
Ο ΜΑΡΚΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ο <Γ.

Αημβσιεύομεν κατωτέρω ανέκδοτον έγγραφον τοΰ μαρκίωνος τοΰ Μομ- 
φερράτου Θεοδώρου τοΰ Α', ίδρυτοΰ τής δυναστείας των έν Ίταλίφ Παλαιο- 
λόγων και υίοϋ τοΰ αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου Ανδρονίκου εκ τοΰ δευτέρου 
αΰτοΰ γάμου μετά τής Ειρήνης (κατ’ ’Ιταλούς Ύολάνδας) τής μομφερρατικής, 
εις την οποίαν, μετά τον θάνατον τοΰ μαρκίωνος Ίωάννου τοΰ Α' (13 ’Ιανουά
ριου 1305), περιήλθον πάντα τά έπι τής μαρκιωνίας δικαιώματα. Ό Θεόδω
ρος Παλαιολόγος, τον όποιον, κατά την φράσιν τοΰ Παχυμέρη 1, οί νέοι του 
υπήκοοι «κατ’ ’Ιταλούς τό παν. .. μετασκευάσαντες ούτως ήγάπων ύποκλινό- 
μενοι προς ύπακοήν», έπαιξε σπουδαιότατον ρόλον εις τά πράγματα τής 
ταραχώδους ταυτης γωνίας τής ιταλικής χερσονήσου κατά τό πρώτον ήμισυ 
τοΰ ΙΔ' αίώνος (1306-1338). Οί βυζαντινοί ιστορικοί φαίνονται δυσμενώς 
διατεθειμένοι προς τον νεαρόν πρίγκιπα. Τά επανειλημμένα ταξείδιά του εις 
Κωνσταντινούπολή, τά όποια ως επί τό πλεΐστον είχον ώς σκοπόν τον πορι- 
σμόν χρημάτων 1 2, ή δυσφορία τοΰ γέροντος ’Ανδρονίκου, καί κυρίως ή επί 
τό ίταλικώτερον τροπή τοΰ βίου αύτοΰ 3 συνετέλεσαν εις τό νά μορφωθή ή 
δυσμενής αύτη γνώμη. Είναι εν τοΰτοις εκτός πάσης αμφιβολίας δτι ό Θεό
δωρος, άφικόμενος νεώτατος είς ’Ιταλίαν, κατώρθωσε τή βοήθεια των Γενουα
τών καί δή τοΰ πενθεροΰ του Opicino Spinola, όχι μόνον νά άπαλλάξη τάς 
χώρας του τής κυριαρχίας τών αρχόντων τοΰ Σαλουτσίου (Saluzzo), αλλά καί 
νά στερεώση διά συνθηκών καί επιγαμιών τήν ήκιστα είς τούς ’Ιταλούς συμ
παθή ελληνικήν δυναστείαν, ή οποία προέστη τών τυχών τής μαρκιωνίας τοΰ 
Μομφερράτου μέχρι τοΰ έτους 1533 4.

1 Παχυμέρη ς, τόμ. Β, σελ. 599, έκδ. Βόννης.
■ Βλ. περιέργους τινάς πληροφορίας έν βενετικοις έγγράφοις τών ετών 1319 καί 1320 

παρά Thomas-Predelli, Diplomatarium Veneto - levantinum, τόμ. Α', σελ. 130- 
131 καί 154-155. Πρβλ. R. Predelli, I libri Commemoriali della Republica di 
Venezia, τόμ. Α', σελ. 200. L. Tlialloczy, C. Jirecek, E. Sufflay, Acta et Diplo- 
mata res Albaniae Mediae Aetatis illustrantia, τ. Α' (Βιέννη, 1913), σ. 198, στ. 2, σημ. 1.

5 Ό Γρήγορός λέγει περί αΰτοΰ (τόμ. Α', σελ. 244) : «.. . Θεόδωρον τόν μαρκέσιον 
κεκαρμένον έπιφερόμενον πώγωνα», καί (σελ. 396) καί γνώμη καί πίστει καί σχή- 
ματι καί γενείων κουρά καί πάσιν εθεσιν Λατίνος ήν ακραιφνής».

4 Ό Ferrarius de Apulia, γράφων τήν 22«ν ’Οκτωβρίου 1323 πρός τόν βασιλέα τής 
Άραγωνίας’Ιάκωβον τόν Β', λέγει περί τοΰ Θεοδώρου τά έξης:«... marchionis Mon-
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Δεν προτιθέμεθα νά άνασκοπήσωμεν ενταΰθα χήν πολιτικήν και χήν 
συγγραφικήν 1 δράσιν χοϋ Θεοδώρου. Σκοπός χοϋ παρόντος δημοσιεύματος 
είναι ή εκδοσις καί ή Ιστορική ερμηνεία εγγράφου χοϋ μαρκίωνος τοΰ Μομ- 
φερράτου καθορίζοντος τάς σχέσεις αΰτοΰ προς τον βασιλέα τής Γαλλίας 
Φίλιππον Τ' τον Βαλεσιακόν (de Valois).

To εν λόγφ έγγραφον φυλάσσεται εν τοΐς Άρχείοις τοΰ Κράτους εν 
Παρισίοις (Archives Nationales, J. 620 άριθμ. 22), εγένετο δε εν Τουλούζη2 
τήν 251'ν ’Ιανουάριου 1335 κατά τό τότε Ιπικρατοϋν χρονολογικόν σύστημα,

Θεόδωρος Α'. Παλβιολόγος και ό Βασιλεύς τής Γαλλίας Φίλιππος ό Τ'. 17

Είκ. 1. Πανομοιότυπον τής σφραγϊδος τοΰ μαρκίωνος Θεοδώρου Α' τοΰ Παλαιολόγου.

ήτοι τήν 25,'ν ’Ιανουάριου 1336 κατά τό καθ’ημάς. ’Έχει γραφή επί περγα
μηνής διαστάσεων 0.30χ0.12 τοΰ μέτρου, μή λαμβανομένης ΰπ’ δψιν τής 
πτυχής, από τής οποίας κρέμαται ή εν καλή σχετικώς καταστάσει σωζομένη 
κηρίνη σφραγίς, πολύτιμον, ως θά ίδωμεν, μνημεΐον τής σιγιλλογραφίας των

tisferrati, qui est magnus et potens in Italia». H. Fi nke, Acta Aragonetisia, τόμ. A' 
(Βερολΐνον, 1908), σελ. 408. Πρβλ. C. A. Willemsen, Kardinal Napoleon Orsini 
(1263-1342). Hist. Studien, τεΰχος 172 (Βερολΐνον, 1927), σελ. 96.

1 Ό μαρκίων Θεόδωρος πρό τής έκ Βυζαντίου άναχωρήσεώς του συνέγραψε 
πόνημα περί πριγκίπων αγωγής καί πολεμικής τέχνης, τό όποιον μετέφρασε λατινιστί 
τφ 1330. Άντίγραφον τής λατινικής διασκευής περιέχει ό κώδιξ 1142 τής έν Παρισίοις 
Βιβλιοθήκης Sainte - Genevieve (φΰλλ. 350 - 359).

"■ Ό Φίλιππος εύρίσκετο τότε έν Τουλούζη. Βλ. J. Viard, Lettres d’ Etat enre- 
gistrees au Parlement sous le regne de Philippe VI de Valois (1328 - 1350), Παρίσιοι, 
1899, σελ. 26- 27. Τοΰ αύτοΰ, Itineraire de Philippe VI de Valois, Bibliotheque de 
Γ Ecole des Chartes, τόμ. 74 (1913), σελ. 120.

