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Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

Σ Τ Ο Ν Θ Ε Σ Μ Ο Τ Η Σ Β Ε Ν Ε Τ Ι Κ Η Σ Υ Π Η Κ Ο Ο Τ Η Τ Α Σ 

Προστατευόμενοι της Βενετίας στον λατινοκρατούμενο ελληνικό 

χώρο ( 13ος - 15ος αι. ) 

Με την επέκταση άπο τίς αρχές τοϋ 13ου αι. της βενετικής επιρροής στην 
ανατολή ή έννοια της υπηκοότητας (cittadinanza), της νομικής δηλ. ιδιότη
τας του πολίτη, ή οποία περιοριζόταν ως τότε σύμφωνα με τη μεσαιωνική 
αντίληψη στά δρια μιας πόλης-κράτους, διευρύνθηκε αναγκαστικά για να περι
λάβει ποικίλες κατηγορίες ατόμων πού ζοϋσαν ώς αυτόχθονες, ώς ξένοι ή ώς 
άποικοι στα εδάφη της κατακερματισμένης βυζαντινής αυτοκρατορίας1. 

Τα ζητήματα πού συνδέονται μέ την παραχώρηση τοϋ δικαιώματος του 
Βένετου πολίτη σε "Ελληνες και Λατίνους, μολονότι απασχόλησαν τή σύγχρο
νη ipewcc μέ αποτέλεσμα τήν επισήμανση και συγκέντρωση πολλών και αξιό
λογων μαρτυριών, δέν έ'χουν ακόμη αποτελέσει αντικείμενο συνθετικής μελέ
της2. Ή εργασία αυτή αποσκοπεί στα πλαίσια ενός γενικού διαγράμματος 
να προσεγγίσει το θέμα, παραθέτοντας τήν ορολογία πού χρησιμοποιούν οι 
πηγές γιά τον χαρακτηρισμό των Βένετων υπηκόων. 

1. Για τον θεσμό της ύίτηκοότητας στις ιταλικές μεσαιωνικές πόλεις βλ. D i n a B i z 
z a r r i , Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale, Studi di sto
ria del diritto italiano, Τορίνο 1937, σελ. 61-158. Πρβλ. E. C o r t e s e , Cittadi
nanza, Enciclopedia del diritto, τομ. Ζ', Μιλάνο 1960, σελ. 132-140, D. W a 1 e y, 
Les Républiques médiévales italiennes, Παρίσι 1969, σελ. 105-110, G i o r g e t t a B o n -
f i g l i o D o s i 0, La condizione giuridica del «ciçis» et le concessioni di cittadinanza 
negli statuti bresciani del XIV secolo, Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed 
Arti 137 (1978-1979), σελ. 523-532 (δπου συγκεντρωμένη βιβλιογραφία). 

2. "Αριστα τεκμηριωμένες οί ειδικές μελέτες: J u l i a n C h r y s o s t o m i d e s , 
Venetian Commercial Privileges under the Palaeologi, Studi Veneziani 12 (1970), σελ. 
276 - 289, D. J a c O b y, Citoyens, sujets et protégés de Venise et de Gênes en Chypre 
du XlIIe au XVe siècle, BF 5 (1977), σελ. 159 - 188 (== Recherches sur la Méditerranée 
orientale du Xlle au XVe siècle, Variorum Reprints, Λονδίνο 1979, άρ. VI), G. F e 
il a 11 ο, Le minoranze straniere a Venezia tra politica e legislazione, Venezia centro 
di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli XV- XVI), aspetti e problemi, έπιμ. 
H . - G . B e c k , M. M a n o u s s a c a s , Α. P e r t u s i , τόμ. Α', Φλωρεντία 1977, 
σελ. 143-162, Ν. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , Hommes d'affaires grecs et latins à Constanti
nople (XlIIe - XVe siècles), Μόντρεαλ - Παρίσι 1979 (ειδικότερα σελ. 20, 124-127). 
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Ή κατάσταση πού διαμορφώθηκε στον ελληνικό χώρο μέ τήν εξέλιξη της 

Βενετίας μετά τήν τέταρτη σταυροφορία σέ μητρόπολη αποικιών συνετέλεσε 

στη δημιουργία διαφόρων κατηγοριών Βενετών υπηκόων, οί όποιες δεν υπήρ

χαν δσο τα βενετικά σύνορα ήταν εντοπισμένα στή λιμνοθάλασσα 1 . Προσαρμό

ζοντας τήν πολιτική της στή νέα τάξη τών πραγμάτων, ή Γαληνότατη χώρισε 

τους υπηκόους της σέ τρεις κατηγορίες: 

α) Ή πρώτη περιλάμβανε τους υπηκόους de iure sanguinis, Βενετούς τής 

μητρόπολης (cives originarli Veneliarum) ή τών βενετοκρατούμενων περιο

χών (cives originarli terrarum et locorum nostrorum). Cives originarli 

Venetiarum ήταν δικαιωματικά όσοι εΐχαν γεννηθεί στή Βενετία άπο νόμιμο 

γάμο και ήταν απόγονοι δύο γενιών Βενετών υπηκόων πού δεν ασκούσαν τή 

μηχανική τέχνη 2 . 

β) Ή δεύτερη περιλάμβανε τους υπηκόους per gratiam. Ή υπηκοότητα 

per gratiam άρχισε νά παραχωρείται άπο τις αρχές του 14ου αί. καί ήταν 

διπλού τύπου: de intus καί de intus et extra (foris). Οί υπήκοοι de intus 

εΐχαν δικαίωμα νά ασκούν ορισμένα επαγγέλματα στή Βενετία, ενώ οί υ π ή 

κοοι de intus et extra είχαν δικαίωμα νά ταξιδεύουν καί νά εμπορεύονται στα 

λιμάνια καί τις βενετικές σκάλες, απολαμβάνοντας τά προνόμια τών Βενετών 

εμπόρων 3 . 

Ξένοι Βενετοί υπήκοοι ήταν, επίσης, οί Veneti albi, αυτόχθονες καί κάτοι

κοι χωρών πού δέν άνηκαν στή δικαιοδοσία τής Γαληνότατης 4 . 

γ ) Ή τρίτη, τέλος, κατηγορία περιλάμβανε τους πληθυσμούς τών προσαρ-

1. Για την παραχώρηση καί τα διάφορα εϊδη τής βενετικής υπηκοότητας βλ. Μ. F e r 
r o , Dizionario del diritto comune e veneto, τόμ. Γ', Βενετία 1779, σελ. 187-193, 
G. M. T h o m a s , Aneddoti storici e letterari, Archivio Veneto 8 (1874), σελ. 154 - 156, 
Β. C e C e h e 11 i, La medicina in Venezia nel 1300, Archivio Veneto 26 (1883), σελ. 
105-107, G. Μ ο n t i e ο 1 ο, / capitolari delle arti veneziane, Βενετία 1896, σελ. 
297, F e d a 11 ο, Le minoranze straniere, σελ. 151 κέ., G h r y s o s t o m i d e s , 
Venetian Commercial Privileges, σελ. 282, σημ. 28. Βλ., επίσης, Α.S.V., Provveditori 
de Comun, Capitolare Ι, φ. 19 r"v, 21 v - 22r, 25 r" v, 43 v, Miscellanea codici I, Genealogie 
delle famiglie Venete ascritte alla cittadinanza originaria raccolte dal cav. Teodoro To-
aerini i.r. impiegato presso l'Archivio generale di Venezia, φ. 3-4, 8 - 10. 

2. civis et originarius Venecie (έγγραφο τοϋ έτους 1373: E l i s a b e t h S a n t s c h i , 
Régestes des arrêts civils et de mémoriaux (1363 - 1399) des archives du duc de Crète, 
Βενετία 1976, σελ. 75, άρ. 296)* civis originarius Venetiarum. . .civis originarius ter
rarum et locorum nostrorum (έγγραφο τής 14ης Σεπτεμβρίου 1429: Η. Ν ο i r e t, Do
cuments inédits pour servir à l'histoire de la domination vénitienne en Crète de 1380 à 
1485, Παρίσι 1892, σελ. 336). 

3. Παραδείγματα παραχώρησης υπηκοότητας de intus καί de intus et extra: A.S.V., 
Grazie, R. 19, φ. 16™, 17r, 18 v. 

4. Βλ. παρακάτω, σελ. 10 κέ. 
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τημένων στή Βενετία εδαφών (subditi), στους οποίους ή Γαληνότατη παρα

χωρούσε τήν προστασία της (protectio et defensio)1. 

Στην πραγματικότητα, παρά τήν ποικιλότυπη καί συχνά συγκεχυμένη ορο

λογία πού καθόρισε ή Βενετία για τήν ονομασία τών υπηκόων της, οί τελευ

ταίοι διακρίνονταν ουσιαστικά σέ εκείνους πού είχαν δικαίωμα νά ασχολούνται 

μέ το εξωτερικό καί το εσωτερικό εμπόριο καί σέ εκείνους, αντίστοιχα, πού 

εΐχαν δικαίωμα νά άσκοΰν εμπόριο μόνο εσωτερικό. Πολιτεία πού οφείλε τή 

δύναμη της στην εμπορική ενασχόληση τών κατοίκων της, ήταν φυσικό δτι 

θά κατανοούσε τή σχέση κράτους καί υπηκόου σέ συνάρτηση μέ τήν πλήρη ή 

περιορισμένη δυνατότητα πού είχε ό τελευταίος στην άσκηση τής εμπορίας. 

