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Η πρώτη εμπορική παροικία των Βενετών στα
Παλάτια (Μίλητος) της Μ. Ασίας (Ένα ελληνικό
έγγραφο του 1355) (πίν. 67)

Μανούσος ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ

Δελτίον XAE 3 (1962-1963), Περίοδος Δ'• Σελ. 231-240
ΑΘΗΝΑ 1964

Η ΠΡΩΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΒΕΝΕΤΩΝ
ΣΤΑ ΠΑΛΑΤΙΑ (ΜΙΛΗΤΟ) ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ
("Ενα ελληνικό έγγραφο τοΰ 1355)
( Π ί ν . 67).
Το ελληνικό έγγραφο πού δημοσιεύεται για πρώτη φορά εδώ από τα
κρατικά αρχεία της Βενετίας δε μας έ'χει σωθή στο πρωτότυπο του. Μας
εσώθηκε σε αντίγραφο, καταχωρισμένο στα επίσημα βιβλία τών πράξεων τοΰ
Δούκα της Κρήτης πού είναι γνωστά ώς «Atti antichi» ( Α. S.V. — Duca
di Candia 10- 11 ), απ* δπου έχω εκδώσει καί θα εκδώσω και άλλα ενδια
φέροντα ελληνικά έγγραφα τοΰ Ι Δ ' καί Ι Ε ' αιώνα. Το φύλλο τοΰ περγαμηνοΰ κατάστιχου (τετράδιο 13, χωρίς σελιδαρίθμηση), πού περιέχει (στην
πίσω σελίδα του ) το αντίγραφο αυτό, είναι πολύ έφθαρμένο στην εξωτερική
του πλευρά καθέτως (βλ. Πίν. 67 ), ώστε οί αρχικές λέξεις κάθε γραμμής ή
να λείπουν τελείως ή να είναι μισοσβησμένες καί δυσδιάκριτες. Προσπάθησα
να εικάσω και να συμπληρώσω τις πρώτες από τα συμφραζόμενα καί να
διαβάσω τις δεύτερες, καταφεύγοντας καί στη βοήθεια υπεριωδών άκτίνων,
αλλά, καθώς θα δή ό αναγνώστης, δν καί το μπόρεσα στίς περισσότερες
περιπτώσεις, δεν ήταν δυνατό να το πετύχω σε δλες.
Το έγγραφο έχει χρονολογία 1355, ή ημερομηνία του δμως μας είναι
σήμερα άγνωστη, γιατί το μέρος δπου ήταν γραμμένη έχει αποκοπή καί έτσι
δε μαθαίνομε παρά μόνο πώς ή μέρα τής εβδομάδας, κατά την δποία έγινε
ή σύνταξη του, ήταν Παρασκευή (στ. 6). "Η σύνταξη τοΰ εγγράφου έγινε
στα Παλάτια τής Μικρός 'Ασίας, πόλη κτισμένη στίς εκβολές τοΰ πόταμου
Μαιάνδρου, πάνω στα ερείπια τής αρχαίας Μιλήτου, πού ήταν τότε το κυριώ·
τερο λιμάνι καί εμπορικό κέντρο τοΰ μικροΰ τούρκικου εμιράτου τοΰ Μεν
τεσέ ! . Καί ειδικά, το έγγραφο γράφτηκε «èv τφ οϊκφ» ( = στο σπίτι ή στο
κατάστημα ; ) τοΰ Βένετου εμπόρου Francesco Blanco ( πού αναγράφεται
καί ελληνικά, στ. 6, 18, ώς Φρατζέσκο Βλάγκο), μέ το χέρι τοΰ "Ελληνα
«Μιχαήλ τοΰ Μοσχοπούλου » (στ. 20). Πρόκειται δηλαδή για Ιδιωτική
1. Βλ. την εξαίρετη μονογραφία τοΰ P a u l W i t t e k , Das Fürstentum Mentesche im 13. -15. Jh., Istanbul 1934 ( Istanbuler Mitteilungen, herausgegeben
von der Abteilung Istanbul des Archäologischen Institutes des Deutschen Reiches, Heft 2), όπου ( σ. 129-133) και για τα Παλάτια (τουρκ. Balat).
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σύμβαση, άφοΰ ό συντάκτης τοΰ εγγράφου δεν αναφέρεται ώς νοτάριος.
Ό Blanco υπογράφει στο τέλος (στ. 20) και ώς μάρτυρας, μαζί με
άλλους τρεις, τον Γαβριήλ Λόγγο (στ. 21, πρβλ. και στ. 18), τον Μάρκο ( με
άγνωστο, αφανισμένο επώνυμο, στ. 22, πρβλ. και στ. 18-19) χαΐ τον Mi
chael Acardo (στ. 22, πού αναγράφεται και ελληνικά, στ. 19, ώς Μιχελέτο
Άκαρδο ) .
Περιεχόμενο τοΰ εγγράφου είναι μια αγοραπωλησία δούλων. Οί αγορα
πωλησίες αυτές ήταν συνηθισμένες εκείνη την εποχή, τόσο στή Μ. "Ασία,
δσο και στην Κρήτη, δπου το δουλεμπόριο ήταν ακμαίο. Τα κατάστιχα των
νοταρίων της Κρήτης, πού βρίσκονται στα βενετικά αρχεία, διασώζουν πολλά
παρόμοια έγγραφα, λατινικά '. 'Ελληνικά όμως έγγραφα αγοραπωλησίας δού
λων, δπως το δικό μας, και μάλιστα αυτής τής εποχής και επί πλέον γραμ
μένα σε τουρκοκρατούμενες περιοχές τοΰ Βυζαντίου, δέν ξέρω αν σώζωνται
πολλά ή και αν σώζωνται καθόλου. ΚαΙ από τήν άποψη λοιπόν αυτή το
έγγραφο μας παρουσιάζει ενδιαφέρον. 'Αξιοσημείωτο είναι επίσης σ* αυτό
πώς τόσο το ζευγάρι των δούλων, οσο και ο πωλητής των είναι "Ελληνες
( καΐ μάλιστα 'Αθηναίοι ), ενφ δ αγοραστής των είναι Βενετός ( ίσως εξελ
ληνισμένος) από τό Χάνδακα τής Κρήτης. "Αλλο Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
τοΰ εγγράφου είναι πώς ή αγοραπωλησία συνάπτεται υπό ώρισμένους δρους :
Ό Γεώργιος δ 'Αθηναίος πουλεΐ τό ζευγάρι τών δούλων πού έ'χει στην
εξουσία του ( τό Γεώργιο Τροΰλλο καί τή γυναίκα του Ξένη ) στην τιμή των
46 φλωρίων ( δουκάτων ) στον "Αντώνιο de Montello ( στα ελληνικά Μαντέλον, στ. 7, ή Μανδέλο, στ. 17)' δ αγοραστής δμως αναλαμβάνει τήν υπο
χρέωση ν' απελευθέρωση τό ζευγάρι αυτό μετά πέντε χρόνια, αν λάβη τότε
απ αυτούς 30 φλωρία μονάχα, ή να τους απελευθέρωση και πρωτύτερα (χω
ρίς πάντως να τους δφείλη αποζημίωση για τό διάστημα πού θα τον έχουν
υπηρετήσει ), οποτεδήποτε κατορθώσουν να βρουν καί να τοΰ προσφέρουν
