
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΟΜΗΤΟΣ ΑΛΗΤΙΟΥ
ΨΙΛΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΔΟΥΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΚΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΝ

9 Φεβρουάριον 1370. *Έτος Βενετικόν (—1371).

Βαλθέρος Βριέννιος, κόμης Άλητίου, υιός τοΰ Οΰγωνος Βριεννίου, διά
δοχος δέ τοΰ δουκός των ’Αθηνών Γουΐδωνος Β' Delaroche, άποθανόντος 
όίνευ τέκνων, έφονεΰθη τήν 15 Μαρτίου τοΰ 1311 κατά την μεγάλην μάχην 
τοΰ Κηφισού, διά της οποίας οί τής Εταιρείας Καταλώνιοι έγένοντο κύριοι 
τοΰ δουκάτου των ’Αθηνών.

Ό ανήλικος υιός τοΰ Βαλθέρου τοΰτου, Βαλθέρος επίσης, μετά τής 
χήρας μητρός του κατέφυγε τότε εις ’Ιταλίαν και έκεΐθεν εις Γαλλίαν. ’Έκτοτε 
οί Καταλώνιοι εκυβέρνησαν τό δουκάτον κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά 
άναγράψωσι μίαν τών μελανωτέρων σελίδων τής ιστορίας τοΰ Έλληνισμοΰ. 
Έν τοΰτοις προσεπάθησαν νά διατηρήσωσι καλάς σχέσεις μετά τών γειτό
νων των, και προ πάντων μετά τών Βενετών, μεθ’ ών συνωμολόγησαν συν- 
θήκας (1319), αί όποΐαι πολλάκις άνενεώθησαν.

Συν τφ χρόνφ ό έν Γαλλία άνατραφείς Βαλθέρος, ψιλώ όνόματι δούξ 
τών ’Αθηνών, ένηλικιώθη γενόμενος γενναίος καί εμπειροπόλεμος πολεμι
στής, τότε δέ ένόμισεν δτι επέστη τό πλήρωμα τοΰ χρόνου, δπως έπιδιώξη 
την άνάκτησιν τήτ πατρικής κληρονομιάς. Εις τοΰτο ένεθάρρυνεν αυτόν και 
ό πενθερός αΰτοΰ Φίλιππος δ Ταραντΐνος, ψιλώ όνόματι καί ουτος Αύτοκρά- 
τωρ τής Κωνσταντινουπόλεως, δστις ήλπιζεν δτι, άνακτωμένου τοΰ δουκάτου 
τών ’Αθηνών υπό τοΰ γαμβροΰ αΰτοΰ Βαλθέρου, θά ήτο εΰκολον εις αυτόν 
νά επιδίωξη καί τήν άνάκτησιν τής αυτοκρατορίας. Προς τοΰτο διώρισε τον 
Βαλθέρον επίτροπον αΰτοΰ έν Ρωμανία.

Εις τά σχέδια ταΰτα τών ψιλφ όνόματι κυρίων, δεν έμεινεν αμέτοχος 
καί ό Πάπας ’Ιωάννης ΚΒ', δστις έγένετο ένθερμος ΰποστηρικτής αυτών 
πλησίον τών Βενετών, τούς οποίους προσεπάθει νά πείση, δπως συμμετάσχω- 
σιν εις τον άνακτητικόν πόλεμον τοΰ Βαλθέρου καί κηρΰξωσι μετά τών έπι- 
σκόπων Πατρών καί Κορίνθου σταυροφορίαν κατά τών «σχισματικών υιών τής 
απώλειας καί έργατών τής ανομίας» Καταλωνίων, οΐτινες διήρπασαν τό δου-
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κάτον τών ’Αθηνών, καταπιέζοντες την εκκλησίαν και τούς πιστούς κατοίκους1.
Άλλ’ οί Βενετοί, ώς εΐδομεν, ειχον ήδη συνάψει συνθήκας ειρήνης μετά 

των Καταλωνίων, τάς οποίας βραδύτερον άνενέωσαν, δεν συνέφερε δε εις 
αυτούς νά παρασπονδήσωσι, φοβούμενοι τον αποτυχίαν τοϋ Βαλθέρου.

