
Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΝΤΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ 
ΩΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΉΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΕΙΣ ΤΥΝΗΣΙΑΝ

ΚΑΤ’ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΒΕΝΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (1389)

Εις ανακοίνωσή γενομένην ΰπ’ έμοΰ προ τριετίας περί τοΰ παλαιοτέ- 
ρου γνωστού Κρητός ποιητοΰ (μικρόν μετά τό 1403 γράψαντος) Λεονάρ
δου Ντελλαπόρτα, τοΰ οποίου τά εκ 4000 καί πλέον στίχων ποιή
ματα άνεκάίιυψα εν άγιορειτικφ χειρογράφφ1 καί ετοιμάζω προς έκδοσιν, 
διέλαβον συντόμως2 καί περί τοΰ πολυκυμάντου βίου αΰτοΰ ως πολεμιστοΰ 
εν Εΰβοίςι καί Ιταλία, ως δικηγόρου εν Χάνδακι καί ως πρεσβευτοΰ τής Βενε
τίας εις τάς αΰλάς Χριστιανών καί Μουσουλμάνων ηγεμόνων, κατά τάς ύπ’ αΰ
τοΰ τοΰ ποιητοΰ παρεχομένας έν τφ πρώτιρ των τεσσάρων ποιημάτων του 
(στ. 1200-1376) αΰτοβιογραφικάς ειδήσεις. Παρετήρησα δέ τότε3 δτι αί καί 
γενικώτερον ενδιαφέρουσαι ειδήσεις αΰται περί τοΰ βίου του φαίνονται απο
λύτως αξιόπιστοι, διότι την τετάρτην καί τελευταίαν πρεσβείαν του άνεΰρον 
ίστορικώς μεμαρτυρημένην εξ αΰτοΰ τοΰτου τοΰ επισήμου κειμένου τής συν
θήκης1 2 3 4 5 τής συναφθείσης τή 24 ’Ιουλίου 1403 μεταξύ τοΰ Λεονάρδου Ντελ
λαπόρτα, ως εκπροσώπου τοΰ Δοΰκα τής Κρήτης, καί τοΰ έν Παλατίοις (Μι- 
λήτφ) ήγεμόνος τοΰ τουρκικού εμιράτου τοΰ Μεντεσέ Blyas Beg δ.

1 Μ. Ί. Μανοΰσακα, Περί αγνώστου Κρητός ποιητοΰ προ τής Άλώσεως. 
Ό Λεονάρδος Ντελλαπόρτας κα'ι τό έργον αΰτοΰ, « Πρακτικά τής ’Ακαδημίας 'Αθη
νών », τόμ. 29 ( 1954 ), σ. 32 - 44. Περί τής θέσεως τοΰ Ντελλαπόρτα έν τή ίοτορίρ 
τής κρητικής καί γενικώτερον τής νεοελληνικής λογοτεχνίας βλ. νΰν καί Στυλ. 
'Αλεξίου, Κρητική ’Ανθολογία (ΙΕ'-ΙΖ' αιώνας), Ηράκλειον Κρήτης, 1954, σ. 
10 καί 23. — Μ. J. Maaoussakas, L,a litterature cretoise έ. l’epoque veni- 
tienne, « L’Hellenisme Contemporain », τόμ. 9 (1955), σ. 97.—Bruno L a- 
vagnini, Storia della Letteratura Neoellenica, Milano (1955), a. 64-65. —
K. Θ. Δ η μ α ρ ά, Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Δεύτερη έκδοση. Παράρ
τημα : Σημειώσεις καί Πίνακες (’Αθήνα, 1956 ), σ. 30.

2 "Ενθ’ άνωτ., σ. 34 -39.
3 Αυτόθι, σ. 37.
4 Έκδεδομένου υπό [G. Μ. Thomas-R. Predelli), Diplomatarium 

Veneto - Levantinura, pars II, Venetiis, 1899, άριθ. 160, σ. 293 - 296.
5 Περί τής πρεσβείας ταΰτης είχον παρασκευάσει καί άνακοίνωσιν υπό τόν 

τίτλον « Un ambassadeur de Venise et du Due de Crete a la eour d’Elyas 
Beg, emir de Menteche, en 1403» διά τό έν Κωνσταντίνουπόλει 10ον Διεθνές

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:49 EEST - 34.211.113.242



Ό ποιητής Λεονάρδος Ντελλαπόρτας εις Τυνησίαν 341

Άλλα και περί τής τρίτης αυτού πρεσβείας « εις τον Σαρακηνόν σουλ
τάνου Βαρβαρίας» (Τυνησίας), καθ’ ήν έπέτυχεν, ώς γράφει (στ. 1273), 
ν’ απολύτρωση των δεσμών « έβδομήκοντα ανθρώπους Βενετικούς », διηρω- 
τώμην τότε *, αν όντως αΰτη έσχετίζετο προς ανέκδοτον έγγραφον των βενετι
κών αρχείων από 9 Δεκεμβρίου 1389, περιεχομένων εν Senato Misti, Registro 
41, φ. 45r , τού οποίου ή παρά Η. Noiret φερομένη περίληψις περιωρίζετο 
είς την ακόλουθον αόριστον επιγραφήν: «Envoi d’un ambassadeur a Tu
nis, pour racheter les captifs, qui y sont traites 'comme des chiens’ »2. 
Έπιθυμών να εξακριβώσω τό πράγμα, παρεκάλεσα τον εν Βενετίςι ερευνη
τήν κ. Κ. Δ. Μέρτζιον καί τον εκεί χάριν μελετών διατρίβοντα τότε συνά
δελφον κ. Ν. Β. Δρανδάκην να μοί άποστείλουν φωτογραφίαν τοΰ εγγράφου 

• τοΰτου, ερευνήσουν δέ καί τα παρακείμενα έγγραφα προς άνεΰρεσιν τυχόν καί 
άλλων ειδήσεων περί τοΰ ήμετέρου ποιητοΰ. ’Όντως δέ τα υπό τών δυο τού
των φίλων ( τους οποίους ευχαριστώ θερμώς καί εντεύθεν) εύρεθέντα έν τφ 
ΰποδειχθέντι Registro 41 καί άποσταλέντα μοι έν μικροταινίαις έγγραφα, 
τον Νοέμβριον τού 1954, έπηλήθευσαν τάς ύπονοίας καί ύπερέβησαν 
μάλιστα τάς προσδοκίας μου. Διότι πρώτον άπεδείχθη ότι τό έξ ου ώρμή- 
θην έγγραφον (τό κατωτέρω ΰπ’ άριθ. 4 ) σχετίζεται πράγματι προς την είς 
Τυνησίαν αποστολήν τού Ντελλαπόρτα. ’Έπειτα διεπιστώθη ότι έκ τών 
τριών ά'λλων άνευρεθέντων περί τούτου εγγράφων τά δύο (ήτοι τά ύπ’ άριθ. 
2 καί 3) περιέχουν τάς περί τής αποστολής ταΰτης επισήμους τής Βενετίας 
οδηγίας (από 31 Μαΐου 1389) καί συγχρόνως βοηθούν είς τήν έπαλήθευ- 
σιν καί χρονικήν τοποθέτησιν καί τής δευτέρας έν τή αυτοβιογραφία του 
μνημονευομένης πρεσβείας τού Ντελλαπόρτα προς τον Δεσπότην τοΰ Μορέως 
Θεόδωρον Α' Παλαιολόγον’ τό δέ τρίτον (ήτοι τό ΰπ’ άριθ. 1) έπιβεβαιοΐ 
καί χρονολογεί καί έτέραν τής αυτοβιογραφίας εΐδησιν, τον διορισμόν τοΰ 
Ντελλαπόρτα ώς δικηγόρου έν Χάνδακι τής Κρήτης (10 Μαΐου 1389). 
Τέλος, έξηκριβώθη ότι τά έγγραφα ταΰτα παρουσιάζουν καί γενικώτερον ιστο
ρικόν ενδιαφέρον, διότι είναι άγνωστα εις τούς είδικώς πραγματευθέντας 
περί τών πολιτικών σχέσεων τής Βενετίας προς τούς σουλτάνους τής Τυνη
σίας. Διά τούς λόγους τούτους εκδίδω αυτά κατωτέρω μετά περιλήψεων καί 
σημειώσεων.

Καί τά μέν περί τού βίου καί τής δράσεως τοΰ Κρητός ποιητοΰ έκ τών 1 2

Συνέδρων Βυζαντινών Σπουδών, ήτις όμως, ένεκα τής μή συμμετοχής τής ελληνικής 
αντιπροσωπείας κατόπιν τών τουρκικών ωμοτήτων τής 6ns Σεπτεμβρίου 1955, έμα- 
ταιώθη.

1 Μ. Ί. Μανοΰσακα, ένθ’ άνωτ., σ. 36, σημ. 2.
2 Hippolyte Noiret, Documents inedits pour servir a l’histoire de 

la domination venitienne en Crete de 1380 a 1485, tires des archives de Ve- 
nise, Paris, 1892, a. 29.
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εγγράφων τούτων προκύπτοντα νέα στοιχεία θά χρησιμοποιηθούν προσήκον
τος έν τή περί τούτου βιογραφική μελέτη, ήτις θά προταχθή της έκδόσεως 
τών έργων του. Τά περί των διπλωματικών όμως σχέσεων τής Βενετίας προς 
την Τυνησίαν λήγοντος τού 14ου αιώνος θά εξετάσω ενταύθα, υπό τό φώς 
τών έκδιδομένων εγγράφων·

Κατά τον επιφανή ιστορικόν τών σχέσεων τών αραβικών κρατών τής Βο
ρείου ’Αφρικής πρόςτά χριστιανικά Mas Latrie1, μετά τήν οίκτρώς άποτυχού- 
σαν εκστρατείαν τών Γενουατών καί τών υπό τον due de Bourbon Γάλλων 
κατά τού σουλτάνου τής Τυνησίας Abou’l Abbas, τό θέρος τού 13901 2, τά 
χριστιανικά κράτη τής ’Ιταλίας έσπευσαν νά επιδιώξουν την μετά τού επί
φοβου τούτου σουλτάνου συνδιαλλαγήν διά συνάψεως συνθηκών ειρήνης. 
Ή Βενετία, μολονότι είχε παραμείνει αμέτοχος τής συγκρούσεως ταύτης, 
ήθέλησεν ουχ ήττον ν’ ανανέωση τά παλαιά σύμφωνα ειρήνης μετά τής Τυνη
σίας ( τό τελευταίοι', τού 1317, δεκαπενταετοΰς διάρκειας, παρετείνετο έκτοτε 
σιωπηρώς κατ’ άμοιβαίαν συνεννόησιν) καί άπέστειλε προς τούτο τον ’Ιάκω
βον Valaresso υπό την ιδιότητα τού πρέσβεως καί προξένου 3. Ούτος πρά
γματι επέτυχε τήν υπογραφήν νέου συμφώνου, δεκαετούς ισχύος, άντι- 
γράφοντος τό τού 1317, τή 4 ’Ιουλίου 1391 ή 1392 (δρθότερον 1391)4, 
κατόπιν ενός μηνός διαπραγματεύσεων, τάς λεπτομέρειας τών οποίων μανθά-

1 Relations et commerce de l’Afrique Septentrionale ou Magreb avec les 
nations chretiennes au moyen age, par le Comte de Mas Latrie, Paris, 
1886, σ. 420 κ.έξ.

2 Βλ. λεπτομερέστερον περί τής εκστρατείας ταύτης J. Delaville Le 
R ο u 1 x, La France en Orient au XIVe siecle. Expeditions du marechal Bou- 
cicaut, Paris, 1885, σ. 166 - 200.

8 Mas Latrie, ένθ' άνωτ., σ. 423 -424.
4 Τό σύμφωνον τούτο βλ. νϋν έκδεδομένον και έν Diplomatarium Veneto - Le- 

vantinum, ένθ’ άνωτ., άριθ. 137, σ. 231 -237, ένθα καί ή εις αυτό προσηρτημένη 
επιστολή τού σουλτάνου προς τόν Δόγην τής Βενετίας (άριθ. 138, σ. 237). Ώς έτος 
τής συνάψεως του φέρεται ενταύθα ( τό χειρόγραφον παρέχει μόνον τήν ήμερομηνίαν 
4 ’Ιουλίου ) τό 1392. Τό ορθόν δμως είναι τό 1391. Διότι ό Valaresso άναφέρει 
( αυτόθι, σ. 238 ) δτι, δτε τή 6ΐΙ ’Ιουνίου άφίκετο εις Τύνιδα, συνήντησεν εκεί τόν 
πρέσβυν τών Γενουατών Oliberio de Martino διαπραγματευόμενον συνθήκην, ήτις 
γνωρίζομεν δτι ύπεγράφη τή 17ΐ) ’Οκτωβρίου 1391 (Mas Latrie, ένθ’ άνωτ., 
σ. 422 ). ’Αλλά καί έκ βενετικού εγγράφου άπό 26 ’Ιουλίου 1400, ού περίληψις παρά 
Ν. Iorga, Notes et extraits pour servir a l’histoire des Croisades, τόμ. I, 
Paris, 1899, σ. 101, μανθάνομεν δτι κατά τήν χρονολογίαν ταύτην άπεφασίσθη ή 
είς Τυνησίαν άποστολή νέου πρέσβεως τών Βενετών πρός άνανέωσιν τής συνθήκης. 
’Επειδή αΰτη ήτο δεκαετούς διάρκειας, αν είχε συναφθή τόν ’Ιούλιον τού 1392, δέν 
θά έπεζητείτο ή άνανέωσίς της ήδη άπό τού ’Ιουλίου τού 1400, ήτοι δύο δλα έτη 
προ τής λήξεως τής ισχύος της. Άρα συνήφθη τφ 1391.
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νομεν εκ μακράς και ενδιαφερούσης έκθέσεως αύτοΰ άποσταλείσης προς τον 
Δόγην τής Βενετίας ’Αντώνιον Venerio την ύστεραίαν τής υπογραφής τοΰ 
συμφώνου *.

