριο του 1256 τελούνται στη Θεσσαλονίκη με κάθε 

λαμπρότητα οι γάμοι του Νικηφόρου και της Μαρίας από τον πατριάρχη Αρσένιο
212

 

και ο αυτοκράτορας Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρης του απονέμει τον τίτλο του Δεσπότη
213

. 

Ο Νικηφόρος θα αποκτήσει με τη σύζυγό του μια κόρη, η οποία ονομάστηκε και αυτή 

Μαρία
214

. Δυστυχώς όμως η σύζυγός του θα πεθάνει νωρίς και δύο χρόνια μετά το 

θάνατο της, το 1265
215

, θα νυμφευθεί την Άννα, τρίτη κόρη του Ιωάννη 

Καντακουζηνού και της Ειρήνης Παλαιολόγου
216

. Από τον γάμο αυτό απέκτησε τρία 

παιδιά, την Θαμάρ
217

, τον διάδοχό του, Θωμά
218

 και τον Μιχαήλ
219

. 

Ο Νικηφόρος Α΄ είχε λάβει από τον πατέρα του Μιχαήλ Β΄ μαθήματα για τα 

θέματα της διοίκησης του κράτους και κυρίως των διεθνών σχέσεων. Όπως ο πατέρας 

του, ακολούθησε μία αμφίρροπη εξωτερική πολιτική, ώστε να εξασφαλίσει την 

ισορροπία μεταξύ των διαφόρων ηγεμόνων, ομόδοξων και ετερόδοξων
220

. Έτσι, 

προκειμένου να περισώσει όσα περισσότερα εδάφη του κράτους του μπορούσε, 

έκλεινε συμφωνίες ακόμη και με δυτικούς ηγεμόνες, όπως με τον Ούγο του Μπριέν, 

Δούκα των Αθηνών
221

, τον Γουλιέλμο Βιλλεαρδουίνο του Μορέως
222

, τον Ριχάρδο 

Ορσίνι, κόμη της Κεφαλληνίας
223

 και κυρίως με τον βασιλέα Νεάπολης και Σικελίας  

Κάρολο του Ανζού
224

.  

Επίσης, ως πιστός ορθόδοξος χριστιανός, συνεργάστηκε με τον αυτοκράτορα 

Ανδρόνικο Β΄ για τη διαφύλαξη της ορθόδοξης πίστης και την ακύρωση των 

ενεργειών για τη θρησκευτική ένωση με τους Λατίνους
225

, την οποία είχε επιδιώξει ο 
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προκάτοχος του Ανδρόνικου Β΄, ο Μιχαήλ Η΄
226

 και, ακολουθώντας το παράδειγμα 

της Αγίας μητέρας του ανήγειρε τον περίτεχνο ναό της Παναγίας της 

Παρηγορήτισσας
227

.  

 

2. Ιωάννης Δούκας 

Ο Ιωάννης Δούκας, είναι το δεύτερο γνήσιο τέκνο του Μιχαήλ Β΄ και της Θεοδώρας. 

Γεννήθηκε στην Άρτα προφανώς μετά το 1237, αφού δηλαδή η Θεοδώρα γύρισε με 

το πρωτότοκο γιο της από την εξορία γύρω στα 1236
228

.  

Η μητέρα του το 1261 τον οδήγησε με βασιλική συνοδεία στο αυτοκρατορικό 

παλάτι της Κωνσταντινουπόλεως για την περαιτέρω κοινωνική και πολιτική του 

εξέλιξη
229

. Οι λόγοι βέβαια αυτής της ενέργειας της Θεοδώρας υποκρύπτουν 

διπλωματική σκοπιμότητα
230

. Πρώτον, οδήγησε το γιο της στον Μιχαήλ Η΄ ως 

εγγύηση φιλίας και συμμαχίας μεταξύ αυτού και του συζύγου της Μιχαήλ Β΄
231

 και  

δεύτερον για να παντρευτεί μία πριγκίπισσα, ώστε να εξασφαλιστεί μέσω ενός 

τέτοιου γάμου η συμμαχία με το Βυζαντινό Κράτος. Πράγματι, ο Ιωάννης Δούκας 

μετά από επιθυμία του Μιχαήλ Η΄ θα παντρευτεί τη δεύτερη κόρη του 

Σεβαστοκράτορα Κωνσταντίνου Τορνικίου
232

. Δυστυχώς όμως ο αυτοκράτορας 

εξαιτίας των συνεχών πολέμων με τον Μιχαήλ Β΄ και επειδή ο Νικηφόρος Α΄ 

συμμάχησε με τον Κάρολο του Ανζού
233

 φυλάκισε και τύφλωσε τον Ιωάννη το 

1280
234

. 

Ο Μιχαήλ Η΄ τήρησε σκληρή στάση προς τα τέκνα του Μιχαήλ Β΄, έστω και αν 

αυτά είχαν δηλώσει προς αυτόν πίστη και φιλία
235

. Οι αδιάκοπες παρακλήσεις της 

Θεοδώρας για αποφυλάκιση του γιου της έπεφταν στο κενό εξασφαλίζοντας μόνο 

ψευδείς υποσχέσεις εκ μέρους του αυτοκράτορα. Ο τόπος και ο χρόνος θανάτου του 

Ιωάννη Δούκα παραμένουν άγνωστοι. Ορισμένοι μελετητές τοποθετούν το χρόνο 

ανάμεσα στο 1280 (έτος έναρξης της φυλάκισης του) και το 1283 έτος θανάτου του 
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αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ και ανάρρησης του Ανδρόνικου Β΄ που ήταν φιλικά 

διακείμενος προς τον Δεσπότη της Ηπείρου, Νικηφόρο Α΄
236

. 

 

3. Δημήτριος Δούκας Κομνηνός 

Ο Δημήτριος είναι ο νεότερος γιος του Μιχαήλ Β΄
237

, ο οποίος υπεραγαπούσε τον 

πατέρα του και του είχε ιδιαίτερη αδυναμία
238

. Γεννήθηκε στην Άρτα πιθανότατα το 

1250
239

. Έλαβε ιδιαίτερη μόρφωση και ακολούθησε καριέρα στο βυζαντινό 

στρατό
240

. Όταν ο πρωτότοκος αδερφός του, Νικηφόρος Α΄, ανέλαβε Δεσπότης της 

Άρτας, ο Δημήτριος δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε να ζει πλέον στην Ήπειρο και  μετά 

το θάνατο του πατέρα του
241

 αναχώρησε. Άρχισε μάλιστα να αυτοαποκαλείται 

Μιχαήλ προς τιμήν του πατέρα του
242

, ενώ είχε και την προσωνυμία Κουτρούλης που 

του είχε προσάψει ο αδερφός του, Νικηφόρος Α΄
243

. Το 1278 θα παντρευτεί την Άννα 

Παλαιολογίνα Κομνηνή, κόρη του αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου, και θα 

λάβει τον τιμητικό τίτλο του Δεσπότη
244

. Ο Nicol κρίνει ότι ο Δημήτριος ήταν ως 

Δεσπότης της Ηπείρου σε εξορία
245

. Υπάρχουν διάφορες απόψεις για την απόδοση 

αυτού του τίτλου στον Δημήτριο. Είτε ότι ήταν μία απειλή του αυτοκράτορα Μιχαήλ 

Η΄ κατά του ηγεμόνα του Δεσποτάτου της Ηπείρου, Νικηφόρου Α΄, είτε ότι 

αποτελούσε ένα πολιτικό και διπλωματικό προγεφύρωμα της βασιλομήτορος 

Θεοδώρας
246

.  

 Το 1281 διακρίθηκε στον πόλεμο κατά του Καρόλου του Ανζού, ο οποίος είχε 

φυλακίσει την αδερφή του Ελένη μαζί με τα παιδιά της
247

. Όταν μάλιστα ο 

αυτοκράτορας αναχώρησε για την Ανατολή τον άφησε επίτροπο με τον τίτλο 

«Δεσπότη της Άρτας», αν και ο αδερφός του κατείχε ήδη τον τίτλο. 

Το 1304 χωρίς επαρκείς αποδείξεις τον φυλάκισαν με την κατηγορία της 

συνωμοσίας
248

. Άγνωστος παραμένει ο τρόπος και το έτος θανάτου του. Από μία 

κατεστραμμένη ταφική επιγραφή στη Βλαχέρνα της Άρτας συνάγεται το συμπέρασμα 
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ότι εκεί ενταφιάσθηκαν οι δύο γιοι της Θεοδώρας, οι οποίοι πέθαναν από βίαιο 

θάνατο
249

. 

 

4. Άννα Αγγελίνα Κομνηνή 

Η Άννα γεννήθηκε στην Άρτα και από την εφηβική της ηλικία έδειχνε μία τάση προς 

τον μοναχισμό
250

. Όμως ο πατέρας της προτιμούσε να την παντρέψει για λόγους 

διπλωματικούς. Η μητέρα της παρεμβαίνει και σχεδιάζει το γάμο με σκοπό από τη 

μία μεριά να θέσει φραγμό στα σχέδια των παπικών και από την άλλη να εξασφαλίσει 

τη συμμαχία των Δυτικών
251

. 

Το 1258, ο Γουλιέλμος Β΄ Βιλλεαρδουίνος βρισκόταν στο απόγειο της δόξας του. 

Ο Μιχαήλ Β΄ είδε στο πρόσωπο του έναν ικανό σύμμαχο που θα μπορούσε να τον 

βοηθήσει στα επεκτατικά του σχέδια εναντίον της αυτοκρατορίας της Νίκαιας. Αυτή 

τη συμμαχία θα την πετύχαινε με τον Γουλιέλμο, ο  οποίος ήταν ήδη χήρος
252

. Ο 

Γουλιέλμος, ανάμεσα στα άλλα δώρα της προίκας, θα έπαιρνε και εδάφη της Νότιας 

Θεσσαλίας
253

.  Όταν ο Γουλιέλμος Βιλλεαρδουίνος απεβίωσε η Άννα παντρεύτηκε 

τον Νικόλαο Β΄ του Σαιντ Ομέρ που ήταν αυθέντης των Θηβών
254

. Η ζωή της δίπλα 

στο δεύτερο σύζυγο της είναι άγνωστη ωστόσο από μία επιτύμβια επιγραφή είναι 

γνωστό ότι απεβίωσε στην Ανδραβίδα του 1286
255

. 

 

5. Ελένη Δούκα 

Η Ελένη Αγγελίνα Δούκα ήταν προικισμένη από τη φύση με ωραίο παράστημα αλλά 

είχε και «τήν ἐρασμίαν ἐκείνην χάριν» που διπλασίαζε την ομορφιά της
256

. 

Παράλληλα ήταν απλή και προσιτή στο λαό και γι’ αυτό ήταν αγαπητή σε όλους
257

. Η 

Θεοδώρα και ο Μιχαήλ Β΄ για λόγους φυσικά διπλωματικούς πάντρεψαν την νεαρή 

Ελένη με τον Μανφρέδο, γιο του Φρειδερίκου Β΄ Χοενστάουφεν, αυτοκράτορα της 

Γερμανίας
258

. 
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Με το γάμο αυτό ο Μιχαήλ Β΄ πίστευε ότι θα εκπλήρωνε τον διακαή πόθο του, να 

καταλύσει αρχικά το κράτος της Νίκαιας και στη συνέχεια να στραφεί εναντίον των 

Λατίνων, να απελευθερώσουν την Κωνσταντινούπολη και ο ίδιος να ανακηρυχτεί 

αυτοκράτορας όλων των Ρωμαίων. Ο Μανφρέδος, απ’ την άλλη, σκέφτηκε να 

νυμφευθεί την ηπειρώτισσα πριγκίπισσα, για να αυξήσει τις δυνάμεις του που θα 

προέκυπταν από την συμμαχία με τον ηγεμόνα της Ηπείρου Μιχαήλ Β΄. Έλαβε 

μάλιστα ως προίκα το Δυρράχιο, τον Αυλώνα, τα Βελέγραδα, τα Κάνινα και την 

Κέρκυρα
259

. Η Θεοδώρα ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη με το γάμο της Ελένης, γιατί 

απέκτησε γαμπρό που ήταν αντίπαλος του πάπα και φίλος των Ορθοδόξων
260

.  

