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Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΜΗ 
ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (1259 μ.Χ.)

α) Δυνάμεις καί παράγοντες στον ελλαδικο χώρο το 1259. — Σχέσεις-στόχοι

Τήν πρώτη Ίανουαρίου του 1259, όταν ανέβηκε στο θρόνο του Βασι
λείου τής Νίκαιας ό Μιχαήλ (Κομνηνός) Παλαιολόγος, ό πολυάξιος στρα
τιώτης καί διπλωμάτης «qui estoit a cellui temps li plus grant guerroier dou 
monde»1, πού έγκατέστησε σταθερά γιά διακόσια χρόνια μέσα άπό τρο
μερά δύσκολες συνθήκες, μια κληρονομική ήγεμονία στή Βασιλεύουσα, 
στήν Κωνσταντινούπολη βασίλευε ό Φράγκος Κόμης τής Φλάνδρας, του 
Αΐνώ καί τοϋ Ναμυρ Βαλδουίνος II.

Ή παλιά βυζαντινή αυτοκρατορία είχε διαιρεθεί σέ σχετικά μικρές 
ήγεμονίες—βασίλεια-δεσποτάτα-δουκάτα καί βαρονίες—, πού τις διοικού
σαν «εργω ή τύποις» ήγεμόνες Έλληνες ή Λατίνοι. Στήν πραγματικό
τητα όμως αυτοί οί δεύτεροι εξυπηρετούσαν, παρά τή θέληση καί τή βουλι
μία τους, τά συμφέροντα των έντολοδόχων τους, δηλ. τού βασιλέα τής Γαλ
λίας, τής Δημοκρατίας τού 'Αγίου Μάρκου, τού Βασιλείου των δύο Σι- 
κελιών, τής 'Αγ. Έδρας κ.λ.

Μετά τό 1204, στά χέρια τών Ελλήνων τό μεγαλύτερο τμήμα τής Βυ
ζαντινής ήπειρωτικής Αυτοκρατορίας, ήταν τό Βασίλειο τής Νικαίας, (καί 
αργότερα άπό τό 1223 τό κακότυχο Βασίλειο τής Θεσσαλονίκης), τό Βασίλειο 
τής Τραπεζοΰντος καί τό Δεσποτάτο τής ’Ηπείρου. Τό ύπόλοιπο καί αρκετά 
μεγάλο όμως μέρος τής χώρας παρέμενε στά χέρια τών Φράγκων, δηλ. ου
σιαστικά καί στό χώρο αυτό ή φεουδαρχία τής Δύσεως ακολουθούσε τήν 
ίστορική της πορεία. Δυστυχώς, μεταξύ τών τριών κληρονόμων τού Βυζαν
τινού μεγαλείου καμμιά ή ελάχιστη συνεννόηση υπήρχε καί γιά αυτό κάθε 
προοπτική σταθερής συνεργασίας μεταξύ τους ήταν a priori καταδικασμένη.

Τότε άκριβώς συνέβηκε ένα σημαντικό γεγονός στον έλλαδικό χώρο, 
πού έγινε ή άφορμή καί τό πρώτο σκαλοπάτι γιά τή δημιουργία μιας νέας 
Ελληνικής άκμής, παρά τή σύγκρουση άντιμαχόμενων προσωπικών επι
διώξεων καί φιλοδοξιών.

Τό γεγονός αυτό στή μεσαιωνική αύτή περίοδο δέν άναγνωρίστηκε 
όπως έπρεπε καί ίσως γιά πολλούς άκόμα σήμερα δέν έχει πάρει τή θέση

1. Άδ. ’Αδαμάντιου, Τά χρονικά τοϋ Μορέως, ΔΙΕΕ 6 (1906) 605 (άπό τό 
Γαλλικό Χρονικό).
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πού αρμόζει. Ό σημαντικός αυτός σταθμός άπ’ όπου ξεπήδησε ô νέος Ελ
ληνισμός, είναι ή μάχη τής Καστοριάς τό 1259 (ή μάχη τής Πελαγονίας, 
όπως τή λένε συνήθως) καί ή δημιουργία τής ήγεμονίας τοϋ Μορέως τών 
Παλαιολόγων. Καί είναι σημαδιακό ότι ο όρος «Έλλην», από τότε χρησι
μοποιείται συστηματικά. Στό χρονικό τοϋ Μορέως διαβάζουμε:

Διαβόντα γόο χρόνοι, πολλοί αντεΐνοι οί Ρωμαίοι,
"Ελληνες είχαν το όνομα, οϋτω τους ώνομάζαν,

(Έλλ. Χρον. Μορ.)

Άπ’ αυτή τήν ήγεμονία, πού είναι ό πυρήνας, αρχίζει μιά νέα ελληνική 
ανανέωση, μέ εθνική συνείδηση καθαρά έλληνική, γιά τή δημιουργία πολι
τιστικού, πνευματικού, εκκλησιαστικού καί στρατιωτικού κέντρου, όπου 
καλλιεργείται ή έλληνική αρετή.

Εκεί στή σπαρτιατική γή, στό Μυστρά, γεννιέται ή πρώτη ύ'λη γιά 
τήν αναγέννηση τής νέας Ελλάδας:

Ρωμαίοι γάρ οι πλεώτεροι της χώρας γάρ εκείνης 
εδιέβησαν συφο,μελοι στοϋ Μεζιθρά το κάστρον 

(Κωδιξ Παρισίων Χρον. Μορ.).

’Από τις αρχές τού 13ου αιώνα ίσως καί προηγούμενα, άπό τά χρόνια 
των ’Αγγέλων κυρίως τό 12ο αί., εχει τεθεί τό πρόβλημα γιά ενα νέο κέντρο 
εκτός τής Πόλης.

Φωτεινές μορφές, σοφοί καί στρατιωτικοί, τήν εποχή τής κατάληψης 
τής Βασιλεύουσας τό 1204 άπό τούς Φράγκους καί πιό πριν ακόμα, είχαν 
δημιουργήσει στον Ελληνικό κόσμο (στό Βυζάντιο) μιά στροφή, μέ ροπή 
προς τά Ελληνιστικά πρότυπα. "Οταν τόσα κακά είχαν συσσωρευθεΐ καί 
άρχισε ό διαμελισμός τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας—μέ τήν εξασθένηση 
τής κεντρικής διοικήσεως, τήν αύξηση τής δύναμης καί τή σχετική ανεξαρ
τησία περιφέρειας καί αριστοκρατίας, τή διχόνοια, τις εμφύλιες συγκρού
σεις, τό εμπόριο στά χέρια των ξένων, σε συνδυασμό μέ τή διείσδυση των 
Τούρκων στις επαρχίες καί τή μόνιμη απειλή άπό βορρά καί δύση, —άπό 
τότε, είχαν βάλει τό ερώτημα πώς, πού, άλλά καί πότε θά επρεπε νά τε
θούν τά θεμέλια του νέου κράτους, ένός νέου όργανισμοΰ, προσαρμοσμένου 
όμως πιά στις έλληνικές παραδοσιακές συνθήκες καί άξιες· «...παραδομέ- 
νοι στήν ομορφιά...τής Κωνσταντινούπολης... ξέχασαν οί Έλληνες, πα
ρατηρεί ό Παν. Κανελλόπουλος στό βιβλίο του "Γεννήθηκα στό 1402”, 
ότι ή αυτοκρατορία πρέπει νά κρατιέται άπό τις άκρες της καί όχι μονάχα 
άπό τό κέντρο. ’Αλλά οί άκρες είχαν παραμεληθεΐ καί χαθεί- μαζί τους 
είχε χαθεί ή χώρα ολόκληρη».

Ή μάχη τής Καστοριάς είναι ή αφορμή άλλά καί ή απάντηση στά έρω-
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τήματα, μέ το σχηματισμό τελικά μέσα στον Έλλαδικό χώρο, —έστω καί 
πρόσκαιρα—μιας ολοκληρωμένης έννοιας Κράτους, πού θά περιέχει μαζί 
μέ τήν ιδέα τής ένότητας καί βυζαντινή παράδοση συνδυασμένη μέ ικανή 
κρατική όργάνωση1.

