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Άπό τοϋ 1263 οί Τούρκοι ήρχισαν τάς έπιδρομάς των κατά τής Ευρω
παϊκής ’Ηπείρου, μέχρι δέ τού έτους 1357 άναφέρονται εις την ιστορίαν δέκα 
εννέα τοιαΰται επίσημοι, τρόπον τινά, έπιδρομαι, τάς οποίας διά διαφόρους 
άφορμάς έπεχείρησεν ή νεαρά και πολεμοχαρής Τουρκική έθνότης.

Αί έπιδρομαι αΰται κατανέμονται ως εξής:
1η τφ 1263-2“ τφ 1307 - 3^ τφ 1321-4^ τφ 1327 -5η τφ 

61) τφ 1332-71) τφ 1333 ή 34 - 8Τ' τφ 1335-9η τφ 1337 - 10η τφ 
II1) τφ 1341 -1 2ί τφ 1342 - 13^ τφ 1343-14Ίτφ 1345-15η;τφ 
16η τφ 1349- 171) τφ 1353- 181) τφ 1356 κα'ι 191) τφ 1357.

Περί τούτων δυνάμεθα νά συμβουλευθώμεν οΐαν δήποτε ιστορίαν τής 
’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ιδία τήν τοϋ Hammer.

Άλλ’ αί έπιδρομαι αύται αί έπισήμως έπιχειρηθεϊσαι δεν είναι αί μόναι, 
διότι πλεΐσται πειρατικαί έπιδρομαι σημειοϋνται κατά των νήσων καί τών 
δυτικών παραλίων τοϋ Αιγαίου, άφ’ δτου οί Τούρκοι κατήλθον εις τάς δυτι
κός άκτάς τής Μ. ’Ασίας, έχοντες ταΰτας ως όρμητήριον. Αί έπιδρομαι αύται 
σκοπόν είχον κυρίως τήν στρατολογίαν καί τον έξιλαμισμόν τών Χριστιανών 
κατοίκων, προς πύκνωσιν τών στελεχών καί αΰξησιν τών πιστών τοϋ Μωάμεθ.

Συν τφ χρόνφ, άρχομένου τοϋ 14ου αίώνος, αί πειρατικοί αύται έπιδρο- 
μαί, ένεκα τής συχνότητος αυτών κατέστησαν ή μάστιξ τοϋ Αιγαίου λόγφ τοϋ 
έξανδραποδισμοϋ τών κατοίκων, συγχρόνως δμως υπήρξαν ή αρχή τών πρώ
των Τουρκικών άποικισμών εις Έλληνικάς νήσους καί παράλια, ιδία δέ εις 
τήν ανατολικήν ακτήν τής Κρήτης καί τής Εύβοιας. “Ενεκα τούτου, τά τότε 
κυριαρχούντο έν τφ Αίγαίφ Κράτη ήναγκάσθησαν νά λάβωσι μέτρα άμύνης 
καί ασφαλείας κατά τής άκαθέκτου ταύτης ορμής τών Τούρκων. Τά μέτρα 
ταΰτα ήσαν αί διαπραγματεύσεις προς σύναψιν συμμαχίας κατά τοϋ κοινού 
καί νέου έχθροϋ, δστις ένεφανίζετο έν Ευρώπη μετά τοσαύτης θρασύτητος.

Τήν συμμαχίαν ταύτην οί μέν Βενετοί ιστορικοί, μή έξαιρουμένων τοϋ 
Cappelletti καί τοϋ Romanin, χρονολογοΰσιν έπί δουκείας Άνδρέου Δαν- 
δόλου, δηλαδή από τοϋ 1343, οί δέ "Ελληνες καί ξένοι ιστορικοί ουδόλως 
ασχολούνται περί αυτής. Έν τούτοις έξ έπισήμων έγγράφων τής Καγκελλα- 
ρίας τοϋ Βενετικού Κράτους σαφώς προκύπτει, δτι αί διαπραγματεύσεις προς
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σύναψιν συμμαχίας, τών κρατών, τά όποια έκυριάρχουν έν τώ Αϊγαίφ, ήρξαντο 
από τοϋ 1318 και έξηκολούθησαν μέχρι τοϋ 1333, ό'τε ΰπεγράφη ή συνθήκη 
τής συμμαχίας κατά τών Τούρκων.

Τό ιστορικόν ενδιαφέρον, τό όποιον προκύπτει εκ τής άναζητήσεως ταυ- 
της, είναι άναντίρρητον θά ήτο ανωφελές να προσπαθήσω νά αποδείξω, ότι 
ή δΰναμις των Τούρκων κατά πολύ ηύξήθη έκ τής έξαπλώσεως αυτών άνά τό 
Αίγαΐον. Έκ των ερευνών μου άλλως τε εις τά Βενετικά αρχεία προέκυψεν 
ότι μεθ’ έκάστην επιδρομήν εις τάς νήσους και τά παράλια τοΰ Αιγαίου οί 
Τούρκοι άπήγον μέρος τών κατοίκων, οΐτινες προωρίζοντο νά αύξάνωσι τό 
στράτευμα αυτών και τούς πιστούς τοΰ Τσλάμ.

Είς τά κατάστιχα Commemoriali della Repubblica, τά όποια είναι 
βιβλία, είς τά όποια οί Βενετοί άνέγραφον τά σημαντικώτερα γεγονότα τής 
πολιτείας καί τά οποία διατηρούνται σώα έν τω κρατικώ άρχείψ τής Βενε
τίας, συναντώμεν μέγαν αριθμόν εγγράφων άναφερομένων είς τά αξιομνη
μόνευτα ταΰτα γεγονότα, τών πειρατειών τών Τούρκων κατά τών ακτών καί 
τών νήσων τοϋ Αιγαίου.

Είς τον 2ον τόμον λ. χ. φυλλον 33 τά εξής γεγονότα αναγράφονται· 
Περί τά μέσα Μαΐου τοΰ 1318, οί Τοΰρκοι ήχμαλώιισαν έν πλώ τον Μάρκον 
Κονταρίνην, έπέδραμον κατά τής νήσου Σαντορίνης έπενεγκόντες πολλάς 
ζημίας είς την νήσον ταΰτην τοΰ Άνδρέου Βαρότση καί συνέλαβον πλείστους 
Κρήτας μετά τών λέμβων των.