Επετηριι Etaiseiai Byzant. Σπουαον, ίτος ΙΑ'. 2
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18 Διυν. Α. Ζακυθηνοΰ

Παλαιολογείων χρόνων. Έπί τοΰ νώτου τοΰ εγγράφου έγράφησαν διά μετα- 
γενεστέρας χειρός τά έξης σημειώματα: «Litterae continentes cunctas 
confoederationes factas inter regem et Theodorum marquis de Monte 
ferrato datae apud Tholosem XXV° die Januarii MCCCXXXV0» καί: 
«Homagium est ad vitam», δι’ άλλου μελανός.

’Ιδιαίτερος λόγος πρέπει νά γίνη ενταύθα περί τής από τοΰ εγγράφου 
κρεμαμένης κηρίνης σφραγιδος, τής οποίας ή διάμετρος είναι 0,085 τοΰ γαλ
λικού μέτρου. Έπί τής πρόσθιας πλευράς είκονίζεται ίππεύς έπιμεμελημένης 
τέχνης ελαυνων προς τά αριστερά καί κρατών εν μέν τή δεξιά λάβαρον άνα- 
πεπταμένον, εν δέ τή εΰωνυμω ασπίδα. Ό ίππος φέρει έπί τής κεφαλής 
λοφίον. Κύκλφ άναγινώσκομεν την ακόλουθον επιγραφήν:

«-f- S(ISILLUM) THEODO[RI] [POR]FI[R]OGENITI COM[NENI]
[PALEO]LOGI SER[ENISSIMI] MARCHflONIS] [MON]Tl[SFERPA]TI» \

Έπί τής έτέρας πλευράς, καί δη περί τό κέντρον, ή Ικ κίτρινου κηροΰ 
σφραγίς σχηματίζει κοίλωμα, εντός τοΰ οποίου έχει έγκολαφθή δι’ ερυθροΰ 
κηροΰ ό δικέφαλος αετός τοΰ Βυζαντίου. Έπί τοΰ στήθους τοΰ άετοΰ φαί
νεται μικρόν κοίλωμα, είς τό όποιον είχε πιθανώτατα χαραχθή τό οίκόσημον 
τής προγενεστέρας δυναστείας των Άλεμαριδών, ως δυνάμεθα νά είκάσωμεν 
εκ νομισματικών τινων μνημείων τών διαδόχων τοΰ Θεοδώρου1 2. Κύκλω 
άναγινώσκομεν την εξής επιγραφήν:

«S(IGILLUM) THEODORI [MARCHIONIS] MONTIS(FERR)AT(l)».

Ή εν λόγφ σφραγίς είναι τυπικόν έργον τής δυτικής σφραγιδογλυφίας, 
δεν θά ένδιέφερε δέ τους περί τά βυζαντιακά πράγματα άσχολουμένους, Ιάν δεν 
άπεικονίζετο Ιπ’ αυτής ό δικέφαλος αετός τοΰ Βυζαντίου. Τό ενταΰθα έκδιδό- 
μενον μνημεΐον είναι τοσουτω μάλλον πολύτιμον, καθ’δσον αποτελεί την πρώ- 
την γνωστήν σφραγίδα τών Παλαιολόγων φέρουσαν τον δικέφαλον αετόν3.

Τό πρόβλημα τοΰ δικεφάλου άετοΰ άπησχόλησε κατά τά τελευταία είκοσι 
πέντε έτη άρχαιολόγους καί ιστορικούς. Χάρις κυρίως είς τάς μελέτας τοΰ

1 Ό Douet d’Arcq, Collection de sceaux, τόμ. Γ' (ΙΙαρίσιοι, 1868), σελ. 498, 
συμπληρώνει έσφαλμένως: «Sigillum Theodori... primogeniti comitis... marchionis
Montisferrati». Σημειωτέον δτι ό πομπώδης οΰτος τίτλος εύρίσκεται καί έν έγγράφφ 
’Ανδρονίκου τοΰ Β' (5 ’Οκτωβρίου 1318) παρά Thomas-Predelli, Ένθ’ άνωτ., Α', 
σελ. 117. Αυτός ό Θεόδωρος υπενθυμίζει τήν εξ αύτοκρατόρων καταγωγήν του έν επι
γραφή νομίσματος: «excelle(n)t(issim)i inp(er)atoris Grecor(um) filius», Corpus nuni- 
morum Italicorum, τόμ. Β' ('Ρώμη, 1911), σελ. 203.

3 Πρβλ. Corpus nummorum Italicorum, τόμ. Β', o. 101,103,105 κλπ. Βλ. κατωτέρω.
3 Σημειωτέον δτι έξεδόθη υπό τοΰ κ. Μ. Κωνσταντοπούλου, Βυζαντινά μολυ- 

βδόβουλλα έν τφ Έθνικφ Νομισματικφ Μουσείφ ’Αθηνών, Διεθνής Έφημερίς τής Νομι
σματικής ’Αρχαιολογίας, τόμ. 5 (1902), σελ. 163, μολυβδόβουλλον στρατηγού 'Ελλάδος 
(Θ’ ή Γ α’ιώνος) φέρον δικέφαλον αετόν.
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Σπ. Λάμπρου ', τοΰ καθηγηϊοΰ κ. Ν. Βέη 2, τοΰ Ιωαννου Σβορωνου", τοΰ 
Αύγουστου Heisenberg4 και τοΰ Γεωργίου Τιπάλδου 0 πλεΐστα σημεία τοΰ 
σκοτεινού τούτου ζητήματος διεφωτίσθησαν, πλήν δμως το πρόβλημα τής 
προελεύσεως δεν ετυχεν ακόμη μέχρι σήμερον ικανοποιητικής λύσεως. Δεν 
είναι βεβαίως τοΰ παρόντος νά εξετάσωμεν τάς λεπτομέρειας και τά πορί
σματα τών μελετών τούτων. Άρκούμεθα μόνον εις τό νά δώσωμεν εν υπο
σημειώσει συμπληρωματικός τινας πληροφορίας 6 και ερχόμεθα αμέσως ε’ις

1 Σπ. Λάμπρου, Ό δικέφαλος αετός τοΰ Βυζαντίου, Νέος Έλληνομνήμων, τόμ.6 
(1909), σελ. 433 - 473.

2 Ν. A. Bees, Zum Thema der Darstellung des zweikopfigen Adlers bei den 
Byzantinern, Repertorium fiir Kunstivissenschaft, τόμ. 35 (1912), σελ. 321-330.

3 Ί. Σβορώνου, Πότε έγεννήθη καί τι σημαίνει ό δικέφαλος αετός τοΰ Βυζαντίου, 
Άθήναι, 1914.

‘ A. Heisenberg, A us der Geschichte und Literaturder Palaiologenzeit, Μονά
χον, 1920, σελ. 13 - 25.

5 Γ. E. Τιπάλδου, ΕΙχον οί Βυζαντινοί οικόσημα; Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαν
τινών Σπουδών, τόμ. 3 (1926), σελ. 206 - 222.

