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ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΪΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 14ου ΑΙΩΝΑ 

Ή Πελοπόννησος στα τέλη του Μου αιώνα, χωρισμένη ανάμεσα στους 

Βυζαντινούς του δεσποτάτου και στους τελευταίους Λατίνους της 'Αχαΐας, 

παρουσιάζει μια θλιβερή εικόνα. Μπροστά στην αδυναμία τών ηγεμόνων της 

να αντιμετωπίσουν τον άμεσο τουρκικό κίνδυνο, Βενετοί, Γενουάτες, Ναβαρ-

ραϊοι και 'Ιππότες της Ρόδου είναι έτοιμοι να επωφεληθούν άπο την κατά

σταση και να αποσπάσουν εδάφη με αποτέλεσμα οι πόλεις της Πελοποννήσου 

να προσφέρονται, να αγοράζονται και να πουλιούνται πότε στη μια και πότε 

στην άλλη παράταξη '. Οι γνώσεις μας για την ιστορία της Πελοποννήσου 

της εποχής αυτής είναι σε πολλά σημεία ατελείς, εϊτε γιατί δεν έχουν επιση

μανθεί ως σήμερα δλες οί πηγές, είτε πάλι γιατί, ακόμη κι αυτές πού έχουν 

μελετηθεί, για ορισμένα θέματα σιωπούν. 

ΟΊ Ιστορικές περιπέτειες της Κορίνθου στα τέλη του 14ου αιώνα ανήκουν 

στο τμήμα εκείνο της ιστορίας της μεσαιωνικής Πελοποννήσου, για το όποιο 

οί πληροφορίες πού έχουν διασωθεί παρουσιάζουν πολλά κενά. Μια προσεκτική 

έρευνα στις ήδη γνωστές πηγές σέ συνδυασμό μέ ανέκδοτο αρχειακό υλικό 

έφερε στο φως νέα στοιχεία γύρω άπο την 'ιστορία της πόλης, πού οφείλε στην 

προνομιακή γεωγραφική της θέση τήν ονομασία clctvis tocius istius patrie -. 

Ό θάνατος τοΰ Nerio Aeriamoli το φθινόπωρο τοΰ 1394 υπήρξε απο

φασιστικός για τήν τύχη της Κορίνθου στα χρόνια πού θα ακολουθήσουν. 

Με τη διαθήκη του 3 ό πρώτος Φλωρεντινός δούξ τών Αθηνών όριζε γενική 

1. Για τήν ιστορία της Πελοποννήσου στα τέλη τοϋ 14ου αι. βλ. κυρίως Δ. Ά . 
Ζ α κ υ θ η ν ο Ο, Le despotat grec de Moréc, τόμ. A', Paris 1932, τόμ. Β', Athènes 
1953. — R. - «I. L ο e n e r t z, Pour l'histoire du Péloponèse au XIVe siècle (1382 -
1404), Études Byzantines 1 (1943), σελ. 152-196 (Byzantina et Franco - Grœca, 
σελ. 227 - 265). — Τ ο ϋ κ ύ τ ο ϋ , /,α chronique brève moréote de 1423. Texte, tradu
ction et commentaire, Miscellanea Eugène Tisserant, τόμ. IV (Studi e testi, 232), 
Città del Vaticano 1964, σελ. 399 - 439. — Α. Β ο n, La M orée Franque. Recherches 
historiques, topographiques et archéologiques sur la principauté d'Ά chaie (1205- 1430). 
Texte. Àlbum, Paris 1969. 

2. Βλ. παρακάτω, σελ. Ί9, στ. 204 -205. 
3. Τη διαθήκη (Κόρινθος, 17 Σεπτεμβρίου 1394) έχει έκδόσει πρώτος ό J. Λ, C. 

Β u c h ο n, Nouvelles recherches historiques sur la principauté de Morée, τόμ. Β', 
Paris 1843, σελ. 254 - 261. Δεύτερη έκδοση διορθωμένη δίνει ό Σ π. Α ά μ π ρ ο ς, 
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κληρονόμο της περιουσίας του τήν κόρη του F r a n c e s c a , σύζυγο τοΰ Καρόλου 

Τόκκου, δουκος της Λευκάδος και κόμητος της Κεφαλληνίας, ενώ στην άλλη 

του κόρη, B a r t h o l o m e a , άφηνε μόνο τ α 9.700 δουκάτα πού είχε δανείσει στον 

σύζυγο της Θεόδωρο Παλαιολόγο, δεσπότη τοΰ Μυστρά '. 

Δεν θα εξεταστούν έδώ τ α αϊτ ια πού προκάλεσαν τήν τόσο δυσμενή γ ια 

τον Θεόδωρο Παλαιολόγο σύνταξη της διαθήκης 2 · αύτο πού έ'χει σημασία 

είναι δτι ό δεσπότης δεν φάνηκε διατεθειμένος νά σεβαστεί την τελευταία επι

θυμία τοΰ πεθεροΰ του, κυρίως σέ δ,τι άφοροΰσε τήν Κόρινθο, πού μ' αυτόν 

τον τρόπο έ'χανε οριστικά. ' Η π ρ ώ τ η του ενέργεια ήταν νά καταλάβει τ ά κάστρα 

πού άνηκαν στην καστελλανία τής Κορίνθου κι αμέσως μετά νά πολιορκήσει 

τήν πόλη. Σύμμαχοι του στον πόλεμο εναντίον τοϋ Καρόλου Τόκκου ήταν ό 

Ισπανός Bertrand de Mota και ό Antonio Aeriamoli, γιος τοΰ Nerio3. 
Καμιά είδηση γ ιά τον πόλεμο αύτο δεν έχει σωθεί. Ή μόνη ασφαλής μαρτυ

ρία είναι δτι έληξε υπέρ τοΰ Παλαιολόγου κι οτι τελικά ή Κόρινθος περι

ήλθε στην κατοχή τών Βυζαντινών. "Ως τώρα, δμως, δεν ήταν γνωστό με 

ποιο τρόπο ό δεσπότης επέτυχε νά γίνει κύριος τής Κορίνθου 4. Παρέμενε 

"Εγγραφα αναφερόμενα εις τήν μεσαιωνικήν Ιστορίαν τών 'Αθηνών ( = Φ. Γ ρ ή γ ο ρ ο -
β ί ο υ, 'Ιστορία τής πόλεως Αθηνών, τόμ. Γ'), έν 'Αθήναις 1906, σελ. 146 - 152. Αντί
γραφο της διαθήκης είχε στείλει στις αρχές της Φλωρεντίας ό δόγης Antonio Venier 
( . . .fecimus assignari. . . copiarn textamenti magnifici condam domini Nerii in forma 
qua Marti a nostris rectoribus habuimus dispositi. . .· βλ. Λ ά μ π ρ ο υ , δ.π., σελ. 
145). Στο αντίγραφο αύτο πρέπει νά έχει βασιστεί προφανώς ή έκδοση τοϋ Buchon-
Αάμπρου, άφοΰ ό τόπος προελεύσεως τοϋ εγγράφου είναι ή Φλωρεντία (αρχείο Ricasoli, 
άρ. 826). Έκτος δμως άπο το γνωστό αύτο αντίγραφο της Φλωρεντίας, σώζεται στά Κρα
τικά 'Αρχεία της Βενετίας (A.S. V., Lettere di Rettori, busta unica — Lettere di 
Ambasciatori al Doge, άρ. 63) κι Ινα άλλο αντίγραφο της διαθήκης, πού κανείς ως 
σήμερα 8έν Ελαβε υπόψη. Το αντίγραφο της Βενετίας διασώζει το όνομα τοϋ γραφέα τοϋ 
πρωτοτύπου (ego presbiter Anthonius arcidiachonus et chanonicus ecclesie Corin-
tiis. . .), ενώ το αντίγραφο της Φλωρεντίας το παραλείπει. Ή ύπαρξη τών δύο αυτών 
αντιγράφων και ή απουσία τοΰ ονόματος τοΰ γραφέα στο αντίγραφο της Φλωρεντίας μας 
πείθει δτι ό δόγης κράτησε το αντίγραφο της διαθήκης πού ϊλαβε άπο τους ρέκτορες καΐ 
έστειλε αντίγραφο του στή Φλωρεντία. 

1. Item lasiamo a Bartholamia Vasilisa, nostra fia, nove milia e seteçento 
ducati doro, li quoi lo Dispoto, suo marito, pigiò dala Signoria de Venezia, ala qual 
nui avevemo depositadi, li qual lo dito Despota è tenuto de renderli a nui integramente 
e volemo che la dita Vassilisa nostra filia de li nostri beni mobeli e stabelli non possa 
domandare per chaloncha raxione chosa nesuna plu in luti li altri beni nostri tanto 
mobelli chomo stabelli' βλ. Copia testamenti domini Nerii Açaiolis domini Chorintii, 
§24 (A.S.V. , Lettere di Rettori, busta unica — Lettere di Ambasciatori al Doge, 
àp. 63). 

2. Για το θέμα αύτο βλ. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Le despolat grec, τόμ. Α', σελ. 143 - 144. 
3. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ , δ.π., σελ. 144. 
4. Το γεγονός επισημαίνεται άπο τους ιστορικούς της Πελοποννήσου- βλ. Ζ « κ υ-
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δηλαδή πρόβλημα, αν τα βυζαντινά στρατεύματα κ α τ έ λ α β α ν τήν πόλη 

ή άν ό Τόκκος τήν π α ρ α χ ώ ρ η σ ε στον Παλαιολόγο άπύ πολιτική σκοπι

μότητα. Το σκοτεινό αύτο σημείο διαφωτίζει οριστικά, νομίζω, μια πληροφο

ρία πού περιέχεται σε επιστολή τών καστελλάνων τής Μεθώνης και Κορώνης 

προς τή Βενετία το 1397 '. Οί καστελλάνοι αναφέρονται ad factum yj 

ducatorum, quos tenetur dare [despotus] dache Ceffalonie0. Αύτη και 

μόνη ή μαρτυρία οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα δτι ό Κάρολος Τόκκος 

παραχώρησε τήν πόλη στον δεσπότη με τον δρο νά τοΰ καταβάλλει σε αντάλ

λαγμα το ποσό τών 600 δουκάτων κάθε χρόνο. Προηγουμένως είχε σπεύσει 

νά πουλήσει στή Βενετία τα δικαιώματα πού είχε αποκτήσει στην Κόρινθο, 

άλλα ή βενετική σύγκλητος μέ απόφαση τοΰ Αυγούστου τοΰ 1395 αρνήθηκε 

τήν προσφορά Ά. *Ηταν λοιπόν φυσικό μετά άπ' αυτές τις ενέργειες νά στραφεί 

ό Τόκκος προς τον Παλαιολόγο (πού πολιορκούσε ήδη τήν καστελλανία και 

απειλούσε νά τήν καταλάβει), νά αρχίσει τις διαπραγματεύσεις μαζί του και 

τελικά νά παραχωρήσει τήν Κόρινθο σ' αυτόν. 