1. Βλ. Κ ω ν σ τ . Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Μνημεία Μακεδόνικης 'Ιστορίας, Θεσσαλο
νίκη 1947, σ. 1 -17 ( Ή αγοραπωλησία Μακεδόνων αΙχμαλώτων έν Κρήτη κατά τον
ΙΔ' αιώνα ), δπου παρέχεται ( σ. 14 ) καί ό τύπος τών εγγράφων της κατηγορίας αυτής.
Στο μελέτημα τοΰ Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Αί περί Μακεδόνων σκλάβων εν Κρήτυ ειδή
σεις 'Ιωσήφ Βρυεννίου (1401), «Γέρας 'Αντωνίου Κεραμοπούλλου », 'Αθήναι 1953,
σ. 105-111 συγκεντρώνονται νέες ειδήσεις για τό δουλεμπόριο στην Κρήτη τό ΙΔ'
αΙώνα και παρέχεται πληρέστερη βιβλιογραφία. Βλ. επίσης Σ π υ ρ . Μ. Θ ε ο τ ό κ η ,
ΟΙ σκλάβοι είς τό Βενετικον Κράτος, « 'Ελληνικά », τόμ. 6 ( 1933 ), σ. 145 -148 καί
τελευταία G u i d o R i z z i , Servitù medievale di Venezia, «Ateneo Veneto»,
τόμ. 139 (1955), σ. 187-192 καί F r e d d y T h i r i e t , La Romanie Vénitienne
au moyen âge, Paris 1959, σ. 314-315,335 κ.ά. Πρβλ. καί C h V e r l i n d e n ,
La Crète, débouché et plaque tournante de la traite des esclaves aux XlVe et
XVe siècles, «Studi in onore di Amintore Fanfani», III (Milano 1962), σ.
593 - 669. Ό λ α τα έγγραφα πού αναφέρονται στά δημοσιεύματα αυτά είναι λατινικά.
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ta 46 φλωρία τοΰ ακεραίου τιμήματος. Τέλος, ορίζεται πώς το παιδί των
δούλων αυτών το έχει ήδη απελευθερώσει δ πωλητής καί, ώς ελεύθερο, δεν
περιλαμβάνεται στην αγοραπωλησία.
Λίγον καιρό, φαίνεται, μετά τή σύνταξη τοΰ εγγράφου αΰτοΰ δ "Αν
τώνιος de Montello έστειλε από τα Παλάτια στο Χάνδακα το ζευγάρι των
δούλων πού αγόρασε, μαζί με το παιδί τους, καθώς προκύπτει από τήν επί
σημη ( λατινικά γραμμένη ) πράξη που προτάσσεται τοΰ ελληνικού εγγράφου
στα παραπάνω βιβλία τοΰ Δούκα της Κρήτης καί πού πρέπει να εχη χρονο
λογία (δπως τήν εχω συμπληρώσει, στηριγμένος σε ασφαλείς ενδείξεις) 1 27
'Ιανουαρίου 1356 (βενετ. ετ. 1355). Συμφωνά με τήν πράξη αυτή της δουκικής καγκελλαρίας, δ ιερέας ( presbyter ) Ματθαίος, κάτοικος τοΰ Χάν
δακα, ώς πληρεξούσιος (procurator) τοΰ 'Αντωνίου de Montello (πού
εΐκάζομε απ* άλλου πώς θ ' απουσίαζε ακόμη στα Παλάτια) 8 , παρουσίασε
στην Αυθεντία της Κρήτης το Γεώργιο Τροΰλλο, από τήν 'Αθήνα, καί τή
γυναίκα του Ξένη (μαζί με το παιδί τους, πού το έλεγαν Κυριάκο), πού δ
de Montello τους είχε αγοράσει στα Παλάτια από το Γεώργιο τον 'Αθη
ναίο, καθώς καί το έγγραφο της αγοραπωλησίας των. Ζήτησαν τότε καί τα
δυο μέρη ( δ πληρεξούσιος δηλ. τοΰ de Montello κοί oî δυο δοΰλοι ) να κατα
χωριστή στα βιβλία τοΰ Δούκα αντίγραφο τοΰ εγγράφου αύτοΰ, για να δοθή
μ' αυτό τον τρόπο στην Ιδιωτική αυτή συμφωνία επίσημη κατοχύρωση.
"Ετσι, ή πρόνοια αυτή έγινε αφορμή να μας διασωθή το παλιό καί σπάνιο
αυτό έγγραφο σε αυθεντικό αντίγραφο. Μια δεύτερη, κατά τρεις μήνες μετα
γενέστερη, πράξη της δουκικής καγκελλαρίας, πού έχει προστεθή Ικ των υστέ
ρων στο τέλος τοΰ αντιγράφου αύτοΰ καί πού χρονολογείται τον "Απρίλιο (ή
μέρα δε διακρίνεται) τής ίδιας 9*1? ινδικτιώνος, άρα τοΰ ίδιου ετυυς 1356,
μας πληροφορεί πώς δ παραπάνω πληρεξούσιος τοΰ de Montello, δ πρεσβύ
τερος Ματθαίος, δέχτηκε* να μεταβίβαση το ζευγάρι αυτό των δούλων στο
Θωμά Fuscolo (Φώσκολο), με τους ίδιους δρους τοΰ προηγούμενου εγγρά
φου. 'Από τις αλλεπάλληλες μεταπωλήσεις αυτές δ de Montello, πού φαίνε
ται πώς ασκούσε το δουλεμπόριο συστηματικά, δε μπορεί φυσικά να μήν
είχε κέρδος, δσο κι' δν δεν ομολογείται στα επίσημα έγγραφα.
Παραθέτω τώρα το έγγραφο ( μαζί με τα προκαταρκτικά καί τα παρε
πόμενα του λατινικά σημειώματα, πού ανάφερα παραπάνω), σε διπλωματική
έκδοση, άφοΰ το μόνο σωζόμενο επίσημο αντίγραφο αντικαθιστά στην περί1. Βλ. παρακάτω τή σημείωση στό στ. 1 τοΰ εκδιδομένου κειμένου.
2. Στο ίδιο φύλλο τοΰ κατάστιχου, άιτ' όπου εκδίδω το ελληνικό έγγραφο, κατα
χωρίζεται, αμέσως παρακάτιο, αντίγραφο άλλης ιδιωτικής συμφωνίας πού έκαμε ό
ίδιος ό 'Αντώνιος de Montello μέ τον "Εβραίο τοΰ Χάνδακα 'Ηλία καί τή νύφη του
Καλή, στις 15 Ιανουαρίου 1356 ( βενετ. ετ. 1355 ) στα Παλάτια, δπου άρα βρισκό
ταν ακόμη ώς τήν ημερομηνία αυτή τουλάχιστο.
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πτωσή μας το χαμένο πρωτότυπο. Σημειώνω στιγμές κάτω από τα γράμ
ματα πού διάβασα με μεγάλη δυσκολία και χωρίς απόλυτη βεβαιότητα καί
επιτάσσω μερικές σημειώσεις, πού έχουν σκοπό να δικαιολογήσουν τΙς συμ
πληρώσεις μου.
( Archivio di Stato di Venezia — Duca di Candid 10 : Atti antichi 1, τετράδ.
13, χωρίς σελιδαρίΟ·μηση ).