* Πριν ή σημειώσω λεπτομέρειας τινάς άφορώσας εις τά μνημεία, επιθυμώ νά παρα
θέσω σκοτεινόν χωρίον τοΰ Παχυμέρη, τό όποιον διέλαθε τήν προσοχήν τών περί τοΰ 
ζητήματος γραψάντων καί τό όποιον, εάν ή ερμηνεία μου είναι όρθή, άναφέρεται είς 
τόν δικέφαλον αετόν. ’Ιδού τό κείμενον (Παχυμέρης, εκδ. Βόννης, τόμ. Β’ σελ. 576). 
«Έν τούτιρ καί φάμουσος τόμος πλήρης χλεύης ριπτεΐται- καί οϋ γάρ άλλως τώ τολ- 
μώντι ρίπτειν ύπείληπτο είς χεΐρας δεδόσθαι τόν τόμον τφ βασιλεΐ, ήν μή έν αύτοΐς τοΰ 
τών ανακτόρων άλλο τις λαθών έκτεθείη έπί τόν αυτόν θρόνον, ου είώθει καθέζεσθαι 
βασιλεύς, τον άμφικεφάλου νπεντεθειμένον οί, πολλήν τοΰ λαθεΐν πρόνοιαν ποιησαμένου 
τοΰ θεΐναι τολμήσαντος». Ούτως έχει τό κείμενον ή δέ έν πολλοϊς ανακριβής λατινική 
μετάφρασις έχει ώς εξής: «Inter haec famosus libellus plenus irrisione iacitur. Eum 
qui iacere ausus est, cum aliter non speraret in manus imperatoris, quod cupiebat, 
venturum, ipse furtim in intima palatii conclavia penetravit, simulans se alium, et in 
ipso, ubi considere Augustus solebat, throno deposuit, multam in aditu et recessu 
cafiite videlicet diligenter o/mupto, ad latendum curam adhibens». Νομίζομεν ότι ή μετά- 
φρασις αΰτη είναι έσφαλμένη καί ότι ή φράσις «τοΰ άμφικεφάλου ύπεντεθειμένου οί» 
σημαίνει άπλούστατα «κάτωθεν τοΰ οποίου (θρόνου) ύπήρχεν ό δικέφαλος άετός», 
πράγμα, τό όποιον έπικυροΰται υπό τών μνημείων. Πρβλ. Heisenberg, ένθ’άνωτ. πίν. 
I καί IV καί Γ. Σωτηρίου, Guide du Musee Byzantiu d’Athenes, edition francaise 
par O. Merlier (Άθήναι, 1932) σελ. 99, είκών 62.

Είς τά υπό τοΰ Λάμπρου, Ένθ’ άνωτ., σελ. 445 κέ., άπαριθμούμενα μνημεία τής 
βυζαντιακής περιόδου προσθετέα τά εξής:

α) Κάλυμμα χειρογράφου τοΰ ΙΕ' αίώνος, άποκειμένου έν τή παρά τήν ‘Ρώμην μονή 
τής Κρυπτοφέρρης (Grottaferrata) καί περιέχοντος διάφορα πονήματα τοΰ αύτοκράτορος 
Μανουήλ Β' τοΰ Παλαιολόγου. Τό έκ κυανοΰ μεταξωτού ύφάσματος κάλυμμα είκονίζει 
τόν δικέφαλον αετόν μετά τοΰ μονογράμματος τών Παλαιολόγων. Τό χειρόγραφον ανήκε 
πιθανώτατα είς τήν αύτοκρατορικήν Βιβλιοθήκην τοΰ Βυζαντίου, έκ τής όποιας περιήλ- 
θεν είς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ καρδιναλίου Βησσαρίωνος. Βλ. A. Mufioz, L’art byzan- 
tin a Vexposition de Grottaferrata (‘Ρώμη, 1906) σελ. 142, πίν. 101. Jean Ebersolt, 
Les arts somptuaires de Byzance (Παρίσιοι, 1923). σελ. 111.

Θεόδωρος Α,' Παλαιό λόγος καί ό Βαοιλεύς τής Γαλλίας Φίλιππος ό 7.
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20 Διον. Α. Ζακυθηνοΰ

την εξέτασιν των εκ Μομφερράτου μνημείων, εις τά όποια εΐκονίζεται ό 
δικέφαλος αετός.

Τά μνημεία ταΰτα είναι, καθ’ όσον τουλάχιστον γνωρίζομεν, αποκλει
στικές νομισματικά. Είναι περίεργον ότι επί των νομισμάτων τοϋ ϊδρυτοΰ 
τής δυναστείας καί τών αμέσων απογόνων του δεν φέρεται ό δικέφαλος αετός. 
Τουναντίον οί τύποι τών πρώτων νομισμάτων τοΰ Μομφερράτου είναι δου- 
λικαί μιμήσεις τοΰ κατά τούς χρόνους εκείνους επικρατοΰντος φλωρεντινού 
φλωρινίου, τό όποιον καί αυτοί οί Βυζαντινοί εμιμήθησαν βραδυτερον’.

'Ο Φλωρεντινός ιστορικός ’Ιωάννης Βιλλάνι λέγει ότι ό αύτοκράτωρ 
Ερρίκος ό Ζ', επιθυμών νά βλάψη τούς αντιπάλους του Φλωρεντινούς, έπέ- 
τρεψεν είς τον Γενουάτην Opicino Spinola καί είς τον μαρκίωνα Θεόδωρον 
νά κόψουν νομίσματα απομιμούμενα τό φλωρίνιον 2. Ό Κορράδος Vecerius 
παραδίδει απλώς ότι ό Ερρίκος έ'δωκεν είς τον Θεόδωρον, καθώς καί είς

β') Δύο δικέφαλοι άετοί είκονιζόμενοι έπί κιονοκράνου τοΰ Μουσείου Κωνσταντινου
πόλεως. Τό κιονόκρανον φέρει, ώς καί ή ανωτέρω στάχωσις, τό μονόγραμμα τών 
Παλαιολόγων. Βλ. Θεοδ. Μακρίδου, ’Ανέκδοτα βυζαντινά ανάγλυφα τοΰ Μουσείου 
Κωνσταντινουπόλεως, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. 8 (1931) σελ. 333 - 335.

γ') Άργυρότευκτος είκών τής Θεοτόκου τοΰ έν Πελοποννήσφ μοναστηριού Όρθοκώ- 
στα άποκειμένη σήμερον έν Βενετίφ. Έπί τοΰ στήθους τοΰ επ’ αυτής είκονιζομένου 
δεσπότου Ίωάννου τοΰ Καντακουζηνοΰ φέρονται δύο δικέφαλοι άετοί. Βλ. G. Gerola, 
L’effige del despota Giovanni Cantacuzeno, Byzantion, τόμ. 6 (1931), σ. 379 - 387, πίν. 16.

δ') Ό δικέφαλος αετός απαντάται ωσαύτως καί είς τήν εικονογραφίαν τής Ευδοκίας 
Παλαιολόγου, θυγατρός Μιχαήλ τοΰ Η' καί συζύγου τοΰ αύτοκράτορος τής Τραπεζοΰν- 
τος Ίωάννου τοΰ Β' (1280-1297). W. Miller, Trebizond, the last greek Empire, (Aov- 
δϊνον, 1926), σελ. 31 - 32.

s') Νομίσματα τοΰ τσάρου τής Βουλγαρίας Γεωργίου Α' τοΰ Τερτερή (1279-1292) 
καί τοΰ Σέρβου δεσπότου Ίωάννου Oliver (Λιβέρη, 1341 -1361) φέρουν τόν δικέφαλον 
άετόν. Βλ. Ν. A. Mouchmov, Particularites des monnaies bulgares, Byzantiniscbe 
Zeitschrift, τόμ. 30 (1929 -1930), σελ. 628.

ς') Δεν ήδυνήθημεν νά ίδωμεν τήν μελέτην τοΰ Panaitescu, L’aigle byzantine sur 
les vetements des princes Roumains au Moyen Age, Academie Roumaine, Bulletin 
de la Section historique, τόμ. 7, σελ. 64 - 67.