Πότε ή Κόρινθος περιήλθε στην κατοχή τοΰ Παλαιολόγου δεν μποροΰμε 

νά καθορίσουμε μέ ακρίβεια, γιατί οί πηγές σιωπούν πάνω σ' αύτο το θέμα· 

κι απορεί κανείς, πώς για Ινα τόσο σημαντικό γεγονός, δπως ήταν ή κατά

ληψη τής Κορίνθου άπο τους Βυζαντινούς, δεν παραδίδεται τίποτα στα χρο

νικά τής εποχής. Terminus post quem πρέπει νά θεωρηθεί ό Αύγουστος 

τοΰ 1395, άφοΰ ώς τότε ή καστελλανία άνηκε στον Κάρολο Τόκκο, πού, 

δπως είδαμε, επιχείρησε νά τήν πουλήσει στή Βενετία. Τον Μάρτιο δμως τοΰ 

1396 ό Θεόδωρος Παλαιολόγος, κύριος πια τής Κορίνθου, διαπραγματεύεται 

με τή Βενετία το θέμα της όχυρώσεως τοϋ Έξαμιλ ίου 4. "Λ ρ α ή τελευταία 

αύτη χρονολογία πρέπει να σημεΐ6)θεΐ ώς terminus ante quem. Επομένως ό 

θ η ν ο G, δ.π., σελ. 144 (Nous ne connaissons pas d'autres détails sur ce conflit. 
Il est en tout cas certain que Charles Tocco, soit contraint par le résultat de la 
guerre, soit par des raisons politiques, céda à Théodore la ville de Corinthe). — L ο e-
n e r t z, Pour l'histoire du Péloponèse, σελ. 254 (Mais il y a lieu de s'étonner du 
silence gardé par nos chroniques sur un fait aussi retentissant que l'occupation de 
Corinthe par Théodore, qui fut, selon toute vraisemblance, un fruit de la victoire 
de Démétrius Raoul). ~ B o n , δ.π., σελ. 270 καί σημ. 6 (On, ne connaît pas le 
détail de ces luttes . . . Charles Tocco et Françoise . . . abandonnèrent Corinthe au 
despote Théodore . . . Les événements autour de Corinthe sont très imparfaitement 
connus.. .). 

I . "Απλή μνεία τής επιστολής βλ. στο έργο τοϋ Ν. Τ ο r g a, Geschichte des osma-
nischen Reiches, τόμ. Β', Gotha 1909, σελ. 282, σημ. 5. 

2. Βλ. παρακάτω, σελ. 48, στ. 187-188. 
3. F. Τ h i r i e t, Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la 

Romanie, τόμ. A' (1329-1399), Paris 1958, σελ. 208, άρ. 883, σελ. 209, άρ. 886. 
4. Βλ. παρακάτω, σελ. 33. 



32 Χ Ρ Ϊ Σ Α Σ Α. ΜΑΛΤΕΖΟΤ 

δεσπότης κατέλαβε τήν Κόρινθο στο διάστημα τών εξι μηνών, πού μεσολά

βησε ανάμεσα στον Αύγουστο 1395 και στον Μάρτιο 1396. Τήν ίδια σιγή 

τηρούν οί πηγές και για τον χρόνο τής παραδόσεως τής Κορίνθου άπο τον 

Θεόδωρο Παλαιολόγο στους "Ιωαννίτες τής Ρόδου. Τή μοναδική πληροφορία 

για τή χρονολόγηση τοΰ γεγονότος αύτοΰ μας δίνει δ αυτοκράτωρ Μανουήλ 

σε επιτάφιο λόγο του προς τον αδελφό του Θεόδωρο. Ή Κόρινθος παραχω

ρήθηκε στους «Φρερίους» — λέγει ό Μανουήλ — τρία χρόνια πριν αυτοί 

καταλάβουν ολόκληρο το δεσποτάτο τοΰ Μορέως ', άρα το 1397, άφοΰ οί 

'Ιππότες τής Ρόδου κατέλαβαν τήν Πελοπόννησο το 1400. 

Στο μικρό αύτο χρονικό διάστημα πού ή Κόρινθος παρέμεινε στα χέρια 

των Βυζαντινών, δηλαδή άπο το τέλος τοΰ 1395 ώς το 1397, ό δεσπότης, 

στην προσπάθεια του να προστατεύσει τήν πόλη άπο τις επιδρομές τών Τούρ

κων, άσκεΐ πολιτική πού ώς σήμερα δέν είναι σ' δλες τις λεπτομέρειες 

της γνωστή. Ή επαναφορά τής Κορίνθου μετά άπο πολλά χρόνια ξένης κα

τοχής στον Θεόδωρο Παλαιολόγο απετέλεσε για τους Βυζαντινούς σπουδαίο 

γεγονός. Ή γεωγραφική θέση τής πόλης εξαιρετικά προνομιακή, τόσο άπο 

εμπορική οσο κι άπο στρατιωτική πλευρά, έδινε τή δυνατότητα στον δε

σπότη νά διατηρήσει τον ισθμό, πού έ'μελλε νά παίξει Ινα σημαντικό ρόλο 

στην Ιστορία γενικά τοΰ δεσποτάτου και ιδιαίτερα στους αγώνες του εναν

τίον τών Τούρκων. 

Ή πρώτη του φροντίδα ήταν νά οχυρώσει το Έξαμίλιο γιά νά μή μένει 

πια ή Πελοπόννησος ανυπεράσπιστη στις τουρκικές επιδρομές. Λίγο πριν 

πεθάνει ό Nerio Acciaiuoli και πριν ακόμη ό Κάρολος Τόκκος παραχωρήσει 

τήν προικώα κτήση του στον δεσπότη, ό τελευταίος είχε στείλει πρεσβεία 

στή Βενετία, ζητώντας τή βοήθεια της στο μεγάλο έργο τής οχυρώσεως τοΰ 

ΐσθμοΰ. Τον Αύγουστο τοΰ 1394 ή βενετική σύγκλητος άπαντα δτι δέχεται 

την πρόταση νά συμβάλει στά έξοδα τών οχυρωματικών Ιργων, άλλα μόνο 

δταν αποκατασταθούν οί σχέσεις τοΰ Παλαιολόγου μέ τον Νέριο και μέ τον 

δρο δτι ή φύλαξη τοΰ τείχους θα ανατεθεί στους Βενετούς 2 . Ό τελευταίος 

δμως δρος, δπως ήταν φυσικό, δέν έγινε αποδεκτός άπο τον δεσπότη. Ε ν ά 

μιση περίπου χρόνο αργότερα, άφοΰ είχε μεσολαβήσει καΐ ό θάνατος τοΰ 

Nerio Acciaiuoli και ή κατάληψη τής Κορίνθου άπο τους Βυζαντινούς, ό 

Θεόδωρος Παλαιολόγος επανέρχεται στο θέμα τοΰ Έξαμιλίου. Οί βενετικές 

αρχές επαναλαμβάνουν δτι πρίν αρχίσει ή εκτέλεση τών έ'ργων θέλουν νά ξέ

ρουν ποιοι θα αναλάβουν τή φύλαξη τοΰ τείχους. Αυτή τή φορά ό Θεόδωρος 

προσπαθεί νά συμβιβαστεί και ζήτα έ'να τουλάχιστον άπο τα έ'ργα νά μείνει 

1. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά, τόμ. Γ', εν Αθήναις 
1926, σελ. 70 (πρβλ. L o e n e r t z , Pour l'histoire du Péloponèse, σελ. 255, σημ. 5). 

2. T h i r i e t , Régestes, τόμ. A', σελ. 204, άρ. 864. 



ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΑ ΤΕΛΙΙ TOT 14ου ΑΙ. 33 

στα χέρια τών Βυζαντινών. Ή σύγκλητος απορρίπτει κι αυτή τήν πρόταση 

καί στις J 4 Μαρτίου 1396 ψηφίζει οτι εϊναι πρόθυμη νά βοηθήσει μόνο αν 

δλες ανεξαιρέτως οί οχυρώσεις μείνουν στα χέρια τών Βενετών 1. Ή εμμονή 

τής Βενετίας προσκρούει καί πάλι στην άρνηση τοΰ Παλαιολόγου. Το Έ ξ α -

μίλιο δμως έπρεπε απαραιτήτως νά τειχιστεΐ καί ή εκτέλεση ενός τόσο σπου

δαίου έ'ργου απαιτούσε μεγάλη δαπάνη, πού ό δεσπότης δέν ήταν σε θέση 

νά αναλάβει. Μόνη λύση για νά βγει άπο το αδιέξοδο ήταν νά παραχωρήσει 

τήν Κόρινθο αντί σημαντικού χρηματικού ποσοΰ. Γιά νά επιτύχει τον σκοπό 

του προβαίνει μέ ιδιαίτερη ευστροφία καί πολιτική ικανότητα σέ μιά σειρά 

διπλωματικών ενεργειών. Ή πολιτική αύτη τοΰ Παλαιολόγου θα αποτελέσει 

το αντικείμενο αυτής τής μελέτης. 

Οί διαπραγματεύσεις γιά τήν παραχώρηση τής Κορίνθου πρέπει νά το

ποθετηθούν οπωσδήποτε μ ε τ ά τον Μάρτιο τοΰ 1396, δηλαδή μετά τήν άρ

νηση τής Βενετίας νά βοηθήσει στην οχύρωση τοΰ Έξαμιλίου. Τήν άποψη 

μας αυτή ενισχύει καί μιά άλλη μαρτυρία: Ό αυτοκράτωρ Μανουήλ αναφέρει 

στον επιτάφιο λόγο του δτι, πριν ό αδελφός του παραχωρήσει τήν Κόρινθο 

στους Ιππότες τής Ρόδου, είχε ζητήσει οχι μόνο τή δική του γνώμη, άλλα 

καί τή γνώμη τής μητέρας τ ο υ 2 . Ή αυτοκράτειρα Ελένη πέθανε το 1396 

μεταξύ τών μηνών 'Οκτωβρίου καί Δεκεμβρίου3. Επομένως ό Θεόδωρος 

Παλαιολόγος είχε συμβουλευτεί τή μητέρα του καί τον αδελφό του γιά το 

θέμα τής Κορίνθου στους μήνες πού μεσολάβησαν άπο τον Μάρτιο ώς τον 

'Οκτώβριο (τουλάχιστον) τοΰ 1396. 

Στην προσπάθεια του νά παραδώσει τήν Κόρινθο μέ τους καλύτερους 

δυνατούς ορούς ό δεσπότης τοϋ Μυστρα 4 απευθύνεται άπο τή μια μεριά στον 

γαμβρό του Κάρολο Τόκκο καί στον Γενουάτη Άσαν κι' άπα τήν άλλη στή 

Βενετία καί στους 'Ιππότες τής Ρόδου. Οί επαφές του μέ τά πρόσωπα αυτά 

μας είναι γνωστές άπο τήν επιστολή τών καστελλάνων τής Μεθώνης καί Κο

ρώνης προς τις βενετικές αρχές τοΰ 1397 5. Οί καστελλάνοι στην επιστολή 

τους, έκτος άπο τις ειδήσεις πού παρέχουν γιά τις κινήσεις τοΰ Παλαιολόγου 

στις παραμονές τής παραχωρήσεως τής Κορίνθου, περιγράφουν μέ λεπτομέ-

1. T h i r i o t , Régestes, τόμ. Λ', σελ. 211, άρ. 897, σελ. 212, άρ. 903. 
2. Κόρινθον εκ τοϋ άδελφοϋ τριών ετών, οΐμαι, προεσχηκότες otW ano γνώμης 

τής μητρός και τής ημετέρας' Λ ά μ π ρ ο υ , δ.π., σελ. 70. 
3. Βλ. V. L a u r e n t , La date de la mort d'Hélène Cantacuzène, femme de 

Jean V Paléologue : une précision, REB 14 (1956), σελ. 200-201 (πρβλ. L 0 e-
n e r l z , δ.π., σελ. 248, σημ. 5). 