Η Ελένη όμως αναδείχθηκε σε μία τραγική βασίλισσα. Ο βασιλιάς Μανφρέδος 

ενώ πολεμά επί επτά έτη εναντίον των στρατευμάτων του πάπα το 1266 νικάται από 

τον Γάλλο Κάρολο του Ανζού, υποστηρικτή του πάπα και χάνει τη ζωή του
261

. Η 

Ελένη και τα παιδιά της συλλαμβάνονται από πράκτορες του Καρόλου και 

μεταφέρονται στην αυλή του στο Lago Pesole,  στη Basilicata
262

. Κατά το διάστημα 

της παραμονής της εκεί, παρακαλεί τον Κάρολο να ελευθερώσει τα παιδιά της αλλά 

μάταια
263

. Μεταφέρεται έπειτα στο φρούριο της Νοκερίας και εκεί αρνείται 

πεισματικά την πρόταση του Καρόλου να προχωρήσει σε ένα δεύτερο γάμο με τον 

Ισπανό Ερρίκο Ινφάντη της Καστιλλίας
264

, διότι, αν ο τελευταίος έπαιρνε την προίκα 

της μπορούσε να διευρύνει τις κτήσεις του εις βάρος του Μιχαήλ Β΄ και υπέρ του 

Καρόλου του Ανζού και κατ’ επέκταση του πάπα. Σε αυτή την περίπτωση η Ελένη 

έπραξε υπέρ της Ορθοδοξίας και κατά των επεκτατικών  σχεδίων του πάπα. Μάταια ο 

πατέρας της στέλνοντας και επιστολή στον πάπα, προσπάθησε να πετύχει την 

απελευθέρωση της Ελένης και των παιδιών της
265

. Πρώτα βρίσκουν το θάνατο τα 

παιδιά της, εγκλεισμένα σε διάφορες φυλακές και έπειτα η Ελένη το 1271 σε ηλικία 

μικρότερη των 30 ετών
266

. Ο μελετητής της ζωής της Ελένης, Μιχαήλ Δένδιας 

διατύπωσε την άποψη ότι ήταν κρίμα που η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν σκέφτηκε να 

αγιάσει και την Ελένη αφού «ἐμαρτύρησεν ἀληθῶς ὑπέρ τῆς πίστεως, ὑπέρ τῆς 

ἀρετῇς, ὑπέρ τῆς εὐγενείας τοῦ ἔθνους  αὐτῆς»
267

. 
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VIII. Ο ασκητικός της βίος 

 

Μετά από σαράντα περίπου χρόνια έγγαμου βίου, ο Δεσπότης Μιχαήλ Β΄ «καλῶς καί 

θεοφιλῶς βιώσας»
268

 απεβίωσε κατά το 1268
269

. Η Θεοδώρα αμέσως μετά το θάνατο 

του συζύγου της καταφεύγει σε μοναστήρι. Πολύ συχνά στα αγιολογικά κείμενα 

υπάρχουν περιπτώσεις πλουσίων και αριστοκρατικών γυναικών, οι οποίες μετά το 

θάνατο των συζύγων τους μοίραζαν την περιουσία τους και έβρισκαν καταφύγιο σε 

κάποιο μοναστήρι
270

. Το κίνητρό τους δεν ήταν φυσικά οικονομικό, αφού είναι 

προφανές ότι μπορούσαν να βιοποριστούν μόνες τους, αλλά η μεγάλη τους επιθυμία 

για την ησυχία και τον εξαγνισμό που πρόσφερε η μοναστηριακή ζωή. Μακριά από 

την κοσμική ζωή το μοναστήρι αποτελούσε τόπο αυτοσυγκέντρωσης, περισυλλογής, 

μελέτης και προσφοράς. 

Δέκα περίπου χρόνια ζει ως μοναχή στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου
271

. Η ζωή 

της είναι ασκητική, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά και ο υμνογράφος της, ο 

μοναχός Ιώβ: «Ἄγγελος ἐξ ἀνθρώπων ἀνεφάνης Ὁσία, ζηλώσασα τὸν βίον 

Ἀγγέλων»
272

. 

Για το διάστημα της μοναστικής της ζωής μοναδική πηγή αποτελεί ο βιογράφος 

της ο μοναχός Ιώβ. Η Θεοδώρα κοσμεί το μοναστήρι πρώτα με αφιερώματα, σκεύη 

και κεντήματα. Εξαγνίζει το σώμα της με νηστείες, αυξάνει τους καρπούς των αρετών 

της με αγρυπνίες, παραμένοντας αδιαλείπτως σε μία νοερά προσευχή και συνομιλία 

με τον Θεό και ψάλλει ύμνους
273

. Υπηρετεί με προθυμία όλες τις αδερφές μοναχές 

και γίνεται ο προστάτης των αδικουμένων, η βοήθεια για τις χήρες και τα ορφανά, το 

στήριγμα των φτωχών και των θλιβομένων
274

. Με πολλή ταπείνωση και αγάπη 

γινόταν «τά πάντα πᾶσι»
275

. 

Η Θεοδώρα φροντίζει και ενδιαφέρεται για τη ζωή των μοναχών και των ασκητών 

της περιοχής προς τους οποίους μάλιστα τρέφει ιδιαίτερη τιμή, όπως φανερώνεται 

στο βίο του Αγίου Ανδρέα του Ερημίτη
276

. Με δική της εντολή κτίστηκε στο σημείο 
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αυτό λαμπρός ναΐσκος και λάρνακα προς τιμή του Αγίου
277

. Ο ναός και ο τάφος του 

Αγίου σώζονται μέχρι σήμερα εντυπωσιάζοντας με τις αγιογραφίες του και τις λόγιες 

επιγραφές του, προερχόμενες πιθανότατα από τους λόγιους του κύκλου της Αγίας 

Θεοδώρα.
278

, γεγονός που μαρτυρεί την αδιάκοπη και δυναμική παρουσία της Οσίας 

Θεοδώρα στη ζωή του Δεσποτάτου ακόμα και όταν είχε αποσυρθεί στο μοναστήρι. 
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IX. Η κοινωνική πολιτική της βασίλισσας Θεοδώρας 

 

Στην μοναδική ιστορική πηγή για το βίο της Αγίας Θεοδώρας του λόγιου μοναχού, 

ιστορικού και υμνογράφου Ιώβ Μέλη
279

, μας παραδίδονται αρκετές πληροφορίες και 

για την κοινωνική της δράση. Καταρχήν, παραστεκόταν φίλη και προστάτιδα σε κάθε 

χήρα, «ὀρφανῶν και χηρῶν ἀντιλαμβανομένη», ανεξαρτήτως αν αυτή έχασε το 

σύζυγό της στο πεδίο της μάχης για την υπεράσπιση του Δεσποτάτου και της 

Ορθοδοξίας ή από ατύχημα ή από φυσικό θάνατο και φρόντιζε με ιδιαίτερη στοργή 

τα ορφανά, επιδιώκοντας να επιβιώσουν και να μείνουν πιστά στην Ορθόδοξη 

Χριστιανική πίστη
280

. Η χηρεία άλλωστε συνιστούσε για την Βυζαντινή μία από της 

πιο δυσχερείς καταστάσεις στις οποίες μπορούσε να περιέλθει
281

. Η «αδυναμία» του 

φύλου της την καθιστούσαν τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο ανίσχυρη και 

ευάλωτη κοινωνικά
282

. Πολλές χήρες οδηγούνταν στο μοναχισμό ή στην σύναψη ενός 

δεύτερου γάμου από ανάγκη επιβίωσης
283

. Κατείχαν την πρώτη θέση μεταξύ των 

κοινωνικά ασθενέστερων καθώς έχοντας χάσει τον προστάτη τους δεν είχαν τη 

δυνατότητα να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα
284

. Ζούσαν επομένως από φιλανθρωπίες, 

καθώς ιδιαίτερη μέριμνα από το κράτος δεν υπήρχε
285

. Πρώτιστο λοιπόν καθήκον της 

Αγίας Θεοδώρα ως ευσεβούς και ενάρετης χριστιανής ήταν η ελεημοσύνη αυτών των 

αδυνάτων γυναικών και των παιδιών τους. 

Επίσης, «πτωχοῖς ἐπικουροῦσα», φρόντισε να γίνει καταγραφή όλων των φτωχών 

Αρτινών σε κρατικές καταστάσεις και τους βοηθούσε οικονομικά ώστε να 

επανενταχθούν στην κοινωνική δράση. Για όσους ήταν ηλικιωμένοι ή ανίκανοι να 

εργαστούν η Αγία Θεοδώρα φρόντιζε να τους παρέχονται χρήματα, τροφή και 

ενδύματα σε μία σταθερή βάση
286

. 

     Είχε το θείο χάρισμα να αντιλαμβάνεται τον πόνο και τη μελαγχολία ορισμένων 

ανθρώπων και, «θλιβομένοις παραμυθουμένη», να τους συντρέχει ηθικά                                         

παρηγορώντας τους και ενδυναμώνοντάς τους την ελπίδα μίας καλύτερης ζωής. 
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Συγχρόνως, φρόντιζε να τονώνει με τα λόγια της την αφοσίωσή τους στην ορθόδοξη 

χριστιανική πίστη
287

. 

 «Καὶ πᾶσι γενομένη τὰ πάντα», ήταν παντού παρούσα για να επιλύει κάθε 

κοινωνικό πρόβλημα του λαού της Άρτας
288

. Το πιο σπουδαίο και αξιοθαύμαστο έργο 

της ήταν να βοηθά οικογένειες και άτομα όλων των κοινωνικών τάξεων, για 

οποιαδήποτε ανάγκη τους και  «ἐν ταπεινώσει καρδίας», σε όλη της τη ζωή η Αγία 

Θεοδώρα υπήρξε μία σεμνή και ευγενής αρχόντισσα. Κάθε της πράξη είτε δημόσια 

είτε ιδιωτική είχε ως στόχο την κοινωνική ωφέλεια, την ανεξαρτησία του Δεσποτάτου 

της Ηπείρου και την διαφύλαξη της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης. Όλες αυτές τις 

ενέργειες τις έκανε πάντα με βαθειά ταπείνωση, χωρίς αλαζονεία, χωρίς έπαρση και 

χωρίς να προβάλλει τον εαυτό της
289

. 

Ως έγγαμη, στο πλευρό του Μιχαήλ Β΄ άσκησε μεγάλο κοινωνικό έργο. Βοήθησε 

τον σύζυγό της, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, στην εξωτερική 

πολιτική του Δεσποτάτου, ώστε να διασφαλίσει συνθήκες ειρήνης που θα οδηγούσαν 

στην ευημερία του λαού της. Η μονή της Κάτω Παναγιάς, η μονή της Παντάνασσας 

και το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου το οποίο θα μετονομαστεί σε Αγία Θεοδώρα 

συνδέονται με το όνομα της
290

. 

Συγκεκριμένα, η μονή της Κάτω Παναγιάς είναι κτισμένη στους πρόποδες του 

λόφου της Περάνθης, νότια της Άρτας. Είναι αφιερωμένη στο Γενέσιο της Θεοτόκου 

και ονομάζεται Κάτω Παναγιά πιθανώς σε αντιδιαστολή με την εκκλησία της 

Παρηγορήτισσας η οποία είναι κτισμένη σε ψηλότερο σημείο της πόλης. Η ίδρυσή 

της συνδέεται με τον Μιχαήλ Β΄ Κομνηνό Δούκα ο οποίος έκτισε τη μονή σε ένδειξη 

μεταμέλειας για την κακή συμπεριφορά του προς τη σύζυγό του Θεοδώρα. Η 

παλαιότερη μάλιστα αναφορά για την Κάτω Παναγιά γίνεται από τον μοναχό Ιώβ 

Μελία ο οποίος στο Βίο της Αγίας Θεοδώρας αναφέρει ως κτήτορα της μονής τον 

σύζυγο της
291

. (εικόνα 17) 

Στο βίο της Αγίας Θεοδώρας, ο μοναχός Ιώβ κάνει λόγο για δύο μοναστήρια που 

έκτισε ο Μιχαήλ Β΄ Κομνηνός Δούκας σε ένδειξη μεταμέλειας
292

. Το δεύτερο 

ταυτίζεται με την ερειπωμένη σήμερα μονή της Παντάνασσας στη Φιλιππιάδα. Το 

καθολικό της μονής κτίστηκε στα μέσα του 13
ου

 αιώνα ενώ στα τέλη του ίδιου αιώνα 
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προστέθηκε το περίστωο, πιθανώς από το γιο του Μιχαήλ Β΄, Νικηφόρο. Ο ναός  

καταστράφηκε τον 15
ο
 αιώνα εξαιτίας στατικών προβλημάτων. Διατηρήθηκε μόνο το 

παρεκκλήσιο του Αγίου Βασιλείου στη νότια πλευρά του καθολικού
293

. (εικόνα 18) 

Ως μοναχή, η Αγία Θεοδώρα δεν περιορίστηκε μόνο στις προσευχές, τις νηστείες 

και τις αγρυπνίες αλλά άσκησε, όπως αναφέρθηκε, μεγάλη φιλανθρωπική 

δραστηριότητα και για τον Αρτινό λαό της εποχής εκείνης. Έδινε καθημερινά, με τις 

δραστηριότητες της, το παράδειγμα πως πρέπει οι δεσπότες να ενδιαφέρονται για το 

λαό και τα προβλήματά του, να είναι φιλάνθρωποι και όχι ιδιοτελείς και σκληροί 

δυνάστες.  

                                                 
293
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X. Η οσία κοίμηση της 

 

Ο μοναχός Ιώβ, αναφέρει, χρησιμοποιώντας κάποια αγιολογικά στερεότυπα, ότι στην 

Οσία Θεοδώρα, όπως συμβαίνει και σε πολλούς αγίους, αποκαλύπτεται η ημέρα του 

θανάτου τους
294

.  