[Die XXVij]

Jfanuarij,

injdictione

Viiij

MCCClv

f [Presbyter Maiheus], procurator Antoni] de Mantello, habitator Can
dide, presentauit Georgium Trullo, de Athenis, et Xeni, eius uxorem, cum
vno !' ffantullo nominje Chiriacho, quos dictus Antonius redemit in Palatia a quodam Georgio Athineo cum certis modis et condicionibus notatis
4
[in quadam cedala] cum subscriptione testium, que leda fuit partibus
antedictis et confitentur partes esse uerum id quod in ea continetur, cuius
tenor | 5 [est] talis.
Έν τω ονόματι τον Χ(ριστο)ϋ αμήν. εν ετι χιλιωστώ τριακοσιοστώ πεντικοστώ πέμπτω άπα της ένσάρκου οίκονομίας ,6 [
], ήμερα Παρασκευή
εν τω οϊκω τον μισέρ Φρατζέσχω Βλάγκω είς τα Παλάτια. 'Εγώ Γεώργιος
6 Αθηναίος πιπράσκω | 7 [είς τον Άντώνιον τ ε] Μαντέλον τον δονλον μου, δν
ώνηαάμην εξ οίκείων πόνων καί αναλωμάτων, τον Γεώργιον τον Τρούλον τον
απ' 'Αθήνας [8 [μετά και τής συμβίον αν]τοϋ Ξένης ονομασμένης, είς φλωρία
τεσσαρακονταέξ. και ποιώ σνμφωνίαν μεταυτοϋ. 'Επειδή πολλά }9 [ήνάλωαα
δ]ιά τήν αγωράν αυτών καί εξ εκείνων αφήκα δια την ψνχήν μου ως Ινα
δουλεΰσει το άνδρόγινον το είρημένον ! 1 0 [τον άνωθεν τε Μαντ]έλλον χρόνους
πέντε. Και μετά τούτους τους πέντε χρόνους να επιδίδει 6 είρημένος Γεώρ
γιος δ | " [Τροϋλλος είς τον εΙρη]μένον ['Αντώνιον τε Μαντέλ]λον φλουριά
12
τριάκοντα, τα δεκαέξ να της τα χαρίζει' είς γαρ τεσαράκονταεξ | [ώνηαά
μην αυτούς], ΕΙ δε και ελθη CLTCÒ τογ τόπογ του κανείς άνθρωπος ή άπάλλοlS
θεν, να τον δώσουν καρτζία να εύγεϊ ή αυτός va
[δίδη] όσάν εϋρει τα
φλωρ[ία τής] δλλης τιμής τα τεσαράκονταεξ να ενει ελεύθερος, και ώσον αν
! 14 [δουλεύσει] αυτοϋ, [να] ενει ή δούλευσις προίκα και να μηδέν άπετεϊ τίποιδ
τις χάρις τον κόπου τον. | [Τα δε παι]δίον τον Γεωργίον τοϋ Τρούλλου ελευ
16
θέρωσα εγώ καί εστίν εξω άπα τήν παρούσαν συμφωνίαν εις πάσαν | [δρεξιν
και] ΰέλησίγ αυτοϋ ως ελεύθερον και άκαταδούλωτον και ουδέ ό είρημένος
κυρ Άντόνιος έχει είς αυτόν τήν τυχόν]11 [σαν εξονσίαν]. και ετοϋτογ §[γένετον με] δλλην δρεξιν καί θέλησιν τοϋ κυρ Άντονίον τον τε Μανδέλω. επι
παρονσία των κε ί8[κλημένων] αξιόπιστων μαρτύρων τον τε μισερ Φρα19

τζέσκο Βλάγκω και κυρ Γαβρηήλ Λόνγκω καιΜάρκω | /
] των παρατυχώντων καί άσψαλισάντων ταΐς οίκείαις ΰπογραψαΐς συνάμα τοϋ κνρ Μιχε-
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λετω Ακαρδω ιο [και] τον γεγξαφφτος
ταύτηγ Μιχαήλ τον Μοσχοπονλον.
Io Francesco Blanco teslemio clamadho de questo soura scripto.
2ι
[Έγώ]
Γαβοιήλ 6 Αόγγγος ομολογώ δτι είμαι μάρτνρας παρακαλετός
εις την άνωθεν διλονμενψ γραψήν.
1ΐ2
[Έγώ Μάρκος δ
] μαρτύρων υπέγραψα. Ego Michael Acardo testis
suprascripst rogatus.
23