Ή διαφορά στις άπόψεις γιά τήν κληρονομιά καί συνέχιση τής βυζα
ντινής αυτοκρατορίας άπό τις δύο ομόδοξες καί συγγενικές έλληνικές ήγε- 
μονίες, του Δεσποτάτου τής Ηπείρου καί τοϋ Βασιλείου τής Νίκαιας, έφθα- 
σε τελικά στή σύγκρουση άνάμεσά τους. Σ’ αύτή τή διαμάχη ευτύχημα ήταν 
γιά τούς Έλληνες (όπως άπό τή συνέχεια φάνηκε), ότι άνακατεύτηκαν καί 
οί Φράγκοι ήγεμόνες τής παλιάς Ελλάδος, μέ άρχηγό τους τόν περίφημο 
Γουλιέλμο Β'Βιλλεαρδουίνο Πρίγκηπα τής Άχαΐας καί τού Μορέως, πού 
είχε παντρευτεί γιά τρίτη γυναίκα τήν πανέμορφη ’Άννα ή Αγνή, κόρη τού 
Δεσπότη τής Ηπείρου Μιχαήλ Β'.

Ή δυτική Μακεδονία καί ή περιοχή τής Καστοριάς - Μοναστηριού 
τό Σεπτέμβριο-Όκτώβριο του 1259 ήταν ό χώρος όπου συγκρούστηκαν οί 
δύο παρατάξεις.

’Εδώ είμαστε άναγκασμένοι νά γυρίσουμε λίγο πίσω γιά νά άντιλη- 
φθούμε σέ τί άποβλέπανε οί άντίπαλοι καί γιατί κατέληξε ή διάσταση σέ 
τέτοιο κρίσιμο σημείο.

Τά δύο άνεξάρτητα Βυζαντινά βασίλεια τής Νίκαιας καί (τής) Ηπεί
ρου, προσμένανε τήν ευκαιρία γιά τή κατάκτηση τής Βασιλεύουσας καί 
προετοιμαζότανε άπό πολύ χρόνο,άπογυμνώνοντας τούς Λατίνους κατακτητές 
τής Κωνσταντινουπόλεως άπό τά γύρω εδάφη της. Ό δεσπότης Μιχαήλ παίρ
νοντας μεγάλες έκτάσεις άπό τή παλιά Βυζαντινή Αυτοκρατορία στήν κυρίως 
Ελλάδα καί ’Αλβανία, ενώ ό Βατάτζης καί ό Λάσκαρης κατακτούσαν τις 
άσιατικές καί στήν ευρωπαϊκή μεριά περιοχές γύρω άπ’ τήν Κωνσταντινού
πολη. Ή Λατινική Αύτοκρατορία περιοριζότανε στό χώρο τής Πρωτεύου
σας μέ μιά μικρή ζωτική έκταση ολόγυρά της.

Όταν τό 1258 άνέλαβε, μετά άπό επανάσταση, τή διοίκηση τού κρά
τους τής Νίκαιας ό Μιχαήλ Παλαιολόγος, ό Δεσπότης τής ’Ηπείρου σκέ- 
φθηκε ότι τώρα πού άκόμα ή θέση τού Παλαιολόγου δέν έχει έδραιωθεϊ

1. Mè τό ίδιο περίπου πνεϋμα όΝ.Σβορώνος γράφει ένδεικτικά: «Γιατί δέν είναι 
τυχαίο τό γεγονός ότι, όταν ό Ελληνισμός τοϋ Βυζαντίου μένει, άπό τό δεύτερο μισό τοϋ 
ια' al., τό μόνο συστατικό στοιχείο της αύτοκρατορίας, καί, άπομονωμένος καί περικυ
κλωμένος άπό έχθρικούς πλέον λαούς-έθνότητες, άρχίζει νά παίρνει βαθύτερη συνείδη
ση τοϋ έαυτοΰ του σάν Ιδιαίτερης πολίτικης καί πολιτισμικής όντότητας, ξαναπαίρνει 
τό δρόμο, άπ’ τόν όποιο έπί αιώνες είχε άπομακρυνθεϊ, πρός τίς ιστορικές του πηγές». 
Αύτά έπισημαίνει στήν ’Επισκόπηση τής Νεοελληνικής Ιστορίας, ’Αθήνα 1976,προλε- 
γόμενα.
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καλά, ήταν ή κατάλληλη εύκαιρία για νά τον έξουδετερώσει. Τότε, κάνον
τας εναν επιδέξιο ύπολογισμό άφοΰ πάντρεψε (1259) τή μιά του κόρη Ελέ
νη μέ τόν πολύ Ιστορημένο, νόθο γιό, του αύτοκράτορα τής Γερμανίας 
Φρειδερίκου Β' Χοχενστάουφεν, Μαμφρέδο, τόν άτυχο ήγεμόνα τής Σικε
λίας πού είχε καταλάβει άπό τό 12581 καί όρισμένες άκτές τής ’Ηπείρου 
γρύω άπό τό Δυρράχιο καί τήν Αυλώνα, στή συνέχεια δίνει σέ γάμο τόν ίδιο 
χρόνο (βλ. σχετ. Μηλιαράκη, Ιστορία τής Νίκαιας) τήν άλλη του κόρη 
"Αννα ή 'Αγνή στον πολυμήχανο, εμπειροπόλεμο καί παντοδύναμο Πρίγκη- 
πα τού Μορέως Γουλιέλμο Β' Βιλλεαρδουίνο1 2. Έτσι δημιουργεΐται Μνας 
συνασπισμός άπό τρεις συμμάχους, πού ό καθένας τους, χωρίς νά εκδηλώνει 
τις ύστερόβουλες σκέψεις του, αποβλέπει σέ διαφορετική ωφέλεια. Ό Ni
col3 λέει ότι ή συμμαχία αύτή περιείχε τό σπέρμα τής διαλύσεως. ’Αναλύον
τας σύντομα τά κίνητρα τού καθενός, θά προσδιορίσουμε καί τούς τελικούς 
σκοπούς του. Καί πρώτα, ό Μιχαήλ τής ’Ηπείρου θέλει νά στεφθεΐ αύτός 
μοναδικός αύτοκράτορας τού Βυζαντινού Κράτους, ή ολη κίνησή του είναι 
ολοφάνερη. Όσον άφορά τό Γουλιέλμο Β', εχει κυριαρχήσει σχεδόν όλης 
τής Πελοποννήσου καί χωρίς άμφιβολία, δεν είναι απίθανο, αποβλέπει στήν 
κατάκτηση καί ήγεμονία όλης τής παλιάς Ελλάδος δημιουργώντας ενα 
νέο λατινικό βασίλειο, ενώ ό βασιλεύς τών δύο Σικελιών Μαμφρέδος, πού 
είχε περίφημο καί άξιόμαχο ναυτικό στόλο, έποφθαλμιούσε νά κυριαρχή
σει στα ’Ηπειρωτικά εδάφη καί νά προχωρήσει ακόμα, κάνοντας πρωτεύου- 
σά του τήν Θεσσαλονίκη. Πάντως, ή κύρια επιθυμία καί ό πρώτος στό
χος χωριστά γιά τόν καθένα άπό τούς τρεις συμμάχους ήταν ή κατάλη
ψη τής Θεσσαλονίκης σάν αρχικός τους σκοπός.

’Εδώ θά επρεπε νά εξιστορήσουμε γιά τήν ευνοϊκή θέση πού κατέχει 
ή Θεσσαλονίκη, πού τήν εκανε νά είναι κέντρο τών άντιμαχόμενων παρατά
ξεων. Άπό ανατολή, δύση, βορρά καί νότο, όλοι, προσπαθούσαν νά γίνουν 
κάτοχοί της τήν εποχή εκείνη. Καί πρώτα πρώτα ήταν τό στρατιωτικό ορμη
τήριο καί τό οδικό κλειδί προς τόν Έβρο, Κωνσταντινούπολη καί Δυρράχιο 
μέσφ τής Έγνατίας οδού. Έπειτα είχε ανεπτυγμένο εμπόριο μέ πλούσια ενδο- 
χώρα καί σπουδαίο λιμάνι άπ’ όπου διοχετεύονταν εμπορεύματα καί άλλα

1. Βλ. Κ. Χόπφ-Ι. Ρωμανό Ö, Γρατιανός Ζώρζης, αύθέντης Λευκάδος, Κέρκυρα 
1870, σ. 139, σημ. 1 καί Άντ. Μηλιαράκη, 'Ιστορία τής Νίκαιας καί του Δεσπο
τάτου τής ’Ηπείρου, Άθήναι 1898, σ. 526.

