
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΡΜΕΝΙΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΚΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΝ 

1 Ιουλίου 1363.

Οί Βενετοί εφήρμοζον εις τάς κατακτώμένας χώρας τό γνωστόν «διαι
ρεί καί βασίλευε», διά τοϋτο πάντοτε εις πάσαν χώραν, ήτις περιήρχετο εις 
την κυριότητα αυτών, υπό τό πρόσχημα δήθεν τής αύξήσεως τοΰ πληθυ
σμού, μετεκάλουν έξωθεν, εκ μερών μη Βενετοκρατουμένων, άποίκους, οΐτι- 
νες εγκαθιστάμενοι εις τά Βενετοκρατουμενα μέρη έπέφερον άλλοίωσιν τού 
τοπικού φρονήματος, διότι, μέχρις ου άφομοιωθώσιν ούτοι, ήσαν πειθήνια 
ό'ργανα τής αυθεντίας, άναμένοντες παρ’ αυτής τά μέσα νά ζήσωσιν.

“Ετερος σπουδαίος λόγος τοΰ εποικισμού τών κτήσεων ήτο καί ή 
πΰκνωσις τού πληθυσμού διά την έντατικωτέραν καλλιέργειαν τών κτημάτων, 
ή άπόδοσις τών οποίων κυρίως παρεΐχεν ώφελείας εις την κυριαρχούσαν 
δΰναμιν.

Τά Ελληνικά παράλια καί αί νήσοι, διαρκούντος τοΰ μεσαίωνος, ΰπέ- 
στησαν καταστροφάς άνεπανορθώτους, έ'νεκα τών επιδρομών τών διαφόρων 
βαρβάρων λαών τής δΰσεως καί τών ’Αράβων πειρατών. Ή τετάρτη σταυρο
φορία, ήτις τόσον μετέβαλε τήν πολιτικήν δ'ψιν τοΰ Αιγαίου καί έγκατέστησε 
τούς Φράγκους κυρίους, εΰρε τάς νήσους καί τά παράλια έρημα σχεδόν 
κατοίκων. 'Ως μόνη λυσις διά τήν πύκνωσιν τοΰ πληθυσμού τών μερών τού
των εύρέθη ό έξωθεν εποικισμός.

Ή μεγάλη αΰτη κοινωνική δργάνωσις εις τήν Ελλάδα, λήγοντος τοΰ 
μεσαίωνος, καί δή μετά τήν τετάρτην σταυροφορίαν, χρήζει ειδικής μελέτης, 
διότι δεν είναι μόνον τά ιστορικά γεγονότα, τά οποία κατέστησαν τήν ιστο
ρίαν τής Φραγκοκρατουμένης Ελλάδος τόσον πολύπλοκον παρουσιάζονται 
άκόμη πλείστα δσα άλλα ζητήματα, τά όποια είσέτι δέν άπησχόλησαν τούς 
μελετητάς τών χρόνων εκείνων. Ταύτα είναι τά κοινωνικά καί τά οικονομικά, 
εις τά όποια περιλαμβάνεται πλήθος ζητημάτων, τά όποια έρευνώμενα ήθελον 
παρουσιάσει τήν αληθή κατάστασιν τής Ελλάδος τών χρόνων εκείνων.

Ή εξέλιξις τών ηγεμονικών οίκων καί ή γενεαλογία αυτών υπήρξε τό 
προέχον ζήτημα εις τάς μελέτας περί τής Φραγκοκρατουμένης Ελλάδος' διά 
τούτο καί άνδρες τής περιωπής τοΰ Καρόλου Χόπφ καί τοΰ κ. Ούΐλλιαμ Μίλ- 
λερ, επί τού ζητήματος τούτου έβάσισαν κυρίως τά κλασσικά αυτών έργα, τά 
όποια θά είναι ό οδηγός καί ό γνώμων πάσης περαιτέρω ιστορικής συγγραφής.

Εκείνο δμως τό όποιον υπέρ παν άλλο προέχει προς διευκρίνισιν όλων
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των ζητημάτων των σχετιζομένων μέ την ιστορίαν τής νεωτερας Ελλάδος 
από τής εισβολής τών Φράγκων, ήτις είναι και ή κατακλεις τής πτώσεως τής 
αυτοκρατορίας καί ή γένεσις τής νέας περιόδου τής Ευρώπης, είναι ή συγ
γραφή μεμονωμένων μονογραφιών εκάστης Ελληνικής χώρας ιδιαιτέρως.