 Η Οσία τότε παρακαλεί την Θεοτόκο και τον μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο να 

μεσιτεύσουν προς τον Κύριο να της δοθεί παράταση ζωής έξι μηνών, ώστε να 

μπορέσει να ολοκληρώσει την ανακατασκευή του ναού του Αγίου Γεωργίου, στον 

οποίο μόναζε τα τελευταία χρόνια
295

. 

Σύμφωνα με τον βιογράφο της, μοναχό Ιώβ, της χαρίζεται αυτή η παράταση και 

όταν έφτασε πλέον η ώρα να παραδώσει το πνεύμα της, συγκεντρώνει κοντά της, τις 

αδελφές μοναχές και τις συμβουλεύει πώς να ζουν και να αγωνίζονται «ἐν Ἁγίῳ 

Πνεύματι».  Ενταφιάσθηκε δίπλα στη μονή που ανήγειρε
296

. 

Ακριβείς πληροφορίες για το χρόνο του θανάτου της Αγίας δεν υπάρχουν. Οι 

περισσότερες απόψεις συγκλίνουν στο χρονικό διάστημα από το 1281-1285
297

. 
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Κεφάλαιο Β΄ 

Ι. Η βυζαντινή διπλωματία 

 

Η διπλωματία ήταν ένα σύμπλεγμα παραδόσεων πρακτικών και θεσμών που οι 

Βυζαντινοί επιστράτευαν, για να επιλύουν τα προβλήματά τους με τις ξένες δυνάμεις, 

χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση όπλων. Αποτελούσε ένα σημαντικό μέσο άσκησης 

της εξωτερικής πολιτικής
298

. Κεντρικός στόχος της διπλωματίας ήταν η επιβίωση του 

κράτους. Όσο αυτό εξασθένιζε και βρισκόταν σε δυσχερή θέση τόσο ο ρόλος της 

αναβαθμιζόταν. Πάντως, κύριο μέλημα της ήταν η αποφυγή του πολέμου ο οποίος 

ακόμα και αν ήταν νικηφόρος στοίχιζε ακριβά σε έμψυχο και άψυχο υλικό.  

Η ιδεολογική βάση της διπλωματίας στηριζόταν σε δύο αρχές: στην 

αυτοκρατορική ιδεολογία πως ο αυτοκράτορα επιλεγόταν από τον Θεό και τον 

εκπροσωπούσε στη γη και στη ρωμαϊκή αντίληψη της οικουμενικότητας της 

αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, η Οικουμένη (orbis terrarum) 

ταυτιζόταν με την αυτοκρατορία (orbis Romanus) και συνιστούσε μια ιεραρχημένη 

«οικογένεια» ηγεμόνων και εθνών, που είχε ως επικεφαλής τον Ρωμαίο 

αυτοκράτορα
299

.  

Ο οικουμενικός χαρακτήρας και η θεϊκή προέλευση της εξουσίας του 

αυτοκράτορα προσέδιδαν στον ίδιο δεσπόζουσα θέση και ανωτερότητα και ακριβώς 

σε αυτά τα δύο στηριζόταν παραδοσιακά η πρακτική της διπλωματίας. Συνακόλουθα, 

ο αυτοκράτορας δεν καταδεχόταν να μεταβεί ως επικεφαλής πρεσβείας σε ξένα 

βασίλεια, ούτε διεξήγαγε ο ίδιος τις διαπραγματεύσεις με άλλους ηγέτες παρά μόνο οι 

εκπρόσωποι του. Υπήρχε μάλιστα αυστηρό πρωτόκολλο που εφαρμοζόταν με στόχο 

πάντα να προβληθεί το κύρος και η ισχύ του αυτοκράτορα
300

. 

Ωστόσο η διπλωματία δεν διέθετε προσωπικό από επαγγελματίες πρέσβεις ή 

διπλωματικούς εκπροσώπους και δεν είχε μία οργανωμένη υπηρεσία. Γι’ αυτό στις 

διπλωματικές συζητήσεις φαίνεται να εμπλέκονται από ανώτατους αξιωματούχους 

της αυλής του παλατιού και κρατικούς υπαλλήλους μέχρι συγγενικά ή φιλικά 

πρόσωπα του αυτοκράτορα
301

. 
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Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της διπλωματίας ήταν ποικίλα: σύναψη 

συμμαχιών, συνθηκών ειρήνης, ανακωχών, εμπορικών συμφωνιών, ανταλλαγή 

αιχμαλώτων, βασιλικά συνοικέσια πολιτικής σκοπιμότητας, διακήρυξη αιτημάτων και 

ανακοίνωση σημαντικών γεγονότων
302

. 

Οι πρακτικές που χρησιμοποιούσε η βυζαντινή διπλωματία έπαιρναν διάφορες 

μορφές: α) χρηματοδοτήσεις με τις οποίες οι Βυζαντινοί κατέβαλαν ένα ποσό στους 

αντιπάλους τους για να αποφύγουν τον πόλεμο
303

, β) τα διπλωματικά δώρα που 

αποσκοπούσαν στην εξαγορά ή τη διατήρηση της ειρήνης και μπορούσαν να είναι 

από αντικείμενα, υπηρεσίες, προίκες σε βυζαντινές πριγκίπισσες έως και ολόκληρες 

ομάδες εξειδικευμένων τεχνιτών
304

, γ) η αναγνώριση της αρχής της αυτονομία άλλων 

λαών
305

, δ) η παραχώρηση εμπορικών προνομίων
306

, ε) η διάδοση του Χριστιανισμού 

που αποσκοπούσε στη δημιουργία οργανωμένων χριστιανικών κοινοτήτων
307

 που θα 

διευκόλυνε τις εμπορικές συναλλαγές των Βυζαντινών στ) η εκμετάλλευση των 

εχθρικών σχέσεων των αντιπάλων, ζ) η ομηρεία και η αναδοχή τέκνων ξένων 

ηγετών
308

 και η) οι διπλωματικοί γάμοι
309

. Ειδικά όταν οι γάμοι αυτοί ήταν 

επιτυχημένοι προσέφεραν πολλαπλά οφέλη. Καταρχήν, παρείχαν τη μόνιμη ή 

πρόσκαιρη υποστήριξη του κράτους με το οποίο σύνηπταν την επιγαμία και δεύτερον 

έδιναν τη δυνατότητα πολιτικής οικονομικής ή πολιτιστικής επιρροής ενός κράτους 

σε μία άλλη γεωγραφική περιοχή. 
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ΙΙ. Οι διπλωματικές δραστηριότητες της οσίας Θεοδώρας 

 

Η βασίλισσα Θεοδώρα διαδραμάτισε σπουδαίο πολιτικό και διπλωματικό ρόλο δίπλα 

στο σύζυγό της Μιχαήλ Β΄ καθ’ όλη τη διάρκεια της ηγεμονίας του
310

. Οι 

διπλωματικές της ενέργειες είχαν δύο βασικούς στόχους: την υπεράσπιση και τη 

διατήρηση των εδαφών του Δεσποτάτου της Ηπείρου και την διαφύλαξη της 

ορθοδόξου πίστεως
311

. Θεωρούσε ότι οι στόχοι της αυτοί μπορούσαν να υλοποιηθούν 

μέσω της ειρηνικής συμβίωσης των δύο ισχυρών ελληνικών κρατών της εποχής, του 

βασιλείου της Νίκαιας και του Δεσποτάτου της Ηπείρου έτσι ώστε ενωμένα να 

αναχαιτίσουν την επίθεση των δυτικών κατακτητών. 

Το 1249 υπήρξε μια πρώτη σοβαρή προσέγγιση μεταξύ των δύο κρατών. Η 

Θεοδώρα ταξιδεύει στη Νίκαια με τον γιο της, Νικηφόρο και τον μνηστεύει με την 

Μαρία, την εγγονή του αυτοκράτορα Ιωάννη Γ’ Βατάτζη εξασφαλίζοντας έτσι τόσο 

για το σύζυγο της όσο και για τον γιο της τον τίτλο του Δεσπότη
312

. Δύο ιστορικοί 

περιγράφουν το γεγονός του συνοικεσίου. Ο Γεώργιος Ακροπολίτης, συγκεκριμένα, 

αναφέρει ότι ο αυτοκράτορας Ιωάννης Βατάτζης είχε κάνει συμφωνία με το δεσπότη 

Μιχαήλ και συγγένεψε μαζί του,  αρραβωνιάζοντας τον Νικηφόρο, το γιο του Μιχαήλ 

με τη Μαρία, την κόρη του γιου του, του βασιλιά Θεοδώρου. Για  την Θεοδώρα, 

αναφέρει ότι πήρε το γιο της, Νικηφόρο, και αφού πέρασε στην Ανατολή, 

συναντήθηκε με τον αυτοκράτορα που βρισκόταν στις Πηγές και πραγματοποίησε το 

συνοικέσιο των παιδιών τους. Η Θεοδώρα έπειτα και ο γιος της, αφού δέχθηκαν τις 

περιποιήσεις του αυτοκράτορα, γύρισαν στην πατρίδα τους
313

. 

Ο Νικηφόρος Γρηγοράς σε αντίθεση με τον Ακροπολίτη αναφέρει ότι τις 

πρεσβείες για την επίτευξη του συνοικεσίου τις έστειλε πρώτος ο δεσπότης της 

Ηπείρου Μιχαήλ Β΄ και η Θεοδώρα με τον γιο της Νικηφόρο ταξίδεψαν στην 

Ανατολή με σκοπό να επισκεφθούν τη μνηστευομένη νύφη και να βεβαιώσουν τις 

συμφωνίες που έγιναν. Η Θεοδώρα επιστρέφει στην Ήπειρο λαμβάνοντας εγγυήσεις 

από τους βασιλείς και κηδεμόνες ότι τον επόμενο χρόνο θα τελούνταν οι γάμοι
314

. 

Φάνηκε έτσι να παγιώνεται μια κατάσταση ειρηνική μεταξύ Νίκαιας και Ηπείρου. 

Μάλιστα, αυτό έγινε ακόμα πιο ξεκάθαρο όταν ο αυτοκράτορας της Γερμανίας 

                                                 
310

 Σύγγελλου (1997) 125. 
311

 Τσιλιγιάννης (2012) 9-10.    
312

 Σταυρίδου-Ζαφράκα (1991) 88, Polemis (1968) 95. 
313

 Ακροπολίτης (1837) 95-96. 
314

 Γρηγοράς (1829) 47-49. 



53 

 

Φρειδερίκος Β΄ έγραψε στο Δεσπότη της Ηπείρου στα 1250 ζητώντας να αφήσει 

ελεύθερο το πέρασμα από την Ήπειρο για τα στρατεύματα που του έστελνε ο Ιωάννης 

Βατάτζης για να τον βοηθήσει στον αγώνα του εναντίον του πάπα Ιννοκέντιου 

15ου
315

. Παρόλα αυτά ο Μιχαήλ Β΄ κρύβει τους αληθινούς του σκοπούς πίσω από το 

συνοικέσιο και υποκρίνεται μία φαινομενική υποτέλεια
316

. Ο Γεώργιος Ακροπολίτης 

σχολιάζει τη στάση του χρησιμοποιώντας δύο παροιμίες. Όπως το στραβόξυλο ποτέ 

δεν ισιώνει και ο αράπης δεν ασπρίζει, ο Μιχαήλ τελικά αποστάτησε εναντίον του 

αυτοκράτορα, έχοντας σαν σύμβουλο του σε αυτό το σχέδιο, τον θείο του, Θεόδωρο 

Άγγελο
317

. 

 Στη σύγκρουση του 1251 ο Μιχαήλ Β΄ χάνει και η Θεοδώρα προσπαθεί να πείσει 

τον αυτοκράτορα της Νίκαιας να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με το σύζυγο της και το 

κατορθώνει
318

. Κατά τη χρονική περίοδο αυτής της ειρήνης ανηγέρθη το κάστρο και 

το παλάτιον, μεγάλα κοινωφελή και ιστορικά μοναστήρια καθώς και περίτεχνες 

βυζαντινές εκκλησίες
319

. 