2. Γιά τις χρονολογίες τοΰ γάμου τοϋ Μαμφρέδου καί τοΰ Γουλιέλμου, ύπάρχει άσυμ- 
φωνία. ’Εδώ άκολουθεΐται ή μιά θέση (βλ. σχετικώς Ρωμανοδ, Γρατιανός Ζώρζης - 
Κωνστ. Παπαρρηγοπούλου, Ιστορία τού 'Ελληνικού Έθνους, τ. 5ος - Α. Μη- 
λ ι α ρ ά κ η, 'Ιστορία τής Νίκαιας). Νεώτεροι έρευνητές παραδέχονται δτι ό γάμος τοΰ 
Γουλιέλμου εγινε τό 1258.

3. 'Ιστορία τοΰ Ελληνικού Έθνους, (Εκδοτική ’Αθηνών), τ. 9ος, σ. 95.
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είδη πρός καί άπό τό Αίγαίο καί Μ. ’Ανατολή, άλλα καί σ’δλη τή Μεσόγειο. 
’Ακόμα έκεΐ είχαν εγκατασταθεί ανώτερες διοικητικές καί στρατιωτικές 
άρχές καί τό πολιτιστικό έπίπεδο πρέπει νά ήταν αρκετά άνεπτυγμένο. Όλα 
αυτά τήν έκαναν μία περίλαμπρη καί άξιοζήλευτη πόλη, πού Φράγκοι, Βούλ
γαροι καί οί Έλληνες του ’Ανατολικού καί τού Δυτικού Βασιλείου προσπα
θούσαν νά τήν έχουν δική τους μετά τό 1204.

Έν τώ μεταξύ ό Παλαιολόγος γιά νά κερδίσει προφανώς χρόνο, κά
νει μία τεράστια διπλωματική προσπάθεια στήν 'Αγ. Έδρα καί πρός τούς 
τρεις συμμάχους, πού τελικά άπέτυχε. Συγχρόνως μέ μιά αιφνιδιαστική επί
θεση, άναγκάζει τόν Μιχαήλ Β' νά οπισθοχωρήσει μέσα άπό τά δυτικομα- 
κεδονικά βουνά ώς τήν Αύλώνα πού κατέχεται άπό τόν Μαμφρέδο, «ές τά 
τού Αύλώνος ίππήλατα», όπως λέει ό Γρήγορός.

β) Στρατιωτικές προετοιμασίες καί ενέργειες. Τοποθεσία

Οι άντίπαλοι τώρα προετοιμάζονται γρήγορα καί συστηματικά. Ό 
στρατός τού Παλαιολόγου προελαύνοντας άπό τά Βοδενά, κυριεύει τό Πρί- 
λαπον (Περλεπέ)— «σκοπός γάρ ήν αύτοίς εις τό τού Πριλάπου άστυ γε- 
νέσθαι, όπως αύτφ διασώσειαν» (’Ακροπολίτης), —καί τήν ’Αχρίδα, μαζί 
μέ πολλά όχυρά μέρη γύρω της. Τώρα πιά συγκεντρώνει τις δυνάμεις του 
καί προχωρεί περίπου μέχρι τή σημερινή Κορυτσά, στήν περιοχή τής ’Α
χρίδας (’Οχρίδα), κάτω άπό τή διοίκηση τού άδελφοΰ του Ίωάννου πού τόν 
ονομάζει σεβαστοκράτορα. Μαζί μ’ αυτές τις δυνάμεις του, πού ό κύριος 
όγκος τους εχει ένισχυθεΐ άπό τις φρουρές τής Μακεδονίας καί τής Θρά
κης, περιλαμβάνει καί ελαφρά οπλισμένους Κουμάνους, Τούρκους καί σύμ
φωνα μέ τό χρονικό τού Μορέως

Κονμάνονς εΐχεν μετ’ αντον δπον ήσαν δύο χιλιάδες 
διατό ήσαν ελαφρότεροι απ’ δλα τά φουσάτα, 
όμηρός εκαβαλλίκευαν τόν τόπον νά άποσκεπάζονν.
Άπαύτους γάρ άπέρχονται οί τριακόσιοι Άλλαμάνοι 
τους Ούγγρους γάρ εδιόρθωσεν καί ήσαν τό αλλ.ο ά/.λ.άγι 
κι άπ εκείνους έρχόντησαν οί Σέρβοι κ’ οί Βον/.γάηοι 
κι άπέκει εκείνος ερχετον με τους Ρωμαίους καί Τούρκους.
Καί δσον διεχώρησεν δλα του τά άλλάγια, 
είκοσι εφτά ενρέθησαν άλλάγια καβαλλάροι.

(Έλλ. Χρον. Μορέως)

όπου βλέπουμε, ότι είχε καί Γερμανούς (Άλαμάνους), Ούγγρους, Σέρβους 
καί Βούλγαρους ίππεις, (κατά δέ τόν ίστορικό Παχυμέρη καί ενα σώμα Περ- 
σών).
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Ό Μιχαήλ έχει αναγκαστεί ν’ άποτραβηχτεΐ πέρα από τά βουνά τής 
σημερινής νοτιοανατολικής ’Αλβανίας, πού τότε ονομαζότανε νότ. “Ήπει
ρος (Μηλιαράκης, 'Ιστορία τής Νίκαιας, σελ.525-526) καί ιδιαίτερα στα πεδι
νά, κοντά στην Αυλώνα πού βρισκότανε στήν κατοχή, όπως είπαμε, τού Μαμ- 
φρέδου. Εκεί άνασυγκροτεΐ τις δυνάμεις του. Έχει μαζί του, τό γυιό του Νι
κηφόρο, διοικητή των έλληνικών στρατευμάτων, ό άλλος γυιός του, ό νό
θος ’Ιωάννης—«εΐχεν καί έτερον υιόν όπου γάρ ήτο νόθος» (στίχ. 3087 Έλ. 
Χρ. Μορέως)—, έρχεται κι’ αύτός με άρκετή δύναμη άπό τή Μεγάλη Βλαχία 
(Θεσσαλία). Τό στράτευμα τού Μιχαήλ Β'ένισχύουν οί 400 Γερμανοί (1.500, 
λέει ό ’Ακροπολίτης) πού έστειλε ό Μαμφρέδος (γιατί ό ίδιος δεν έλαβε 
μέρος)1, καί κυρίως ό άλλος γαμπρός του ô Γουλιέλμος Βιλλαρδουίνος πρί- 
γκηπας τού Μορέως, σάν άρχηγός των συγκεντρωμένων Φράγκων άπό τό 
Μόριά, Εύβοια, Θήβα, Κεφαλλονιά (ή συμμετοχή των Φράγκων τής Κε- 
φαλλονιάς άμφισβητεΐται1 2), ’Αθήνα, Σάλωνα, άκόμα καί μερικών Ελλήνων3.

Οί φεουδάρχες των μερών αυτών δεν έδίστασαν νά δώσουν τήν παρου
σία τους καί τή βοήθειά τους σ’ ένα τόσο εξαιρετικό ήγεμόνα, όπως ό Γου
λιέλμος. Άλλωστε ύπήρχε ή άρχή τών Άσσιζών ή Συνηθειών (σύνολο φεου
δαρχικών εθιμικών νόμων), πού κανόνιζε τις σχέσεις καί υποχρεώσεις τών 
(Φράγκων μεταξύ τους καί τών ήγεμόνων τους στις κατεχόμενες περιοχές, 
πού ήταν δεσμευτική γιά όλους τούς Φράγκους. "Ηταν σάν ένα είδος άπαρά- 
βατου ίπποτικού κώδικα.

Καθώς βλέπουμε, καί στις δυό παρατάξεις ύπήρχε άνομοιογένεια στή 
συγκρότηση του στρατού. Ή δύναμη τού Δεσπότη Μιχαήλ τελικά συγκεν
τρώνεται στήν Καστοριά, καί με στόχο τό Πρίλαπον αρχίζει νά προχωρεί 
προς τά βορειοανατολικά, κρίνοντας ότι ή περιοχή εκείνη (δηλ. τοΰΠρί- 
λαπου), είναι πρόσφορη γιά τήν επιτυχία τού σκοπού του, άφοΰ έτσι κόβει 
καί τόν κυριότερο δρόμο τού εχθρού γιά επαφή του καί άνεφοδιασμό άπό 
τό κέντρο, δηλ. δυτική Μακεδονία-Θεσσαλονίκη-Θράκη, ενώ ό ίδιος διά

1. Ό Μ. D e n d i a s, Le roi Manfred de Sicile et la bataille de Pelagonie, «Melanges 
Diehl» (Paris 1930), θέλοντας νά δικαιολογήσει τόνΠαχυμέρη πού λέει δτι ό στρατός πού 
έστειλε ό Μαμφρέδος ήταν τρεις χιλιάδες, πιθανολογεί δτι, μπορούμε νάύποθέσουμε δτι 
στις τρεις χιλιάδες, μόνο οί 400 ήταν ίππεϊς πού τούς είχε διαλέξει εναν κι εναν ό Μαμ
φρέδος άπό τή Γερμανία καί ’Ιταλία, ένώ οί ύπόλοιποι ήταν τοξότες Σαρακηνοί, — αν 
καί αυτό θεωρείται όπερβολή — βλ. καί Μηλιαράκη, Ιστορία Νίκαιας καί Ιστορία 
Βυζαντινής Αύτοκρατ. Πανεπιστημίου Καίμπριτζ (εκδ. Μέλισσα) τ. 1-2.