'Ως βλέπει τις, 6 Mas Latrie ουδέν ειχεν ύπ’ δψιν περί τής εκ των 
ενταύθα έκδιδομένων ύπ’ άριθ. 2 - 3 εγγράφων μαρτυρουμένης άποστοΐιής, 
δυο έτη πρότερον (θέρος 1389), τοΰ Λεονάρδου Ντελλαπόρτα προς τον 
αυτόν σουλτάνον, ως ουδέ περί τής διά τοΰ ύπ’ άριθ. 4 εγγράφου ληφθεί- 
σης τή 9 Δεκεμβρίου 1389 άποφάσεως ό'πως, κατά την ύπόδειξιν τοΰ έπανελ- 
θόντος έκ Τυνησίας Ντελλαπόρτα καί τήν επιθυμίαν τοΰ σουλτάνου, άπο- 
σταλή νέος πρέσβυς έ'χων επί πλέον καί δικαιοδοσίαν προξένου, προς τελικάς 
διαπραγματεύσεις καί υπογραφήν τοΰ συμφώνου. Τοΰ εγγράφου τούτου έδη- 
μοσιεύθη βραδύτερον ύπό Η. Noiret περίληψις μόνον, ή καί παρατεθεΐσα 
ανωτέρω *. Ταύτην έ'σχεν ύπ’ ό'ψιν ό συγγραφεΰς τοΰ δοκιμωτέρου περί των 
Χαφσιδών σουλτάνων τής Τυνησίας ίστορικοΰ έργου R. Brunschvig3, 
άλλ’ ένεκα τής άκρας συντομίας καί άσαφείας αυτής, ούδεμίαν των έν τφ έγ- 
γράφφ ειδήσεων ήδυνήθη εντεύθεν ν’ άρυσθή καί χρησιμοποίηση. Τοιουτοτρό
πως ό'χι μόνον ήγνόησε καί οΰτος παντάπασι τά κατά τήν πρεσβείαν τοΰ 
Ντελλαπόρτα4, αλλά καί δεν συνεσχέτισε τό ανωτέρω έγγραφον προς τήν 
αποστολήν τοΰ Valaresso5, εις ήν προφανώς άναφέρεται.

Ούτως έχόντων των πραγμάτων, τά ήμέτερα έγγραφα έρχονται νά έπι- 
χύσουν νέον φώς εις τά ανωτέρω γνωστά μέχρι τοΰδε γεγονότα, ως παρέ- 
χοντα τήν προϊστορίαν τής ύπό τοΰ ’Ιακώβου Valaresso συναφθείσης βενε- 
τοτυνησιακής συνθήκης. Ή προϊστορία δέ αύτη έχει δι’ ολίγων ως εξής:

Προ τοΰ Valaresso — αλλά καί τοΰ Ντελλαπόρτα — ή Βενετία ειχεν άπο- 
στείλει προς τον σουλτάνον τής Τυνησίας Abu’l Abbas καί έτερον πρέσβυν 
(τοΰ οποίου τό δ'νομα δεν μνημονεύεται) προς άπολύτρωσιν τών πληρωμά
των δύο βενετικών εμπορικών πλοίων αίχμαλωτισθέντων παρά τήν Σικελίαν. 1 2 3 4 5

1 Άνάλυσιν καί μερικήν μετάφρασιν τής εκθέσεως παρέχει ό Mas La trie, 
ένθ’ άνωτ., σ. 424-132. Τό κείμενον έκδεδομένον νϋν καί έν Diplomatarium Ve- 
neto - Levantinum, ένθ’ άνωτ., άριθ. 139, σ. 238 - 243, συνοδευόμενον καί υπό επι
στολής τοΰ Valaresso πρός τόν Δόγην περί τών ύπ’ αύτοϋ χάριν τής άπελευθερώ- 
σεως τών αιχμαλώτων διανεμηθέντων χρηματικών δώρων (άριθ. 140, σ. 244).

2 Βλ. άνωτέρω, σ. 341 καί σημ. 2.
3 R. Brunschvig, La Berberie Orientale sous les Hafsides, des ori- 

gines a la fin du XVe siecle ( Publications de l’lnstitut d’Rtudes Orientales 
d’Alger, τόμ. VIII), Paris, 1940, τόμ. 1, σ. 198.

4 *0 καθηγητής κ. Brunschvig, έρωτηθείς πέρυσιν ύπ’ έμοϋ, μέσω τοΰ φίλου 
κ. Fr. Thiriet, είχε τήν καλωσύνην νά μέ διαβεβαιώση δτι τά ήμέτερα έγγραφα εξα
κολουθούν νά παραμένουν άγνωστα είς τήν έρευναν. Τούτο πιστεύει καί ό κ. Thi
riet, έμπειρος ερευνητής τών βενετικών άρχείων.

5 Βλ. αυτόθι, σ. 203 - 204.
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Οΰτος δεν εΐχεν είσέη επανελθεί καθ’ ον χρόνον άνελήφθη ή κατά τοϋ σουλ
τάνου εκστρατεία τοϋ ναυάρχου τής Σικελίας Μανφρέδου de Clermont κα'ι 
τών Γενουατών ή άπολήξασα εις την κατάληψιν τής νήσου Gerba, τον ’Ιού
νιον τοϋ 1388. Την εκστρατείαν ταΰτην έβοήθησε καί ή Βενετία δΓ ολίγων 
γαλερών. Μετά τινα χρόνον ό πρέσβυς έπέστρεψεν άπρακτος, διότι ό σουλ
τάνος άπήτει νά εχη ούτος ειδικήν εξουσιοδότησιν εκ μέρους τής Βενετίας 
προς συνομολόγησιν συνθήκης. Διά τοϋτο οί Βενετοι άπεφάσισαν, τή 
31 Μαΐου 1389, ν’ άποστείλουν ώς νέον πρέσβυν τον Κρήτα Λεονάρδον 
Ντελλαπόρταν, άφοϋ πρώτον άπένειμαν εις αυτόν (10 Μαΐου) τό όφφίκιον 
τοϋ δικηγόρου εν Χάνδακι. Τοΰτον άπέστειλαν διά τής γαλέρας τοϋ εν Ναυ- 
πλίφ τότε ευρισκομένου υποναυάρχου Λεονάρδου Trevisan μετά πλήρους 
έξουσιοδοτήσεως καί λεπτομερών οδηγιών. Ό Ντελλαπόρτας — ως μανθάνο- 
μεν έξ άλλης πηγής, τής αυτοβιογραφίας του — εγένετο καλώς δεκτός υπό τοϋ 
σουλτάνου, επέτυχε την άποφυλάκισιν 70 Βενετών αιχμαλώτων, αλλά δεν 
ήδυνήιθη νά επιτυχή την υπογραφήν τής συνθήκης, διότι ό σουλτάνος προέ- 
βαλε καί νέαν άξίωσιν, ό'πως άποσταλή υπό τής Βενετίας πρέσβυς έχων καί 
τήν εντολήν νά παραμείνη έν συνεχεία εις Τΰνιδα ώς πρόξενος. Τήν άξίωσιν 
ταΰτην διετΰπωσεν ό σουλτάνος εν επιστολή του προς τον Δόγην, ήν έκόμι- 
σεν ό Ντελλαπόρτας, συνοδεΰσας αυτήν καί δι’ ίδιας έκθέσεως. Κατόπιν τού
του οί Βενετοί άπεφάσισαν (9 Δεκεμβρίου 1389) τήν εκλογήν καί άποστο- 
λήν τοιοΰτου πρέσβεως καί προξένου έν ταΰτφ. Ή άποστολή αυτή έπεβρα- 
δΰνθη, προφανώς ένεκα τής άρνήσεως τών διαδοχικώς έκλεγέντων Pierazzo 
Malipiero καί Bartolomeo Marcello καί τοϋ μεσολαβήσαντος (θέρος τοϋ 
1390) πολέμου τών Τυνησίων κατά τών Γενουατών καί Γάλλων εισβολέων. 
Τέλος δ'μως έπραγματοποιήθη διά τοϋ άποσταλέντος (’Ιούνιος 1391) ’Ιακώ
βου Valaresso, οστις καί επέτυχε τήν ύπογραφήν τής γνωστής συνθήκης τής 
4 ’Ιουλίου 1391. ’Άρα ή επιτυχία αυτή τοϋ Valaresso δεν υπήρξεν άποκλει- 
στικώς ίδικόν του έ'ργον, οΰδ’ άφωρμήθη έκ τής κατά τών Γενουατών καί 
Γάλλων τυνησιακής νίκης τοϋ 1390, άλλά προπαρεσκευάσθη, ήδη άπό τοϋ 
1388 τουλάχιστον, υπό δυο προαποσταλέντων πρέσβεων καί κατά κύριον λό
γον υπό τοϋ Λεονάρδου Ντελλαπόρτα.

Καί νϋν προβαίνω εις τήν έκδοσιν καί τον ΰπομνηματισμόν τών εγγρά
φων, ών έτήρησα μέν τήν ορθογραφίαν, άνέλυσα δέ τάς πολλάς βραχυγρα
φίας (πρβλ. τούς παρατιθεμένους κατωτέρω φωτοτυπικούς πίνακας αυτών).
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1

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Λ. ΝΤΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΝ ΧΑΝΔΑΚΙ
10 Μαΐου 1389

( Archivio di Stato di Venezia - Senato Misti, Reg. 41, f. 8v )

Περίληψις. '0 Λεονάρδος Ντελλαπόρτας, κάτοικος Χάνδα- 
κος, πανταχοΰ και πάντοτε, εν πολέμφ και έν ειρήνη, ήγωνίσΟη καί έκινδύ- 
νευσεν υπέρ τής τιμής καί τοϋ μεγαλείου τοϋ Βενετικού Κράτους, ως μαρ- 
τυρεΐται υπό των κατά καιρούς ρεκτόρων καί άλλων εύγενών Βενετών, οι- 
τινες διέτριψαν εν Κρήτΐ). "Ενεκα των υπηρεσιών του τούτων άποφασίζε- 
ται, κατ’ έξαίρεσιν τών διατάξεων των άπαγορευουσών, επί ποινή 200 
λιρών, τήν κατά χάριν απονομήν αξιωμάτων καί ευεργετημάτων έν τή νήσφ 
Κρήτη, να διορισθή οΰτος δικηγόρος (advocatus) έν Χάνδακι, υπό τούς 
Ισχύοντας δ'ρους. (Ή άπόφασις έλήφθη διά ψήφων 71 υπέρ, 16 κατά καί 4 
λευκών )·

1389 Ind. XlJa 
die X maij.

Sapientes Consilij 
ser Dominicus Bono 

Capta
5 Cum prouidus vir Leonardus de la Porta, habitator Candida, 

fidelis nostri dominij, sicut clare notum est, totis temporibus vile sue, 
a sua pueritia usque ad presens, et in tempore pads et guerre, et in 
terra et in mari et per omnes partes mundi operatus fuerit personam 
suam in honorem et statum Comunis Veneciarum, sicut satis constat 

10 omnibus rectoribus Comunis Veneciarum, et nobilibus et alijs qui 
fuerunt in insula Crete, et multotiens fuerit in periculo mortis de qua 
nouit deus, modicum curauit pro faciendo et operando honorem et 
statum istius benedicti dominij. Et sicut est manifestum, gratie insule 
Crete sunt stride, quod non potest alicui fieri gratia de aliquo officio 

15 nec beneficio dide insule, sub pena librarum ducentarum pro quolibet 
ponente uel consenciente partem in contrarium. Vadit pars, consideratis 
bonis operibus et optima disposicione didi Leonardi de la Porta, et 
pro bono exemplo aliorum per futura tempora, quod pene, stricture et 
ligamina de non possendo facere gratiam de officio et beneficijs dide 

20 insule revocentur in tanlum, quod dido Leonardo de la Porta possit 
fieri gratia, cum consilijs ordinatis terre, quod sit aduocatus in Candida 
ad beneplacitum nostri dominij cum salario et condicionibus solitis de
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346 Μ. Ί. Μανούσακα

gratia speciali,in quo officio a tempore domini Andree Dandulo, olim 
Venetiarum ducts, usque ad presens fuerit septem vicibus semper fideli- 

25 ter et legaliter se gerendo. Et si consilium et cet.
de parte 71 
de non 16 
non sinceri 4

Ση μειώσεις

Ή διά τοΰ παρόντος έγγραφου ύπό τής Βενετικής Πολιτείας απονομή εις τόν 
Λεονάρδον Ντελλαπόρταν τοΰ όφφικίου τοΰ δικηγόρου εν Χάνδακι, γενομένη είκο- 
σαήμερον μόλις πρό τής εις αυτόν άναθέσεως τής διπλωματικής εις Τυνησίαν απο
στολής, περί ής τά επόμενα έγγραφα, είναι προφανές δτι δεν είναι τυχαία καί άσχε
τος πρός τήν αποστολήν ταύτην : Ή Βενετία παρεχώρησε τό αξίωμα τούτο είς αυτόν 
δχι μόνον ένεκα των μέχρι τοϋδε άποδεδειγμένως άξιολόγων υπηρεσιών του, αλλά 
καί είς ανταμοιβήν αυτού προκαταβολικώς διά τήν τολμηρόν καί κινδυνώδη αποστο
λήν, ήν μετ’ όλίγας ημέρας ί)·’ άνελάμβανε. Τούτο ίσως υπαινίσσεται καί ή έν στ. 
16-17 φράσις τοΰ εγγράφου « consider alis bonis operibus et optima disposi- 
tione dicti Leonardi De la Porta”. ’Επειδή δέ κατά τήν ημερομηνίαν τής έκδό- 
σεως των επομένων ύπ’ άριθ. 2 καί 3 εγγράφων ( 31 Μαΐου 1389) ό Ντελλαπόρτας 
εύρίσκετο ασφαλώς έν Βενετία, ώς συνάγεται έξ αυτών ( βλ. κατωτέρω τάς σημειώ
σεις είς άριθ. 3), δικαιούμεθα νά συμπεράνωμεν οτι καί κατά τήν ημερομηνίαν τού 
παρόντος έγγράφου ( 10 Μαΐου ) εύρίσκετο έπίσης αυτόθι, καί οΰχί έν Κρήτη, καί 
είχεν ήδη προβή είς διαβήματα καί συνεννοήσεις μετά τών αρμοδίων αρχών καί περί 
τοΰ διορισμού του καί περί τής αποστολής του.

6. totis temporibus vitae suae... κλπ. Περί τής προγενεστέρας δράσεως τοΰ 
Λεονάρδου Ντελλαπόρτα ώς πολεμιστοΰ κατά τόν πόλεμον τής Chioggia ( 1378 - 1381) 
έν Treviso καί αλλαχού τής Βορείου Ιταλίας, ώς κυβερνήτου πολεμικής γαλέρας 
(sopracoinito) έν Εύβοίφ καί ώς πρέσβεως τής Βενετίας είς τόν σουλτάνον Μουράτ 
τόν Α' (1359 - 1389 ) ποιείται λόγον ό ίδιος έν τή άνεκδότφ αυτοβιογραφία του 
(«Διάλογος Ξένου καί ’Αλήθειας», στ. 1240-1251 καί 1359- 1368 )’ βλ. τήν ήμε- 
τέραν άνακοίνωσιν έν « ΓΙρακτικοΐς τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών», τόμ. 29 (1954), 
σ. 35-36.

