
Η ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΑΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΟΣ 
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΧΗ (1311)

Αιώνες είχον διαρρεΰσει από τής εποχής κατά την οποίαν τό στρατη- 
γικώτερον σημεΐον τής ηπειρωτικής Ελλάδος είχε γνωρίσει την δόξαν τής 
νίκης, άλλ’ εν ταύτφ και την φρίκην τής σφαγής και τοΰ ολέθρου. Έκεΐ 
που παρά τήν δεξιάν ό'χθην τοΰ άνω ροΰ τοΰ όφιοειδώς καί βραδέως προς 
την θάλασσαν κατερχομένου Σπερχειού τά δπλα τού Νικηφόρου Ουρανού, 
ανταξίου στρατηγού τοΰ μεγάλου αύτοκράτορος Βασιλείου τού Βουλγαροκτό- 
νου, κατά τό 996 συνέτριψαν την μεγαλαυχίαν τού ήγεμόνος των Βου?ιγάρων, 
τού τρομερού εκείνου Σαμουήλ. Εύρίσκεται δέ ή θέσις εκείνη ολίγον ανω
τέρω τής τών Θερμοπυλών. Εις τήν αυτήν περιοχήν άπεκροΰσθησαν ο! Γαλά
τσι τού Βρέννου, ένφ 6 ίδιος εΰρε τον θάνατον. Έκεΐ, εάν ό Λέων Σγουρός 
διεπνέετο υπό μεγαλυτέρου πολεμικού μένους καί υπό μικροτέρας διακατεί- 
χετο προσηλώσεως εις τά στενά τοπικώς καί πολιτικώς συμφέροντά του, θά 
έπανελαμβάνοντο άρχομένου τού 13ου αΐώνος πολεμικαί σκηναί άντάξιαι τής 
ιστορίας τοΰ τοπίου. Αιών δέ μόλις είχε διαρρεΰσει από τής ημέρας εκείνης 
κατά τήν οποίαν 6 βασιλεύς τής Θεσσαλονίκης Βονιφάτιος 6 Μομφερρατικός 
σπεΰδων προς Νότον, ΐνα έδραιώση τό κράτος του επί τών ελληνικών εδα
φών, τά όποια είχον επιδικασθή εις αυτόν, είχε διαπιστώσει τήν στρατηγι- 
κότητα τής περιοχής καί είχε προβή εις τήν σΰστασιν τής μαρκιωνείας τής 
Βοδονίτζης καί εις τήν τής βαρωνείας τών Σαλώνων. Τών γεγονότων τού 
1204 συνέπεια ήτο νά γνωρίση ή κυρίως Ελλάς, ύστερα από αιώνων παρέ- 
λευσιν, έντονον πολιτικόν βίον, έστω καί εάν ούτος δεν ήτο ελληνικός. ΕΙς 
τήν χερσόνησον τής Άττικοβοιωτίας καί εις τήν Πελοπόννησον είχον συγκρο- 
τηθή τά άξιολογώτερα φραγκικά κράτη τής ελληνικής ’Ανατολής. “Οπως τών 
παλαιών εκείνων κρατών, τών ’Αθηνών καί τής Σπάρτης, ή ιστορία συνδέε
ται στενώς μέ τήν περιοχήν τών Θερμοπυλών, αΐ όποΐαι, ως γνωστόν, απο
τελούν τάς πΰλας τής Ν. Ελλάδος, οΰτω καί τών φραγκικών, ήτοι τοΰ δου
κάτου τών ’Αθηνών καί τού πριγκιπάτου τής Άχαΐας.

Μετά παρέλευσιν δεκαέξ καί ήμισυ αιώνων έλαβε καί πάλιν χώραν γεγο
νός εις εγγύς τού Κηφισσού ποταμού πεδίον, τό όποιον όπως εκείνο τοΰ 
338 π.Χ. συνεκίνησε βαθύτατα τούς συγχρόνους καί τό όποιον έκρινε τήν 
τύχην τής νοτίου Ελλάδος από πολιτικής άπόψεως. Πρόκειται περί τής ως 
μάχης τοΰ Κηφισσού γνωστής εκείνης μεταξύ τών Φράγκων τής Ελλάδος
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και τών από Βορρά κατερχομένων Καταλανών. Ή μάχη εκείνη φέρει καί 
έτερον κοινόν προς το τής μάχης τής Χαιρωνείας γνώρισμα. Είναι δε τοϋτο 
ή μέχρις ενός σχεδόν πτώσις επίλεκτων άνδρών. Προς τούς τριακοσίους τοϋ 
ίεροϋ λόχου τών Θηβαίων, οί οποίοι μέχρις ενός χωρίς οΰτε βήμα να υπο
χωρήσουν άγωνιζόμενοι έ'πεσον, επιτρέπεται να παραβληθούν οι επίλεκτοι τοϋ 
δουκός των ’Αθηνών Φράγκοι ίππόται, οί όποιοι καί αυτοί πλήν δυο κατά 
τα λεγάμενα συγχρόνου συγγραφέως έ'πεσον1. Μεταξύ δμως τών δυο συμβάν
των, τα όποια κυρίως γεωγραφικώς συνδέονται προς όίλληλα, υπάρχει σοβα- 
ρωτάτη ήθικοϋ περιεχομένου διαφορά. 'Ο θάνατος τών τριακοσίων τοϋ ίεροϋ 
λόχου τών Θηβαίων άπέβη σΰμβολον διά μέσου τών αιώνων, ένφ ό τών 
Φράγκων ιπποτών παρέμεινεν άπλοϋν αιματηρόν επεισόδιον τών άνά την 
’Ανατολήν αγώνων τών τυχοδιωκτών τής Δϋσεως.

Ό λέων τής Χαιρωνείας, ό εις μνήμην τών πεσόντων ιερολοχιτών άνε- 
γερθείς, καθορίζει το πεδίον τής μάχης τοϋ 338. Τά τελευταία ευρήματα 
τής αρχαιολογικής σκαπάνης καθώρισαν το πεδίον τής μάχης τοϋ 480. Ποιον 
δμως το πεδίον τής μάχης τοϋ Κηφισσοΰ τοϋ έτους 1311 ; ’Ιδού το θέμα 
μας. Έπελέξαμεν δε τοϋτο καθόσον οί μέχρι σήμερον περί τής μάχης διαλα- 
βόντες, καί δεν είναι ολίγοι 2, δεν φέρονται συμφωνοϋντες. Σπεύδομεν δ’ εξ 
ύπαρχής να δηλώσωμεν ότι, ό προσδιορισμός τοϋ τοπίου θά γίνη καί επί τή 
βάσει αρχαιολογικών στοιχείων, δχι δμως τών συνήθων τής αρχαιολογικής 
σκαπάνης, άλλ’ εκείνων τών οποίων κατά καιρούς καί συμπτωματικώς έγίνετο 
χρήσις, από τινων δέ δεκαετηρίδων έξαίρεται ή σημασία των διά την ιστορι
κήν έρευναν. Ταΰτα δέ είναι τά τοπωνύμια. Ή αποδεικτική διά τήν ιστο
ρίαν σημασία τών τοπωνυμίων έχει μέχρι τοΰδε έξαρθή έπανειλημμένως, ως 
επίσης έπανειλημμένως έχει γίνει χρήσις τοπωνυμικών στοιχείων δι’ άνάλογον 
προς τον ήμέτερον σκοπόν. Προσεφΰγομεν δέ εις τήν άξιολόγησιν τοϋ νέου 
τούτου αρχαιολογικού στοιχείου, τών τοπωνυμίων, διότι καί αί παραδίδουσαι 
τό γεγονός εκείνο σύγχρονοι ίστορικαί πηγαί δέν είναι, ως θά ίδωμεν, σαφείς. 
Αί πηγαί αΰται είναι ό Νικηφόρος Γρηγοράς3 καί ό Μουντάνερ 4, διά νά 
άρκεσθώμεν εις τήν μνείαν τών σημαντικωτέρων. Ού'τε δμως ό πρώτος, ού'τε 
ό δεύτερος έζησαν τό δράμα τής παρά τον Κηφισσόν συντριβής τής ΰπερη- 
φάνου δυνάμεως τοϋ δουκάτου τών ’Αθηνών έκ τοϋ πλησίον. Ό μέν Ν. 
Γρηγοράς, διά νά άντιπαρέλθωμεν τό γεγονός δτι δταν μέν έλάμβανε χώραν
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1 Ramon Muntaner, Clironique, έκδ. J. A. Buchon (Collection des 
Chroniques nationales franiaises, t. V-VI), Paris 1827, κεφ. 240 ( a. 253).

2 *0 τελευταίος περί τής μάχης διαλαβάν είναι ό Κ. Setton, Catalan 
domination of Athens 1311 - 1388 ( εις τήν σειράν The Mediaeval Academy of 
America), Cambridge, Mass. 1948, δπου ( a. 7-12) εκτενής βιβλιογραφία.

3 Νικηφόρου Γρήγορά, ’Ρωμαϊκής ιστορίας λόγοι ΚΔ', εκδ. Βόννης 1829.
4 ”Ενθ’ άνωτ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:57 EEST - 3.236.241.27



360 Γεωργίου Τ. Κόλια

ή σύγκρουσις αυτός ήτο μόλις δεκαπενταετής, δταν δέ έγραφεν έτέλει υπό 
δυσμενείς συνθήκας1, έζη εις την Κωνσταντινούπολή, ενφ 6 Μουντάνερ εΐχεν 
ήδη προ τής μάχης εγκαταλείψει τήν Ελλάδα, έπανελθών εις τήνΔύσιν2.

Άλλ’ ας ίδωμεν εκ τοϋ πλησίον και εν συντομία τήν εξέλιξιν των γεγο
νότων τα όποια ωδήγησαν εις τήν σφαγήν παρά τον Κηφισσόν3.

* * *

"Οταν μετά δύο δλων ετών καταδρομάς άνά τήν παραλιακήν και μεσό
γειον Θράκην οί Καταλανοί έκριναν, δτι ή χώρα εκείνη δεν παρείχε πλέον 
σοβαράς δυνατότητας λείας καί αιχμαλωσίας, άπεφάσισαν νά μετακινηθούν 
προς δυσμάς. Άπέβλεπον κατά τά λεγόμενα τοϋ Ν. Γρήγορά4 εις τήν λείαν, 
ταύτοχρόνως δμως καί εις άναζήτησιν καταλλήλου τόπου προς μόνιμον εγκα- 
τάστασίν των. Επικειμένου τού χειμώνος τοϋ έτους 1307 είσέβαλον εις τήν 
Μακεδονίαν πορευθέντες κατά μήκος των ακτών τοϋ βορείου Αιγαίου. 
« Κάκεΐ, τά πλεΐστα καταστρεψάμενοι καί πολλής εαυτούς τής έκ τών λάφυ
ρων έμπλήσαντες ωφελείας στρατοπεδευουσι περί τήν Κασσανδρείαν »5. Ή 
περιοχή τής Κασσάνδρας είναι λόγφ κλίματος πλέον ή κατάλληλος προς 
παραχείμασιν. Έκεΐ περιχαρακωθέντες άπεσκόπουν ερχομένης τής Άνοίξεως 
νά έπέλθουν εναντίον τής μακεδονικής πρωτευούσης τής οποίας τά πλούτη 
ως καί αί εν αυτή τότε διατρίβουσαι δυο αύτοκράτειραι, Ειρήνη, σύζυγος 
τοϋ αύτοκράτορος Ανδρονίκου Παλαιολόγου, καί Μαρία, σύζυγος τοϋ υίοϋ 
εκείνου καί συναυτοκράτορος Μιχαήλ, άπετέλουν άκατανίκητον δέλεαρ. Αί 
έναντι τής Μακεδονίας διαθέσεις τών Καταλανών προβάλλουν μέσφ τής επι
γραφής τής σφραγΐδος των « Στρατιά τών Φράγκων τών αρχόντων τοϋ βασι
λείου τής Μακεδονίας»6. Άναμφιβόλως ούτοι άπέβλεψαν εις άναβίωσιν τοϋ 
προ αίώνος σχεδόν συγκροτηθέντος καί ταχέως έκλιπόντος κράτους τοϋ Βο- 
νιφατίου τοϋ Μομφερρατικοϋ.

Πράγματι οι Καταλανοί με τήν έλευσιν τής άνοίξεως τοϋ έτους 1308

1 Πρβλ. Krumbacher, BLG2, σ. 295.
2 Ούτος εΐχεν αναχωρήσει πρό τοΰ 1308. Ίδ. Buchon, Chroniques etran- 

geres relatives aux expeditious franpaises pendant le XIIIe siecle, Paris 1840, 
σ. LVII.