[Die
7 aprilis, indictione nona, suprascriptus presbyter Matheus,
procurator suprascripli Antonii, fuit contentus dedisse et obligasse ser
Thome Fuscolo suprascriptum Georgium et eius uxorem j 2 4 [cum modjis et
condicionibus suprascriptis in scriptura greca.
1. [Die XXVij]
J[anuarij, injdictione. Συμπλήρωσα έτσι την ημερομηνία, γιατί
στο κατάστιχο, τόσο τα αμέσως προηγούμενα, όσο και τα αμέσως επόμενα έγγραφα
έχουν την ημερομηνία αυτή 27 'Ιανουαρίου.
2. [Presbyter Matheus] συμπλήρωσα κατά τό στ. 23.
3. [fantullo nominje συμπλήρωσα σύμφωνα μέ τό αμέσως επόμενο παραπλήσιου
τύπου (ανέκδοτο) έγγραφο (βλ. παραπάνω, σ. 233, σημ. 2 ) , πού έχει α ν τ ί σ τ ο ι χ α :
cum uno fantullo ipsius Calli nomine
Elia.
4 [in quadam ceduta] συμπλήρωσα σύμφωνα μέ τό ίδιο έγγραφο, πού έχει αυτή
τή φράση στο αντίστοιχο σημείο.
5. τριακοσιοστώ διώρθωσα : τριακοστώ τό αντίγραφο.
6. [.
] στη θέση αύτη ftò υπήρχε ή ημερομηνία.
7. [εις τον Άντώνιον rè] συμπλήρωσα κατά τους στ. 2, 3, 16, 17. Τό ίδιο έκαμα
κα'ι στό στ. 11.
8. [μετά και της συμβίου
αύ]τοϋ συμπλήρωσα κατά τό στ. 2 : et Xeni, eius
uxorem.
9 [ήνάλωσα διά]. Δέν είμαι εντελώς βέβαιος για τή συμπλήρωση μου, πού
στηρίζεται στό άναλωμάτων του στ. 7.
1 0 - 1 1 . Οί μικρέ; αυτές συμπληρώσεις νομίζω πώς είναι ασφαλείς.
12. [ώνηαάμην αυτούς] συμπλήρωσα κατά τό στ. 7 : ον ώνησάμην.
13. [δίδη] συμπλήρωσα κατά τό δώσουν τοΰ στ. 12.
14. [δονλεύαη] συμπλήρωσα κατά τό δουλεύσει τοΰ στ. 9 κα'ι κατά τό δούλενσις
τον στ. 14.
15. [Το δε παι]δίον συμπλήρωσα κατά τό στ. 3.
16. [ορεξιν και] συμπλήρωσα κατά τό στ. 17.
17. [έξονσίαν]. Ή συμπλήρωση μου νομίζω πώς στηρίζεται άπό τό νόημα των
στ. 1 5 - 1 6 .
18. κε[κλημένων]
συμπλήρωσα κατά τό clamadho τοΰ στ. 20.
19. [
.] λείπει προφανώς τό έπιόνυμο τοΰ Μάρκου.
22. ['Εγώ Μάρκος
] συμπλήρωσα τό βαπτιστικό κατά τό στ. 18. Θ' άκολουθοΰσε και έδώ τό επώνυμο.