1 A. Blanchet, Les dernieres monnaies d'or des empereurs de Byzance, Revue 
Numismatique, 1910, σελ. 89.

2 Giovanni Villani, Histone Florentine, Muratori, Rerum Italicarum Scri- 
ptores, τόμ. ΙΓ', στήλη 467 : «... et consent! per privilegio a Messer Ubizino Spinoli 
da Genova et al marchese di Monferrato, che potessero battere in loro terre fiorini 
di giglio contrafatti al conio de’ nostri di Firenze. La qual cosa da savi li fu messa 
in grande diffalta et peccato, che per cruccio et mala volonta, c’havesse contro a’ Fio- 
rentini, non dovea niuno privilegiare, che battesse fiorini falsi>. Πρβλ. A. Morel- 
Fatio, Monnaies inedites des marquis de Montferrat, Revue de la Numismatique 
Beige, 4η σειρά, τόμ. Δ' (1866), σελ. 192.
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τον πενθερόν του Σπινόλα, το δικαίωμα τοΰ κόπτειν νομίσμαται. Εννοείται 
δτι ή ύπό τοϋ Βιλλάνι παραδιδομένη πληροφορία είναι μεταγενέστερον 
μύθευμα και ότι δ Θεόδωρος, μιμούμενος τον τύπον τοΰ φλωρινίου, ήκολού- 
θησε τό ρεϋμα τής εποχής και Ιδιαιτέρως τό παράδειγμα των Γενουατών 
προυχόντων, προς τούς οποίους, ως εΐδομεν, συνεδέετο δι’ αγχιστείας.

Έπί τών νομισμάτων τοϋ Σεκονδόττου (Secondotto) Παλαιολόγου 
(1372- 1378) απαντάται ό μονοκέφαλος αετός1 * * * 5. Τον δικέφαλον δμως αετόν 
εύρίσκομεν τό πρώτον είκονιζόμενον Ιπι τών νομισμάτων τοϋ Βονιφατίου Α' 
τοϋ Παλαιολόγου (1483 -1494) εν συνδυασμφ μετά τοΰ οικοσήμου τών 
Άλεμαριδών 3. Ό διάδοχος αύτοϋ Γουλιέλμος ό Β' (1494 -1518), τοϋ οποίου 
διεσώθησαν ικανά νομίσματα, χαράσσει δτέ μέν τον δικέφαλον αετόν 
μόνον4, δτέ δε εν συνδυασμφ μεθ’ενός ή και περισσοτέρων οικοσήμων 
δηλούντων τον σύνδεσμον τής οικογένειας τών Παλαιολόγων τοϋ Μομφερ- 
ράτου προς την προκάτοχον δυναστείαν ή προς ά'λλας βασιλικός οικογένειας5. 
Εις εν μάλιστα τών νομισμάτων τοϋ Γουλιέλμου εύρίσκομεν και τά τέσσαρα Β, 
τά όποια έδωσαν αφορμήν εις πολλάς συζητήσεις6 7. Τον δικέφαλον αετόν 
μόνον ή εν συνδυασμφ προς ά'λλα οικόσημα φέρουν και τά νομίσματα τοϋ 
Βονιφατίου τοϋ Β' (1518 - 1530)7 και τοϋ Ίωάννου - Γεωργίου Παλαιολό- 
γου (1530 -1533)8. Τοϋ τελευταίου τούτου τά νομίσματα φέρουν τον δικέ
φαλον αετόν μετά στέμματος9.

ή:
❖ *

Μετά την παρέκβασιν ταύτην περί τής σφραγΐδος τοΰ μαρκίωνος Θεο
δώρου και περί τοϋ δικεφάλου άετοΰ, άς επανέλθωμεν είς την εξέτασιν τοΰ 
εγγράφου. ’Ιδού εν πρώτοις τό κείμενον:

A touz ceulz qui ces lect(re)s verront. Theodores marquis de Mont 
f(er)rat sal(u)t. Sachent tant que de mil florins de Florence que 
n(ost)re | tresch(er) seigneur le Roy de France nous a donne chascun 
an tant com(m)e nous vivrons a prandre en son tresor a Par(is) a

1 Corradi Vecerii, Libellus de rebus gestis imperatoris Henrici VII, έν Witi- 
ckindi Saxonis rerum ab Henrico et Ottone I. Impp. gestarum libri III (Βασιλεία, 
1532), σελ. 97.

? Corpus Nummorum Italicorum, τόμ. Β', σελ. 208.
Αυτόθι, σελ. 101, πίν. VIII, άριθμ. 15. Πρβλ. Morel-Fatio, αύτ·, σελ. 196.

* Corpus Nummorum Italicorum, τόμ. Β' σελ. 104, πίν. VIII, άρ. 20, σελ. 110, 
άρ, IX, 5, σελ. 112, άρ. IX, 9, σελ. 113, άριθμ. IX, 10- 11.

5 Αυτόθι, σελ. 103, πίν. VIII, 17 καί σελ. 105, πίν. IX, 1.
17 Αυτόθι, σελ. 103, πίν. VIII, 17. Πρβλ. Τιπάλδου, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 209 κέ. Περί 

τών Παλαιολόγων τοΰ Μομφερράτου βλ. κυρίως σελ. 211, όπου κατά παραδρομήν λέγε
ται ότι τό βυζαντινόν όνομα τής Ύολάνδας ήτο Ελένη.

7 Corpus, αυτόθι, σελ. 122-127, πίν. X, 6, 7, 8, 10, 12, 14 καί 15.
“ Αυτόθι, σελ. 128 -131, πίν. X, 17 καί 18, XI, 2 καί 3.
" Αυτόθι, σελ. 131, πίν. XI, 3.
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c(er)tain terme. No(u)s | li avons faict hom(m)age et som(m)es son 
hom(m)e lige deva(n)t touz hom(m)es qui peuent vivre (et) morir, 
excepte tant seuleni(en)t leglise de Rome | et lemp(er)eour de Rome 
confirme (et) approuve pesiblem(en)t par la dicte eglise de Rome. 
Et confessons que nous ne pouons quitter trans | porter ou eschangier 
ne en quelco(n)que autre maniere lessier ledit hom(m)age ainipois 
tout le cours de n(ost)re vie en promecto(n)s estre et | serons hom(m)e 
lige par la maniere ci-dessus devisee a n(ost)re dit seign(eur) le Roy 
ou si nous le seurvivons a son successeur Roy de | France ap(re)s li. 
En tesmoing de la quel chose nous avo(n)s fait metre n(ost)re seel en 
ces presentes lect(re)s. Donne a Thol(os)e le XXVe | jour de Janvi- 
(er). Lan de grace mil. CCC. trente cine.

Διά τοΰ ανωτέρω εγγράφου ό μαρκίων τοΰ Μομφερράτου ομολογεί 
ύποτέλειαν εις τον βασιλέα Φίλιππον και υπόσχεται νά τίθεται εις τό πλευρόν 
αυτού κατά παντός εχθρού, πλήν τού πάπα καί τοΰ αύτοκράτορος τοΰ αγίου 
ρωμαϊκού κράτους. Εις αντάλλαγμα ό βασιλεύς τής Γαλλίας υπόσχεται εις τον 
Θεόδωρον ετησίαν χορηγίαν χιλίων φλωρεντινών φλωρινίων, τά όποια ό 
τελευταίος θά ελάμβανεν είς τακτήν προθεσμίαν έκ τοΰ έν Παρισίοις θησαυ- 
ροφυλακείου εφ’ όρου ζωής. Ό μαρκίων αναλαμβάνει επί πλέον την ύπο- 
χρέωσιν νά διατηρήση έφ’ όρου ζωής την «δουλείαν» ταότην (ως θά έλεγον οί 
Βυζαντινοί) και είς περίπτωσιν, κατά την οποίαν επέζη τοΰ Φιλίππου, νά 
εξακολούθηση υπηρετών τον διάδοχον αυτού. Είς τά αρχεία τοΰ θησαυρο- 
φυλακείου εύρίσκομεν σχετικώς με την καταβολήν τών χιλίων φλωρινίων τό 
εξής σημείωμα: «Theodoricus marchio Montis Ferrandi, miles, pro toto, 
de dono regis moderni, 1,000 florenos de Florencia»1. Είναι πολύ πιθα
νόν ότι ό Θεόδωρος, άποθανών δυο έτη βραδυτερον, τφ 1338, δεν έπρόφθασε 
νά είσπράξη καί τήν δευτέραν δόσιν.