Τώ 1331 λοιπόν δ Βαλθέρος έξεστράτευσε μετά πολυαρίθμου σώματος, 
στρατολογηθέντος εις τάς περ'ι τό Άλήτιον κτήσεις του και ακολουθούμενος 
υπό λαμπράς συνοδείας οκτακόσιων Γάλλων ιπποτών καί πεντακοσίων επί
λεκτων Τοσκανών οπλιτών, άπεβιβάσθη εις Ήπειρον, άφ’ ού κατέλαβε την 
Λευκάδα, ήτις άνήκεν εις τούς κόμητας Κεφαλληνίας από τοΰ 1300 περίπου.

Εις δέ την Ήπειρον κατέλαβε την ’Άρταν καί τήν Βόνιτσαν, οπότε συνην- 
τήθη μετά τών Καταλωνίων. Τότε όμως άντελήφθη τό ποιόν τών εχθρών 
του, οΐτινες, λίαν προφυλακτικοί δ'ντες, άπέφευγον νά συγκρουσθώσι μετά 
τοϋ ορμητικού ιππικού του καί ένεκλείοντο εις τά φρούρια, άφήνοντες αυτόν 
ελεύθερον νά καταναλίσκηται εις τήν ύπαιθρον χώραν. Διά τοϋτο άναμετρών 
οΰτος τάς δυνάμεις του καί βλέπων δτι τά διά τών χρεών τοΰ πατρός καί τής 
μητρός συλλεγέντα χρήματα πρός άντιμετώπισιν τών δαπανών τοΰ πολέμου 
δεν επήρκουν ουδέ πρός ίκανοποίησιν τών απαιτήσεων τών εύγενών Γάλλων 
ιπποτών, άπεφάσισε νά έπιστρέψη ά'πρακτος εις ’Ιταλίαν. Πριν όμως έπιχει- 
ρήση τούτο, διεπεραιώθη εις Πελοπόννησον τώ 1332, επί τή έλπίδι δτι ήθε- 
λεν έκειθεν δΓ απειλών εξαναγκάσει τούς Καταλωνίους νά παραδώσωσι τό 
δουκατον εις αυτόν. Αί ελπίδες δέ αυτού έβασίζοντο κυρίως εις τάς υποσχέ
σεις τοΰ αρχιεπισκόπου Πατρών Φραγκιπάνη.

Μετά τάς ματαίας ταύτας προσπάθειας, άνεχώρησε διά παντός εις ’Ιτα
λίαν, ένθα είναι γνωστή ή δράσίς του έν Φλωρεντία, έν ή γενόμενος τύραννος, 
έξεδιώχθη τώ 1343, καταφυγών εις Άλήτιον. Τώ 1356 συναντώμεν τούτον 
έν Γαλλία, ένθα πολεμών μετά τών Γάλλων κατά τών Άγγλων, έπεσε μαχό- 
μενος εις τήν μεγάλην μάχην τοϋ Ποατιέ τήν 19 Σεπτεμβρίου.

Ό Βαλθέρος προ τής άναχωρήσεώς του έξ Άλητίου συνέταξε τήν δια
θήκην του, έν ή, άφ’ ού περιέγραφε πάσας τάς έν Έλλάδι κτήσεις του καί 
κατέλειπε διάφορα κληροδοτήματα υπέρ θρησκευτικών ταγμάτων Πατρών 
καί Γλαρέντζας καί άλλων έκκλησιών Ναυπλίου καί Άργους, καθίστα κληρο
νόμον τών κτήσεών του τήν αδελφήν του ’Ισαβέλλαν χήραν Βαλθέρου τοϋ 
Άγγιανοϋ (Enghien), εις δύο τών υιών τής οποίας διένειμε τάς έν Έλλάδι 
κτήσεις. Έκ τούτων ό μέν έγένετο αύθέντης Άργους καί Ναυπλίου, ό δέ 
δούξ τών Αθηνών, έπί ψιλφ δνόματι. Ό πρώτος πολλαχώς έδρασεν εις τά 
έπακολουθήσαντα μεγάλα ιστορικά γεγονότα τής Πελοποννήσου, δ δέ δεύτε
ρος, Σοχιέρος, δ Άγγιανός, οίκτρώς έτελεύτησεν έπί τοΰ ικριώματος, καταδι- 
κασθείς εις θάνατον τφ 1366 κατά διαταγήν ’Αλβέρτου τής Βαυαρίας. 1