Ό Δούξ τής Κρήτης Νικόλαος Τζάνες έ'γραψεν είς τούς Τούρκους παρα- 
πονούμενος, οΰτοι δε φιλικώς άπήντησαν νά ύποδειχθώσιν είς αυτούς αί 
Βενετικαί κτήσεις, όπως μη προσβάλλωσι ταύτας. Παρά ταΰτα όμως περί τά 
τέλη τοΰ μηνός έπέδραμον κατά τής Καρπάθου τοΰ Άνδρέου Κορνάρου 
καί άπεγύμνωσαν αυτήν ανθρώπων καί ζφων. ’Ήδη άπειλοΰσι τήν Κρήτην 
από τής Σητίας, ένωθέντες μετά τών Καταλανών.

Ό Δούξ τής Κρήτης παρεσκευάσθη νά ύποδεχθή αυτούς, κατά τήν 
φυγήν των όμως έγκατέλειψάν τινας τών συντρόφων των.

’Ιδού ή πρώτη Τουρκική αποικία έν Κρήτη, ήτις μετά παρέλευσιν δΟετίας 
έπέπρωτο νά καταστή μοιραία διά τούς Κρήτας, διά τήν καταστολήν τής 
μεγάλης Κρητικής έπαναστάσεως τοΰ 1364, ήτις υπήρξε συνέχεια τής τοΰ 
1363 τοΰ 'Αγίου Τίτου έπονομασθείσα.1

Τον επόμενον μήνα ’Ιούνιον τοΰ αύτοΰ έτους 13182, ό Άλφόνσος 
Fadriquez 3 πειρατεύων άνά τό Αίγαΐον καταδιώκεται υπό τών Βενετών καί 
τοΰ Δεσπότου 4· διά τήν σωτηρίαν του στέλλει πρεσβευτάς προς τον Αύτοκρά-

1 "Ορα Ήμερολόγιον Μ. Ελλάδος. 1927 άρθρον μου.Ή Κρητική αποστασία τοΰ 1363.
2 Φυλλον 31°ν τοΰ 2°ν τόμου Commemoriali.
3 Υιός τοΰ Φρειδερίκου βασιλέως τής Σικελίας.
4 Υίοΰ τοΰ Λύτοκράτορος Κ/πόλεως.
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τορα, συγχρόνως όμως στρατολογεί έν Τουρκία. Οί ούτω προσκληθέντες 
Τούρκοι, εκείνοι, οΐτινες είχον έπιδράμει κατά τής Σαντορίνης, έπετέθησαν 
κατά τής Εύβοιας.

Έκ τών Βενετικών κατάστιχων θά ήδυνάμεθα νά άρυσθώμεν πολυαρί
θμους τοιαΰτας έπιδρομάς αΐτινες έλαβον χώραν επί μακράν σειράν ετών είς 
τάς νήσους καί τά παράλια τοΰ Αιγαίου, κατά τών κτήσεων τοΰ Αύτοκράτο- 
ρος, τών Βενετών καί άλλων ηγεμόνων. Έάν δέ επί τή βάσει τών ανεκδότων 
τούτων πηγών ήθελε γραφή ιστορική άφήγησις, τότε μόνον θά ήτο δυνατόν 
νά μορφώσωμεν ιδέαν τών διωγμών, τούς οποίους ύπέστησαν οί κάτοικοι τών 
νήσων τούτων κατά τό πρώτον τέταρτον τοΰ 14ου αίώνος, ευρισκόμενοι υπό 
τό κράτος αδυνάτων κυριάρχων.

Ή ανώμαλος αυτή κατάστασις τοΰ Αιγαίου, ό φόβος τοΰ άποικισμοΰ 
καί ή απαγωγή τών κατοίκων, υπήρξαν ή αφορμή, όπως οί Βενετοί άναλά- 
βωσι τήν πρωτοβουλίαν αμυντικών μέτρων κατά τής ακατάσχετου ορμής 
τών Τούρκων.

Πρώτη απόπειρα συνασπισμοΰ τών ενδιαφερομένων κρατών είς τό 
Αίγαΐον κατά τών Τούρκων άναφέρεται είς τά κατάστιχα τής Βενετικής 
Γερουσίας, σειρά Deliberazioni del Senato. Misti, τήν 7 Ιουλίου 1332. 
Πρόκειται περί διατάγματος απευθυνόμενου προς τόν Δοΰκα τής Κρήτης 
καί τόν Βάϊλον Εύβοιας, δΓ ου ή Γερουσία ή συμβούλων τών Παρακλήτων, 
γνωρίζει είς αυτούς ότι όφείλουσι νά συνεννοηθώσι μετά τοΰ Μ. Μαγίστρου 
τών ιπποτών τής Ρόδου καί τών άλλων κυριάρχων έν τώ Αίγαίω, οΐτινες θά 
έπεθύμουν νά συμμαχήσωσι κατά τών Τούρκων καί νά διαπραγματευθώσι 
μετ’ αυτών τήν ναυπήγησιν στόλου, προς τόν σκοπόν τούτον. Τό θέσπισμα 
τοΰτο εισέρχεται είς τάς λεπτομέρειας καί κανονίζει, ότι ό Βάϊλος Εύβοιας 
ώφειλε νά συνεννοηθή μετά τών κυριάρχων Νικολάου Σανούδου, Βαρθολο
μαίου Γκίζη καί άλλων καί μετά τοΰ Βαΐλου Κωνσταντινουπόλεως, όστις 
ώφειλε νά πείση τόν Αύτοκράτορα νά τόν διορίση πληρεξούσιόν του καί νά 
άναθέση είς αυτόν τόν εξοπλισμόν τοΰ στόλου εναντίον τών Τούρκων. Παρό
μοιας διαπραγματεύσεις θά διεξήγε καί ό Δούξ τής Κρήτης μετά τοΰ Μ. 
Μαγίστρου τών ιπποτών τής Ρόδου καί μετά τοΰ Νικ. Σανούδου συγκυριάρ- 
χου Εύβοιας ό Βάϊλος Εύβοιας.