2. Βλ. λεπτομέρειες 1. Ρωμανού, Γρατιανός Ζώρζης, σ. 142.
3. Ό Κ. Γιαννακόπουλος, Ό Αύτοκράτωρ Μιχαήλ Παλαιολόγος καί ή Δύ- 

σις, ’Αθήναι 1969, σ. 62 σημ. 81, άναφέρει δτι στό άραγωνικό Χρονικό τού Μορέως, ύπο- 
λογίζονται σέ 20.000 όπλίτες ό στρατός τού Γουλιέλμου καί σέ 25.000 τού Δεσπότη. Ό 
άριθμός κατά τή γνώμη μας, φαίνεται διογκωμένος.
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τής Έγνατίας όδοϋ θά έλέγχει καί θά μπορεί εύκολα νά προωθηθεί προς 
νότο καί ανατολή.

Ό σεβαστοκράτορας I. Παλαιολόγος κατευθύνεται τόν ϊδιο χρόνο προς

Σχεδιάγραμμα περιοχής πεδίον μάχης Καστοριάς καί σημερινά τοπωνύμια

νότο καί λίγο άριστερά, στή κοιλάδα άνάμεσα στό όρος ΒαρνοΟς καί Βο
ράς (Καϊμακτσαλάν), στή λεκάνη τής κάτω καμπής τοϋ ποταμού Έριγώνα, 
ένω συγχρόνως προωθεί καί ένισχύει τις γραμμές πού βρίσκονται στά όρει- 
νά (βλ. σχεδιάγραμμα).
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Ή συνάντηση τών δύο στρατιών γίνεται βόρεια τής Καστοριάς, στο 
λεκανοπέδιο τοϋ Μοναστηριού (Πελαγονία-κατά τούς Βυζαντινούς, Βι- 
τώλια, Βουτέλιον κατά τον ίστορικό Κέδρινο (άρχ. Ηράκλεια). Στο χρονικό 
διαβάζουμε:

’Αλλά άς σταματήσωμεν εδώ είς τούς Κάμπους τούτους 
κι Άν έλθουν να πολεμήσω μεν ημείς άς τούς δεχτούμε.

(Έλλ. Χρον. Μορέως)

Στην χώρισιν των άλλαγιών, σ’ταΐς σννταξες πού επήκεν 
ό Γιονλιάμος πρίγκηπας είς την Πελαγονίαν, 
αυτού και δλοι οι Ρωμιοί έσωσαν εις τον Κάμπον 

(Παρισινός Κώδιξ Χρον. Μορ.)

στην τοποθεσία Βορίλα-Λόγγου στή περιοχή τής Λύγγου (άρχ. Λυγκηστί- 
δος). Διάφοροι λόγοι γεωγραφικοί, ετυμολογικοί καί ιστορικοί μάς κάνουν 
νά πιστεύουμε, ότι ή θέση αυτή σήμερα βρίσκεται στον κάμπο μεταξύ Καϊ- 
μακτσαλάν (Βόρας) καί Φλωρίνης, ειδικά κοντά στό σημερινό χωριό Λό
φοι καί ίσως λίγο πιό νότια, βόρεια τής Καστοριάς1. Πρέπει νά συμπερά- 
νουμε άπό διάφορες πηγές ότι βρισκόμαστε γύρω στά τέλη Αύγούστου μέ 
άρχές Σεπτεμβρίου τοΰ 1259, άν καί μερικοί άλλοι ιστορικοί μνημονεύουν 
διαφορετικές ήμερομηνίες άπό Ιούλιο ώς ’Οκτώβριο τοϋ ίδιου έτους1 2.

Ποιά ακριβώς ήταν ή δύναμη τής κάθε παρατάξεως δέν μάς έχει γίνει 
γνωστό, μέ μεγάλη πιθανότητα όμως ό στρατός τοϋ Δεσπότη καί τών συμ
μάχων του ήταν πολυαριθμότερος. Ή σύγκρουση άπό στιγμή σε στιγμή 
πλησίαζε. Ό Παλαιολόγος τότε εφήρμοσε μία ρεαλιστική τακτική φθοράς 
καί ψυχολογικού πολέμου, εκμεταλλευόμενος τό έδαφος καί τήν άνομοιο- 
γένεια τοϋ (συμμαχικού) στρατοϋ τών άντιπάλων του. Έτσι επηρέαζε τό ήθι- 
κό τοΰ έχθροΰ. Καθώς λέει ό Ράνσιμαν, τά τεχνάσματα αύτά περιλαμβανό- 
τανε στήν πολεμική τακτική πού μελετούσαν μέ τόν καλύτερο δυνατό τρό
πο οί Βυζαντινοί3. Πρώτα πρώτα (ό Παλαιολόγος) έκανε συνεχείς μικροε- 
πιδρομές μέ έλαφρές μονάδες, καταστρέφοντας τόν έπισιτισμό τών άντιπά
λων του, σκορπώντας τήν άμφιβολία καί δημιουργώντας εκνευρισμό-

1. Α. Μηλιαράκη, 'Ιστ. τής Νίκαιας, Σ ω τ. Λ ι ά κ ο υ, Τά 150 όνόματα τών οι
κισμών τής Λύγγου, Θεσσαλονίκη 1961, V as i 1 i e V, 'Ιστορία Βυζαντινής αύτοκρατο- 
ρίας, ’Αθήνα 1973.

2. Ό A. Βο n (La Morée Franque, τ. 1ος, Paris 1969) σημειώνει, τέλη Σεπτεμβρίου. 
Ό N i c ο 1 λέει, ’Ιούλιος (The Date of the Battle of Pelagonia, «Byzantinische Zeitschrift» 
XLIX, 1956).

3. Τό χρονικό τού Μορέως καί οί ιστορικοί Άκροπολίτης (χρονική Συγγραφή), Πα- 
χυμέρης, Γρηγοράς, μάς διηγούνται τά σχετικά (τεχνάσματα).
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επειτα έγέμισε τα γύρω υψώματα μέ ντόπιους χωριάτες σαν καβαλάρηδες 
άπάνω σέ διάφορα ύποζύγια:

’Ήφεραν τά γελάδια τονς, όνικσ. καί φοράδια,
Καί δλα εκαβαλλίκευσαν άπάνω εκ τά βουνία,
Καί εφαίνοντα από μακρνά, δτ’ είναι καβαλ.λ.άροιη,

(Κώδιξ Παρισινός, Χρονικών Μορ.).

έτσι πού έδειχνε ότι ό στρατός του ήταν άμέτρητος, ενώ συγχρόνως όλοι 
μαζί έκαναν μεγάλο θόρυβο, φώναζαν καί άναβαν τό βράδυ χιλιάδες φωτιές. 
Μερικοί άπ’ αυτούς έφευγαν καί πήγαιναν στό εχθρικό στρατόπεδο, όπου 
διέδιδαν φανταστικά πράγματα γιά τή δύναμη του Παλαιολόγου.

'Ο Παλαιολόγος διαίρεσε τό στρατό του σέ 27 τμήματα (άλλάγια). 
Πόση ήταν ή δύναμη τού κάθε άλλάγιου δέν μάς είναι άκριβώς γνωστή, 
Ό Α. ’Αδαμάντιου (Τά χρονικά τοϋ Μορέως) λέει: «Τό δέ μικρόν σώμα στρα
τού είναι άλλάγιον, διότι αλλάζει τμηματικώς, σύνταξες δέ τά συντεταγμέ
να σώματα»1. Τις δυνάμεις του τις τοποθέτησε κατά τρόπο ώστε οί βαριές 
μονάδες, οί θωρακοφόροι καί τό βαρύ ιππικό νά είναι ψηλότερα στούς λό
φους, ενώ τούς έλαφρά όπλισμένους καί τούς τοξότες βάζει στον κάμπο.