Χορηγώντας τα δικαιώματα τοΰ Βενετού πολίτη σέ ετερογενείς, ή Δημοκρα

τία τοΰ 'Λγίου Μάρκου, ακολουθώντας πάντοτε πραγματιστική πολιτική, επι

δίωκε α) τήν αύξηση τοΰ πληθυσμού τών κτήσεων της πού παρουσίαζαν πλη-

θυσμική ανεπάρκεια, β) τήν ενίσχυση τοΰ λατινικού στοιχείου, το όποιο είχε 

εγκατασταθεί στά προσαρτημένα στην κυριαρχία της εδάφη, γ ) τήν επέκταση 

τής πολιτικής της επιρροής σέ περιοχές πού δέν ύπόκεινταν στον έ'λεγχό της, 

καί δ) τή δημιουργία σέ ευαίσθητα εμπορικά σημεία ξένων επικρατειών ενός 

πυρήνα αφοσιωμένων υπηκόων, οί όποιοι θά εξασφάλιζαν τήν απρόσκοπτη 

συνέχιση τής εμπορικής της δραστηριότητας2. Παράλληλα, ή προνομιακή παρα

χώρηση τής βενετικής υπηκοότητας σέ ξένους εξυπηρετούσε γενικότερα τήν 

πολιτική της ιδεολογία, άφοΰ αποτελούσε μέσο για τήν ανύψωση τοΰ γοήτρου 

καί τήν εξάπλωση τής αίγλης της 3 . 

Για τή δήλωση τοΰ συνόλου τών κατηγοριών τών υπηκόων τής Βενετίας 

χρησιμοποιείται στις πηγές ή φράση omnes Veneti e qui pro Venetis se 

tenent et distringuntur. . . ή μέ τήν ελληνική άπόδοσ/) πάντες οί Βενετικοί 

καί οί ώς Βενετικοί κρατούμενοι καί καταλογιζόμενοι ώς Βενετικοί*. "Ομως, 

1. subjectis et dedistis protectioni et defensioni comunis Veneciarum: G. L. F. T a -
f e i - G . M. T h o m a s , Urkunden zur älteren Handels — und Staatsgeschichte der 
Republik Venedig, τόμ. Γ', Βιέννη (Fontes Rerum Austriacarum, II, 14), 1857, σελ. 159. 

2. Quia una de rebus, ad quas principaliter semper vigilarunt et vigilare debent Uli, 
qui regunt et dominantur civitates, fuit et est ad populandum et implendum Mas ho-
minibus, quia diclae civitates sunt tantum divites et potentes, quanto sunt populo copiose... 
(απόφαση 5ης 'Ιουλίου 1407: T h o m a s , Aneddoti storici, σελ. 155)· cum facial pro 
nostro dominio quod loca nostra repleantur gentibus et specialiter personis que querunt 
vivere pacifiée et ex sudore suo (απόφαση 10ης Φεβρουαρίου 1414: Ν ο i r e t, Docu
ments inédits, σελ. 225). 

3. Tò 1339 λ.χ. ή Βενετία αποφάσισε νά πολιτογραφήσει τους ξένους έμπορους πού 
εμπορεύονταν μεταξύ Τάνας καί Τραπεζούντας, γιατί fama nostri comunis cum bono 
nostro et nostrorum comendabiliter augeatur ( C h r y s o s t o m i d e s , Venetian Com
mercial Privileges, σελ. 289). 

4. G. M. T h o m a s , Diplomatarium Veneto - Levantinum, τόμ. A', Βενετία 
(Monumenti Storici pubbl. dalla Deputazione Veneta di Storia Patria) 1880, σελ. 189, 
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ή διαφορά ανάμεσα στους Βενετικούς καί στους καταλογιζόμενους ώς Βε

νετικούς δέν είναι πάντοτε σαφής στα έγγραφα, γιατί συχνά μέ τον γενικό 

χαρακτηρισμό Veneti μνημονεύονται, έκτος άπο τους ίδιους τους Βενετούς, 

τόσο οί κάτοικοι τών προσαρτημένων στή Βενετία εδαφών δσο καί οί ξένοι 

Βενετοί υπήκοοι. Το ονοματεπώνυμο, επομένως, σέ συνδυασμό μέ τον τόπο 

καταγωγής αποτελεί τις περισσότερες φορές το μόνο, άλλα οχι πάντα ασφα

λές, στοιχείο γιά τή διάκριση τοϋ Βενετού άπο τον "Ελληνα υπήκοο καί προ

στατευόμενο τής Βενετίας. Ώ ς Venetus λ.χ. μαρτυρεϊται το 1278 ό Κερκυραίος 

έμπορος Γεώργιος Δρακοντόπουλος (habitator et burgensis Corf uni)1 καί 

ώς Veneti de Creta, το 1319, ό Μαρίνος Σφακτος καί ό Άρέθας 2 . 'Αντίθετα, 

στϊζ περιπτώσεις μνείας Εβραίων υπηκόων και προστατευομένων τής Βενε

τίας ή ένδειξη Judeus συνοδεύει συνήθως το ονομά τους. "Ετσι, ό Δαβίδ άπο 

τήν Εύβοια, πού αποκτά τή βενετική υπηκοότητα γύρω στο 1268 3, καί ό 

Bonvenutus, γιος τοΰ Callo, κάτοικος Κύπρου, πού αναγνωρίζεται το 1360 

pro nostro Veneto et fidelis*, δηλώνονται στις πηγές ώς Judei. 

V e n e t i d e i n t u s e t e x t r a — V e n e t i s o l u m m o d o i n 

R o m a n i a 

Γιά τήν απόκτηση τής υπηκοότητας τοΰ τύπου de intus καί de extra απα

ραίτητος όρος ήταν ή συνεχής παραμονή στή Βενετία ή σέ κάποια άπο τις βενε

τοκρατούμενες περιοχές γιά ενα χρονικό διάστημα πού ποίκιλλε άπο δέκα ώς 

εικοσιπέντε χρόνια (ius soli). Σύμφωνα μέ απόφαση τοΰ 1305, είχαν δικαίωμα 

νά γίνουν Βενετοί υπήκοοι δσοι ξένοι κατοικούσαν στή Βενετία γιά μία εικοσι

πενταετία. Μέ νέα απόφαση τοΰ 1313, οί ξένοι πού είχαν γεννηθεί στο Ριάλτο 

μπορούσαν νά αποκτήσουν τήν υπηκοότητα de intus μετά άπο δωδεκαετή 

παραμονή στή Βενετία καί τήν υπηκοότητα, αντίστοιχα, de extra μετά τή συμ

πλήρωση μιας ακόμη εξαετίας. Το 1348, γιά νά άνταπεξέλθουν στις έποικι-

στικές τους ανάγκες, οί Βενετοί αποφάσισαν νά χορηγήσουν τήν υπηκοότητα 

de intus σέ δσους θά πήγαιναν νά εγκατασταθούν στή Βενετία στο διάστημα 

MM, τόμ. Α', σελ. 90, 101. Ή φράση επαναλαμβάνεται στα έγγραφα μέ διάφορες παραλ
λαγές (πρβλ. P a o l a R a t t i V i d u l i c h , Duca di Candia, Bandi, Βενετία (Fonti 
per la storia di Venezia) 1965, σελ. 129, άρ. 342, J a c o b y , Citoyens, σελ. 165, 1 66). 

1. T a f e l - T h o m a s , Urkunden, τόμ. Γ', σελ. 168. Γιά τή χρήση του ορού 
burgensis βλ. J a c o b y , Citoyens, σελ. 160, σημ. 3. 

2. T h o m a s , Diplomatarium Veneto - Levantinum, τόμ. A', σελ. 126 (πρβλ. 
R. P r e d e l l i , 1 Libri Commemoriali della Republica di Venezia, Regesti, τόμ. A', 
Βενετία (Monumenti storici pubbl. dalla Deputazione Veneta di Storia Patria), σελ. 
207, άρ. 179). 

3. Ρ r e d e 11 i, I Libri Commemoriali, τόμ. A', σελ. 4, άρ. 3-4, σελ. 1 0 - 1 1 , 
άρ. 30 - 32. 