1 "Ορα ιστορίαν τής έν Έλλάδι Φραγκοκρατίας Μίλλερ - Λάμπρου, τύμ. 1 
σελ. 375.
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Έκ των έπιζώντων αδελφών τοϋ δουκός τών ’Αθηνών, ό κόμης Άλη
τίου ι, έπιθυμών νά διεκδίκηση την κυριότητα τοϋ δουκάτου τών ’Αθηνών, 
άπέστειλε πρεσβείαν εις Βενετίαν, ζητών την βοήθειαν τής αυθεντίας πρός 
άνάκτησιν τοϋ δουκάτου καί την χρησιμοποίησιν τής Εύβοιας ώς όρμτμηρίου 
αύτοΰ. Ή Βενετία δεν άπήντησε κατηγορηματικώς εις τήν πρότασιν ταύτην 
δι’ άρνήσεως, ούτε δμως άνέλαβε νά βοηθήση τον κόμητα Άλητίου, διότι είχε 
συνάψει ήδη συνθήκην ειρήνης πρός τούς Καταλωνίους, άνέθηκεν δμως εις 
τον βάϊλον Εύβοιας νά έπέμβη ως διαιτητής πρός συμβιβαστικήν λύσιν τής 
διαφοράς.

Τήν πρεσβείαν ταύτην τοϋ κόμητος Άλητίου δημοσιεύω ως έχει εις τά 
βιβλία τών ιθεσπισμάτων τής Βενετικής Γερουσίας, ως ανέκδοτον. Εις ταύ
την άναφέρονται τά ιστορικά γεγονότα τά σχέσιν έχοντα πρός τό δουκάτον 
τών Αθηνών από τής εποχής Βαλθέρου τοϋ Α'.

Περίληψις τής Πρεσβείας.

Έκ τών Βιβλίων τής Γερουσίας, θεσπίσματα ποικίλα 

Βιβλίον 33ον ψύλλον 91 π.

1370 έτος Βενετικόν (=1371) 9 Φεβρουάριου.

Άπεφασίσθη νά δοθή άπάντησις εις τούς πρεσβευτάς τοϋ αύθέντου 
κόμητος Άλητίου μετά καλοκαγαθίας καί αγάπης, ώς αρμόζει. Λαμβανομέ- 
νων δέ ύπ’ δψιν τών αισθημάτων εξαιρετικής εύνοιας καί αγάπης, τά όποια 
κατ’ αμοιβαιότητα ύφίσταντο μεταξύ τών προκατόχων αύτοϋ καί τής ήμετέ- 
ρας κυριαρχίας θά έπεθυμοϋμεν νά φανώ μεν αρεστοί πρός αύτόν. Ευρισκό
μενοι δμως, ώς γνωστόν, έν ανακωχή μετά τών τής Εταιρείας, μετά τών 
οποίων έ'χομεν συνάψει συμβάσεις τινάς, κατ’ έθος δέ ή ήμετέρα κυριαρχία 
συνειθίζει νά κράτη άπαραβιάστους τάς συνθήκας, τάς οποίας συνάπτει 
μεθ’ οίωνδήποτε, διά τοΰτο δεν δυνάμεθα έντίμως νά φανώμεν αρεστοί πρός 
τον ειρημένον κόμητα, χωρίς νά καταπατήσωμεν τήν ανακωχήν καί τάς συν
θήκας· τοΰτο ήθελε προσάψει εις ημάς ατιμίαν. "Οθεν παρακαλοϋμεν νά 
τύχωμεν τής δικαίας συγγνώμης τοϋ κυρίου κόμητος.

Ή αΐτησις καί τά Άρθρα τής πρεσβείας.