γ) Συμπεριφορά αντιπάλων. 'Η μάχη της Καστοριάς

Οί αντίπαλοι είχαν πλησιάσει αρκετά μεταξύ τους καί άρχισαν τις 
αψιμαχίες. Στήν έκβαση τής μάχης τότε δύο ξέχωροι παράγοντες έπαιξαν 
σοβαρό ρόλο: Ό πρώτος δημιουργήθηκε άπό μιά διπλωματική ένέργεια, 
ένα έξυπνο στρατήγημα τοϋ σεβαστοκράτορα ’Ιωάννη. Έστειλε δηλ. ένα 
δήθεν λιποτάκτη στό Δεσπότη μέ διάφορες κολακείες, επιχειρήματα καί 
έκφοβισμούς, καθώς καί φανταστικές διηγήσεις γιά τή δύναμη καί τις προ
θέσεις τοϋ Παλαιολόγου, άλλά καί αυτές τών ίδιων του τών συμμάχων. Αυ
τές οί πληροφορίες έκαναν τόν Μιχαήλ νά άμφιταλαντευθεΐ καί νά επηρεα
στεί τόσο, ίσως επειδή προϋπήρχε μία δυσπιστία καί καχυποψία προς τούς 
Λατίνους, γιατί στήν ούσία αυτοί ήταν οί ξένοι καί οί κατακτητές έλληνι- 
κών έδαφών, πού τώρα τά συμφέροντά τους ταυτίζανε άνάλογα μέ τις βλέψεις 
τών Ελλήνων ήγεμόνων.

Ό άλλος άστάθμητος παράγοντας πού ήταν ανεξάρτητος τής θέλησης 
τών άντιμαχόμενων, δέν είχε υπολογιστεί στήν πλάστιγγα. Τό δεύτερο αύτό

1. Άλλάγιον λεγότανε συνήθως στούς βυζαντινούς, σώμα στρατιωτικό, γιά τή 
σωματοφυλακή (τού βασιλέως) (Κων. Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε v.,De admin. Imp. 126). Αργό
τερα, στήν αύτοκρατορία τής Τραπεζούντας τά «άλλάγια» έκαναν χρέη βασιλικής φρου
ράς, ύπό τις διαταγές τού «σωματοφύλακα».
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άπρόβλεπτο γεγονός κάνει το Δεσπότη τής Ηπείρου νά πάρει οριστικά 
τήν απόφαση, ν’ άποσύρει δηλ. τό στρατό του καί νά μή λάβει μέρος στη 
μάχη. Πάλι τις λεπτομέρειες μάς τις δίνει ό Παχυμέρης. Φράγκοι ιππότες 
έβλεπαν μέ έρωτικές διαθέσεις τήν πανέμορφη γυναίκα του νόθου γυιοΰ 
τοϋ (Δεσπότη) Μιχαήλ, ’Ιωάννη, αύθέντου των Μεγαλοβλαχιτων (Θεσσα
λίας), κόρη τοϋ Βλάχου άρχοντα Ταρωνά. Ό ’Ιωάννης υπερασπιζόμενος 
τής τιμής του απείλησε εκδίκηση. Ό Βιλλαρδουίνος τότε,θέλοντας νά υπε
ρασπιστεί τούς δικούς του, τόν ειρωνεύτηκε λέγοντάς τον «νόθο» καί δεί
χνοντας τόν Νικηφόρο, τόν γνήσιο γυιό τοϋ Μιχαήλ (τόν κουνιάδο του), 
είπε: «αύτός είναι ό άδελφός μου, εσύ δέ δεν είσαι ελεύθερος, είσαι δοΰλος, 
επειδή είσαι νόθος». Πρέπει νά σημειώσουμε ότι ίσως νά υπήρχε άκόμα 
καί κάποια ενδόμυχη ζήλεια τοϋ ’Ιωάννη γιά τόν Νικηφόρο, γιατί ήξερε 
ότι ό πατέρας τους πάντοτε είχε δείξει τήν προτίμησή του στό δεύτερο (όπως 
αύτό φάνηκε καί στό μέλλον). Συγχρόνως φαίνεται ότι διέκρινε τούς πονη
ρούς σκοπούς των Λατίνων συμμάχων, άκόμα καί γιά τό Δεσποτάτο, ιδίως 
τοϋ βασιλιά Μαμφρέδου καί πού ό Νικηφόρος δεν άντιλαμβανότανε, ή ίσως 
νόμιζε ότι θά μποροΰσε νά τούς εκμεταλλευτεί μελλοντικά1.

Έτσι ό ’Ιωάννης θυμωμένος, προσεχώρησε στό στρατόπεδο τοϋ Πα- 
λαιολόγου, άφοΰ πήρε ένορκο ύπόσχεση άπ’ αύτόν, ότι δεν θά πειράξουν 
τόν πατέρα του καί τόν άδελφό του καί αν τυχόν τούς πιάσουν, θά τούς ε
λευθερώσουν αμέσως, μοναχά δέ τούς Φράγκους θά πολεμήσουν καί οί δυό 
τους. Κατά τεκμήριο ή άποψη ότι ό ’Ιωάννης έπεισε τελικά τόν Μιχαήλ 
Β' ν’ άποσυρθεϊ φαίνεται νά είναι αληθινή, άφοϋ προϋπήρχαν καί οί άλλοι 
λόγοι πού άναφέραμε. Τήν ίδια νύχτα όλος ό στρατός τοϋ Δεσπότη άποσύ- 
ρεται.

Ό Βιλλαρδουίνος όμως, μετά άπό σύσκεψη πού κάνει μέ τούς άρχο
ντες συμμάχους του, όπου ύπερίσχυσε ή ίπποτική νοοτροπία καί ή φιλοτι
μία, παρά τήν ελάττωση τής δύναμής του καί τό αφιλόξενο περιβάλλον, 
αποφασίζει νά μείνει καί νά δώσει μάχη. «Άφοϋ στρατιώτες εΐμασθε, νά 
φύγωμεν, ώς γυναίκες;» (έτσι λέει στον Παρισινό Κώδικα).

Ή σύγκρουση των δύο στρατευμάτων γίνεται τήν επομένη, εκεί στή 
θέση Βορίλλα-Λόγγου, βόρεια τής Καστοριάς, στον κάμπο τής Φλωρίνης. 
Οί Φράγκοι παθαίνουν τραγική πανωλεθρία καί διαλύονται. Ή νίκη τοϋ 
Παλαιολόγου κερδίθηκε χάρη στούς τοξότες, πού σημαδεύοντας τά άλογα 
των εχθρών, ανάγκαζαν τούς βαριούς πολεμιστές νά πέφτουν καί έξουδετε- 
ρώνονταν εύκολα άπό τούς Βυζαντινούς.

1. Βλ. Μηλιαράκη, 'Ιστορία Νίκαιας, σ. 533.
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Πάλι στον Παρισ. Κώδικα άναφερόμαστε:
Καί σ.φών ευρέθησαν πεζοί μέσα εις τα φουσάτα 
το τί ποιήσουν, ονκ εϊχασιν, αν θέλουν καί μή θέλουν 
πριν άποθάνουν άδικον θάνατον εις τον κόσμον 
δλοι επαραδόθησαν καί ό Πρίγκηπας άτός τον.

Έτσι ή μάχη τής Καστοριάς έδωσε άδοξο τέλος στις φιλοδοξίες καί 
στά σχέδια των Λατίνων.

Έπειτα από μερικά χρόνια, το 1263, στή μάχη τής Πρινίτσας, κοντά 
στον ’Αλφειό (Ρουφιά) στήν άρχαία ’Ολυμπία,—όταν οί Έλληνες προσπα
θούσαν να έδραιωθουν στήν Πελοπόννησο,—μικρός αριθμός Φράγκων ένί- 
κησετόνπολυαριθμότερο στρατό τοϋ σεβαστοκράτορα Κων/νου, αδελφού 
τοϋ Μιχαήλ Παλαιολόγου. Ό ποιητής του Χρονικού, στήν περιγραφή του 
σχετικά μέ τή μάχη τής Πρινίτσας, τις συνέπειες καί τά επακόλουθά της, 
βλέπουμε νά παρεμβάλλει ένα Φράγκο εύγενή, μαντατοφόρο τοϋ βυζαντι
νού αύτοκράτορα, ό όποιος συμβουλεύει τόν σεβαστοκράτορα, για τήν πολε
μική τακτική πού έπρεπε νά εφαρμόσει—κάνοντας μιά άναδρομή στή μάχη τής 
Καστοριάς (Πελαγονίας). Εκεί αναφέρει τά τεχνάσματα καί τήν πονηριά 
πού μεταχειρίσθηκε ό ’Ιωάννης Παλαιολόγος για νά νικήσει τούς Φρά- 
γκους καί μάς δίνει ζωντανά μιά σύντομη καί άκριβή εικόνα τής μάχης.