4. Για τον τίτλο τοϋ δεσπότη βλ. τις πρόσφατες μελέτες τών L j . M a k S i m o-
v i é , Vizantijska provincijska uprava u doba Paleologa, Beograd 1972 καί 13. F e r-
j a n è i d, Jos jednom ο poiecima titule despota, Zbornik Radova 1 4 - 1 5 (1973), 
σελ. 45 - 53. 

5 . Βλ. παρακάτω, σελ. 43 - 49. 

3 
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ρειες (χαρακτηριστικό πού διακρίνει δλες σχεδόν τις αναφορές τών ανωτέρων 

Βενετών υπαλλήλων) τήν ανταλλαγή πρεσβειών μεταξύ Θεοδώρου καί Βε

νετίας. Το κείμενο τής επιστολής άποκτα, επομένως, ακόμη μεγαλύτερο εν

διαφέρον, γ ιατί αποτελεί π η γ ή πληροφοριών καί γ ιά τον τρόπο διεξαγωγής 

πρεσβειών τήν εποχή αυτή. 

Οί διπλωματικές σχέσεις τών καστελλάνων τής Μεθώνης καί Κορώνης 

μέ τον Θεόδωρο Παλαιολόγο αρχίζουν μέ τήν αποστολή τοΰ Βένετου F r a n c e 

schi ] ! Gezo στή Μονεμβασία. Ό αντιπρόσωπος τών καστελλάνων ε ίχε εν

τολή νά συναντήσει τον δεσπότη καί νά συζητήσει το θέμα τής παραχωρήσεως 

τής Κορίνθου στή Βενετία ι . Ό Παλαιολόγος είχε ήδη πληροφορηθεί άπο 

τους πρέσβεις, πού εϊχαν μείνει στή Βενετία γ ιά τις διαπραγματεύσεις τής 

οχυρώσεως τοΰ Ί σ θ μ ο ΰ , δτι ή Γαληνότατη δέν φαινόταν νά ενδιαφέρεται γιά 

τήν Κόρινθο 2 . Μέ τήν πεποίθηση δμως δτι ή Βενετία τελικά θα περιελάμβανε 

καί τήν Κόρινθο στις κτήσεις της δέν απέκρουσε τον απεσταλμένο τών κα

στελλάνων. 'Αντίθετα έστειλε τον πρεσβευτή του στην Κορώνη μέ έτοιμα τα 

c a p i t u l a τής συμφωνίας. 'Απαιτούσε ή νά συναφθεί ή συμφωνία στή Βε

νετία άπο τον εκεί πρεσβευτή του ή νά εξουσιοδοτηθούν οί καστελλάνοι νά 

τήν συνάψουν εκείνοι. Οί καστελλάνοι έσπευσαν τότε νά γράψουν στον δόγη 

τής Βενετίας A n t o n i o Venier καί νά επισυνάψουν στην επιστολή τους τά 

c a p i t u l a τοΰ Θεοδώρου Παλαιολόγου. Τ ά τελευταία σώζονται σήμερα στά 

Κρατικά 'Αρχεία τής Βενετίας σέ βενετικό γλωσσικό ιδίωμα 3. 

Ή συνήθεια νά εφοδιάζονται οί πρέσβεις μέ c a p i t u l a , μέ σχέδια δηλαδή 

πού περιείχαν τους δρους μιας συμφωνίας, εμφανίζεται στή Δύση σέ έγγραφα 

τοΰ Μου καί 15ου αιώνα. 'Αξίζει επομένως νά σημειωθεί εδώ δτι ή συνήθεια 

αυτή, δυτικής καθαρά προελεύσεως, φαίνεται δτι υιοθετήθηκε γρήγορα άπο 

το Βυζάντιο στις σχέσεις του μέ τή Δύση, άφοΰ ήδη στά τέλη τοΰ 14ου αίο'ινα 

συναντούμε c a p i t u l a στά χέρια βυζαντινοΰ πρεσβευτή 4. 

'Από τήν έ'ρευνα τών δύο αυτών έγγραφων, δηλαδή τοΰ προσυμφωνητι-

1. Ό Franceschin Gezo είναι γνωστός καί άπο τήν συνθήκη παραδόσεως τοϋ 
"Αργούς στους Βενετούς το 1394. Χρησιμοποιήθηκε άπο τους καστελλάνους στις διαπρα
γματεύσεις μέ τον δεσπότη, γιατί γνώριζε τήν ελληνική γλώσσα. Στο κείμενο τής συν
θήκης αναφέρεται μαζί μέ τον magistro Andrea Malacarne «tati do scrivani de la 
corte de Coron, homeni parte amaistradi in gramatica et lengua griega et latina et 
parte in lengua griega et latina. . .»' βλ. Λ ά μ π ρ ο υ , "Εγγραφα αναφερόμενα εις τήν 
μεσαιωνικήν ίστορίαν τών 'Αθηνών, δ.π., σελ. 377. 

2. Βλ. παρακάτω, σελ. 35. 
3. Βλ. παρακάτω, σελ. 4 9 - 5 1 . 
4. Γιά τα capitula βλ. D. Α. Q u e l l e r , The Office of Ambassador in the 

Middle Ages, Princeton, New Jersey, σελ. 103-104, 106. Σύμφωνα με τή γνώμη 
δμως τοΰ συγγραφέα, τα capitula εμφανίζονται άπο τον 15ο αί., ένώ αποδεικνύεται δτι 
αυτά έχουν εισδύσει στή δυτική διπλωματική ήδη άπο τον 14ο αι. 
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κοΰ σχεδίου (capitula) τοΰ Θεοδώρου Παλαιολόγου καί τής επιστολής τών 

καστελλάνων τής Μεθώνης καί Κορώνης, προκύπτουν στοιχεία πού δχι μόνο 

συμπληρώνουν χρονολογικά, προσωπογραφικά καί άλλα θέματα γύρω άπο τις 

περιπέτειες τής Κορίνθου στά τέλη τοΰ 14ου αιώνα, άλλα καί διαφωτίζουν προ

βλήματα τής διπλωματίας τής εποχής. Καί τά δύο έγγραφα άποτελοΰν 

σπουδαιότατες πηγές γιά τήν ιστορία τής Μεσαιωνικής Πελοποννήσου : το 

πρώτο περιέχει τις επίσημες διπλωματικές ενέργειες τοΰ Παλαιολόγου πριν 

παραχωρήσει τήν Κόρινθο, Ινώ το δεύτερο είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα τής 

διπλωματικής πολιτικής, πού ανεπίσημα ακολούθησε ή Βενετία. Ή παράλ

ληλη εξέταση τών δύο εγγράφων κρίνεται απαραίτητη γιά τή διασταύρωση 

πληροφοριών καί τή συναγωγή συμπερασμάτων. Ή έ'κδοσή τους παρέχεται 

στις σελ. 4 3 - 5 1 , γιά μεθοδολογικούς, δμως, λόγους παραθέτουμε εδώ 

τά capitula χωρισμένα σέ παραγράφους καί σέ ελληνική περιληπτική 

μετάφραση. Κάθε δρας τοΰ προσυμφωνητικοΰ σχεδίου σχολιάζεται σέ συν

δυασμό μέ τις αντίστοιχες ειδήσεις πού παρέχονται στην επιστολή τών 

καστελλάνων ι. 

Capitula Θεοδώρου Παλαιολόγου 

α' ) Πριν αρχίσετε [σεις, οί πρέσβεις ] τϊς συζητήσεις, πρέπει νά βε

βαιωθείτε, αν οι καστελλάνοι ενδιαφέρονται πραγματικά για τήν υπόθεση τής 

Κορίνθου ή αν οι ενέργειες τους αποβλέπουν στην παρεμπόδιση τοΰ σχεδίου 

μου νά εκχωρήσω τήν καστελλανία. 

Σύμφωνα μέ τήν είδηση πού διασώζουν οί καστελλάνοι στην επιστολή 

τους, ό Θεόδωρος Παλαιολόγος είχε πληροφορηθεί άπο τον πρεσβευτή του 

στή Βενετία δτι ή Γαληνότατη δέν ενδιαφερόταν γιά τήν υπόθεση της Κορίν

θου 2. Ό δεσπότης, επομένως, δίκαια αμφιβάλλει γιά την ειλικρίνεια τών ενερ

γειών τών καστελλάνων, γι' αύτο καί ό πρώτος ορός στά capitula αναφέρε

ται στή διευκρίνιση τών προθέσεων τής Βενετίας. Πράγματι ή πρωτοβουλία 

τών καστελλάνων απέβλεπε στην καθυστέρηση τών διαπραγματεύσεων, ώστε 

νά δοθεί χρόνος στή Βενετία νά αποφασίσει, αν τήν συνέφερε ή εκχώρηση 

τής Κορίνθου. Οί ίδιοι οί καστελλάνοι αποκαλύπτουν τον σκοπό αύτο στην 

επιστολή τους προς τις βενετικές αρχές: totium hoc faciamus, ut negocium 

impediatur et disimuleturs. 

β' ) Nà εξακριβώσετε, äv οι καστελλάνοι έχουν εξουσιοδοτηθεί να συνά

γουν τή συμφωνία, για να μή χρειαστεί να στείλω πρεσβεία στή Βενετία. 

1. Οί παραπομπές γίνονται στους αντίστοιχους στίχους. 
2. Βλ. παρακάτω, σελ. 45, στ. 57-58. 
3. Βλ. παρακάτω, σελ. 47, στ. 131-132. 
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Ό θεσμός τής plena potestas, τοΰ δικαιώματος δηλαδή νά συνάπτουν 

ανώτεροι ίεραρχικώς υπάλληλοι συνθήκες ή συμφωνίες, εισάγεται στή Δύση 

στά τέλη τοΰ 12ου αιώνα '. 'Αποτελεί σταθμό στην ιστορία τής διπλωματικής, 

δχι μόνο γιατί διευρύνει τις δικαιοδοσίες τών πρέσβεων, άλλα γιατί διευκολύνει 

τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ τών χωρών, σέ μιά εποχή πού χαρακτηρί

ζεται άπο έλλειπή μέσα συγκοινωνίας. 