4. J a c o b y , Citoyens, σελ. 42. 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΒΒΝΕΤΙΚΗΣ ΤΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ 5 

μιας διετίας, ενώ παράλληλα γιά τήν απόκτηση τής υπηκοότητας de extra 

καθόρισαν ώς προϋπόθεση μία μόνο δεκαετία παραμονής στή Γαληνότατη 

(αντί τής εικοσιπενταετίας). Το 1371, παραχωρήθηκαν νέες διευκολύνσεις γιά 

τήν προσέλκυση ξένων μέ σκοπό τήν αύξηση τοΰ πληθυσμού. 'Αρκούσε γιά τήν 

αναγνώριση τής υπηκοότητας de intus ή οικογενειακή εγκατάσταση στή Βε

νετία. "Ομως, ή αθρόα προσέλευση τών ξένων ανάγκασε αργότερα τις βενετικές 

αρχές νά τροποποιήσουν τήν προνομιακή νομοθετική διάταξη καί νά απαιτή

σουν, μέ απόφαση τοΰ 1407, έκτος άπο τήν εγκατάσταση τοΰ ξένου μέ τήν οικο

γένεια του στην πόλη, τή σύναψη γάμου μέ Βενετή, κάτοικο Βενετίας1. 

Ενδιαφέρουσα γιά τις πληροφορίες πού περιέχει ώς προς τή διαδικα

σία, τήν οποία 'έπρεπε νά ακολουθήσει Ινας ξένος γιά τήν απόκτηση τής βενε

τικής υπηκοότητας, είναι ή εμπορική αλληλογραφία (1336 - 1350) τοΰ Fran

cesco Bartolomei άπο τή Σιένα, εγκατεστημένου στον Χάνδακα, μέ τον Pig-

nol Zucchello άπο τήν Πίζα, Βενετό υπήκοο εγκατεστημένο στή Βενετία2. 

Στα γράμματα πού στέλνει άπο τήν Κρήτη στον Zucchello, ό Bartholomew 

αναφέρεται συχνά στην αίτηση πού είχε υποβάλει το 1344 στις βενετικές αρ

χές γιά νά γίνει cittadino di Vinegia3. Υποχρεωμένος νά αποδείξει ότι εικο

σιπέντε χρόνια κατοικούσε στή Βενετία ή στην Κρήτη, παρακαλεί τον φίλ.ο του 

νά φροντίσει γιά τήν ταχύτερη ρύθμιση τοΰ θέματος, προσθέτοντας ότι υπήρ

χαν μάρτυρες πού τον γνώριζαν άπο χρόνια καί οί όποιοι ήταν σέ θέση νά πι

στοποιήσουν ότι κατοικούσε πράγματι γιά ενα μεγάλο χρονικό διάστημα στή 

Βενετία καί στην Κρήτη. "Ας σημειωθεί ότι άπο τους τρεις μάρτυρες πού κατο

νομάζει, οί δύο, ό Γαβριήλ καί Γιαννάκης Γιαλινάς, ήταν Κρητικοί4. Ή παρα

μονή του στή Βενετία, σύμφωνα πάντα μέ τά γραφόμενα τοΰ Bartholomoi, 

μπορούσε, επίσης, νά αποδειχθεί με σχετική έρευνα στα κατάστιχα τών Pro

curatori di San Marco, όπου ήταν καταχωρισμένα τά ποσά πού πλήρωνε 

γιά τήν ενοικίαση τών σπιτιών 5. ' Η διαδικασία, δμως, δεν φαίνεται να ήταν 

τόσο απλή δσο ό 'ίδιος πίστευε, γιατί τρία χρόνια αργότερα, το 1347, δέν είχε 

ακόμη επιτύχει τήν πολιτογράφηση του. Ελπίζοντας οτι ή υπόθεση δέν θά 

αργούσε νά διευθετηθεί, έγραφε χαρακτηριστικά στον Zuchello: se la mia 

ciiadinaza si conpie, noi faremo molto di bene peroché a me pare che voi 

1. F e r r o , Dizionario, σελ. 191 - 192, G. F e d a 11 o, Simone Atumano, Monaco 
di studio, arcivescovo latino di Tebe, secolo XIV, Brescia 1968, σελ. 97, σημ. 21 - 22* 
πρβλ. τοϋ ΐ δ t ο υ, Le minoranze straniere, σελ. 151. 

2. R. M o r o z z o d e l l a R o c c a , Lettere di mercanti a Pignol Zucchello (1336-
1350), Βενετία (Fonti per la storia di Venezia) 1957. 

3. Ό Bartholomei είχε εξουσιοδοτήσει ώς εκπρόσωπο του στή Βενετία τον Gian 
Babilonio (δ.π., σελ. 23, άρ. 8). 

4. Ghavrile Ghalina, Gianachi Galina (δ.π., σελ. 113, άρ. 60). 
5. "Ο.π. 
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siate forte destro al vendor e ed io credo che di qua noi avremo senpre vanta-

gio asai da gli atri, sì che per luti e"modi noi avremo vantagio1. 

Έκτος άπο τις πολιτογραφήσεις αύτοΰ τοΰ ε'ίδους, ή Βενετία, αποβλέποντας 

στην έ'μμεση άσκηση πολιτικής επιρροής στά φραγκοκρατούμενα μέρη, άπέ-

νεμε συχνά ώς τιμητική διάκριση τή βενετική υπηκοότητα σέ έκπροσα>πους 

τής λατινικής φεουδαρχικής καί εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Γνωστά πρόσωπα 

τής πολιτικής καί εκκλησιαστικής ζωής τοΰ λατινοκρατούμενου ελληνικού χώ

ρου, όπως ό Γουλιέλμος Frangipani, αρχιεπίσκοπος Πατρών, ό Σίμων Άτου-

μάνος, αρχιεπίσκοπος Θηβών, ό 'Αντώνιος Ballester, αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών, 

ό Νικόλαος Orsini καί ό Λεονάρδος Τόκκος, κομήτες Κεφαλληνίας καί Ζα

κύνθου, ό Centurione Zaccaria, ηγεμόνας τής 'Αχαΐας κ.ά., έγιναν τον 14ο 

καί 15ο αϊ. υπήκοοι τής Γαληνότατης2. Το γεγονός ότι διάφοροι ηγεμόνες 

έ'σπευδαν, όταν ή θέση τους γινόταν επισφαλής, νά ζητούν τήν προστασία τής 

Γένοβας, πού ήταν ή μεγάλη της αντίζηλος, έκανε τή Βενετία νά δίνει ιδιαίτε

ρη σημασία στην παραχώρηση τοΰ τύπου αυτού τής υπηκοότητας, γιά νά 

μπορεί νά ελέγχει τις διασπασμένες πολλές φορές κινήσεις τών Φράγκων 

φεουδαρχών καί νά εξουδετερώνει ενδεχόμενες μελλοντικές μαζί τους συγκρού

σεις. Εύλογη, επομένως, ήταν ή εμμονή της στή διεκδίκηση το 1389 καί 1390 

τής υπηκοότητας τοΰ Καρόλου Τόκκου, Οταν ή Γένοβα υποστήριξε Οτι ό τε

λευταίος άνηκε στους δικούς της υπηκόους 3. 

Οί διάφοροι Λατίνοι, έ'μποροι, βιοτέχνες καί τυχοδιώκτες, πού είχαν εγκα

τασταθεί μετά τήν κατάκτηση τών βυζαντινών εδαφών στις βενετικές κτήσεις, 

αντιμετωπίζονταν άπο τή Βενετία ώς σύμμαχοι, γιατί, ανεξάρτητα άπο το Οτι 

οί επιδιώξεις τους ώς ενα σημείο ταυτίζονταν, ενίσχυαν μέ τήν παρουσία τους 

τους αποίκους της, οί όποιοι σέ σύγκριση μέ τον συμπαγή γηγενή πληθυσμό 

1. "Ο.π., σελ. 115. 
2. Βλ. μέτή σειρά πού αναφέρονται τα ονόματα στο κείμενο: G. F e d a 1 t ο, La chiesa 

latina in Oriente, τόμ. A', Βερόνα 1973, σελ. 289 (Γουλιέλμος Frangipani), τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ, 
Simone Atamano, σελ. 122 - 123 (Σίμων Άτουμάνος), R. - J. L ο e n e r t z, Athènes el 
Néopatras II, Régestes et documents pour servir à l'histoire ecclésiastique des duchés ca
talans (1311-1395), Archivimi Fratrum Praedicatorum 28 (1958), σελ. 69 ( = Eyzantina 
et Franco-Graeca, Series altera, Ρώμη [Storia e Letteratura. Raccolta di Studi e Testi, 
145] 1978, σελ. 376), 'Αντώνιος Ballester, G. S c h i r ò, Il ducato di Leucade e Venezia 
fra il XIV e XV secolo, BF 5 (1977), σελ. 354 - 355 (Νικόλαος Orsini), E. L u n zi, 
Della condizione politica delle isole jonie sotto il dominio veneto, Βενετία 1860, σελ. 120 
(Αεονάρδος Τόκκος), Κ. Σ ά θ α, Μνημεία 'Ελληνικής 'Ιστορίας, τόμ. Α', Παρίσι - Βε
νετία 1880, σελ. 39 - 40- πρβλ. F. Τ h i r ì e t, Régestes des délibérations du Sénat de Ve
nise concernant la Romanie, τόμ. Β', Παρίσι - Χάγη 1959, σελ. 96, άρ. 1406 (Centurione 
Zaccaria). 