Ή συνθήκη μεταξύ δυο ανεξαρτήτων ηγεμόνων, έκ τών όποιων ό είς 
αναγνωρίζει οικεία θελήσει τήν επικυριαρχίαν τοΰ ετέρου έναντι ώρισμένων 
ηθικών ή υλικών ανταλλαγμάτων, αποτελεί μίαν τών κυριωτέρων μορφών 
τής έπιμαχίας κατά τούς μέσους αιώνας 1 2. Ό βασιλεύς Φίλιππος μετεχειρίσθη 
πολλάκις τό μέσον τούτο προς έδραίωσιν καί εύρυνσιν τής επιρροής τοΰ στέμ
ματος Ιντός καί εκτός τής Γαλλίας καί προς ενίσχυσιν τών στρατιωτικών 
δυνάμεων τής χώρας3.

1 J. Viard, Les journaux du Tresor de Philippe VI de Valois, (Παρίσιοι, 1899), 
σελ. 904.

2 Βλ. πληροφορίας τινάς παρά F. Lot, Fideles ou vassaux? Essai sur la nature 
juridique du lien qui unissait les grands vassaux a la royaute depuis le milieu du 
IXe jusqu’a la fin du XIIe siecle, (Παρίσιοι, 1904) σελ. 23 κέ.

8 J. Viard, La France sous Philippe VI de Valois, απόσπασμα έκ τής Revue 
des questions historiques, 1896. σελ. 17-18.
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Τό ήμέτερον έγγραφον και τό ανωτέρω παρατεθέν σημείωμα είναι, 
καθ’ δσον τουλάχιστον γνωρίζομεν, αΐ μόναι μαρτυρίαι περί τών σχέσεων τοΰ 
Θεοδώρου προς τον βασιλέα τής Γαλλίας. Αί λεπτομέρειαι μάς είναι τελείως 
άγνωστοι. Θά προσπαθήσωμεν εν τοΰτοις να καθορίσωμεν τούς ορούς, υπό 
τούς οποίους συνωμολογήθη ή συνθήκη ΰποτελείας τοΰ 1336, καί τάς πολι
τικός άνάγκας, αί όποΐαι ύπηγόρευσαν αυτήν.

Αί χώραι τής βορείου Ιταλίας, καί ιδιαιτέρως τό Πιδεμόντιον καί ή 
Τοσκάνη, δεν ήσαν άγνωστοι εις τον βασιλέα Φίλιππον. Πριν ή άνέλθη επί 
τοΰ θρόνου τής Γαλλίας, είς εποχήν μάλιστα, κατά την οποίαν ούδείς ήδΰ- 
νατο νά προΐδη τό ένδοξον μέλλον τοΰ νεαρού πρίγκιπος, ήτο επί κεφαλής 
τών γαλλικών στρατευμάτων των άποσταλέντων τφ 1320, τή αιτήσει τοΰ 
πάπα Ίωάννου τού ΚΒ', εναντίον τών Γιβελίνων τής βορείου ’Ιταλίας καί 
δη εναντίον τών Βισκόντι (Visconti) τού Μιλάνου λ Είναι γνωστόν δτι ή 
εκστρατεία αύτη, ή οποία υπενθυμίζει Ιν πολλοίς τάς ατυχείς επιχειρήσεις 
τοΰ πατρός τού Φιλίππου Καρόλου τοΰ Βαλεσιακοΰ, έσχε πενιχρά αποτελέ
σματα. Υπάρχουν μάλιστα ύπόνοιαι δτι ό Γάλλος πρίγκιψ, άποσταλείς διά νά 
υπεράσπιση τά συμφέροντα τής Εκκλησίας, εξυπηρέτησε μάλλον τά συμφέ
ροντα καί τάς βλέψεις τής γαλλικής πολιτικής 1 2. Όπως καί άν έχη τό πράγμα, 
είναι βέβαιον δτι ή πρώτη αυτή επαφή έμελλε νά έξασκήση μεγάλην επίδρα- 
σιν επί τοΰ προσανατολισμού τής γαλλικής πολιτικής δχι μόνον επί τής βασι
λείας τοΰ πρώτου βαλεσιακοΰ, αλλά καί επί τών διαδόχων αυτού, τούς οποίους 
επί αιώνας ολοκλήρους θά απασχολήσουν τά πράγματα τής εκεΐθεν τών 
’Άλπεων χερσονήσου. Είναι πολύ πιθανόν δτι δ βασιλεύς τής Γαλλίας, δια- 
σχίζων τήν επικράτειαν τοΰ Μομφερράτου, έσχε τήν ευκαιρίαν νά συναντηθή 
μετά τοΰ μαρκίωνος Θεοδώρου, δ όποιος άλλωστε ήτο σύμμαχος τών Βισκόντι 
καί άνήκεν εις τήν παράταξιν τών Γιβελίνων3. Δυνάμεθα λοιπόν μετά πολ
λής πιθανότητος νά τοποθετήσωμεν τήν πρώτην επαφήν τοΰ Φιλίππου μετά 
τοΰ Θεοδώρου περί τό έτος 1320.

Τά Ιπακολουθήσαντα έτη υπήρξαν κατ’ εξοχήν δυσχερή διά τήν ιταλικήν 
πολιτικήν. Ό αγών μεταξύ Γουέλφων καί Γιβελίνων είχε φθάσει εις όξύτα- 
τον σημεΐον, αί περί διαδοχής είς τον θρόνον τοΰ άγιου ρωμαϊκού κράτους

1 Villani, Ένθ’ άνωτ., στ. 495-497. Memoriale Guilielmi Venturae, de gestis 
civium Astensium, Historiae Patriae Monumenta. Scriptores, τόμ. Γ', στ. 805. Giof- 
fredo della Chiesa, Cronaca di Saluzzo, αύτόθι, στ. 952-953. Πρβλ. Dom Ch. 
Poulet, Guelfes et Gibelins, τόμ. B' (Βρυξέλλαι, 1922) σ. 140 κέ. G. Μ. M onti, La 
dominazione angioina in Piemonte, (Τουρΐνον, 1930), σελ. 146 κε. Περί τών σχέσεων 
τών Visconti μετά τής Εκκλησίας βλ. G. Bis car ο, Le relazioni dei Visconti di Mi
lano con la Chiesa, Archivio storico Lombardo, 5n σειρά, τόμ. 46 (1919), σελ. 84-227.

2 Poulet, ένθ’ άνωτ., σελ. 141.
■’ Cronaca di Saluzzo, αυτόθι, στ. 950. L. Datta Storia dei Principi di 

Savoia del ramo d’Acaia, signori del Piemonte, τόμ. A' (Τουρΐνον, 1832) σελ. 80.
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έριδες, υποθαλπόμενοι υπό του πάπα Ίωάννου τοϋ ΚΒ' καί τοΰ βασιλέως 
της Γαλλίας, επεδείνουν έ'τι μάλλον την κατάστασιν, τέλος δέ ή άνάμειξις τοΰ 
βασιλέως τής Νεαπόλεως 'Ροβέρτου, τοΰ πολίτικου αρχηγού τών Γουέλφων, 
έθετεν άντιμετώπους τάς μικράς επικράτειας τοϋ Πιδεμοντίου. Ούτως εΐχον 
τά πράγματα, οτε ό Λουδοβίκος ό Βαυαρός (1313- 1348) κατήλθεν εις την 
’Ιταλίαν (1327). Οί Γιβελΐνοι καί ιδιαιτέρως οί Βισκόντι τοΰ Μιλάνου κατή- 
γον περιφανή νίκην, ή δέ πολιτική τοΰ πάπα καί τών Γουέλφων ΰφίστατο 
μεγίστην μείωσιν. Ό μαρκίων Θεόδωρος, ό όποιος ήδη τώ 1322 διενοεΐτο 
νά ΰπανδρεΰση την θυγατέρα του Ύολάνδαν μετά τοΰ υίοΰ τοΰ Λουδοβί
κου ή εΰρέθη παρά τό πλευρόν τοΰ αΰτοκράτορος καί παρέστη είς την 
στέψιν αΰτοΰ3. Ή επιτυχία τοΰ Βαυαροΰ ΰπήρξεν εφήμερος. Ήττηθείς 
επανειλημμένως καί Ιγκαταλειφθείς υπό τών συμμάχων του, κατώρθωσε μετά 
δυσκολίας νά διαφυγή εϊς Γερμανίαν κατά τον ’Ιανουάριον τοΰ 1330.