Τελικά ο γάμος του Νικηφόρου και της Μαρίας τελέστηκε το 1256, δύο χρόνια 

μετά το θάνατο του Ιωάννη Βατάτζη, όταν αυτοκράτορας ήταν ο γιος του και πατέρας 

της νύφης, Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρης
320

. Πριν όμως από την τέλεση του γάμου έγινε 

άλλη μία αποστασία του Μιχαήλ και άλλη μία προσπάθεια της Θεοδώρας να 

εξομαλύνει την κατάσταση. Τότε ο Μιχαήλ Β΄ και οι Βούλγαροι εκμεταλλευόμενοι 

την απειρία του Θεόδωρου Β΄ Λάσκαρη, καθώς μόλις είχε ανέλθει στην εξουσία, 

αθέτησαν τις συμφωνίας που είχαν συνάψει με την αυτοκρατορία της Νίκαιας και 

επιτέθηκαν στις επαρχίες της. Ο Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρης αντιδρά άμεσα και 

αναγκάζει τον Μιχαήλ Β΄ να υποχωρήσει. Ο Νικηφόρος Γρηγοράς αναφέρει ότι 

κατέφτασε στον Θεόδωρο Β΄ Λάσκαρη η Θεοδώρα, η γυναίκα του αποστάτη Μιχαήλ, 

για να τελέσει τους γάμους του γιου της Νικηφόρου με τη θυγατέρα του βασιλέα, 

Μαρία, και για να επιστρέψει όσα μέρη της επικράτειας των Ρωμαίων είχε κυριεύσει 

ο άντρας της στις εξορμήσεις του
321

. Σχετικά με το γεγονός του γάμου, ο Α. 

Μηλιαράκης αναφέρει ότι μετά την συνθηκολόγηση με τους Βούλγαρους ο 

Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρης αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη, διότι πληροφορήθηκε ότι 
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έρχεται η Θεοδώρα με το γιο της για την τέλεση του γάμου. Συναντήθηκαν μάλιστα 

στο Βολερό, στη χώρα του Λεντζά όπου γιόρτασαν τη ύψωση του Τιμίου Σταυρού 

και ύστερα από τριήμερη διαμονή κατευθύνθηκαν στην Θεσσαλονίκη όπου έγιναν οι 

γάμοι με την ευλογία του πατριάρχη Αρσενίου
322

. Ο Θεόδωρος Β΄ επικύρωσε τον 

τίτλο του δεσπότη για τον γαμπρό του, Νικηφόρο. Είχε θέσει όμως ως όρο για την 

επικύρωση της συμμαχίας και την πραγματοποίηση του γάμου να παραχωρηθούν οι 

δύο μεγάλης σημασίας πόλεις – οχυρά που ήταν στα όρια της επικράτειας της 

Ηπείρου, το Δυρράχιο και τα Σέρβια. Οι παραπάνω όροι είχαν τεθεί υπόψη της 

Θεοδώρας κατά τη διάρκεια της πορείας του προς την Θεσσαλονίκη. Τελείως 

ανυπεράσπιστη η Θεοδώρα όντας ουσιαστικά στα χέρια του αυτοκράτορα 

αναγκάστηκε να συγκαταθέσει
323

. Τα δύο μέρη υπέγραψαν τις συνθήκες και στη 

συνέχεια έστειλαν το σχετικό έγγραφο στον Μιχαήλ που το υιοθέτησε από αγάπη και 

ανησυχία για την τύχη των οικείων του
324

. Η Θεοδώρα ξαναγύρισε στο Δεσποτάτο 

μαζί με τον Νικηφόρο και τη νύφη Μαρία ενώ ο Θεόδωρος Β΄ έφυγε για την Μ. 

Ασία. Η Μαρία λίγα χρόνια μετά το γάμο της πέθανε είτε από φυσικά αίτια είτε γιατί, 

όπως ψιθυριζόταν, συχνά ο Νικηφόρος τη χτυπούσε
325

.  

Ο Νικηφόρος θα οδηγηθεί σε ένα δεύτερο γάμο και πάλι με κριτήρια καθαρώς 

πολιτικά με πριγκίπισσα από την αυτοκρατορία της Νίκαιας. Και σε αυτό το 

συνοικέσιο η συμβολή της Θεοδώρας θα είναι σημαντική. Μετά την απελευθέρωση 

της Θεσσαλονίκης το 1258 από τον νέο αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ Η΄ 

Παλαιολόγο
326

, ο Μιχαήλ Β΄ θα ανασυντάξει το στρατό του και θα κινηθεί εναντίον 

του με σαφή στόχο να απελευθερώσει την Κωνσταντινούπολη και να στεφθεί ο ίδιος 

αυτοκράτορας
327

. Όμως θα χάσει, όπως είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

ουσιαστικά χωρίς μάχη στη Πελαγονία το 1259
328

. Θα αναδιοργανωθεί όμως πολιτικά 

και στρατιωτικά και θα νικήσει τον θριαμβευτή της ανάκτησης της Πόλης Αλέξιο 

Στρατηγόπουλο, αναζωπυρώνοντας έτσι τις ελπίδες του να γίνει αυτός ο 

κυρίαρχος
329

. Η βασίλισσα Θεοδώρα προσπάθησε να συγκρατήσει την περαιτέρω 

φιλόδοξη δράση του συζύγου της και να τον πείσει να τηρήσει την συνθήκη 
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ειρήνης
330

. Γι’ αυτό το λόγο πηγαίνει το 1261 στην Κωνσταντινούπολη και δίνει ως 

εγγύηση στον αυτοκράτορα το γιο της Ιωάννη, ο οποίος αναγορεύεται στρατηγός
331

.  

Στο μεταξύ θα πεθάνει στην Άρτα, η πρώτη σύζυγος του Νικηφόρου, Μαρία
332

. Ο 

Μιχαήλ Β΄ εξακολουθεί να είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε διπλωματική κίνηση 

συμβιβασμού της συζύγου, διαλύοντας τη συνθήκη ειρήνης με την αυτοκρατορία του 

Βυζαντίου
333

. Έτσι, το καλοκαίρι του 1264 ο αδερφός του αυτοκράτορα, ο  Ιωάννης 

Παλαιολόγος θα κερδίσει μία σημαντική νίκη εναντίον του Μιχαήλ Β΄ και θα τον 

αναγκάσει να δεχθεί την ειρήνη και να αναγνωρίσει την επικυριαρχία του 

αυτοκράτορα
334

. Η συνθήκη αυτή επισφραγίσθηκε  με τη μνηστεία του πρίγκιπα της 

Ηπείρου Νικηφόρου Α΄ με την ανηψιά του αυτοκράτορα, Άννα Παλαιολόγου
335

. Ο 

αυτοκράτορας, αφού πείσθηκε από τη βασίλισσα Θεοδώρα, αποστέλλει στην Άρτα, 

στις αρχές του 1265, τη ανηψιά του με λαμπρή συνοδεία, όπου τελέσθηκαν αμέσως οι 

γάμοι
336

. 

Η βασίλισσα Θεοδώρα ήταν πολύ ικανοποιημένη από την επίτευξη αυτής της 

νέας συνθήκης, η οποία μάλιστα έμελλε να γίνει πολυετής και να κρατήσει ως το 

θάνατο του Μιχαήλ Β΄. Αποδεικνύεται, ότι η δραστήρια βασίλισσα, ανάλωσε ένα 

μεγάλο μέρος της ζωής της στην προσπάθεια της να συμβιώσουν τα δύο κράτη 

ειρηνικά άλλοτε με επιτυχία άλλοτε εμποδιζόμενη από την άτεγκτη στάση του 

συζύγου της. Δίκαια η ιστορία της έδωσε το προσωνύμιο «η Ειρηνοποιός Αγία». 
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Κεφάλαιο Γ΄ 

Η βασίλισσα Θεοδώρα ως οσία Θεοδώρα 

 

Ι. Η αγιοκατάταξή της 

 

Όπως μας πληροφορεί και ο βιογράφος της, ο μοναχός Ιώβ, αμέσως μετά την 

κοίμηση της οσίας, ο τάφος της μετατρέπεται σε σημείο προσκύνησης. Έγινε η αιτία 

πολλών και μεγάλων θαυμάτων, γιατρεύοντας τις ασθένειες όσων προσέρχονταν σ’ 

αυτήν, εκδιώκοντας δαίμονες από τους ανθρώπους και θεραπεύοντας καθημερινά 

ποικίλες ανίατες αρρώστιες. Θεράπευσε ακόμα και καρκίνο και έκανε κι άλλα 

αμέτρητα θαυμαστά έργα. Μάλιστα, καταλήγει τονίζοντας ότι η αγία Θεοδώρα βοηθά 

όχι μόνο αυτούς που προσπέφτουν στον σεπτό τάφο της αλλά και σε όσους 

βρίσκονται μακριά, στη θάλασσα, στα νησιά και την επικαλούνται
337

. 

Οι άγιοι της Χριστιανικής Εκκλησίας θεωρούνται «ταμεῖα Θεοῦ»
338

, γόνιμοι 

καλλιεργητές των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος το οποίο «πάντα χορηγεί… ὅλον 

συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας»
339

. Η αναγνώριση του θεάρεστου βίου ενός 

χριστιανού, μετά την έξοδο του από τα εγκόσμια, κατευθύνει αυθόρμητα την ίδια 

εκκλησιαστική συνείδηση στον χαρακτηρισμό του ως αγίου
340

, θεωρώντας 

παράλληλα ότι έχει αποκτήσει και δεκτική προς τον Θεό παρρησία
341

.  

Σύμφωνα με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Νεκτάριο (1660 – 1669) τρία είναι τα 

στοιχεία που μαρτυρούν την αγιότητα ενός προσώπου: η ορθοδοξία του, η πίστη του 

και η από τον Θεό αποκάλυψη της αγιότητας του με την επιτέλεση θαυμάτων
342

. Για 

αρκετούς, μάλιστα, αιώνες η αναγνώριση ενός αγίου γίνεται από τη συνείδηση του 

εκκλησιαστικού πληρώματος χωρίς να απαιτείται προηγούμενη επίσημη 

πρωτοβουλία ή επικύρωση της εκκλησιαστικής διοίκησης. Πρόκειται για έκφραση 

της εκκλησιαστικής συνείδησης η οποία αναγνωρίζει τον οσιακό βίο ενός προσώπου 

ή τις υπηρεσίες του προς την Εκκλησία και αυθόρμητα του αποδίδει τιμή. Αν το 

πλήρωμα δεν αναγνωρίζει αγιότητα σε ένα πρόσωπο, καμία εκκλησιαστική αρχή δεν 
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μπορεί να του το επιβάλει. Η αναγραφή ενός προσώπου και της μνήμης του στα 

αγιολόγια, η σύνταξη ακολουθιών, η κατασκευή ιερών εικόνων κ.α. αποτελούν μία 

οιονεί επικυρωτική πράξη αναγνώρισης της αγιότητας του από τη διοικούσα 

Εκκλησία
343

. Οι ανωτέρω ενέργειες συνιστούν μία αυθόρμητη διαδικασία σιωπηρής 

αναγνώρισης αγίων, στο πλαίσιο της οποίας δεν υπάρχει απαίτηση για επίσημη πράξη 

αναγνώρισης. 

Παρομοίως έγινε και η αγιοκατάταξη της βασίλισσας Θεοδώρας. Μετά το θάνατό 

της, ο κόσμος προσκυνάει τον τάφο της, έχοντας την αίσθηση πως τιμά μία αγία. Η 

φήμη της εξαπλώνεται γρήγορα καθώς πάνω στον τάφο της γίνονται θαύματα. Τότε 

φθάνει στην Άρτα πιθανότατα και ο μοναχός Ιώβ ο Μέλης, ο οποίος συγκεντρώνει 

στοιχεία και γράφει το βίο της. Οι Αρτινοί την τιμούσαν πάντα, ιδιαίτερα όμως στις 

11 Μαρτίου κάθε χρόνο, στο ναό του Αγίου Γεωργίου, που με τον καιρό τον 

ονομάζουν ναό της Αγίας Θεοδώρας. 

Η βασίλισσα Θεοδώρα με τους αγώνες της για την ορθοδοξία, με την φιλάνθρωπη 

στάση της, με την ανεξικακία της και με τα θαύματα της εγγράφεται στην συνείδηση 

του λαού ως αγία και υψώνεται σε προστάτιδα και συμπαραστάτη του. 
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ΙΙ. Ο ναός της 

 

Κέντρο τιμής και λατρείας της Αγίας Θεοδώρας ήταν και είναι ο ιερός της ναός, 

καθολικό άλλοτε της μονής του μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου. Ο ναός αυτός 

αποτελεί την πιο ζωντανή σύνδεση της σημερινής με τη βυζαντινή Άρτα, αφού εκτός 

από το κτίσμα υπάρχει και η «παρουσία» της ίδιας της βασίλισσας του 

Δεσποτάτου
344

. 

Βρίσκεται σε πολύβουη συνοικία της παλιάς κάτω πόλης, στο κέντρο της άλλοτε 

πρωτεύουσας του Δεσποτάτου. Ο ναός, ο πυλώνας, το πηγάδι και το παρεκκλήσι της 

Μεταμόρφωσης είναι ό,τι απόμεινε από το κτιριακό συγκρότημα παλαιάς μονής που 

ιδρύθηκε αρχικά προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου και λειτούργησε για αρκετούς 

αιώνες ως γυναικείο μοναστήρι
345

.  