Ή ταχύτης καί ή προθυμία, μεθ’ ών ένήργησεν έν τή περιπτώσει ταύτη 
ή Βενετική πολιτεία, έσχεν ώς αποτέλεσμα τήν έπιτυχίαν τής συμμαχίας κατά 
τών Τούρκων. Τήν 30 Νοεμβρίου τοΰ 1333 βλέπομεν είς τό βιβλίον τών 
πληρεξουσιοτήτων (Syndieati) τόμος 1°« (1329- 1426) τήν προς τόν εύγενή 
’Αντώνιον Δάνδολον δοθεΐσαν έντολήν, ύπό τοΰ Δόγου Βενετίας έν όνόματι 
αύτοΰ καί τής κοινότητος Βενετίας, παρουσία τών νοταρίων τής Δουκικής 
καγκελλαρίας, δΓ ής δ ανωτέρω Δάνδολος έξελέγη σύνδικος καί πληρεξούσιος 
τής Βενετικής Πολιτείας, όπως έλθη είς διαπραγματεύσεις μετά τοΰ Αύτοκρά-
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τορος Κωνσταντινουπόλεως και τοϋ Αίδεσιμωτάτου Helyon de Villeneuve 
Μ. Μαγίστρου τοΰ αγίου οίκου τοϋ 'Αγίου Τωάννου, των 'Ιεροσολύμων, 
προς τον σκοπόν νά έξοπλίσωσι και πάρασκευάσωσιν δ,τι ήθελεν άποφασι- 
σθή υπό τής συμμαχίας, ήτις συνήφθη κατά των Τούρκων, των εχθρών τής 
Χριστιανικής πίστεως. Συγχρόνως ωφειλε νά συνεννοηθή περί τοΰ τόπου τής 
συγκεντρώσεως των δυνάμεων τής συμμαχίας ταύτης, ήτοι των έξωπλισμένων 
κάτεργων καί τών πολεμιστών. Επίσης ωφειλε νά διαπραγματευθή μετά τοΰ 
Βασιλέως τής Κύπρου ή τοΰ πληρεξουσίου συνδίκου του, δπως λάβουν μέρος 
εις τήν συμμαχίαν.

Ή συμμαχία αυτή, ως προκύπτει εκ τών εγγράφων, συνήφθη τότε, διότι 
κατά Δεκέμβριον τοΰ αύτοΰ έτους οί Κρήτες διά πρεσβείας των έζήτησαν την 
αποστολήν χιλίων βαλλισταρίων μετά τεσσάρων κατέργων εκατόν κωπηλατών 
έκάστου καί δύο έξωπλισμένων φορτηγών πλοίων, διά την εαυτών ά'μυναν 
κατά τών Τούρκων. Ή Βενετική Γερουσία δμως άπήντησεν εις τούς πρε- 
σβευτάς τών Κρητών, δτι έδόθησαν διαταγαί προς αποστολήν ίκανοΰ αρι
θμού βαλλισταρίων, καί εξοπλισμόν ενός κατέργου, τό όποιον μετά δύο Κρη
τικών κατέργων θά έλάμβανον μέρος εις τους αγώνας τών συμμάχων, έκρί- 
νοντο δε αρκετά ταΰτα διά την ά'μυναν τής Κρήτης κατά τοΰ έχθροΰ τής 
πίστεως.

Τό μάλλον περίεργον δμως εις την πρεσβείαν ταύτην είναι, δτι οί πρε- 
σβευταί έζήτουν τήν άδειαν νά διαπραγματευθώσι την ειρήνην μετά τοΰ 
Όρχάν, δπως δυνηθώσι νά λάβωσι παρ' αΰτοΰ σίτον, ίππους καί άλλα ζώα. 
Ώς ήν Ιπόμενον, ή Γερουσία άπήντησεν δτι διετάχθησαν ό Δούξ Κρήτης καί 
οί σύμβουλοί του, νά ένεργήσωσι συμφώνως προς τό συμφέρον τής πολιτείας 
καί νά έκτελέσωσι τάς διαταγάς αυτής.

Παρεμπιπτόντως θά αναφέρω ακόμη δτι ό Mas Latrie, εν τη ιστορία 
του τής Κύπρου (τόμ. 3 σ. 725) άναφέρεται εις τρία έγγραφα άφορώντα εις 
τό σχέδιον τό όποιον συνέλαβεν ό Βασιλεύς τής Γαλλίας Φίλιππος ό ΣΤ', 
δπως άναλάβη σταυροφορίαν κατά τό αυτό έτος 1333, τή είσηγήσει Πέτρου 
De la Palu, πατριάρχου 'Ιεροσολύμων έπανελθόντος έξ ’Ανατολής.

Τό σχέδιον τοΰτο ύπήρξεν άνευ αποτελέσματος, κατά τον Mas Latrie, 
έν τφ 3^ τόμφ δμως τών Comraemoriali άναφέρεται, δτι ό Βασιλεύς τής 
Γαλλίας γνωστοποιεί είς τον Δόγην, δτι ό Πάπας άνέθηκεν εις αυτόν τήν 
αρχηγίαν σταυροφορίας, παρεκάλει δε νά τώ άποσταλώσι πρεσβευταί, δπως 
γνωματεύσωσι καί γνωρίσωσιν είς αυτόν τήν βοήθειαν, τήν όποιαν θά ήδύ- 
ναντο νά συνεισφέρωσιν οί Βενετοί.

Έκ τών Βενετικών λοιπόν πηγών προκύπτει δτι ή κατά τών Τούρκων 
συμμαχία, συνήφθη κατά τό 1333 καί δτι διωρίσθη αρχηγός τών κατά τών 
Τούρκων δυνάμεων τής Βενετίας, υπό τον τίτλον «Capitaneo Unionis», 
δτι ή διάρκεια τής συμμαχίας ώρίζετο πενταετής καί δτι σκοπός αυτής ήτο
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ή σωτηρία τών Χριστιανών τής Ρωμανίας καί τών κτημάτων των, προσέτι 
δέ δτι ό καπετάνος τής συμμαχίας ώφειλε νά ενεργή κατά τοιοΰτον τρόπον, 
ώστε νά μη δυσαρεστήση τόν Αύτοκράτορα τής Κωνσταντινουπόλεως καί 
τόν Μέγαν Μάγιστρον τών ιπποτών τής Ρόδου, διά νά μη χαλαρωθή ή συμ
μαχία. Οί Βενετοί περί πολλοΰ έχοντες την κτήσιν τής νήσου Εύβοιας, ήτις 
διέτρεχε μεγαλύτερους κίνδυνους τής νήσου Κρήτης, έπεθύμουν, δπως αυτή 
καταστή τό όρμητήριον τής συμμαχίας. Έπί τοΰ αντικειμένου τοΰτου αί όδη- 
γίαι προς τόν καπετάνον τής συμμαχίας είναι έκτενέστεραι.

Έν τώ μεταξύ ή Γερουσία τής Βενετικής πολιτείας, πληροφορηθείσα 
δτι διχόνοια άνεφύη μεταξύ τών Τούρκων καί δτι ό Μ. Μάγιστρος έπρόκειτο 
νά προέλθη εις συνεννόησιν μετά τοΰ Όρχάν, δπως εύχερέστερον πολεμήση 
τούς άλλους Τούρκους, έγραψε προς τόν καπετάνον τής συμμαχίας περί τής 
διχονοίας ταύτης καί συνίστα, δπως ούτος ενεργήση εκ συμφώνου μετά τών 
άλλων συμμάχων έπί τοΰ ζητήματος τούτου τής συνεννοήσεως μετά τοΰ 
Όρχάν ή τών άλλων Τούρκων, προς εύόδωσιν τοΰ σκοπού τής συμμαχίας. 
’Αρχηγός τών άλλων Τούρκων ήτο ό Καρμινιάν.