18-21. quod poenae, stricturae et ligamina de non possendo facere gratiam... 
revocentur in tantum, quod... possit fieri gratia... κλπ. "Ενεκα τής κατά κανόνα 
ίσχυοΰσης άπαγορεύσεως τής χαριστικής απονομής αξιωμάτων ή ευεργετημάτων έν 
Κρήτη, άπητεΐτο έκάστοτε, πρός διενέργειαν τοιαύτης φΰσεως διορισμών δικηγόρων, 
καστελλάνων ή άλλων όφφικιούχων, όπως άνακαλώνται κατ’ έξαίρεσιν αί απαγορευ
τικοί αυται διατάξεις. Τούτο ήδυνατο νά γίνη μόνον διά θεσπισμάτων τού Μείζονος 
Συμβουλίου τής Βενετίας ή τής Γερουσίας ύπό ώρισμένην σάνθεσιν, οσάκις έπρεπε 
νά ικανοποιηθούν πρόσωπα άτινα εί,χον προσφέρει ή έμελλον νά προσφέρουν σημαν
τικός υπηρεσίας είς τήν Βενετίαν. Σχετικοί λεπτομέρειαι καθορίζονται διά τής από 
3 ’Οκτωβρίου 1381 άποφάσεως τού Μείζονος Συμβουλίου τής έκδεδομένης ύπό Σπ υ ρ. 
Μ. Θεοτόκη, ’Αποφάσεις Μείζονος Συμβουλίου Βενετίας 1255-1669 (Ακα
δημία ’Αθηνών - Μνημεία τής ‘Ελληνικής 'Ιστορίας, τόμ. Α', τεΰχ. 2), έν Άθή- 
ναις, 1933, σ. 151 ( άριθ. 21 ). Παραδείγματα δέ τοιούτων διορισμών, μέ παρεμ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:49 EEST - 34.211.113.242



Ό ποιητής Λεονάρδος Ντελλαπόρτας εις Τυνησίαν 347

φερή πρός τήν τοΰ ήμετέρου εγγράφου διατύπωσιν, έχομεν αρκετά. Άναφέρομεν, ώς 
χρονικώς εγγύτερον, τό ατό 3 Μαίου 1388 ψήφισμα περί διορισμού τοΰ Μάρκου 
Betho ώς προέδρου τοΰ σιόματος τών δικηγόρων Χάνδακος, έκδεδομένον αυτόθι, σ. 
155 - 156, ένθα άναγινώσκομεν : « ...vadit pars, quod in tantum reuocetur strictura 
officiorum Crete, quod dido Marco Betho... possit fieri gratia de capite advoca- 
toris in Candida per quinque annos... » κλπ. Παλαιότερα άναλόγου τύπου παραδεί
γματα διορισμού υπό τοΰ Μείζονος Συμβουλίου δικηγόρων έν Χάνδακι βλ. αυτόθι, 
σ. 43 (άριθ. 32 καί 35, έτ. 1305 καί 1306), 60 ( άριθ. 12, έτ. 1310), 61 (άριθ. 
15, έ'τ. 1310) καί 69 (άριθ. 41, έτ. 1315)' πρβλ. καί έ'τερα διορισμού καστελλάνων 
έν Κρήτη αυτόθι, σ. 43 (άριθ. 30, έτ. 1305), 58 (άριθ. 7, έτ. 1309), 89 (άριθ. 
34, έτ. 1317), 97 -98 (άριθ. 52, έτ. 1318) καί παρά Η. Noiret, ένθ’ άνωτ., 
σ. 95 ( άπό 13 'Ιουνίου 1398), 97 ( άπό 6 Δεκεμβρίου 1398) καί 101-102 (από 31 
Μαϊου 1399 ).

21. quod sit advocatus in Candida. Περί τοΰ διορισμοΰ του τούτου ώς δικη
γόρου έν Χάνδακι καί τής ύπ’ αύτοΰ τιμίας διαχειρίσεως τοΰ άξιώματός του γράφει 
ό Ντελλαπόρτας έν τη άνεκδότφ αυτοβιογραφία του (ένθ’ άνωτ., στ. 1217 - 1236 ) 
τά έξης :

1220

1225

1230

1235

Καί, ώς η (is λεν το ριζικόν, ό χρόνος ήφερέ με 
και τό σκαλίν επάτηοα τής εύτνχοτυχίας : 
νικιάρην μ’ έκατέστεσαν καί εποϊκάν με άβοκάτον, 

να φανερώνω πάντοτες τό δίκαιον εις τήν κρίσιν 

καί ν’ άναφέρνω τον κριτήν τον φραγκικόν τον νόμον, 
ουχνάκις να δημηγορώ, να δείχνω τήν αλήθειαν 

με παραδείγματα σοφών καί με κεφάλαια νόμων 
καί νά ενθυμίζω τον κριτήν, να πολεμώ τό δίκαιον, 
καί αυτός νά κρίνη ώς ήϋελεν, κατά τήν φρόνεοίν τον.

’Έζηοα χρόνους περισσούς, κερά, εις αυτόν τόφφίκιν.
Ποτέ (ουκ) εϋρέ&ην εις εμεν άαήμιν ή χρυσάφιν, 
νά ποίσω οχήμα τίποτες εγώ κατά τοΰ νόμου,

(’ς) ετοντο φέρνω μάρτυραν τον Ποιητήν τοΰ κόσμου, 
όπου έναι Κύριος καί Θεός καί μόνος καρδιογνώστης,

(καί) πάλιν τούς ευγενικούς τούς άρχοντες τής Χώρας 
πώς ήμου πάντοτε έτοιμος εις τές νπόϋεοείς των, 

ομοίως καί τήν πτωχολογιάν, καί τούς πτωχούς άν&ρώπους, 
χηράδες, λέγω, καί ορφανά καί Χριστιανούς καί ’Εβραίους, 
το πώς τούς έσνβούλενα καί πώς τους έδεχόμην 
με τες αγκάλες ανοικτές πάντοτε, ημέραν νύκταν.

1218 επάτηοα της nos : έπατητ'ις cod. || 1219 νικιάρην nos : νικυριάρην 
cod. || 1224 τό nos ( cf. ν. 1220 ) : τον cod. || 1227 ποτέ ζουκ') nos : τότε cod. || 
1229 ) add. || 1231 (και') add. || 1234 λέγω nos : -γουν cod.

Έκ τών ανωτέρω καθίσταται σαφές δτι ό Ντελλαπόρτας δέν έλαβε τό όφφίκιον 
τοΰ advocatoris Communis, άλλα τοΰ advocatus per omnes curias. Τά δύο ταΰτα 
άξιώματα είναι δλως διάφορα. Οί πρώτοι ήσαν άνώτατοι υπάλληλοι μεριμνώντες διά 
τήν προστασίαν τών κρατικών συμφερόντων καί έχοντες καί δικαστικήν έξουσίαν 
(είδος εισαγγελέων), οί δέ δεύτεροι ήσαν περίπου άντίστοιχοι πρός τούς σημερινούς 
δικηγόρους (βλ. Heinrich Kretschmayr, Geschichte von Venedig, τόμ. 2, 
Gotha, 1920, a. 108, 110, 119 καί 583 ). Δυστυχώς, μεταξύ τών καπιτουλαρίων
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(ήτοι των περί τής δικαιοδοσίας καί τών καθηκόντων των διαφόρων όφφικιού- 
χων ίσχυουσών διατάξεων) τής Κρήτης δέν διεσώθησαν καί τά περί δικηγόρων, 
ώς εξάγεται τούλάχιστον έκ τής εργασίας τοΰ Σπυρί δ. Μ. Θεοτόκ η, Τά 
καπιτουλάρια τής Βενετοκρατουμένης Κρήτης, 1298 -1500, « Έπετηρίς ‘Εταιρείας 
Κρητικών Σπουδών», τόμ. 4 ( 1940), σ. 114-175 (τό βιβλίον τοΰ Ε. Β a Γ- 
Βατο, Eegislazione Veneta. I Capitolari di Candia, Venezia, 1940, δέν 
ήδυνήθημεν νά ίδωμεν). Χρήσιμοι δμως έν προκειμένη) διά τήν αναλογίαν απο
βαίνουν αί λεπτομέρειαι τάς οποίας γνωρίζομεν περί τών εις τήν βενετοκρατου- 
μένην Μεθώνην καί Κορώνην δικηγόρων χάρις εις τήν εργασίαν τοΰ ‘Αντω
νίου Γ. Μομφερράτου, Μεθώνη καί Κορώνη επί ‘Ενετοκρατίας υπό κοινω
νικήν, πολιτικήν καί δημοσιονομικήν έ'ποψιν, έν Άθήναις, 1914, σ. 12 -14. Έξ 
αναγραφής πάντως τών όφφικίων Κρήτης τοΰ έτους 1340, έκδεδομένης έν [ G. Μ. 
Thomas-R. Predelli|, Diplomatarium Veneto - Levantinum .. a. 1300- 
1350 [ =: pars I |, Venetiis, 1880, σ. 253 ( άναδημοσιευθείσης καί υπό Σπυρ. Μ. 
Θεοτόκη, ’Αποφάσεις Μείζονος Συμβουλίου, σ. 166-167, υπό έσφαλμένην χρονο
λογίαν 1349 ) πληροφοροόμεθα ότι κατά τό ανωτέρω έτος ό αριθμός τών έν Χάνδακι 
δικηγόρων «inter omnes» άνήρχετο εις 16 (ένφ advocatores Communis ήσαν 
τρεις). Βραδότερον, διά τής άπό 20 Μαρτίου 1379 άποφάσεως τοΰ Μείζονος Συμβου
λίου (έκδεδομένης υπό Σπυρ. Μ. Θεοτόκη, ένθ’ άνωτ., σ. 148- 149), ό αρι
θμός τών δικηγόρων τοΰ Χάνδακος περιωρίσθη εΐς δώδεκα. Τοΰτο δ’ ισχυε καί κατά 
τόν χρόνον τοΰ διορισμοΰ τοΰ Ντελλαπόρτα. Έτερα έγγραφα διορισμού δικηγόρων έν 
Χάνδακι, πλήν τών έν τή προηγούμενη σημειώσει μνημονευθέντων, βλ. πσρά Σπυρ. 
Μ. Θεοτόκη, ένθ’ άνωτ., σ. 38 (άριθ. 3, 4, 5, 6, 9, έτ. 1302) καί 42 ( άριθ. 
24 - 25, έτ. 1304 ). — Ζωηράν εικόνα τής παν άλλο ή ανιδιοτελούς καί άμεμπτου πολι
τείας τών δικηγόρων τοΰ Χάνδακος παρέχει είς ήμάς έ'τερος ποιητής καί δικηγόρος 
έκ τής πόλεως ταύτης, κατά ένα αιώνα μεταγενέστερος τοΰ Ντελλαπόρτα, ό Στέφα
νος Σαχλίκης είς τήν αυτοβιογραφίαν του τήν έκδεδομένην υπό Σ. Δ. Π α π α δ η μη
τριό υ, ‘Ο Στέφανος Σαχλίκης καί τό ποίημά του « Άφήγησις Παράξενος » ( ρωσσι- 
στί), ’Οδησσός, 1896 ( βλ. σ. 25-30, στ. 269 - 412 )' πρβλ. καί Στεφ. Ά. Ξ α ν- 
θουδ ίδο υ, Έκ τής έν Κρήτη Ενετοκρατίας. *0 ποιητής Σαχλίκης καί οΐ δικηγόροι 
τή; Κρήτης πρό πέντε αίιόνων, « Παναθήναια », τόμ. 18 (1909), σ. 177- 180.

2
ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ TON L. TREVISAN 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ Λ. ΝΤΕΛΛΑΠΟΡΤΑ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝΟΝ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ

31 Μαΐου 1389
( Αύτό-θτ, f. 8r - 9r )

Περίληψις. *0 Δόγης τής Βενετίας Anton. Venerio αναθέτει εις τόν ευ- 
γενή Leonardo Trevisan, υποναύαρχον τής Άδριατικής, Iνα πλεύση 
διά τής γαλέρας του είς Βερβερίαν καί αποβίβαση (ένφ αυτός δέν θά έξέλθη 
τοΰ πλοίου) τόν προς τόν σουλτανον τής Τυνησίας ώς πρέσβυν υπό τής 
Βενετίας στελλόμενον Λεονάρδον Ντελλαπόρταν, μετά τιμητικής
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συνοδείας, αφού επίδειξη προηγουμένως εις αυτόν τάς ενταύθα παρεχομένας 
οδηγίας.

Συμφώνως προς τάς οδηγίας ταΰτας, ό Ντελλαπόρτας, εμφανιζόμενος 
ενώπιον τού σουλτάνου μετά τών διαπιστευτηρίων τής Βενετίας γραμμά
των, θά έκίίέση τά άκόλουτθα: Οί Βενετοί δεν τρέφουν προς τούτον μίσος, 
άλλ’ αγάπην καί εις ένδειξιν ταΰτης αποστέλλουν προς την χώραν του πλοία 
καί εμπορεύματα. Εις πλοϊόν του κινδυνεύσαν εκ τρικυμίας καί καταφυγόν 
εις Μεθώνην οί εκεί ρέκτορες παρέσχον πάσαν βοήθειαν. Τά εις ’Αλεξάν
δρειαν μεταβαίνοντα καί έπιστρέφοντα πλοϊά του τυγχάνουν πάντοτε καλής 
μεταχειρίσεως έκ μέρους τών βενετικών πλοίων. Ήλπιζον διά τούτο οί Βενε
τοί ότι ό σουλτάνος θά παρήγγελλεν εις τούς υπηκόους του νά μεταχειρίζων- 
ται καλώς τούς Βενετούς υπηκόους. Έπληροφορήθησαν όμως ότι γαλέραι 
τού σουλτάνου, συναντήσασαι παρά την Σικελίαν τά πλοία τού Παύλου de 
Abbatibus καί τού Ίωάννου de Bernaba, ήχμαλώτισαν τούτους καί τά 
πληρώματα καί ωδήγησαν αυτούς καί τό πλοΐον τού πρώτου εις Βερβερίαν, 
όπου κατακρατούνται. Προς άπολύτρωσιν τούτων καί άπόδοσιν τών εμπορευ
μάτων των οί Βενετοί είχον προαποστείλει προς τον σουλτάνον πρέσβυν, 
όστις όμως έπανήλθεν άπρακτος. 'Ο Ντελλαπόρτας, διά συνετών λόγων, 
οφείλει νά ζητήση παρά τού σουλτάνου την άπελευθέρωσίν των. ”Αν ό σουλ
τάνος προτείνη νά διατυπωθή έγγράφως σύμφωνον ειρήνης, ώστε νά είναι 
σεβαστά εκατέρωθεν τά είρηνικώς ταξιδεύοντα δι’ εμπορικούς σκοπούς — εξω- 
πλισμένα καί μη — σκάφη (εξαιρέσει τών πειρατικών, άτινα θά καταδιώκων- 
ται), ό Trevisan καί ό Ντελλαπόρτας εξουσιοδοτούνται προς σύναψιν τής 
ειρήνης, υπό τον πρωταρχικόν όμως όρον τής άποδόσεως τών αιχμαλώτων. 
"Αν ό σουλτάνος θίξη τό θέμα τής εις αυτόν προξενηθείσης ζημίας έν τή 
νήσφ Gerba, ό Ντελλαπόρτας 3ς άποκριθή έπιτηδείως ότι οί Βενετοί, επειδή 
καθυστέρει νά έπιστρέψη ό προαποσταλείς χάριν φιλικών διαπραγματεύσεων 
πρέσβυς των καί έλέχθη ότι ήχμαλωτίσθη έν Βερβερία, άπέστειλαν μετά τών 
Γενουατών τάς γαλέρας των με μόνον σκοπόν την εξαγοράν τών υπηκόων 
των. Έπανελθόντος όμως τού πρέσβεως, έμαθον παρ’ αυτού ότι ό σουλτάνος 
θά ήτο πρόθυμος ν’ άποδώση τούς αιχμαλώτους, εάν ό πρέσβυς ειχεν εξου
σιοδότηση» προς σύναψιν ειρήνης. Έφ’ φ καί άπεφάσισαν νύν τήν αποστο
λήν τού Ντελλαπόρτα έξουσιοδοτηθέντος προς τούτο. ’Άν, τέλος, λεχθή υπό 
τού σουλτάνου ότι Σαρακηνοί υπήκοοί του μετήχθησαν εις Βενετίαν ή εις 
βενετοκρατουμένας χώρας, ό Ντελλαπόρτας ας βεβαιώση ότι τούτο δεν συμ
βαίνει, πάντως όμως, αν έπανευρεθούν αλλαχού, οί Βενετοί τθά μεριμνήσουν 
περί τής εις τον σουλτάνον αποστολής αυτών.