Έργο της Αγίας Θεοδώρας είναι ο νάρθηκας στα Δυτικά τον οποίο επιμελήθηκε 

με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή, όπως μας πληροφορεί ο βιογράφος της μοναχός 

Ιώβ
346

.Για το μνημείο δεν υπάρχουν άλλες βυζαντινές πηγές. Τον ναό αναφέρει ο 

Τούρκος περιηγητής Ελβιγιά Τσελεμπή (17
ο
 αιώνα) δίνοντας κάποιες πληροφορίες γι’ 

αυτόν κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Αναφέρει ότι κοντά στο σεράι του 

Γιουσούφ αγά υπήρχε μία εκκλησία θαυμαστή για τον πλούτο των αφιερωμάτων της 

που προέρχονταν από όλη τη Φραγκιά. Τα αφιερώματα ήταν τόσο πολλά - συνήθεια 

που διασώζεται μέχρι σήμερα -  ώστε οι τουρκικές αρχές της πόλης εισέπρατταν 

δικαίωμα προστασίας. Αναφέρει ακόμα ότι η εκκλησία είχε πάνω από διακόσιους 

παπάδες (υπερβολικός αριθμός) οι οποίοι πέρα από τις λατρευτικές πράξεις και 

τελετές, πρόσφεραν τροφή και περιποίηση σε κάθε περαστικό. Ο Τσελεμπή δεν 

κατονομάζει τον ναό, θεωρεί όμως ότι πρόκειται για το ναό της Αγίας Θεοδώρας, 

αφού η μνήμη της παρέμεινε έντονη καθ’ όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έως και 

σήμερα που ο ναός της είναι το μεγαλύτερο προσκύνημα στην ευρύτερη περιοχής της 

Άρτας
347

. 

Στα τέλη περίπου του 19
ου

 αιώνα ο αρχιμανδρίτης Αντωνίνος έκανε τα πρώτα 

σκαριφήματα του μνημείου και αργότερα με τον ναό ασχολήθηκαν ο Γ. Λαμπάκης 
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και εκτενέστερα ο G. Millet
348

. Εκείνος όμως που δημοσίευσε συστηματικά για το 

μνημείο ήταν ο Α. Ορλάνδος, ο οποίος το 1936 έκανε εκτεταμένες αναστηλωτικές 

εργασίες και κατεδάφισε τα διάφορα μεταγενέστερα προσκτίσματα που εφάπτονταν 

με αυτόν
349

.  

Η μελέτη του μνημείου απέδειξε ότι ο σημερινός ποικιλόμορφος ναός κτίσθηκε 

σε τρεις περιόδους: ο αρχικός ναός κατασκευάσθηκε πιθανότατα τον 11
ο
 ή 12

ο
 αιώνα 

στον τύπο τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής, σχήμα που διατηρήθηκε σχεδόν 

αναλλοίωτο μέχρι σήμερα. Αργότερα - γύρω στο 1270 - η βασίλισσα Θεοδώρα 

ανακαίνισε τον ναό, προσθέτοντας τον νάρθηκα και τα δύο αετώματα του κυρίως 

ναού και ακόμα προστέθηκε ο ανοιχτός κιονοστήρικτος εξωνάρθηκας, καθώς και οι 

δύο πεσσοστήρικτοι παρανάρθηκες (σώζεται ο νότιος)
350

. (εικόνα 5) 

 

α. Η αρχιτεκτονική του ναού 

Όπως αναφέραμε, ο αρχικός πυρήνας του κτίσματος είναι μία τρίκλιτη βασιλική. Το 

μεσαίο κλίτος υπερυψώνεται και φέρει σε κάθε πλευρά τέσσερα δίλοβα 

κιονοστήρικτα παράθυρα, που χρησιμεύουν ως φωταγωγοί. Μονόλοβα παράθυρα 

υπάρχουν στους εξωτερικούς τοίχους των χαμηλότερων πλάγιων κλίτων. Οι τοίχοι 

της ανατολικής και δυτικής πλευράς του ναού καταλήγουν σε οξυκόρυφα αετώματα 

τα οποία εξέχουν από τη στέγη για περισσότερη έμφαση. Η τοιχοποιία είναι 

φροντισμένη και ακολουθεί το πλινθοπερίκλειστο σύστημα. Ο κεραμοπλαστικός 

διάκοσμος περιορίζεται γύρω στα παράθυρα με πλίθινα τόξα και οδοντωτές ταινίες. 

Ανατολικά ο ναός καταλήγει σε τρεις τρίπλευρες κόγχες από τις οποίες η μεσαία είναι 

η μεγαλύτερη. 

Ο χαμηλότερος νάρθηκας ξεχωρίζει από τον κυρίως ναό από την ποικιλόμορφη 

στέγη και την πλουσιότερη διακόσμηση του. Είναι κτισμένος με πλινθοπερίκλειστο 

σύστημα και φέρει πλήθος διακοσμητικών στοιχείων (ρόδακες, ήλιο, σταυρούς, 

μαίανδρους, τεθλασμένες γραμμές σε κατακόρυφη διάταξη, οδοντωτές ταινίες, 

δικτυωτό πλέγμα κ.α.). Χωρίζεται εσωτερικά με παραστάδες σε τρία μέρη. Τον 

περιέβαλε ανοικτή στοά που εκτεινόταν ως ένα σημείο στη βόρεια και νότια πλευρά 
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του κυρίως ναού. Σήμερα σώζεται μόνο το τμήμα στη νότια πλευρά και αποτελείται 

από σειρά τεσσάρων τοξωτών ανοιγμάτων
351

.  

 

 

β. Εσωτερική διαμόρφωση 

Ο ναός διατηρεί εσωτερικά πολλά από την παλιά του διακόσμηση. Τα κλίτη 

χωρίζονται με δύο σειρές κιόνων που αποτελούνται από δύο μονόστυλους πέτρινους 

κίονες και επιστέφονται με κορινθιάζοντα κιονόκρανα με φυτικό διάκοσμο φύλλων 

άκανθας.  

Το ιερό χωρίζεται με τοίχους σε τρεις χώρους, οι οποίοι επικοινωνούν με χαμηλά 

αψιδωτά ανοίγματα. Ο χώρος του διακονικού σήμερα είναι προσκυνηματικός, αφού 

σ’ αυτόν φυλάσσονται οι δύο λάρνακες των λειψάνων της Αγίας Θεοδώρας, η 

παλαιότερη ξύλινη και η νεότερη ασημένια. Το μαρμάρινο δάπεδο κοσμείται στο 

κεντρικό κλίτος με ορθογώνιο επίμηκες ομφάλιο αποτελούμενο από δύο κυκλικά 

κοσμήματα κατασκευασμένα με ποικιλόχρωμα κομμάτια μαρμάρων και ψηφίδων
352

.  

 

γ. Το τέμπλο του ναού 

Από το αρχικό βυζαντινό τέμπλο του ναού σώζονται τμήματα του επιστύλιου 

εντοιχισμένα σήμερα στις μεταγενέστερες θύρες του Διακονικού και της Πρόθεσης. 

Το επιστύλιο, είναι διακοσμημένο στο κάτω μέρος με ρόδακες και σταυρούς που 

περικλείονται από διπλά τετράγωνα και κυκλικά εναλλάξ πλαίσια συνδεόμενα με 

κόμβους. Στο κέντρο έχει ισοσκελή σταυρό και στις άκρες εικονίζεται από ένα πτηνό. 

Οι κιονίσκοι του τέμπλου, σύνθετης μορφής, αποτελούνται στο κάτω μέρος από 

πεσσίσκους και στο πάνω από οκταγωνικό κορμό με ανάγλυφα κιονόκρανα.  

Από τα δύο θωράκια σώζονται τμήματα τους από τη μέση περίπου και κάτω. Στο 

ένα εικονίζεται μετωπικά αετός με ανοιχτές φτερούγες, να κρατάει με τα γαμψά του 

νύχια από ένα λαγό. Στο άλλο υπάρχει η παράσταση μοσχαριού που 

κατασπαράσσεται από άγριο ζώο. Τα θωράκια είναι δουλεμένα με την επιπεδόγλυφη 

τεχνική, έφεραν έγχρωμη κηρομαστίχη και χρονολογούνται τον 12
ο
 αιώνα, που 

αντιστοιχεί στην πρώτη φάση ανοικοδόμησης τους ναού
353

. 

 

                                                 
351

 Ορλάνδος (1936) 88-104. 
352

 Ορλάνδος (1936) 88- 104. 
353

 Ορλάνδος (1972 -73) 476-492. 



61 

 

δ. Οι τοιχογραφίες
354

 

Οι τοίχοι του ναού και του νάρθηκα καλύπτονται με τοιχογραφίες, εκτός από το 

βόρειο και νότιο τοίχο των πλάγιων κλιτών που είναι επιχρισμένοι. Η κατάσταση των 

τοιχογραφιών είναι πολύ κακή, εξαιτίας των αλάτων της υγρασίας και της αιθάλης 

από τα πολλά και κακής ποιότητας κεριά που ανάβονταν καθημερινά στην πολιούχο 

Αγία Θεοδώρα. 

Η πρώτη φάση ανάγεται στα μέσα του 13
ου

 αιώνα στην εποχή, δηλαδή της 

βασιλείας του Μιχαήλ Β΄ και της Αγίας Θεοδώρας. Τότε αποδίδονται οι μορφές των 

προφητών στα αετώματα της ανατολικής και δυτικής πλευράς. Εικονίζονται στηθαίοι 

να κρατούν μεγάλα ειλητάρια. Στην ίδια περίοδο ανήκει και η απεικόνιση του 

Παντοκράτορα στο τεταρτοσφαίριο της Πρόθεσης. 

Στη δεύτερη φάση, που χρονολογείται τον 14
ο
 αιώνα, δηλαδή μετά την κοίμηση 

της Αγίας Θεοδώρας, αποδίδονται οι τοιχογραφίες του νάρθηκα εκτός της ανατολικής 

του πλευράς. Η κάτω ζώνη περιλαμβάνει σειρά ολόσωμων αγίων, ενώ την πάνω ζώνη 

περιτρέχει μία σειρά στηθαίων μετωπικών κατά παράταξη αγίων και Ιεραρχών. 

Διακρίνεται επίσης η παράσταση της κλίμακος του Ιακώβ. Στον τρούλο του νάρθηκα 

διακρίνεται ο Χριστός - Παντοκράτορας, που περιβάλλεται από οκτώ μετάλλια μέσα 

στα οποία εικονίζονται στηθαίοι άγγελοι. Αξιοσημείωτη στο χώρο του νάρθηκα είναι 

η παράσταση της Αγίας Κυριακής που περιλαμβάνει τις προσωποποιήσεις των 

ημερών της εβδομάδας. Στη δεύτερη αυτή φάση ανήκουν και τα ίχνη του εξωτερικού 

ζωγραφικού διάκοσμου της δυτική πρόσοψης του νάρθηκα. Διακρίνονται δύο 

συνθέσεις από το βίο της Αγίας Θεοδώρας που απεικόνιζαν το διωγμό της βασίλισσας 

Θεοδώρας από το παλάτι και τις γιορτές που οργανώθηκαν στην πόλη μετά την 

πανηγυρική επάνοδο της. 

Η αγιογράφηση της ανατολικής πλευράς του νάρθηκα ανήκει στη τρίτη φάση 

γύρω στα τέλη του 17
ου

 αιώνα. Η εικονογραφία σε αυτό το σημείο αντιγράφει το 

εικονογραφικό πρόγραμμα του τέμπλου του ναού. 

Η τέταρτη φάση σύμφωνα και με χρονολογία που υπάρχει σε επιγραφή στην 

Πρόθεση τοποθετείται στα τέλη του 18
ου

 αιώνα. Στην κόγχη του Ιερού Βήματος 

εικονίζεται η Πλατυτέρα των Ουρανών και δεξιά και αριστερά της, οι Αρχάγγελοι 

Μιχαήλ και Γαβριήλ. Στο κάτω μέρος της κόγχης εικονίζονται οι συλλειτουργούντες 

Ιεράρχες, η οποία συνεχίζεται από μια πληθώρα αγίων. Στο ιερό απεικονίζονται 
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παραστάσεις από τους εορτολογικούς κύκλους, όπως η ανάληψη του Κυρίου, η 

Πεντηκοστή, το θαύμα της θεραπείας του Τυφλού, η κατάπαυση της τρικυμίας και ο 

Ευαγγελισμός.  

Στην Πρόθεση, εκτός από τον Παντοκράτορα εικονίζεται η παράθεση τεσσάρων 

συλλειτουργούντων Ιεραρχών, ο Άγιος Ταράσιος, ο Άγιος Ευσέβιος Σαμοσάτων, ο 

Άγιος Γεώργιος ο Δεκαπολίτης και ο Άγιος Σιλβέστρος Ρώμης. Ακόμα εικονίζονται 

δύο σκηνές του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και το όραμα του αγίου Πέτρου 

Αλεξανδρείας με το Χριστό να φορεί το διαρρηγμένο χιτώνα. 