3 Διά τήν αλληλουχίαν τών έν Μακεδονίρ καί Θεσσαλίςι γεγονότων ίδ. Rubio 
y Lluch, La compagnie Catalane sous le cotnmandement de Thibaut de 
Chepoy ( Campagnes de Macedoine et de Thessalie 1307 - 1310 ), traduit du 
Catalan par G. P. Cicellis, Athenes 1955. Έδημοσιεύθη έν L’Hellenisme Con- 
temporain Serie, 86me annee, fasc. 4-6, 9^me annee fasc. 1.

4 ”Evfr' άνωτ., VII 6, σ. 244, 21 έξ.
δ ”Εν0·’ άνωτ., VII 6, σ. 245, 9 έξ.
6 Ο ύ. Μίλλερ, 'Ιστορία τής Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι ( 1204 -1566 ), μτφρ. 

Σπ. Λάμπρου, Άθήναι 1909 - 1910, σ. 305 καί 310.
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έγκατέλειψαν τό στρατοπέδου τής Κασσανδρείας. Ενωρίς όμως διεπίστωσαν, 
δτι τά πράγματα δεν ήσαν ως τα έπεθύμουν. Ό αυτοκράτωρ κατά τήν διάρ
κειαν τού χειμώνος είχε λάβει μέτρα τοιαΰτα ώστε ή θέσις των εν Μακεδονία 
νά άποβή δυσχερής. Άναδιωργάνωσε τήν άμυναν των πόλεων τής μακεδονικής 
υπαίθρου, διέταξεν δπως άνθρωποι καί κτήνη καταφυγουν εντός τών τειχών 
γειτονικών πόλεων, καί γενικώς τήν ερήμωσιν τής υπαίθρου χώρας παντός 
αγαθού. Τέλος φοβούμενος αναστροφήν τών Καταλανιών προς τήν Θράκην, 
άπέφραξε τήν από Μακεδονίας προς αυτήν δίοδον διατάξας τήν άνέγερσιν 
τείχους παρά τήν Χρυσουπολιν (Καβάλαν), καθέτου επί τής Έγνατίας όδοϋ1. 
Ό πλανήτης, ως τούτον ονομάζει ό Γρηγοράς, στρατός εκείνος δεν πιέζεται 
μόνον υπό τής πείνης, αλλά κατατρύχεται καί υπό τού φόβου, δτι ήτο δυνα
τόν ό αυτοκράτωρ, δ δεσπότης τής ’Ηπείρου, δ σεβαστοκράτωρ τών Νέων 
Πατρών καί δ ήγεμών τών Σέρβων, ΰποψιαζόμενοι κεχωρισμένως εναντίον 
των επίθεσιν τών Καταλανών, νά συνασπισθούν εις κοινόν εναντίον των 
αγώνα. Πριν ή είναι αργά έστράφησαν προς τήν προσιτωτέραν δι’ αυτούς 
δδόν. ΤΗτο δέ αυτή ή προς νότον, προς τήν Θεσσαλίαν, διανοιγομένη. Άπέ- 
βλεψαν εις τήν κατάκτησιν τής πλούσιας εις τρόφιμα Θεσσαλίας είτε καί 
τίνος νοτιωτέρας περιοχής, δπου εγκαθιστάμενοι θά έθετον τέρμα εις τον 
πλάνητα βίον των ή καί από δπου θά έπετύγχανον επάνοδον εις τάς εστίας 
των, αφού προηγουμένως θά συνεβάλλοντο μέ μίαν τών ναυτικών δυνάμεων 
τής εποχής, τήν Βενετίαν ή τήν Γενούην. ’Άλλως τε μέ αυτούς διατρίβοντας 
εν Κασσανδρεία ήλθεν εις διαπραγματεύσεις δ μέγας δούξ τών ’Αθηνών 
Γουίδων Β' Δελαρός, δι’ από κοινού αγώνα προς άνάκτησιν τών έν Πελοπον- 
νήσφ δικαιωμάτων εκείνου 2.

Τον χειμώνα τού 1308 προς τό 1309 οί Καταλανοί διήλθον εστρατο- 
πεδευμένοι είς σημεΐον εγγύς τών προς τον Θερμαϊκόν κόλπον προσβάσεων 
τού Όλυμπου καί τής ’Όσσης. Ή δέ διαρπαγή τής πέριξ περιοχής παρέσχεν 
είς εκείνους τά προς τό ζήν αναγκαία. Τήν άνοιξιν τού 1309 εΐσέβαλον διά 
τής κοιλάδος τών Τεμπών είς τον ελληνικόν σιτοβολώνα, τήν Θεσσαλίαν, 
χωρίς νά συναντήσουν άντίστασιν. Τούτο δέ διότι τότε ή Θεσσαλία άνήκεν 
εις τον νεαρόν καί ασθενικόν σεβαστοκράτορα τών Νέων Πατρών Ίωάννην Β' 
’Άγγελον (1303-1318). Τό υπόλοιπον τού έτους εκείνου καί τό μέχρι τής 
άνοίξεως τού επομένου έτους (1310) διάστημα οί Καταλανοί κατηνάλωσαν 
έν Θεσσαλίςι «δηούντες καί διαφθείροντες δσα μή εντός τειχών ήσαν»3. 
Παρά τήν τελευταίαν ταύτην μαρτυρίαν τού Γρήγορά φαίνεται δτι τά πρά

Ή μεταξύ Καταλανών καί μεγάλου δουκός τών ’Αθηνών μάχη (1311) 361

1 Ν. Γρήγορα, ένθ" άνωτ., VII 6, σ. 216, 1 έξ.
2 Mutitaner, ένθ’ άνωτ., κεφ. 210, σ. 250. Χρονικόν τοϋ Μορέως, στ. 

7271 έξ. (έκδ. John Schmitt, London 1901).
3 Ν. Γρήγορά, ενθ’ άνωτ., VII 7, σ. 219, 10.
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362 Γεωργίου Τ. Κόλια

γματα δεν έξειλίχθησαν κατά τρόπον άμέτοχον κινδτίνων καί δοκιμασιών 
καί δΓ αυτούς τούς εισβολείς. Οι τού δουκάτου τών Νέων Πατρών, άδυνα- 
τοΰντες οί ίδιοι νά εμποδίσουν άποτελεσματικώς τούς Καταλανούς εις τό έ'ρ- 
γον των τής καταστροφής καί τής διαρπαγής, άπηυθΰνθησαν προς τον αύτο- 
κράτορα ζητοΰντες βοήθειαν *. Δΰο ήσαν αί μάχαι τάς οποίας ό αποστολείς 
στρατηγός τοΰ αύτοκράτορος Άνδρέας Χανδρηνός, έπικουρούμενος υπό τών 
κατοίκων, ως δέ μαρτυρεί τό Χρονικόν τοΰ Γαλαξειδίου1 2 καί υπό προσελ- 
θόντων κατόπιν προσκλήσεως τοΰ αύτοκράτορος κατοίκων τοΰ Γαλαξειδίου 
καί τοΰ Λοιδωρικίου, έκέρδησεν εις βάρος τών Καταλανών3.

Οι Καταλανοί είχον προωθηθή μέχρις ’Όρθρυος. Ήλθον δέ οΰτω εις 
επαφήν με την ζώνην συμφερόντων τοΰ φραγκικοΰ δουκάτου τών ’Αθηνών. 
Φέρονται μάλιστα ως κρατήσαντες τοΰ 'Αλμυρού. Τα πράγματα εν Θεσσαλίφ 
δεν ήσαν ευχάριστα τόσον διά τούς εντοπίους ό'σον καί διά τούς επιδρομείς. 
Καί οι μεν καί οί δέ άνεζήτουν διέξοδον. Οί μέν τών Νέων Πατρών εύρον 
τοιαΰτην εις τήν μνημονευθεϊσαν συμμαχίαν των μέ τον αύτοκράτορα τής 
Κωνσταντινουπόλεως καί τον δεσπότην τής ’Ηπείρου, οί δέ Καταλανοί εις 
τήν αποδοχήν τής προσκλήσεως τοΰ μεγάλου δουκός τών ’Αθηνών προς 
συνεργασίαν εναντίον τών προηγουμένων. Τήν πρόσκλησιν τοΰ δουκός τών 
’Αθηνών ύπηγόρευσεν ή έξέλιξις τής εσωτερικής καταστάσεως εις αυτό τούτο 
τό δουκάτον τών ’Αθηνών ως καί ή τοιαΰτη εις τό τών Νέων Πατρών. Καί 
ιδού πώς έχουν άκριβέστερον τά πράγματα.

Τήν 51Ίν ’Οκτωβρίου 1308 6 Γουΐδων Β', ό τελευταίος τοΰ οίκου 
τών Δελαρός δούξ τών ’Αθηνών, άπέθνησκεν. Οΰτος είχεν άναλάβει τήν 
έπιτοοπίαν τοΰ μνημονευθέντος ανηλίκου καί ασθενικού σεβαστοκράτορος 
τών Νέων Πατρών ανεψιού του Ίωάννου Β' (1303-1318). Οΰτω τά συμ
φέροντα καί ενδιαφέροντα τοΰ φραγκικοΰ εκείνου κράτους τών ’Αθηνών 
εΐχον έπεκταθή προς βορράν μέχρι τής ’Όρθρυος καί πέραν αυτής επί τής 
Θεσσαλίας. Οί τά πρώτα φέροντες εν τφ δουκάτφ τών Νέων Πατρών άνη- 
συχοΰντες διά τό ενδεχόμενον τής αρπαγής τοΰ δουκάτου από μέρους τών 
Καταλανών είτε καί τής υπαγωγής τούτου εις τό τών ’Αθηνών συνήργησαν 
εις τήν σύναψιν τής μνημονευθείσης μέ τον αύτοκράτορα τής Κωνσταντινου
πόλεως καί τον δεσπότην τής ’Ηπείρου συμμαχίας. Μάλιστα οί εν Κωνσταν- 
τινουπόλει, ’Άρτη καί Νέαις Πάτραις φέρονται υπό τοΰ χρονογράφου Μουν-

1 Θεοδούλου, ρήτορος τοΰ μαγίστρου, Πρεσβευτικός προς τόν βασιλέα 
’Ανδρόνικον τόν Παλαιολόγον, έκδ. J. Boissonade, Anecdota Grseca, Paris 
1830, τ. Β', σ. 199.

2 Χρονικόν ’Ανέκδοτον Γαλαξειδίου, εκδ. Κ. Σάδ·α, Άδη ναι 1865, σ. 205.
8 Τά κατά τήν δράσιν τοΰ Χανδρηνοϋ ίδ. Θεοδούλου, ρήτορος τοΰ μαγί

στρου, ένδ-’ άνωτ., Boissonade, Anecdota Graeca, Β', σ. 188-211 καί δή 
σ. 199-201.
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τάνερ ως συμβληθέντες μέ αντικειμενικόν σκοπόν, όπως παρεμποδίσουν την 
υπό τοΰ δουκάτου των ’Αθηνών έπαπειλουμένην προσάρτησιν τοϋ υπό την 
ήγεσίαν τοΰ ασθενικού Ίωάννου Β' τελοϋντος τοιοΰτου των Νέων Πατρών. 
Ό έπισυμβάς θάνατος τοϋ μεγάλου δουκός των ’Αθηνών Γουΐδωνος Β' 
έφάνη προς στιγμήν άπλουστεύων τά πράγματα. Αί Ν. Πάτραι έχειραφετή- 
θησαν τής ξενικής επιτροπίας. Διάφορον όμως γνώμην έ'τρεφεν δ διάδοχος 
τοϋ Γουΐδωνος Βαλθέρος Βριέννιος, κόμης τοϋ Άλητίου (Eecce). Ό νέος 
δούξ τών ’Αθηνών, γενναίος και δραστήριος ως ήτο, ευθύς άμα τή άναλήψει 
τής αρχής κατέστησε φανερόν ότι κάθε άλλο παρά θά άνεγνιόριζε την έγκα- 
τάστασιν προστασίας τής αυτοκρατορίας τής Κωνσταντινουπόλεως επί τών 
χωρών τοϋ σεβαστοκράτορος Ίωάννου Β'. Ήτο άπεφασισμένος νά φθάση 
καί εις ένοπλον αγώνα. Τοΰτο δέ καί έγινε.