Ό δεσπότης, δταν αποφάσισε νά συζητήσει το θέμα τής Κορίνθου μέ 

τον Franceschin Gezo, είχε επιμείνει νά μάθει, αν ή Βενετία είχε εξουσιοδο

τήσει τους δύο ανωτέρους Βενετούς υπαλλήλους της γιά τή σύναψη τής συμ

φωνίας 2 . "Ηθελε νά προβεί στην εκχώρηση τής Κορίνθου το συντομότερο 

καί ή αποστολή πρεσβείας στή Βενετία θά ήταν μεγάλη απώλεια χρόνου 

γι' αυτόν 3 . Ή επιμονή του Θεοδώρου Παλαιολόγου καί ό φόβος μήπως μιά 

αρνητική απάντηση θά είχε σαν αποτέλεσμα νά μή δεχτεί νά προχωρήσουν 

στις διαπραγματεύσεις, ανάγκασαν τον αντιπρόσωπο τών καστελλάνων νά 

χειριστεί τήν υπόθεση μέ διπλωματία. Άπαντα δτι οί καστελλάνοι δέν είναι 

εξουσιοδοτημένοι νά συνάψουν συμφωνία, άλλα έχουν ήδη φροντίσει νά ενημε

ρώσουν τις βενετικές αρχές καί περιμένουν οδηγίες γιά τή διεκπεραίωση 

τής υπόθεσης 4. Στην πραγματικότητα οί καστελλάνοι δέν είχαν καμιά επί

σημη διπλωματική ιδιότητα καί ή επιστολή τους προς τον δόγη δέν είχε 

ακόμη σταλεί. Ό δεσπότης, εϊτε γιατί είχε πειστεί, εϊτε πάλι γιατί είχε τήν 

ελπίδα δτι ή Γαληνότατη θά ενδιαφερόταν τελικά γιά τήν Κόρινθο, αποφα

σίζει νά στείλει στους καστελλάνους τά capitula, ώστε, μόλις έ'λθει ή απάν

τηση άπο τή Βενετία, νά προβοΰν στή σύναψη τής συνθήκης. 

γ ' ) Στην απορία που εξέφρασαν οι καστελλάνοι για την απόφαση μου 

να εκχωρήσω τήν καστελλανία τής Κορίνθου, να απαντήσετε δτι καταφεύγω 

σ αυτή τή λύση, γιατί τα χρήματα πού θα πάρω θα μου επιτρέψουν να οχυ

ρώσω το Έξαμίλιο. 

Ό Θεόδωρος Παλαιολόγος είχε ήδη γνωστοποιήσει τήν απόφαση του 

1. Q u e l l e r , δ.π., σελ. VIII, Χ, 27, 29-30 κ.έ. 
2. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1394, οί καστελλάνοι τής Μεθώνης καί Κορώνης 

είχαν συνάψει έκ μέρους τής Βενετίας τή συνθήκη παραδόσεως τοϋ "Αργούς. Στο κεί
μενο τής συνθήκης εμφανίζονται ώς sindaci καί procurât ores un omnibus cousis liti-
giis diferentiis conlroversiis existentibus inter ducalem excellentiam comunitatis Ve-
neciarum et Imperium, meum, ordinando et conslituendo prefalos procuralores et 
sindicos [Nicolao Valaresso et Philippo Corano! imperii mei tarn pro causa et occa
sione civitatis Argolicencis quam pro alia occasione et causa» ( Λ ά μ π ρ ο υ , δ.π., 
σελ. 378). Για τή σύναψη συνθηκών άπο βαΐλους βλ. Χ ρ ύ σ α ς Λ. Μ α λ τ έ ζ ο υ, 
Ό θεσμός τοϋ εν Κωνσταντινονπόλει Βένετου βαίλον (1268 - 1453), Άθήνχι 1970, σελ. 
44 - 45. 

3. Βλ. παρακάτω, σελ. 45, στ. 62. 
4. Βλ. παρακάτω, σελ. 45, στ. 65. 
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στον Franceschin Gezo καί είχε τονίσει στή συνάντηση τους δτι ήταν αναγ

κασμένος alienare ipsatn locum '. 

δ' ) Nà διαβεβαιώσετε τους καστελλάνους δτι οί διαπραγματεύσεις πού 

è'χω αρχίσει με δσους ενδιαφέρονται για τήν υπόθεση τής Κορίνθου δέν έχουν 

καταλήξει πουθενά. Δεν αληθεύει επίσης ή κατηγορία δτι, ενώ εγώ επιθυμώ 

να έκχωρήσο) τήν πόλη στη Βενετία, διαπραγματεύομαι συγχρόνως με 

άλλους. 

Ό δεσπότης είναι ειλικρινής σ' αύτο το σημείο. "Εχει βέβαια αρχίσει 

τις διαπραγματεύσεις, άλλα δέν έ'χει ακόμη αποφασίσει σέ ποιον θά εκχωρήσει 

τήν Κόρινθο. 'Επειδή ακριβώς πιέζεται νά δώσει μιά τελική απάντηση, απαι

τεί άπο τή Βενετία νά αποφασίσει χωρίς περιττές καθυστερήσεις. 

ε' ) Να πείτε στους καστελλάνους δτι ό αδελφός μου, δούξ τής Κεφα?.-

ληνίας καί ό Άσάν ενδιαφέρονται για τήν αγορά τής Κορίνθου. Ό πρώτος 

προσφέρει 20.000 δουκάτα καί παραιτείται άπο τά 600 δουκάτα πού οφείλω 

να τοϋ καταβάλλω. Ό δεύτερος προσφέρει το ίδιο ακριβώς ποσό καί αναλαμ

βάνει να πληρώνει αυτός τά 600 δουκάτα στον δοϋκα τής Κεφαλληνίας καί 

στους απογόνους του. Συγχρόνως μου παραχωρεί ώς δμηρο τον έναν από 

τους γιους του, για να μέ ακολουθεί πιστά καί σέ περίοδο ειρήνης καί σε 

περίοδο πολέμου εναντίον τών Τούρκο)ν. 

Τά πρόσωπα πού αναφέρονται εδώ είναι ό Κάρολος Τόκκος, γαμβρός 

(mio frar) τοΰ Θεοδώρου Παλαιολόγου, δούξ τής Κεφαλληνίας καί κόμης 

τής Λευκάδος καί ό Zaccaria Asan, μέγας κοντόσταυλος τοΰ Μορέως 2. Καί 

οί δύο προσφέρουν στον δεσπότη το αξιόλογο ποσό τών 20.000 δουκάτων καί 

συγχρόνως τον απαλλάσσουν άπο τήν υποχρέωση τής καταβολής 600 δουκά

των γιά τήν κυριότητα τής καστελλανίας τής Κορίνθου. 

Χαρακτηριστικός είναι ό διπλωματικός ελιγμός τοΰ Παλαιολόγου. 'Ενώ 

αναφέρει τις συνεννοήσεις μέ τον Κάρολο Τόκκο καί τονίζει ιδιαίτερα τά ανταλ

λάγματα πού τοΰ προσφέρει ό Άσάν, αποκρύπτει τις διαπραγματεύσεις του 

μέ τους 'Ιππότες τής Γόδου. 'Ασφαλώς αυτές πρέπει νά είχαν αρχίσει παράλ

ληλα μέ τις άλλες, γιατί, αν δέν είχαν προηγηθεί οί σχετικές ενέργειες, δέν θά 

προσέφερε ό δεσπότης τήν Κόρινθο στους Ίωαννίτες αμέσως μετά τήν αρνη

τική απάντηση τής Βενετίας. Ό ϊδιος ό αυτοκράτωρ Μανουήλ μας πληροφο

ρεί δτι ό αδελφός του Θεόδωρος είχε συμβουλευτεί τή μητέρα τους γιά μιά 

πιθανή εκχώρηση τής Κορίνθου στους 'Ιππότες τής Ρόδου. Είδαμε δτι ή 

αυτοκράτειρα 'Ελένη πέθανε στά τέλη τοΰ 1396, άρα ό δεσπότης είχε Ιλθει 

1. Βλ. παρακάτω, σελ. 45, στ. 60. 
2. Γιά τον Zaccaria Asan βλ. C. H o p f , Chroniques greco - romanes médites 

ou peu connues, Berlin 1873, σελ. 502. — Ζ α κ υ θ η ν ο ο , δ.π., σελ. 136 — B o n , δ.π.. 
σελ. 708. 
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σέ επαφή μέ τον μάγιστρο Elie de Fossat ήδη άπο τις αρχές τοΰ ί'διου έτους ι . 

Γιά ποιο λόγο δμως ό δεσπότης κράτησε μυστικές άπο τή Βενετία τις 

ενέργειες του προς τήν κατεύθυνση αυτή; Δυστυχώς ή Ιλλειψη ειδήσεων σχε

τικά μέ τήν έ'ναρξη τών διαπραγματεύσεων μεταξύ Παλαιολόγου καί Ίωαν-

νιτών μόνο σέ υποθέσεις μπορεί νά μας οδηγήσει 2. Το έκτο capitulum μας 

πείθει δτι ό δεσπότης επιθυμεί νά εκχωρήσει τήν Κόρινθο στους Βενετούς 

per amor delà dogai signoria 3. Οί πληροφορίες δμως πού είχε γιά τις δια

θέσεις τής Βενετίας δέν ήταν καθόλου ένθαρρυντικές.Έπρεπε νά βρει Ιναν τρόπο 

γιά νά εξαναγκάσει τή Γαληνότατη νά περιλάβει τελικά τήν Κόρινθο κάτω 

άπο τή σημαία τοΰ 'Αγίου Μάρκου. 'Αποκρύπτει λοιπόν τις διαπραγματεύ

σεις του μέ τους Ίωαννίτες, ενώ αντίθετα δημιουργεί τήν εντύπωση δτι θά 

συνάψει συμφωνία μέ τον Άσάν. 'Ορθά είχε διαβλέψει τήν αντιπάθεια τής 

Βενετίας προς τήν οικογένεια τοΰ Άσάν καί κυρίως τήν ανησυχία της, μήπως 

ή αντίπαλη της Γένουα αποκτήσει εδάφη στην Πελοπόννησο. Τους φόβους 

αυτούς εκφράζουν οί ϊδιοι οί καστελλάνοι στην επιστολή τους. 'Αναφέρονται 

στον ζωηρό χαρακτήρα καί στή γενουατική καταγωγή τοΰ Άσάν καί τών 

γιων του. Υπογραμμίζουν δτι μέ τήν εκχώρηση τής Κορίνθου σ' αυτόν υπάρ

χει κίνδυνος νά γίνει στο μέλλον κύριος τής Πελοποννήσου καί, εάν τά πράγματα 

πάρουν αυτή τήν τροπή, ό Γενουάτης θά είναι γιά τή Βενετία causa magni 

scandali et erroris. Γράφουν ακόμη δτι καί οί άρχοντες τοΰ δεσποτάτου 

έ'τρεφαν εχθρικά αισθήματα προς τον Άσάν καί δτι αντιδρούσαν στο σχέδιο 

τής εκχωρήσεως τής Κορίνθου σ' αυτόν 4. Το τελευταίο πιθανότατα είχε 

υπόψη του ό δεσπότης, δταν αποφάσισε στο τέλος νά ρίξει το βάρος στην 

πλάστιγγα τών Ίωαννιτών. 

ς·') Άφοΰ εκθέσετε τις προσφορές τοϋ δουκος τής Κεφαλληνίας καί 

τοΰ * Ασάν, να πληροφορήσετε τους καστελλάνους δτι, επειδή είμαι διατεθει

μένος φιλικά προς τή Βενετία, αρκούμαι στην καταβολή 17.000 μόνο δου

κάτων, παρόλο πού οί άλλοι μοϋ προσφέρουν 20.000 δουκάτα. 

Ή επιθυμία τοΰ Θεοδώρου Παλαιολόγου νά εκχωρήσει τήν Κόρινθο 

στους Βενετούς είναι ολοφάνερη, άφοΰ δέχεται νά συμβιβαστεί έ'στω καί μέ 

λιγότερα χρήματα. 