Το εικονογραφικό πρόγραμμα συνεχίζεται στο κεντρικό κλίτος του κυρίως ναού 

σε δύο ζώνες στους βόρειο και νότιο τοίχους. Στις ζώνες αυτές υπάρχουν 

παραστάσεις από ένα αναπτυγμένο χριστολογικό κύκλο με την παράθεση και των 

θαυμάτων του Κυρίου. Στα εσωράχια των τοξοστοιχιών εικονίζονται ανά ζεύγος 

πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ στο διάστημα μεταξύ των τοξοστοιχιών και 

πάνω από τα κιονόκρανα δεσπόζουν οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Εκατέρωθεν της 

πύλης που οδηγεί στο νάρθηκα έχουμε τις παραστάσεις των ολόσωμων Αρχαγγέλων 

και πάνω από τις μορφές τους αναδεικνύονται οι δύο πατρώνες του ναού, ο άγιος 

Γεώργιος ο τροπαιοφόρος δεξιά και η αγία Θεοδώρα αριστερά. (εικόνα 6) 

 

ε. Ο τάφος της Αγίας Θεοδώρας 

Αριστερά της κυρίας εισόδου του ναού υπάρχει το κενοτάφιο της αγίας Θεοδώρας. Ο 

τάφος ανασυγκροτήθηκε το 1873 μετά την ανακομιδή των λειψάνων της αγίας και 

συμπληρώθηκε αυτοσχέδια με γλυπτά που βρέθηκαν σε αυτόν. 

Αποτελείται από μία ογκώδη βάση, πάνω στην οποία πατούν έξι κιονίσκοι που 

φέρουν οριζόντιο επιστύλιο. Τα σημαντικότερα τμήματα του είναι οι δύο ανάγλυφες 

πλάκες στις μακρές πλευρές. Η πλάκα που βλέπει στον κυρίως ναό φέρει δίλοβο 

άνοιγμα που καταλήγει σε αέτωμα. Η όλη σύνθεση φανερώνει δυτικές επιδράσεις που 

μαρτυρούνται από τη διακόσμηση με ρόδακες, ανθέμια και δύο δράκοντες. Κατά τον 

Ορλάνδο η πλάκα αυτή δεν ανήκε στον αρχικό τάφο αλλά προερχόταν από κάποια 

άλλη σαρκοφάγο ή από κάποιο παράθυρο επίσημης βυζαντινής κατοικίας και 

τοποθετήθηκε κατά την μετασκευή του το 1873. (εικόνες 7,8) 

Η άλλη μεγάλη ορθογώνια πλάκα που βλέπει προς τον νάρθηκα χωρίζεται 

θεματολογικά σε τρία τμήματα. Στο κεντρικό τμήμα εικονίζονται δύο ολόσωμες 

μορφές μία γυναικεία και μία άλλη μικρότερη ανδρική. Πάνω από την ανδρική μορφή 

ευλογεί το χέρι του Θεού μέσα από τόξο με αστέρια, υποδηλώνοντας τον ουρανό. 
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Η παράσταση απεικονίζει τη Θεοδώρα με το γιο της Νικηφόρο. Κατά μία άλλη 

άποψη, η ανδρική μορφή που τη συνοδεύει είναι ο σύζυγός της Μιχαήλ Β΄, ο οποίος 

εικονίζεται σε μικρότερη κλίμακα, πιθανώς για να εξάρει το ηθικό ανάστημα της 

αγίας. Ωστόσο η δεύτερη αυτή άποψη δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς και 

επικρατέστερη είναι ότι τα δύο πρόσωπα που εικονίζονται είναι της Αγίας Θοδώρας 

και του γιου της Νικηφόρους Α΄
355

. 

Η Αγία Θεοδώρα απεικονίζεται ως Βασίλισσα και φέρει το βασιλικό στέμμα που 

φορούσαν οι αυτοκράτειρες από τον 11
ο
 αιώνα, στο πίσω μέρος του οποίου υπάρχει 

καλύπτρα, εικονογραφικός τύπος που δείχνει τις βασίλισσες που μόνασαν και 

αγίασαν
356

. Φορεί βασιλική αλουργίδα, ποδήρη δηλαδή σάκο με φαρδιά μανίκια και 

τραχηλέα διακοσμημένη με πετράδια. Στο δεξί της χέρι κρατεί το βασιλικό της 

σκήπτρο, διπλό σταυρό, και το αριστερό της υψώνεται σε δέηση. Η δεύτερη 

μικρότερη βασιλική μορφή, φορεί το κλειστό ημισφαιρικό στέμμα των 

αυτοκρατόρων, ανάλογα βασιλικά ενδύματα και κρατεί επίσης βασιλικό σκήπτρο. Η 

όλη παράσταση των μορφών είναι επηρεασμένη από παραστάσεις βασιλικών 

προσώπων σε μικρογραφημένα βυζαντινά χειρόγραφα
357

. 

Εκατέρωθεν της παράστασης εικονίζονται από τη μέση και πάνω δύο Άγγελοι. 

Φέρουν φωτοστέφανα και είναι στραμμένοι προς την κεντρική παράσταση με στροφή 

τριών τετάρτων. Κρατούν στο ένα χέρι σκήπτρα που απολήγουν σε τρίφυλλο, ενώ 

υψώνουν το άλλο τους χέρι σε στάση δέησης. Περιβάλλονται από έντονα ανάγλυφη 

ταινία με φυτική διακόσμηση. (εικόνα 9) 

Η ανάγλυφη αυτή πλάκα χρονολογείται στο 13
ο
 αιώνα και θεωρείται έργο 

επαρχιακού εργαστηρίου της Άρτας, αφού οι μορφές αποδίδονται αδέξια και 

προβάλλουν έντονα από το βάθος του ανάγλυφου
358

. Τεχνοτροπικά η πλάκα αυτή 

παρουσιάζει μεγάλη διαφορά από το ανάγλυφο που είναι εντοιχισμένο στο κέντρο της 

ανατολικής πλευράς και φαίνεται να είναι έργο Ιταλού γλύπτη
359

.  

 

στ. Το κτιριακό συγκρότημα του ναού  

Από το κτιριακό συγκρότημα της Μονής της Αγίας Θεοδώρα σώζονται μέχρι σήμερα 

ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και ο πυλώνας. Ο ναός της 
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Μεταμορφώσεως του Σωτήρος υπήρξε αρχικά παρεκκλήσιο της Μονής μέσα στον 

αύλειο χώρο, λίγα μέτρα βορειοανατολικά του καθολικού. Πρόκειται για μία μικρή 

ξυλόστεγη βασιλική κτισμένη πάνω στα θεμέλια παλαιότερου ναού. Από έρευνες της 

τοιχοποιίας του ναού προέκυψε ότι ο δυτικός τοίχος ανάγεται στον 13
ο
 αιώνα εποχή 

της ανακαίνισης και επέκτασης της Μονής από την Αγία Θεοδώρα
360

. Άρα δεν 

αποκλείεται το γεγονός η Αγία Θεοδώρα να ασχολήθηκε και με την ανακατασκευή 

και αυτού του μικρού ναού. Το σημερινό, βέβαια, οικοδόμημα κτίστηκε σύμφωνα με 

την κτητορική επιγραφή στα τέλη του 16
ου

 ή στις αρχές του 17
ου

 αιώνα και 

τοιχογραφήθηκε το 1623 κατά την αρχιερατεία του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και 

Άρτας Γαβριήλ Ε΄ (1602 - 1624)
361

. Το εικονογραφικό του πρόγραμμα εκτείνεται σε 

τρεις ζώνες, την κάτω ζώνη των ολόσωμων αγίων, τη ζώνη των στηθαρίων και την 

επάνω ζώνη με παραστάσεις από τον Χριστολογικό κύκλο. Όλη η εικονογράφηση 

μαρτυρεί την τέχνη κάποιου έμπειρου ζωγράφου Κρητικής τεχνοτροπίας. Θαυμάσιας 

τέχνης είναι και το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού, το οποίο είναι επίχρυσο και φέρει 

παραστάσεις ζώων, φυτών και πτηνών που ραμφίζουν σταφυλές. Όλες οι εικόνες του 

τέμπλου χρονολογούνται στις αρχές του 17
ου

 αιώνα και θεωρούνται έργα ικανού και 

έμπειρου ζωγράφου. Το σημαντικότερο κατάλοιπο της βυζαντινής περιόδου στο ναό 

είναι η παράσταση του Σωτήρος Χριστού στο τυφλό αψίδωμα πάνω από την πύλη 

εισόδου της δυτικής πλευράς στο εξωτερικό του ναού και χρονολογείται πιθανότατα 

στις αρχές του 14
ου

 αιώνα
362

. 

Ο Πυλώνας, που οι ντόπιοι ονομάζουν Δόξα, είναι ό,τι απόμεινε από τον 

περίβολο της παλαιάς μονής. Πρόκειται για ένα μεγάλο τοξωτό άνοιγμα με 

αετωματική απόληξη κτισμένο με πλινθοπερίκλειστο σύστημα. Διακοσμείται με 

μαίανδρους και οδοντωτές ταινίες που σχηματίζονται με πλίνθους. Ο πυλώνας της 

Αγίας Θεοδώρας είναι πολύ σημαντικός, γιατί είναι από τους λιγοστούς βυζαντινούς 

πυλώνες που διατηρούνται ως τις μέρες μας και χρονολογείται στα μέσα του 13
ου

 

αιώνα
363

. (εικόνα 14) 

 

                                                 
360

 Γιαννούλης (2001) 67. 
361

 Γιαννούλης (2001) 67. 
362

 Γιαννούλης (2001) 66-71. 
363

 Παπαδοπούλου (2002) 50-55. 



65 

 

ΙΙΙ. Η εικονογραφία της Αγίας Θεοδώρας
364

 

 

Η παράσταση της Αγίας Θεοδώρας ως βασίλισσα στη μαρμάρινη πλάκα του τάφου 

της αποτέλεσε το πρότυπο για τη μετέπειτα εικονογράφηση της. Αν και δεν σώζονται 

πολλές παλαιές εικόνες της Αγίας (φορητές και τοιχογραφίες), αυτές που είναι 

γνωστές είναι αρκετές για να επιβεβαιώσουν ότι πολύ σύντομα η Θεοδώρα, από τον 

14
ο
 αιώνα ακόμα, αναγνωρίστηκε ως Αγία και προστάτιδα της Άρτας. Οι 

περισσότερες βρίσκονται σε εκκλησίες της Ηπείρου, κυρίως στην Άρτα αλλά και στα 

Ιωάννινα. 

Θα περιγράψουμε με συντομία αυτές που αποτελούν τις χαρακτηριστικότερες 

απεικονίσεις της Αγίας: 1) Η μεγάλη φορητή αργυροεπένδυτη εικόνα της Αγίας που 

βρίσκεται στο τέμπλο του ναού της. Η ασημένια επένδυση είναι έργο του Κ. Θ. 

Ζάγκλη, αρτινού αργυροχρυσοχόου και φέρει στην επιγραφή του το έτος 1889. Μένει 

ακάλυπτο από την επένδυση μόνο το πρόσωπο της Αγίας και όλη η ζωγραφική πλην 

της κεφαλής είναι φιλοτεχνημένη πάνω σε φύλλο χρυσού.  

Παριστάνεται ολόσωμη σε μετωπική στάση, ντυμένη με βασιλικά ενδύματα. Στο 

κεφάλι φορά γκριζωπό μοναχικό κουκούλιο διακοσμημένο με πράσινες ταινίες. 

Παρόμοιας διακόσμησης καλύμματα κεφαλής συνηθίζονται σε κρητικές εικόνες με 

απεικονίσεις ασκητών και μοναχών που προέρχονται κυρίως από την Αίγυπτο, Συρία 

και Μέση Ανατολή. Πάνω από αυτό φέρει έκτυπο βασιλικό στέμμα και ολόκληρο το 

κεφάλι περιβάλλεται από φωτοστέφανο με φυτική διακόσμηση. Στο δεξί της χέρι 

κρατά το διπλό Σταυρό και το αριστερό υψώνεται σε στάση ικεσίας. Το χέρι του 

Κυρίου προβάλλει μέσα από τόξο κύκλου και ευλογεί την Αγία Θεοδώρα. Στο 

πρόσωπο της που είναι δουλεμένο με λεπτές πινελιές αποτυπώνεται εναργώς η 

αρχοντιά της βασίλισσας και η ταπεινότητα της μοναχής. Στην εικόνα δεν σώζεται 

επιγραφή και χρονολογία αλλά με βάση την τεχνοτροπία τοποθετείται στο τέλος του 

17
ου

 και στις αρχές του 18
ου

 αιώνα από κάποιον ικανό ζωγράφο. Όλο το σώμα της 

καλύπτεται από ανάγλυφη ασημένια επένδυση που αντιγράφει την παράσταση της 

Αγίας που σκεπάζει. Το βασιλικό στέμμα είναι ξεχωριστό και προστίθεται πάνω στην 

επένδυση. (εικόνες 10,12) 

2) Στο δυτικό τοίχο του κυρίως ναού πάνω από την κεντρική πύλη που οδηγεί 

στον νάρθηκα εικονίζεται στα αριστερά η Αγία Θεοδώρα, τοιχογραφία που ανάγεται 
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πιθανότατα στον 14
ο
 αιώνα. Παρουσιάζεται ολόσωμη σε μετωπική στάση κρατώντας 

με το δεξί της χέρι το βασιλικό σκήπτρο δηλαδή το διπλό Σταυρό και το αριστερό 

υψωμένο σε δέηση. Στο κεφάλι φορεί βασιλικό στέμμα και κάτω από αυτό 

διακρίνεται το μοναχικό κουκούλιο. Φορεί τη βασιλική αλουργίδα, ποδήρη 

διακοσμημένο χιτώνα με τραχηλέα και φαρδιά μανίκια κόκκινου χρώματος με 

κεντήματα. Η μορφή είναι ήρεμη και προσιτή, σε αντίθεση με την άκαμπτη και 

αυστηρή μορφή της μαρμάρινης σαρκοφάγου. 