'Ο Βριέννιος έγκαταλιπών την έδραν του έπορεύθη προς Βορράν, καί 
διέβη τά σύνορα τοϋ δουκάτου τών Νέων Πατρών. Καί πράγματι την δ^ν Ιου
νίου 1310 εύρίσκομεν αυτόν έν Λαμία1. ’Εκεί κατά πάσαν πιθανότητα επανέ
λαβε τάς διαπραγματεύσεις, τάς οποίας ήδη δ προκάτοχός του είχεν αρχίσει 
μετά τών Καταλανών, ότε ακόμη εκείνοι διέτριβον έν Κασσανδρείςι. Αί διαπρα
γματεύσεις έκεΐναι κατέληξαν εις συμφωνίαν2. Οί Καταλανοί προσελαμβά- 
νοντο εις την υπηρεσίαν τοΰ Βριεννίου δι’ εξ μήνας έναντι τοϋ ικανοποιητικού 
μισθοΰ τών τεσσσάρων ουγκιών δι’ έκαστον πάνοπλον ιππέα, δύο ουγκιών 
δι’ έκαστον ψιλόν ιππέα, μιας δέ ουγκιάς δι’ έκαστον πεζόν. Προκατεβλή- 
θησαν εις αυτούς οϊ μισθοί δύο μηνών καί οί Καταλανοί δεν έβράδυναν νά 
παράσχουν δείγματα τής αντιμισθίας των. Εντός έξ μηνών κατώρθωσαν νά 
καταλάβουν τριάκοντα καί πλέον κάστρα τών αντιπάλων3, νά διαρπάσουν 
την χώραν εκείνων καί νά τούς αναγκάσουν όπως έλθουν εις διαπραγματεύσεις 
μετά τοΰ δουκός τών ’Αθηνών. Αί έπιτυχίαι έκεΐναι τών Καταλανών εΐχον 
ως αποτέλεσμα την σύναψιν συνθήκης ειρήνης μεταξύ αύτοκράτορος, δεσπό
του τής ’Ηπείρου καί δουκός τών Ν. Πατρών άφ’ ενός καί τοΰ δουκός τών 
’Αθηνών άφ’ ετέρου4. 'Οδήγησαν όμως καί εις την σφαγήν παρά τάς όχθας 
τοϋ Κηφισσοΰ.

Κατά τον 90ν αιώνα έκυκλοφόρει μεταξύ τών Ελλήνων παροιμία

*Η μεταξύ Καταλανών καί μεγάλου δουκός των ’Αθηνών μάχη ( 1311 ) 363

1 Τοΰτο συνάγεται έκ δωρητηρίου εγγράφου τής 6 ’Ιουνίου 1310, τό όποιον ό 
ίδιος έν Λαμίςι υπογράφει. Ίδ. Gregorovius, Der Zug der catalanischen 
Companie nach Bootien und die Schlacht am Kephissos, έν Sitzungsberichte 
d. bayer. Akadetnie d. Wissenschaften, Historiscke Classe. Sitzung vom 8 
Januar 1887, σ. 25-40, σ. 30. Μίλλερ, ένθ’ άνωτ., σ. 318.

2 Τούς όρους ταύτης ίδ. Muntaner, ένθ’ άνωτ., κεφ. 240, σ. 250 έξ.
3 Ό αριθμός οϋιος παρεχόμενος υπό τοϋ Muntaner φαίνεται είς ήμάς υπερ

βολικός.
4 Muntaner, ένθ’ άνωτ., κεφ. 240, σ. 251.
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364 Γεωργίου Τ. Κόλια

« Φράγκον, φίλον έ'χης, γείτονα μή έχης »\ Αυτή φαίνεται ίσχύουσά πως 
καί ως προς τούς Καταλανούς δχι μόνον διά τούς “Ελληνας, άλλα καί δι’ αυ
τόν ακόμη τον Φράγκον δοΰκα των ’Αθηνών Βριέννιον. 'Ο τελευταίος, δταν 
είδε τήν ειρήνην καί την θέσιν του βελτιωμένην κατά τά βόρεια σύνορα τοϋ 
δουκάτου του, έ'δειξεν εις τούς συμμάχους του, δτι τοϋ ήσαν ανεπιθύμητοι. 
Καί ακριβώς, άφοϋ έξέλεξεν έκ τών τάξεων τών Καταλανών διακοσίους ιππείς 
καί τριακοσίους πεζούς έκ τών καλυτέρων, τούς οποίους ύποσχεθείς μισθόν 
καί γαίας προς έγκατάστασιν προσέλαβεν εις τήν υπηρεσίαν του, διέταξε τούς 
λοιπούς νά έγκαταλείψουν τά εδάφη του, άφοϋ προηγουμένως παραδώσουν 
εις αυτόν τά δσα εΐχον καταλάβει κάστρα. Ή θέσις εκείνων άπέβαινε καί 
πάλιν δυσχερής. Είχον πιστεύσει δτι μετά τήν επιτυχή εκείνην συνεργασίαν 
θά ήτο δυνατόν νά τερματισθή ό πλάνης βίος των.’Ηρνήθησαν νά συμμορφω
θούν προς τάς διαταγάς τοϋ δουκός καί άφοϋ ύπέμνησαν τήν έναντι αυτών 
οφειλήν τών δεδουλευμένων μισθών τεσσάρων μηνών, προέτειναν νά άνα- 
γνωρίσουν αυτόν ως κύριον τών προσφάτων κατακτήσεών των υπό τον δρον 
νά παραμείνουν εκεί, καί τοϋτο καθόσον δεν έβλεπον ποΰ θά ήτο δυνατόν 
δι’ αυτούς νά καταφύγουν. Ή άπάντησις τοϋ Βριεννίου ήτο έμπλεως μεγα- 
λαυχίας. Άπήντησε, καθ’ α λέγει ό Μουντάνερ, δτι συντόμως θά δείξη εις 
αυτούς τήν δύναμίν του8.

Ό χειμών τοϋ 1310 προς τό 1311 διέρρευσεν έν μέσφ προπαρασκευών 
τοϋ δουκός. Οί Φράγκοι τιμαριούχοι τής άνατολικής Στερεάς, τών νήσων 
καί τής Πελοποννήσου άνταπεκρίθησαν εις τήν πρόσκλησιν τοϋ Βαλθέρου 
Βριεννίου3. Άρχομένης δέ τής άνοίξεως τοϋ 1311 ό Βριέννιος ευρέθη επί 
κεφαλής δυνάμεως δσης ουδέποτε είχε διατελέσει υπό τάς διαταγάς δουκός τών 
’Αθηνών. Αί δύο σύγχρονοι πηγαί διάφορον δίδουν τών συγκεντρωθεισών 
δυνάμεων άριθμόν, ούχ ήττον δμως καί αί δύο μέγαν. Ουτω ό Καταλανός 
χρονογράφος Μουντάνερ4 δίδει τον άριθμόν τών επτακοσίων ιππέων Φράγ
κων καί είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεζών. Ό Ν. Γρηγοράς5 άναβιβάζει τάς 
δυνάμεις έκείνας εις εξ χιλιάδας τετρακοσίους ιππείς καί εις υπέρ τάς οκτώ 
χιλιάδας πεζούς. Ένφ τέλος τό άραγωνικόν Χρονικόν τοϋ Μορέως6 εις δύο 
χιλιάδας ιππείς καί εις τέσσαρας χιλιάδας πεζούς. 'Οπωσδήποτε αί δυνάμεις 
έκεΐναι ήσαν σοβαραί διά τήν εποχήν περί τής οποίας ό λόγος καί επ’αυτών 1 2 3 4 5 6

1 Einhard (Eginhard), Vita Caroli Magni. 'Η παραπομπή έκτου 
K. Άμάντου, 'Ιστορία τοΰ Βυζαντινού κράτους, Α", σ. 390, σημ. 2.

2 "Eve·’ άνωτ., κεφ. 240, σ. 251. Ίδ. Χρονικόν Μορέως, στ. 7290. Ό Γρήγο
ρος (σ. 252, 3 ) λέγει δτι έζήτησαν άδειαν διελεύσεως διά τής χώρας τοΰ δουκός.

3 Ποιοι οϋτοι ίδ. Μίλλερ, ένθ’ άνωτ., σ. 319.
4 Κεφ. 240, σ. 251 - 252.
5 VII 7, σ. 252 -253.
6 Έκ τοΰ Μίλλερ, ένθ’ άνωτ. σ. 320.
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βασιζόμενος ό Βριέννιος ήλπιζεν όχι μόνον τούς Καταλανούς νά συντρίψη, 
« άλλα καί πάσας εφεξής χώρας καί πόλεις άχρι Βυζαντίδος έξειν υποχει
ρίους»1. Συνέβη όμως εντελώς τό αντίθετον!

Ή θέσις των Καταλανών, οί όποιοι άνήρχοντο εις τρεις χιλιάδας πεντα- 
κοσίους ιππείς καί εις τέσσαρας χιλιάδας πεζούς επί πλέον αριθμός αιχμαλώ
των των, οί όποιοι ένετάχθησαν είς τάς τάξεις των ως τοξόται, άπέβη δεινή. 
Νά υποχωρήσουν προς βορράν ; Θά προσέκρουον εις τάς υπό τον Άνδρέαν 
Χανδρηνόν δυνάμεις. Εΐχον δέ γνωρίσει καί μάλιστα όχι προ μακροϋ χρόνου 
τάς ικανότητας εκείνου καί την μαχητικότητα τών στρατιωτών του. ’Άλλως 
τε τοιοϋτό τι θά έφερεν αυτούς καί πάλιν μακράν τής είς την Δύσιν αφετη
ρίας των, επί πλέον δέ εις περιοχήν ή οποία δεν προσεφέρετο εις λεηλασίαν, 
καθόσον αυτοί μόλις την εΐχον διατρέξει λεηλατοΰντες καί αίχμαλωτίζοντες. 
Προς νότον, λοιπόν, διηνοίγετο δι’ αυτούς οδός είτε λείας είτε καί επανόδου 
οΐκαδε, είτε ακόμη καί μονίμου έγκαταστάσεώς των, έφ’ όσον βεβαίως ήθε- 
λον κατισχΰσει τοϋ αντιπάλου των δουκός τών ’Αθηνών. Προς νότον επίσης 
παρώθουν αυτούς καί οί τοϋ δουκάτου τών Ν. Πατρών. Ούτοι μαθόντες 
τήν έ'ντασιν τών σχέσεων Καταλανών καί μεγάλου δουκός παρενέβησαν προ- 
τείνοντες εΐς τούς πρώτους τήν χορήγησιν χρημάτων καί οδηγών, οί οποίοι 
θά ώδήγουν αυτούς έν ασφαλείς? διά μέσου δυσβάτων περιοχών τοϋ δουκάτου 
προς τήν Βοιωτίαν καί τήν Άχαΐαν, « χώραν άβράν τε καί εϋκαρπον καί πολ- 
λάς κεκτημένην τάς χάριτας καί ά'μα προς οΐκησιν επιτηδειοτάτην πασών » 2. 
Τά πάντα συνηγορούν υπέρ τής άντιλήψεως ότι οί Καταλανοί ή θά άπέθνη- 
σκον πίπτοντες είς τό πεδίον τής μάχης ή θά έ'ζων εν δόξη. ’Αλλά ποιον ήτο 
τό πεδίον τής μάχης, όπου έκρίθη ή τύχη εκείνων ;

Οΰτω έφθάσαμεν είς τό έπίμαχον σημεΐον τοϋ θέματός μας. Αί περι- 
γραφαί τών συγχρόνων Γρήγορά καί Μουντάνερ φέρουν προς σημεΐον τής 
υπό τοϋ Κηφισσοΰ διαρρεομένης χώρας. Άντιθέτως αί παραλλαγαί, ελληνική 
καί γαλλική, τοϋ Χρονικοΰ τοϋ Μορέως καί ό Σανοΰδος αναφέρουν τον 
Αλμυρόν, ως πεδίον τής μάχης. Διαφωνοϋν αί πηγαί, διόλου περίεργον τό 
ότι διαφωνοϋν καί οί νεώτεροι έρευνηταί. Οί μέν δέχονται τήν πόλιν τής 
Θεσσαλίας, οί δέ τουναντίον δέχονται παρόχθιον τοϋ Κηφισσοΰ εγγύς τής 
Κωπαΐδος σημεΐον· Καθώς έλπίζομεν νά άποδείξωμεν, οί τελευταίοι εύρίσκον- 
ται εγγύτερον προς τά πράγματα χωρίς όμως καί νά επιτυγχάνουν απολύτως. 
Πριν ή όμως προβώμεν είς τήν άνάπτυξιν τών άπόιρεών μας επί τοϋ πεδίου 
τής μάχης, ας ίδωμεν τά κατ’ αυτήν.