ζ' ) Πρέπει να πείτε στους καστελλάνους δτι, αν υποσχεθούν να οχυρώ

σουν το Έξαμίλιο ώς τον προσεχή Αύγουστο, υπόσχομαι κι εγώ νά δώσω 

1. Βλ. παραπάνω, σελ. 33. 
2. ΙΙαρά τήν έλλειψη μαρτυριών ό αίδ. πατήρ R. L o e n o r t z {Pour l'histoire 

du Péloponèse, σελ. 255, σημ. 5) είχε καταλήξει στην υπόθεση δτι ό Θεόδωρος Πα
λαιολόγος διαπραγματευόταν ταυτόχρονα καί μέ τή Βενετία καί μέ τους 'Ιππότες τής 
Ρόδου. 

3. Βλ. παρακάτω, σελ. 50, στ. 25. 
4. Βλ. παρακάτω, σελ. 48, στ. 180. 
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3.000 δουκάτα άπο το ποσό τών 17.000 πού ζητώ να λάβω σε αντάλλαγμα 

τής καστελλανίας. 'Επομένως ή τιμή τής τελευταίας θα μειωθεί σε 14.000 

δουκάτα.'Υπόσχομαι επίσης νά συμβάλω στα 'έξοδα τόσο τής δχυρώσεως δσο 

καί τής φυλάξεως τοΰ Ίσθμοϋ. Τά χρήματα θά καταβληθούν σέ δόσεις ανά

λογα μέ τà εσοδά μου. 

Σύμφωνα μέ τους υπολογισμούς τών καστελλάνων τά Ιξοδα τής όχυρώ-

σεως θά ανέλθουν στο ποσό τών 10.000 ή 12.000 δουκάτων, άλλα τά έ'ργα 

αυτά δέν προφταίνουν νά έτοιμαστοΰν μέσα σέ τέσσερις μήνες, δηλαδή ώς 

τον Αύγουστο '. 

η ' ) Τά 600 δουκάτα πού εγώ καταβάλλω στον δοϋκα τής Κεφαλληνίας 

καί στους απογόνους του για τήν κ\)ριότητα τής καστελλανίας πρέπει στο 

μέλλον νά καταβάλλονται από τή Βενετία. 

Ή άγνωστη αυτή πληροφορία γιά τήν υποχρέωση τοΰ Θεοδώρου Παλαιο

λόγου νά πληρώνει στον Κάρολο Τόκκο 600 δουκάτα γιά την κατοχή τής κα

στελλανίας είναι πολύ σημαντική, γιατί δίνει οριστική απάντηση στο πρό

βλημα τής καταλήψεως τής Κορίνθου άπο τους Βυζαντινούς 2. Ό Κάρολος 

Τόκκος, μετά τήν άρνηση τής Βενετίας νά αποδεχτεί τήν προσφορά τής 

καστελλανίας, αποφασίζει νά εκχωρήσει την Κόρινθο στον γαμβρό του, πού 

πολιορκούσε ήδη τή γύρω περιοχή. Πράγματι ό Θεόδωρος Παλαιολόγος γί

νεται κύριος τής Κορίνθου μέ αντάλλαγμα νά καταβάλλει κάθε χρόνο στον 

Τόκκο καί στους απογόνους του 600 δουκάτα. "Εναν περίπου χρόνο αργότερα, 

è δεσπότης αναγκάζεται νά περιλάβει τον δρο αύτο στή συμφωνία τής εκχω

ρήσεως τής Κορίνθου. Καί ενώ ό Άσάν είναι πρόθυμος νά αναλάβει τήν υπο

χρέωση, ό Τόκκος προσφέρει 20.000 δουκάτα καί απαλλάσσει συγχρόνως τον 

δεσπότη άπο κάθε άλλη υποχρέωση. Οί καστελλάνοι προτείνουν στή Βενετία 

μιά άλλη λύση : αντί νά καταβάλλει ή Γαληνότατη κάθε χρόνο το ποσό αυτό, 

νά προσφέρει στον δοΰκα ενα άπο τά κάστρα τής Κορίνθου ή Ινα casale γιά 

φέουδο. Μέ τον τρόπο αύτο καί ό Τόκκος θά ικανοποιηθεί καί ή Βενετία θά 

απαλλαγεί άπο τήν υποχρέωση αυτή 3 . 

θ') Οι καστελλάνοι πρέπει νά υποσχεθούν δτι ή Βενετία θά συμβάλει 

στα έξοδα τής όχνρώσεως τοϋ Έξαμιλίου μέ τήν καταβολή 8 καρατίων. 

'Επίσης πρέπει νά ψηφιστεί μέ απόφαση τοΰ Συμβουλίου σε ποιες περιπτώ

σεις θά τοποθετηθούν φρουροί για τή φύλαξη τοϋ τείχους καί ποιος θα είναι 

ό αριθμός τους. 

Ό δεσπότης επανέρχεται στο θέμα τής δχυρώσεως τοΰ Ίσθμοΰ καί προσ

παθεί πάλι νά επιτύχει τή βοήθεια τής Βενετίας. ΟΊ διαπραγματεύσεις είχαν 

1 . Βλ. παρακάτω, σελ. 48, στ. 184 - 185. 

2. Βλ. παραπάνω, σελ. 31. 

3. Βλ. παρακάτω, σελ. 48, στ. 189-190. 
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αρχίσει στο παρελθόν, άλλ.ά είχαν προσκρούσει στην απαίτηση τής Γαληνό

τατης νά ανατεθεί στους Βενετούς ή αποκλειστική φύλαξη τών οχυρωματικών 

έργων ι. Ή Βενετία καλείται αυτή τή φορά νά προσφέρει 8 καράτια (ποσό 

πού ενδέχεται άλλωστε νά μειωθεί), άλλα το θέμα τής βενετικής φρουράς 

πρέπει νά ρυθμιστεί μέ απόφαση τοΰ Συμβουλίου. 

ι' ) Να φροντίσετε νά πληροφορηθείτε πόσα κάστρα θά κτίσει ή Βενετία 

στην περιοχή τής καστελλανίας και πώς θά εξασφαλίσει τή συντήρηση τους. 

Ή άμυνα εναντίον τών Τούρκων αποτελεί τδ κυριότερο ενδιαφέρον τοΰ 

Παλαιολόγου καί έχει συμφέρον νά γνωρίζει πώς θά οχυρωθεί ή καστελλανία 

τής Κορίνθου. 

ια') 'Από τώρα και στο εξής ή ειρήνη πρέπει νά διατηρηθεί μεταξύ μας 
πιο σταθερή, γι αύτο πρέπει να συναφθεί instrumento. 

Ό δεσπότης επιθυμεί νά εξασφαλίσει τις ειρηνικές σχέσεις του μέ τη 

Βενετία καί γνωρίζει δτι ό μόνος τρόπος γιά νά τις επισημοποιήσει είναι νά 

τις καταχυρώσει μέ instrumento. Στή βενετική διπλωματική ό ορός instru

mento σημαίνει επίσημη συνθήκη 2. 

ιβ' ) Στην περίπτοίση πού ή Βενετία θά αγοράσει τελικά τήν καστελλανία 

τής Κορίνθου, ή πολιτική τής τελευταίας απέναντι στους Τούρκους οφείλει να 

συμβαδίζει μέ τή δική μου πολιτική τόσο σέ περίοδο ειρήνης δσο καί σέ 

περίοδο πολέμου. 'Άν συμφωνούν οί βενετικές αρχές, προτείνω νά ισχύσει το 

μέτρο αυτό καί για τις υπόλοιπες κτήσεις τής Γαληνότατης στην Πελο

πόννησο. 

Μέ τήν καταχώριση τοΰ όρου αύτοΰ στά capitula, ό Παλαιολόγος απο

βλέπει στή συμμαχία τής Βενετίας εναντίον τής τουρκικής απειλής. "Επρεπε 

νά εξασφαλιστεί το λιγότερο ή μελλοντική πολιτική γραμμή τής Κορίνθου. 

Έκτος άπο τον τουρκικό κίνδυνο αντιμετωπίζει ταυτόχρονα δυσχερή εσωτε

ρικά προβλήματα. Ή θέση του ήταν αβέβαιη καί, όπως γράφουν οί καστελ

λάνοι, ό ίδιος odiatur a suis baronibus 3 . 

ιγ' ) "Οταν συναφθεί ή συμφωνία, επιθυμώ) να μοϋ παραχωρήσει ή Βενετία 

μια καλά εξοπλισμένη γαλέρα 20 θέσεων αντί τοϋ ποσού τών 500 δουκάτων. 

Ή άμυνα εναντίον τών τουρκικών επιδρομών αποτελεί, δπως είδαμε, μιά 

άπο τις κυριότερες μέριμνες τοΰ Παλαιολόγου. Οί διαπραγματεύσεις μέ τή 

μεγαλύτερη ναυτική δύναμη τής Δύσης τοΰ προσφέρουν τή δυνατότητα 

νά εκμεταλλευτεί τήν ευκαιρία καί νά προσθέσει στή δύναμη του μιαν ακόμη 

εξοπλισμένη γαλέρα. 

1. Βλ. παραπάνω, σελ. 33. 

2. Βλ. Χ ρ ύ σ α ς Α. Μ α λ τ έ ζ ο υ, Ό Marin Sanudo πηγή δύο άγνωστων 
βυζαντινών γεγονότων, Θησαυρίσματα 4 (1967), σελ. 24, σημ. 23. 

3. Βλ. παρακάτω, σελ. 47, στ. 159. 
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ιδ' ) Να πάρετε από τους καστελλάνους μιαν απάντηση δσο γίνεται πιο 

σαφή και νά τους πείτε νά στείλουν γρήγορα, εϊτε άπο τή ξηρά εϊτε άπο τή 

θάλασσα, αντιπροσώπους με πλήρη εξουσιοδότηση γιά τ ή σύναψη τής συμ

φωνίας. "Ενας άπο τους δύο καστελλάνους μπορεί, αν θέλει, νά έλθει ό ϊδιος 

ή στή Μονεμβασία ή στα Βάτικα, πού είναι κατάλληλος τόπος, κι εκεί θά 

τον συναντήσω αύτοπροσώποίς. 

Ό δεσπότης προτείνει νά συναφθεί ή συνθήκη ή στή Μονεμβασία ή 

στά Βάτικα 1 . Προτίμα δμως τά Βάτικα, ίσως γιατί στή Μονεμβασία έχει 

στείλει πολλούς Κορινθίους άπο φόβο μήπως δημιουργήσουν ταραχές καί 

εμποδίσουν τήν εκχώρηση τής πόλης. "Ηδη ό Franceschin Gezo είχε προ

τείνει στον δεσπότη νά τοΰ διαθέσει 25 ή 30 οπλίτες γιά τή φύλαξη τοΰ 

κάστρου τής Κορίνθου. ,νΑν ό δεσπότης δέν ήθελε νά αναλάβει τά έξοδα, οί 

καστελλάνοι ήταν διατεθειμένοι νά τά αναλάβουν αυτοί 2. 

ιε') Ή δικαιοδοσία σας περιορίζεται στην επίδοση τοϋ σχεδίου τής 

συμφωνίας στους καστελλάνους καί στή συζήτηση τών δρων. Λεν είστε έξου-

σιοδοτημένοι νά συνάψετε εκεί τή συμφωνία, άλλα οφείλετε νά επιστρέψετε 

μαζί μέ τους αντιπροσώπους τών καστελλάνων. 