'Ο Trevisan διατάσσεται όπως παραλάβη έκ Σικελίας ή Μάλτας πηδα
λιούχους καί διερμηνέα γνώστην τής αραβικής γλώσσης, ϊνα συνοδεύση 
τον Ντελλαπόρταν. ”Αν παραστή ανάγκη, ας πλεύση καί είς άλλας χώρας τής
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350 Μ. Ί. Μανούσακα

Βερβερίας προς εξαγοράν τών αιχμαλώτων και ας άποστείλη εις την ξηράν 
τον Ντελλαπόρταν μετά τής προσηκούσης συνοδείας.

(Περί τοΰ ακολούθου κεφαλαίου, τοϋ προταθέντος υπό τοϋ Νικολ. Su- 
perantius, προτάσσεται ενταύθα ή σημείωσις δ'τι οί εκ τής Γερουσίας 
Sapientes Consilii καί οί λοιποί — πλήν τοΰ Superantins — Sapientes 
Ordinum ήθελον δπως κατά την μετάβασίν του αίχμαλωτίση ό Trevisan παν 
τυνησιακόν πλοΐον, αί δέ λεΐαι καί τής μεταβάσεως καί τής επανόδου περιέλ- 
θωσιν εις τό Κοινόν τής Βενετίας. Τό κεφάλαιον όμως έψηφίσθη ωςέ'πεται).

"Αν μέν επιτευχθή ή άπολΰτρωσις τών αιχμαλώτων, έχει καλώς. Εί δέ 
μη, 6 Trevisan κατά την επάνοδόν του ας αϊχμαλωτίση δσα τυνησιακά 
πλοία συνάντηση καί άς άποστείλη αυτά (κρατών μόνον δσα είναι ανίκανα 
να πλεόσουν) εις Βενετίαν μετά τών πληρωμάτων των, ή δέ λεία ας είναι 
ίδική του.

Τά δώρα τά στελλόμενα διά τον σουλτάνον καί τούς εύγενεΐς του θά 
διανείμη 6 Trevisam κατά τήν ιδίαν κρίσιν καί άναλόγως τής εξελίξεως τών 
διαπραγματεύσεων’ ταΰτα είναι κρύσταλλα, υφάσματα χρυσοκέντητα ( διά τον 
σουλτάνον), ερυθρά καί χρυσά Κολωνίας (διά τούς εύγενεΐς) κλπ. Διά τήν 
πληρωμήν τής γαλέρας καί τάς άλλας δαπάνας τοΰ ταξιδιού στέλλονται εις 
τον Trevisan 500 χρυσά δουκάτα. "Αν προσφερθή δώρόν τι εις τον Ντελ
λαπόρταν έν Βερβερία, τούτο ανήκει καί δέον νά σταλή εις τό Κοινόν τής 
Βενετίας. Τάς δαπάνας συντηρήσεως τοΰ Ντελλαπόρτα καί ενός υπηρέτου 
του θ’ άναλάβη δ Trevisan καί θ’ άποζημιωθή άναλόγως’ οφείλει δέ νά 
τιμά αυτόν ως αρμόζει. "Αν ό εύγενής Donato Justiniani, ό σταλείς μετά 
τοΰ πλοίου του εις Σικελίαν προς φόρτωσιν σίτου, δν θά παρέδιδεν ό αΰθέν- 
της Manfredus de Claromonte αντί τής εις τήν Βενετίαν οφειλής του διά 
τάς υποθέσεις τής Βερβερίας, δέν έξεπλήρωσε τήν αποστολήν του, ό Trevi
san ας προβή εις διάβημα παρά τφ Μανφρέδφ, ΐνα παραδώση ή τό φορ- 
τίον εις τον Donato ή τά δφειλόμενα 5500 δουκάτα εις τον Trevisan, έφο- 
διασθησόμενον καί μέ έξουσιοδοτήσεως επιστολήν προς τον Μανφρέδον. 
Μετά τό πέρας τής αποστολής του δ Trevisan θά έπανέλθη εις τήν υπηρε
σίαν του. ‘Ο αρχηγός τοΰ στόλου τής Άδριατικής έλαβεν εντολήν δπως εξο
πλίσω καί έφοδιάση άριστα τήν γαίώραν τοΰ Trevisan καί προσθέση καί έξ 
πεζούς επί πλέον, εκτός αν οΰτος εύρεθή πλησίον τοΰ Δυρραχίου, δτε θά λάβη 
τούτους έκ τής εκεί φρουράς. Κατά τήν επάνοδόν του ό Trevisan θ’άποβι- 
βάση τον Ντελλαπόρταν εις Μεθώνην ή δπου άλλοΰ θελήση ούτος προς ευ
κολίαν του. Θ’ άναφέρη δέ γραπτώς παν δ,τι έπραξε καί επέτυχε. Εις τον 
Ντελλαπόρταν παρεδόθησαν 7 λίραι, 9 σολδία καί 9 γρόσια, εντός έσφραγι- 
σμένου βαλαντίου, άτινα οΰτος θά καταθέση εις τον Trevisan προς άντιμετώ- 
πισιν τών αναγκαίων δαπανών.
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f. Sr MCCCLXXXVIIIJ die ultimo Maij.
Sapientes Ordinum. Capta quod fiat comissio nobili viro ser

Leonardo Treuisano, vicecapitaneo culfi, ituro cum galea sua sola ad 
partes Barbarie pro redemptione miserabilium captivorum, in hac 

5 forma, videlicet:
Nos Anthonius Venerio, Dei gratia Dux Venetiarum et cet. Comit

timus tibi, nobili viro Leonardo Treuisano, vicecapitaneo nostro culphi, 
quod in bona gratia de nostro mandate cum galea tibi commissa ire 
debeas ad partes Barbarie pro redemptione illorum nostrorum fidelium 

10 captiuorum in partibus illis. Et quando eris in partibus Barbarie, de
beas per ilium sapientum et dextrum modum, qui tibi uidebitur, 
procurare de habendo saluum conductum pro eundo ad presentiam 
domini Regis siue Soldani Tunisij. Quo saluo conductu habito, debeas 
miltere et facere descendere in terram prudentem virum Leonardum 

15 de la Porta, quern ista de causa mittimus in nostrum ambaxiatorem, 
ut ipse compareat coram domino Soldano predicto et aliorum, sicut 
fuerit oportunum, quia intentio nostra est quod tu non discedas de 
galea ullo modo, sed mittas ipsum Leonardum de la Porta bene et 
honorabitiler sotiatum pro honore nostri dominij. Et eidem Leonardo 

20 ostendere presentem commissionem ad suum beneplacitum, quia ipse 
debet exponere et exequi sicut inferius continetur. Qui Leonardus, quando 
erit ad presentiam ipsius domini, facta sibi primo honorabili saluta- 
tione, ut conuenit, et presentatis Uteris nostris credulitatis in personam 
suam, debeat exponere parte nostra quod, sicut notum est toti mundo, 

25 nos semper gesssimus singularem deuotionem et amorem serenitati sue 
non imaginando unquam facere rem sibi displicibilem nec exosam, 
imo pro maiori caritate mittebamus de nostris navibus et mercationibus 
ad partes suas amicabiliter et fraterne. Etiam ipse dominus dare et 
patenter nouit quod, dum quedam eius navis maximi ualoris per 

30 fortunam alias ad partes nostras Mothoni foret peruenta, Rectores nostri 
illarum partium exhibuerunt sibi fauorem et subsidium maximum, 
subueniendo sibi taliter, quod per Dei gratiam ipsa nauis, que erat in 
maximo periculo, iuit cum salute ad viagium suum. Etiam adhuc per 
galeas et alia nostra, tarn pro elapso tempore quam pro presenti, 

35 reperte fuerunt plures naues et nauigia subditorum suorum euntes et 
redeuntes de partibus Alexandrie et aliunde cum maximo hauere, que 
fuerunt continuo bene tractate et bene uise a predictis galeis et nauigijs 
nostris. Et pro tanto tenebamus firmissime quod sua serenitas manda-

34 alia nostra, ένν. navigia
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uisset omnibus suis subditis et fidelibus quod deberent abstinere se a 
40 quibuscunque noxijs inferendis gentibus et subditis nostris, sed debe

rent ipsos nostrates habere fauorabiliter commendatos. Et dum hec 
firmiter speraremus, nos sensimus, iam bono tempore elapso, et sic 
est rei ueritas, quod dum Paulus de Abbatibus et Johanes de Bernaba, 
dues nostri, cum suis nauibus et mercationibus aliorum nostrorum 

45 ciuium forent in partibus Sicilie, alique galee Excellentie sue discu- 
rentes per illas partes ipsos nostros dues cum marinarijs etiam fide
libus nostris cepenmt, ducentes eos et nauim predicti Pauli de Abbati
bus ad partes Barbaric, ubi crudeliter et inhumaniter detinentur captiui. 
Quibus ad audienliam nostrum peruentis, destinauimus ad presentiam 

50 sue serenitatis nostrum ambaxiatorem pro liberatione ipsorum nostro
rum fidelium et pro restitutione bonorum et rerum suarum, firmiter 
sperantes quod, attenta iustissima et rationabili requisitione nostra, 
ipse dominus Rex debuisset mandare quod omnes nostri predicti fuis- 
sent libere cum sua naui et bonis dimissi pristine libertati. Qui amba- 

55 xiator noster uacuus redijt nec obtinere potuit secundum iustissimam 
requisitionem nostram predictam. Unde ipse Leonardus de la Porta 
cum hijs et alijs sapientibus uerbis que sibi uidebuntur rogare debeat 
ipsum dominum parte nostra quod placeat mandare quod ipsi dues 
et fideles nostri iam diu tarn miserabiliter captiuati liberentur permit- 

60 tanturque abire prout de beniuolentia sua plene speramus.
Et si per ipsum dominum Regem diceretur quod uellet habere bonam 

pacem nobiscum, tunc respondeatur quod nos semper habuimus, quan
tum ex parte nostra, bonam pacem et bonum concordium secum et sic 
apparuit operis per effectum, sed si ipse Dominus rex vellet quod 

65 appareret per scripturam, nos sumus contenti habere bonam pacem 
secum et quod utraque partium siue subditi earum tractent se adinui- 
cem in quibuscunque partibus et locis se reperiant, tarn in mari quam 
in terra, amicabiliter et fraterne et absque ulla molestia uel nouitate, 
exceptando ab hoc nauigia armata tarn sua quam nostra que irent in 

70 cursum, quia omnibus manifestissimum est quod cursarios facimus 
persequi, cuiuscunque nationis existant, et hoc ut omnes possint secure 
nauigare et facere facta sua. Sed nauigia partis idriusque, tarn armata 
quam desarmata, euntia et redeuntia pro mercationibus et pro bene 
agendo debeant tractari caritatiue, amabiliter et benigne. Et propterea 

75 {fo} facimus sindicatum in forma opportuna in personam tuam et 
Leonardi de la Porta predicti et utriusque uestrum pro fatiendo et 
firmando pacem predictam. Dummodo primo et ante omnia restituan- 
tur captiui cum bonis et hauere suo vel saltern cum personis.

28 - 12 -1957

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:49 EEST - 34.211.113.242



'Ο ποιητής Λεονάρδος Ντελλαπόρτας εις Τυνησίαν 353

1. 'Η αρχή τού ΰπ’ άριθ. 2 εγγράφου. 
Όδηγίαι προς Λεονάρδον Trevisan, από 31 Μαίου 1389

( Archivio di Stato di Venezia - Senato Misti, Reg. 41, f. 8r )

ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτο; ΚΖ' 23
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Et si ipse dominus Rex siue Soldanus tangeret uerbum de damno 
80 sibi illato ad insulam Cerborum et quod grauaretur de hoc, respondeat 

ille Leonardus cum illis dextris et aptis uerbis que sibi uidebuntur 
quod nouit Deus quod misimus ambaxiatam nostram ad presentiam 
suam solummodo pro bono quietis et pads et pro redemptione nostro- 
rum, sperantes quod ipsi fuissent immediate restituti. Imo lenebamus 

85 quod prefatus dominus Rex fecissent taliter puniri illos qui cepe- 
runt nostros fideles predictos lam indebite et iniuste, quod decetero 
aliquis ex suis non foret ausus talia nec similia attentare. Qui noster 
ambaxiator in tantum distulit venire, quia dictum fait nobis ipsum 
fore retentum in partibus Barbaric, quod nos simul cum Januensibus 

90 misimus nostras galeas solummodo pro redemptione captiuorum 
nostrorum. Sed post reditum ipsius ambaxiatoris nostri, habuimus ab 
eo quod dominus Rex predictus fuisset contentus restituere ipsos nostros 

f. 8v fideles, si ipse | ambaxiator noster habuisset libertatem a nobis facere 
pacem. Et propterea voluimus te presentialiter transmittere in amba- 

95 xiatorem nostrum pro firmando bonam pacem et bonum arnorem inter 
excellentiam suam et dominium nostrum,, utendo istis et alijs excusa- 
tionibus que sibi uidebuntur pro maiori fauore et bono agendorum.