* * *

Μέ τήν έλευσιν τής άνοίξεως τοϋ έτους 1311, κατά τήν γνώμην μας, οί

1 Γρήγορά, ενθ’ άνωτ., VII 7, σ. 253, 3 -4.
2 Γρήγορά, ενθ’ άνωτ., VII 7, 250, 5 έξ.
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Καταλανοί εύρέθησαν έστρατοπεδευμένοι, συμφώνως προς τά λεγάμενα των 
δυο συγχρόνων τών γεγονότων συγγραφέων Νικηφόρου Γρήγορά και Μουν- 
τάνερ1 2, εις σημεΐον νοτίως τών Θερμοπυλών· Και ό μεν Μουντάνερ όμιλε! 
άορίστως περί σημείου εγγύς τών ’Αθηνών*, ό Γρήγορός3 όμως προβαίνει 
σαφέστερος όμιλών περί σημείου έπ'ι τής δεξιάς όχθης τού Κηφισσοϋ ποτα
μού. Ώς δέ θά δείξωμεν, πλησίον τού ποταμού εκείνου πράγματι είχον στρα- 
τοπεδεύσει οι Καταλανοί, όχι όμως εις σημεΐον, τό όποιον ή μέχρι τούδε 
ιστορική ερευνά έχει άποδεχθή. Έν πάση περιπτώσει οί Καταλανοί άρχομέ- 
νης τής άνοίξεως τού έτους εκείνου εύρέθησαν νοτίως τών βορείων συνόρων 
τού δουκάτου τών ’Αθηνών.

Άντιθέτως ό Βριέννιος την αυτήν εποχήν εύρέθη επί κεφαλής τών 
άξιομάχων δυνάμεων του πέραν τών συνόρων τού δουκάτου του, εις περιοχήν 
ή οποία άνήκεν εις τό δουκάτον τών Νέων Πατρών καί τήν οποίαν προ 
ολίγων μηνών χάρις εις τήν αρωγήν τών σημερινών του εχθρών είχε κατα
λάβει, καί ακριβώς εις τήν Λαμίαν, τό Ζητούνι τών μεσαιωνικών χρόνων. 
Ή εκεί παρουσία τού Βριεννίου μαρτυρεΐται από τήν έν Λαμίφ κατά τήν 10 
Μαρτίου 1311 συνταγεΐσαν διαθήκην του4. ’Ασφαλώς δέ θά είχε φθάσει εκεί 
τουλάχιστον πρό τινων ημερών προ τής 10 Μαρτίου. 'Ο Βριέννιος γενναίος 
καί πεπειραμένος στρατιώτης τελεί επί κεφαλής έπιλέκτου δυνάμεως. ’Αποβλέ
πει εις τήν συντριβήν τών αντιπάλων του, μάλιστα δέ κατά τά λεγάμενα τού 
Γρήγορά, ως εΐπομεν, φιλοδοξεί έτι μεγαλύτερα, ήτοι έπέκτασιν τών κτήσεων 
του προς βορράν εις βάρος τών αύτοκρατορικών τοιούτων, ενδεχομένως καί 
μέχρις αυτής τής Κωνσταντινουπόλεως. Γνωρίζει όμως παραλλήλως τήν απο
φασιστικότητα καί μαχητικότητα τών πρό τών ποδών του αντιπάλων, τών 
Καταλανών, ώς επίσης καί τά άδηλα τής μάχης. ’Άλλως πως είναι αδύνατον 
νά ερμηνευθή τό γεγονός τής συντάξεως διαθήκης όλίγας ημέρας πρό τής 
μάχης.

Ό μέγας δούξ έν Λαμία ευρισκόμενος έχει πληροφορηθή τό σημεΐον 
στρατοπεδεύσεως τών Καταλανών καί τήν έπομένην ή μεδεπομένην τής 10 
Μαρτίου έξέρχεται τής πόλεως με κατεύθυνσιν προς νότον. ’Εκεί που, ώς 
εΐπομεν, εις σημεΐον τής υπό τού Κηφισσού διαρρεομένης χώρας συγκρούεται

1 Έκ πρώτης όψεως μόνον διαφέρει τό επίσης σύγχρονον Χρονικόν τοϋ Μο- 
ρέως, διότι ώς έν συνεχεία θά δειχθη και τά ύπ’ αΰτοΰ παραδιδόμενα δεν ανατί
θενται είς λεγάμενα τών Γρήγορά καί Μουντάνερ.

2 Κεφ. 240, σ. 252 : Mais ceux-ci, qui le surent, sortirent avec leurs 
femmes et leurs enfants en une plaine pres d’Athenes.

3 Ένθ’ άνωτ., VII 7, σ. 251 -252.
4 D’A r b o i s d e J ub a i n v i 11 e, Voyage paleographique dans le de- 

partement de l’Aube, Troyes et Paris 1855, σ. 332 έξ. Ή παραπομπή έκ τοΰ 
Gregorovius, ένθ’ άνωτ., σ. 37 -38. Ίδ. καί Μίλλερ, ένθ’ άνωτ., σ. 323.
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μέ τον αντίπαλον καί επαληθεύουν τά κακά προαισθήματα υπό των οποίων 
διακατείχετο, ως τοΰτο μαρτυρεί ή σύνταξις τής διατθήκης του. Τά προαι
σθήματα εκείνα θά ενετάθησαν, άναμφιβόλως, καί από συμβάν επικείμενης 
πλέον τής μάχης. 'Ως ήδη εΐπομεν, 6 Βριέννιος καταγγείλας την μετά των 
Καταλανών συμβασιν έδέχθη νά κρατήση, καί πράγματι εκράτησεν εις την 
υπηρεσίαν του, κατ’ απόλυτον εκλογήν του, διακοσίους ιππείς καί τριακοσίους 
πεζούς. Οί επίλεκτοι εκείνοι Καταλανοί, οί όποιοι μέχρι τότε ήγνόουν επα
κριβώς τάς προθέσεις τοϋ μεγάλου δουκός έναντι των συμπατριωτών των καί 
συμπολεμιστών των, δταν διεπίστωσαν, δτι αντικειμενικός σκοπός τών προε
τοιμασιών καί μετακινήσεων τοΰ Βριεννίου ήτο ή συντριβή τών ομοεθνών 
καί συμπολεμιστών των, προέβησαν εις τά μάλιστα αρρενωπήν καί τιμητικήν 
δι’ αυτούς ενέργειαν. Έν σώματι παρουσιάσθησαν εις τον Βριέννιον. Τά 
δσα είπον εις αυτόν μάς διασώζει ό συμπατριώτης των χρονογράφος Μουν- 
τάνερ. "Εχουν δ’ ως εξής: « Κύριε, οί αδελφοί μας είναι εδώ. Βλέπομεν, δτι 
•θέλετε νά τούς εξοντώσετε. Τοΰτο δμως είναι άδικον, είναι έγκλημα. Σάς 
δηλοϋμεν ως έκ τούτου, δτι θέλομεν νά άποθάνωμεν μαζί των. Σάς άψηφοϋ- 
μεν καί κηρύσσομεν τούς εαυτούς μας άπηλλαγμένους τών απέναντι σας υπο
χρεώσεων ». ’Έμπλεως μεγαλαυχίας ήτο ή άπάντησις τοϋ μεγάλου δουκός. 
Πηγαίνετε νά χαθήτε μαζύ μέ τούς άλλους, ήτο πράγματι ή άπάντησις. Ή 
αιφνίδια εκείνη ενίσχυσις τών αντιπάλων θά πρέπει νά δεχθώμεν, δτι άνησύ- 
χησέ πως τον Βριέννιον, καίτοι αυτή έσχε τό άντίβαρόν της κατ’ εξ ίσου 
αίφνίδιον διά τούς αντιπάλους του τρόπον. Οί Τούρκοι καί οί Τουρκόπουλοι 
ΰποψιαζόμενοι, δτι δλα αυτά ήσαν προσποιητά καί δτι εις τήν πραγματικό
τητα μέγας δούξ καί Καταλανοί άπειργάζοντο τήν έξόντωσίν των, άπεσύρ- 
θησαν εις γειτονικόν τι σημεΐον, άναμένοντες τήν έξέλιξιν τών πραγμάτων. 
Τό άντίβαρόν δέ εκείνο καλύτερον θά ήτο, ως άπεδείχθη εντός ολίγου, εάν 
δεν είχε παρουσιασθή.

Οί Καταλανοί, κατά τά λεγάμενα τοϋ Μουντάνερ, ακολουθούμενοι από 
τά γυναικόπαιδά των εστρατοπέδευσαν εις πεδίον δχι μακράν τών ’Αθηνών, 
εκεί δέ ύπάρχον τέλμα έχρησίμευσε διά τήν άνέγερσιν οχυρού στρατοπέδου. 
’Εναντίον τών εκεί έστρατοπεδευμένων Καταλανών έπήλθεν ό δούξ τών ’Αθη
νών. Παρέταξε τάς δυνάμεις του, προτάξας τούς μέ χρυσούς πτερνιστήρας Γάλ
λους καί άλλους τής Ελλάδος ίππότας. Έπί κεφαλής τών ιπποτών εκείνων τε
θείς έκαμεν έναρξιν τής έπιθέσεως. Οί ίπποι δμως άφηνιάσαντες, λόγφ τών 
φωνών καί άλλων θορύβων τών Καταλανών, έστράφησαν προς τό μέρος δπου 
ήπλοϋτο τό τέλμα, μέσα είς τό όποιον καί έβυθίσθησαν καθηλωθέντες αυτοί μέ 
τούςάναβάτας των. Τότε, συνεχίζει ό Μουντάνερ, οί Τούρκοι καί οί Τουρκό- 
πουλοι άντιληφθέντες τί είχον νά κάμουν, έξεχύθησαν εναντίον τών Φράγ
κων, ή δέ έπακολουθήσασα μάχη ήτο τρομερά. ’Από τούς επτακοσίους ιππείς 
μόλις δύο διεσώθησαν, ό Βονιφάτιος ό έκ Βερώνης τριτιμόριος τής Εύβοιας,
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και δ Ρογήρος Δελώρ, εύγενής εκ Roussillon. Δεν ήτο δέ διάφορος και ή 
τύχη της υπό τον Βριέννιον πεζικής δυνάμεως' καθ’ α αναφέρει 6 Μουντάνερ, 
αί άπώλειαι άνήλθον εις είκοσι χιλιάδας. Οί παρεχόμενοι αριθμοί και εις 
τάς δυο περιπτώσεις άφίστανται της πραγματικότητος. Είδικώς περί τών ιπ
ποτών προκειμένου γνωρίζομεν άλλοθεν, δτι και άλλοι έκτος τών δυο υπό 
τοΰ Μουντάνερ μνημονευόμενων διεσώθησαν1. Έν πάση περιπτώσει ή μάχη 
εκείνη ήτο από τάς φονικωτέρας τάς οποίας έγνώρισεν ό χώρος τής Ελλά
δος, και έθεσε τέρμα εις την επί τών ’Αθηνών κυριαρχίαν τών Φράγ
κων. Ή Καταλανική Εταιρεία έγινε δι’ άρκετάς δεκαετηρίδας κυρία τοΰ 
δουκάτου.

Ζωηροτέρα καί διεξοδικωτέρα, οχι δμως, ως ί)ά ίδωμεν, από γεωγρα
φικής καί αυτή άπόψεως άναμφιλέκτως σαφής, είναι ή περί τής μάχης άφή- 
γησις τοΰ Γρήγορά. Κατ’ αυτόν οί Καταλανοί, άφοΰ έλαβον τά συμπεφωνη- 
μένα χρήματα καί οδηγούς εκ μέρους τοΰ σεβαστοκράτορος Ίωάννου Β' 
’Αγγέλου είσέβαλον εις την Βοιωτίαν καί έστρατοπέδευσαν δχι μακράν τοΰ 
Κηφισσοΰ2 3 *. Πληροφορηθέντες, δτι αί δυνάμεις τοΰ αντιπάλου των ήσαν 
άσυνήθως μεγάλαι, ώργωσαν τον χώρον, δπου κατά την κρίσιν των θά έδει 
νά συγκροτηθή ή μάχη. Παρωχέτευσαν ύδωρ έκ τοΰ ποταμοΰ καί έπότισαν 
τον χώρον εκείνον, εις τρόπον ώστε νά μεταβληθή εις έκτασιν λασπώδη, εις 
την οποίαν είσελαΰνον τυχόν τό ιππικόν θά καθηλοΰτο λόγιρ τοΰ βάρους 
του καί εύχερώς θά ήχρηστεΰετο. Πράγμα τό οποίον καί συνέβη, ως θά 
ίδωμεν.