Καθ’ δν χρόνον ό Λουδοβίκος εύρίσκετο εν ’Ιταλία, άπέθνησκεν ό βασι
λεύς τής Γαλλίας Κάρολος ό Δ'(1322-1328), ό τελευταίος αντιπρόσωπος 
τής δυναστείας τών Καπετιδών. Επειδή δ’ οΰτος δεν ά'φησεν ά'ρρενας απο
γόνους, ό Φίλιππος ανέλαβε προσωρινώς τήν διοίκησιν τοΰ βασιλείου καί 
μετ’ ολίγον άνεκηρΰχθη βασιλεύς, παραγκωνίσας τον Έδουάρδον Γ' τής 
’Αγγλίας. Πριν ή περιπλακή μετά τοΰ τελευταίου τούτου είς τον μακρόν 
αγώνα, ό όποιος έμελλε νά έγκαινιάση τον έκατονταετή πόλεμον, ό ιδρυτής 
τής βαλεσιακής δυναστείας, ευθύς μετά τήν σύντομον καί νικηφόρον εκστρα
τείαν κατά τών Φλαμανδών, έστρεψε τήν προσοχήν του προς τήν ’Ιταλίαν 
καί τήν ’Ανατολήν. Ή ατυχής έκβασις τής εκστρατείας τοΰ Λουδοβίκου παρέ- 
σχεν είς αυτόν τήν κατάλληλον ευκαιρίαν. Τώ 1330 οί κάτοικοι τής Βριξίας 
(Brescia), καταπιεζόμενοι υπό τοΰ κυριάρχου τής Βερώνης Mastino della 
Scala, έζήτησαν τήν βοήθειαν τοΰ βασιλέως τής Βοημίας καί υίοΰ τοΰ αύτο- 
κράτορος Ερρίκου τοΰ Ζ' Ίωάννου, περί τοΰ οποίου ό Vilani πολύ εύφυώς 
έλεγεν: «ΐΐ Boemico povero di moneta e cupido di signoria». Καί άλλαι 
πόλεις (Bergamo, Cremona, Pavia, Lucca, Vercello, Novarra, Reggio,κλ). 
εμιμήθησαν τό παράδειγμα τής Βριξίας καί ούτως ίδρύθη υπό τήν ηγεμονίαν 
τοΰ Ίωάννου κράτος αρκετά ισχυρόν καί άπολαΰον τής ύποστηρίξεως τής 
γαλλικής αυλής3. Ό πάπας, ό όποιος κατ’ άρχάς ύπεδέχθη δυσμενώς τήν 1 2 * * 5

1 G. Μ. Monti, Ένθ’ άνωτ., σελ. 168.
2 G. C alii gar is, έν Archivio Storico Lombardo, 31) σειρά, τόμ. 15 (1901), σ. 370. 

Τουναντίον ή Β i s c ar ο, Ένθ’ άνωτ., σελ. 94 σημ., υποστηρίζει ότι ό Θεόδωρος, ευρισκό
μενος έν ’Ανατολή, δέν παρέστη είς τήν στέψιν τοΰ αΰτοκράτορος. Πράγματι ό Νικηφό
ρος Γρηγορας, τόμ. Α', σελ. 396, μαρτυρεί ότι ό Θεόδωρος εύρίσκετο περί τά τέλη τοϋ 
1327 έν Κωνσταντινουπόλει.

5 Περί τής δράσεως τοΰ βασιλέως Ίωάννου έν Ιταλία βλ. κυρίως L. Ρ ο p p e 1- 
m λ η η, Joltann von Bohmen in Italien, 1330 - 1333, Arcbiv fur osterreicbiscbe
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ΐδρυσιν τοΰ κράτους τούτου, δεν εβράδυνε νά αναγνώριση αυτό καί νά τφ 
παράσχη την Ιπικυριαρχίαν τής Εκκλησίας. Την 17ην άπριλίου 1331, δ άπο- 
στολικός επίτροπος Ιν Λογγοβαρδία Βερτράνδος du Pouget συνήψε μετά 
τοΰ βασιλέως Ίωάννου τό σύμφωνον τοΰ Castel Franco. Ό μαρκίων Θεό
δωρος, δ όποιος εΰρίσκετο εις στενήν επαφήν μετά τοΰ πάπα Ίωάννου ή 
παρέσχε τήν ΰποστήριξίν του εις τον Βοημόν και διετήρησε μετ’ αΰτοΰ στε
νάς σχέσεις 2.

Διά τοΰ ευφυούς τούτου συνδυασμού ή γαλλοπαπική πολιτική εΰρισκε 
μέσον διεισδύσεως εις τήν βόρειον ’Ιταλίαν καί συγχρόνως άντέτασσε προς 
τον Βαυαρόν Λουδοβίκον τον υιόν τού δημοφιλούς αύτοκράτορος Ερρίκου. 
Άτυχώς ή άνάμειξις τού Ίωάννου δεν εγένετο άνευ σοβαρών αντιδράσεων. 
Ό βασιλεύς τής Νεαπόλεως 'Ροβέρτος, οί Este τής Φερράρας, οι Visconti, 
δ Λουδοβίκος Gonzaga, at πόλεις τής Φλωρεντίας, Περουγίας, Σιέννης, 
Βολτέρρας κλ., άπήρτισαν τον συνασπισμόν τής Φερράρας (Σεπτέμβριος 
1332) μέ τον σκοπόν νά εκδιώξουν τον Ίωάννην εξ Ιταλίας. Ή κατά τον 
’Απρίλιον τοΰ επομένου έτους (1333) συναφθεΐσα παρά τήν Φερράραν α!μα- 
τηρά μάχη υπήρξε καταστρεπτική διά τά στρατεύματα τοΰ Βοημού. Ό αρχη
γός αυτών Ιωάννης A' d’Armagnac έφονεύθη, δ δέ βασιλεύς ’Ιωάννης 
άπεσύρθη εις τήν γαλλικήν αυλήν. Ούτως άπέτυχον οΐκτρώς τά υπό τού πάπα 
κα'ι τού βασιλέως τής Γαλλίας μελετηθέντα σχέδια.

Ό μαρκίων Θεόδωρος, εγκαταλειφθεις και πάλιν καί περικυκλούμενος 
ύπ’ εχθρών, ήναγκάσθη νά συνάψη τήν 12ην ’Ιουνίου 1334 τήν εν Asti 
συνθήκην μετά τού βασιλέως ‘Ροβέρτου και τού μαρκίωνος τού Σαλουτσίου 
Φριδερίκου Ιναντίον τού πρίγκιπος τής Άχαΐας Φιλίππου τού Σαβαυδικού 3.