Ό τόπος τής συγκεντρώσεως τών συμμαχικών δυνάμεων έγένετο άντι- 
κείμενον πολλών συζητήσεων καθ’ δλον τόν μήνα Νοέμβριον. 'Ως άνωτέρα) 
άναφέρεται, οί Βενετοί έφοβοΰντο την απώλειαν τής νήσου Εύβοιας, διά 
τούτο προέτειναν ταύτην εις τούς συμμάχους ως βάσιν τοΰ ηνωμένου στόλου, 
διά νά δύνανται νά την ύπερασπίσωσιν, έν περιπτώσει κινδύνου. Φαίνεται 
δμως δτι έκαστος τών συμμάχων, διά την αυτήν αιτίαν, έπεθύμει την διαχεί- 
μασιν τοΰ στόλου εις λιμένας του. Πρός τούτο οί Βενετοί διεμήνυσαν προς 
τόν πρεσβευτήν των δτι ώφειλε νά μεταβή πρός τόν Βασιλέα τής Κύπρου 
καί νά τόν καταπείση, δπως λάβη μέρος εις την συμμαχίαν καί συζητήση 
μετ’ αύτοΰ έπί τοΰ ακανθώδους τούτου ζητήματος. Συμφώνως πρός άλλα 
έγγραφα τοΰ αύτοΰ μηνός, ώφειλε νά μεταβή πρός τόν Βασιλέα τής Κύπρου 
συνοδευόμενος ύπό τοΰ πρεσβευτοΰ τών ιπποτών τής 'Ρόδου, νά συνεννοηθή 
δέ συγχρόνως μετά τοΰ Τούρκου αύθέντου Καρμινιάν.

Τήν 21 Δεκεμβρίου ό νούντσιος τοΰ Πάπα Βερτράνδος, αρχιεπίσκοπος 
Βρέδης, ήλθεν εις Βενετίαν διά τό ζήτημα τών Τούρκων καί υπέβαλε διά
φορα έρωτήματα, τά όποια συνεζητήθησαν μετά τών σοφών1. Τά έρωτήματα

ναντο νά άντιστώσιν εις τάς δυνάμεις τών Τούρκων. Εις τούτο άπήντησαν οί 
Βενετοί, δτι αληθές είναι, δτι αί δυνάμεις τών Τούρκων είναι μεγάλαι εις τε 
τό έσωτερικόν καί τό έξωτερικόν τής Τουρκίας, άλλ’ δτι μετά τών 50 ούζε- 
ρίων καλώς εξοπλισμένων δι’ εκατόν είκοσι κωπηλατών έκαστον, έφ’ έκάστου 
τών οποίων νά έπιβαίνωσιν εΐκοσιν ίππόται μετά τών ίππων των καί τών

1 2oqpoi=Savii. Οί Savii άπετέλουν μέρος τής Αυθεντίας, ήσαν δέ τρόπον τινά οί 
υπουργοί σύμβουλοι τοΰ στέμματος.
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αναγκαίων οπλών και τεσσαράκοντα κάτεργων έξωπλισμένων διά διακοσίων 
άνδρών πληρώματος, ήλπιζον δτι ηθελον δυνηθή να έκμηδενίσωσι τούς 
Τούρκους κα'ι ούτω να σώσωσι τούς Χριστιανούς τής 'Ρωμανίας. Ή παρα
σκευή αύτη ώφειλε νά προετοιμασθή προ τοΰ προσεχούς θέρους μετ’ έπιμε- 
λείας, εάν ηθελον νά έμποδισθώσιν οί Τούρκοι νά αύξήσωσι τάς δυνάμεις 
των. 2ον Οί Βενετοί εύμενώς άπέβλεπον είς την σωτηρίαν των Χρισιια- 
νών και τής χώρας τής 'Ρωμανίας; Είς ταύτα άπήντησαν δτι, αί δυνάμεις 
των είναι πολύ κατώτεραι, έν παραβολή προς τάς εξαιρετικός δυνάμεις των 
απίστων, καί δτι δεν θά ήδύναντο νά άναλάβωσι μόνοι τήν εκστρατείαν, 
άλλ’ δτι θά ένήργουν είς τρόπον ώστε νά ύπερασπίσωσι τούς Χριστιανούς 
μετά τού ζήλου, τον όποιον εμπνέει ή πίστις έκ τοΰ βάθους τής καρδίας. 
3ον Ποία θά ήτο ή βοήθεια, ής θά είχον ανάγκην, όπως έπιτύχωσι τούτο; 
Είς τό τρίτον τούτο ερώτημα οί Βενετοί άπήντησαν, δτι σκοπός αυτών δεν 
ήτο ή έπαύξησις τοΰ κράτους των, αλλά μόνον ή ύποστήριξις τής πίστεως 
καί ή έκμηδένισις τών απίστων, δτι ήσαν έτοιμοι νά έξοπλίσωσι προς τον 
σκοπόν τούτον, δι’ εξόδων των, δέκα κάτεργα μετά πληρώματος διακοσίων 
ενόπλων άνδρών, επί οκτάμηνον. Πλήν τούτου ήσαν έτοιμοι νά δανείσωσι, 
τή υποδείξει τής αγίας "Εδρας, τά άναγκαιούντα χρήματα προς εξοπλισμόν 
δώδεκα ούζερίων, επί τών οποίων θά ήδύναντο νά επιβιβασθώσιν οί ίππόται 
μετά τών ίππων των καθώς καί δσα φορτηγά πλοία θά ήσαν άναγκαΐα προς 
μεταφοράν τών τροφίμων, τών άνδρών πληρώματος, τών στρατιωτών καί 
τών κτηνών.