3. Τ h ί r i e t, Régestes, τόμ. A', σελ. 184, άρ. 764, 767" πρβλ. S h i r ò, // ducato 
di Leucade, σελ. 358. 
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παρέμεναν σέ χαμηλά αριθμητικά επίπεδα 1 . Γι' αυτό τον λόγο Οχι μόνο παρα

χωρούσε μέ ευκολία τά δικαιώματα τοΰ Βένετου υπηκόου σέ όσους Λατίνους 

αποφάσιζαν νά εγκατασταθούν στα βενετοκρατούμενα εδάφη, άλλα κατέφευγε 

καί σέ μαζικές ακόμη πολιτογραφήσεις, γιά νά εξασφαλίσει τήν εγκατάσταση 

ξένων σέ περιοχές πού παρουσίαζαν δημογραφικά προβλήματα. Τά δικαιώμα

τα, ωστόσο, πού παραχωρούσε ήταν συνήθως περιορισμένα εΐτε μόνο στον τόπο 

Οπου είχε εγκατασταθεί ό νέος Βενετός υπήκοος είτε γενικά στον χώρο τής 

Ρωμανίας. Το προνόμιο τής υπηκοότητας εξω άπο τή γεωγραφική αυτή περι

φέρεια δέν είχε καμιά απολύτως ισχύ. "Ετσι, το 1340 ή Βενετία χορηγεί τήν 

υπηκοότητα solummodo per Romaniam στους παλαιούς κατοίκους τής Ευ

βοίας καί σέ όσους Λατίνους θά πήγαιναν νά εγκατασταθούν εκεί, μέ μόνη 

υποχρέωση νά ορκιστούν πίστη καί αφοσίωση στο καθεστώς της (sacramentum 

fidelitatis)2. Μόνο το 1353, μετά τή μεγάλη πανούκλα τοΰ 1348, ή Γαληνό

τατη υποσχέθηκε νά αναγνωρίσει πλήρη δικαιώματα Βενετών υπηκόων (citta

dinanza intus et extra) σέ όσους Λατίνους αποφάσιζαν νά κατοικήσουν γιά 

μία δεκαετία μέ τήν οικογένεια τους στην Κρήτη, Εύβοια, Κορώνη καί Με

θώνη 3 . 'Αλλά, αργότερα, το 1368, αναγκάστηκε νά καταργήσει το προνομιακό 

αυτό μέτρο, γιατί ήταν ασύμφορο καί επιζήμιο (pars dampnosa)*. 

Οί "Ελληνες τών βενετοκρατούμενων περιοχών είχαν αποκλειστεί άπα το 

προνόμιο τής βενετικής υπηκοότητας, γιατί ή μετάταξη τους άπο τήν κατη

γορία τών υποτελών στην κατηγορία τών προνομιούχων Βενετών υπηκόων θά 

απέβαινε τελικά ε'ις βάρος τής βενετικής αποικιακής πολιτικής 5 . *Αν εξαιρέσει 

κανείς τον πλούσιο έ'μπορο τοΰ Μου αι. Ιωάννη Κριμολήσιο άπο τήν Κορώ

νη, 'ίσως Έλληνοβενετό, πού ήταν Βενετός υπήκοοςβ, άπο τους " Ελληνες, 

1. Γιά τον αριθμό γενικά τών Λατίνων πού εγκαταστάθηκαν στον ελληνικό χώρο τον 
13ο καί 14ο αι. βλ. F. Τ h i r i e t, Recherches sur le nombre des "Latin?" immigrés en 
Romanie greco-vénitienne aux XlIIe - XlVe siècles, Mélanges Ivan Dujcev, Παρίσι 
1979, σελ. 421 - 436. 

2. D. J a c o b y , Les états latins en Romanie: Phénomènes sociaux et économiques 
(1204 -1350 environ), XVe Congrès International d'Études Byzantines. Rapports 
et Co-rapports, 'Αθήνα 1976, σελ. 20 καί σημ. 91 ( = Recherches sur la Méditerranée 
orientale, δ.π., άρ. Ι): διόρθωση στον Τ h i Γ i e t, Régestes σελ. 43, άρ 107. 

3. gaudeanl omnibus libertatibus privilegiis et bencficiis intra et extra quibus 
gaudent alii cives nostri (διάταγμα για τήν Κρήτη: Σ π. Θ ε ο τ ό κ η , Θεσπίσματα τής 
Βενετικής Γερουσίας (1281 - 1385), Μνημεία τής 'Ελληνικής 'Ιστορίας, τόμ. Β', τεϋχος 
β', εν 'Αθήναις 1937, σελ. 11, άρ. 21), Τ h i r i e t, Régestes, τόμ. A', σελ. 74, άρ. 260. 

4. J a c o b y , Les états latins, σελ. 20, σημ. 92 (διόρθωση στον Τ h i r i e t, Ré
gestes, τόμ. A', σελ. 116, άρ. 455). 

5. Γιά τον λόγο αυτό διατήρησε άλλωστε κλειστή καί τήν τάξη τών Βενετών ευγενών. 
Ό 'Αλέξιος Καλλέργης ήταν ή μοναδική περίπτωση Κρητικού ευγενούς πού πήρε τη βε
νετική ευγένεια. 

6. Β. Κ r e k i c, A Note on the Economie Activities of some Greeks in the Latin 
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προστατευόμενους de facto τής Δημοκρατίας τοΰ 'Αγίου Μάρκου, εκείνοι πού 

απέκτησαν τή βενετική υπηκοότητα αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις. 

Παράδειγμα ό 'Ιωάννης Μελισσηνός άπο τή Μεθώνη, ό όποιος αναγνωρίζεται 

το 1261 Βενετός υπήκοος στην Πελοπόννησο (Venetiis in Morea et Ulis 

partibus) καί απαλλάσσεται μαζί μέ τους άρρενες απογόνους του άπο τήν υπο

χρέωση τής καταβολής τοΰ αερικού, τοΰ άκροστίχου καί άλλων φόρων1. 

V e n e t i c u m c o n d i t i o n e 

Παρά τις αποφάσεις πού ρύθμιζαν τις προϋποθέσεις γιά τήν απόκτηση τής 

βενετικής υπηκοότητας, ή Βενετία είχε τή δυνατότητα, ανάλογα μέ τις ανάγκες 

της σέ συγκεκριμένη περιοχή ή σέ συγκεκριμένη χρονική περίοδο, νά παρα

χωρεί το δικαίωμα τοΰ Βενετού πολίτη μέ ειδικούς δεσμευτικούς Ορους. Το 

1248, αναγνωρίζει τον Πέτρο άπό το Μιλάνο, κάτοικο τής Εύβοιας, ώς Venetum 

in omnibus partibus, άλλα δέν τοΰ επιτρέπει νά μεταφέρει περιουσιακά στοι

χεία στή Βενετία χωρίς ειδική άδεια2. Το 1254, πάλι, μέ απόφαση τοΰ Με

γάλου Συμβουλίου, χορηγείται στον Φίλιππο Βισταρίτη, γιο τοΰ 'Ιωάννη, κά

τοικο τής Κωνσταντινούπολης, το προνόμιο τής βενετικής υπηκοότητας, περιο

ρισμένο στην Κωνσταντινούπολη καί στή Ρωμανία, μέ τον όρο (cum condi

tione) νά συνάψει γάμο μέ Βένετη3. Δέκα χρόνια αργότερα, τό 1264, ό 

Βισταρίτης, πιθανότατα γασμοΰλος, επέτυχε νά θεωρείται Βενετός υπήκοος 

μέ δικαιώματα Οχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη καί τή Ρωμανία, άλλα καί 

στην ίδια τή Βενετία4. Ή μέ όρους παραχώρηση τής υπηκοότητας δέν παρα-

Levant towards the End of the XlVth Century, Studi Veneziani 9 (1967), σελ. 187 - 191, 
J u l i a n C h r y s o s t o m i d c s , Corinth 1391 - 1397, Some New Facts, Βυζαν
τινά 7 (1975), σελ. 84 κέ. 

1. R. C e s s i , Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia, τόμ. Β', Μπολόνια 
(R. Accademia dei Lincei, Commissione per gli atti delle assemblee costituzionali 
italiane) 1931, σελ. 146- 147, άρ. 21" πρβλ. S. B o r s a r i , Studi sulle colonie vene
ziane in Romania nel XIII secolo, Νεάπολη 1966, σελ. 120, σημ. 46, F. T h i r i e t, 
Délibérations des Assemblées Vénitiennes concernant la Romanie, τόμ. Λ', Παρίσι -
Χάγη, σελ. 33, άρ. XXXIV. 

2. quod non debeat ducere vcl mittere Venecias habere sine speciali lìcsnlia domini 
Ducis et sui Consilii ( C e s s i , Deliberazioni del Maggior Consiglio, τόμ. Β', σελ. 143, 
άρ. 5" πρβλ. Τ h i r i e t, Assemblées, τόμ. A', σελ. 30, άρ. XXV). 

3. debeat a modo in antea esse Venetus in Constantinopoli et alibi per totani Ro-
maniam, cum ista condictione quod debeat idem Phylippus accipere uxorem. vcnetam 
( C e s s i , Deliberazioni del Maggior Consiglio, τόμ. Β', σελ. 143, άρ. 7* πρβλ. Τ h i r i e t, 
Assemblées, τόμ. A', σελ. 31, άρ. XXIX). 