"Επονται ή αΐτησις καί τά άρθρα, τά όποια υποβάλλονται εύσεβάστως 
εις τήν Έξοχωτάτην Δουκικήν αύθεντίαν ύπό τών πρεσβευτών τοϋ αύθέντου 1

1 Είς τήν Ιστορίαν τής έν Έλλάδι Φραγκοκρατίας Μ ί λλ ε ρ -Λ ά μ π ρ ου, τόμ. 1. 
σελ. 426, αναγράφεται, δτι οΐ αδελφοί τού Σοχιέρου Άγγιανοϋ, Γουΐδων αύθέντης τοΰ 
Άργους καί οί κομήτες Άλητίου καί Κομβεραάνου, παρεκάλεσαν τήν Βενετίαν νά βοη- 
θήση πρός άνάκτησιν τοϋ δουκάτου τών Αθηνών, έν φ έν τή δημοσιευόμενη πρεσβεία, 
οί απεσταλμένοι ένεργοΰσι μόνον έν όνόματι τοΰ κόμητος Άλητίου.
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κόμητος Άλητίου, «ύμετέρου πολίτου καί εγκαρδίου φίλου υμών καί άπάσης 
τής εντίμου Κοινότητος Βενετίας».

Πρώτον. Φέρομεν εις μνήμην τής ύμετέρας έξοχότητος, την φιλίαν τοΰ 
αειμνήστου αύθέντου Βαλθέρου, ποτέ δουκός ’Αθηνών, κόμητος Βριέννης καί 
Άλητίου, Βενετοΰ πολίτου, δτε οΰτος έζη, καθώς καί τών προκατόχων αυτού, 
οϊτινες αείποτε υπήρξαν σύμμαχοι τής Λουκικής αυθεντίας καί τής ρηθείσης 
κοινότητος, καθώς καί τό άποτρόπαιον έγκλημα καί την φοβέραν πράξινι 
δι’ής ό προμνημονευόμενος αύθέντης Βαλθέρος δοΰξ, σκληρώς εφονεύθη 
καί άπεγυμνώθη τοΰ προμνησθέντος δουκάτου, τό όποιον άνήκεν εις αυτόν 
εκ πατρικής κληρονομιάς, υπό τής βδελυράς εταιρείας τών Καταλωνίων, ή 
οποία παρά παν θειον καί ανθρώπινον δίκαιον κατέλαβε καί εξακολουθεί 
κατέχουσα τοϋτο. Διά τούτο δε καί ή 'Αγία Άποστολική “Εδρα, δτε ήτο 
Πάπας ό αείμνηστος Ιωάννης ΚΒ', προέβη εις την δημοσίευσιν άφορι- 
σμών κατά τής κατοχής ταύτης, υπό τό κράτος τών οποίων εύρίσκονται 
ακόμη οί κατακρατοϋντες τό δουκάτον Καταλώνιοι, προς βλάβην τών ψυχών 
αυτών. Τινές τών εγκυκλίων τούτων σκοπόν είχον τήν μεταμέλειαν καί νου- 
θεσίαν αυτών.

Ό δε άναφερόμενος αύθέντης κόμης, καί ύμέτερος πολίτης, ακολουθών 
τά ίχνη τών προγόνων του, είναι πρόθυμος καί διατεθειμένος πάντοτε 
δι’ δλων του τών δυνάμεων νά συντελέση εις ιήν ευημερίαν τών ύμετέρων 
εξοχοτήτων καί τής Κοινότητος υμών, αρκεί νά δικαιωθή απέναντι τοΰ ποτέ 
αύθέντου πάππου του. Γνωρίζει λοιπόν καί εκθέτει προς τήν ύμετέραν αυθεν
τίαν, δτι τής θείας χάριτος εύνοούσης καί συν τή βοήθεια τών αύθεντών 
καί φίλων αύτοΰ καί διά παντός άλλου τρόπου σκοπεύει διά τοΰ μάλλον 
αποτελεσματικού μέσου νά ενεργήση, δπως επανακτήση τήν προμνησθεΐσαν 
κληρονομιάν τών προγόνων του. "Οθεν προσπίπτει εις τήν ύμετέραν αυθεν
τίαν, δπως λάβη βοήθειαν καί ύποστήριξιν δι’ εαυτόν καί τούς όφφικιού- 
χους του. Ήτοι:

Ιον Τά ζώα τών προειρημένων εχθρών του τοΰ Δουκάτου νά μή γίνων- 
ται δεκτά προς προστασίαν καί ασφάλειαν υπό τοΰ είρημένου κόμητος καί 
τών άνδρών του έν τή ύμετέρα νήσφ Εύβοίφ» λ

2»ν Επίσης ό δούξ τοΰ Αιγαίου πελάγους, οί Λομβαρδοί καί άλλοι 
υπήκοοι τοΰ αύθέντου πρίγκηπος Άχαΐας καί άλλοι έκ τοΰ προειρημένου 
Δουκάτου καταγόμενοι, οϊτινες διαμένουσιν εις τήν νήσον Εύβοιαν υπό τήν 
ύμετέραν κυριαρχίαν, θέλοντες νά προσέλθωσιν εις τήν υπηρεσίαν καί προς 
βοήθειαν τοΰ είρημένου κόμητος, νά δύνανται ελευθέρως νά είσέρχωνται 
καί έξέρχωνται τής νήσου ταύτης διά τής γεφύρας, χωρίς νά έμποδίζωνται 
υπό τοΰ ύμετέρου βαΐλου ή τών άλλων όφφικιούχων Εύβοιας.------_-- - \

1 Δηλ. νά κάτάσχωνται.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:14 EEST - 34.211.113.242



Πρεσβεία κόμητος Άλητίου πρός τήν Βενετικήν Γερουσίαν. 43

3ον Ό νϋν και οί μέλλοντες βάίλοι Εύβοιας νά διαταχθώσι παρά τής 
αυθεντίας, δπως επιτρέπωσιν εις τον ειρημένον κόμητα και τούς άνδρας του 
νά έξάγωσιν έκ τής πόλεως καί νήσου Εύβοιας τρόφιμα, ξυλείαν, σιδηρικά καί 
παν δ,τι άλλο ήθελεν είσθαι άναγκαίον εις αυτούς, άφ’ οΰ πληρώσωσι ταϋτα.

4ον Όταν ό εΐρημένος κόμης ήθελε λάβει ανάγκην πλοίων καί ζητήσει 
ταΰτα, ή ύμετέρα αυθεντία μετά χαράς νά προσφέρη έν τών μεγάλων κάτερ
γων, εξ εκείνων τά όποια ταξειδεύουσιν εις Φλάνδριαν, μεθ’ δλων τών εξαρ
τημάτων, υπό τούς ορούς, οΐτινες ήθελον έπιβληιθή υπό τής αυθεντίας.

Έφ’ δλων τών ανωτέρω ταπεινώς παρακαλοϋσι οι ανωτέρω πρεσβευ- 
ταί νά έχω σι ταχεΐαν άπάντησιν.

Σημειωτέον δτι τά ανωτέρω άρθρα άπεστάλησαν προς τον βάϊλον 
Εύβοιας προς γνώσίν του.

10 Φεβρουάριον 1370 έτος Βενετικόν (— 1371).
Θεσπίζεται-

Είς τούς πρεσβευτάς τοΰ κόμητος ’Αλητίου, οΐτινες ζητοΰσι την ήμετέ- 
ραν έπέμβασιν μεταξύ τοΰ αύθέντου κόμητος καί τών τής Εταιρείας, διά τάς 
ύπαρχούσας μεταξύ των διαφοράς, απαντάται: Επειδή επιθυμοΰντες την 
ησυχίαν τοΰ αύθέντου κόμητος εϊμεθα διατεθειμένοι τό κατά δύναμιν νά 
φανώμεν αρεστοί φιλικώς είς αύτόν, διετάξαμεν τον βάϊλον καί καπετάνον 
Εύβοιας, νά έπέμβη μεταξύ τοΰ κόμητος καί τών τής Εταιρείας, δπως 
προσπαθήση καί έπιμελώς ένεργήση, πάν δ,τι δύναται νά συντελέση προς 
συμφιλίωσιν τών δύο μερών έντίμως.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Senato Secreta. Deliberazioni. Misti. Registro jj. f° gir.