Παραπλεύρως προς τήν ιταλικήν πολιτικήν, δ Φίλιππος μετεχειρίσθη ώς 
μέσον διεισδύσεως και τήν πολιτικήν τής σταυροφορίας. Υιός τοΰ περιφήμου 
Καρόλου τοΰ Βαλεσιακοϋ, δστις, νυμφευθεις τήν διάδοχον τοΰ θρόνου τής 
λατινικής αυτοκρατορίας Κωνσταντινουπόλεως Αικατερίνην de Courtenay, 
επεδίωξε μετά ρωμαντικής αισιοδοξίας τήν άνάκτησιν τής πόλεως τού Βόσπο
ρου- ό νέος βασιλεύς τής Γαλλίας εν τή ανατολική του πολιτική ήκολούθησεν, * 1 * * * 5

Geschickte, τόμ. 35 (1866), σελ. 249-456. Fr. Londogna, Giovanni di Boemia e 
Carlo IV di Lussemburgo signori di Lucca, Nuova rivista storica, τόμ. 12 (1928) 
σελ. 53 - 72.

1 Βλ. τήν επιστολήν 'Ανδρονίκου τοΰ Β' πρός τόν πάπαν (1327), όπου άκριβώς
γίνεται λόγος περί Θεοδώρου. Η. Oniont, Lettre d’Andronic II Paleologue au pape
Jean XXII, Bibliotheque de l’Ecole des Cbartes, τόμ. 67 (1906), σελ. 587.

’ Londogna, Ένθ’ άνωτ., σελ. 64.
5 L. D a 11 a, Ένθ’ άνωτ., τόμ. Β', σελ. 123 κέ. Α. ϊ a 11 ο n e, Regesto dei marches! 

di Saluzzo (1091-1340), (Pinerolo, 1906). σελ, 287-288. Πρβλ. G. M. Monti, Ένθ’άνωτ., 
σελ. 179 - 180-
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ούτως είπεΐν, τάς οικογενειακός παραδόσεις. ’Ήδη από τοΰ 1330 είχον αρχί
σει αί σχετικαι διαπραγματεύσεις υπό τήν αιγίδα τοΰ πάπα 1 2 3. Ό δόγης τής 
Βενετίας, ό βασιλεύς τής Κύπρου, τό τάγμα των ιπποτών τοΰ ‘Αγίου Ίωάν- 
νου είχον έλθει εις Ιπαφήν μετά των απεσταλμένων τοΰ πάπα καί τοΰ 
Φιλίππου, ό τελευταίος δ’ οΰτος άνεκηρύχθη τήν 1Γιν Νοεμβρίου 1333 αρχη
γός τής σταυροφορίας2. Ό θάνατος Ίωάννου τοΰ ΚΒ' άνέκοψε προς στιγμήν 
τάς παρασκευάς. Ό διάδοχος δμως αύτοΰ Βενέδικτος ό ΙΒ' (1334-1342) δεν 
έβράδυνε νά άνακινήση τό ζήτημα καί κατά τάς άρχάς τοΰ 1336 ό βασιλεύς 
Φίλιππος επεχείρησε μακράν περιοδείαν εις τήν κεντρώαν καί νότιον Γαλλίαν, 
διά νά παρασκευάση αυτοπροσώπως τά πλοία τά μέλλοντα νά μεταφέρουν 
είς τήν ανατολικήν μεσόγειον τά χριστιανικά στρατεύματα. Τό Χρονικόν τοΰ 
Froissart παραδίδει δτι παντός είδους πλοία ήσαν έτοιμα νά μεταφέρουν 
περί τάς εξήκοντα χιλιάδας ά'νδρας καί τά επιτήδεια 3. Τότε άκριβώς ήλθεν 
εις συνεννοήσεις μετά των Γενουατών D’Oria, Spinola καί Grimaldi 4.

Κατά τά τέλη τοΰ αύτοΰ έτους 1336 ήρχισαν αϊ προστριβαί μετά τοΰ 
βασιλέως τής ’Αγγλίας Έδουάρδου τοΰ Γ'. Ό μετά πολλής σπουδής παρα- 
σκευασθείς στόλος, αντί νά λάβη τήν οδόν προς τήν ανατολικήν λεκάνην τής 
Μεσογείου, διά νά έλευθερώση τούς αγίους τόπους από τήν κυριαρχίαν τών 
Μουσουλμάνων, ήκολούθησε τήν αντίθετον διεύθυνσιν προς τον ’Ατλαντικόν 
καί τήν Μάγχην. Ή τροπή αυτή τών πραγμάτων εξένησε βεβαίως τήν παπι
κήν αυλήν, ούχί δμως καί τον βασιλέα Φίλιππον, ό όποιος πιθανώτατα μετε- 
χειρίσθη τήν πολιτικήν τής σταυροφορίας, διά νά έξυπηρετήση απώτερα σχέδια.

Δεν γνωρίζομεν, εάν ό μαρκίων Θεόδωρος, εκτελών τάς ανειλημμένος 
υποχρεώσεις, έλαβε μέρος εις τον κατά τών “Αγγλων πόλεμον. ’Εάν δμως, 
άποθανών τφ 1338, δεν έσχε τήν ευκαιρίαν νά απόδειξη τήν άφοσίωσίν του 
προς τον βασιλέα τής Γαλλίας, ό υιός καί διάδοχός του ’Ιωάννης ό Β' (1338- 
1372) ήκολούθησε τήν πολιτικήν τοΰ πατρός του καί έτάχθη είς τό πλευρόν 
τοΰ Φιλίππου κατά τον εναντίον τοΰ Έδουάρδου πόλεμον 5.

Ή σύντομος αύτη άνασκόπησις τής καταστάσεως τής βορείου ’Ιταλίας

1 Περί τής σταυροφορίας βλ. J. Delaville-le-Roulx, La France en Oriental! 
XIV® siecle, τόμ. A' (Παρίσιοι, 1886) σελ. 86 κέ. G. Diirrholder, Die Kreuzzugspo- 
litik nnter Papst Johann XXII, (Στρασβούργον, 1913), σελ. 58 κέ.

2 Περί τής συμμετοχής τής Βενετίας βλ. Σπ. Θεοτόκη, Ή πρώτη συμμαχία τών 
κυριάρχων κρατών τοΰ Αιγαίου κατά τής καθόδου τών Τούρκων, άρχομένου τοΰ ΙΔ' 
αίώνος, Έπετ. Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, τόμ. 7 (1930) σελ. 283-298.

3 Chroniques de Froissart, εκδ. S. Luce, τόμ. A' (Παρίσιοι, 1869), σελ. 117.
* Ch, de la Ronciere, Histoire de la marine framjaise, τόμ. A' (Παρίσιοι, 1899) 

σελ. 411.
5 Chronique de Normandie du XlVe siecle, έκδ. E. Molinier, (Παρίσιοι, 1882), 