'Ο μέγας δούξ έξ άλλου, πληροφορηθείς την εισβολήν, έπήλθεν εναντίον 
τών εισβολέων. Ούτος «ΰεασάμενος τό πεδίον πολλή τή χλόη της πόας 
κατάκομον και μηδέν τών γεγονότων νπονοήσας βοή και παρακελεύσμασιν 
άμα τοϊς άμφ’ αντω πασιν ίππεναιν δρμά κατά τών πολεμίων, ακινήτων 
...έοτώτων καί την αντον προοδοκώντων έφοδον. Άλλα πριν είς μέοον 
έλϋ·εΐν τό πεδίον, ώσπερ στερώ τιν'ι πεδηϋέντες οί ίπποι δεσμώ τώ τής 
{ιγρανϋείσης γης προς την τών ποδών ϋρασντέραν βάσιν μάλα νπείκοντι, 
οί μλν άμα τοϊς ίππεναιν εκνλίοντο κατά τοΰ πηλόν· οί δε τονς ιππέας 
άποβαλόντες πλημμελώς έφέροντο κατά τον πεδίον οί δέ τονς πόδας σνγ- 
καταχώααντες εφ’ ενός ΐσταντο, καϋάπερ ανδριάντας τονς επιβάτας άνέ- 
χοντες» 8. Εύ'κολον ήτο πλέον τό έργον τής εξοντώσεως διά τούς ευέλικτους 
Καταλανούς. Οί καθηλωμένοι είς την λάσπην ίππόται πληττόμενοι διά βελών 
έξωντώθησαν. Ή απροσδόκητος εκείνη τροπή έπηρέασεν, ως ήτο επόμενον, 
τό φρόνημα καί τής υπολοίπου δυνάμεως τοΰ δουκός, τήν οποίαν φεΰγουσαν

1 Μίλλερ, ενϋ·' άνωτ., σ. 325.
2 ”Ενθ·’ άνωτ., VII 7, σ. 252, 10 εξ.
3 Αυτόθι, σ. 253, 7 έξ.
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εν διαλύσει οι Καταλανοί κατεδίωξαν μέχρι Θηβών και ’Αθηνών. Οΰτοι 
κερδήσαντες τήν μάχην έθεσαν τέρμα εις τον πλάνητα βίον των.

* * *

Ή μάχη εκείνη συνεκίνησεν ευρέως τον φραγκικόν κόσμον τής Δΰσεως 
και τής ’Ανατολής, και τούτο όχι μόνον λόγφ τού έπιλέκτου καί πολλοΰ 
αίματος τό όποιον κατ’ αυτήν εχύθη, άλλα καί λόγφ τών πολιτικών συνεπειών 
τάς οποίας εΐχεν εις τό ίστορικώτερον μέρος τής ελληνικής γής. "Οθεν διόλου 
περίεργον τό γεγονός ότι τήν μάχην μνημονεύουν σύγχρονοι πηγαί καί ότι 
μέ αυτήν πολλοί τών νεωτέρων ερευνητών έχουν άπασχοληθή. 'Ο χρονικός 
καί ό γεωγραφικός προσδιορισμός ενός ιστορικού γεγονότος είναι εκ τών 
σημαντικωτέρων επιδιώξεων τής ιστορικής έρεύνης. Προκειμένου μέν περί 
τού πρώτου καί εις δ,τι αφορά τήν περί ής ό λόγος μάχην, ή νεωτέρα έρευνα 
έχει καταλήξει εις ομόφωνα καί οριστικά συμπεράσματα. Αύτη συνεκροτήθη 
τήν 15 Μαρτίου 1311. Τό αντίθετον συμβαίνει προκειμένου περί τού τόπου, 
όπου έλαβε χώραν. Ή διαφωνία τών νεωτέρων ερευνητών οφείλεται, ως έλέ- 
χθη, εις τήν τοιαύτην τών πηγών.

Οΰτω ό Μουντάνερ, αφού παρέθεσε τα κατά τήν καταγγελίαν τής μεταξύ 
τών Καταλανών καί τού μεγάλου δουκός συμβάσεως καί τάς προς επίθεσιν προε
τοιμασίας τού δουκός, έπάγεται: «’Εκείνοι όμως (δηλ. οί Καταλανοί), οί 
όποιοι έγνώριζον τοϋτο (δηλ. τήν έξόρμησιν τού δουκός), έξήλθον με τάς 
γυναίκας των και τά τέκνα των είς μίαν πεδιάδα πλησίον τών ’Αθηνών. 
3Εκεΐ ύπήρχεν ένα τέλμα, τον όποιον ή 'Εταιρεία εχρησιμοποίησε διά τήν 
όχνρωσίν της... ». Είς τήν πεδιάδα εκείνην έλαβε χώραν ή μάχη καί είς τό 
τέλμα εκείνο βυθισθέντες εΰρον τον θάνατον ό δούξ καί οί Φράγκοι ίππόται 
του, ώς ήδη έξετέθη.

'Ο Γρηγοράς είναι, ως εΐπομεν, διεξοδικώτερος καί ευρίσκεται εγγύτερον 
προς τά πράγματα, χωρίς όμως νά είναι καί άδιαφιλονεικήτως σαφής. ’Έχουν 
δέ τά λεγόμενά του ώς εξής: Οί Καταλανοί « άμα ήρι τά τε χρήματα καί 
τους πομπούς παρ’ αυτών (δηλ. τών τού δουκάτου τών Ν. Πατρών) είλη- 
φότες ϋπερβάλλουσι τά μετά Θετταλίαν όρη· καί διαβάντες τάς Θερμοπνλας 
στρατοπεδεύουσι περί τε Αοκρίδα και ποταμόν τον Κηφισσόν... » ϊ. (Τά εν 
συνεχείς περί Κηφισσοΰ λεγάμενα μαρτυρούν πλημμελή γεωγραφικήν γνώσιν 
τής περιοχής). «Έπεί δέ, συνεχίζει ό Γρηγοράς, τήν τών πολεμίων έπύ- 
θετο έφοδον ό τήν τε τών ’Αθηνών καί Θηβών διέπων αρχήν... ήθροιζε 
τάς δυνάμεις διά τε του φθινοπώρου καί χειμώνος ές έαρ. Παρεσκευάζοντο 
δέ καί οί Κατελάνοι... » 1 2.
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1 Αυτόθι, σ. 251, 8 έξ.
2 Αυτόθι, σ. 251, 22 έξ.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΤ' 24
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— « *Έαρος μεν ονν επιγενομένου διαβάντες οι Κατελάνοι τον Κηφισ- 
σόν κατεστρατοπέδενσαν περ'ι την Βοιωτίαν ον πόρρω τον ποταμον, αντον 
πον σνστήναι τον πόλεμον περιμένοντες... άκηκοότες δ’ δσον ονδέπω τονς 
πολεμίονς εφεστήξοντας άρονσι μεν την γην εκείνην απαααν, εν&α σνστήναι 
τον πόλεμον εγνωααν. ”Επειτα περιταφρεύσαντες και διώρνχας άνοιξαν τες 
εκ τον ποταμον δλον άρδενονσι τό πεδίον οντω πλονσίως, ώστε ελλιμνάζειν 
και άνίσχνρον την βάοιν των ίππων ποιείν, σνγχωνννμένων τω πηλφ των 
ποδών και ονκ ενχερώς εχόντων κινεΐσ&αι ».

— « Και μην δή μεσονντος εαρος εφίσταται και δ τής χώρας αρχηγός 
πολνν επαγόμένος στρατόν... Θεασάμενος γάρ τό πεδίον πολλή τή χλόη τής 
πόας κατάκομον καί μηδόν των γεγονότων νπονοήσας βοή καί παρακελενσμα- 
σιν αμα τοΐς άμφ’ αντω πασιν Ιππενσιν όρμα κατά των πολεμίων, ακινήτων 
εξω τον πεδίον κατά χώραν εστώτων καί την αντον προσδοκώντων έφο
δον... » 1. Τά αποτελέσματα τής εκεί συγκροτηθείσης μάχης παρεθέσαμεν ήδη.

Έν δλίγοις κατά τά λεγάμενα τοΰ Γρήγορά οί Καταλανοι έφτασαν εις 
τό έν Βοιωτία πεδίον τής μάχης εις δυο στάδια. ’Άνοιξίν τινα διαβάντες τάς 
Θερμοπΰλας έστρατοπέδευσαν εις την Λοκρίδα παρά την αριστερόν ό'χθην 
τοΰ Κηφισσοϋ, εις σημεΐον δηλ. κείμενον παρά τον από τών ορίων τής 
Άμφικλείας (Δαδιού) μέχρι των τής Δαυλείας ροΰν τοΰ ποταμού. Την 
επομένην ’Άνοιξιν διέβησαν τον Κηφισσόν καί ήλθον εις την Βοιωτίαν, όπου 
εγγύς καί πάλιν τοΰ αύτοΰ ποταμού έστρατοπέδευσαν καί ό'που έλαβε χώραν 
μετά πάροδον ενός καί ήμίσεος μηνός ή σύγκρουσις μέ τούς Φράγκους τοΰ 
μεγάλου δουκάς.

Έτέρα πηγή άνήκουσα εις κάλαμον συγχρόνου τίνος τής μάχης ή καί 
ολίγον μετ’ αυτήν ζήσαντος είναι τό Χρονικόν τοΰ Μορέως. ’Ακριβέστερου 
πρόκειται περί παρεμβολής εις τό αρχικόν κείμενον τοΰ Χρονικοΰ, τό όποιον 
έγράφη κατά τό από τοΰ 1305-1331 διάστημα, καί κατά τό όποιον διάστημα 
προσετέΟη ή παρεμβολή εκείνη. Ή παρεμβολή περιελήφβη τόσον εις τήν 
ελληνικήν παραλλαγήν τοΰ Χρονικού όσον καί εις τήν γαλλικήν. 'Ο λόγος 
εις τό αρχικόν κείμενον τοΰ Χρονικοΰ είναι περί τοΰ γάμου τοΰ Ού'γου 
Βριεννίου, κόμιτος τοΰ Άλητίου ( Lecce) τής Άπουλίας καί τής ’Ισαβέλλας, 
βυγατρός τοΰ Γουΐδωνος Α' Δελαρός, δουκός των Άΰηνών, καί χήρας τοΰ 
αύθέντου τής Καρυταίνης καί περί τοΰ έκ τοΰ γάμου έκείνου προελθόντος 
υιοΰ των Γατιέρη (Gautier de Brienne), τοΰ άλλως Βαλθέρου Βριεννίου 
λεγομένου. Εις τό σημεΐον τοΰτο οί συγγραφείς τοΰ ελληνικού καί γαλλικού 
κειμένου τοΰ Χρονικού, ως τοΰτο μάς διεσώίίη, παρενέβαλον ειδήσεις άνα- 
φερομένας εις τον βίον τοΰ Βαλθέρου, όταν οΰτος έγένετο πλέον δούξ των 
’Αθηνών. ’Έχουν δέ τά σχετικά χωρία ως ακολούθως: 1