Το εκδιδόμενο έγγραφο παρουσιάζει ενδιαφέρον δχι μόνο γιατί είναι
σπανιώτατο στο είδος του, όπως είπαμε καΐ παραπάνω, καΐ μάλιστα από tà
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πιο παλιά σωζόμενα ελληνικά έγγραφα τοΰ αρχείου τοϋ Δούκα της Κρήτης,
αλλά και γιατί μας προσφέρει μιαν πολύτιμη ιστορική μαρτυρία για τήν
πρώτη εγκατάσταση και δραστηριότητα των Βενετών και τών 'Ελλήνων
εμπόρων (Ιδίως της βενετοκρατούμενης Κρήτης) στα Παλάτια, ήδη το 1355.
Και ή μαρτυρία αύτη έρχεται να επικύρωση, άλλα και να συμπλήρωση τίς
τόσο λιγοστές ειδήσεις πού κατέχομε ώς τώρα για το θέμα αυτό.
Ά π ο τίς εύ'στοχες παρατηρήσεις τοϋ W . H e y d ' καΐ τήν ειδική μονο
2
γραφία τοΰ P . W i t t e k μας ήταν γνωστό πώς το τουρκικό εμιράτο τών
Παλατιών ή τοΰ Μεντεσέ είχε εξελίχθη, από τα μέσα τοΰ Ι Δ ' αΐώνα, σε
σημαντική εμπορική αγορά, άλλα και σε αληθινή φωλιά επικίνδυνων κουρ
σάρων και πώς ή Βενετία, για να προστατεύση τις γειτονικές αποικίες της
και συγχρόνως να διείσδυση εμπορικά καΐ στην περιοχή αυτή, καλλιέργησε
φιλικές σχέσεις με τους ηγεμόνες του και συνήψε μ' αυτούς — χρησιμο
ποιώντας πάντα το Δούκα της Κρήτης — διάφορες συνθήκες κατά καιρούς.
Σέ μιαν α π ' αυτές, τή συνθήκη της 24 'Ιουλίου 1 4 0 3 8 , γίνεται λόγος για
μια παλιότερη συνθήκη πού έγινε τον καιρό τοΰ Δούκα της Κρήτης M a r i n o
Morosini καΐ πού δέ μας έχει σωθή καί το μόνο πού ξέρομε γι* αυτήν
είναι ή λεπτομέρεια πού προστίθεται στο ίδιο μέρος, δτι παραχωρήθηκε
τότε στους Βενετούς στα Παλάτια ή εκκλησία τοϋ Ά γ . Νικολάου μέ τήν
Ινορία τ η ς 4 . Ό H e y d και ό W i t t e k δέχτηκαν σωστά πώς ή πρώτη αυτή
συνθήκη πρέπει να έ'γινε μεταξύ 1352 καί 1355, οπότε είναι γνωστό πώς ό
M a r i n o Morosini χρημάτισε Δούκας της Κρήτης για δεύτερη φ ο ρ ά 6 . Καί
1. W. H e y d , Histoire du commerce au Levant au moyen âge, édition
française refondue et considérablement augmentée par l'auteur,... par F u r c y
R a y n a u d , Leipzig 1936, τόμ. I, a. 544-546 καί τόμ. II, σ. 353-354.
2. P. W i t t e k , δ.π., σ. 70, 181. "H ανακοίνωση τοΰ φίλου συναδέλφου κ. F.
T h i r i e t , Les relations entre la Crète et les émirats turcs d'Asie Mineure
au XlVe siècle (vers 1330-1370) ôèv έτυπώθηκε ακόμη" βλ. μονάχα σύντομη
περίληψη της στό τεύχος Xlle Congrès International des Études Byzantines.
Ochride 1961. Résumés des Communications, Belgrade - Ochride 1961, a. 107 108. Ή μελέτη αυτή, πού θα διαφώτιση πληρέστερα το ζήτημα, στηρίζεται κυρίως
στο κατάστιχο · Deliberazioni del Maggior Consiglio di Candia, 1344 -1362 >
( A.S.V. — Duca di Candia 12 ).
3. Βλ. τήν έκδοση ( G . M. T h o m a s - R . P r e d e l l i , ) Diplomatarium Ve
neto - Levantinum, τόμ. I I , Venetiis 1899, αριθ. 160, σ. 293-296.
4. Βλ. αυτόθι, σ. 295 : « Item, debeo [ ό εμίρης τοΰ Μεντεσέ ] dare ecclesiam
magni Nicolaj cum tota sua diocesi, quemadmodum data fuit in tempore pads que
fuit facta in tempore domini duche Marini Mauroceno, ut habeanl earn ecclesiam
Veneti ».
5. W. H e y d , δ.π., τόμ. Ι, σ. 545-546 καί P. W i t t e k , δ.π., σ. 70. Ό
Marino Morosini χρημάτισε για πρώτη φορά Δούκας Κρήτης μεταξύ 1329 - 1331, ή