Έκ τής πρεσβείας ταύτης οί Βενετοί έκριναν περί τοΰ μεγέθους τού 
ενδιαφέροντος τού Πάπα διά τήν κατά τών Τούρκων συμμαχίαν, διά τούτο 
μετά τήν άναχώρησιν τού παπικού πρεσβευτού άρχιεπισκόπου Βερτράνδου, 
άπέστειλαν ίδιον πρεσβευτήν, τον υιόν τού Δουκός τής Κρήτης Βλάσιον 
Ζένον, δστις τότε μόλις είχεν έκλεγή πριμικήριος Κρήτης. Ούτος έβεβαίωσε 
τον Πάπαν εξ ονόματος τών Βενετών, δτι, αν καί βεβαρημένοι έκ τών συν
εχών πολέμων, ήσαν πρόθυμοι έν τούτοις νά θέσωσιν εις τήν διάθεσιν τής 
συμμαχίας, δέκα κάτεργα, συμφώνως προς τήν έπιθυμίαν τού Πάπα, τού 
Βασιλέως τής Γαλλίας καί τών άλλων κυριάρχων. Τά κάτεργα ταύτα έν 
καιρω έξοπλιζόμενα, ως άπεφασίσθη, ηθελον δράσει μετά συμμαχικών δυνά
μεων προς έκμηδένισιν τών Τούρκων.

Τό κατάστιχον τοΰ 1334 περιλαμβάνει πλήθος έγγράφων άφορώντων 
είς τήν συμμαχίαν κατά τών Τούρκων καί τον καπετάνον τών Βενετών, δστις 
έφερε τον τίτλον «Capitaneo Unionis*.

Τέλος κατά τον Μάρτιον τού 1334, είδος συνδιασκέψεως έλαβε χώραν 
έν Ρώμη, καθ’ ήν ή Βενετία άντεπροσωπεύθη υπό Άνδρέου Βασιλείου, 
πρώην πρεσβευτού, πλησίον τού Πάπα Ίωάννου ΚΒ' καί υπό Ίωάννου Γρα- 
δενίγου, πρεσβευτού, ό Πάπας υπό τού καρδιναλίου τού 'Αγίου Στεφάνου τού
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Τσέλιο, ό Βασιλεύς τής Γαλλίας υπό Ούγου Κυιρέ (Ouiret) και Γουΐδωνος 
Μπωντέ (Baudet) πρύτανεως Παρισίων, καί τό τάγμα τών ιπποτών τής Ρόδου 
υπό αντιπροσώπων, οΐτινες δεν κατονομάζονται. Κατά την συνδιάσκεψην ταΰ- 
την άπεφασίσθη, δπως άποτελεσματικώς καταπολεμηθώσιν οί Τούρκοι. Προς 
τούτο οί μεν συμβαλλόμενοι άνελάμβανον να άποστείλωσιν εις Εύ'βοιαν κατά 
τόν προσεχή Μάϊον, τεσσαράκοντα εξ κάτεργα φέροντα προμήθειας δυναμέ- 
νας νά έπαρκέσωσιν επί πεντάμηνον, οί δέ ά'λλοι συνυπογράψαντες την συμ- 
μαχίαν, ώρίζετο δτι ήθελον συντελέσει εις την συγκέντρωσιν τών δυνάμεων, 
διά τής αποστολής τού συμφωνηθέντος αριθμού κάτεργων, ήτοι: Ή Ρόδος 
διά δέκα, ή Βενετία επίσης, ό Βασιλεύς τής Κόπρου δΓ εξ, ό αύτοκράτωρ 
Κωνσταντινουπόλεως δΓ εξ καί ενόπλων στρατιωτών. Ή συνδιάκεψις έβα- 
σίσθη ωσαύτως επί τής βοήθειας, ή οποία θά παρείχετο υπό τού βασιλέως 
τής Σικελίας διά τεσσάρων κάτεργων καί τεσσάρων πλοίων. Επίσης οί 
Γενουαϊοι καί οί ΙΊισανοί θά συνεπλήρουν τάς ελλείψεις.

Αί διαπραγματεύσεις παρασκευών τής εκστρατείας έξηκολούθησαν καθ’ 
δλον τό έτος 1334. Εις τά Βενετικά κατάστιχα δμως ούδεμία συνάντησις ή 
μάχη μετά τών απίστων άναφέρεται. Πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι οί Τούρκοι 
γνωρίζοντες τάς μεταξύ τών διαφόρων κυριάρχων τής εποχής εκείνης συμ- 
μαχίας άπέφυγον έπιμελώς πάσαν συνάντησιν, επί τή έλπίδι δτι ή συμμαχία 
θά διελόετο τάχιστα καί τότε θά ήδύναντο νά δράσωσιν ά'νευ κινδύνων.

Ταύτα εν γενικαΐς γραμμαΐς ως προς την συναφθεΐσαν συμμαχίαν κατά 
τών Τούρκων τφ 1333 υπό τών κυριάρχων τοΰ Αιγαίου κρατών. Έκ τής 
άψηγήσεως ταύτης φανερά καθίσταται ή κατάστασις τής Αυτοκρατορίας, ήτις 
περικυκλουμένη πανταχόθεν ύπό τής νεαράς Τουρκικής έθνότητος δεν ήτο 
ικανή νά άντιτάξη έν τφ Αίγαίφ στόλον ίσχυρότερον τών εξ κατέργων καί 
ολίγους λογχοφόρους στρατιώτας. Ό Βασιλεύς τής Κύπρου καί ό Μ. Μάγι- 
στρος τών ιπποτών τού 'Αγ. Ίωάννου τών 'Ιεροσολύμων έθεωρούντο ύπό 
τών Βενετών σημαντικώτεροι παράγοντες τής πρόσω ’Ανατολής. Πλήν τού
του προκύπτει δτι ή πολιτική τής ’Ανατολής διηυθύνετο ύπό τών Βενετών, 
αί δέ ύποχωρήσεις αί γενόμεναι ύπ’ αυτών προς τόν Πάπαν ούδένα ά'λλον 
σκοπόν είχον, είμή νά προσεταιρισθώσιν αυτόν, δπως διά τής επιρροής του 
προσελκύσωσιν εις τήν συμμαχίαν τούς καθολικούς κυριάρχους.

Έν παραρτήματι παραθέτω τά σημαντικώτερα τών άναφερομένων 
εγγράφων.

Ή κατά τόν ΙΔ' αιώνα α' συμμαχία των κρατών τοΰ ΑΙγαίου κατά τών Τούρκων. 289
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ΕΓΓΡΑΦΑ

Regis trο /j. f° 21. Deliberazioni Senato. Misti. 1332 Vii Julii. Scrip turn 
fuit Duche Crete et Baiulo Nigropontis de unione facienda contra Turchos.