4. factus fuit Venetus. . . in Veneciis et ubique ( C e s s i , Deliberazioni del Maggior 
Consiglio, τόμ. Β', σελ. 148, άρ. 27" πρβλ. Τ h i r i e t, Assemblées, τόμ. A', σελ. 33, 
άρ. XXXVI ).,vΑς σημειωθεί οτι στην απόφαση τοϋ 1254 ό Βισταρίτης μνημονεύεται ώς habi-
tator in Constantinopoli, ένώ στην απόφαση τοϋ 1264 ώς burgensis Constantino polis. 
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τηρείται μόνο στις περιπτώσεις τοΰ τύπου τής υπηκοότητας πού ή ισχύς της 

ήταν περιορισμένη τοπικά 1, άλλα καί στις περιπτώσεις τοΰ τύπου τής υπη

κοότητας de intus tantum, τήν οποία άποκτοΰσαν προνομιακά ξένοι, συχνά 

διαπρεπείς (personae discretae, personae honorabiles virtutibus), πού διέμε

ναν γιά μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα στή Βενετία. Ό γνωστός λόγιος 

τοΰ 14ου αϊ. Δημήτριος Κυδώνης, κάτοικος Βενετίας το 1391 (nunc habi-

tator Venetiarum) καί ό Νικόλαος Νοταράς, πατέρας τοΰ μεσάζοντος Λουκά 

Νοταρά, πρέσβυς τό i 397 τοΰ Μανουήλ Β' Παλαιολόγου στή Γαλλία καί 

'Αγγλία, αναγνωρίζονται, τό 1391 καί 1397 αντίστοιχα, Βενετοί υπήκοοι de 

intus tantum, μέ τον όρο (cum conditione) νά μή συναλλάσσονται μέ Γερ

μανούς εμπόρους 2. 

Τά παραδείγματα αυτά δείχνουν ότι ή Γαληνότατη, μέ τήν τακτική πού 

εφάρμοζε στον τομέα τών πολιτογραφήσεων, κατόρθωνε νά ελέγχει τους νέους 

υπηκόους της, φροντίζοντας τά προνόμια πού τους Ιδινε νά μή χρησιμο

ποιούνται είς βάρος τών συμφερόντων της. "Ετσι κατανοούνται τόσο ή απαγό

ρευση στους δύο Βυζαντινούς νά εμπορεύονται μέ Γερμανούς, απαγόρευση πού 

πρέπει νά συνδέεται μέ τή γενικότερη τήν εποχή εκείνη πολιτική τών Βενετών 

απέναντι στή Γερμανία, όσο καί ό ορός του γάμου μέ Βένετη, εγγύηση Οτι ό 

νέος υπήκοος θά ήταν αφοσιωμένος στή Βενετία. ! Η απαγόρευση στον 'Ιταλό 

νά μεταφέρει τήν περιουσία του στή Βενετία μπορεί επίσης νά εξηγηθεί, αν 

λάβει κανείς υπόψη του ότι συνέφερε στους Βενετούς νά διατηρούν εύπορους 

υπηκόους σέ περιοχές, Οπως ή Εύβοια, πού δέν ήταν ακόμη, τό 1248, κάτω άπό 

τήν άμεση κυριαρχία τους. 

1. Πρβλ. για παράδειγμα τήν απόφαση τοϋ 1344 μέτήν οποία ή Βενετία αποφασίζει τήν 
πολιτογράφηση 50 ατόμων, πού ζοϋσαν στην επικράτεια τοϋ Ταρτάρου αυτοκράτορα Usbeck, 

μέ τον όρο να είναι λατινικής καταγωγής (nisi sit origine et lingua latinus) καί να ενι

σχύσουν οικονομικά το έργο τής ανοικοδόμησης τοϋ εκεί βενετικού προξενείου ( Τ h ο m a s , 

Diplomatarium Veneto-Levantinum, τόμ. Α', σελ. 251, C h r y s o s t o m i d e s , Ve

netian Commercial Privileges, σελ. 280, σημ. 26). 

2. cum conditione quod in fonlico Teutonicorwii seu cum Thiutonicis mercari 

non possit, secundum formam consdii: R. - J . L ο e n e r t z, Démitrim Cydonès, 

citoyen de Venise, E O 37 (1938), σελ. 126 (επανέκδοση τοϋ έγγρχφί^ a r ò τ ο ν ί δ ι ο , 

Démétrius Cydonès. Corresponcance, τόμ. Β', Città del Vaticano (Studi e Testi, 208), 

1960, σελ. 453). Έκδοση τοΰ έγγραφου μέ το όποιο παραχωρείται ή βενετική υπηκοότητα 

στον Νικόλαο Νοταρά: J . B a r k e r , Manuel II Palaeologus 1391-1425, R u t g e r s 

Universi ty Press 1969, σελ. 486. Για τήν Ιστορία τοϋ fondaco dei Tedeschi βλ. Η. S i 

m o n s f e l d , Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig und die deutsch-venezianischen 

Handelsbeziehungen Quellen und Forschungen, τόμ. Λ' - Β', S t u t t g a r d .1887 καί τήν 

πρόσφατη μελέτη τοΰ P h . B r a u n s t e i n , Remarques sur la population allemande 

de Venise à la fin du Moyen Age, Venezia centro di mediazione t ra Oriente e Occidente, 

τόμ. A', σελ. 233 - 243 (6πον> συγκεντρωμένη βιβλιογραφία). 
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V e n e t i a l b i 

Veneti albi ονομάστηκαν οί αυτόχθονες κάτοικοι ξένων προς τή Βενετία 

εδαφών ("Ελληνες, Εβραίοι, άλλα καί Σύροι, πρόσφυγες άπό τή Συρία στην 

Κύπρο), οί όποιοι, μέ τά προνόμια πού είχαν αποκτήσει ώς προστατευόμενοι 

τής Γαληνότατης, ήταν αποσπασμένοι άπο τή φορολογική καί δικαστική δι

καιοδοσία τής χώρας, όπου άνηκαν1. Στο καθεστώς τών Κωνσταντινουπολι-

τών προστατευομένων τής Βενετίας αναφέρεται χαρακτηριστικά ή απόφαση 

τής Συγκλήτου τοΰ έτους 1407: Omnes greci de Constantinopoli qui dicunt 

esse venetos albos expediti fuerunt tanquam veneti, olii vero greci tanquam 

forenses2. 

Οί διαδικασίες γιά όσους ξένους επιθυμούσαν νά λάβουν τή βενετική υπη

κοότητα ήταν γιά λόγους πολιτικής σκοπιμότητας άπλες. Στην Κύπρο, σύμ

φωνα μέ τις συνθήκες μεταξύ Βενετίας καί Φράγκων ηγεμόνων τοΰ νησιού 

τών ετών 1306, 1328 καί 1360, ό ενδιαφερόμενος έ'πρεπε νά παρουσιαστεί 

στίζ τοπικές αρχές πού εκπροσωπούσαν τή βασιλική εξουσία, προσκομίζοντας 

δύο μάρτυρες, οί όποιοι πιστοποιούσαν μέ όρκο ότι ήταν Βενετός 3 . Στην Κων

σταντινούπολη, τά πράγματα ήταν ακόμη πιο εύκολα. Σύμφωνα μέ τή συνθήκη 

μεταξύ Βυζαντίου καί Βενετίας τοΰ έ'τους 1277, αρκούσε νά 'ισχυριστεί κανείς 

ότι ό πατέρας, ό παππούς καί ό προπάππος του ήταν Βενετοί υπήκοοι, γιά νά 

αναγνωριστεί καί ό 'ίδιος Βενετός άπό τόν βάιλο4. Επόμενο ήταν νά σημειω-

1 . Για τους Έλληνες προστατευόμενους τής Βενετίας στην Κωνσταντινούπολη βλ. τ ή 

διεξοδική μελέτη τής C h r y s o s t o m i d e s (Venetian Commercial Privileges, σελ. 

276 κέ.), ενώ γιά τους Venetos albos τής Κύπρου τή μελέτη, αντίστοιχα, τοϋ J a c o b y 

(Citoyens, δ.π.). Για τους 'Eßpaiojc Venetos albos στην Κωνσταντινούπολη βλ. τ ο ϋ 

' ί δ ι ο υ , Les quartiers juifs de Constantinople à l'époque byzantine, Byzant ion 37 (1967), 

σελ. 209 κέ. ( = Société et démographie à Byzance et en Romanie latine, Var iorum Re

pr ints , Λονδίνο 1975, άρ. Π)" πρβλ. τ ο ΰ Ί'δ ι ο υ, Les juifs vénitiens de Constantino

ple et leur communauté du XlIIe au milieu du XVe siècle, Revue des E tudes juives 

121 (1972), σελ. 397 - 410 ( = Recherches sur la Méditerranée orientale, δ.π., άρ. X I I ) . 