Ό τοπικός μελετητής δεν θά άσχοληθή μόνον μέ τήν γενεαλογίαν τών 
κυριάρχων, άλλα θά προσπαθήση νά άνευρη τάς πηγάς επί τή βάσει τών 
οποίων θά μελειήση τήν κοινωνικήν κατάστασιν τοΰ τόπου, τάς σχέσεις τών 
δουλοπαροίκων μετά τών κυρίων καί τών κυρίων μετά τών κυριάρχων. Διά 
στατιστικών επί τής παραγωγής καί τοΰ εμπορίου θά διαφώτιση τήν οικονο
μικήν κατάστασιν τοΰ τόπου, άνευρίσκων εις τά άρχεΐα τοΰ κυριάρχου τάς 
εισπράξεις εκ τών φόρων καί τών δασμών, οί όποιοι, επιβαλλόμενοι εις ώρισμέ- 
νην άναλογίαν, δΰνανται δι’ άναγωγής νά άποδώσωσι τήν δλην παραγωγήν.

Ή τοιαΰτη εργασία ήρχισε πραγματοποιουμένη, δυστυχώς δμως έκ τών 
ενόντων, διότι δεν έλήφθη άκόμη ή δέουσα πρόνοια, όπως τά άρχεΐα τής 
δΰσεως, τά περικλείοντα αγνώστους άκόμη πληροφορίας περί τών Φραγκο
κρατουμένων Ελληνικών χωρών μελειηθώσι καί δημοσιευθώσι, καθιστάμενα 
οΰτω προσιτά εις τους θέλοντας νά μελετήσωσι τήν ιστορίαν τοΰ τόπου των.

Μία Ελληνική χώρα, τής οποίας ή ιστορία έχει άνάγκην διαφωτίσεως, 
ως πρός τάς άνωτέρω έκτεθείσας άπόψεις, είναι ή Κρήτη. Ή έρευνα τής 
ιστορίας τής μεγαλονήσου παρέμεινε σχεδόν στάσιμος, άφ’ ής εποχής ό Φλα- 
μίνιος Κορνήλιος συνέγραψε τήν Creta Sacra, ήτις είναι τό κλασσικώτερον 
περί Κρήτης βιβλίον. Έξ αΰτοΰ ήντλησαν πάντες άνεξαιρέτως οί μετέπειτα 
συγγράψαντες ιστορίαν τής Κρήτης, προσθέσαντες παρεμπιπτόντως, δσα έκ 
τών μελετών τών ιστοριοδιφών τοΰ ΙΘ' αίώνος προέκυψαν, άν καί οΰδείς έξ 
αυτών έτόλμησε ν’ άναλάβη τό Ηράκλειον έργον τής μελέτης τών περί Κρή
της σφζομένων έν τώ Βενετικώ άρχείφ άπειροπληθών έγγράφων καί συμβο
λαιογραφικών πράξεων.

Ή μελέτη τών Κρητικών υποθέσεων, ως πολλάκις μέχρι τοΰδε έτόνισα, 
θά είναι ή άφετηρία τής μελέτης τής ιστορίας τής φραγκοκρατημένης Ελλά
δος, ή δέ δημοσίευσις τών περί Κρήτης έγγράφων, ήτις ήρξατο ήδη έπ’ αίσιω- 
τάτοις οίωνοΐς υπό τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών διά τής ηγεμονικής δωρεάς 
τής έριτίμου κυρίας "Ελενας Βενιζέλου, θά παράσχη νέον καί πλούσιον υλικόν 
εις τόσους έμβριθεΐς μελετητάς τής πατρίου ιστορίας.

Ή δημοσιευομένη ένταΰθα πρεσβεία τών ’Αρμενίων πρός τήν Βενετικήν 
Γερουσίαν, παρέχει δυο ζητήματα άξια μελέτης.