1 Αυτόθι, σ. 252, 10 εξ.
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Κι άφότον έπέρααεν καιρός, έδιάβησαν και χρόνοι, 
κι απόϋανεν, δ μισ'ερ Γγίς, τδ έπίκλην ντε Λαρότσε, 
δ Μέγας Κύρης, σε λαλώ, τών Άϋηνών, δ δούκας, 
εξέπεαε δ τόπος του κ’ ή αψέντια όπου είχεν 
τον κόντον Γατιέρη τον υιού εκείνον τον κόντου Οΰγγον, 
εκείνου γάρ του επαινετού σρατιώτον δπου σε λέγω, 
δστις ήτον ίξάδελφος τον μισ'ιρ Γγή εκείνου.
Κι ώς ήλίλεν κ’ έπαρέλαβεν τδ Μεγαλοκνρατο, 
κ’ έγίνη δούκας Άύληνών, αφέντης κληρονόμος.
Κι ώς ευρε δτι εΐχασιν έλϋεΐ έτότε οι Κατελανοι, 
δπερ γάρ τους ελέγασιν κ’ έκράζασιν Κονμπάνια, 
έκεΐοε εις τδν 'Αλμυρόν, δπερ τούς είχε φέρει 
δ δούκας γάρ τών Ά&ηνών, δ μισ'ιρ Γγίς εκείνος 
εις λογισμόν καί συμφωνίες νά ελεούν στδν Μορέαν, 
τδν τόπον νά κερδίαουσι, την άφεντίαν νά έπάρη 
διά την δμόζυγον αυτού δπου ήτον κληρονόμος, 
εκείνην δπου ώνόμαζαν κ’ έκράζασιν Μαάττην — 
δ πρίγκιπας δ Τάραντος έκράτει τδ Ιγονικόν της, 
τδ πριγκιπάτο Άχαιας μέ τρόπον αδικίας.
Λοιπόν ώς ηνρηκεν εκεί μισ'ιρ Γατιέρης δ δούκας 
δτι εΐχασιν έλ&εΐ {εκεί) εκείνη δ Κονμπάνια 
κ’ είχαν μετ’ αύτονς ένομού Τούρκους χιλίους καί πλέον, 
εσνμβιβάατην μετ’ αυτούς μέ συμφωνίες μεγάλες 
νά μάχωνται την Ρωμανίαν και την Βλαχίαν έπάρουν. 
Καί δσον έκερδίαασιν τού Δομοκού τδ κάστρον, 
εσέβησαν εις σκάνδαλα εις μάχην γάρ μεγάλην.
ΟΙ Κατελανοι έσύμπεφταν δουλωτικά εις τδν δούκαν
κ’ εκείνος άπδ άλαζονίας, ώς τδ έχουσιν οι Φράγκοι,
κι άπδ κακής του γάρ βουλής δπερ τού έδώκαν άλλοι,
εβάλ&η κ’ επολέμησε· τον πόλεμον άχάσε,
έπιάατην είς τδν πόλεμον, την κεφαλήν του έκοψαν,
επήραν καί τδν τόπον του τδ Μεγαλοκυρατο,
καί είναι αφέντες σήμερον εις αύτο ή Κουμπάνια.
Ό πόλεμος έγίνετον ημέρα γάρ δεύτερα 
στάς δεκαπέντε τού μηνδς δπερ τδν λέγουν μάρτιον, 
έν έτει τρέχοντος χρονών τφ άπδ κτίσεως κόσμου, 
έξι χιλιάδων άλλαδή κι οχτακοσιών χρόνων 
καί σύν αύτοϊς δεκαεφτά, καί τής Ινδίκτου δγδόης » 1

1 Χρονικόν τοΰ Μορέως, εκδ. Schmitt, στ. 7263 έξ.
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Τό γαλλικόν αντίστοιχον κείμενον έχει ώς ακολούθως: Et puis que 
li dux Guis de la Roche fu mors (δηλ. δ Γουΐδων B' Δελαρός), si li 
eschey par heritaige, de par sa mere, le duchiame d’Atlhenes. Si en 
fu dux. Et s’acorda a la Compaigne et les fist venir a la Blaquie. Et 
puis fi en descort avec la Compaigne a eaux, en la Remgro. Si fu mors 
et desconfis et desheritSs par son orgueil en Van de Nostre Seignor 
Dieu Ihou Crist a mille ΙΠ.Χ. ans, le XVe , jour dou mois de mars, 
par .j. leundi de la VIHe , indicion1.

Είναι προφανής ή πενιχρότης τής γαλλικής παρεμβολής έναντι τής ελλη
νικής. Προφανές είναι επίσης δτι τό ελληνικόν κείμενον ανήκει εις πρόσωπον 
τό οποίον γνωρίζει καλύτερον τα πράγματα παρ’ δσον τό τοϋ γαλλικού κειμέ
νου. Τό τελευταΐον αποτελεί τρόπον τινά επιτομήν τού πρώτου, άλλα κα'ι πάλιν 
χωρίς κατά τρόπον άδιαφιλονείκητον να παρέχη τον 'Αλμυρόν ως πεδίον τής 
μάχης. Ή δ’ εν αύτφ σΰγχυσις είναι καταφανής, δφειλομένη κατά πάσαν 
πιθανότητα εις τό δτι ίσως ή έ'ρις, ή descort τού γαλλικού κειμένου, προέ- 
βαλεν δταν οι Καταλανοί διέτριβον εις τον 'Αλμυρόν, πόλιν δπου, κατά τό 
ελληνικόν Χρονικόν τού Μορέως, είχε καλέσει νά έλθουν δ μέγας δουξ Γουΐ
δων Β' Δελαρός, καί τήν δποίαν με πολλάς άλλας εΐχον άποσπάσει από τό 
δουκάτον των Ν. Πατρών. ’Αλλά δεν αποκλείεται, ή τοιαυτη τού γαλ
λικού Χρονικού παρεμβολή νά οφείλεται καί εις παρανόησιν τής ως ά'νω 
ελληνικής.

Είναι αληθές δτι σαφώς δ 'Αλμυρός άναφέρεται ώς πεδίον τής μάχης 
τόσον υπό τού ελληνικού Χρονικού δσον καί υπό τού γαλλικού. Ή μνεία 
αύτη γίνεται καί πάλιν επ’ ευκαιρία, παρεμπιπτόντως καί συντόμως, διά τού 
στίχου εις τό ελληνικόν Χρονικόν: «εκείνον (δηλ. τον Γατιέρην = Βάλθε- 
ρον) πον εσκοτώσασιν οτόν 'Αλμυρόν ή Κουμπάνια »2, δι’ ισαρίθμων δέ λέ
ξεων εις τό γαλλικόν: «Qui en la Remgro fu mors des Catellens de le 
Compaigne»3. Ή προσθήκη εκείνη ανήκει, εις δ,τι αφορά τό ελληνικόν 
Χρονικόν τουλάχιστον, εις έτέραν ή ή προηγουμένη παρεμβολή χείρα, ή δέ 
παρανόησις είναι προφανής εις πάντα δ δποΐος θ’ άνεγίγνωσκε μέ προσοχήν 
τους στίχους 7263-7300, δπου ούδαμώς παρέχεται δ 'Αλμυρός ώς πεδίον 
τής μάχης, καί δπου ούτε κδν άφίνεται νά ύπονοηθή τοιούτό τι.

Τέλος δ Μ. Σανούδος εις τό έργον του Istoria del regno di Romania 
φέρει τον μαρκίωνα τής Βοδονίτσης ’Αλβέρτον Παλλαβιτσίνι, ένα εκ των 
εύγενών, οί δποϊοι έσπευσαν εις τήν πρόσκλησιν τού μεγάλου δουκός των

1 Chronique de Moree (1204- 1305 ), εκδ. J. Longnon, Paris 1911, § 500, 
σ. 196.

2 ”Εκδ. Schmitt, στ. 8010.
3 “Εκδ. I,ongnon, § 548, σ. 218.
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’Αθηνών, ώς πεσόντα εις una battaglia all’Armiro dalla Compagnia de 
Catelani1 2 3.

Ή τοιαύτη μαρτυρία τοϋ Σανούδου καί ή τής παρεμβολής τοΰ Χρονι
κού τού Μορέως οφείλεται, κατά τήν γνώμην μας, εις τό δτι κατά πάσαν 
πιθανότητα <5 'Αλμυρός ήτο ή πόλις ή οποία άπέβη τό στρατηγεΐον, ούτως 
είπεΐν, των Καταλανών κατά τον χρόνον τής παραμονής των εν Θεσσαλία, 
καί δ τόπος δπου εξεδηλώθη ή έρις.

Αί ως άνω ίστορικαί πηγαί, άπασαι τοϋ πρώτου ήμίσεος τοϋ 14ου 
αίώνος, κάμνουν μνείαν τής μάχης. Έκ τούτων δ Μουντάνερ καί δ Γρήγο
ρος τοποθετούν, ως ελέχθη, ταύτην νοτίως των Θερμοπυλών εις πεδίον εγγύς 
τών ’Αθηνών δ μέν, εις τήν Βοιωτίαν παρά τον Κηφισσόν δ δέ. Έκ τών 
άλλων τόσον δ Σανοϋδος δσον καί τό Χρονικόν τοϋ Μορέως τήν τοποθετούν 
παρά τον Αλμυρόν' πράττουν δμως τοΰτο κατά τρόπον, ώς ετονίσαμεν, 
εντελώς παρεμπίπτοντα, ένφ δηλ. δμιλοΰν περί έντελ.ώς άλλων πραγμάτων. 
Συνεπώς τήν προσοχήν μας θά συγκεντρώσουν αί δύο πρώται πηγαί καί μά
λιστα δ Γρηγοράς. Τοϋτ’ αυτό συνέβη καί εις τούς νεωτέρους έρευνητάς, έξαι- 
ρουμένων δύο. *0 Buchon8, δ Finlay8, δ Hopf4, δ Παπαρρηγόπουλος5, 
δ Gregorovius6, δ Λάμπρος7, δ Miller8, δ Schlumberger9, δ Setton10, 
δμιλοϋν περί μάχης τοϋ Κηφισσοϋ, άκολουθοϋντες τά δεδομένα τοΰ Γρήγορά. 
Έξαίρεσιν αποτελούν ό Νεροϋτσος11 καί δ Γιαννόπουλος12. Οΰτοι προσδώ- 
σαντες ίδιάζουσαν βαρύτητα εις τά ώς άνω δεδομένα τοΰ Χρονικού τοϋ 
Μορέως καί τοΰ Σανούδου ΰπεστήριξαν, δτι ή μάχη συνεκροτήθη παρά τον 
Αλμυρόν.

1 Marino Sanudo Torsello, Istoria del Regno di Romania, έν 
Ch. Hopf, Clironiques grecoromanes, a. 125.

2 J. A. Buchon, Nouvelles recherches historiques sur la principaute 
fran?aise de Moree et ses hautes baronnies, Paris 1845, τ. A', σ. 366-367.

3 A History of Greece (146- 1864), έκδ. Tozer, Oxford 1877, τ. A', a. 
149 - 150.

4 Griechenland im Mittelalter und in derNeuzeit ( τ. 85 καί 86 τής Allgem. 
Encyklopadie τών Ersch καί Gruber ), σ. 391.

5 "Ιστορία τοΰ ελληνικού έθνους (εκδ. Έλευθερουδάκη ), τ. Ε', μ. Α', σ. 162.
6 ”Ενθ’ άνοιτ., σ. 38 εξ.
7 "Ιστορία τής ‘Ελλάδος, τ. ΐ", σ. 488 εξ.
8 Ένθ’ άνωτ., σ. 324.
9 Expedition des « Almugavares » ou routiers Catalans en Orient (1302 - 

1311 ), Paris 1902, a. 377.
ίο ”Ενθ’ άνωτ., σ. 7-12.
11 Τάσσου Δημητρίου Νερούτσου, Χριστιανικοί Άθήναι, έν ΔΙΕΕΕ, 

τ. Δ' ( 1892 ), σ. 127 έξ.
12 Ν. Γ ι α ν νοπο ύ λ ο υ, Οί δύο μεσαιωνικοί "Αλμυροί, έν ’Επετηρ. Φιλ. 

Συλλόγου Παρνασσός, έτ. Η' ( 1904 ), σ. 75 έξ.
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’Ας ίδωμεν εκ τού πλησίον to χωρίον τοϋ Γρήγορά. Ο! Καταλανοί συνά- 
ψαντες σπονδάς μέ τό δουκάτον των Νέων Πατρών και λαβόντες κατά την συμ
φωνίαν οδηγούς διηλΟον τά « μετά την Θετταλίαν δ'ρη »*. Ή ύπαρξις δρου 
εν τη συνθήκη εκείνη περί παροχής οδηγών δεν δΰναται άλλως πως νά έρμη- 
νευθή, είμή διά τής σκέψεως, δτι, οί Καταλανοί προετίθεντο νά διαβοϋν τά μετά 
την Θεσσαλίαν δρη, τά όποια, ως γνωστόν, είναι ό Τυμφρηστός, τά Βαρδού
σια, ή Γκιώνα, ή Οίτη καί ή ’Όρθρυς διά μέσου δχι των συνήθων καί βε
βαίως γνωστών διόδων. Πράγματι ή κάθοδος προς Νότον διά τών συνήθων 
διόδων δεν είχεν ανάγκην, άναμφιβόλως, οδηγών καί μάλιστα διά ρητού δρου 
συνθήκης παρασχεθησομένων. ’Άλλως τε οί Καταλανοί θά εΐχον ήδη γνωρίσει 
αύτάς άγωνιζόμενοι κατά τό παρελθόν έτος από κοινού μετά τού μεγάλου 
δουκός εναντίον τού δουκάτου τών Ν. Πατρών. Γνωσταί δίοδοι είναι αί διά 
’Όρθρυος από Θεσσαλίας εις Φθιώτιδα άγουσαι. Αΰται δέ μέ τούς Καταλανούς 
δεσπόζοντας τού Αλμυρού καί τού Δομοκοΰ δεν άπήτουν οδηγούς. Παρό
μοιος δρος άγει ημάς προς τό νά δεχθώμεν δτι έν αύτφ ενυπήρχε καί ή άδεια 
διελεΰσεως διά εδαφών, τά όποια άνήκον εις τό δουκάτον τών Ν. Πατρών. 
Τοιαύτα δέ εδάφη δέν ή σαν άλλα από τάς υπό τών ως άνω όρέων, πλήν τής 
’Όρθρυος, δεσποζομένας περιοχάς. ’Ανάγκη οδηγών υπήρχε διά την διέλευ- 
σιν διά μέσου άγνωστων εις ξένους ορεινών διαβάσεων. Μέ τον μέγαν δούκα 
τών ’Αθηνών κατέχοντα τό Ζητούνι καί την Βοδονίτσαν, δχυράς θέσεις επί 
τής από Βορρά προς Νότον κεντρικής καί γνωστής οδού, ή προς Νότον διείσ- 
δυσις τών Καταλανών δέν ήτο δυνατή είμή διά τών ορεινών καί δυτικώς τής 
οδού εκείνης κειμένων από Βορρά προς Νότον διαβάσεων τών μνημονευθέν- 
των όρέων. Αί διαβάσεις αύταί κατατείνουν τόσον προς τήν κοιλάδα τής Γρα
βιάς δσον καί προς τούς επί τών βορείων ακτών τού Κορινθιακού λιμένας, 
τής Ιτέας (Σαλώνων), τής Ερατεινής (Βιτρινίτσας) καί τής Ναυπάκτου. 
Ήσαν καί είναι αί δίοδοι έκεΐναι διά τών όποιων είναι εφικτή ή ύπερφα- 
λάγγισις τών στενών τών Θερμοπυλών.