Insuper si per ipsum dominum Regem diceretur quod forent con- 
ducti Venetias aliqui de suis Saracenis uel in aliquo alio loco nostro, 

100 tunc debeat idem Leonardus de la Porta quod vere nullus subditorum 
ipsius domini est Venetiis nec in aliquo loco nostro et quod certissime, 
si fuissent aliqui conducti et reperirentur, immediate prouidissemus de 
mittendo ipsum uel ipsos ad eius presentiam sine aliquo folio. Et pro- 
mittat ipse Leonardus predicto domino quod, si decetero aliquis repe

ls rietur, nos eos sibi transmittemus omnino.
Insuper volumus quod debeas accipere in partibus Sicilie vel in 

Molta pedotas sufficientes et instructos in illis partibus pro securitate 
galee tibi commisse. Insuper etiam accipias unum interpetrem siue 
trucimanum sufficientem et bonum scienlem linguam barbaram pro 

110 eundo cum predicto Leonardo de la Porta ad presentiam predicti 
domini Regis et aliorum dominorum illarum partium, sicut erit 
expediens.

Et si opus fuerit quod uadas ad alias partes et terras Barbarie 
pro redemptione nostrorum, vadas et facias quicquid boni poteris,

85 fecissent, άνάγν. fecisset || 100 debeat ....quod, ένν. dicere || 108 interpetrem, 
άνάγν. interpretem
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115 mittendo in terrain ipsum Leonardum de la Porta bene et honorabili- 
ter sotiatum, ut superius dictum est.

Nota quod infrascriptum capitulum, positum per ser Nicolaum
Superantio, Sapientem Ordinum, captum fuit ut iacet, sed Sapienles 
Consilij et ceteri Sapientes Ordinum volebant quod, si ser Leonardus 

120 Treuisano eundo in Barbariam reperiret aliquod nauigium Barbaro- 
rum notabilis ualoris, debeat illud capere et intromittere. Item volebant 
quod totum hauere eundo et redeundo quod caperetur per ipsum ser 
Leonardum, deueniret in nostrum Commune. Et istud non fuit 
captum. Capitidum autem captum est videlicet:

125 Et si obtinebis nostrum intentionem predictam et habebis captiuos 
fideles nostros cum hauere suo vel saltern cum personis, bene quidem. 
Quando uero, facta omni experientia possibili, non posses obtinere 
secundum intentionem predictam et quod uideres te duel per uerba, 
relinquimus in libertate tua recedendi de inde sicut et quando tibi 

130 uidebitur. Et tunc, si aliquod nauigium uel nauigia Barbarorum repe- 
rires, debeas omnia ilia capere et detinere et mittere personas et naui
gia, si erunt abilia ad possendum nauigare, Venetias ad presentiam 
nostram, ut possimus de personis et nauigiis prouidere sicut nobis uide
bitur. Hauere autem et bona que reperires in eis debeant esse tua et 

135 hominum tuorum. Et si nauigia non forent abilia pro fatiendo ipsa 
conduci Venetias, fatias de illis prout tibi uidebitur, habendo diligentem 
mentem et curam quod homines non transfurentur, sed conserues eos 
et mitlas Venetias quam citius poteris sine aliqua diminutione.

Fecimus tibi assignari dona fienda domino Begi Tunisij et alijs 
140 baronibus suis sicut melius tibi uidebitur, habita primo per te infor- 

matione cui uel quibus dona predicta debebunt largiri. De quibus donis 
relinquimus in libertate tua dandi et non dandi secundum quod tibi 
uidebitur, secundum dispositiones negotiorum quas de inde reperies. 
Dona vero sunt videlicet: unum Jocale cristalli, unus pannus brocha- 

145 tus auri quern dari faties prefato domino Soldano, item brachia XlIJ 
scarlati et ires panni auri de Cologna, de quibus panno et scarlato 
dispenses et fatias inter alios baronos, etiam si uideatur tibi dari de 
ipsis adhuc domino Soldano sicut tibi uidebitur.

Insuper dari fecimus ducatos quinquaginta capitaneo nostro culfi 
150 pro emendis austuribus, a quo capitaneo nostro habebis informationem 

de eo quod fecerit de austuribus predictis, quas tecum portabis et pre- 
sentabis predicto domino Soldano et alijs, secundum quod tibi uidebi
tur. Et si non poterunt haberi de predictis austuribus, accipias didos 
ducatos quinquaginta pro expensis tibi opportunis.
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155 Insurer ordinauimus tibi mitti ducatos Vc auri tarn pro paga galee 
tue quam pro alijs expensis que erunt necessarie et opportune pro via tua.

Si aliquod donum fieret dicto Leonardo de la Porta in partibus 
Barbarie, illud uenire debet in nostrum Commune, quod mitlere 
debeas Venetias vel in reditu tuo nostris officialibus rationum integre 

160 consignare.
Debes facere expensas oris dicto Leonardo de la Porta cum uno 

famulo, quas expensas fatiemus tibi solui de bonis nostri Communis 
ad rationem quam soluunl mercatores qui vadunt super galeis a mer- 
cato. Quern Leonardum honorabis sicut conuenit et habebis eum fauo- 

165 rabiliter commendatum.
f. 9r Et si in uia tua sentires quod nobilis vir Donatus Justiniano, 

patronus coclie misse per prouisores nostros bladi ad partes Sicilie pro 
caricando frumentum quod nobis promisit in solutum dare dominus 
Manfredus de Claromonte, pro denarijs nobis per eundem debitis pro 

170 negotijs Barbarie, non habuisset suam expeditionem, debeas solicitare 
apud predictum dominum Manfredum quod det expeditionem et cari- 
cum predictum ipsi ser Donato uel quod tibi assignet pecuniam nobis 
debitam per eundem, videlicet ducatos V™· Vc et circa hoc f'atlas quicquid 
boni poteris. Fecimus autem tibi dari litteram credulilatis in personam 

175 luam domino Manfredo de Claramonte, quam sibi presentabis, si opus 
fuerit.

Expeditus uero de negotijs tibi superius commissis, redeas in bona 
gratia ad custodiam tuam ad obedientiam et mandatum Capitanei 
nostri culfi.

180 Comisimus insuper capitaneo nostro culfi quod mittat te bene et 
optime armatum et bene fulcitum ex hominibus de remo, ita quod 
galea sit tota cohoperta et quod non deficiat homo. Et ut uadas bene 
sotiatus, volumus quod debeat idem capitaneus dare tibi balistarios 
sex ultra illos quos habes. Verum si tu reperires te in partibus Dura- 

185 chij, volumus quod sex ex balistarijs nostris existentibus in turri Du- 
rachij venianl et ascendant super galea tua.

In reditu tuo ad culfum debeas ponere in terram predictum 
Leonardum de la Porta in Mothono vel in alio loco unde transires, 
sicut uoluerit predictus Leonardus pro maiori comodo suo, et nobis 

190 scribas ordinate quicquid feceris et obtinueris in predictis pro nostra 
informatione.

Fecimus assignari prediclo ser Leonardo de la Porta libras septem, 
soldos VIIIJ, grosses VIIIJ in uno burseto bullato, quos debet tibi 
consignari pro fatiendo de expensis tibi necessarijs.
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Σημειώσεις

Τό έγγραφον τοϋτο απευθύνεται μέν πρός τόν Leonardo Trevisan, δστις θά 
μετέφερε διά τής γαλέρας του τόν Ντελλαπόρταν εις Τυνησίαν, περιέχει όμως πρά
γματι δχι μόνον τάς πρός τόν Trevisan αναγκαίας οδηγίας (στ. 1-21, 106-194), 
αλλά καϊ τάς πρός τόν Ντελλαπόρταν ( στ. 21 -105 ), καί ιδίως δσας οί Βενετοί 
έθεώρουν ώς απορρήτους καί δέν έπεθύμουν νά περιέλθουν εις τόν εχθρόν έν περι- 
πτώσει συλλήψεως τυχόν τοΰ Ντελλαπόρτα. Μόνον εις χειρας τοΰ Trevisan θά ήσαν 
αύται ασφαλείς, άφοϋ διετάσσετο (στ. 17-18) νά μή έξέλθη επ’ ούδενί λόγω τοΰ 
πλοίου. Όλίγαι μόνον, μή έμπιστευτικής φύσεως, όδηγίαι πρός τόν Ντελλαπόρταν 
περιελήφθησαν έν τω ακολουθώ ύπ’ άριθ. 3 έγγραφοι πρός τούτον.

7. tibi,nobili viro Leonardo Trevisano, vicecapitaneo nostro culphi. *0 Leo
nardo Trevisan είναι γνωστός εύγενής Βενετός ύπηρετήσας ποικιλοτρόπως τήν 
πατρίδα του κατά καιρούς καί έν τελεί γενόμενος Δούκας Κρήτης (1409 ), ένθα καί 
άπεβίωσε τό αυτό έτος έκ τοΰ λιμού ( βλ. Η. Noiret, ένθ’ άνωτ., σ. 556 καί 
210, σημ. 2). Κατά τό ενδιαφέρον ήμάς χρονικόν διάστημα ύπηρέτει ώς υποδιοικη
τής τής ναυτικής μοίρας τής Άδριατικής (vicecapitaneus culphi). 'Υπό τήν ιδιό
τητά του ταύτην είχε λάβει πρό τριμήνου, τή 18 Φεβρουάριου 1389, τήν έντολήν παρά 
τής Βενετικής Γερουσίας όπως παραλάβη καί άποβιβάση εις Μεθώνην καί Κορώνην 
τόν Pierazzo Malipiero, δστις άπεστέλλετο ώς προνοητής Ναυπλίου καί "Αργους. 
Τάς δύο ταύτας πελοποννησιακάς πόλεις είχεν αγοράσει προσφάτως ή Βενετία (12 
Δεκεμβρίου 1388) παρά τής Μαρίας χήρας Πέτρου Cornaro, θυγατρός καί κληρονό
μου τού Γάλλου κυριάρχου αυτών Guy d’Enghien, είχεν δμως σπεύσει νά κατα- 
λάβη αύτάς, μέ τήν βοήθειαν καί τοΰ σουλτάνου Μουράτ τοΰ Α', ό Δεσπότης τοΰ 
Μορέως Θεόδωρος Α' ό Παλαιολόγος' βλ. τήν περί τοΰ θέματος μονογραφίαν τοΰ 
Roberto Cessi, Venezia e l’acquisto di Nauplia ed Argo, «Nuovo Archi- 
vio Veneto», n.s., τόμ. 30 (1915), σ. 147 - 173, έν σ. 152 - 153 = Τοΰ αύτοΰ, 
Politica ed economia di Venezia nel Trecento. Saggi, Roma, 1952,0.249-273, 
έν σ. 254' πρβλ. καί D. A. Zakythinos, Le Despotat Grec de Moree, τόμ. 
1, Paris, 1932, σ. 132 - 133 καί R. Loenertz, Pour l’histoire du Peloponnese 
au XIVe siecle (1382 - 1404), «Revue des E)tudes Byzantines», τόμ. 1 ( 1943), 
σ. 170. Καί εις μέν τήν παράλιον πόλιν τοΰ Ναυπλίου κατώρθωσαν ευθύς νά θέσουν 
πόδα οί υπό τόν Malipiero καί τόν Trevisan σταλέντες Βενετοί, τήν πόλιν δμως τοΰ 
Άργους έπέμενε νά κατέχη ό Θεόδωρος Παλαιολόγος, παρά τά πρός αυτόν γενόμενα, 
κατά τάς οδηγίας τής Βενετικής Γερουσίας, διπλωματικά τούτων διαβήματα. Διά τούτο 
ή Γερουσία διέταξε τή 30 Μαΐου 1389 — ήτοι τήν προτεραίαν τής άπολύσεως τοΰ 
ήμετέρου εγγράφου — τόν διοικητήν τής ναυτικής μοίρας τής Άδριατικής ( capita- 
neum culphi) νά πλεύση μετά τοΰ στόλου του εις τόν κόλπον τοΰ Ναυπλίου καί 
συναντηθή έκεΐ μετά τοΰ Malipiero καί τοΰ Trevisan πρός άσκησιν έντονωτέρας 
πιέσεως έπί τοΰ Θεοδώρου Παλαιολόγου ( R. Cessi, ένθ’ άνωτ., σ. 155 = Poli
tica ed Economia di Venezia, σ. 256 - 257. — D. A. Zakythinos, ένθ’ άνωτ., 
σ. 134 ). *£2ς θά ίδωμεν έκ τοΰ επομένου ύπ’ άριθ. 3 εγγράφου, ό ναύαρχος ούτος, 
ήτοι ό Nicolo Zeno, θά έπεβίβαζε τότε καί τόν Ντελλαπόρταν έπί τής γαλέρας του, 
ϊνα άγάγη αυτόν έκ Βενετίας πρός τόν Trevisan. Εις τά ΰδατα λοιπόν τοΰ Άργο- 
λικοΰ κόλπου έναυλόχει ό Trevisan, δτε διετάχθη διά τοΰ παρόντος εγγράφου νά 
πλεύση εις Τυνησίαν μετά τοΰ πρός συνάντησίν του στελλομένου Ντελλαπόρτα. Εις 
τόν μεταφέροντα τόν Ντελλαπόρταν εις Ναύπλιον ναύαρχον τής Άδριατικής είχε
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μάλιστα δοθή εντολή ( βλ. τούς στ. 180 - 184) πρός άρτιον εξοπλισμόν τής γαλέρας 
τοΰ Trevisan. Πότε περίπου οί Trevisan καί Ντελλαπόρτας άνεχώρησαν έκ Ναυ
πλίου, θά έξετάσωμεν έν τελεί των σημειώσεων τοΰ επομένου ύπ’ άριθ. 3 εγγράφου,

13. domini regis sive soldani Tunisii. Σουλτάνος τής Τυνησίας ήτο τότε ό 
Abu Ί -'Abbas Ahmed ( 1370 - 1394 ), έκ των ίκανωτέρων ήγεμόνων τής δυνα
στείας τών Χαφσιδών, περί ού βλ. R. Β r u n s c h ν i g, La Berberie Orientale 
sous les Hafsides, τόμ. I, Paris, 1940, a. 187 -209.