MCCCLXX Indict. Villi'1. Die Nono Februarii.

Ser Marcus Contareno
Ser Andreas Marcelo
Ser Simeon Michael
Sapientes Ordinum.

Capta

Quod respondeatur istis Ambaxatoribus domini Comitis Licij, 
cum verbis benevolentie et amoris sicut decet, quod novit Deus, ad 
ipsum D. Comitem gerimus amorern et benevolentiam singularem, 
intuytu sincere dilectionis, inter ipsum et nos vigentes, et que 6 
vigiunt inter predecessores suos, et nostrum dominium, et libentdr in 
cunctis nobis possibilibus eidem complaeeremus dummodo fieri pos
set cum honore nostro, sed sicut supra potest esse notum, nos su- 
mus ad presens in treugua cum illis de la Compagna, cum quibus
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44 Σπυρίδωνος Μ. Θεοτόκη

habemus certa pacta, et prommissiones, et dominium nostrum sem
per est solitum servare inviolabiliter jjacta, et promissiones, que et 
quas liabet cum quibuscumque, ita quod ad quesita per ipsos Amba- 
xatores, nomine ipsius domini Comitis, non possemus, cum lionore 

5 nostro sibi complacere, ullo modo quia expressa faceremus contra 
treuguam et pacta predicta; quod nobis imputaretur ad maximum 
onus et infamiam, et propterea placeat eidem domino corniti, nos a 
predictis habere rationabiliter excusatos.

De parte alii.
10 De non 3.—Non sinceri 2.

Hec sunt capitula et petitiones que et quas uestre ducalis excel- 
lentie Dominio, exponunt reuerenter et petunt, nuntii domini Corniti 
Licij ciuis et cordialis amici uestri, et totius honorabilis communis 
Venetiarum, super litteris credentie prefate excellentie presentatis per 

15 predictos nuutios, ex parte domini comitis supradicti.
1° Primo reducendo tnemorie excellentie supradicte, antiquas 

amicitias quibus bona memorie dominus Gualterius dux quondam 1 
Athenarum comes Brene et Licij, ciuis Venetiarum, dum uiuebat 
olim ipsius Comitis nec non et alij predecessores sui fuerunt ducali 

20 dominio, et communi predicti, spetialiter ab antiquis temporibus 
colligati. Nec non detestabile crimen ac liorribile factum, per quod 
prefatus dominus Gualterius dux fuit, prefato Ducatu, propria et 
paterna hereditate sua, nequiter spoliatus, per nefandani companiam 
Cathelanorum qui predictum Ducatum, contra Deutn et justitiam 

25 occupauerunt, et adhuc detinent occupatum, patre eiusdem domini 
Ducis, per eos crudeliter interfecto, propter que, Sancta Sedes Aposto- 
lica, certos solemnes et justos processos tempore felicis recordationis 
Domini Pape Johannis XXII, fecit et publicauit, ac in ipsos occupa- 
tiones et determinationes juridicas, excomunis et interdicti, senten- 

30 tias fulminauit, quibus ipsi detentores per multa tempora subiecerunt 
et adhuc subiacent, in suarum animarum pernitiem, et in suis ini- 
quitatibus obdurati; quamvis aliquando, alique predictarum sententia- 
rum, fuerint per ipsam Sedem Apostolicam, sub spe correctionis, et 
emendationis ipsorum, ad aliqua tempora relaxata, prout hec omnia? 