Cum foret captum in rogatis, super facto Turchorum quod 
responderetur duche et consiliariis Crete quod cum Magistro Hospi- 
talis et aliis quos viderent habere amititiam contra Turchos, tracta- 
rent de faciendo armatam contra eos et que haberent hue scriberent 
et modo simili captum foret de scribendo baiulo et consiliariis Nigro
pontis, quod cum D. Nicolo Sanuto et Bartholomeo Gisi et aliis, 
facere deberent. Et nunc propter treuguam factam cum D. Impe- 
ratori Constatinopolis videatur quod per Baiulum nostrum iturum 
ad presens in Constantinopoli melius et cicius dicta Unio poterit per- 
tractari. Vadit pars quod commitatur dicto Baiulo, quod cum recepe- 
rimus, nova patentia de Turchis; tamen per litteras duche et consi
liariis Crete, quam baiulo et consiliariis Nigropontis, et per illas de 
Creta habuerimus quod dictus Imperator Constantinopolis commita- 
verat eos ad armatam faciendam contra Turchos pro conservatione 
partium Romanie, debeat dictus Baiulus Constantinopolis caute et 
solicite et quam breviter facere poterit procurationem apud D. Impe- 
ratorem predictum quod velit ponere, ad faciendum dictam armatam 
contra Turchos predictos persentiendo firmiter de voluntate sua et 
de illo quid facere et ponere vult ad armatam predictam, continuam 
faciendam inducendo eum, cum illis verbis que ipsi baiulo videbitur 
et que dominationi ipsi baiulo committere videbitur ad opus pre
dictum et dicendo sibi; quod si ponet et dabit ad dictam armatam 
faciendam illud suum auxilium quid erit conveniens in hoc, et que 
habuitur et extraserit dictus baiulus a dicto D. Imperatori, nobis 
celeriter denotet, et etiam duche et consiliariis Crete et Baiulo et 
consiliariis Nigropontis quibus committimus, quod que fecerint super 
predictis. Similiter Duche et eius Consiliariis cum Magistro Hospita- 
liorum, et baiulo et consiliariis Nigropontis cum D. Nicolao Sanuto 
condominatoribus Nigropontis quibus etiam dicatur de nostra bona 
voluntate quod nobis et ipsi baiulo Constantinopoli denotet ac sibi 
ad invicem omnes, ut sciatur quid est agendum, et sic eis committa- 
tur, et pro inducendo dictum Imperatorem et predictos de Romanie 
ad dictum opus, scribant litteras eis sicut dominio videbitur esse 
necesse, et detur dicto baiulo litteram dictam Imperatori seu eius 
exarchos, sicut videbitur quam super hoc misit Duche et consiliariis 
Crete ut sit de predictis melius informatus.
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Regislro 15.fi 5 °- Senate Deliberazioni Misti. 1332) ’3 Decemhri.

Consilium Dominorum Johannis Quirino Petri de Canali 
et Pauli Diedo sapientium.

Capta.
Quod super ambaxata ambaxatoris Crete, scilicet, super capitulo 

armandi in Creta duas galeas pro Unione contra Turchos examina- 
tis omnibus excusationibus et intellects dicte ambaxate et examina- 
tis quoque et consideratis conditionibus insule Crete, ac habita cola- 
tione cum hiis qui antea rectores fuerunt in insula Crete de statu 
possibilitate et conditione dicte insule, atque attento et considerato 
in quantum utilis et necessaria est dicta Unio pro securitate et bono 
insule Crete, videtur sapientes quod per illos de insula Crete armen- 
tur pro dicta Unione due galee sicut captum fuit in Rogatis. Et sicut 
mandetur duche et consiliariis Crete quod faciant eas armari. Verum 
de expensis necessariis fiendis pro armata ipsarum duarum gatearum, 
duclia et consiliarii Crete, provideant, faciant, et ordinent quod sol- 
vantur aut per impositionem datiorum aut per militias et serventa- 
rias et per fochos totius insule, babendo super inde consilium cum 
illis qui eis videbuntur, sicut eis utilius et melius videbitur et maxi- 
me iustum et rationabile; remanendo nichilhominus in debito dicto- 
rum duclie et consiliariis faciendi solvi dictis expensis, sicut eis vide
bitur melius et utilius pro lionore nostro et bono negotii prelibati. 
Et etiam procurare debeant quod clerici insule Crete solvere debeant 
pro dicta oportunitate et armata, sicut liberaliter obtulerunt id quid 
conveniet quod tamen necessario et utili.

Et ut in armata galearum predictarum non sit deffectus pecunie, 
quia forte non ita cito, exigetur pecunia que exigi debebit pro dicta 
armata quod mandetur duche et consiliariis, quod de depositis que 
sunt in camera communis Crete accipere debeant mutuo pecuniam 
necessariam pro dicta armata et quod solicitare debeant exigi facere 
pecuniam que solvi et exigi debebit pro armata dictarum galearum 
et restituere et redere pecuniam, acceptam de dictis depositis de pri- 
mis denariis qui fuerint exacti. Item quod dictas galeas armare bene 
debeant et de bona gente, scilicet ad sbarolum... de pope... in prora, 
et insuper habeant quilibet galea arceros XX, et habeant ipse due 
galee unum nobilem dominem supracomitum cum salario lib. Ill 
grossorum in tnense et familia, sicut habent supracomiti nostri de 
Venetiis. Et quod galee predicte coredo et arma parentur aptentur et 
furnientur ad expensis nostri communis.
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f° 34 Ν° 253·

Deitherazioni Senate. Misti. Registrο i6. Die XVI Octubri 1333.

Capta.
Ad factum autem mittendi Rodum aliquam sufitientem personam 

pro firmatione Unionis predicte, quod petit dictus Dominus Magi- 
ster, ut continetur in capitulis, missis nostro capitaneo, per eundem 
respondeatur. Nostro capitaneo Unionis, quod miramur quodam modo 
de petitione dicti magistri in facto dicte persone mittende, quoniam 
Unio ipsa usque ad quinquenium est firmata, ut apparet publicis 
documentis, et sumus etiam, quod servantibus partibus, sicut nos 
facere intendimus pro parte nostra, id quid fuit in confectione dicte 
Unionis firmatum, deo previo, in honorem et augumentum partium 
redundabit, propter quod non est opus ad ipsum magistrum, dicta 
occasione personam aliquam destinari, cum non sit necessarie refi- 
cere, quod diutius est prefectum.

Et propterea procuret suo posse capitaneus supradictus, quod 
ipse magister contentus sit, sicut esse debet de Jure, de Unione fir
mata, et de conventionibus contends in ea, et quod eas, ut speramus 
et promisit, effectualiter adimpleat et observet, de quibus omnibus 
etiam dicto magistro scribatur in ilia forma, que dominationi con
veniens apparebit. Omnes de parte.

f° 34 r. N° 254.