3) Άλλη μία εικονογράφηση, ίδιας τεχνοτροπίας με την προηγούμενη, βρίσκεται 

στο κτιστό και ιστορημένο το 1715 τέμπλο του καθολικού της Μονής Κάτω 

Παναγιάς, της οποίας φέρεται και ως κτητόρισσα. Συνδυάζει και εδώ τις δύο 

ιδιότητες, της βασίλισσας και της μοναχής μόνο που στο πρόσωπο της διαφαίνεται η 

θλίψη των δοκιμασιών της. Υπάρχει σε μεγαλογράμματη γραφή το όνομα της και 

συνεχίζει σε μικρογράμματη γραφή «ἡ ἐν Ἂρτῃ βασιλεύσασα και κτήτωρ τῆς ἱερᾶς 

ταύτης μονῆς». (εικόνα 11) 

4) Στον 18
ο
 αιώνα ανήκει και η μισοκατεστραμμένη παράσταση της Αγίας στο 

δυτικό τοίχο εξωτερικά του καθολικού της μονής Κάτω Παναγίας φέροντας τα ίδια 

χαρακτηριστικά.  

5) Χαλκογραφία της Αγίας υπάρχει στην πρώτη έντυπη έκδοση της Ακολουθίας 

στην Βενετία το 1772 από τον Πάνο Σεκληστινό. Φορεί ποδήρη χιτώνα και 

πολύπτυχο μανδύα διακοσμημένο με άνθη ενώ στη δεξιά γωνία της εικόνας 

παριστάνεται το δυτικής προέλευσης σύμβολο της Αγία Τριάδας, το ισόπλευρο 

τρίγωνο, από το οποίο εκπορεύονται ακτίνες φωτός. (εικόνα 13) 

6) Ένα αντίγραφο της φορητής εικόνας είναι η μικρή εικόνα της Αγίας που είναι 

επικολλημένη και αργυροεπενδεδυμένη στο πάνω μέρος της λάρνακας της. 

Φιλοτεχνήθηκε στον αγιογραφικό οίκο των Κυριλλαίων στο Άγιο Όρος στα 1930.  

7) Παράσταση της Αγίας υπάρχει σε μικρή δίζωνη φορητή τριτοπρόσωπη εικόνα, 

που βρίσκεται στη συλλογή των εικόνων της 8
ης

 Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

στη Παρηγορήτισσα. Χρονολογείται στα μέσα του 19
ου

 αιώνα και παρουσιάζει στο 

επάνω μέρος ολόσωμες τις μορφές του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Θεοδώρας και 

στο κάτω μέρος έφιππο τον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλύτη. 

Αρκετές παραστάσεις της Αγίας θα βρούμε σε τοιχογραφημένους ναούς του 18
ου

 

και 19
ου

 αιώνα, όπως στον Άγιο Μάρκο και Αγία Σοφία Άρτας, Άγιο Γεώργιο 

Κομποτίου, Άγιο Γεώργιο Γλυκορίζου, Αγία Τριάδα Κεραματών, Άγιο Νικόλαο και 

Παναγία Πορταΐτισσα Κωστακιών. 
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Μετά την εκταφή των ιερών λειψάνων της Αγίας και την καθιέρωση της λιτανείας 

της, η λατρεία της Αγίας Θεοδώρας και η εικονογραφία της αναπτύχθηκαν. Έτσι στον 

20
ο
 αιώνα έχουμε πάρα πολλές φορητές αλλά και έντυπες εικόνες της Αγίας καθώς 

και τοιχογραφημένες παραστάσεις της σε όλους τους νεότερους ναούς της Άρτας. Σε 

όλες αυτές τις απεικονίσεις η Αγία Θεοδώρα συνδυάζει σταθερά τα χαρακτηριστικά 

της βασίλισσας και της μοναχής. 
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ΙV. Η υμνογραφία για την Αγία Θεοδώρα 

 

Στον χειρόγραφo κώδικά του 16
ου

 αιώνα και στα φφ. 251-262 περιέχεται η 

«Ἀκολουθία εἰς τὴν Ὁσίαν μητέρα ἡμῶν Θεοδώραν τὴν θαυματουργὸν βασίλισσαν 

τῇ ἐν τῇ Ἂρτει πονηθεῖσα παρ’ ἐμοῦ Ἰώβ μοναχοῦ», η οποία εκδόθηκε για πρώτη 

φορά στη Βενετία το 1772 με δαπάνη του Πάνου Σεκληστίνου και επιστασία του 

ιεροδιακόνου Ιακώβου του Ιεραλεξανδρίδου. Επομένως ο μοναχός Ιώβ υπήρξε εκτός 

από βιογράφος και ο υμνογράφος της Αγίας Θεοδώρας
365

. 

Το 1874 ο Μητροπολίτης Άρτης και Πρεβέζης Σεραφείμ Βυζάντιος προσθέτει νέα 

τροπάρια στην Ακολουθία, καθώς επίσης και τις Ακολουθίες της ανακομιδής των 

λειψάνων και τον παρακλητικό κανόνα της Αγίας
366

. 

Ο μοναχός Ιώβ στο βίο της Θεοδώρας εξαίρει τον ταπεινό χαρακτήρα της και την 

ενάρετη ζωή της τονίζοντας ότι: «Θεοδώρα δὲ οὐ παρεσύρη τῇ δόξη, οὐχ ἑάλω τῇ 

νεότητι, οὔτε μὴν πρὸς τρυφάς οἶδε κατασπαταλᾶν, ἀλλ’ οὐδέ τῷ τῆς ἀρχῆς ὄγκῳ 

ἐπήρθη,τῶ Θεῶ δὲ μάλλον ἔγνω προσκεῖσθαι καί ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι, σωφρόνως 

ζῆσαι, ταπεινοφροσύνην ἀσπαζομένη, ἀοργησίαν, ἀγάπην, πραότητα, συμπάθειαν τέ 

καί ἐλεημοσύνην ὡς ἄλλος οὐδεὶς κατορθοῦσα καὶ τὸν Θεὸν ὁλοψύχως διὰ παντὸς 

θεραπεύουσα»
367

. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά της Αγίας θα προβάλλει και την Ακολουθία της 

εγκωμιάζοντας, τον αδαμάντινο χαρακτήρα της και την αποστροφή της στα υλικά 

αγαθά. Αναφέρουμε ορισμένα χωρία: 

α) «τῆς γεηρᾶς τρυφῆς τὴν ἀπόλαυσιν ὑπεριδοῦσα καὶ βασιλείας δόξαν ὁμοῦ καὶ 

τὸν ὄλβον μισήσασα· βασιλείαν τὴν ἀθάνατον ἐπόθησας βασίλισσα πάνσοφε·»  

β) «ἱσχύν τὴν ἀκλόνητον Χριστοῦ ἐνδυσαμένη ὡς ὅπλον κραταιόν ἀγάπην, 

ἐγκράτειαν, ἐλπίδα, προσευχὴ θωρακισθεῖσα» 

γ) «λαβοῦσα γὰρ τὸν Σταυρὸν, ἠκολουθήσας τῷ Χριστῷ, καὶ πράττουσα 

ἐδίδασκες, ὑπερορᾶν μὲν σαρκός, παρέρχεται γὰρ, ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος 

ἀθανάτου». 

δ) «οὐ χρήματα, οὔτε δόξης ἀπάτην ἠγάπησας· oὐ δόξαν βασίλειον οὐ τὴν τοῦ 

βίου τερπνότητα, Θεοδώρα πάνσεμνε, ἀλλὰ τὴν μένουσαν δόξαν ἐπόθησας». 
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ε) «ἰστίῳ τοῦ πνεύματος, τὴν κοσμικήν διέπλευσας θάλασσαν ἀβρόχως, Θεοδώρα, 

δόξης ματαίας μὴ ποντισθεῖσα βυθῷ, μᾶλλον πρὸς λιμένα δὲ ζωῆς, ἄληστον 

ὀρμήσασα τὸν οὐράνιον, πάνσεμνε». 

στ) «μεταναστεύεις πάσης ὑλικῆς προσπάθειας, καὶ εἰς τὸ ὄρος τῶν ὐπερκοσμίων 

ἐπιφθάνεις»
368

. 

Σε άλλο σημείο του βίου της ο μοναχός Ιώβ κάνει λόγο για την περίοδο που η 

Αγία αποφασίζει να ζήσει ως μοναχή. Αφιερώνεται στο Θεό ασχολούμενη με 

αγρυπνίες, ύμνους και νηστείες ενώ δεν παραβλέπει να προσφέρει τη βοήθεια της 

απλόχερα σε όλους τους αναξιοπαθούντες
369

. Παραθέτουμε ορισμένα χωρία από την 

Ακολουθία που εμπνέονται από αυτό ακριβώς το κομμάτι της ζωής της: 

α) «κόσμον τὸν βασίλειον εὐσεβοφρόνως κοσμήσασα, μοναζόντων ἐν σχήματι, 

νηστείαις καὶ δάκρυσι, καὶ ταῖς ἐναρέτοις πράξεσιν, Ὁσία, τοῦτον ὡράισας σαφῶς, 

καὶ τιμιώτατον ὄντως ἔδειξας» 

β) «τὴν  ἀνάκτων ἁλουργίδα ὡς πανσόφως κατέλιπες, καὶ ἀσκητικοῖς 

πόνοις σεαυτὴν ἐνέδωκας, ἁγιασμοῦ γενομένη ἔμπλεως». 

γ) «στoλῆς εὐανθοῦς, καὶ βασιλείου ἠλλάξω στολὴν μελεμβαφῆ, μοναστριῶν 

συστήματος, σ’ αὐτὴν ἐμφρόνως μίξασα· ὅθεν θαλάμων ἔτυχες τῶν οὐρανίων, 

Βασίλισσα». 

Ο μοναχός Ιώβ δεν παραλείπει να υμνήσει την υπομονή και την καρτερικότητα 

της Αγίας όταν εκείνη εκδιώχθηκε και έζησε στην εξορία: 

α) «παριδοῦσα βίου τὴν πολύπλοκον πλάνην, δακρύων σου θαλάσσῃ πρὸς 

οὐρανῶν τοὺς λιμένας διέπλευσας, ἔνθα χορὸς τῶν δικαίων, καὶ ἀσκητῶν, Θεοδώρα, 

καταπαύσασα». 

β) «λελαμπρυσμένη παρέστη σοι ὴ βασίλισσα, τῶν ἀρετῶν ἰδέαις, καὶ ἀσκήσεως 

πόνους, φοροῦσα πορφυρίδα βασιλικήν, Βασιλείαν ἀσάλευτον, τὴν παρὰ σοῦ 

δεχομένη, Λόγε Θεοῦ, καὶ ζωὴν τὴν αἰωνίζουσαν». 

Ο Βίος της οσίας Θεοδώρας κλείνει με την αναφορά στην πληθώρα των 

θαυμάτων που επιτελέσθηκαν μετά την κοίμησή της. Δεν θα μπορούσε, ασφαλώς, να 

απουσιάζει η θαυματουργός δράση της από την Ακολουθία: 

α) «βολίδας ἡ σορός ἐκπέμπουσα θαυμάτων τῆς βασιλίδος, παύει τῶν ἀσθενῶν 

ὀδύνας ζόφον παθῶν διώκουσα». 
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β) «ποταμοὶ τῶν ἰαμάτων ἐκ τῆς τιμίας σου λάρνακος προχέουσιν  ἑκάστοτε, δι’ 

ὧν τὰς τῶν νοσούντων μαλακίας Θεοδώρα θεραπεύεις, δυνάμει τοῦ Παναγίου 

Πνεύματος». 

γ) «δαιμόνων τάς φάλαγγας ἀεί ἀποδιώκουσα, τὰς νόσους παύεις τῶν αἰτούντων 

σε, δοξάζοντός σε Θεοῦ, ἀπείροις θαύμασι»
370

. 

Το Απολυτίκιό της συνοψίζει όλη τη ενάρετη ζωή της που την ανέδειξε σε 

πρότυπο άξιο μίμησης και σε πολιούχο της Άρτας. 