Πρώτον δτι εις προγενεστέραν τοΰ 1363 έποχήν, έγένετο άποικισμός 
’Αρμενίων εις Κρήτην, δστις έπαυσεν υφιστάμενος ώς αυτοτελής τήν έποχήν 
έκείνην, άφ’ ου δίδεται εις τούς νέους ’Αρμενίους άποίκους ναός φέρων τήν 
ονομασίαν τών ’Αρμενίων, άλλά μή άνήκων εις ’Αρμενικήν κοινότητα, άφ’ ου, 
ώς έκ τών λεγομένων προκύπτει, ήτο έρημος.

Πρεσβεία ’Αρμενίων πρός χήν Βενετικήν Γερουσίαν.
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Τό ζήτημα είναι πότε έγένετο ό παλαιότερος οΰτος άποικισμός και διατί 
έξεφυλίσθη. Άφωμοιώθησαν οί ’Αρμένιοι προς τούς εντοπίους, γενόμενοι 
ορθόδοξοι καί ώς έκ τούτοσ παύσαντες νά έχωσι την ατομικότητα των ή 
κατεστράφησαν έξ επιδρομής τίνος, ή άνεχώρησαν εκ Κρήτης;

Δεύτερον ζήτημα είναι, εάν έπραγματοποιήθη ό νέος ούτος άποικισμός 
’Αρμενίων έλθόντων έκ τής μεγάλης ’Αρμενίας. Τό δεύτερον τούτο ζήτημα 
χρήζει μελέτης, διότι πρέπει νά ληφθή ύπ’ όψιν δτι μετά δύο μήνας από τής 
υποβολής καί παραδοχής υπό τής Βενετικής Γερουσίας των αιτημάτων των 
’Αρμενίων, έξερράγη, ως γνωστόν, ή μεγάλη έπανάστασις τής Κρήτης τού 
1363, ή οποία διετηρήθη επί τριετίαν. Οί Βενετοί τότε άπησχόλησαν τούς 
στόλους αυτών προς μεταφοράν τών μισθωτών στρατευμάτων, τά όποια έκ 
πλείστων μερών έστρατολόγησαν, φθάσαντες καί μέχρι τής ’Αγγλίας.

Εις τά παρ’ εμού μέχρι τοΰδε συλλεγέντα έγγραφα έκ τής Μείζονος 
Δουκικής Καγκελλαρίας τής Βενετίας μέχρι τού 1400, ούδείς πλέον γίνεται 
λόγος περί ’Αρμενίων. ’Ίσως εις τό έν Βενετία Άρχεΐον τού Δουκός τής 
Κρήτης νά εύρεθώσι σχετικά προς την ύπόθεσιν ταύτην, νομίζω όμως ότι, 
προκειμένου περί ζητήματος τοιαύτης φύσεως, ή κυβέρνησις τής μητροπόλεως 
θά έλάμβανε γνώσιν, άποφασίζουσα έπί διαφόρων ζητημάτων, τά όποια 
ήθελον άναφυή, κατά τήν έγκατάστασιν.

Έν πάση περιπτώσει ή πρεσβεία αύτη δύναται νά χρησιμεύση ως πει- 
στήριον περί τών μεθόδων, διά τών οποίων οί Βενετοί προσεπάθουν νά 
νοθεύσωσι τον εθνικόν χαρακτήρα τών κτήσεων των, αΐτινες όμως πάντοτε 
άπέβησαν ά'καρποι, διότι ή φυλή είχεν ανέκαθεν τήν δύναμιν νά άφομοιώνη 
τούς επιδρομείς, όθεν δήποτε καί αν ήρχοντο. Ή αρχή αύτη μόνον διά τούς 
Τούρκους δεν αληθεύει, άφ’ ού γνωστόν είναι ότι ό νόμος τού Μωάμεθ προ- 
έβλεψε τήν περίπτωσιν ταύτην διά μέτρων βιαίων καί καταθλιπτικών.

Περίληψις τής Πρεσβείας.