2. Ν ο i r e t, Documents inédits, σελ. 183 ( T h i r i e t, Régestes, τόμ. Γ', σελ. 

70, άρ. 1266). Σύμφωνα μέ τήν απόφαση αυτή, το 1324 είχε δοθεϊ εντολή στον δούκα τής 

Κρήτης, στον βάιλο τής Ευβοίας καί στους καστελλάνους τής Μεθώνης καί Κορώνης να 

μήν άπαιτοΰν κομμέρκιο άπό τους Έλληνες εμπόρους. "Ομως, άπο το 1382 οι κομμερκιά-

ριοι, ενώ αντιμετώπιζαν τους Έλληνες που ήταν Veneti albi ώς Βενετούς καί δέν τους 

επέβαλλαν συνεπώς φόρο, τους υπόλοιπους τους φορολογοΰσαν ώς ξένους (forenses). Μετά 

τή διαμαρτυρία τοΰ Νικολάου Μάμαλη, απεσταλμένου τοΰ βυζαντινού αυτοκράτορα 

( Ν . J ο r g a, Notes et extraits pour servir à l'histoire des croisades au XVe sièclei 

τόμ. A', Παρίσι 1900, σελ. 153), ή σύγκλητος διατάζει τήν αυστηρή εφαρμογή τοϋ δια

τάγματος τοΰ 1324. 

3. J a c o b y, Citoyens, σελ. 180 - 181. 

4. ίνα τε τιερι τών Βενετικών κρατουμένων πιστεύηται το ρήμα τον μπαϊούλον (MM, 

τόμ. Γ', σελ. 91). Για να αποφεύγονται ψευδείς δηλώσεις, ή Βενετία υποχρέωνε τους 
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θοΰν μ' αυτό τον τρόπο πολλές καταχρήσεις, μέ αποτέλεσμα ό βυζαντινός αυ

τοκράτορας νά καταγγέλλει συχνά Οτι ό Βενετός βάιλος προέβαινε παράνομα σέ 

αθρόες πολιτογραφήσεις Βυζαντινών, πού έσπευδαν νά γίνουν Βενετοί υπήκοοι> 

γιά νά απαλλαγούν άπό τις έκτακτες φορολογίες. 

Ή προνομιακή μεταχείριση τών προστατευομένων τής Βενετίας σέ ξένα 

εδάφη ίσχυε γιά όσο χρονικό διάστημα οί τελευταίοι παρέμεναν στις χώρες 

καταγωγής τους. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι τό 1374, σέ περίοδο διαμά

χης μέ τους Φράγκους ηγεμόνες τής Κύπρου, ή Γαληνότατη κάλεσε Ολους τους 

Βενετούς νά εγκαταλείψουν τό νησί, εκτός άπό τους Venetos albos. *Αν ή 

κατάσταση χειροτέρευε καί οί Veneti albi έπρεπε αναγκαστικά νά μετανα

στεύσουν στις βενετοκρατούμενες περιοχές, διευκρινιζόταν στην απόφαση ότι 

θά τους άναγνο^ρίζονταν τελικά τά προνόμια πού είχαν ώς προστατευόμενο1 

στην Κύπρο 1. Μετά τήν τουρκική, εξάλλου, κατάκτηση τής βυζαντινής πρω

τεύουσας οί Βενετοί άπό τή μιά μεριά δέχθηκαν pro civis nostris cretensibus 2 

ορισμένους Venetos albos Κωνσταντινουπολίτες, πρόσφυγες στην Κρήτη, άλ

λα άπό τήν άλλη φρόντισαν νά δηλώσουν ότι όσοι ήταν Veneti albi στην Κων

σταντινούπολη θά εξακολουθούσαν νά θεωρούνται άπό τις βενετικές αρχές 

υπήκοοι τής Βενετίας, απολαμβάνοντας τά ίδια προνόμια πού είχαν στή διάρ

κεια τής βυζαντινής περιόδου3. Ή ύπαρξη ομάδας προστατευομένων στην 

Κωνσταντινούπολη, θέση-κλειδί γιά τή συνέχιση τής βενετικής εμπορικής δρα

στηριότητας, ενδιέφερε άμεσα τή Βενετία, ανεξάρτητα αν ή βυζαντινή πρω

τεύουσα ήταν τώρα στα χέρια τών Τούρκων. Αντίθετα, ή διατήρηση αριθμού 

προνομιούχων αυτοχθόνων σέ περιοχές πού ήταν κάτω άπό τόν άμεσο ελεγχό 

της ήταν ασύμφορη, άφου δέν εξυπηρετούσε καμιά πολιτική ή εμπορική σκο-

βαΐλους πού Ιστελνε στή βυζαντινή πρωτεύουσα νά δίνουν δρκο ότι θά έλεγαν τήν αλή
θεια. Ή δέσμευση αύτη ήταν καθαρά τυπική ( C h r y s o s t o m i d e s , Venetian Com
mercial Privileges, σελ. 277, 280, 334, 338). Βλ., επίσης, Χ ρ ύ σ α ς Μ α λ τ έ ζ ο υ , Ό 
θεσμός τοΰ èv Κωνσταντινουπόλει Βένετου βαΐλου (1268 - 1453), έν 'Αθήναις 1970, σελ. 163 
(si aliquis volet a domino baiulo Privilegium obtinere quod venetus sit, probabil per 
duos testes fide dignos se veneti filius extitisse. . .). Tò 1359, μετά τή διαμαρτυρία τοϋ βυ
ζαντινού αυτοκράτορα, ή Βενετία υποσχέθηκε στο μέλλον νά αναγνωρίζει Βενετούς υπη
κόους μόνον εκείνους πού ήταν σε θέση νά άσχοληθοΰν μέ τήν εμπορική ναυτιλία (qui 
passent navigare secundum, ordines nostros) καί εΐχαν συγχρόνως δικαιώματα Βενετών 
υπηκόων στην ϊδια τή Βενετία (qui tractarentur pro Venetis in Venetiis): C h r y s o 
s t o m i d e s , Venetian Commercial Privileges, σελ. 281, 338. 

1. J a c o b y , Citoyens, σελ. 182 - 183. 
2. Βλ. F. T h i r i e t, La Romanie vénitienne au Moyen Age, Le développement et 

l'exploitation du domaine colonial vénitien (XIle -XVe siècles), Παρίσι, β' ε"κδ. φωτο
τυπική μέ βιβλιογραφικές προσθήκες, 1975, σελ. 432, σημ. 4 (περίπτωση τοϋ 'Ιωάννου 
Σταυράκη). 

3. Ν ο i r c t, Documents inédite, οελ. 448 - 449 ( Ch r y s ο s 1 ο m i d e s, Venetian 
Commercial Privileges, σελ. 289). 
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πιμότητα. "Ετσι, ένώ πολιτογραφούνται Veneti albi στην Κύπρο, Οσο τό νησί 

είναι φραγκοκρατούμενο, οί πολιτογραφήσεις σταματούν, μόλις εγκαθιδρύεται 

εκεί ή βενετική κυριαρχία Χ. 

S u b d i t i f i d è l e s 

Οί αυτόχθονες πληθυσμοί τών προσαρτημένων στή Βενετία ελληνικών εδαφών 

άποτελοΰσαν ιδιαίτερη κατηγορία υπηκόων, τού; fidèles subdilos, τους οποίους 

ή Δημοκρατία τού Αγίου Μάρκου φρόντιζε νά προστατεύει, κυρίως, όταν 

υπήρχαν θέματα αντιδικίας μέ ξένες δυνάμεις. Στο γνωστό έγγραφο τοΰ 1278, 

όπου έχουν καταχωριστεί οί ζημιές πού προκάλεσαν, παραβιάζοντας τους όρους 

τής συνθήκης, οί Βυζαντινοί στους Βενετούς, μνημονεύονται ανάμεσα στους 

υπηκόους τής Βενετίας, οί όποιοι έπρεπε νά αποζημιωθούν, καί "Ελληνες έ'μπο-

ροι άπό τήν Κορώνη καί Μεθώνη, όπως ό Γεώργιος Στραβοπόδης, ό Θεόδωρος 

Σιλλικιώτης (Sillicioti), ό Θεόδωρος Λάλαντος (Lutando), ό Θεόδωρος ΙΙα-

λαιολόγος κ.ά. 2. Σύμφωνα, πάλι, μέ δουκικό έγγραφο τοΰ 1404, è δόγης Michael 

SLeno δίνει εντολή στον δούκα τής Κρήτης νά μεριμνήσει, ώστε νά αποζημιω

θεί ό Θωμάς Χανδρόπουλος (Ghandropoulo), fidelis nosier άπο τον Χάνδα

κα, γιά τις ζημιές πού τοΰ προξένησαν οί άζάπηδες τής Χίου, Ρόδου, Αίνου 

καί Μυτιλήνης3. Γιά τους Βυζαντινούς, οί "Ελληνες τών βενετοκρατούμενων 

περιοχών, άπό τή στιγμή πού άνηκαν στή βενετική δικαιοδοσία αντιμετωπί

ζονταν ώς Βενετοί. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο έγγραφο λ.χ. τοΰ 1319, 