χρονολογία όμως αύτη αποκλείεται για πολλούς λόγους.
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πραγματικά, οί νεώτερες έρευνες τοΰ F . Thiriet έφεραν σε φως έγγραφο
της τοπικής Γερουσίας τοΰ Χάνδακα προς την Αυθεντία της Κρήτης, με
χρονολογία 15 Αύγουστου 1352, σχετικό με τίς διαπραγματεύσεις πού ή
τελευταία διεξήγε τότε με τον εμίρη των Παλατιών, για να εξασφάλιση
εμπορική ελευθερία στο εμιράτο αυτό καί ν* άνακόψη την πειρατεία '.
Άλλα και δ Α. T . L,uttrell, πού ερεύνησε επίσης τον ίδιο κώδικα των
αποφάσεων τοΰ Μείζονος Συμβουλίου τού Χάνδακα, παραπέμπει σε έγγραφα
των ετών 1352 - 1355, πού αναφέρονται στις αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις
τοΰ Δούκα τής Κρήτης για τή σύναψη συνθήκης με τους Τούρκους τόσο
τοΰ Θεολόγου ( Εφέσου ), οσο καί των Παλατιών, καθώς καί σε μια κρη
τική πρεσβεία τού 'Απριλίου τού 1356, πού πήγε εκεί για να ρύθμιση διά
φορα ζητήματα σχετικά με τή συνθήκη πού είχε ήδη συναφθή *. Επομένως
ή συνθήκη είχε γίνει προ τοΰ 'Απριλίου 1356. Σωστά επίσης παρατηρή
8
θηκε πώς τότε πιθανώτατα, με τή συνθήκη αύτη τού 1352/1355, ιδρύθηκε
για πρώτη φορά στα Παλάτια καί βενετικό προξενείο, πού ή ύπαρξη του είναι
θετικά μαρτυρημένη σε έγγραφο τοΰ 1355. Το έγγραφο αυτό, τής 13 'Απρι
λίου 1355 4 , είναι γράμμα τού Βενετού προξένου τής γειτονικής 'Εφέσου
( Altoluogo = Θεολόγου), πού αναφέρει πώς βοήθησε δυο εμπόρους από
τήν 'Αγκώνα πού είχαν έλθει στην "Εφεσο για τήν αγορά σιταριού καί πώς
τους έστειλε στα Παλάτια με συστατικά γράμματα για τον εκεί πρόξενο και
για το Βενετό Francesco Blanco 6 . Kai δ μεν Βενετός πρόξενος αυτός τών
Παλατιών, πού δεν αναγράφεται το ό'νομά του, είναι, καθώς πιστεύω, δ Νι
κόλαος Pisani, πού αναφέρεται σε απόφαση τής βενετικής Γερουσίας τής 7
'Ιουλίου τοΰ επομένου έτους 1356 6 , με τήν κατηγορία μάλιστα οτι συμπε
ριφέρεται άσχημα προς τους εκεί Βενετούς εμπόρους 7 . Ό δε Francesco
1. F r e d d y T h i r i e t , La Romanie Vénitienne au moyen âge, σ. 207
και σημ. 3.
2. Α. T. L u t t r e l l , Venice and the Knights Hospitaliers of Rhodes in
the Fourteenth Century, « Papers of the British School at Rome >, τόμ. XXVI
( 1958), σ. 205 ( καί σημ. 103).
3. W. Η e y d, ό.π., τόμ. Ι, σ. 545.
4. R. Ρ r e d e 11 i, I libri commemoriali della Republica di Venezia, rege
sti, τόμ. I I , Venezia 1878, σ. 231, αριθ. 85.
5. « .../ due anconitani si recarono quindi a Palacia con sue commendatizie
per quel console e pel veneziano Francesco Bianco...» ( αυτόθι ).
6. Δημοσιευμένη από τον Σ π υ ρ. Μ. Θ ε ο τ ό κ η , Θεσπίσματα τής Βενετικής
Γερουσίας 1281 - 1385 ( 'Ακαδημία 'Αθηνών - Μνημεία τής 'Ελληνικής 'Ιστορίας,
τόμ. Β', τεΰχ. 2 ) , εν "Αθήναις 1937, σ. 32-34 (αριθ. 29).
7. a...Quia ducha et consiliarii Crete per suas litteras nobis scripserunt quod
quidam Nicoletus Pisani, consul nostrorum in Palano, male tractat mercationes et
fidèles nostros, asserendo quod, quando ammonenlur de malefactis, dicit verba turpia
et inepta contra honorem dominii...» κλπ. (αυτόθι, σ. 33-34).
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Blanco, δεν είναι βέβαια άλλος από τον Francesco Blanco τοΰ δικοΰ μας