Deliberazioni Senato. Misti. Registro 16 Die XVI Octubri 1333.

Capta.
Et quia ex notificatione facta nostro duche Crete per dictum 

magistrum, habetur de discordia orta inter Turchos, et de composi- 
tione, quam idem magister suadet fieri debere cum Orchani Turcho, 
ut possit comodius attendi ad persecutionem aliorum Turchorum, 
scribatur eidem nostro capitaneo Unionis de discordia supradicta, et 
sibi comittatur, quod consideratis omnibus considerandis pro nostro 
honore, scilicet dicta unio, ut credimus, firma erit, fatiat similiter cum 
predictis dominis Unionis, seu cum presidentibus armatarum ipsa- 
rum in facto dicte compositionis, tam cum dicto Orchani, quam 
etiam cum aliis Turchis, cuni quibus ipsi capitaneo nostro et dictis 
dominis, seu eorum presidentibus videretur de faciendo concordiam, 
sicut utile videbitur dicto capitaneo nostro pro bono Unionis pre
dicte, et conservatione Nigropontis et Crete, et aliarum terrarum et
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locorum nostrorum partium Romanie. Si vero dicta Unio non duraret, 
seu non videretur dominis Unionis predictis, seu presidentibus arma- 
tarum ipsarum, quod armata Unionis pro hac hyeme stare deberet 
in mari, propter quid idem capitaneus noster Venetiis remearet, im- 
perfecto negotio conipositionis predicte, committatur factum dicte 
compositionis nostro Duche et consiliariis Crete, et Baiulo et consi- 
liariis Nigropontis, quibus scribatur, quod similiter cum Domino Im- 
peratori Constantinopolis, et domino Magistro Hospitalis vel cum 
eorum nuntiis, ad hoc mandatum liabentibus, si dicta Unio firma 
erit, vel per se solos, si dicta Unio non duraret, facere possint in facto 
dicte compositionis, tam cum dicto Orchani, quam etiam cum aliis 
Turchis, ut dictum est, sicut crediderint et putaverint fore opus, pro 
bono et conservatione Nigropontis, et Crete et aliarum terrarum et 
locorum nostrorum partium Romanie. Et scribatur dicto nostro capi- 
taneo Unionis quod... recedetur de inde occasione Venetiis remeandi, 
scribat nostris, Duche, Baiulo et eorum consiliariis supradictis, si 
dicta Unio firma est, vel non, ut sciant, quem modum tenere debent 
in facto conipositionis predicte.

Non O — non sinceri 1—omnes alii de parte.

f° 33t0 N° 250.

Deliherazioni Senato. Misti. Registro 16 Die XXVI Octubri 1333.

Capta.
Examinatis litteris et novis Turchorum et Romanie consulunt 

sapientes, quod scribatur nostro capitaneo Unionis, quod optamus, 
sicut possumus, quod ipsa Unio continue firma sit, nec usque ad 
tempis aliis firmatum quinquenii infringatur, cum cernamus dictam 
Unionem fore conservationem Christieolarum Romanie, et ipsis par- 
tibus fructuosam. Et quod cum domino Imperatori Constantinopolis, 
et cum Dom. Magistro Hospitalis solicite quantum potest, seu cum 
presidentibus armatarum ipsorum dominorum per illam viam que 
sibi utilior apparebit, quod dicta Unio duret, et quod armate reti- 
nende per ipsos dominos in Unione premissa, continue et quolibet 
tempore, similiter sint ad servitium et bonum dicte unionis, sicut in 
ejus confirmatione sint inter partes promissum, cum pro parte nostra 
omnino intendainus servare id quid per nos promissum fuit in dicto 
facto, et quod armata nostra continue ibi sit, sicut fuitur opportunum. 
Et si firma manebit Unio, ut speramus, scribatur dicto capitaneo, 
quod gens Crete necessaria est in insula Crete propter conditiones et 
novitates imminentes in illis partibus, sicut novit, et quod propterea
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in Cretam remittat suas duas galeas, et quod accipiat et retineat 
secum duas de galeas, que sunt ad Culfi custodiam deputate, ut 
habeat numerum completum sex galearutn, quas pro parte nostra 
tenere debemus in Unione prefata, et siqui homines deficentur in 
dictis sex galeas quas secum retinebit, accipiat de illis aliarum galea- 
rum Culfi, et de ipsis suppleat numerum defitientium sibi, ita quod 
dicte sex galee plenarie sint furnite, cum quibus similiter cum arma- 
tis dominorum ipsorum in Unione promissis remaneat ad servitium 
dei et bonurn Unionis predicte, et similiter cum aliis armatis predictis, 
procurret faciat id quid sit bonum agendorum et honor noster, sicut 
de ipsis speramus, et quod suo loco et tempore providebimus, sicut 
opus fuerit, de refrescando armatam Unionis predicte. Et remanente 
ipsi capitaneo, cum dictis sex galeis in Unione premissa, post quam 
nostre armate omnes Venetiis redierint, ordinet, quod capitaneus Culfi 
cum galeis sibi remanentibus, Venetiis revertatur, servante tamen 
ipso capiteneo culfi in reditu suo, in facto levandi mercationes id 
quid pridie sibi fuit per Ducales litteras denotatum, et sic scribatur 
dicto capitaneo Culfi, quod debeat observare, si vero pro parte domi
norum nostrorum, Unio remaneret, ve! non videretur ipsis dominis 
de retinendo in mari, quantum per hac hyeme, armatam Unionis pre
dicte, scribatur capitaneo supradicto, quod commune nostrum sustinet, 
et est pro sustinendo expensas et maximas gravitates, tam pro facto 
Nigropontis et Crete, quam aliis multis rationibus et causis, quas 
potest satis verisimiliter cogitare. Et quia optamus conservationem 
civitatis Nigropontis, sicut possumus, nec sumus ita de hinc infor
mal de statu et conditionibus civitatis prefate, sicut est ipse, qui ad 
oculum vidit factum, committimus sibi et Baiulo nostro Nigropon
tis, quod in casu predicto; videlicet quando non esset firma Unio, vel 
quando alii domini Unionis volent pro hac hyeme tenere in mari 
armata Unionis, ut dictum est, dimittant in civitate Nigropontis gen- 
tem in ilia quantitate, que sibi et dicto Baiulo videbitur opportuna, 
pro conservatione solum civitatis predicte, liabendo semper respec- 
tum ad expensis, et gravitates predictas, et quam gentem de armata 
Unionis et culfi accipiant de melioribus et de illis, qui in dicta civi
tate libenter valuerint remanere. Et quia non esset utile quod idem 
capitaneus deberet in conducendo secum galeam vel galeas vacuas 
fatigari, scribatur sibi, quod secundum numerum gentis, que remane- 
bit ad custodiam civitatis predicte, relinquat etiam nostro baiulo ibi 
galeam, vel galeas, quam, vel quas idem baiulus ibi'faciat comode eon- 
servari, de quibus omnibus scribatur, sicut opus fuerit, baiulo supra-
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dicto, Et hiis expletis idem capitaneus Unionis Venetiis revertatur. 
Verum si idem capitaneus se reperiret a Mothono citra versus Vene
tiis, in casu predicto, silicet quando unio facta esset, vel quando 
non videretur presidentibus predictis, quod armata predicta deberet 
remanere in mari hac hyeme, commitatur sibi, quod mittat Nigropon- 
tis unam de suis galeis bene furnitam que liabeat ballistarios 
superfluos in ilia quantitate que sibi necessaria videbitur, pro custo- 
dia solum civitatis Nigropontis, que faciat viam de Creta, et accipiat 
libras sexagintas grossos de illis quas portavit ser Bernardus Justi- 
nianus, et dictos denarios conducat et consignet baiulo et consiliariis 
Nigropontis, et ibi rnaneat dicta galea cum dicta gente et ballistarios 
ad custodiam civitatis predicte. Si vero idem capitaneus dimisisset 
ita frumenta de gente civitatem Nigropontis, quod non videretur sibi 
opus aliarn gentem mittere Nigropontis quod custodia civitatis ordi- 
net quod dicta galea vadat in Creta et accipiat dictam pecuniam, et 
earn portet Nigropontem et postmodo dicta galea Venetiis revertatur.