43. Paulus de Abbatibus et Johannes de Bernaba. Πρόκειται περί Βενετών 
κυβερνητών ή καί ιδιοκτητών εμπορικών πλοίων. Καί περί μέν τοΰ πριότου οΰδέν 
εΰρομεν προχείρως, τοΰ Ίωάννου de Bernaba όμως τό πλοίον μνημονεύεται 
βραδύτερον είς άπόφασιν τής Βενετικής Γερουσίας ( Sen. Misti, Reg. XLIII, φ. 
58), χρονολογουμένην — καθ’ά είκάζομεν έκ τής θέσεώς της — από Μαΐου 1395, ώς 
χρησιμοποιούμενον πρός φόρτωσιν σίτου έν Εύβοίρ ( βλ. William Miller, Le 
rubriche dei Misti del Senato, libri XV - XLIV, έν ΔΙΕΕ, τόμ. 7 (1910), σ. 
117 : « Elongatus fuit terminus caricandi ceres in partibus Nigropontis usque 
medium mensem Junii... duabus navibus solummodo, scilicet Johannis de 
Bernaba et Menegutii Pampano... » ).

49 -55. destinavimus...nostrum ambaxiatorem... qui... vacuus rediit-Τίς όπρό 
τοΰ Ντελλαπόρτα σταλείς πρεσβευτής σίτος τών Βενετών, δέν γνωρίζομεν αλλοθεν. 
Περί αύτοΰ γίνεται λόγος καί περαιτέρω (στ. 82-94), όπόθεν συνάγεται ότι εΐχεν 
άποσταλή ολίγον πρό τής κατά τής νήσου Gerba εκστρατείας τών Γενουατών, άρα 
πρό τοΰ ’Ιουνίου τοΰ 1388 ( βλ. τήν ακόλουθον σημείωσιν ) καί ότι, μεθ’ ικανήν 
χρονοτριβήν, έπέστρεψεν άπρακτος, διότι δέν εΐχεν ειδικήν παρά τής Βενετίας έξου- 
σιοδότησιν, οΐαν άπήτει ό σουλτάνος, πρός σύναψιν συνθήκης.

79 - 80. de damno sibi illato ad insulam Cerborum. Νοείται βεβαίως ή εκστρα
τεία τήν όποιαν κατά τό προηγούμενον έτος ώργάνωσαν καί έπραγματοποίησαν κατά 
τοΰ σουλτάνου τής Τυνησίας οί Γενουάται υπό τόν Raffaele Adorno, αδελφόν τού 
Δόγη, καί ό ναύαρχος τής Σικελίας Manfredo di Chiaramonte, βοηθούμενοι μάλλον 
ή ήττον καί υπό τών άλλων ιταλικών πολιτειών τών μαστιζόμενων υπό τών έκ 
Βερβερίας πειρατών. "Η εκστρατεία, άρχίσασα τήν 28 Μαΐου, άπέληξεν είς τήν 
κατ’ ’Ιούνιον τοΰ 1388 κατάληψιν τής έν τφ μυχφ τοΰ κόλπου τοΰ Gabes τυνησιακής 
νήσου Gerba, ήτις άπετέλει τό κύριον όρμητήριον τών πειρατών τούτων (βλ. 
Mas Latrie, Relations et commerce de l’Afrique Septentrionale ou Magreb 
avec les nations chretiennes au moyen age, Paris, 1886, σ. 415 -416. —J. De- 
laville Le Roulx, La France en Orient au XIVe siecle. Expeditions du 
marechal Boucicaut, Paris, 1885, σ. 166- 167.—R. Brunschvig, La Ber
berie Orientale κλπ., τόμ. I, σ. 197- 198). Κατά τόν Mas Latrie ( σ. 415), ή 
Βενετία, μή έχουσα έπαρκεΐς άφορμάς ρήξεως πρός τόν σουλτάνον Abu’l-Abbas, 
περιωρίσθη φρονίμως είς τήν ΰπόσχεσιν πέντε γαλερών, τάς οποίας αί περιστάσεις 
δέν έπέτρεψαν ν’ άποστείλη, κατά δέ τόν Delaville Le Roulx (σ. 167) αΰτη, 
παρακληθείσα όπως μετάσχη είς τήν έκστρατείαν, δέν ή θέλησε νά έ'λθη είς ρήξιν 
πρός τόν σουλτάνον τοΰτον καί ήρνήθη πάσαν συμμετοχήν. ’Εγγύτερον όμως πρός τά 
πράγματα είναι τά γραφόμενα υπό Brunschvig (σ. 197)—έχοντος ΰπ’όψιν καί δια
ταγήν τής Βενετίας άπό Μαρτίου 1388 (παρά Η. Noiret, ένθ’ άνωτ., σ. 19) 
περί αποστολής δέκα τοξοτών έκ Κρήτης είς Κέρκυραν, ΐνα έπιβιβασθοΰν τών έκεΐ- 
ίΐεν είς Βερβερίαν σταλησομένων γαλερών — καθ’ α ή Βενετία προσέφερε μέν 
πέντε γαλέρας, αλλά φαίνεται ότι ακολούθως ύπανεχώρησε. Διότι έκ τοΰ παρόντος 
έγγράφου μαρτυρεΐται έπισήμως ότι ή Βενετία άπέστειλε πράγματι γαλέρας τινάς
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(στ. 90), διό καί προσπαθεί νϋν νά εΰρη τρόπον δικαιολογίας πρός τον σουλτάνον.
166-167. nobilis vir Donalus Justinia.no, patronus cochae. Τόν πλοιοκτήτην 

τούτον δέν είίρομεν μεμαρτυρημένον άλλοθεν.
168 - 170. frumentum quod nobis promisit in solutum dare dominus Manfre- 

dus de Claromonte pro denariis nobis per eundem debitis pro negotiis Barbariae. 
Πρόκειται περί τοϋ Σικελοΰ ναυάρχου Μανφρέδρου III de Clermont 
( f 1391 ), οστις είχε καταστή ό ουσιαστικός κυρίαρχος τής Σικελίας μετά τόν θάνα
τον τοϋ Φρειδερίκου III ( 1377 ) καί καθ’ ον χρόνον ή θυγάτηρ τούτου βασίλισσα 
Μαρία ήτο ανήλικος (βλ. περί αϋτοϋ J. Delaville Le Roulx, ένθ’ άνωτ., 
σ. 166, σημ. Τ τήν νεωτέραν βιβλιογραφίαν βλ. έν « Encyclopedia Italiana », τόμ. 
9 (1931), σ. 992, άρθρ. Chiaramonte ). 'Ως έλέχθη άνιυτέρω (σημ. είς στ. 79-80), 
ουτος ήτο έκ των ήγετών τής κατά τής νήσου Gerba εκστρατείας, μετά δέ τήν κατά- 
ληψιν αυτής, άποζημιώσας διά 36 000 φλωρίων τούς συμμετασχόντας Γενουάτας, 
άπέβη ό μοναδικός αυτής κύριος (J. Delaville be Roulx, ενθ’ άνωτ., σ. 
167 ). Έκ τίνος συγκεκριμένης αιτίας προήρχετο ή είς τήν Βενετίαν οφειλή τοϋ 
Μανφρέδου έκ 5500 δουκάτων (βλ. στ. 173) 6έν δύναται νά συναχθή έκ τής αορί
στου φράσεως «pro negotiis Barbariae »'μήπως τό ποσόν τούτο θά έδίδετο όμοίως 
ως άποζημίωσις είς τούς Βενετοΰς διά τήν είς τήν ανωτέρω έκστρατείαν μικράν, 
έστω, συμμετοχήν των ;

3

ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Λ. ΝΤΕΛΛΑΠΟΡΤΑΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΥΤΟΥ
31 Μαΐου 1389

( Αύτό-θι, f. 9r )

Περίληψις. *0 Λεονάρδος Ντελλαπόρτας διατάσσεται υπό 
τοϋ Δόγη, όπως,έπιβαίνων τής γαλέρας τοϋ Νικολάου Zeno, διοικητοΰ 
τής ναυτικής μοίρας τής Άδριατικής, έλθη πρός συνάντησιν τοϋ ΰποδιοικη- 
τοϋ ταΰτης Λεονάρδου Trevisan, μεθ’ ου θά μεταβή είς Βερβερίαν ως 
πρεσβευτής τής Βενετίας πρός τόν σουλτάνον τής Τυνησίας καί τους άλλους 
ηγεμόνας. Αί δδηγίαι έχουν δοθή είς τόν Trevisan μέ τήν εντολήν δπως 
επιδεικνΰη αϋτάς άνά πάσαν στιγμήν είς τόν Ντελλαπόρταν, οστις ελπίζεται 
δτι θά φανή αντάξιος τής εμπιστοσύνης τοϋ Δόγη.

Αί δαπάναι διατροφής τοϋ Ντελλαπόρτα καί τοϋ υπηρέτου του θά κατα- 
βληθοΰν διά τοϋ Zeno καί τοϋ Trevisan καί θά βαρύνουν τό βενετικόν δημό
σιον. Κατά τήν άπόβασίν του είς τήν ξηράν θά λάβη υπό τοϋ Trevisan τά 
αναγκαία χρήματα. Ό Trevisan κατά τήν επιστροφήν θά τόν άποβιβάση εις 
Μεθώνην ή δπου ό ίδιος ό Ντελλαπόρτας κρίνη δΤ εαυτόν προσφορώτερον. 
Εντός έσφραγισμένου βαλαντίου τφ παρεδόθησαν 7 λίραι, 9 σολδία καί 9 
γρόσια, άτινα δφείλει νά έγχειρίση εις τόν Trevisan.

Έγένετο τή ύστάτη [ = 31] Μαΐου, ϊνδικτ. XII [=1389].
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2. To τέλος του ύπ* άριθ*. 2 και τό ύπ* άριθ·. 3 έγγραφον. 
“Οδηγίαι προς Λεονάρδον Ντελλαπόρταν, άπο 31 Μαΐου 1389

( Archivio di Stato di Venezia - Senato Misti, Reg. 41, f. 9r )
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Commissio data sapienti viro Leonardo de la Porta.
Nos Anthonius Venerio, Dei gratia Dux Venetiarum et cet. Comit

timus tibi, circumspecto viro Leonardo de la Porta, ciui et fideli nostro, 
quod de nostro mandato vadas cum· presenti galea nobilis viri ser Nicolai 

5 Geno, capitanei nostri cxdfi, ad reperiendum nobilem virum ser Leonar- 
dum Treuisano, vicecapitaneum nostrum culfi, cum quo ibis ad partes 
Barbaric, secundum nostrum mandatum et secundum commissionem 
sibi datam. Et quia eris noster ambaxiator ad eundum ad presentiam 
domini regis siue Soldani Tunisij et aliorum dominorum Barbarie, 

10 commisimus eidem ser Leonardo Treuisano quod debeat tibi ostendere 
commisionem quam ei dedimtis ad omnem tuam uoluntatem, ut sis de 
omnibus plenissime informatus. In quibus negotijs nostris taliler te 
geres, quod possis apud nos dignissime commendari, prout plene spe- 
ramus de persona tua.

15 Expense uero pro te et famulo tuo fient tibi per capitaneum 
nostrum predictum et per dictum ser Leonardum Treuisano, quas 
expensas fatiemus eis solui de bonis nostri Communis.

Quando uero descendes in terram, predictus ser Leonardus dabit 
tibi pecuniam opportunam pro expensis tuis.

20 Commisimus etiam. predicto ser Leonardo Treuisano quod expe- 
ditus de partibus Barbarie debeat ponere te in terram in Molhono uel 
in alio loco unde transiret, sicut volueris pro maiori comodo tuo.

Fecimus tibi assignari in uno sacho bullato libras septem, soldos 
novem, grosses VIIIJ, quos denarios debeas presentare ser Leonardo 

25 Treuisano predicto. Et scribas nobis omnia que feceris et habueris pro 
nostra informatione per tuas litteras speciales.

Datum in nostro ducali palatio die ultimo Maij XlJa Indictione.

Ση μειώσεις

Εις τό έγγραφον τούτο, άπευθυνόμενον πρός τόν Λεονάρδον Ντελλαπόρταν και 
αποτελούν άμεσον συνέχειαν τοΰ προηγουμένου, πρός δ συμπίπτει καί κατά τήν ημε
ρομηνίαν, περιέχονται μόνον αί είς τάς πρακτικός λεπτομέρειας τοΰ ταξιδιού του 
άναγόμεναι όδηγίαι, ούχί δέ καί αί περί τών διπλωματικών αΰτοΰ ενεργειών. Λίίται 
περιεληφθησαν είς μόνον τό ΰπ’ άριθ. 2 έγγραφον πρός τόν Trevisan, διά τούς 
ανωτέρω ( σ. 357 ) έκτεθέντας λόγους ασφαλείας, τό οποίον, άλλως τε, περιέχει καί 
πάσας σχεδόν τάς τοΰ προκειμενου εγγράφου. Έκ τής έν στ. 23 - 25 μνείας δτι είς τόν 
Ντελλαπόρταν παρεδόθη έσφραγισμένον βαλάντιον "να τό κομίση είς τόν Trevisan 
(τούτο μνημονεύεται καί έν τφ ΰπ’ άριθ. 2 έγγράφψ, στ. 192 - 194 ) καθίσταται προ
φανές οτι ο Ντελλαπόρτας κατά τήν άπόλυσιν τοΰ εγγράφου εΰρίσκετο έν Βενετία. 
’Εντεύθεν θ’ άνεχώρει πρός συνάντησιν τοΰ Trevisan, επιβιβαζόμενος είς τήν γαλέ- 
ραν τοΰ ναυάρχου τής Άδριατικής, οστις πράγματι, ως εΐδομεν ανωτέρω (έγγρ. άριθ.
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2, σημ. εις στ. 7), είχε διαταχθή ακριβώς τήν προτεραίαν τής άπολύσεως τοϋ 
παρόντος εγγράφου (30 Μαίου 1389) νά πλεύση εις τον κόλπον τοϋ Ναυπλίου πρός 
ένίσχυσιν τής εκεί ναυλοχούσης υπό τόν Trevisan ναυτικής μοίρας.