Μεταφέρουμε παρακάτω τό απόσπασμα αύτό τοϋ χρονικοϋ μέ τή χαρα
κτηριστική περιγραφή τοϋ ποιητή (στίχ. 4908-4923):

Είδες εις τήν ΙΙελαγονίαν τήν μ.ηχανίαν ποϋ έποίκεν 
τότε ό σεβαστοκράτορας κ εκέρδισε τον κάμπον, 
ονδεν ετήοηαε νά εϊπή πολλά φουσσάτα εϊχεν, 
άλλά έβαλε τήν μηχανίαν κι αφηκεν τήν άντρίαν.
Οί πάντες δλοι εξεύρουν τό’ς δλην τήν οικουμένην, 
εις το κοντάρι και σπαθί οί Φράγκοι είναι άντρειωμένοι.
Δ ιά τούτο ο σεβαστοκράτορας, ώς φρόνιμος δπου ήτον,
τους ’ Αλλ.αμάνους εβαλεν κ5 έσμιξαν με τούς Φράγκους
διά ν’ άπαντήσουν τόν θυμόν, τες κονταρες των Φράγκων
τους Ούγγρους έβαλε άπ αυτόν, τούς Τούρκους καί Κονμάνονς,
δλους εκατεδόξεναν, Φράγκους τε καί Άλλαμάνους,
καί τά φαρία τούς έσφαξαν τόν πόλεμο εκερδίσαν.
’Εάν έλειπαν οί σαγιττές που έσφάξαν τά φαρία, 
ποτέ του ονδεν εκέρδαιναν τον πόλεμον εκείνον.
Είδες, δέσποτα, αφέντη μου, πώς έσφαλες εις τούτο, 
εκεί δπου σ’ επολέμησαν οί Φράγκοι στήν Πρινίτσαν. 

καί λίγο πιό κάτω στίχ. (4936-4939).
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"Ας είχες βάλει, δέσποτα, ετότε τούς δοξιώτες, 
να ί,δει τούς Φοάγκους ότι έρχονται εκεΐσε προς έσέναν, 
να εϊχασιν σφάξει τα φαρία όπου εκαβαλλικενάν, 
εκέρδαινες τους παρευτνς, είχες τους νικημένους1.

Αυτά μνημονεύονται σχετικά μέ την πολεμική τέχνη των Βυζαντινών.
Ό ίδιος ό Γουλιέλμος πιάνεται αιχμάλωτος. Μαζί μ’αυτόν συλλαμβά- 

νονται καί πάρα πολλοί εύγενεΐς καί φεουδάρχες, μεταξύ των οποίων είναι 
καί συγγενείς τοϋ πρίγκηπα, οί Άνσώ δε Τουσύ (Άσελής ντέ Τούθ) καί 
ό ήρωικός Geoffroy de Bruyère (κοιν. Μισίρ Ντζεφρές), πιστός άνηψιός του 
Βιλλαρδουίνου, ό «έξακουστός στρατιώτης»,

ΤΗταν δ άντρικώτατος, ό αφέντης τής Καρνταίνον,
"Οπου γάρ τον ετρέμασιν σ’ δλην την Ρωμανίαν

Καί «ήτον»... ένας εκ τούς καβαλλαριούς τούς πρώτους γάρ τοϋ κόσμον.
(Χρον. Μορέως)

Ό ήγεμόνας τής Άχαΐας αιχμαλωτίστηκε κοντά στην Καστοριά όπου κρυ
βότανε καί άναγνωρίστηκε από τά δόντια του, πού προεξείχανε, καθώς λέει 
ό Άκροπολίτης. Στή συνέχεια τοϋ φέρθηκαν ήγεμονικά καί τόν μεταχει
ριστήκανε μέ τιμές ανάλογα μέ τό άξίωμά του. Τελικά άφοϋ πέρασε άρκε- 
τός καιρός, εφτασε συνοδεία τοϋ Σεβαστοκράτορα ’Ιωάννη στή Αάμψακο, 
όπου βρισκότανε γιά νά παραχειμάσει ό αδελφός του Μιχαήλ Παλαιολό- 
γος.

δ) Τα επακόλουθα. Ρύθμιση και επικύρωση συμφωνιών

Ό αύτοκράτορας γιά νά αντάλλαγμα τής ελευθερίας τοϋ Βιλλαρδουί- 
νου, ζήτησε τήν παραχώρηση των εδαφών του στό Μόριά, δίνοντας συγχρό
νως καί χρήματα γιά νά πάνε στή Φραγκιά, όπως λέει τό χρονικό, ν’ αγορά
σουν κτήματα.

’ Εσύ κι οί καβαλλάροι σου όπου είναι εδώ μετ' έσου, 
νά σάς εβγάλω απ’ εδώ, νά σας ελευτερώσω. 
κι άμέτε κι άγοράσετε χώρες εις τήν Φραγκίαν, 
νά έχετε παντοτινά εσείς και τά παιδιά σας 
κι αφήστε έμεναν τον Μορέαν όπου ένι Ιγονικδν μου.

1. ’Ανάλογα καί εις J. Bu chon, Chroniques étrangères relatives aux expéditions 
françaises pendant le 13e siècle, Paris 1840-41, στίχ. 3580-3595 καί 3608-3611.
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Ή πρόταση όμως αυτή άπορρίφτηκε άπό τον Γουλιέλμο χωρίς καμιά 
συζήτηση, ή δέ στάση του ύπήρξε αδιάλλακτη γιά αρκετό διάστημα, περί
που δύο χρόνια. Μετά όμως τήν ανακατάληψη τής Κωνσταντινούπολης άπό 
τούς Έλληνες τό 1261, ό Γουλιέλμος άρχισε τά παζαρέματα, μέ διάφορες δι
καιολογίες, στις επαφές πού είχε μέ τόν αύτοκράτορα. Τό 1262, δηλ. μετά τρία 
χρόνια άπ’ τήν αιχμαλωσία του, αναγκάσθηκε νά συμβιβαστεί παραχωρών
τας τά κάστρα τής Μάνης, του Μυστρά τής Μονεμβασίας καί του Γερακιού 
(Ίεράκιον κατά Παχυμέρη) καί πού διαφέντευε τούς περήφανους Τσάκωνες. 
Ή συμφωνία αύτή έκλεισε μετά τήν άνταλλαγή όρκων «φριχτών» συμμα- 
χίας καί βοήθειας μεταξύ τους, ότι, αν κάποιος τρίτος επιτεθεί, «νά τού βοη
θά ό έτερος μέ όλην του τήν ούσίαν» (Ε.Χ. στ. 4343).

Στό μυαλό όμως τού πρίγκηπα ύπήρχε ή απόφαση τής παρασπονδίας, 
μέ τή δικαιολογία ότι δέ θά γινόταν επίορκος, αφού μέ τή φυλάκιση τού 
είχε άσκηθεΐ πίεση. Έτσι ή εκκλησία θά τόν δικαίωνε καί θά τού έλυνε 
τούς όρκους, πράγμα καί πού έγινε άπό τόν πάπα Ουρβανό Δ' (ό Παχυμέρης 
λέει ’Αλέξανδρο Δ', πού είναι όμως άμφίβολο). Ό Παλαιολόγος όμως θέ
λοντας νά δέσει τις συμφωνίες αυτές, έκανε καί κουμπάρο τόν Γουλιέλμο 
«et firent comparange» (κουμπαριά-συντεκνία)1, βάζοντας νά τού βαφτίσει 
τό γυιό του, καί τόν όνόμασε (τόν Γουλιέλμο) Μέγα Δομέστικο, δημιουρ
γώντας έτσι σχέση ύποτέλειας λιζίου προς ήγεμόνα Βασιλέα καί κύριό του, 
σύμφωνα μέ βυζαντινά καί λατινικά έθιμα («Se reconaissait le «vassal» de 
l’empereur grec», όπως λέει ό A. Bon* 2).