Έκ τών βιβλίων τής Γερουσίας, θεσπίσματα ποικίλα 

βιβλίον 31, ψύλλον 23π·

’Αρχιεπίσκοπός τις τών ’Αρμενίων τού Εύξείνου παρουσιασθείς προ 
τού Δόγη με συστατικός έπιστολάς τού δουκός καί τών συμβούλων Κρήτης 
άνέφερεν ότι, πλήν τών υπηρετών, δύο χιλιάδες ’Αρμενίων έπιθυμοϋσι νά 
μετοικήσωσιν εις Κρήτην, άφ’οΰ δοθή εις αυτούς τόπος προς συνοικισμόν καί 
θεωρηθώσιν ούτοι ως Βενετοί, Εις τον άρχιεπίσκοπον τούτον άνεκοινώθη- 
σαν αί συνθήκαι καί οί όροι συμφώνως προς τούς οποίους θά ήτο δυνατόν 
νά μετοικήσωσιν οί ’Αρμένιοι ούτοι εις Κρήτην, μετά πολλάς δέ συζητήσεις 
έπί τέλους έμεινεν ευχαριστημένος καί έζήτησε ναόν τινα άρχαιον, όστις 
εύρίσκετο έν Χάνδακι καί ωνομάζετο ναός τών ’Αρμενίων. Πλήν τούτου
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έζήτησε και αγρόν τινα, άνήκοντα άλλοτε εις τούς ’Ιουδαίους, συνορεύοντα 
δέ μετά τοΰ ειρημένου ναοϋ, δπως οί έποικοι κτίσωσιν έπ’ αύτοϋ οΙκίας καί 
άλλα χτίσματα χρήσιμα εις αυτούς.

Άπεφασίσθη λοιπόν, πρός όφελος των ’Αρμενίων, νά δοθή ό ναός 
ούτος ελεύθερος, προσέτι δέ καί ό αγρός ό άλλοτε τών Ιουδαίων, κατάλ
ληλος πρός άνέγερσιν οικοδομών καί άλλων χρησίμων, ως αναφέρει ό αρχιε
πίσκοπος. Έπί πλέον νά γραφή εις τον δοΰκα καί τούς συμβούλους Κρήτης, 
εάν πέριξ ή πλησίον τοΰ ειρημένου ναού ύπάρχωσιν οίκίαι τινές άνήκου- 
σαι εις τήν κοινότητα ή εις ίδιώτας, νά δοθώσιν εις αυτούς, πρός κατοι
κίαν των άνευ μεγάλης ζημίας τής κοινότητος ή τών ιδιωτών. Έάν δέ τις 
ήθελε παραπονεθή διά τούτο, ό δούξ καί οί σύμβουλοι νά προβλέψωσι περί 
τής άποζημιώσεώς του, διά τοΰ καλυτέρου τρόπου, ό όποιος θά έφαίνετο εις 
αυτούς ώφελιμώτερος τόσον διά τήν κοινότητα, όσον καί διά τούς ίδιώτας, 
δ'πως διευκολυνθώσιν οί ’Αρμένιοι ούτοι νά έλθωσιν.

Ώς πρός τό ζήτημα νά θεωρηθώσιν οί άποικοι ως Βενετοί, διατάσσεται, 
ϊνα πάντες οί ’Αρμένιοι, οϊτινες θά μετοικήσωσιν εις Κρήτην ή άλλας χώρας 
τής αυθεντίας, θεωρώνται Βενετοί έπί τετραετίαν, μετά τήν πάροδον τής 
οποίας νά δοθή παράτασις τής προθεσμίας, κατά βούλησιν τής αυθεντίας. 
’Επίσης ορίζεται δτι οί ’Αρμένιοι ούτοι, συμφώνως πρός τήν αΐτησιν τού 
αρχιεπισκόπου, θά δύνανται νά έπιβαίνωσι τών Βενετικών πλοίων μετά τών 
εμπορευμάτων καί κινητών των, έξομοιούμενοι ως πρός τον ναύλον πρός 
Βενετούς. Έάν δέ τινες ήθελον νά ταξειδεύσωσιν άνευ έμπορευμάτοιν, θά 
ήδύναντο νά πράξωσι τούτο, αλλά τότε θά έπλήρωνον κατά κεφαλήν, δ,τι 
ήθελε θεωρηθή νόμιμον. Έν περιπτώσει δέ καθ’ ήν ήθελε ζητηθή παρ’ αυτών 
υπέρ τό νόμιμον, οί πρόξενοι καί οί ρέκτορες τών Βενετών τών μερών εκεί
νων ήθελον κανονίσει καί διατιμήσει δ,τι είναι νόμιμον. Έάν δέ δέν ήθελε 
διατιμηθή ό ναύλος υπό τών προξένων καί ρεκτόρων καί οί ’Αρμένιοι εθεώ- 
ρουν εαυτούς ώς έπιβαρυνομένους καθ’ υπερβολήν, τότε έπεφυλάσσετο εις 
τήν Δουκικήν αυθεντίαν ή εις τούς ρέκτορας τού τόπου τού προορισμού τό 
δικαίωμα τής διατιμήσεως, τής διαθέσεως καί τού διακανονισμού, ώς ήθελον 
κρίνει δικαιότερον.