σελ. 71 καί 270. Chronographia Regum Francorum, έκδ. H. Moranville, τόμ. B' 
(Παρίσιοι, 1893), σελ, 216-
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και των τάσεων της γαλλικής πολιτικής καθορίζει, νομίζομεν, επαρκώς τάς 
άνάγκας, αί όποΐαι ύπηγόρευσαν την συναψιν τής συνθήκης ΰποτελείας τοΰ 
μαρκίωνος τοΰ Μομφερράτου προς τον βασιλέα Φίλιππον. Τά ωφελήματα, 
τα όποια ό Θεόδωρος Παλαιολόγος ήτο δυνατόν νά άποκομίση εκ τής συμ- 
μαχίας ταυτης, ήσαν πολλαπλά. Και πρώτον ή ετησία πρόσοδος των χιλίων 
φλωρινίων θά έφερεν άνακουφισιν είς τά οικονομικά τοΰ Μομφερράτου. 
Ό Νικηφόρος Γρηγοράς κατηγορεί τον μαρκίωνα δτι «γάμων ένεκα κα'ι 
δι’ αβουλίαν και ραθυμίαν κατάχρεως γεγονώς μετά τον τής μητρός θάνατον 
επανήκε προς τον πατέρα κα'ι βασιλέα παΐδας και γυναίκα εκεΐσε καταλιπών»1 
και μάς πληροφορεί δτι διά των βασιλικών χρημάτων ό Θεόδωρος κατώρ- 
θωσε νά απαλλαγή τών χρεών 1 2. "Οτι ό μαρκίων του Μομφερράτου είχε 
πολλάκις νά παλαίση προς οικονομικός δυσχερείας και δτι επανειλημμένως 
ετυχε βοήθειας παρά τοΰ γέροντος ’Ανδρονίκου είναι εκτός πάσης αμφιβολίας. 
Έν τουτοις ό Βυζαντινός ιστορικός, άγνοών τελείως τά πράγματα τής ιταλι
κής χερσονήσου, αποδίδει τάς δυσχερείας ταύτας εϊς την αβουλίαν και ραθυ
μίαν τοΰ βασιλόπαιδος. Ό γνωρίζων δμως τάς δυσχερείς περιστάσεις, υπό 
τάς οποίας ό Παλαιολόγος εκλήθη νά άναλάβη την διοίκησιν τής μαρ- 
κιωνίας, θά εΰρη περισσότερον βάσιμους τάς πληροφορίας μεταγενεστέρου 
εγγράφου άποδίδοντος τάς χρηματικάς δυσκολίας τοΰ Θεοδώρου είς τούς 
διηνεκείς πολέμους3.

Περιστοιχιζόμενος υπό πολλών πολεμίων, ευρισκόμενος είς τό μέσον 
μιάς ταραχώδους εστίας πολιτικών καί κοινωνικών ζυμώσεων, ήκιστα συμ
παθής είς τούς συγχρόνους λόγω τής ξενικής καταγωγής, δ "Ελλην μαρκίων 
διά μιάς πολιτικής, ήτις εκ πρώτης όψεως θά ήδΰνατο νά χαρακτηρισθή ως 
αλλοπρόσαλλος, προσεπάθησε καθ’ δλον τον βίον αύτοΰ νά περισώση την 
μητρικήν κληρονομιάν. Διά τής γαλλικής συμμαχίας έπίστευσεν δτι θά έπε- 
τυγχανε τήν Ιδραίωσιν τής δυναστείας του εν τφ μέσψ τής διηρημένης καί 
εμπολέμου χερσονήσου, περί τής οποίας δ Δάντης όλίγα έτη Ινωρίτερον 
έλεγεν εν τή προς τήν ’Ιταλίαν παθητική του αποστροφή (Purgatorio, 
VI, 82-87):

Θεόδωρος Α.' Παλαιολόγος καί ό Βασιλεύς τής Γαλλίας Φίλιππος 6 7.'

1 Γρηγοράς, τόμ. Α', σελ. 396.
1 Αυτόθι.
3 « Cum bone memorie quondam dominus Theodorus, marchio Montisferrati, a 

multis magnatibus opprimeretur et pro defensione patrie et marcbionatus tocius 
impignorasset et obligasset multa loca et castra dicti marchionatus... » A. Bozzola, 
Appunti sulla vita economica, sulle classi sociali e sull’ordinamento amministrativo 
del Monferrato nei sec. XIV e XV, Bolletino storico-bibliografico subalpino, τόμ. 26 
(1923), σελ. 245, σημ. I.
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Ed ora in te non stanno senza gu err a 
li vivi tuoi; e I’un e I’altro si rode 
di quei che un muro ed una fossa serra.

Cerca, misera, intorno dalle prode 
le tue marinee poi ti guar da in seno, 
se alcuna parte in ie di pace gode.

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ

28 Δ. Α. ΖακυθηνοΟ. Θεόδ. Α.' Παλαιολόγος και ό Βασιλ. τής Γαλ. Φίλιπ. ό Τ.'

ΣΗΜ. Ή ανωτέρω μελέτη έγράφη κατά τόν μήνα Μάρτιον τοΰ 1934. Έν τώ μεταξύ, 
τόν παρελθόντα Φεβρουάριον (1935), έπεσκέφΰημεν μίαν τών κυριωτέρων πόλεων τής 
παλαιας μαρκιωνίας τοΰ Μομφερράτου, to Casale - Monferrato, κειμένην οΰχί μακράν 
τοΰ Τουρίνου, έπί τής σιδηροδρομικής γραμμής τής συνδεούσης τήν τελευταίαν ταύτην 
πόλιν πρόςτό Μιλάνον. To Casale αριθμεί πεντήκοντα περίπου χιλιάδας κατοίκων καί 
είναι μία άπό τάς χαρακτηριστικός πόλεις τής Βορείου ’Ιταλίας. Έκ τών μνημείων ιδιαι
τέραν θέσιν κατέχει το περικαλλές φρούριον τοΰ ΙΔ' αΐώνος, έ'νθα στεγάζεται σήμερον 
τό Comando di Distretto militare di Monferrato. Ύπεράνω τής κυρίας εισόδου εύρί- 
σκομεν τό οΐκόσημον τών Παλαιολόγων μετά τον δικεφάλου αετόν, τοΰ οποίου άτυχώς, 
λόγιο τοΰ στρατιωτικού χαρακτήρος τοΰ φρουρίου, δέν μας επετράπη ή φωτογράφησις.

Κύριον μέλημα τοΰ γράφοντος υπήρξε νά έξακριβώση, έάν έσώζοντο ακόμη οι τάφοι 
τών Παλαιολόγων. ΟΙ πρώτοι απόγονοι τοΰ Θεοδώρου δέν έτάφησανέν Casale.’Από τοΰ 
Ίωάννου- ‘Ιακώβου (1418-1445) μέχρι τέλους τής δυναστείας, οί νεκροί τών πριγκίπων 
έθάπτοντο έν τη έκκλησία τοΰ 'Αγίου Φραγκίσκου. Ταύτης ύπό τοΰ χρόνου καταστρα- 
φείσης, ό βασιλεύς Κάρολος ’Αλβέρτος μετεκόμισε τα οστά τών Παλαιολόγων έν τή 
έκκλησία τοΰ Αγίου Δομίνικου (3 ’Ιουνίου 1835). Ή έπί τή ευκαιρία τούτη έντοιχισθεισα 
έπιγραφή λέγει, πλήν άλλων, καί τάέξής: «Rex Carolus Albertus e patriis monumentis 
ad S. Francisci aede ob vetustatem fatiscente in novum tumulum indictis funebri- 
bus publico sumptu iussit inferri ne regnatrici olim stirpi iustus honos et cultus 
post mortem deesset». Περιγραφήν τών γενομένων τότε εορτών παρέχει τό κατά τά 
άλλα πενιχρόν βιβλίον τοΰ Sancio, Cenuo storico intorno ai Marcbesi del Monferrato 
di stirpe Paleologa, Casale, 1835.

Ή έκκλησία τοΰ Αγίου Δομίνικου, ένθα άναπαύονται σήμερον τά όστά τών τελευ
ταίων Παλαιολόγων, ήχθη είς πέρας έπί Γουλιέλμου τοΰ 71 (1494 -1518), τφ 1506, ώς 
μαρτυρεί καί ή παρά τήν κυρίαν θύραν σφξομένη έπιγραφή : «Voti compotes effecti 
ac prole qua antea caruerant divino munere suscepta Gul. Bonifaciusque* fratres 
Montis Ferrati inst. marchiones templum xenodochiumque fratrum pie degentium 
divo Dominico Precatori Predicatorum institutori dedicarunt quod Guil. VII marchio 
Bonifacii et Marie fil. absolvit an. a Virginis partu MDVI».

Γουλιέλμος (lt04 - 1488), Βονιφάτιος (1483 - 1494).
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