«Τῶν βασιλίδων τὸ κλέος, ἀσκητριῶν τε ἀγλάϊσμα, τῆς Ἀκαρνανίας τὸ εὖχος καὶ 

ἰαμάτων ρεῖθρον ἀκένωτον· τῶν λυπουμένων καὶ πτωχῶν τήν προστάτιν, τὴν ἀκτῖνος 

δίκην, τὴν Αἰτωλίαν πᾶσαν καταφωτίζουσαν· ἐπώνυμον τὴν ὄντως δωρεῶν τῶν τοῦ 

Θεοῦ,τὴν πάνσεπτον καί ὁσίαν, Θεοδώραν τὴν Βασίλισσαν, δεῦτε οἱ ἐν Ἄρτῃ πάντες 

πιστῶς, συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν· αὐτή γὰρ ἀενάως ὑπέρ ἡμῶν, οὐ παύει 

πρεσβεύουσα. 
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V. Η ανακομιδή των ιερών λειψάνων της Αγίας Θεοδώρας
371

 

 

Επειδή στην νεότερη εποχή αμφισβητήθηκε η ύπαρξη των λειψάνων της Αγίας, ο 

τότε Μητροπολίτης Άρτης και Πρεβέζης Σεραφείμ Βυζάντιος έδωσε εντολή να 

ανοιχτεί ο τάφος. Έτσι στις 20 Μαρτίου του 1873 με επικεφαλής τον Αρχιμανδρίτη 

Στέφανο Κλεόμβροτο - λόγω αιφνίδιας αναχώρησης του Μητροπολίτη –ανοίχτηκε ο 

τάφος. 

Αφού καθάρισαν το πάνω μέρος από διάφορα συντρίμματα μαρμάρων σήκωσαν 

την πλάκα του τάφου και αντίκρισαν τα ιερά λείψανα. Η κεφαλή της Αγίας 

ακουμπούσε πάνω σε ένα μεγάλο κεραμίδι, μοναστική συνήθεια, που δείχνει την 

αυστηρή ασκητική ζωή και την ταπείνωση. 

Ο Αρχιμανδρίτης Στέφανος τοποθέτησε τα ιερά λείψανα σε μεγάλη ξύλινη 

λάρνακα,  ακολούθησε ολονύκτια αγρυπνία και την επόμενη μέρα άρχισε να συρρέει 

ο λαός της Άρτας προς προσκύνηση. Στις 24 Μαρτίου συντάχθηκε το «Πρωτόκολλον 

ἐκταφῆς τῶν ὁστῶν τῆς Ἁγίας Θεοδώρας». Τα ιερά λείψανα παρέμειναν στην ξύλινη 

λάρνακα ως το 1928. Τότε με την φροντίδα του Μητροπολίτη Άρτης Σπυρίδωνος 

Γκινάκα και με την άδεια της Ιεράς Συνόδου καθιερώθηκε η λιτάνευση της εικόνας 

και των ιερών λειψάνων της Αγίας. Για την ευκολότερη μεταφορά των ιερών 

λειψάνων κατασκευάστηκε μικρότερη ξύλινη λάρνακα, η οποία το 1962 καλύφθηκε 

με ανάγλυφη ασημένια επένδυση από τους αδελφούς Παπαδόπουλου αργυροτεχνίτες 

των Ιωαννίνων. Στις μακρές πλευρές της απεικονίζονται η Κοίμηση της Αγίας στη 

μία και στην άλλη αναπαράγεται η θεματολογία της μεγάλης μαρμάρινης πλάκας του 

τάφου δηλαδή η Αγία με το γιο της Νικηφόρο ανάμεσα σε δύο Αγγέλους. Στις μικρές 

πλευρές αναπαρίστανται ο Πυλώνας με το ναό στο βάθος στη μία, και στην άλλη 

πλευρά ισοσκελής Σταυρός με πλατιές κεραίες. Το επάνω μέρος της λάρνακας 

καλύπτεται με την αργυροεπένδυτη εικόνα της Αγίας Θεοδώρας ενώ όλες οι μορφές 

περιβάλλονται με πλούσιο φυτικό διάκοσμο και παραστάσεις πτηνών, συμβολικά 

κατ’ εξοχήν θέματα του παραδείσου. 

Στο ναό της Αγίας Θεοδώρας σώζονται επίσης δύο ασημένιες λειψανοθήκες με 

τμήματα των λειψάνων της Αγίας που χρησιμοποιούνται για ευλογία πιστών 

μεταφερόμενες από τον ιερέα για τέλεση αγιασμού ή ευχελαίου. 
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VI. Η λιτανεία και η εορτή της Αγίας Θεοδώρας
372

 

 

Η λιτάνευση της εικόνας και των ιερών λειψάνων της Αγίας Θεοδώρας αποτελεί την 

αποκορύφωση του εορτασμού της. Καθιερώθηκε με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, μετά την υποβολή αίτησης από τον Μητροπολίτη Άρτης 

Σπυρίδωνα Γκινάκα και των κατοίκων της πόλης και της απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου «περί καθιερώσεως ὡς ἡμέρας ἀργίας, και τοπικῆς ἑορτῆς την 11
ην

 

Μαρτίου». Με Β.Δ. της 5
ης

 Μαρτίου 1936 καθιερώνεται το τυπικό της επίσημης 

τελετής της Αγίας Θεοδώρας.  

Σημαντική είναι και η ενθύμηση του ηγούμενου Κωνστάντιου που υπάρχει στο 

παλαιό Μηναίο του Μαρτίου της Ιεράς Μονής Κάτω Παναγιάς, σχετικά με τον 

εορτασμό της Αγίας. Γράφει: «τῇ ια΄ τοῦ Μαρτίου Μηνός ἑορτάζει ἡ πόλις ἡμῶν 

Ἄρτα τὴν Ὁσίαν Μητέρα ἡμῶν Θεοδώραν τῆς ἐν Ἄρτῃ βασιλίσσης καὶ κτίτωρ τῆς 

ἱερᾶς ταύτης Μονῆς ἥτις ἤγιρεν ἐκ βάθρων ὁ ἀήμνιστος αὐτῆς σύζυγος Μιχαήλ 

Δούκας τε καὶ Δεσπότης Ἠπείρου τε καὶ Θετταλίας κατὰ τὰ μέσα τῆς ιγ΄ 

ἑκατονταετηρίδος, τῆς ὁποίας ἀσματικήν ἀκολουθίαν ἐποίησεν ὁ ἐν Μοναχοῖς Ἰώβ ὁ 

μέλος τὴν ὁποίαν ἐτησίως ψάλη ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία.  

1868 Μαρτίου 11 Κατωπαναγίτης Κωνστάντιος». (εικόνα 17) 
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Συμπεράσματα 

 

Η  κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204, που υπήρξε η 

αφορμή του διαμελισμού της Αυτοκρατορίας δημιούργησε την ανάγκη ύπαρξης 

φωνών ικανών να αντιταχθούν στον Λατίνο κατακτητή και να αντιδράσουν στη 

συρρίκνωση των βυζαντινών δυνάμεων. Τέτοιες φωνές αποτέλεσαν τα κράτη που 

δημιουργήθηκαν αμέσως μετά την άλωση της Πόλης. Ένα από αυτά, το κράτος της 

Ηπείρου, γέννημα αυτής της ταραγμένης περιόδου, αντιστάθηκε στις λατινικές 

δυνάμεις και πρόβαλε ηγεμονικό ρόλο στην διεκδίκηση του αυτοκρατορικού 

πρωτείου. Όλη, άλλωστε, η ιστορική πορεία του Δεσποτάτου της Ηπείρου 

αποδεικνύει την ιδιοσυγκρασία ενός λαού δυναμικού που ξέρει να αμύνεται σθεναρά 

στον κατακτητή, που ακολουθεί πιστά τους ηγέτες του, που υποστηρίζει με θέρμη την 

ορθόδοξη πίστη. 

Γέννημα αυτής της εποχής είναι και η βασίλισσα Θεοδώρα. Μεγαλώνει με 

χριστιανές αρχές, μαθαίνοντας από νωρίς τη θέση της ως γυναίκα. Και ενώ συνεχίζει 

να ζει ακολουθώντας την εθιμοτυπική διαδικασία συμπεριφοράς της βυζαντινής 

γυναίκας πολλές φορές ξεφεύγει από το περιορισμένο περιβάλλον της και βγαίνει στο 

προσκήνιο των πολιτικών πραγμάτων. Μένοντας σταθερή στις κύριες υποχρεώσεις 

της, να υπηρετεί το σύζυγο της, να διευθύνει την οικογένεια και να ανατρέφει τα 

παιδιά της, πιστή στη χριστιανική διδασκαλία, δεν διστάζει να αναλάβει διπλωματικές 

πρωτοβουλίες εκφράζοντας με τρόπο δυναμικό την ανησυχία και τον προβληματισμό 

της για τα πολιτικά συμβάντα και έχοντας να αντιμετωπίσει τον υπέρμετρα φιλόδοξο 

χαρακτήρα του συζύγου της. Με τις ενέργειες της αποδεικνύει ότι απέρριπτε το 

διχασμό των Ελλήνων και επιδιώκει την ειρηνική συμβίωση των ορθοδόξων, ώστε να 

αντιμετωπίσουν από κοινού τον δυτικό κατακτητή. 

Στην προσπάθεια της να κατευνάσει την αντιπαλότητα ανάμεσα στα δύο κράτη, 

το Δεσποτάτο της Ηπείρου και την αυτοκρατορία της Νίκαιας, θα αναλάβει 

πρωτοβουλία να συνενώσει την οικογένεια της με εκείνη του αυτοκράτορα Ιωάννη 

Βατάτζη μέσω του γάμου του γιου της Νικηφόρου και της εγγονής του αυτοκράτορα, 

Μαρίας, γάμος που επετεύχθη τελικά το 1256 επί αυτοκράτορα Θεόδωρου Λάσκαρη. 

Απόστολος ειρήνης γίνεται και το 1262, όταν επισκέφθηκε τον αυτοκράτορα Μιχαήλ 

Η΄ Παλαιολόγο φέροντας το γιο της Ιωάννη ως εγγύηση φιλίας και συνεργασίας. Το 

1265, μετά από παρέμβαση της, πραγματοποιείται ο δεύτερος γάμος του γιου της 
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Νικηφόρου με την Άννα, ανηψιά του αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου, άλλη 

μία κίνηση που στόχο είχε την ομαλοποίηση των σχέσεων ανάμεσα στο Δεσποτάτο 

και την Βυζαντινή αυτοκρατορία. 

Μέσα στις δραστηριότητες της ήταν και η ίδρυση μονών. Σε μία από αυτές, του 

Αγίου Γεωργίου η Θεοδώρα αποσύρεται μετά το θάνατο του Μιχαήλ Β΄ και 

αφιερώνεται στο Θεό. Οι κοινωνικές της ενέργειες συνδέονται άρρηκτα με το 

χριστιανικό της ήθος και βασικό μέλημα της παραμένει η προστασία των αδύναμων 

κοινωνικών τάξεων. Η Θεοδώρα αντιπροσωπεύει την χριστιανική παράδοση και την 

μετουσιώνει σε έργα προσφοράς και αγάπης. 

Συνοψίζοντας, γίνεται φανερό ότι η φυσιογνωμία της Θεοδώρας παραπέμπει σε 

μία γυναίκα παρούσα στα δρώμενα της ζωής. Η συμμετοχή της σ’ όλες τις εκφάνσεις 

του ανθρώπινου βίου αποκαλύπτει μια συνειδητοποιημένη οντότητα. Η Θεοδώρα 

καθοδηγείται σ’ όλες της ενέργειες της από την διδασκαλία της χριστιανικής αγάπης. 

Το άνοιγμα της στην πολιτική, ο κατευναστικός διπλωματικός της ρόλος  αποτελεί 

ακριβώς έκφραση αυτής της αγάπης. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ανακηρύχθηκε αγία. Η προσφορά της 

ολοκληρώνεται με την υιοθέτηση του μοναχικού σχήματος. Με τη στάση της 

ανέδειξε την γυναικεία ύπαρξη. Στις πολιτικές της πράξεις έδειξε τα φιλειρηνικά της 

κίνητρα, στην οικογένεια της προέβαλε την ευγενική της καταγωγή και τις 

χριστιανικές της αρχές, στις κοινωνικές δραστηριότητες μετέδωσε την ελεημοσύνη 

και την φιλανθρωπία, στην προσωπική της ζωή βίωσε την αγιοσύνη.  

Η οσία Θεοδώρα, η βασίλισσα της Ηπείρου, χρησιμοποιώντας τα οικογενειακά 

της εφόδια, τη χριστιανική της παιδεία και τη δεσποτική της θέση αποτέλεσε πρότυπο 

γυναικείας μορφής, μεγαλύνοντας τη γυναικεία παρουσία στους αιώνες και 

προσδιορίζοντας την αποστολή και την αξία της. 
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