Ό δεσπότης προτιμά νά συναφθεί το instrumento σέ βυζαντινό έ'δαφος, 

ώστε νά μπορεί ενδεχομένως μέ τήν προσωπική του επέμβαση νά επιτύχει 

καλύτερους δρους. 

ις-' ) 'Εμείς υπολογίζουμε δτι Ο à φτάσετε στην Κορώνί] σέ 4 ή 5 ημέρες 

καί δτι χρειάζονται, 2 ή 3 ημέρες γιά νά συζητήσουν τά capitula οί καστελ

λάνοι. 'Επομένως σέ 4 ή 5 ημέρες [μετά άπο τις συζητήσεις] πρέπει νά μας 

έχει δοθεί ή απάντηση. "Αν υπάρξει καθυστέρησ?/ μιας ή όνο ήμερων, θα 

υποθέσω δτι αυτή οφείλεται σέ ένα οποιοδήποτε εμπόδιο, άλ?Λ από κει καί 

πέρα θά σημαίνει δτι γίνεται γιά νά εμποδίσει τή σύναψη τής συμφωνίας μέ 

άλλους. 

Μέ τον φόβο μήπως ή πρωτοβουλία τών καστελλάνων μπορεί νά απο

σκοπεί στην παρεμπόδιση τοΰ σχεδίου του, ό Παλαιολόγος, γιά νά εκβιάσει 

τή Βενετία νά πάρει μιαν απόφαση, θέτει ορισμένα χρονικά όρια. Οί καστελ

λάνοι πάλι προσπαθούν νά καθυστερήσουν τις διαπραγματεύσεις, ώσπου νά λά

βουν απάντηση άπο τή Βενετία καί προβάλλουν τή δικαιολογία δτι αδυνα

τούν νά συναντηθούν μέ τον δεσπότη, γιατί ego Marinas non possum dor

mire extra castrum et ego Anthonius, quando essem cum domino despoto, 

non possem respondere absque collega meo'Κ 

1. Για τήν ονομασία Βάτικα (σημερινή Νεάπολη τής Λακωνίας) βλ. B o n , δ.π., 

σελ. 498, σημ. 5. 

2. Βλ. παρακάτω, σελ. 47, στ. 132-140. 

3. Βλ. παρακάτω, σελ. 46 - 47, στ. 119 - 121. 
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ιζ' ) "Οταν πρόκειται νά συναφθεί ή συμφωνία, είμαστε πρόθυμοι νά 

τροποποιήσουμε δσα capitula αναφέρονται στο ποσό πού πρέπει νά πληρώσει 

ή Βενετία γιά τήν κυριότητα τής Κορίνθου, καθώς επίσης καί στο ποσό τών 

8 καρατίων πού πρέπει νά καταβληθεί γιά τά όχυριοματικά έργα τοϋ Έξα

μιλίου. Καμιά δμως υποχώρηση δέν θά γίνει στά capitula, πού αναφέρονται 

1) στην υποχρέωση τής καστελλανίας νά ακολουθεί τή δική μου πολιτική 

ειρήνης ή πολέμου μέ τους Τούρκους και 2) στην υποχρέωση τής Βενετίας 

νά δίνει κάθε χρόνο 600 δουκάτα στον δοΰκα τής Κεφαλληνίας. 

Τά capitula τελειώνουν εδώ, άφοΰ προηγουμένως διευκρινίζεται σέ ποια 

σημεία ό Θεόδωρος Παλαιολόγος θά εμμείνει καί σέ ποια αντίθετα θά δείξει 

διαλλακτικότητα. 

Ή επιστολή τών καστελλάνων έχει χρονολογία 1 'Απριλίου 1397, φτά

νει δμως στον τόπο τοΰ προορισμού της 22 ημέρες αργότερα, δηλ. στις 23 

'Απριλίου '. Στις 29 'Απριλίου μέ απόφαση τής Συγκλήτου ή Βενετία αρνείται 

τήν προσφορά τοΰ Παλαιολόγου καί ή πόλη εκχωρείται τελικά στους Ίωαν-

νίτες 2. Οί περιπέτειες τής Κορίνθου μ' αυτόν τον τρόπο τελειώνουν. 

Συμπέρασμα 

Μέ τήν παράλληλη μελέτη τών δύο αυτών εγγράφων (επιστολή τών 

καστελλάνων καί capitula τοΰ Θεοδώρου Παλαιολόγου) λύνονται οριστικά 

τά παρακάτω : 

α ' ) Ό χρόνος κ α τ α λ ή ψ ε ω ς τ ή ς Κ ο ρ ί ν θ ο υ ά π ο τ ο υ ς 

Β υ ζ α ν τ ι ν ο ύ ς : Ή Κόρινθος περιήλθε στον Θεόδωρο Παλαιολόγο στο 

χρονικό διάστημα μεταξύ τοΰ Αυγούστου 1395 καί τοΰ Μαρτίου 1396. 

β ' ) Ό τ ρ ό π ο ς κ α τ α λ ή ψ ε ω ς τ ή ς Κ ο ρ ί ν θ ο υ ά π ο τ δ ν 

δ ε σ π ό τ η τ ο ΰ Μ υ σ τ ρ ά : Ό Κάρολος Τόκκος παραχώρησε τήν Κόρινθο 

στον Θεόδωρο Παλαιολόγο μέ τδν ορο νά τοΰ καταβάλλει ό δεσπότης κάθε 

χρόνο γιά τήν κυριότητα τής καστελλανίας 600 δουκάτα. 

γ ' ) Ο ί δ ι π λ ω μ α τ ι κ έ ς δ ι α π ρ α γ μ α τ ε ύ σ ε ι ς τ ο ΰ Θ ε ο 

δ ώ ρ ο υ Π α λ α ι ο λ ό γ ο υ γ ι ά τ ή ν ε κ χ ώ ρ η σ η τ ή ς Κ ο ρ ί ν 

θ ο υ : Διευκρινίζεται ή πολιτική τοΰ δεσπότου στις παραμονές τής εκχωρή

σεως τής Κορίνθου στους Ίωαννίτες. 

1. Καί οΕ δυο ημερομηνίες σώζονται στον φάκελο πού περιείχε τήν επιστολή (βλ. 
παρακάτοι, σελ. 43). 

2. Στην απόφαση της ή Βενετική Σύγκλητος τονίζει δτι «. . .sapiens res est non 
requercndo muiorcs labores namque expensas Ulis quos habemus in Ulis parUbus, 
sed attendere solum ad cuslodiam locorum nostrorum quos nunc habemusr A .S.V. , 
Senato Misti, R. 43, φ. 182v, πρβλ. T h i r i e t, Régestes, τόμ. A', σελ. 218, άρ. 933. 
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Τ Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α 

Τά έγγραφα πού περιέχουν τήν επιστολή τών καστελλάνων τής Μεθώ

νης καί Κορώνης καί τά capitula τοΰ Θεοδώρου Παλαιολόγου σώζονται στά 

Κρατικά 'Αρχεία τής Βενετίας στον ϊδιο φάκελο, άλλα εντελώς ασύνδετα με

ταξύ τους καί μέ διαφορετικό ταξινομικό άριθμδ (άρ. 65, άρ. 182). ΊΙ επί 

μέρους προσεκτική έρευνα οδήγησε α') στην αναγνώριση τοΰ δεύτερου 

εγγράφου (capitula) πού, μόνο του καί μέ χωρίς καμιά χρονολογική 

ένδειξη, είχε ξεφύγει άπο τήν προσοχή τών μελετητών, καί β' ) στή συσχέ

τιση του μέ τήν επιστολή. 

ΕΙΗΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΘΩΧΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΒΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1397 
'Απριλίου Ι 

Οί καστελλάνοι τής Μεθώνης καί Κορώνης Antonio Bembo καί Marino 

Karavello γράφουν στον δόγη τής Βενετίας (Antonio Venier) γιά νά τδν 

ενημερώσουν σχετικά μέ τδ ζήτημα τής Κορίνθου. 'Αναφέρουν τις επαφές 

πού είχαν μέ τδν Θεόδωρο Παλαιολόγο καί εκφράζουν τή γνώμη δτι ή Γα

ληνότατη πρέπει να δεχτεί τήν προσφορά τοΰ δεσπότου καί νά περιλάβει στις 

κτήσεις της τήν Κόρινθο. ΟΊ βενετικές αρχές πρέπει νά στείλουν γρήγορα 

οδηγίες στους καστελλάνους γιά νά διεκπεραιώσουν τήν υπόθεση. 

Πρωτότυπο, λυτό ( Α . S . V . , Lettere di Bettori, busta unica — Lettere 

di Ambasciatori al Doge, άρ. 65). —Βλ. πίνακες, άρ. 1, 2. 

Χαρτί χιλ. 445 Χ 290. Διπλώσεις 2 οριζόντιες, ίχνη 4 καθέτων. Με

λάνη καστανόχρωμη. Διατήρηση καλή. Στδ κάτω μέρος τοΰ εγγράφου μετα

γενέστερη σημείωση: 1397 1 Aprile. 

Στην ϊδια busta σώζεται καί ό φάκελος πού περιείχε τήν επιστολή: 

Χάρτης χιλ. 295 Χ 295. Διπλώσεις 3 κάθετες καί 3 οριζόντιες.— Βλ. πίνακα, 

άρ. 3.—"Εχει τή διεύθυνση καί τά στοιχεία τής πρωτοκολλήσεως : α') Se

renissimo principi, et excellentissimo domino domino Anthonio Venerio 

dei gratia inclito duci venetiarum etc., β' ) Castellani Coroni et Mothoni 

pro factis Corinthii et pro novis Tnrchorum, γ ' ) Data primo aprilis. Iìe-

cepta 1397 23 aprilis, δ') 1397 littere mensium martii, aprilis et mali. 



44 ΧΡΥΣΛΣ Λ. ΛΙΛΛΤΕΖΟΤ 

Serenissime princeps et excellentissime domine per plures maiius 
litterarum nostrarum scripsimus Serenilati Vestir super facto Corinthii, 
qualiter dominus Asanius erat in tractatu et acta habendi ipsam predo 
£χ ducatorum et ultra hoc idem dominus Asanius donabat ff aliquibus 

5 personis interpositoribus huius negocii. Et quomodo misseramus Francischi-
num Gezo scribam curie destre Coroni Monovasiam ad dominum despotum 
tum pro sentiendo firmitatem huius cause tum edam pro impediendo 
et oviando caute huic rei, donec vestra dominacio superinde informationem 
haberet in casu quo ei videretur facere aliquam provisionem. Per présentes 

IO vero notificamus Excellentie Vestre, quod die XXVI mensis instantis ad 
nos rediit idem Francischinus una cum quodam nuntio ipsius domini 
despoti, qui Francischinus nobis habuit expìicare, quod si tardavisset 
tarnen tribus hominibus Monovasiam applicuisse negocium predictum con-
clussum et completum totaliter fuisset, cum ambasiatores domini Assanii 

15 ivissent illuc edam pro compiendo hanc rem. Sed idem Francischinus 
archane et prudenter se gerendo, observando comissionem per nos sibi 
factam et ostendendo illuc ivisse propter aliam causam, quam propter 
istam archane fuit in colloquio cum eodem domino despoto, qui despotus 
auditis verbis eidem per ipsum Francischinum rellatis ostendentem ea 