4. vadas cum praesenti galea nobili viri ser Nicolai Geno, capitanei nostri 
culfi. Ό Nicolo Zeno (f 1402 ), ναύαρχος τότε τής Άδριατικής, είναι πρόσω- 
πον αρκούντως γνωστόν είς τήν πολεμικήν καί ναυτικήν ιστορίαν τής Βενετίας. Όνο- 
μαστή τυγχάνει ιδία ή άφήγησις των μετά τοϋ αδελφού του ’Αντωνίου τολμηρών 
θαλασσοποριών καί εξερευνήσεων του είς τάς βορείους θαλάσσας, τής οποίας ή αύθεν- 
τικότης είχε τεθή πρός στιγμήν έν άμφιβόλω. Βλ. προχείρως τό περ! αύτοΰ έν 
« Enciclopedia Italiaria», τόμ. 35 (1937 ), σ. 921 άρθρον τοϋ Rjoberto] 
A[lmazia|, ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία (τήν εκεί σημειουμένην μελέ
την τοϋ A. Da Most ο, I navigator! Nicolo e Antonio Zeno, έν «Miscellanea 
Luzio», Firenze, 1935, ένθα παρέχεται άπηκριβωμένη βιογραφία του έκ τών 
αρχειακών πηγών, δέν ήδυνήθην δυστυχώς νά χρησιμοποιήσω).

21 - 22. debeat ponere te in terrain in Mothono vel in alio loco... pro majori 
commodo tuo. *0 Trevisan διετάχθη όπως κατά τήν έκ Τυνησίας έπάνοδον αποβίβαση 
τόν Ντελλαπόρταν είς Μεθώνην ή άλλον τόπον τής άρεσκείας τούτου ( βλ. καί έγγρ. 
άριθ. 2, στ. 187- 189), προφανώς ϊνα ό Κρής πρεσβευτής δυνηθβ εύχερέστερον νά 
μεταβή έκεΐθεν εις Χάνδακα, ένθα έμελλε ν’ άναλάβη τό διά τοϋ ύπ’ άριθ. 1 εγγρά
φου άπονεμηθέν είς αύτόν όφφίκιον τοϋ δικηγόρου.

25-26. Et scribas nobis omnia quae feceris...per tuas litteras speciales. 'O 
Ντελλαπόρτας συνεμορφώθη όντως, μετά τήν έκ Τυνησίας είς Κρήτην επάνοδόν του, 
πρός τήν έντολήν ταύτην διά τής αποστολής είς Βενετίαν τής περί τών πεπραγμένων 
του έκθέσεως, ής γίνεται μνεία έν τφ έπομένφ ύπ’ άριθ. 4 έγγράφφ ( βλ. στ. 19- 20).

Πότε ό Ντελλαπόρτας καί ό Trevisan άνεχώρησαν έκ Πελοποννήσου είς Τυνη
σίαν ; Ό Ντελλαπόρτας, άποπλεύσας έκ Βενετίας μετά τήν 31 Μαίου 1389, θά 
έφθασε βεβαίως εντός τοϋ ’Ιουνίου είς Ναύπλιον, δπου συνήντησε τόν Trevisan. 
Φαίνεται όμως δτι δέν άνεχώρησαν αμέσως, άλλ’ έδέησε νά παραμείνη ό Ντελλα
πόρτας έν τή πόλει ταύτη επί μικρόν, μέχρις δτου ό Trevisan διευθετήση πάσαν 
έκκρεμότητα καί έτοιμασθή. Διότι έξ εγγράφου τής Βενετικής Γερουσίας από 23 
’Ιουλίου 1389 ( βλ. R. Cessi, ένθ’ άνωτ., σ. 158 = Politica ed Economia di 
Venezia, σ. 259. — D. A. Zakythinos, ένθ’ άνωτ., σ. 134- 135 ) πρός τόν 
Trevisan καί Malipiero μανθάνομεν δτι ούτοι κατέλαβον μόλις τό είς τόν Δεσπότην 
τοϋ Μυστρά άνήκον φρούριον τοϋ Βασιλοποτάμου. 'Οπωσδήποτε λοιπόν δ Ντελλα
πόρτας μετά τοϋ Trevisan δέν άνεχώρησαν ένωρίτερον τοϋ τέλους ’Ιουλίου 1389. 
Είναι έξ άλλου πιθανώτατον δτι είς τήν κατά τούς μήνας τούτους ’Ιούνιον -’Ιούλιον 
1389 διαμονήν τοϋ Ντελλαπόρτα έν Ναυπλίω, έν αναμονή τής μετά τοϋ Trevisan 
είς Τυνησίαν άναχωρήσεώς του, άναφέρονται τά ύπ’ αύτοΰ γραφόμενα έν τή άνεκ- 
δότιρ αύτοβιογραφίρ του ( « Διάλογος Ξένου καί ’Αλήθειας », στ. 1246 - 1251), δτι άπε- 
στάλη ύπό τής Βενετίας :

είς τον Δεοπότην δεύτερον και αύ&έντην τοϋ Μορέως, 
λέγω οε, είς τόν κυρ Θεόδωρον, μέγαν Παλαιολόγον, 
τόν έκ γονέων τών ί.αμπρών αΰγούστων βασιλέων 
τής Κωνσταντίνου ΙΙόλεως μειά τών περιχώρων 

1250 απάνω εις τά ψηλά βουνά τοϋ ’’Αργού εδέκτηκέν με
μετά τιμής, ώς έπρεπεν, και τό είχα έπλέρωσά το.

1248 εκ γονέων τών nos : εν γνίσιν cod. || βασιλέων nos : -λέαν cod.
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Πράγματι, γνωρίζομεν δτι αί μετά του Θεοδώρου ΙΊαλαιολόγου διαπραγματεύσεις 
των απεσταλμένων τής Βενετίας Malipiero καί Trevisan συνεχίζοντο πάντοτε καί μά
λιστα οτι ή Βενετική Γερουσία, δΓ εντολής της από 22 ’Ιουνίου 1389 (Senato Misti, 
Reg· 41, φ. 16ν ), διέτασσε τον Malipiero καί τον ναύαρχον τής Άδριατικής νά προ- 
βοΰν εις νέα προσωπικά διαβήματα προς τον Θεόδωρον καί τον πενθερόν του Nerio 
Acciaiuoli προς παράδοσιν τού "Αργους ( R. C e s s i, ένθ* άνωτ., σ. 157 = Politica ed 
Economia κλπ., σ. 258-259). Φαίνεται λοιπόν οτι καί ό τότε μόλις άφικόμενος εκεί 
Ντελλαπόρτας μετέσχεν ως μέλος μιας των βενετικών τούτων πρεσβειών καί έγένετο δε
κτός υπό τού Δεσπότου τού Μορέως, εγκατεστημένου τότε εντός τού βυζαντινού φρου
ρίου τού επιστέφοντος τήν άκρόπολιν τού "Αργους Λάρισσαν, ήτις, δεσπόζουσα τής 
άργολικής πεδιάδος, ένεποίησεν εις τον Ντελλαπόρταν έντύπωσιν «ψηλών βουνών». 
"Ισως δε καί ένεκα τών άκάρπαιν πάντως διαπραγματεύσεων τούτων ( αϊτινες ήνάγκα- 
σαν τον Malipiero νά παραιτηθή ) καθυστέρησεν ό απόπλους τού Trevisan καί τού 
Ντελλαπόρτα, "Οτι πάντως ή εις Τυνησίαν αποστολή αυτών είχεν ήδη άχθη εις πέρας 
τον Δεκέμβριον τού αυτού έτους 1389, μανθάνομεν έκ τού επομένου εγγράφου.

Ίκανάς περί τής διπλωματικής του ταύτης αποστολής λεπτομέρειας παρέσχεν 
ήμιν αυτός ούτος ό Ντελλαπόρτας εν τή αυτοβιογραφία του, εξ ής παραλαμβάνομεν 
( ένθ’ άνωτ., στ. 1252- 1277) τά άκόλουθα :

Τρίτον εις τον Σαρακηνόν σονλτάνον Βαρβαρίας 
και ρήγαν εις τήν Τύνιστον και αύϋέντην Αραβίας 
με άρματωμένον κάτεργον οτήν Τύνιστον επήγα 

1255 ώς διά μεγάλες και πολλές υποδέσεις τες είχεν,
κερά μου, τό Κουμούνι μας μετ’ αυτόν τον σουλαάνον.
Είχα μεγάλην εξουσίαν εγώ άπε το Κουμουνιν 
νά στερεώνω, ώς μου rpavfjv, αγάπην τε και μάχην.
Ευγενικά χαρίσματα λαμπρά και τι μη μένα 

1260 έδωκα τον Σαρακηνόν, εδέχτην τα ευχαρίστως.
3 Ετίμησεν, έδέχϋηκεν μετά τιμής και δόξης, 
ώριοεν τους ανθρώπους του, έδώκαν μου κατούναν 
εξομπλισμένην εκ πασών πραγμάτων αναγκαίων 
εις τήν εμήν άνάπαυσιν με τά παιδόπονλά μου.

1265 (Με) ταϋτα, (έπείν) με τρίμερον έκάτζαμε άλλήλως,
εϊπαμεν, ενεφέραμεν εμπρός εις τον σουλ.τάνον 
κεφάλαια καί ζητήματα άρίφνητα, σε λέγω.
Δεν δέλω νά πολ.υλογώ, διά νά έλδωμεν εις άλλων : 
νά ίδώ τής τύχης πρόσωπον, νά εβγώ εκ τήν δυστυχίαν,

1270 έκ τον σουλτάνον έλαβα μετά περιχαρίας
δ,τι καί αν τον εζήτησα, ένα νά μή μέ λείψη.

*Εκ τες φλ.ακες τές ισχυρές καί άπε τά τραβερσάρια 
εξέβαλα έβδομήκοντα άνδρώπους Βενετικούς' 
μέσον δε τούτων, Δέσποινα, ήσαν πραγματευτάδες,

1275 καραβοκύροι έντιμοι, πλούσοι μά τήν άλήδειαν.
Χαρίσματα μου εχάρισεν διά τό λ.αμπρόν Κουμουνιν 
έντιμα, μάϋε, καί λαμπρά, ξένα μά τήν άλή&ειαν.

1252 σαρεκϊνόν cod. || 1253 τον cod. || 1254 Τόνιστον cod. || 1257 είχα nos : 
ήχαμεν cod. || 1258 τε nos : δε cod. || 1262 άν&ρώπονς nos : εν τραπάιονς cod. || 
έδώκαν nos: -κα cod. || 1265 (Μέ^ ... (έπειν) add. metri gratia || 1269 έκ 
nos : εις cod. || 1272 φλακές nos : φυλακές cod. || 1276 τον cod.
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Ώς παρατηρεί τις, τά άνωτέρω υπό τοΰ Ντελλαπόρτα γραφόμενα περί τής με- 
ταβάσεώς του εις «Τύνιστον», πρός «τον Σαρακηνόν σουλτάνον Βαρβαρίας» καί 
«μέ άρματωμένον κάτεργον» (στ. 1252 - 1254), εξουσιοδοτημένου πλήρως από τό 
« Κουμούνιν » (Commune) τής Βενετίας νά διαπραγματευτή περί ειρήνης ή πολέ
μου (στ. 1257 - 1258 ), ώς καί περί τής προσφοράς πολυτίμων δώρων υπό τής Βενε
τίας εις τόν σουλτάνον καί τάνάπαλιν (στ. 1259-1260, 1276 - 1277 ), συμφωνούν 
πληρέστατα πρός τάς ειδήσεις τάς παρεχομένας υπό των ενταύθα έκδιδομένων επισή
μων βενετικών εγγράφων. Διά τούτο δικαιούμεθα νά δώσωμεν απόλυτον πίστιν καί 
εΐς τάς λοιπάς ύπό μόνου τοΰ Ντελλαπόρτα παρεχομένας άνωτέρω ειδήσεις, καθ’ ας 
ετυχεν ούτος περιποιήσεων καί τιμών έκ μέρους τού σουλτάνου (στ. 1261 - 1264), 
μεθ’ οΰ έσχε συνομιλίας επί τριήμερον (στ. 1265- 1268), άποληξάσας εις πλήρη 
συμφωνίαν, επέτυχε δέ νά έλευθερώση έκ τών φυλακών καί τών δεσμών (άλλ’ ούχί, 
φαίνεται, καί νά έπαναφέρη εις Βενετίαν ) έβδομήκοντα Βενετούς υπηκόους, εμπό
ρους καί πλοιοκτήτας. (Τήν συνέχειαν καί τό τέλος τής άφηγήσεως τού Ντελλαπόρτα 
βλ. κατωτέρω, άριθ. 4, σημ. εις στ. 21 -22, έν σ. 367).

φ

4

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΟΥ 
ΣΤΑΛΗΣΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝΟΝ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟΝ ΤΟΥ Λ. ΝΤΕΛΛΑΠΟΡΤΑ
9 Δεκεμβρίου 1389

( ΑΌτό'θχ» f. 45γ )

Περίληψις. Έργον θεάρεστον, φιλάνθρωπον, αλλά καί πολιτικώς καί 
κοινωνικώς ωφέλιμον είναι ή μέριμνα πρός άπολΰτρωσιν Βενετών υπηκόων 
αιχμαλώτων εν Βερβερίςι, οϊτινες κρατούνται σιδηροδέσμιοι εν φυλακαΐς καί 
αποθνήσκουν καθ’ ημέραν ως κΰνες. Έκ τών επιστολών τόσον τού Λεονάρ
δου Ντελλαπόρτα, προσφάτως έπανακάμψαντος έκ Τυνησίας, δπου είχε 
σταλή ως πρεσβιυτής τής Βενετίας πρός τόν σουλτάνον, δσον καί αυτού τοΰ 
σουλτάνου πρός τήν Βενετίαν, προκύπτει δτι 6 τελευταίος οΰτος ιθά ήτο δια
τεθειμένος νά συνάψη σύμφωνον ειρήνης, κατά τόν τύπον προγενεστέρων 
συμφώνων μεταξύ Βενετίας καί προκατόχων του, καί ν’ άποδώση, άμα τή 
επικυρώσει τοΰ συμφώνου τούτου, τούς αιχμαλώτους, έξαγοράζων αυτούς 
δΤ ιδίων χρημάτων. Επειδή τούτο κρίνεται επωφελές καί χάριν τής άπελευ- 
θερώσεως τών αιχμαλώτων καί χάριν τής ασφαλείας τών κατά τήν Σικελίαν 
καί τάς Μαγιόρκας νήσους πλοίων καί εμπόρων, καί επειδή δεν επιτρέπεται 
χρονοτριβή, άποφασίζεται δπως έκλεγή τις έν τφ Συμβουλίφ τούτφ ως πρε
σβευτής άμα καί πρόξενος πρός τόν βασιλέα τής Τυνησίας διά δύο ψηφοφο
ριών. 'Ο έκλεγησόμενος θά ληφθή έκ παντός τόπου καί αξιώματος καί θά έχη 
έτήσιον μισθόν 550 χρυσά δουκάτα, έξ ών θά συντηρή έ'να ιερέα καί νοτά
ριον καί τρεις ύπηρέτας. Θ’ άποσταλή ώς πρεσβευτής καί μετά τήν έπικύρω- 
σιν τοΰ συμφώνου θά παραμείνη έκεΐ ώς πρόξενος τής Βενετίας έπί δύο έτη
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καί επί πλέον μέχρι τής άφίξεως τοϋ διαδόχου του. Θά λάβη προκαταβολήν ενός 
έτους μισθόν. Δηλοϋται δτι, αν ό πρεσβευτής οΰτος δεν έπιτύχη τήν σύναψιν 
τοϋ συμφώνου, τότε θά λάβη εκτάκτως 100 χρυσά δουκάτα διά τάς δαπάνας του 
και θά έπανακάμψο δι’ ου τρόπου θά όρίση τό Συμβούλιου. Ή μισθοδοσία 
θ’ άρχίση από τής ημέρας τής άναχωρήσεώς του. Προ τής άναχωρήσεώς του 
θά ληφθή πρόνοια, ό'πως λάβη οδηγίας καθ’ ον τρόπον θά φανή καλύτερον.