όπου αυτή τή φορά αναγράφονται, αντίστροφα, οί ζημιές πού προκάλεσαν οί 

Βενετοί στους ανθρώπους τοΰ βυζαντινού αυτοκράτορα, οί "Ελληνες, οί οποίοι 

εμφανίζονται νά έχουν ζημιώσει more piratico τους Βυζαντινούς υπηκόους, 

δέν διακρίνονται άπό τους υπόλοιπους Βενετούς παρά μόνο άπό τό Ονομα καί 

τόν τόπο καταγωγής τους: Δημήτριος Καλαμαθιώκος (Calamathiocho) άπο 

τή Μεθώνη, Νικόλαος Άγιαποστολίτης άπό τή Μεθώνη, Νικόλαος Mirstito 

άπό τήν Κορώνη, Γιαννάκης (Çanachis) καί Μανόλης (Manoys) άπό τήν 

Κρήτη κ.ά. 4. 

t a n q u a m s u b d i t o s e t c i v e s 

Εΐναι γνωστό ότι ή Βενετία παραχωρούσε συχνά σέ αφοσιωμένα στό καθε

στώς της άτομα διάφορα προνόμια σέ αντάλλαγμα τών υπηρεσιών πού τής 

1. J a c o b y , Citoyens, σελ. 186 - 187. 
2. T a f e l - Τ h o m a s, Urkunden, σελ. 237. 
3. F. T h i r i e t, Duca di Candia, Ducali e Lettere ricevute, Βενετία (Fonti per 

la storia di Venezia), 1978, σελ. 140, άρ. 132. 
Ί. T h o m a s . Diplomalarium Veneto-Levantinum, τόμ. A', σελ. 124-127" πρβλ. 

Ρ r e d e 11 i, / libri Commemoriali, τόμ. A', σελ. 207, άρ. 179. 
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προσέφεραν1. 'Ορισμένα άπό αυτά (φορολογικές, κυρίως, απαλλαγές) ήταν 

προνόμια πού είχαν μόνον οί Βενετοί υπήκοοι. Επομένως, όσοι τά εξασφάλιζαν 

ήταν στην πράξη τοποθετημένοι σέ ίση θέση μέ τους τελευταίους, χωρίς όμως 

νά έχουν επίσημα τήν ιδιότητα τοΰ Βένετου υπηκόου. Χαρακτηριστικό παρά

δειγμα είναι ή περίπτωση τοΰ γνωστού κατασκόπου, 'Εβραίου τής Κρήτης, 

Δαβίδ Μαυρογονάτου, ό όποιος κατέΒωσε στις βενετικές αρχές τό συνωμοτικό 

εναντίον τής Βενετίας κίνημα τών Κρητικών τοΰ έ'τους 1461 2. 'Αναγνωρίζοντας 

τις έκδουλεύσεις του, τό Συμβούλιο τών Δέκα τοΰ παραχώρησε τό 1466 προ

νόμια (ελευθερία μετακινήσεων, δικαίωμα εκλογής τόπου διαμονής, δικαίωμα 

νά μή φέρει τό διακριτικό κίτρινο σήμα τών 'Εβραίων κ.ά. ), δίνοντας εντολή 

στους Β;νετούς αξιωματούχους νά μεταχειρίζονται τόσο τόν ίδιο όσο καί τους 

απογόνους του tanquam subditos et cives civitatis nostrae Candidae. Μέ 

άλλα λόγια, ή Βενετία περιέλαβε τον Μαυρογόνατο καί τήν οικογένεια του στην 

κατηγορία τών προστατευομένων υπηκόων τ η ; στην Κρήτ/). Σέ μεταγενέ

στερο έ'γγραφο τοΰ 1532, πού αναφέρεται σέ έναν άπό τους απογόνους τοΰ 

Δαβίδ, τόν Meir, σημειώνεται Οτι οί αρχές πρέπει νά τόν μεταχειριστούν come 

li cittadini veneziani^. 

'Ανάλογη φρασεολογία παρατηρείται σέ απόφαση τής Συγκλήτου τοΰ έ'τους 

1408: Οί καστελλάνοι τής Μεθώνης καί Κορώνης όφ:ίλουν νά διαπραγματευ

τούν μέ τόν Μέγαν Τζάσιν τής Γιάννιτσας (Magazzassi dominus Janice) in 

civem, amicum et benivolum nostrum dilectu/ni. Αυτή τή φορά μέ τόν όρο 

civis ή Γαληνότατη επιθυμεί νά εκφράσει τις φιλικές της διαθέσεις απέναντι 

σέ ισχυρό τοπικό παράγοντα τής Πελοποννήσου. 

P r i v i l e g i u m 

Ί Ι Βενετική πολιτεία εφοδίαζε τους ξένους υπηκόους τ/]ς μέ έγγραφο πού 

πιστοποιούσε τήν 'ιδιότητα τους. Τό προνομιακό έ'γγραφο τό απέλυε είτε ό 

1. Πολλοί "Ελληνες κατόρθωναν νά άποσποΰν μέ τον τρόπο αυτό προνόμια σέ αναγνώ
ριση τών υπηρεσιών τους στή διάρκεια βενετοτουρκικώ ι συγκρούσεων. Βλ. λ.χ. τΙς περιπτώ
σεις τοϋ Κρητικοΰ 'Ιωάννου Βλάχου καί τοΰ Ναυπλιώτη 'Ιωάννου Κανάτζη (Chanau), 
στους όποιους παραχωρήθηκαν, το 1417 καί 1427 άντίστοιχχ, προνόμια γιά τή συμμετοχή 
τους, το 1416, στή ναυμαχία τής Καλλιπόλεως ( J o r g a Notes et extraits, τόμ. Λ', 
σελ. 259, 463). 

2. Βλ. Μ. Τ. Μ α ν ο ύ σ α κ α. Ή tv Κρήτη συνωμοσία τοϋ Σήφη Βλαστού (1453 -
1454) και ή νέα συνωμοτική κίνησις τοΰ 1460 - 1462, 'Αθήναι 1960, σελ. 46 - 49, 75 - 77, 
80-84, D. J a c o b y , Un agent juif au service de Venice: David Mavrogonato de 
Candie, Θησαυρίσματα 9 (1972), σελ. 68 - 76 (•= Recherches sur la Méditerranée orien
tale, δ.π., άρ. XI). 

3. J a c o b y , δ.π., σελ. 78 - 80. 
4. Σ ά θ α, Μνημεία 'Ελληνικής 'Ιστορίας, τόμ. Β', σελ. 217 ' πρβλ. Τ h i r i e t, 

Régestes, τόμ. Β', σελ. 82, άρ. 1332. Βλ., επίσης, " Α ν ν α ς Ά β ρ α μ έ α, Ό «Τζάσις 
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δόγης, στις περιπτώσεις πού οί αποδέκτες ήταν notabilis conditionis, είτε 

οί κατά τόπους βενετικές αρχές 1. Στην Κωνσταντινούπολη, τό Privilegium 

τό παραχωροΰσε ο βάιλος καί ό ενδιαφερόμενος κατέβαλε γιά τήν παραλαβή 

του τό ποσό τών δέκα ύπερπύρων2. Στην Κρήτη, οί ξένοι Βενετοί υπήκοοι 

ήταν υποχρεωμένοι νά παρουσιάζονται κάθε δύο χρόνια στις αρχές καί νά 

δηλώνουν πίστη στή Βενετική Δημοκρατία3, πράγμα πού σημαίνει Οτι τά 

προνόμια τους δέν είχαν απεριόριστη ισχύ, άλλα ανανεώνονταν κάθε διετία. 

Τά έ'γγραφα αυτά γιά τους μικροεμπόρους υπηκόους τής Βενετίας αποτε

λούσαν είδος εμπορικού διαβατηρίου, πού τους επέτρεπε νά διεκδικούν προνο

μιακή μεταχείριση άπό τις αρχές 4. Τό 1316 λ.χ. ό Κώστας Μιχαήλ (Michel), 

έμπορος άπο τήν Κρήτη, είχε στείλει ποσότητα πιπεριαΰ στή Βενετία, άλλα 

οί Ofßciales Levantis, αγνοώντας ότι ήταν Βενετός υπήκοος, έδωσαν εντολή 

νά κατασχεθεί τό εμπόρευμα. Γιά νά αποδείξει ότι ήταν πράγματι υπήκοος 

τής Βενετίας, ό Μιχαήλ όφειλε νά παρουσιάσει suum privilégiant, vel alias 

testificationes et iura sua5. Τό 1340, πάλι, ό Nicoletto Tibertino, έ'μπορος 

άπό τήν Εύβοια, μέ αίτηση του στή Βενετία, ζητά νά τοΰ ανανεωθεί τό προνό

μιο τής υπηκοότητας, πού είχε χορηγηθεί άπό τόν βάιλο τής Εύβοιας στον 

πατέρα του Domenico, γιατί τό τελευταίο εϊχε χαθεί στή Θήβα, στή διάρ

κεια τής λεηλασίας τής πόλης άπό τους Καταλανοός6. 