Ή επικύρωση τής εκχωρήσεως των εδαφών καί φρουρίων έγινε πριν 
άπό τήν άπελευθέρωση τού πρίγκηπα, σύμφωνα δέ μέ τό Εθιμικό Δίκαιον 
τών Άσσιζών, δηλ. τόν φεουδαρχικό νόμο, μέ τή σύγκληση τής Μεγάλης 
Κούρτης (παρλαμέντο ή παρλαμάς). Ό λόγος ήταν ότι στις Άσσίζες (Usa
ges) ύπήρχε ό όρος ότι ό πρίγκηπας τής Άχαΐας ήταν υποχρεωμένος, γιά 
όποιαδήποτε ενέργειά του σχετικά μέ παραχώρηση ή καταστροφή κάστρου 
τής έπικράτειάς του, νά συμβουλεύεται τούς υποτελείς του. Ή Συνέλευση 
«τών Κυράδων», όπως ονομάστηκε, συνάχθηκε στό Νίκλι τό 1262 πού ήρ
θαν σάν άντιπρόσωποι τών συζύγων οί γυναίκες τους, γιατί όλοι σχεδόν οί 
Φράγκοι ήγεμόνες είχαν αίχμαλωτισθεΐ ή σκοτωθεί· τήν έκήρυξε δέ ή Πρι- 
γκήπισσα Άννα, ή γυναίκα τού Βιλλαρδουίνου. Παρά τις πολλές άντιρρή- 
σεις, ιδιαίτερα τών λίγων άρσενικών άρχόντων πού ήταν παρόντες, ή άπό- 
φαση πάρθηκε σύμφωνα μέ τούς όρους πού άναφέρθηκαν παραπάνω.

Σ’ αύτή τή φάση τελειώνει τό ιστορικό τής μάχης μέ τις συνέπειές της.

Ι.Στ. Δραγούμη, Χρονικόν Μορέως, τοπωνυμικά,τοπογραφικά, ιστορικά,Άθή- 
ναι 1921, σ. 143.

2. Bon, Moreé Franque, τ. I.
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Βέβαια, ό Γουλιέλμος γυρνώντας στο Μόριά πάτησε τούς όρκους του 
καί ξανάρχισε τον αγώνα. Πέθανε, εκεί όπου είχε γεννηθεί, στήν Καλαμάτα 
στά 1278.

ε) 'Ιστορική τοποθέτηση του γεγονότος. Γενική επισκόπηση

Μελετώντας τις συνέπειες, σέ σχέση μέ το άποτέλεσμα τής σύγκρου
σης, το γεγονός τούτο πρέπει νά έκτιμηθεΐ στήν ιστορία τής Ελλάδος 
σάν μία άπό τις κυριότερες νίκες γιά την επιβίωση τού Ελληνισμού. 
«Ή μάχη τής Καστοριάς (Πελαγονίας), λέει ο Gardner1, μπορεί νά θεωρη
θεί σάν άποφασιστική γιά τήν ιστορία τής δυτικής Ευρώπης». "Αν ή ολέ
θρια μάχη στο Μαντζικέρτ τής ’Αρμενίας (Αύγουστος 1071), υπήρξε μοι
ραία γιά τήν Αυτοκρατορία μέ τήν κατάρρευση τής βυζαντινής Μ. ’Ασίας, 
όπου ό Ρωμανός Δ' Διογένης νικήθηκε κατά κράτος άπό τό Σελτζοΰκο σουλ
τάνο Άρπ’ Άρσλάν, (καί πού σημειώνεται σά σταθμός γιά τούς Τούρκους), 
ή νίκη τής Καστοριάς (Πελαγονίας) άπό τή (βυζαντινή) Νίκαια είναι τό 
μέσο γιά τήν άποκατάσταση τού Βυζαντίου στο Μόριά, τό ξαναγέννημα 
τής ιδέας τής Ελλάδας καί άνοιξε τό δρόμο γιά τήν άνακατάληψη τής Κων
σταντινούπολης τό 1261. Είναι ένα πολιτικό γεγονός, τόσο σημαντικό, πού οί 
συνέπειές του στον Ευρωπαϊκό χώρο είναι απροσδιόριστες. "Αν ή έκβαση τής 
μάχης ήταν ή νίκη των Φράγκων ίσως ή πολιτικοκοινωνική καί δημοσιο
νομική όψη τής Ευρώπης νά είχε πάρει σήμερα τελείως άλλιώτικη μορφή.

Είναι ένας σταθμός στή βυζαντινή ιστορία, γιατί όχι μόνο άπό τότε 
άρχίζει ή παρακμή τής φραγκικής κατάκτησης στήν Πελοπόννησο καί γε
νικά των Λατίνων σ’ ολόκληρη τήν κυρίως Ελλάδα, άλλά άνοίγει καί νέους 
ορίζοντες μέ τή δημιουργία τού Δεσποτάτου τού Μορέως πού γίνηκε τελικά 
ό πυρήνας τής νέας ελληνικής σκέψης καί άκτινοβολίας. Δέν είναι μόνο τά 
παλάτια, τά μοναστήρια, οί ναοί, οί καμάρες, οί εικόνες, τά βράχια καί οί 
πλαγιές· είναι τό φως, πού εκεί γίνηκε ’Ιδέα καί σκόρπισε παντού.

Τσως δέν είναι χωρίς σημασία τό οτι, έστω καί συμβολικά, τό 1821, 
ή άνάσταση τού Έθνους ξεκίνησε άπ’ αύτόν τόν Έλλαδικό Χώρο.

Οί Έλληνες μάταια προσπάθησαν, αρχικά, μέ άνοργάνωτες τοπικές 
ενέργειες νά επεκτείνουν τήν κυριαρχία τους καί στις άλλες περιοχές τής 
Πελοποννήσου. Μετά άπό άτυχους, άμφισβητούμενους καί ίσως άσκο
πους αγώνες, μόλις γύρω στις άρχές τού 15ου αιώνα τό Δεσποτάτο τού Μο
ρέως καταφέρνει νά συγκροτηθεί σέ κράτος, πού νά περιλαμβάνει σχεδόν 
ολη τήν Πελοπόννησο. Επιφανείς καί άλλοι πρόσφυγες όλων τών είδών

I. The Lascarids of Nicaea, London 1912.
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άπό τή Βασιλεύουσα, έπιστήμονες, έμποροι, τεχνίτες κ.λ. συρρέουν στό 
Μυστρά.

Είναι περίεργο δτι υπήρξε μία τέλεια άντίστροφη έπίδραση στον Έλ- 
λαδικό, άλλα καί έξω χώρο, τήν περίοδο αύτή, πού ή Βυζαντινή αυτοκρα
τορία σιγά-σιγά κατρακυλάει στήν εξάλειψή της. 'Όσο προχωρεί ή παρακ
μή στο Βυζάντιο τόσο ή έλληνική ιδέα στό Μυστρά, μεγαλώνει καί άναπτύσ- 
σεται αύτεξούσια, μέ ζωντάνια, ξαναγυρίζοντας στά δικά της άρχαϊκά πρό
τυπα, δημιουργώντας μιά άναγεννησιακή μορφή, πού γίνηκε ό πυρήνας 
πνευματικής καί καλλιτεχνικής φλόγας καί διάδοσης σ’ όλη τή δυτική Ευ
ρώπη. Ή πολιτιστική της έπίδραση καί τέχνη ξεπερνά τά όρια του Βυζαν
τίου καί μεταπηδά στον έξωτερικό χώρο, στή Δύση, σφραγίζοντας έτσι μέ 
τήν κλασική έλληνική σκέψη τήν ένδοξη μακραίωνη μεσαιωνική πορεία 
του Ελληνισμού.

Άπό τότε ή Δύση μέ βάση αύτή τήν προσφορά θά προχωρήσει στή δη
μιουργία ενός άνανεωμένου πολιτισμού, πού θεμελιώνεται στήν παρουσία 
τής Ελληνικής Σκέψης σε διάφορες έκδηλώσεις (έκφράσεις), σάν ζωντα
νή συνειδητοποίηση τής άρχής τών πολιτιστικών άξιών, γιά τή δημιουργίο 
νέων μορφών, μέ χρονική προέκταση μέχρι τις ήμέρες μας. Καί ό Νέος 'Ελ
ληνισμός όμως καί αυτός άπό τότε ξεκινά μέ καινούργια μορφή, μέσα άπό 
δυσκολοδιάβατα έμπόδια, κάτω άπ’τήν πίεση τού Τούρκου κατακτητή, άκο- 
λουθώντας άνηφορικά μονοπάτια, πιστός στήν παράδοση, γιά νά φτάσει στήν 
άναγέννησή του καί νά όρθωθεί ψηλά ολόσωμος στό άναστάσιμο σάλπισμα 
τού ’21.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α. Γενικά ίστορικά έργα
1. 'Ιστορία 'Ελληνικού Έθνους Κ. Παπαρρηγοπούλου, τ. 5ος.
2. 'Ιστορία Βυζαντινής αότοκρατορίας Παν/μίου Καίμπριτζ (έκδ. Μέλισσα, τ. 1-2).
3. 'Ιστορία Βυζαντινής αυτοκρατορίας A. Vasiliew, Άθ. 1973
4. 'Ιστορία Έλλην. Έθνους, Εκδοτική ’Αθηνών, τ. 9ος.