20 dicere et refere a se ipso et consonantibus verbis ipsius Francischini diclo 
despoto. Idem despotus astringebat ipsum Francischinum ut ei diceret, 
si ipsa verba referebat et dicebat a se ipso vel a nobis, quoniam in casu quo 
ea verba diceret a se ipso, non poterai idem despotus facere aliter quam 
ipsam causam expier e, quia in ordine, erat. Quando autem ipse Franci-

25 schinus ipsa verba diceret pro parte nostrum et nos haberemus libertatem 
a dominacione vestra et quod id quod facimus non faceremus causa im· 
pediendi hanc dus vendicionem, quam faciebat dicto domino Asanio, 
ipse despotus tenerci modum disimulandi hanc causam, quoniam magis 
contentabatur, quod vestra serenitas haberet dictum locum Corinthii minori 

30 predo quam dominus Asanius predo supradicto. Videns tunc ipse Franci
schinus quod res erat concludenda, se amplificavit et retulit eidem despoto 
quod nos misseramus ipsum ad eundem despotum pro hac causa et quod 
senseramus quod erat in tractatu huius negocii, quod imaginari non 
poteramus. Et si hoc esset, videbatur nobis nimis extraneum, quod cum 

35 ipse dominus despotus misisset dus ambassatorem ad dominationem 
vestram pro facto Eximillii et aliqua provisio secuta fuisset Venecia et 
ipse dominus despotus alienaret Corinlhium dominacio vestra, se posset 
vehementer agravare quoniam talem rem faceret dominacio vestra habente 
ipso despoto Corinthium quam forsitam non faceret, si Corinthium in 
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40 alienis manibus pervenisset. Insuper edam nobis vissum extitit multum 
extraneum, quod habito respecta ad magnani dilecionem quam vestra 
serenitas gerit et semper gessit erga ipsum dominum despotum et fratrem 
suum ac Imperium Bornante. Si nécessitas cogebat ipsum, alienandi Corin
thium, qualiter primitus non notificarci nobis tamquam Ulis, qui repre-

45 sentabamus dominacionem vestram cum aliis verbis honestis, que visa 
fuerint diclo Francischino pro possendo removere causam dicli mercati 
et ipsam de hinc reducere secundum quod ei comissimus. Dictus namque 
despotus ostendens se cupidum quod cicius dominacio vestra haberet Corin
thium quam aliqua alia persona cogebat ipsum Francischinum ut ei 

50 afirmaret, si id quod faciebamus erat pro impediendo hoc negocium, qui 
sibi respondit quod redderet se certum quod hoc non faciebamus pro impe
diendo et quod magis semper velemus aptare dus négocia et non impe
dire. Interrogando ipse despotus si habebamus libertatem a dominacione 
vestra et dictus Francischinus respondendo ignorare. Et circa hoc multo-

55 ciens ipse despotus interrogava, continuo idem Francischinus respondendo 
ignorare. Finaliler ipse despotus habuit (licere sic. Si castellani non habenl 
libertatem, hoc faciunt pro impediendo. Insuper recepì litteram a meo 
ambasiatore Veneciis existente pro huiusmodi négocia et videtur quod 
dominacio non pretendat sicut credebam et propterea dum essem coactus 

60 ipsum locum alienare debere, ego noi em impediri nunc, quia sum in puncto 
et si mitterem nuncium meum ad castellanos antequam mutèrent Venecias 
et revertatur erit magna dilacio temporis. Tunc idem Francischinus dedit 
ei responsum, quod non erat necesse et quod de hoc se certuni rederet, ut 
pro huiusmodi causa mitteretur Venecias et hoc quia iam pluribus diebus 

65 misimus, ita quod dominacio vestra in brevi potuit informari. Onde dictus 
despotus audito diclo Francischino deliberavit cum co mittere ad nos 
quemdam dus nuncium, qui nobis presentavit aliqua capitula, que mitti
mus dominadoni veslre presentibus introclusa existentibus ad invicem 
ingresso et principaliter petebat nomine dicti domini despoti, ut dicere-

70 mus si hoc faciebamus pro impediendo et si habebamus libertatem huius 
negocii. Et licet capitula predieta scriberentur in tali forma cuilibet licet 
multa petere, sed nichilominus, si pretendimus laliter ipsa capitula mode-
rabit, quod dominacio vestra habebit contentari. Audito autem dicto dus 
nuncio et habita inter nos collacione, deliberavimus taliter respondere, 

75 quod hoc non fiebat in aliquo pro impediendo facta domini despoti imo 
semper essemus dispositi ipsa augmenlare et hoc quia scimus quanto 
vestra dominacio diligit ipsum et dus d,om,um et hoc semper apparuit 
per experiencias temporibus retroactis et presentibus secutas cum aliquis 
verbis que nobis visa fuerunt. Ad id quod petebal, si libertatem habebamus 
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80 et ad capitula per eum presentata, non visum fuit nobis ad factum ipso-
rum capitulorum intrandi quia non habebamus libertatem a dominacione 
vestra et edam diclo nuncio dicere noluimus utrum haberemus libertatem 
vel non, sed bene pro prebendo sibi aliquam spem, ostendimus quod pro 
bono dicti domini despoti, postquam coactus erat dictum locum Corinthii 

85 alienare, melius esset sibi ipsum tradere cicius dominacioni vestre absque 
aliquo predo quam alicui persone predo magne quantitatis pecunie. Et 
primo si Corinthium esset in manibus donimacionis vestre, non esset 
dubitandum, quod posset pervenire ad manus Turcorum. Et \\ ad\\ hoc 
parlitum sic. Ceterum exeunte dicto loco in manibus dominacionis vestre, 

90 posset esse causa ut fieret cicius claustrum Eximilli. Unde ad aliud parti-

tum forsitam id non sequeretur, ita quod Corinthium exivisset de manibus 
suis et tarnen non esset in firmitate sui status insuper dominacionis 
vestre vicinitas est cuilibet bona et hoc videtur per experienciam quam 
dominacio vestra dominium alicuius circa vicini dus numquam querit 

95 accipere, imo consulere et subvenire sibi in omnibus suis necessitatibus. 
Sed exeunto dicto loco Corinthii in manibus dicti domini Asanii, qui 
habet multos filios, forsitam infuturum desiderarci, quod numquam faceret 
dominacio vestra cum aliis pluribus verbis, que longa narrare essent. Que 
omnia idem nuncius bene intelexit et imo cognoscentes nos hoc tamquam 

100 avidi de dus bono providimus mittere unum lignum armatum ad domina-
cionem vestram a qua speramus breviter responsionem habere. Sed nichilo-
minus pro deducento in longo respondemus eidem domino despoto per 
ipsum Francischinum quem per mare mittimus Monovasiam, qui forsitam 
ibit illuc priusquam ipse nuncius, dicentes dicto nuncio quod in casu 

105 quo ipse Francischinus tardaret aliquantulum haberet quod non esset nisi 
propter tempus quem mittebamus per mare quoniam eum tedebat multum 
ire per lerram. Predicto autem Francischino committimus quoniam ipse 
dominus despotus eum libentissime audit et ei prebet magnarn fidem, quod 
instet multum cum ipso, cum hiis racionibus et aliis pluribus, ut velit 

110 prolungare cum in brevi habebimus responsum a dominacione vestra. Et 
quod unum ex duobus sequitur, aut dominacio vestra faciei hoc cum dus 
ambasiatore aut mittet nobis libertatem, et hoc erit usque ad paucos 
dies. Ceterum quia multis ex suis baronibus displicet, ut Corinthium 
perveniat ad manus domini Asanii et quod cicius vêlent ut pervenirci ad 

115 manus dominacionis vestre, quod etiam ipse Francischinus cum ipsis instet 
quanto plus fieri poterit et quando tantum videret quod idem dominus de
spotus non velet morari, de quo dubitamus, quod tunc debeat ei dicere, quod 
nos Castellani non possumus venire, modo contento in suis capitulis quo
niam ego Marinus non possum dormire extra castrum et ego Anthonius, 
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120 quando essem cum domino despoto, non possem respondere absque collega 
meo et propter ea libeat ei milter e ad nos illam personam, de qua se rnagis 
confiait ad hoc, ut valeamus discutere super dictis capitulis si possemus 
concordare, et si essemus in concordio licet certos redamus quod id quod 
faceremus piacerei dominacioni vestre et hoc verbum dicimus pro indu

isti cendo ipsum ad prolongacionem, quod id quod gestum foret haberet firmita-
tem dummodo piacerei dominacioni vestre. Et hoc modo condescendente 
ipso despoto vestra dominacio emeret et non secundum quod ei piacerei. 
Ei quamvis comittamus sic dicto Francischino, antequam vadat et moretur, 
et despotus mittat ad nos dus ambasiatores sumus certi, quod habuerimus 

130 responsum a dominacione vestra per schiffum quem missimus, aut per 
aliud navigium. Et totum hoc faciamus, ut, negocium impediatur et disi-
muletur. Insuper quia ipse dominus despotus accepit plures ex melioribus 
Corinthii et ipsos deduxil Monovasiam quoniam dubitai ne dieta vendicio 
impediatur ab eis. Et per id quod sentimus dubitai quod mora posset 

135 impedire facta sua propter hanc causam, propterea comittimus dicto 
Francischino ut si sciret quod pro huiusmodi causa idem despotus 
dubitarci morari off erat ei usque XXV vel XXX balistrarios ut eos pönal 
in Castro Corinthii pro custodia dicti castri tarnen ipsius despoti sum-
ptibus et expensis, et si fortasis non velet pati hanc expensam offerimus 

140 nos hoc facere sum,ptibus veslri comunis tenendo ipsos Mie donec habe-
remus responsum a dominacione vestra totum hoc autem facimus pro 
disimulando, quia antequam poneret in ordine haberemus responsum domi
nacionis vestre. Et si vestra dominacio pretenderei ad hoc possent mitti 
quandoque non possent arestari et hoc modo comune nostrum, non pateretur 

145 aliquant expensam. 
Serenissime domine tamquam fidclissimi cives dominacionis vestre 

providimus modo predicto, putantes bene facere et licei totum, hoc || non \\ 
sit aliquid, sed solum disimulacio temporis, sumus certi quod tarnen quod 
facimus placebit dominacioni vestre. Bendentes edam nos certos, quod 

150 dum hoc factum scivissemus, et non providissemus modo per quem provi
dimus dominacio vestra potuisset nos reputare rudes et, ignorantes et 
agravari erga nos et fore extra partitum. Cum nisi providissemus hoc 
iam, conclusum fuisset et providenter ut providimus vestra dominacio 
poterit esse, ad ellectionem capiendi partitum, vel non. Sed nos dispositi 

155 || bono gelu || audaciter cum omni debita reverenda hoc ducimus recolen dum 
ad hoc ut dominacio vestra melius possit deliberare. Et primo ad factum 
despoti status eius debilis est et dubitat ut dicitur edam ne Chalojani 
filius chir Andronici accipiat dus dominium quando in Constantinopolim 
intencionem suam habere non poterit et odiatur a suis baronibus. linde 
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ΙβΟ quod habente dominacione vestra Corinthium et facto claustro Eximilii, 
quod dictus despotus, secundum quod dictus Francischinus retulit, con-
tentatur quod remaneat et edam fortilicium dicti claustri in liberiate 
dominacionis vestre, quia ita quid existente Corinthio et dicto claustro 
in liberiate dominacionis vestre quia ut dicitur ipse despotus hodiatur 