Ό Γρηγοράς λέγει, δ'τι οί Καταλανοί διέβησαν τάς Θερμοπύλας. Τούτο 
κάμνει όμιλών γενικώς. 'Ως εΐπομεν, ή διέλευσις διά τών Θερμοπυλών, μέ 
τον μέγαν δούκα κύριον τής Βοδονίτσης προ παντός, θά ήτο αν μή αδύνατος 
οπωσδήποτε δυσχερής καί επικίνδυνος. Ό Γρηγοράς θά ήτο ακριβέστερος, 
εάν έλεγεν, οτι εκείνοι διέβησαν τά στενά τής Οίτης. Τοιαύτα δέ δέν είναι 
μόνον τά ευρέως έν τη ίστορίφ γνωστά τών Θερμοπυλών, αλλά καί αί ΒΔ 
τούτων διαβάσεις από Βορρά προς Νότον καί ακριβώς ή οδός ή όποια τότε 
μέν ήγεν από 'Υπάτης διά τών ΝΑ υπωρειών τής Οίτης προς τό Σιδερόκα- 
στρον1 2 καί προς τήν κοιλάδα τής Γραβιάς, σήμερον δέ συνδέει τά χωρία

1 "Ενθ·’ άνωτ., VII 7, σ. 251, 9.
2 Ίδ. ήμετέραν περί Σιδεροκάστρου μελέτην έν ΕΕΒΣ 10 ( 1933 ), 72-82.
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Μεξατες, Φραντζή, Δυο Βουνά, Γαρδικάκι, ως καί ή ετέρα εκείνη, ή καθ’ αυτό 
ορεινή, οδός ή συνδέουσα την περιοχήν των πηγών τοϋ Σπερχειού μέ την 
περιοχήν των πηγών τού βοιωτικοΰ Κηφισσοϋ καί τήν κοιλάδα τής Γραβιάς. 
Ή τελευταία αυτή συνδέει σήμερον τα χωρία τής δρεινής Φθιώτιδος, Γ’αρδίκι, 
Κολοκυθιάν, Μάρμαρα, ’Ανατολήν, Δάφνην, προς τα χωρία τών πηγών τού 
Μόρνου, Μαυρολιθάρι, Μουσουνίτσαν, Στρώμην καί τα τών πηγών τού μνη- 
μονευθέντος Κηφισσοϋ, Καλοσκοπήν, Καστέλλι, Γραβιάν. Είναι δέ αί οδοί 
αΰται εκείναι τάς οποίας ήκολοΰθησαν πάλαι ποτέ οΐ Γαλάται διά να υπερ
φαλαγγίσουν τούς προασπίζοντας τά στενά τών Θερμοπυλών "Ελληνας. Μόνον 
διά τάς διαβάσεις έκείνας ήσαν απαραίτητοι οί οδηγοί.

Καθ’ ήμάς, λοιπόν, οί Καταλανοί άκολουθήσαντες τάς διαβάσεις έκείνας 
κατήλθον εις τήν κοιλάδα τού άνω ροϋ τοϋ βοιωτικοΰ λεγομένου Κηφισσοϋ, 
τής ως κοιλάδος τής Γραβιάς σήμερον γνωστής. ’Εκεί καί ακριβώς εΐς τά 
ό'ρια Φωκίδος καί Λοκρίδος εστρατοπέδευσαν επί τής άριστεράς όχθης τοϋ 
ποταμού, ώς τούτο άλλως τε λέγεται καί ύπ’ αύτοΰ τοϋ Γρήγορά1. Τό σημείον 
εκείνο εΰρίσκεται εΐς τό ύψος καί όπισθεν τοϋ στενού τών Θερμοπυλών καί 
τής μεσαιωνικής Βοδονίτσης, καί όπου καθ’ ήμάς έλαβε χώραν ή μάχη.

Ή διά μέσου τών ορεινών διαβάσεων μετακίνησις εκείνη δέον νά έλαβε 
χώραν κατά τήν άνοιξιν τοϋ 1311. Εΐς τήν άποψιν αυτήν μάς άγουν δύο τινά : 
’Εάν οί Καταλανοί ειχον ήδη ένωρίτερον στρατοπεδεΰσει εΐς τήν κοιλάδα τής 
Γραβιάς, ό μέγας δούξ τών ’Αθηνών δεν θά είχε λόγον νά συγκεντρώση ή καί 
νά μετακινήση, ως εϊδομεν, τάς δυνάμεις του προς τό Ζητοϋνι. Τοιοϋτό τι άλ
λως τε, ή κίνησις δηλ. στρατιωτικών σχηματισμών προς Βορράν διά μέσου 
περιοχής έλεγχομένης υπό τοϋ αντιπάλου, θά ήτο λίαν επικίνδυνον. Τούτο 
ισχύει έτι μάλλον, εάν ήθέλομεν δεχθή στρατοπέδευσιν τών Καταλανών εΐς ση- 
μεΐον τοϋ ροϋ τοϋ ποταμού κείμενον νοτιώτερον τοϋ ΰφ’ ημών ύποδεικνυομέ- 
νου. Τοιοΰτο δέ σημείον δεν θά ήτο δυνατόν νάήτο άλλο από τό πεδίον τό άνα- 
πτυσσόμενον άνατολικώς τής Τιθορέας καί δυτικώς τής Έλατείας. Τό σημείον 
όμως εκείνο ελέγχει απολύτως τήν οδόν από Νότου προς Βορράν, από τής 
Βοιωτίας διά τής Λοκρίδος προς τά στενά τών Θερμοπυλών καί τήν Φθιώ
τιδα. Έξ άλλου άδυνατοΰμεν νά δεχθώμεν, ότι οί Καταλανοί δντες κύριοι πό
λεων καί οχυρών τής νοτίου Θεσσαλίας θά έγκατέλειπον αυτά διά νά διέλθουν 
χειμώνα έστρατοπεδευμένοι εΐς ανοικτόν χώρον, εΐς τό ύπαιθρον, καί έν τώ 
μέσφ οχυρών θέσεων, ώς ήσαν ή Βοδονίτσα καί τά Σάλωνα, τών αντιπά
λων των2.

Ή ρήξις μεταξύ δουκός καί Καταλανών έλαβε χώραν καθώς από τήν

1 ’Ένθ’ άνωτ., VII 7, σ. 251, 9-11.
2 Διαχείμασιν (1310 - 1311 ) έν νοτίφ Θεσσαλία δέχεται καί ό Gregorovius, 

ένθ’ άνωτ., σ. 33 έξ.
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συνδρομήν πλείστων δεδομένων συνάγεται, τό φθινόπωρου τοΰ 1310. Τό 
υπόλοιπον τοΰ φθινοπώρου καί τον έν συνεχείς: χειμώνα διήλθον ό μέν δούξ 
παρασκευαζόμενοςοί δέ Καταλανοί εις διαπραγματεύσεις μέ τον σεβαστό- 
κράτορα των Ν. Πατρών Ίωάννην Β', παραμένοντες εις τήν νότιον Θεσσα
λίαν ('Αλμυρόν κάλλ.).

Ό Γρηγοράς τέλος παρέχει χρονολογικώς καί άλλως πως συγκεχυμένα 
τα πράγματα. Έν σελ. 251, 7-8 λέγει: «αμα ήρι τά τε χρήματα καί πομ
πούς παρ’ αυτών (δηλ. τοΰ δουκάτου Ν. Πατρών) είληφότες ϋπερβάλλυνσι 
(οί Καταλανοί) τά μετά Θεοοαλίαν όρη... » καί στρατοπεδεύουν παρά τον 
Κηφισσόν εις τήν Λοκρίδα. Έν συνεχείς!, άφοϋ ωμίλησε περί τών προετοι
μασιών τοΰ μεγάλου δουκός, αί όποΐαι παρετάθησαν καθ’ δλον τό φθινό- 
πωρον καί τον χειμώνα, έπάγεται: ’Έαρος μεν ουν έπιγενομένου διαβάντες 
οί Καταλανοί τον Κηφισσόν κατεστρατοπέδευααν περί τήν Βοιωτίαν ον 
πόρρω τον ποταμού, αυτού που σνστήναι τον πόλεμον περιμένοντες ». Δηλ. 
οί Καταλανοί διέτρπΙ>αν έν Λοκρίδι επί έν ολόκληρον έτος. ’Αλλά τοιαυτην 
εκδοχήν ούδαμώς επιτρέπει ή αλληλουχία τών γεγονότων.

Οί Καταλανοί εις τό νέον αυτών κατά τον Γρηγοράν έν Βοιωτίφ στρα- 
τόπεδον, δπου διά νά φθάσουν δεν έχρειάζοντο περισσότερον από τό πολύ 
δυο ήμερών πορείαν, « άκηκοότες δ’ όσον οίιδέπω τούς πολεμίους εφεστή- 
ξοντας άροϋσι μεν τήν γην εκείνην απασαν, ενϋα σνστήναι τον πόλεμον 
εγνωσαν, επειτα περιταφρενσαντες και διώρυχας ανοίξαντες έκ τοΰ ποταμού 
όλον άρδενυυσι τό πεδών οϋτω πλονσίως, ώστε ελλιμνάζειν καί ανίσχυραν 
τήν βάσιν τών ίππων ποιεΐν... »1 2. Πρόκειται, ως έκ τών Τακτικών είναι γνω
στόν, περί δχυρώσεως στρατοπέδου3. Έν πάση περιπτώσει τά μέχρις έδώ 
διέπονται υπό λογικής τίνος σειράς, δχι δμως καί τά έν συνεχείς:.