Β. Ειδικά 'Ιστορικά έργα
5. 'Ιστορία τής Νίκαιας καί του Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου ’Αντ. Μηλιαράκη, Άθ. 

1898.
6. Ή Φραγκοκρατία στήν Ελλάδα W. Miller (μεταφορά Φουριώτη), Άθ. 1960.
7. La Morée Franque 1 (Texte), A. Bon, Paris 1969.

Γ. Φιλολογικές πηγές καί σχετικές μελέτες
8. Τό Χρονικόν τοΰ Μορέως Π. Καλονάρου, Άθ. 1940.
9. Chroniques étrangères relatives aux expéditions françaises pendant le 13eme siècle
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(μετά σχετικών σημειώσεων). "Οπου καί τό έλληνικό κείμενο τού Παρισινοϋ κώδικα του 
Χρονικού. J. Buchon, Paris 1840-1841.

10. Χρονικόν Μορέως τοπωνυμικά, τοπογραφικά, ιστορικά, Στ. Δραγούμη, Άθ. 1921.
11. Τά Χρονικά του Μορέως Άδ. ’Αδαμάντιου (ΔΙΕΕ τ. 6ος), Άθ. 1906.

Δ. Διάφορες άλλες βοηθητικές μελέτες
12. Γρατιανός Ζώρζης αύθέντης Λευκάδος κλπ.Κ.Χοπφ-I. ΡωμανοΟ, Κέρκυρα 1870.
13. Βυζαντινός Πολιτισμός Στ. Ράνσιμαν, Άθ. 1978.
14. ’Επισκόπηση τής Νεοελληνικής 'Ιστορίας Ν. Σβορώνου, Άθ. 1976.
15. Γεννήθηκα στο 1402 Παν. Κανελλοποΰλου, Άθ. 1967.
16. Τά 150 όνόματα των οικισμών τής Λύγκου κλπ. Σωκρ. Λιάκου,Θεσσαλονίκη 1961.
17. Ό Αύτοκράτωρ Μιχαήλ Παλαιολόγος καί ή ΔΟσις Κ. Γιαννακοπούλου, Άθ. 1969.
18. Le Roi Manfred de Sicile et la bataille de Pelagonie M. Dendias (Melanges Diehl), 

Paris 1930.
19. Ή Καστοριά καί τά μνημεία της Παντ. Τσαμίση, Άθ. 1949,

Παράλειψίς μου θά ήταν νά μήν άναφέρω τις πηγές, δηλ. τούς Βυζαντινούς Γ. Άκρο- 
πολίτη, Νικηφ. Γρήγορά καί Γ. Παχυμέρη άπ’ όπου βασίστηκα, διαλέγοντας μόνο έκλε- 
κτικά τά άπαραίτητα στοιχεία άπ’ τό τεράστιο αύτό ύλικό.

’Επίσης σταχυολόγησα κάποιες απόψεις άπό δυό-τρεΐς μελετητές πού ειδικά μνημο
νεύονται στα άνάλογα σημεία. Σημειώνω συμπληρωματικά ότι πλούσια βιβλιογραφία 
βρίσκει κανείς σέ όλες τις έκδόσεις τών πιό πάνω Γενικών ιστορικών έργων (Α), καί ένας 
γενικότερος άρκετά λεπτομερειακός βιβλιογραφικός όδηγός του Σπ. Άσδραχά περιέχε- 
ται στό βιβλίο του Ν. Σβορώνου πού άνάφερα, (Δ) βιβλ. σημ. άριθμ. 14).
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RÉSUMÉ

Frédéric Rochontzis, La restauration de l’hellénisme et la 
decadence franque. La Bataille de Kastoria (1259).

En 1259 la concurrence et la rivalité qui couvait entre les deux héritiers 
orthodoxes de Byzance, le royaune de Nicée et le despotat Grec d’Epire, con
cernant le rétablissement de l’Empire byzantin, dans tous ses droits hérédi
taires et dans toute sa splendeur précédente, par la récupération de la ville 
latine de Constantinople, se développa à la collision decisive entre les deux 
souverains, dans la Macédoine occidentale, au nord de Kastoria.

Ce fut un heureux hasard pour les Grecs de Nicée et de Paléologue et 
une malchance pour les Francs d’Héllade, la participation des ces derniers 
à cette dispute, en contractant une alliance entre le despote Michel II et leur 
chef le renommé et tout puissant prince d’Achaïe Guillaume de Villehardouin, 
gendre du monarque. Un autre sécour remarquable fut encore rendu à Michel 
d’Epire (d’Arta) par son autre gendre, Mamfred Hohenstaüfen, roi des deux 
Siciles, qui lui envoya ses meilleurs cavaliers Allemands, tandis que lui-même 
ne s’y rendit pas. La bataille au bassin de Pélagonie, eut lieu selon toute pro
babilité vers la fin d’août ou des premiers jours de septembre (1259), au 
point nommé Yorila Longos (Longou), qui correspond à peu près actuel
lement au village Lofi (Λόφοι), dans la plaine de Fiorina. Mais au dernier 
moment la veille de la bataille, le despote avec tout son armée se retire, pour 
des raisons plus ou moins précises. Les Francs malgré les conditions défavo
rables restent sur place et se décident à se battre, mûs par leur esprit cheva
leresque, leur bravoure et leur amour propre. Ce sont les troupes du Sébasto- 
crator Jean, frère du roi de Nicée Michel VIII Paléologue, qui emportent la 
victoire. La défaite des Francs fut complète. La plupart des chefs (des barons) 
et le prince lui-même se rendirent à leurs ennemis.

La bataille de Kastoria en Pélagonie, est un fait politique d’une impor
tance considérable, à cause des conséquences imprévisibles pour le monde 
Européen: désormais non seuleument la voie est libre pour la reprise de Con
stantinople— qui a eu lieu à 1261 par Michel Paléologue—mais en plus, 
elle a permis la réinstallation de Byzance en Morée.

Après trois ans de prison, pour obtenir sa liberté le fier Villehardouin,
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fut forcé de s’entendre avec l’empereur et de lui rendre les forteresses de La- 
cédemonie et de Tsakonia (Mistra, Monembasie, Le Magne, et Géraki).

Si le résultat du combat fut une victoire des Francs, peut-être l’aspect 
au point de vue social, politique et financier d’Europe d’aujourd’hui serait 
tout different. C’est une date remarquable, un grand événement dans l’hi
stoire de Byzance, parce que dès ce moment-là, que commence la chute de 
la domination franque de Péloponnèse, mais aussi en général des Latins dans 
la Grèce proprement dite. En même temps, un horizon nouveau s’ouvre par 
la création du despotat de la Morée, qui devient enfin le noyau du nouvel 
esprit et du rayonnement helléniques, transformés en «Idée» qui se répandra 
dans le monde entier.

Cette pensée, qui jaillit du Mistra Byzantin, se développe libre, aux mo
dèles de l’ancienne Grèce—du moment que dès l’époque de la dynastie des An
ges, vers le 12ème siècle on remarque un retour aux valeurs traditionnelles 
grecques—a crée un aspect de renaissance qui deviendra l’etincelle se propa
geant dans tout l’Occident: dépassant les limites de Byzance, elle appose son 
sceau sur toutes les manifestations intellectuelles en déhors du pays, conciliant 
sa glorieuse marche moyenâgeuse avec l’esprit classique grec.

L’occident avancera en profitant de cette offre, vers la création d’une 
civilisation renouvellée sous une forme plus moderne qui se développe jusqu’ 
à nos jours. Le nouvel hellénisme se met en marche lui-aussi, sous des nou
velles formes, pressé par le conquérant Turc, et avance par des chemins pé
nibles, trébuchant, fidèle à la Tradition, pour se dresser comme un seul homme 
à l’appel révolutionnaire de 1821.

Nous pouvons ajouter que ce n’est pas par hasard, mais peut-être c’est 
un symbole, que le nouvement insurrectionnel grec, a eu lieu dans ces terres 
de la Morée, en 1821.
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