Ε Γ Γ Ρ Α Φ A

Senato Segreta. Deliberazioni. Misti. R°. j/ f° 2jr. 

MCCCLXIII Indict. IIa. .Die prime Julii.
Ser Marcus Justiniano
Ser Petrus Darinario
Sapientes Ordinum.

Capta
Cum quidam Archiepiscopus Ariminorum, partium maris maioris, 

comparuerit, coram Domino, cum litteris duche et consiliariorum
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Crete exponens quod ultra famulos IIm Arminorum libenter uenirent 
habitandum, in insula nostra Crete, possendo habere locum, et quod 
sint tractati tamquam Veneti. Et requisito, dicto Archiepiscopo, de 
loco et modis et conditionibus finaliter fuerit contentus et petierit 

5 quamdam Ecclesiam antiquam, que est in Candida et uocatur Ecclesia 
Ariminorum. Et ultra earn, petierit etiam quemdam campura, olim 
Judeorum, confinantem cum dicta Ecclesia pro fiendis habitationibus 
et aliis sibi necessariis. Vadit pars ut detur principium facto, et pro 
bono loci nostri predicti, quod dicta Ecclesia, que olim fuit et ad pre- 

10 sens uocatur Ariminorum, libere detur eis, et ultra ipsam, detur etiam 
prefatis Ariminis, campus predictus, olim Judeorum qui est ibi prope, 
pro habitationibus et aliis necessariis fiendis sicut petit Archiepisco- 
pus predictus. Mandetur insuper, duche et consiliariis Crete quod si 
circa uel prope Ecclesiam predictam Ariminorum essent alique domus 

15 communis uel specialium personarum, de quibus possent, sine damno 
notabili communis, uel specialium personarum, eis complacere dent 
et assignent ipsis Ariminis, pro sua habitatione. Et si aliquis lamen- 
taretur, de hoc, Ducha et Consiliarii prouideant in compensationem 
illorum, per ilium modum, qui sibi melior uidebitur pro spetialibus 

20 personis, et pro communi, ut died Arimini causam habeant uenendi 
ut dictum est. In facto autem tractandi ipsos, tamquam Venetos 
nostros, ordinetur, quod omnes Arimini qui uenient habitatum, in 
partibus Crete, uel in aliis locis nostris usque quatuor annos proxi- 
mos debeant tractari, tamquam Veneti nostri, et a dicto termino in 

25 antea prouidebitur, de ellongatione termini, sicut uidebitur Ducali 
Dominio. Insuper complaceatur dictis Ariminis, secundum requisitio- 
nem, died Archiepiscopi, quod nostra nauigia, super quibus uolent 
leuari, pro ueniendo, ut est dictum, debeant, eos leuari, cum merci- 
bus et bonis suis, tractando eos in nabulo, et aliis omnibus, tamquam 

30 Venetos nostros. Et si aliqui uolent leuari sine mercibus, leuentur et 
accipiatur ab eis pro testa, illud quod sit conueniens. Et si ultra con- 
ueniens peteretur ab eis, ita quod non possent esse Concordes cum 
navigiis, nostri consules uel rectores illarum partium, taxent et ordi- 
nent, id quod sit conueniens. Et si aliquo casu per illos consules uel 

35 rectores non foret taxatum, et predicti Arimini, reputarent se graua- 
tos, sit reseruatum, Ducali dominio uel rectoribus nostris locorum, ad 
que ibunt taxandi, ordinandi et disponendi, sicut eis, melius et justius 
apparebit.

Alii—non 2 — non sinceri 1.

ΣΠ. Μ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ
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