35 excellentia vestra, et quam plures alii nobiles domini et cives Veue- 
tiarum, antiqui, ponierunt ueraciter scire, et audiuisse plenius quam 
scrfbatur. Supradictus, dominus Comes, ciuis uester, predecessorum 
suorum imitando uestigia, uoluntarius, dispositus et paratus semper

Εις τό πρωτότυπον condam.
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iuxta posse suum, ad honorem comodum et beneplacita, excellent!e 
uestre, et communis predicti, et liabeus justam causain, a prefato 
quondam D. avunculo suo sicut scitur. Significat et exponit eidem 
dominationis uestre, quod ipse gratia diuina, sibi fauente, intendit 
cum adiutorio dominorum et amicorum suoruni, et alio omni modo, 
et uia quibus efficatius poterit laborare et uacare, secundum quod 
iam incepit, ad recuperationen predicte hereditatis predecessorum 
suorum. Unde cum ipse coniidat spetialiter de excellenti dominationi 
uestra, que semper fuit et est, tamquam mater, tutrix et conseruatrix 
totius iustitie, poscit et requirit reuerenter et instanter ab ipsa Comes 
et eiuis uester predictus, quatenus in subsidium et juuamentum, huis 
modi iuris sui, consideratis premissis omnibus, et alia circa hec matu- 
rius attendendis dominationis placeat, assistere fauoribus et auxiliis 
opportunis, per se et offitiales suos, in illis partibus, et aliis, eidem 
comiti tamquam ciui vestro et amico, circa factum recuperationis 
predicte. Et cum hoc petit reuerenter et specialiter infra scripta, 
Videlicet.

1° Primo, quod animalia predictorum inimicorum suorum de pre- 
dicto ducatu, non admittantur neque receptentur ad earum tuitio- 
nem et saluamentum, contra ipsum comitem et gentes suas, intra 
vestram insulam Nigropontis.

Item quod... Dux Archipelagi, Lombardi et alii homines et sub- 
diti domini principis Decliaye, et alii de Ducatu predicto nati siue 
progeniti, qui moram trahunt, in terra uel insula et sub dominatione 
uestra Nigropontis uolentes accedere ad seruicia et juuamen, ac auxi- 
lium predicti Comitis, permittantur libere exire, et regredi, ciuitatem 
et insulam predictas, per pontem, quicumque eis placuerit, absque 
impedimento, offensa, uel prohibitione, bayli et aliorum offitialium 
uestrorum Nigropontis.

Item quod Baylo Nigropontis presenti et futuro, mandetur per 
excellentiam, supradictam, quod ipse Comes et gentes sue, pro ipso, 
possint cum eorum denariis habere, et extrahere, de ciuitate et insula 
memoratis, uictualia lignamina, ferrum, et alia quecumque eis neces- 
saria aut etiam opportuna.

Item cum prefatus comes, habeat opus aliquorum nauilium pro 
suis seruiciis, petit et rogat attente quod eidem dominationis pla
ceat sibi gratiose subuenire, de una de grossis galeis uestris, que 
solite erant nauigare in Flandriam, cum toto ipsius furnimento, per 
modum qui dicte dominationis placebit.

Τΐρεσβεία κόμηχος Άληχίου προς χήν Βενετικήν Γερουσίαν. 45
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46 Σπυρίδωνος Μ. Θεοχόκη: Πρεσβ. κόμητ. Άλητίου πρός τήν Βενεχ. Γερουσίαν.

Et super predictis supplicant humiliter nuntij suprascripti, cum 
beneplacito uester, quamtocius comode fieri poterit expediri.

Nota quod supradicta capitula, et responsiones ad ipsa facte, 
misse fuerunt baiuli Nigropontis pro sua informatione.

MCCCLXX. Indict. VIIII. Die X° February

Ser Marcus Contareno 
Ser Andreas Marcello 
Ser Symeon Michael 
Sapientes Ordinum.

5 Capta

Quod ambaxatores domini Comitis Licij, petentibus ut interpo- 
namus nos, inter ipsum D. Comitem, et illos de la Compagna, super 
differentiis existentibus inter ipsos respondeatur: Quod optamus 
staturn pacificum et tranquillum, ipsius Domini Comitis, et dispositi 

10 ei in hiis que honeste, possimus, amicabiliter complacere; mandabi- 
mus baiulo et capitaneo nostro Nigropontis, quod interponat se 
inter ipsum D. Comitem, et predictos de la Compagna, procurando 
et operando solicite omne id bono quod poterit cum honore nostro 
ut concordium sequatur inter partes predictas, et ex nunc sit 

15 captum quod sic mandetur baiulo et capitaneo nostro predicto.
De parte omnes.

ΣΠ. Μ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ
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