1R5 ab omnibus suis, necesse esset ut sequeretur, aut quod dominium ipsius 
despoti preberelur dominacioni vestre in vita ipsius despoti, quandoquia 
non saltern in morte dicti despoti non posset deficere. Preterea si Corin
thium est in manibus dominacionis vestre predicto modo erit causa quod 
isti de principatu disponent se agere melius eo quod egerunt, postquam 

170 princeps exivit de carceribus, quoniam per eos fiunt multe novitates et ex-

torsiones vestris locis atque fidelibus, sicut per alias notificavimus sereni-
tati vestre insuper quamvis dominus Asanius sit iam longo tempore habi-
tans in patria isla tarnen Januensis est et filii sui sunt ita Januenses, 
sicut nati fuissent in Janua, et hoc visum est oculata fide, et vidi ego 

175 Marinas, tempore quo Mothoni fui, et sunt homines animosi, et videtur 
nobis, quod si Corinthium perveniat ad manus dus habente edam domi
nium, quod presentialiter habet fiet dominus et princeps istius patrie, 
aut ipse aut filii sui, et forsitam dispotatus edam sequeretur quod 
dominacio vestra haberet vicinitatem Januensium, et finaliter posset esse 

180 causa magni scandali et erroris. Et propterea videntes hoc, fuimus et sumus 
prompti in facienda quod hoc disimuletur. Becordati sumus dominacioni 
vestre predicta omnia fideliter que sapientissime super omnibus et sin
gulis providebit prout semper usa est facere. Pro eo quod retulit nobis 
dictus Francischinus imaginatur, quod cum χ aut jjj ducatorum fa-

185 ciendo claustrum quod tarnen non posset fieri usque ad mensem Augusti. 
Sed posset principiari despotus contentaretur ponere Corinthium in mani-
bus dominacionis vestre, et edam ad factum yj ducatorum quos tenetur 
dare dache Ceffalonie, quando vestra dominacio preberet ei unum ex castris 
Corinthii, et forsitam posset sequi dando sibi tantum unum casale || in 

190 feudum || quod hoc modo aptaretur factum predictorum ducatorum. 

Preterea significamus Serenitati vestre quod sensimus et habuimus 
firmiter, qualiter UH de loco vestro Argos habuerunt dicere sencientes 
de adventu Turcorum hec verba, quod veniant quecumque gentes, nos 
nunc sumus servi \\ et servi essemus || ita quod habendo dominacio vestra 

195 Corinthium et facto claustro sequerentur multa bona, preterea habente 
dominium vestra Corinthium et claustrum a claustro predicto dira 
esset pulcerimum et fructuosum dominacionem notificantes dominacioni 
vestre, quod civitas vestra Argos nisi compleatur claustrum predictum 
vere debilis condicionis est. Et est timendum de ipsa propter metum Turco-
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200 rum, qui ut persensimus minatur dicte civitate. Interrogatus Francischinus 

Gezo si sciverat de introitibus loci Corinthii, respondit scivisse in Mono-

vasia a quodam thesaurario dicti loci Corinthii, quod in vita domini 

Nerii idem dominus Nerius poterai habere χ duçatos in anno annuatim 
et ultra. Et vere dicat quicumque vult Corinthium est clavis tocius istius 

205 patrie et qui haberet Corinthium posset dici dominus tocius istius patrie. 
Betulit insuper dictus Francischinus, quod despotus predictus inter cetera 
habuit sibi dicere, quod in casu quo dominacionis vestre intencionis esset 
compiere claustrum Eximilii, offerebat se personaliter interesse dicto claustro 
cum exercitu suo pro deffensione dicti claustri. Ultra id quod tenetur 

210 solvere pro parte expensarum eum tangente. 
Nova de hinc multa de facto Turcorum, unde olii dicunt ipsos esse 

venturos, olii non, novum aliquid stabile non habetur nichilominus nos 
prompti et soliciii sumus ad bonam et deligentem custodiam et conserva-
cionem horum vostrorum locorum nobis comissorum die nocteque gratie 

215 celsitudinis vestre nos reverenter recomendamus. 
Scriptis autem presentibus habuimus nova firma Turcorum per ali-

quas litteras, quas despoti Spatha et Esaù scribunt domino principi Achaye, 
et per ipsum dominum principem nobis transmissas, quarum copiam 
mittimus presentibus introcluxam ad informacionem Serenitatis Vestre. 

220 Antonius Bembo, miles, et Marinas Kar avello de vostro ducali man
dato Coroni et Mothoni castellani. 

Datum Mothoni, prima aprilis 1397. 

88 ad supra lineam |j 91 - 92 ita quod... sui status in margine || 147 non 
supra lineam j| 155 bono gelu corr. supra ut dicat || 163 post ita quid, idem despotus 
cariceli. || 189 - 190 in feudum supra lineam || 194 et servi essemus supra lineam j| 
204 post <<ere sex litterae cancell. || 211 post multa, se cancell. 

CAPITULA ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 

Οί καστελλάνοι τής Μεθώνης καί Κορώνης στέλνουν στον δόγη μαζί 

μέ τήν επιστολή τους καί τά capitula τοΰ Θεοδώρου Παλαιολόγου, δηλαδή 

τά αιτήματα του σχετικά μέ τήν παραχώρηση τής Κορίνθου στή Βενετία. 

Πρωτότυπο, λυτδ (A.S.V., Lettere di Bettori, busta unica — Lettere di 
Ambasciatori al Doge, άρ. 182). — Βλ. πίνακες, άρ. 4, 5. 

Χαρτί χιλ. 300 Χ 225. Διπλώσεις 1 κάθετη καί 5 οριζόντιες. Μελάνη 

καστανόχρωμη. Διατήρηση καλή. 
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Primo debie saver da i signori castellani, se cum efeto i vuol atender 
al fato di Chuoranto et che questo che li trota, li non lo fa per impaçar, 
chio non lo dia a quelli, ckel vuol tuor. 

Item, se li a libertade dola Signoria de concluder qui el fato et che per 
5 questo non sera de necesso mandar a Veniexia. 

Item del meraveiar che fese Franceschin per parte di signor castellani 
perché io don la Chastellania de Chuoranto ad altri, debieli dir che io 
el faço per serar el Xamili cum quelli deneri, che io toro. 

Item a quello che i signor castellani manda a dir, che li par da nuovo, 
10 cumziosia chio mandasse mia ambaxiada ala Signoria di Veniexia per 

darli la castellania de Chuoranto e mo io Irato de qui cum altri, debieli 
dir che io el mandie a dir ala Signoria cum condicion, zioé, se io non me 
trovarla averlo dado ad altri e per la Signoria fin qui non gè a ateso, io 
son intrado in tratado cum altri, perché io son disposto de ensir delà dita 

15 castellania e fin adesso anchora non ho però concluso cum altri. 
Item debie dirli, corno mio fror el ducha de Zefalonia et misser Assani 

me da ducati χχ et lo dito misser Assani, turandolo lui, promete dar 
lui e suo keredi al ducha et a suo heredi li ducati yj che e tegnuda quella 
castellania de Chuoranto al dito ducha e promete de dorme I de so fiioli, 

20 chio el legna I anno per obstazio e chel me sera dreto e Hai et ad insembre 
cum mi lo sera ο in guera over in paxe cum Turchi e se mio frar el ducha 
tolesse lui la castellania, lo é contento de renunçiar quello incargo di ducati 
γj predetti. 

Item debie dirli, corno nui trovemo per la castellania de Chuoranto 
25 ducati xx et che per amor delà dogai Signoria semo contento de dargilo 

per ducati xyjj-
Item debie dirli che, se i promete de far serar el Xamilli sin avosto 

che vien, io prometo de renderli ducati jjj de quelli xyjj che li me avera 
dado, si chel non me romagna per la castellania de Chuoranto se non ducati 

30 xuil etsi prometo de meter la mia parte delà spexa de quello me tochera, 
si per lo amurar, corno per la spexa de guardarlo, laquai spexa se farà per 
rata segando la intruda, chio ο dei mie luogi. 

Item che li ducati yj sia dadi al ducha et a suo heredi per la castel
lania, corno io don. 

35 Item che i prometa de pagar per charati Vili in la spexa del serar 
del Xamili et plaseme chel sia statuido cum conscio deliberado quanti 
homini se die tegnir ala varda del dito luogo e segondo i tempi. 

Item recordo chel sia ben chel sia declarado quanti castelli che se 
farà là et corno i se tignerà. 
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40 Item chel die esser damo in avanti plui ferma et bona paxe et de zio 
ne sia fato uno instrumento. 

Item che la castellania non debia aver paxe ne triegua cum Turchi 
defin che li a cum mi guerra, ma che ad insembre nui habiemo la soa paxe 
over triegua, over ad insembre habiemo la soa guera e se questo i plase, 

45 che sia cum tuli i castelli suo, che son in questo paise, plaseme, se non, 
sia cum la castellania de Chuoranto. 

Item debie dirli che in chaso el fato se concluda, i plaqua consentirme 
| galiota de banchi XX cum tati suo choriedi et arme per ducati γ, 

Procure de aver resposta plui darà che vui pode e dirli che i debia 
50 mandar ο per tera ο per mar prestamente che li plaxe cum libertade aplen, 

si chel fato se possa complir e sei plasesse ad uno di signor castellani vegnir 
fin a Malvassia sia inbonora, o, seno vegna ala Vaticha, puoché. là e luogo 
abel e sença justo impedimento io ne sero in persona. I 

• lv Tuli i chapitoli che nui disemo, che vui debie dir a i signor castellani 
55 et mostrargili, nui semo contenti de farli et debie anche vui tuor da lor 

el plui che vui pode, veramente vui non ave libertade de complir la, ma, 
quando etti mandera qua, se parlera darò et farcisse lo instrumento. 

Nui femo raxon che in fin ifn over V dì vui andere a Coron et infra 
II over III zorni dapuò zonti pora esser ad insembre i signor castellani 

60 e termenar quello, che i vuol sovra el fato et infra JJJJ over V di ne debia 
vegnir soa resposta. Se veramente uno over II zorni transcorese, avero 
chel sia per qual che chaso et indusiero, ma dalà in avanti avero chel sia 
longo per impaçar el fato. 

Debie dir a i signor castellani che, quando nui seremo per fermar, 
65 nui modificheremo si i capitoli del priexio delà castellania et i capitoli 

di VIII charati, chio digo debia pagar la signoria e tuli altri capitoli, 
si che i stara ben et avéra chason de contentarsse, eçeto che deli ducati 
yj che la castellania e tegnuda de dar ogni anno al ducha de Zefalonia 

et a suo heredi; de questo non posso condessender, ni anche che la castel
la lania de Chuoranto non sia ad insembre cum li mie luogi in paxe over 

in guera cum li Turchi, a questo io non dirla altro, ma de tuli li altri li 
complasero. 

'Αθήνα, 'Οκτώβριος 1973 ΧΡΥΣΑ Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ 
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Ή διεύθυνση καί τα στοιχεία τής πρωτοκολλήσεως τής επιστολής τδν καστελλάνων 
Μεθώνης καί Κορώνης — Πρβλ. σελ. 43 
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Ta capitula τοΰ Θεοδώρου Παλαιολόγου (φ 1 Γ ).^Πρβλ σελ. 50-51. 
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Τα capitula τοΰ Θεοδώρου Παλαιολόγου (φ 1ν).— Πρβλ. σελ. 51. 
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