Καί πράγματι κατά τά λεγάμενα τοΰ Γρήγορά οί Καταλανοί μέ τήν 
έναρξιν τοΰ έαρος έγκατέλειψαν τό έν Λοκρίδι καί παρά τον Κηφισσόν στρα- 
τόπεδόν των διά νά μετακινηθοΰν προς Νότον καί διά νά έπιτελέσουν τά ως 
άνω, δηλ. νά στρατοπεδεύσουν έν Βοιωτία δχι καί πάλιν μακράν τοΰ Κηφισ- 
σοΰ. Μετά παρέλευσιν δμως ενός καί ήμίσεος μηνός, « μεσοΰντος έαρος», 
κατά τήν έκφρασιν τοΰ Γρήγορά4, δηλ. περί τά μέσα Απριλίου, « εφίσταται 
καί ό τής χώρας αρχηγός πολύν επαγόμενος στρατόν... όεασάμενος γάρ τό 
πεδίον πολλή τή χλόη τής πόας κατάκομον καί μηδέν τών γεγονότων ύπο- 
νοήσας βοή καί παρακελενσματι... » 5. Άλλ* έρωτητέον, ήτο δυνατόν έκτασις,

1 Γρήγορά, ένθ·’ άνωτ., VII 7, σ. 252, 7-8.
2 Αυτόθι, σ. 252, 15 εξ.
8 Πβλ. ήμετέραν μελέτην Περί άπλήκτου έν ΕΕΒ2 17 ( 1941 ) σ. 155.
4 “Έν{Γ άνωτ., VII 7, σ. 252, 22.
5 Αυτόθι, σ. 253, 7 έξ.
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άρωθείσα κατά τάς άρχάς Μαρτίου, έστω και σπαρεΐσα, νά έκαλύπτετο διά 
χλόης εντός ενός καί ήμίσεος μηνός. Θεωροϋμεν τοϋτο αδύνατον. ’Άλλως τε, 
ώς γνωρίζομεν τοϋτο άλλοθεν, ή μάχη συνήφθη την Ιδ^ν Μαρτίου. ΕΙς τό 
σημειον δέ τοϋτο τοΰ λόγου ενυπάρχει πολλή σΰγχυσις καί ανάλογος φαντασία 
τοϋ Γρήγορα. Συγχέει προφανώς βασικάς άρχάς δχυρώσεως στρατοπέδου 
προς ειδήσεις συμφώνως προς τάς οποίας τό κατάφρακτον ιππικόν των 
Φράγκων βυθισθέν κατά την επέλασίν του εναντίον τών Καταλανών εις τήν 
μαλακήν προ τών γραμμών εκείνων γην έξωντώθη.Ή τοιαΰτη άχρήστευσις Ιπ
πικοί είναι κατανοητή έκ μέρους οίουδήποτε, 6 οποίος έχει διασχίσει έφιππος 
πεδινά εδάφη κατά παρέκκλισιν εκ τής πεπατημένης όδοϋ, καί ιδία κατά πε
ρίοδον άφθονων βροχών. Τά τοιαϋτα δέ εδάφη υπό τήν άνοιξιάτικην μάλιστα 
πρασινάδα άποτελοΰν πραγματικήν παγίδα διά τον άγνοοϋντα ταϋτα έφιππον.

Τοιαϋτα δμως εδάφη δεν είναι άναγκαΐον νά φθάσωμεν άναζητοΰντες 
εις τήν γειτονίαν τής Κωπαΐδος. Άπαντοΰν καί εις τον άνω ροΰν τοϋ βοιω- 
τικοϋ Κηφισσοϋ, καί άκριβέστερον εις τήν κοιλάδα τής Γραβιάς. Εκεί, 
νομίζομεν, δέον ν’ άναζητηθή τό σημειον στρατοπεδεΰσεως τών Καταλανών 
καί τά πεδίον τής μάχης. ’Εκεί πράγματι άπαντοΰν δυο τοπωνυμία, τά οποία 
επιτρέπεται νά χαρακτηρισθοϋν ώς ενεπίγραφα, τρόπον τινά, μνημεία προσ- 
διορίζοντα τό πεδίον τής περί ής ό λόγος μάχης. Μεγαλοκνρι είναι τό έν, 
Καβαλλάρη δ Κάμπος τό άλλο. Μεγαλοκΰρι (τό) καί Καβαλλάρη 6 Κάμπος 
είναι τό ό'νομα δυο θέσεων συνεχομένων καί παρά τήν άριστεράν ό'χθην τοϋ 
άνω ροϋ τοϋ Κηφισσοϋ κειμένων. Αί θέσεις έκεΐναι άναπτΰσσονται κατά τό 
πλέον ομαλόν καί άναπεπταμένον σημειον τής πεδιάδος τής Γραβιάς. Είναι 
πρόσφοροι προς στρατοπέδευσιν, καθ’ δσον προσδιορίζονται υπό τής κοίτης 
τοϋ Κηφισσοϋ καί τοϋ εις αυτόν χυνομένου παραποτάμου Άποστολιά. Είναι 
εγγύς τοΰ σιδηροδρομικοί σταθμοί τής Λιλαίας καί διατέμνονται υπό τής 
εθνικής όδοϋ ’Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Άμφότεραι αί γόνιμοι έκεΐναι εκτά
σεις άνήκουν εις τήν πόλιν τής Άμφικλείας.

Εις τά δυο εκείνα τοπωνύμια έπιζή μέχρι σήμερον ή άνάμνησις τής έξον- 
τώσεως τοϋ μεγάλου δουκός τών ’Αθηνών, 6 οποίος εις τήν γλώσσαν τών υπη
κόων του Ελλήνων ήτο γνωστός ώς μέγας - μεγάλος Κνρις1 *. Ή δημιουργία
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1 Χρονικόν τοϋ Μορέως, στίχ. 1553 έξ. :
Κι εκείνος γάρ ώς ενγενής και ρήγας δπου ήτον,
τοϋ εδωκεν κ* εχάρισεν τής * Αδηνον τό όμάντζο’
Μέγαν Κύρην τον ελεγαν, όντως τον ώνομάζαν
εκείνον δπου άφέντενεν ετότε τήν *Αϋήναν
εκ τών *Ελλήνων τό ειχασιν τό δνομα γαρ εκείνο.

7Ιδ. καί στ. 7241 - 7242.
μισίρ Γνλιάμον εκείνον τών 3 * * * 7Αδηνών τον δονκα, 
Μέγαν Κνρην τον ελεγαν, δνομα τών Έλλήναιν.
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δέ τοπωνυμίων συνεπείοι συγκλονιστικού τίνος συμβάντος, ως ϊσχύει εις την 
προκειμένην περίπτωσιν, δεν αποτελεί τι τό πρωτοφανές καί ασυνήθες. Ή 
ιστορία τής ελληνικής γής δεν στερείται τοιοΰτων.

Προς ένίσχυσιν τού ισχυρισμού μας θά παραθέσωμέν τινα. ΑΙγαϊον, 
'Ελλήσποντος, Μνρτωον κάλλ- είναι ονόματα τόπων, τά όποια ή αρχαία 
ελληνική μυθολογία συνέδεσε προς συμβάντα εις πρόσωπα (Αίγεύς, Έλλη, 
Μυρτίλος).

Ή περίφημος εν ’Ιταλία λουτρόπολις Βαΐαι οφείλει τό ό'νομά της εις 
τό ό,τι εκεί είχε ταφή ό ναύκληρος τού Όδυσσέως Βαΐος ή Βάϊος.

Συμφώνως προς τά λεγάμενα τού Πλουτάρχου1 επί τών ήμερων του 
ακόμη διεσώζετο παρά τον Κηφισσόν δρύς « τού ’Αλεξάνδρου καλούμενη », 
προς ήν τότε (δηλ. κατά την έν Χαιρωνείφ μάχην) κατεσκήνωσεν εκείνος.

Εις άπόστασιν πορείας μιας ημέρας από τής ’Αλεξάνδρειάς έ'κειτο πόλις 
κατά τον 6ον μ.Χ. αιώνα φέρουσα τό ό'νομα Ταφόσιρις, καθόσον αυτόθι κατά 
την παράδοσιν είχε ταφή ό Αιγύπτιος θεός ’Όσιρις2.

Εις την περιοχήν τού Σταυρού Χαλκιδικής μαρτυρεΐται τοπωνύμιον 
Περιπίδης. Τούτο έσχετίσθη προς τον εκεί που τάφον τού Εύριπίδου3.

Μήπως ή άνάμνησις τής μάχης τού Μαραθώνος δεν έπέζη μεταξύ τών 
πέριξ γεωργών επτακόσια σχεδόν έτη βραδύτερον ; 4

Λογγίνου φοσσατον άπαντά ώς τοπωνύμιον εις τήν χώραν τών Τζάνων, 
διότι εκεί, καθ’ ά παραδίδει ό Προκόπιος5, ό στρατηγός τού Βυζαντίου 
Λογγΐνος « στρατενσας επί Τζάνονς ποτέ τήδε πεποίηται τό στρατόπεδον ».

Τό ό'νομα τού χωρίου "Αγιοι Δέκα τής Κρήτης αποδίδεται εις τήν 
αυτόθι θανάτωσιν καί ταφήν τών δέκα μαρτύρων επί αύτοκράτορος Δεκίου6.

Αί Βλαχέρναι τής Κωνσταντινουπόλεως οφείλουν τό όνομά των κατά τά 
λεγάμενα τού ’Ιωσήφ Γενεσίου7 εις τό ότι εκεί έθανατώθη Σκύθης τις Βλα- 
χέρνος λεγόμενος.

Τό τοπωνύμιον Βουλγαρόφνγον έν Θράκη, γνωστόν από τήν παρ’ αυτό 
μεταξύ Συμεών, βασιλέως τών Βουλγάρων, καί τών βυζαντινών στρατιωτι
κών δυνάμεων μάχην ( 896 ), ασφαλώς εις πολεμικόν τι γεγογός θά οφείλεται.

Παρά τούς Φιλίππους καί άκριβέστερον παρά τήν πηγήν τού χωρίου

1 ’Αλέξανδρος, κ. 9.
8 Προκοπίου, Περί κτισμ., VI 1, § 12.
3 Ίδ. άρθρ. Makedonia τού Geyer εν Pauly - Wissowa, RE., XIV 1, 678.
4 Σ π. Λάμπρου, Λόγοι καί "Αρθρα, Άθήναι 1902, σ. 353.
5 Περί κτισμ. III, 6, § 23 - 24.
6 Ίδ. άρθρον Δέκα “Αγιοι Ξανθουδίδου, έν Έγκυκλ. Λεξικοί Έλευθ-ε’ 

ρουδάκη.
7 Βασιλειών IV, έν Migne, P.G. 109, σ. 1100.
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Χλεμπίνα επί αΰτοκράτορος Νικ. Βοτανειάτου (1078 - 1081) έξωρύχθησαν 
οί οφθαλμοί τοϋ αποστάτου στρατηγού Βασιλακίου. Κατά δέ την μαρτυρίαν 
τής ’Άννης Κομνηνής εκ τοϋ γεγονότος εκείνου « και μέχρι τής δεύρο ή 
Βασιλακίου πηγή κέκληται» '. ’Εκεί κατά μαρτυρίαν Ενετού πρεσβευτοϋ 
περιγράφοντος ταξείδιόν του προς την Κωνσταντινοΰπολιν (1591) έσώζετο 
χωρίον Βαοιλάκη δνομαζόμενον8.

Εις χάρτην τής Κρήτης τοϋ έτους 1593 άπαντα: δνομα ποταμού άνατο- 
λικώς τού Χάνδακος (Ηρακλείου) Καρτεράς3. Τό δ'νομα σώζεται μέχρι σήμε
ρον ακόμη. ’Ανάγεται δέ εις τούς αγώνας των Βυζαντινών εναντίον τών 
καταλαβόντων τήν νήσον ’Αράβων καί άκριβέστερον εις την ύπδ τον στρατη
γόν τών Κιβυρραιωτών Κρατερόν εκστρατείαν επί αύτοκράτορος Μιχαήλ Β'.

Ααχανας καί Μπαταδες είναι τοπωνύμια παρά τήν Άγχίαλον, τά 
όποια ή αυτόθι παράδοσις συνδέει προς τον θάνατον ομωνύμων Βυζαντινών 
στρατηγών πεσόντων εκεί εις αγώνα εναντίον τών Βουλγάρων.

Τού «Γαβρα ραχίν» τοπωνύμιον εν Πόντφ σχετίζεται προς πολεμι
κόν συμβάν υπό τήν ηγεσίαν ομωνύμου στρατηγού4.

Φισκάρδον είναι τό δ'νομα λιμένος καί ακρωτηρίου κατά τήν βόρειον 
πλευράν τής Κεφαλληνίας. Τούτο αποδίδεται εις τον αυτόθι έπισυμβάντα 
θάνατον τοϋ τρομερού εκείνου Νορμανδοϋ ήγεμόνος τής Κάτω ’Ιταλίας Ρο
βέρτου Γυισκάρδου (1085).

Όμοιων περιπτώσεων δεν στερείται καί ή νεωτέρα ελληνική ιστορία. 
Θά άρκεσθώμεν εις τήν μνείαν μιας μόνον. Παρά τό χωρίον Γόλιανη τής 
Ευρυτανίας άπαντα σήμερον ακόμη τοπωνύμιον Λιβίνι. Τούτο ανάγεται εις 
τήν εκεί κατά τον 17ον αί. νίκην τού άρματωλοΰ Λιβίνη εναντίον τών 
Τούρκων °.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΚΟΛΙΑΣ 1 2 3 4 5

1 "Εκδ. Reifferscheid I 9, σ. 34, 15.
2 Κ. Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδ. Ιστορίας, 1947, σ. 138.
3 Κ. Σάθα, Μνημεία Έλλην. Ιστορίας, τ. Β’, τόν προτάσσομενον χάρτην,
4 Άρχ. Πόντου 11/1941, σ. 29.
5 Παπαρρηγοπουλου, Ιστορία Έλλην. "Εθνους, εκδ. 1926, τ. Ε', μ. Β', 

σ. 186.
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