εγγράφου, εγγράφου πού έχει μάλιστα συνταχθή, καθώς είδαμε, «εν τώ
οίκω» του, και ακριβώς τήν ίδια εκείνη χρονιά 1355. Έ τ σ ι λοιπόν το
έγγραφο μας είναι ενα από τα πρώτα δικαιοπρακτικά έγγραφα — καί το
μόνο γνωστό σε ελληνική γλώσσα — πού έγιναν στα τουρκοκρατούμενα Πα
λάτια, ανάμεσα σε χριστιανούς, μέσα στην περιοχή της νεοΐδρυτης βενετικής
Ιμπορικής παροικίας.
'Από τα ονόματα καί από τις υπογραφές καί τών λιγοστών αυτών
προσώπων πού αναφέρονται στο έγγραφο φαίνεται καθαρά ή μικτή σύνθεση
της παροικίας αυτής τών χριστιανών εμπόρων, πού τους είχε ελκύσει εκεί,
άλλους για μόνιμη εγκατάσταση καί άλλους προσωρινά ή διαβατικά, ή δίψα
τοΰ κέρδους: μερικοί ήταν γνήσιοι Βενετοί ή Βενετοί της Κρήτης, δπως ό
Blanco, δ de Montello καί ό Acardo ( πού υπογράφουν ιταλικά ) καί άλλοι
ήταν Έλληνες, δπως ό Γεώργιος δ "Αθηναίος καί δ ( εντόπιος ίσως, Μικρασιάτης) συντάκτης τοΰ εγγράφου Μιχαήλ Μοσχόπουλος. Βέβαια τα πρό
σωπα αυτά δε θα ήταν τα μόνα μέλη τής παροικίας αυτής. Σ ' ενα τόσο
πολυσύχναστο λιμάνι καί κέντρο τοΰ διαμετακομιστικού Ιδίοις εμπορίου,
δπως ήταν τήν εποχή εκείνη τα Παλάτια, συνέρρεαν πολλοί χριστιανοί έμπο
ροι καί από τή Δύση καί από τις μή τουρκοκρατούμενες χώρες, τήν Κρήτη,
τή Ρόδο κλπ. '. 'Αξίζει πάντως να σημειώσωμε τελειώνοντας πώς από τα
πεντέξη τυχαία αυτά πρόσωπα τοΰ εγγράφου μας τα δυό, δ Blanco καί δ
de Montello, τυχαίνει να μας είναι γνωστά κι* από άλλες πηγές. Ό Fran
cesco Blanco, εκτός από τή μνεία του στο παραπάνω γράμμα τοΰ προξένου
τής Εφέσου, τής 15 'Απριλίου 1355, μνημονεύεται καί σέ απόφαση τής
βενετικής Γερουσίας τής 22 Δεκεμβρίου τοΰ ίδιου έτους 1355*, με τήν κατη
γορία δτι καθυστερεί τήν πληρωμή 1.200 ύπερπύρων στο δημόσιο ταμείο
τής Κρήτης για 16.208 μοδίους σιταριού πού τοΰ είχε παραδώσει δ υπάλ
ληλος τοΰ ταμείου αύτοΰ Francesco da Fermo. "Οσο για τον "Αντώνιο de
Montello, τον αγοραστή τών δούλων, τον συναντούμε, δέκα χρόνια αργο
ί. Πληροφορίες για τήν επικοινωνία τών Παλατιών μέ τήν Κρήτη καί τή
Ρόδο κατά τήν ϊδια ακριβώς εποχή αυτή ( στα χρόνια τοΰ μητροπολίτη Ρόδου Νεί
λου τοΰ Διασορίνου, 1357 - 1368 ) βρίσκονται, δπως παρατήρησε προφορικά καί ή κ.
'Ελένη Γλύκατζη - Ahrweiler κατά τήν ανακοίνωση τοΰ κ. Thiriet στο IB' Βυζαντινολογικό Συνέδριο τής Άχρίδας (βλ. παραπάνω, σ. 236, σημ. 2), καί σ'ενα άλλο
ελληνικό κείμενο, τή διήγηση για τά θαύματα τοΰ Άγ. Φανουρίου ( Acta Sanctorum
Maii, τόμ. VII, εκδ. G. H e n s c h e n καί D. P a p e b r o c h , Venetiis 1739, σ.
37 - 43 ). Μέ τό κείμενο αυτό γενικώτερα ασχολείται σέ προσεχή μελέτη της ή δ'? Έλισ.
Ζαχαριάδη. '
2. Βλ. τήν περίληψη της στο βιβλίο τοΰ F. T h i r i e t , Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie, τόμ. I, 1329 -1399, Paris
1958, a. 79, αριθ. 281.
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τερα, στη Ραγοΰζα, να παρουσιάζεται, το Σεπτέμβριο τοΰ 1365, στο Ρέκτορα της πολιτείας και να δηλώνη πώς, σύμφωνα με διαταγή πού έλαβε
από τήν Αυθεντία της Κρήτης, ήρθε να εγκατασταθη οριστικά στη μακρυνή
αυτή δαλματική πολιτεία '.
Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ

1 Βλ. Β. K r e k i ò , Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen âge,
Paris 1961, σ. 205, άρι*. 253: «17 septembre 1365.-« Antonius de Montello >
de Candie se présente devant le recteur ; il est venu à Raguse « ad standum »
selon l'ordre qui lui a été donné par son gouvernement ( « dominatione » ) ».
Πρβλ. και σ. 137 (αριθ. 48) και 127, όπου ό Krekid υποθέτει πως πρόκειται ίσως
για εξορία, υστέρα άπό τήν κρητική αποστασία τοΰ 1363.

— 240 —
RÉSUMÉ

LA PREMIÈRE COLONIE COMMERCIALE DES VÉNITIENS
À PAL ATI A (MILET) DE L'ASIE MINEURE
( Un document grec de 1355 )
(PI. 67).
L'auteur publie et commente un acte de vente de deux esclaves
(en grec), de 1355, d'après une copie officielle, datée du 27 janvier
1356 et conservée dans les Archives d'État de Venise ( Duca di Candia
i o : Atti antichi ι, cahier 13). Par cet acte (un des plus anciens de son
genre qui nous ont été conservés en langue grecque), rédigé par Michel Moschopoulos à Palatia, le port principal de la petite principauté
turque (émirat) de Mentéché (en Carie de l'Asie Mineure), Georges
Athinéos ( = Athénien) vend à Antoine de Montello, marchant venetocrétois de Candie, Georges Troullos et sa femme Xèni, esclaves athéniens, devant quatre témoins ( François Blanco, Gabriel Longos, Marc
X et Michel Acardo). Ce document constitue un intéressant témoignage
de l'activité de la petite colonie commerciale de Venise établie à Palatia aussitôt après le traité qui fut conclu, comme nous le savons par
d'autres sources, entre le seigneur turc de cette région et le duc de
Crète Marino Morosini ( 1352-1355 ).
M. J. MANOUSSAKAS
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