(Ή άπόφασις έλήφθη διά ψήφων 69 υπέρ, ούδεμιάς κατά καί 3 λευκών).

Capta

MoCCCoLXXXVIIIJ0 mcnse Decembii 
die VIIIJ0 Indietione Xll.Ja .

Pro captiuis in 
Barbari a

5 ser Augustino Quirino 
ser Johannes Gabriel 
ser Johannes Jeorgio et 
ser Blancus de Rippa 

Sapientes Ordinum
10 Cum sit opus maxime pietatis et misericordie et secundum Deum, 

honorem et famam nostri dominij, totis sensibus prouidere ad recupe- 
rationem et redentionem illorum nostrorum Venetorum et fidellium in 
tanta captiuitate detentorum in partibus Barbarie ac carceratorum 
cum grosissimis ferris, gui quotidie moriuntur ut canes, sit etiam 

15 summum· placere altissimi et acrescimentum fame nostri dominij 
tenere omnem modum possibilem de trahendo eos de tanta tenebrositate 
et miseria, pro bono etiam exemplo aliorum nostrorum ciuium et 
fidellium, nam tenendo istum modum est magnum acresimentum 
nostri status. Et ut habuimus tarn per litteras prouidi virj Leonardi 

20 de la Porta, nuperime redeuntis in nostrum ambaxiatorem a domino 
Rege Tunisij, quam per litteras prefati domini Regis missas nostro 
dominio, dare comprenditur ipsum dominum Regem fore contentis- 
simurn habere bonam pacem nobiscum, iuxta modum contentum in 
quodam instrumento pactorum alias initorum inter dominationem 

25 nostram et suos predecessores, quibus pactis firmatis ipse est contentis- 
simus restiluere libere omnes captiuos nostros exisientes in illis parti
bus, recuperando eos cum sua propria pecunia, saluo aliquos paupe- 
rimos emptos per suos subditos, quos fatiet nobis libere restitui pro illo 
precio quo emerunt eos, licet teneamus tamen a certo quod omnes nostros 

30 captiuos libere relaxabit, et pacta in ipso instrumento contenta exami- 
nata per nos uideantur nobis rationabilia et iusta et faciat etiam pro 
honore nostro cum omnibus uiuere amicabiliter et fraterne et maxime
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cum prefato domino Rege, considerate bono quod sequitur tarn pro 
relaxatione et redemptione prefalorum nostrorum miserime carcera- 

35 torum quam etiam pro securitate nostrorum navigiorum et mercato- 
rum conuersantium in partibus Sicilie et Maioricarum. Quibus omni
bus consideratis, non facit pro nobis perdere lempus super istis factis, 
Vadit pars in nomine Yhesu Christi quod in hoc consilio elligatur 
vnus ambaxiator et consul ad Serenissimum dominum Regem Tuni- 

40 sij per duas manus electionum et per scruptinium inter dominum, 
consiliarios, capita et sapientes vtriusque manus, qui possit accipi de 
omni loco et offitio et respondeat infra quintam diem postquam fuerit 
ellectus et habeat de salario a nostro Comm uni in anno et ratione anni 
ducatos Vc La auri, habendo et tenendo de suis salario et expensis vnum 

45 presbiterum notarium et tres famulos, et expeditus de ambaxiata que 
sibi committetur per nos et firmatis pactis, debeat remanere consul 
noster deinde per duos annos et pro tanto pluri, quanto successor suus 
illuc uenire distullerit, et possit facere de mercationibus, et habeat statim 
hie in Veneciis, ut possit se fulcire de rebus sibi necessarijs, solarium 

50 vnius annj et residuum de medio in medium annum, declarando 
quod, si casus accideret, quod clictus noster ambaxiator et consul non 
posset obtinere dictum aconcium et intencionem nostram cum prefato 
domino Rege, quod tunc habere debeat pro sua prouisione ultra ratam 
que eum tangeret de suo salario ducatos centum aurj, et hoc pro 

55 expensis quas fecerit, ut iustum. Et teneatur recedere per ilium modum 
et viam et quando terminabitur per Collegium et incipiat liurare 
solarium die qua recedet dehinc.

Verum ante recessum suum prouidebitur per istud consilium de 
commissione sua, prout utilius et melius apparebit.

60 de parte 69 Ellectus ambaxiator ad Regem Tunisij 
de non 0 ([ ser Peratius Maripetro reffutavit |
non sincere 3 [[ ser Bartholomeus Marcello reffutavit|

ser 
ser

61 - 62 ser ...reffutavit διαγεγραμμένα διά γραμμής.

Σημειώσεις

Τοΰ εγγράφου τούτου φέρεται παρά Η. Noiret, ενδ’ άνωτ., σ. 29, ή εξής 
βραχύτατη περίληψις : « Envoi d’un ambassadeur a Tunis, pour racheter les 
captifs qui y sont traites 'comme des chiens’ ».

19-21. per litteras providi viri Leonardi De la Porta, nuperrime redeuntis
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in nostrum ambaxiatorem a domino rege Tunisii. Κατά ταϋτα, τή 9 Δεκεμβρίου 
1389 δ Ντελλαπόρτας ειχεν ήδη φέρει εις πέρας τήν εις Τυνησίαν αποστολήν του καί 
επανελθεί, εις τήν πατρίδα του βεβαίως, τόν Χάνδακα τής Κρήτης, δπόθεν άπηύ- 
θυνε πρός τήν Βενετικήν Πολιτείαν τήν ενταύθα μνημονευομένην επιστολήν, περιλαμ- 
βάνουσαν τήν έκθεσιν των πεπραγμένων του, καθ’ ήν είχεν ύποχρέωσιν έκ τοϋ προη
γουμένου ύπ’ άριθ. 3 (στ. 25-96) εγγράφου. Ή επιστολή αυτή δέν διεσώθη.

21-22. per litteras praefati domini regis missus nostro dominio. Ούδ’ ή επιστολή 
αΰτη τού σουλτάνου τής Τυνησίας πρός τήν Βενετίαν διεσώθη μέχρις ημών. Ευτυχώς 
όμως διεσώθη ή περί αυτής ομιλούσα συνέχεια καί κατακλε'ις (στ. 1278- 1297 ) τής 
περί τής εις Τυνησίαν αποστολής του άφηγήσεως τοϋ Ντελλαπόρτα, ής τό πρώτον 
μέρος παρετέθη έν τέλει τών σημειώσεων τού προηγουμένου ύπ’ άριθ. 3 εγγράφου 
(σ. 363 ) έκ τής ανεκδότου αυτοβιογραφίας του. Ή συνέχεια αυτή έχει ώς εξής:

Κοντόν έουμβιβάστημαν, έπλήρωαα τό πρέπον.
Γράφει ό σουλτάνος γράμματα, της Βενετίας τά οτέλλει.

Έπαίρνω εγώ τά γράμματα, άποχαιρέτηαά τον 
με δουλικόν προσκύνημα, ώς ήμουν ώρισμένος.
Τότε ό σουλτάνος ήπλωσε, κρατεί με εκ τό χέριν, 
δρΐζει με : « Χαιρέτησε Τονζην τόν αδελφόν μου, 
δμοίοις και τούς άρχοντας ώς φίλους έδικοΰς μας ».
Πάλι ό σουλτάνος ώρισεν; « Λινάρδο, άποκριαιάρην 
τόν μισερ Τοϋνζον γράφομεν μετά και τής βουλής του 
νά σε άπεατείλη κούσουλον, ομοίως άποκριαιάρην 
πάλιν ενταϋάα πρός ημάς' ποΐσε το, ενέργησε το ».
’Εγώ πάλιν, ώς επρεπεν ’ς τοιοϋτον μέγαν ρήγαν, 
άπηλογονμαι δουλικώς, τάχατε ώς παιδευμένος :
« Σουλτάνε μου, τό ορέγεσαι, ά ϋέλη ό Θεός, νά γένη ! ν 
Μιοοεύγω έκ τό παλάτι του μυριευχαριστημένος' 
αμέτρητοι Σαρακηνοι και άρχοντες μεγι[στάνες] 
ήλϋαν, εαυντροφιάααν μ[ε], έποχαιρέτηαάν με, 
ομοίως έποχαιρέτησα, ώς έπρεπεν, εκείνους.
Καί, ώς ήϋελεν ό πού επλασεν τόν ήλιον και σελήνην, 
ϋαραπεμένος, Δέσποινα, έξέβην απ’ έκεϊϋεν.

1278 έανμβιβάστημαν nos : -σαν cod. || 1281 οσρημένος cod. || 1283 χαιρέτισε 
nos : -σεν cod. |] 1285 πάλιν cod. || 1287 άπεστείλη nos : ~λο cod. [| 1290 άπη- 
λογονμαι nos : -μεν cod. || 1291 τά cod. || 1293 σαρεν.ηνη cod. || 1294 μ[ε] nos : 
μ[.]ν cod. II 1295 έποχαιρέτησα nos : -σαν cod. || 1296 ηϋελεν nos : ηλϋεν cod.

Ή άφήγησις τού Ντελλαπόρτα συμφωνεί καί πάλιν πρός τά έν τφ παρόντι έπι- 
σι'|11ίο έγγράφφ διαλαμβανόμενα. Τό κύριον περιεχόμενον τών πρός τήν Βενετίαν 
γραμμάτων τού σουλτάνου ήτο πράγματι ή πρότασις όπως αΰτη άποστείλη είς Τυνη
σίαν, πρός υπογραφήν τής συνθήκης καί είτα μόνιμον παραμονήν του αυτόθι, πρε
σβευτήν άμα καί πρόξενον : πρός τόν « κούσουλον, ομοίως άποκριαιάρην » τού Ντελλα
πόρτα (στ. 1287) είναι απολύτως αντίστοιχος ό «ambaxiator et consul», τοϋ 
όποιου ή αποστολή, ή έν συνεχείρ παραμονή έν Τυνησία καί ή διαδικασία τής έκλο- 
γής άποφασίζονται διά τοϋ παρόντος εγγράφου ( βλ. στ. 38 κ.έξ. ). Ούδείς λοιπόν 
λόγος συντρέχει νά δυσπιστήσωμεν καί πρός τόν ισχυρισμόν τού Ντελλαπόρτα, καθ’ ον 
δ σουλτάνος έξέφρασε τήν έπιθυμίαν όπως ώς τοιοΰτος πρεσβευτής άμα καί πρόξενος 
άποσταλή έκ νέου ύπό τής Βενετίας αυτός οΰτος ό Ντελλαπόρτας. ’Ακριβώς δ’ έπει-

1280

1285

1290

1295
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δή παρά ταΰτα άπεστάλη έτερος άντ’ αΰτοΰ (πιθανώς άπεποιήθη ό ίδιος, προτιμή- 
σας τό έν Κρήτη όφφίκιόν του), διετΰπωσεν ούτος εις τό ποίημά του τήν πρός τον 
σουλτάνον άπόκρισίν του ώς απλήν δυνητικήν ευχήν ( στ. 1291 : « Σουλτάνε μου, το 
ορέγεσαι, & &έλρ ό Θεός, νά γένι]! » ), ήτις έκ τής περαιτέρω σιωπής του αφήνει νά 
νοηθή δτι δέν έπραγματοποιήθη.

44 - 45. unum presbiterum notarium. Τοιοΰτον ιερέα καί νοτάριον ήγαγεν 
όντως μεθ’ έαυτοϋ δ εις Τυνησίαν μεταβάς πρεσβευτής ’Ιάκωβος Valaresso, διότι 
έν τέλει τής ύπογραφείσης συνθήκης τής 4 ’Ιουλίου 1391 φέρεται ( Diploniatarium 
Veneto - Levantinum, pars ΙΪ, σ. 237): ί Ego presbyter Franciscus Paulo ecclesie 
sancli Cassiani, et notarius Venetiarum, audiens el videns hec omnia in saracenica 
lingua per trucimanum doane, interpret at or em dicti regis, et ab eodem Moag... 
foret in latina reducta, in presentia nobilium virorum, testium suprascriptorum 
in publicam formam redegi, nihil addens uel minuens quod sententiam mutet, 
compleui et roboraui».

61-62. ser Peratius Maripetro refutavit - ser Bartholomeus Marcello refu- 
tavit. Ό πρώτος τούτων είναι ό ήδη μνημονευθείς προνοητής Ναυπλίου καί "Αργους 
Pierazzo Malipiero (βλ. σημ. εις εγγρ. ΰπ’ άριθ. 2, στ. 7, έν σ. 357), 
οστις είχεν ήδη παραιτηθή καί άνακληθή εις Βενετίαν κατ’ Αύγουστον 1389 ( R. 
C e s s ΐ, ενθ’ άνωτ., σ. 157 = Politica ed Economia κλπ., σ. 259. -D.A.Zaky- 
thinos, ένθ’ άνωτ., σ. 135). Φαίνεται δτι ή τοιαύτη άρνησις τών διαδοχικούς 
έκλεγέντων δύο τούτων Βενετών έπεβράδυνε τήν πραγματοποίησιν τής αποστολής, 
μέχρις δτου παρενεβλήθη έ'τερον έμπόδιον, ή κατά τό θέρος τοΰ 1390 γαλλογενουα- 
τική κατά τής Τυνησίας εκστρατεία. Τοιουτοτρόπως μόλις κατά τόν ’Ιούνιον τοΰ 
1391 κατωρθώθη ν’ άποσταλή ό πρεσβευτής καί πρόξενος ’Ιάκωβος Valaresso, δστις 
καί έφερεν εις αίσιον πέρας, καθ’ α ειδομεν έν τή εισαγωγή ( σ. 342-344 ), τήν είς 
αυτόν άνατεθεϊσαν έντολήν διά τής υπογραφής τής συνθήκης, δι’ ήν τοσοΰτον είχε 
προ αότοΰ έργασθή δ Λεονάρδος Ντελλαπόρτας.
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