τών Μεληγγών». Νέα άνάγνωσις επιγραφών εξ Οίτυλου, Παρνασσός 16, άρ. 2(1974), 
σελ. 298. 

1. Βλ. λ.χ. τά δουκικά έγγραφα μέ τά όποια παραχοιρεΐται το προνόμιο τής υπηκοό
τητας στον Σίμωνα Άτουμάνο καί στον Δημήτριο Κυδώνη ( F e d a 1 t Ο, Simone Atu-
mano, σελ. 122 - 123, L o e n e r t z , Demetrius Cydonès, σελ. 125 - 126). 

2. qui in occasione dicti privilegij solvei domino baialo yperpera sex et turcima.no 
et advocato yperpera duo, cancellarium yperperum unum, pro sigillo caratos sex et si
militer plazariorum caratos sex, qui capiunt in summa yperpera decern ( M α λ τ έ-
ζ ο υ, Ό θεσμός τον εν Κωνσταντινουπόλει Βένετου βαΐλου, σελ. 163). Το 1362, οι B J -
ζαντινοί κατήγγειλαν στή Βενετία δτι διάφοροι Βενετοί κάτοικοι τής Κωνσταντινούπολης 
ζήτησαν άπο τόν βάιλο νά εφοδιάσει τους Έλληνες υπηρέτες τους μέ privilegia, γιά νά 
απαλλαγούν άπο τους φόρους (cum quibus deffendunt se pro Venetis): T h o m a s , 
Diplomatarium Veneto-Lev aniinum, τόμ. Β', σελ. 84, G h r y S ο s t ο m i d e s, Ve
netian Commercial Privileges, σελ. 283. 

3. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 274, άρ. 1270. 
4. Στην Κύπρο, άλλωστε, ειδικός βασικός αξιωματούχος, επιφορτισμένος μέ τά οικο

νομικά, πιστοποιοϋσε τις φορολογικές απαλλαγές τοΰ νέου υπηκόου καί τις κοινοποιοϋσε 
στον βάιλο τοϋ εμπορίου, πού είχε τήν έδρα του στή Αευκωσία, ή στον βάιλο τής περιοχής, 
οπού κατοικοΰσε ό ενδιαφερόμενος ( J a c ο b y, Citoyens, σελ. 180-181). 

5. T h i r i e t , Assemblées, τόμ. A', σελ. 167, άρ. 360 (έ'κδ. σελ. 302)· :τρβλ. τ ο ϋ 
ΐ δ ι ο υ , La Romanie Vénitienne, σελ. 280 καί σημ. 1. 

6. T h i r i e t , Régestes, τόμ. Α', σελ. 43, άρ. 106 (πρβλ. τ ο ΰ Ι δ ι ο υ , La Roma
nie Vénitienne, σελ. 280). 
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Σέ αντίθεση μέ τή βυζαντινή πρωτεύουσα, όπου μαρτυρεϊται ένας αρκετά 

σημαντικός αριθμός Κωνσταντινουπολιτών Βενετών υπηκόων1, στις υπόλοιπες 

περιοχές τοΰ ελληνικού χώρου, μοιρασμένου ανάμεσα στους Βυζαντινούς, τους 

Φράγκους καί τους Βενετούς, οί "Ελληνες πού απέκτησαν τή βενετική υπη

κοότητα ήταν τελικά λίγοι. Στην Κύπρο, οί μνείες Ελλήνων Βενετών υπηκόων 

πού εντοπίστηκαν στις πηγές περιορίζονται σέ μερικά ονόματα: ό χωρικός 

παπα-Θεόδωρος τοΰ Μαυριανοΰ (1468), οί αδελφοί Γιάννος καί Γιώργης, 

γιοι τοΰ Παναγιώτη άπό τήν Κρήτη (1469), ό Σταμάτης άπό τήν Κρήτη 

(1468) 2 . 'Από τήν άλλη μεριά στή βυζαντινή Πελοπόννησο, ενώ υπάρχουν 

παραδείγματα υπηκόων τοΰ δεσπότη καί μάλιστα ενός πρωτοστράτορα, τοΰ 

Μανόλη Μεγαδούκα, ή ενός μεγαλοστρατοπεδάρχη, τοΰ Γεωργίου Εύδαιμο-

νογιάννη, οί όποιοι εξασφάλισαν διευκολύνσεις άπό τή Βενετία καί μετέφεραν, 

τό 1429 καί 1437 αντίστοιχα, περιουσιακά στοιχεία στις βενετοκρατούμενες 

πόλεις τής Μεθώνης καί Κορώνης3, δέν σώζονται πληροφορίες γιά "Ελληνες 

τοΰ δεσποτάτου πού έγιναν υπήκοοι τοΰ δόγη. Ό μικρός αριθμός τών Ελλήνων 

Βενετών υπηκόων οφείλεται βέβαια στην πολιτική τής Βενετίας, ή όποια δέν 

είχε κανένα Οφελος άπό τις πολιτογραφήσεις τών αυτοχθόνων. "Ομως, ανεξάρ

τητα άπό τήν πολιτική αυτή, αν γιά τους κατοίκους τής βυζαντινής πρωτεύου

σας, μικροεισοδηματίες, έμπορους, άλλα καί εκπροσώπους τής αριστοκρατίας, 

ή απόκτηση τής ξένης, γενικά, υπηκοότητας, βενετικής ή γενουατικής *, έξυ-

πηρετοΰσε απλώς οικονομικά συμφέροντα, χωρίς νά συνδέεται μέ τήν ΐδεο-

1. Τό 1350, ό βυζαντινός πρέσβυς διαμαρτύρεται στον δόγη γιά τίς παράνομες πολι
τογραφήσεις, σημειώνοντας δτι ό βάιλος τής Κωνσταντινούπολης θα παραχωροΰσε, αν μπο
ρούσε, τή βενετική υπηκοότητα σέ δλους τους Έλληνες (vult fieri facere omnes Grecos 

si poterit Venetos : C h r y s o s t o m i d e s , Venetian Commercial Privileges, σ;λ. 
280, 334). 

2. J a c o b y , Citoyens, σελ. 169-170, 173-174. Είναι ενδεικτικό οτι οί τρεις 
άπό αυτούς κατάγονταν άπο τήν Κρήτη, δηλ. άπο βενετοκρατούμενη περιοχή. 

3. Σ ά θ α, Μνημεία 'Ελληνικής 'Ιστορίας, τόμ. Γ', σελ. 350-351, J ο r g a, Notes 
et extraits, σελ. 21 - 22, 256" T h i r i e t , Régestes, τόμ. Β', σελ. 260 - 261, άρ. 2140, 
τόμ. Γ', σελ. 160, άρ. 2835· πρβλ. Δ. Ά . Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ , Le despotal grec de Morée, 
τόμ. Β', Variorum, Λονδίνο 1975, σελ. 98, σημ. 3, 99 - 100. 

4. Σύμφωνα μέ τήν αναφορά τοΰ βα'ίλου Marco Minotto τοΰ έτους 1317, πολλοί Έ λ 
ληνες προτιμούσαν τή γενουατική υπηκοότητα, γιατί οί οροί γιά τήν απόκτηση της ήταν 
ελαστικότεροι ( C h r y s o s t o m i d e s , Venetian Commercial Privileges, σελ. 277 -
278). Γνωστό είναι, επίσης, δτι αρκετοί εΐχαν καί τις δύο υπηκοότητες (λ.χ. ό 'Ιωάννης 
Λάσκαρις Καλόφερος: D. J a c o b y , Jean Lascaris Calopheros, Chypre et la Morée, 
REB 26 (1968), σελ. 189 - 228 [^Société et démographie, δ.π., άρ. IX), Α. Ε s ζ e r, 
Das abenteuerliche Leben des Johannes Laskaris Kalopheros, Wiesbaden 1969, καθώς 
καί ό Νικόλαος Νοταράς: J. B a r k e r , John VII in Genoa: A Problem in Late By
zantine Source Confusion, Or. Chr. Per. 28 (1962), σελ. 236- πρβλ. Ο ì κ ο ν ο μ ί δ η, 
Hommes d'affaires, σελ. 20 καί σημ. 4, σελ. 127 καί σημ. 300) 
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λογική ή θρησκευτική τους τοποθέτηση 1, γιά τόν "Ελληνα τού λατινοκρατού-

μενου ελληνικού χώρου, ή ανάλογη πράξη σήμαινε τήν, έστω καί επιφανειακή, 

ένταξη του στις τάζεις τών κατακτητών. Καί ή ένταξη αυτή δέν πρέπει νά 

εύρισκε ηθικό έρεισμα στό κοινό αίσθημα τών υπόδουλων ελληνικών πλη

θυσμών. 

ΧΡΥΣΑ Α. ΜΑΑΤΕΖΟΥ 

1. 'Εντυπωσιακή ή περίπτωση τοΰ Λουκά Νοταρά, εκφραστή τοϋ άντιλατινικοϋ ιδεο
λογικού κινήματος τοΰ Βυζαντίου, πού ήταν υπήκοος τής Γένοβας (βλ. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , 
Hommes d'affaires, σελ. 20-21, 126-128). 
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