Non—o— non sinceri 1—omnes alii de parte.
f> jpr Ν» 2pp..

Deliberazioni Senate. Misti. Registro 18. Die XVIII Novembris 1333.

Capta. Quod stemus firmi ad id quid captum est in isto consilio 
super istis factis, scilicet de scribendo, domini regi Cipri, cum hac 
additione, quod in dictis litteris mittendis fiat mentio de eo, quid 
nobis scripsit dominus magister Hospitalis, et quo modo speramus, 
quod miserit Rodum ambaxatores suos, et se posuitur in Unione 
contra Turchos. Et quod, si non misisset eos, vel si eos misisset, se 
posuisset in Unione predicta, in ipsa se ponat sicut pridie captum fuit. 
Verum quare non esset bonum quod pro modica differentia Unio 
remaneret, committatur ambaxatori ituro, quod si domini Unionis non 
contentarentur de loco Nigropontis in quo per formam Unionis, omnes 
armate similiter esse debent, sit contentus de conveniendo in alio 
loco, in quo niaior pars dominorum Unionis seu syndicorum suorum, 
voluerint concordare. Et detur syndicatus dicto ambaxatori ad plenum 
super facto mutandi dictum locum, ut dictum est, et etiam in obli- 
gando nostrum commune nuntio dominis regis Cipri de servanda pro 
parte nostra dicta Unione si in ipsa se ponere voluitur, ut speramus.

f° 3Pt0-

Deliberazioni Senato. Misti. Registro 16. Die XX Novembris 1333.

Ser Besinus Contareno vult supradictam partem quatuor sapien- 
tes cum hac additione, Quod si magister Hospitalis contentus erit de
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Unione, ut captum est, et nuntius domini Regis Cipri non fuitur in 
Rodo, et videbitur dicto magistro quod noster ambaxator cum suo 
nuntio sotiatus ire debeat ad D. Regem Cipri pro bono Unionis pre- 
dicte; tunc ambaxator noster cum nuntio dicti magistri vadat ad D. 
Regem ad procurandum cum illis pulchris verbis, que dominationi 
videbuntur, quod se ponat in Unione predicta. Et si dictus ambaxa
tor ibit ad D. Regem Cipri, scribat nobis per duas manus, et per 
viam Crete, et per aliam viam, que sibi melior apparebit quicquid 
fecerit, et procurret, quod dictus magister armet unum lignum, qui 
si poterit obtinere, remittat galeas Venetiis, et vadat in Cipro cum 
dicto ligno, offendendo quod dicta galea sit necessaria nobis pro factis 
Crete. Et si dictus ambaxator ibit in Cipro liabeat Libr. CCC de 
salario in quatuor mensis, et si ultra stabit, habeat Libr. L in mense. 
Et a die quo recedet de Rodo pro eundo in Cipro de quanto stabit 
in dicta via, possit expendere grossos XII in die, ultra id quid est 
captum ad presens.

Quia rnultis rationibus credibile est quod dominus Rex Cipri 
libenter se ponet in Unione contra Turchos, consulunt, quod si unio 
firma erit, et D. Rex Cipri non misisset Rodum nuntios suos, vel si 
eos misisset non se posuisset in dicta Unione, committatur ambaxa- 
tori ituro, quod ipso expedito a Magistro Hospitalis sicut captum est 
et remanente firma Unione, etiam cum Magistro solo vadat ad D. 
Regem Cipri, et procurret et solicitet, quod se ponat in dicta Unione 
et in ea ponat illud auxilium armate in mari tenende, que sibi con- 
venire videbitur pro augmento fidei, et honore sue Regie Maiestatis 
non possendo tamen stare in Cipro pro predictis, ultra dies XV. Et 
quare omnis labor optat premium habeat iste ambaxator Libr. CCC 
in quatuor mensis, et si ultra staret habeat Libr. L in mense, et 
ducat securn quatuor domicellos indutos habeatque unum notarium, 
unum expensatorem, et unum coquum, et possit expendere soldosIII 
grossorum in die cum notario. Et procuret quod magister predictus, 
si voluerit, mittat suos ambaxatores cum ipso, et quod etiam nuntius 
domini Imperatoris Constantinopolis, si erit Rodi, et voluerit, vadat 
cum eo ad dictum Regem, ut dictum factum possit utilius procurari. 
Et quando etiam dicta Unio firma non esset, committatur dicto am- 
baxatori, quod vadat in Ciprum, et procuret cum dicto Rege, quod 
dicta Unio reformetur, cum dicto magistro, et cum dicto domino Impe- 
ratori, vel cum dicto magistro solo, et quod in ipsa dictus Rex se 
ponat, ut superius continetur et quando nec idem magister, nec dictus 
Imperator velent essent in Unione predicta, procuret, quod idem Rex
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solus ponat se in ipsa nobiscuni. Et in suo recessu de Rodo pro 
eundo in Cipro dictus ambaxator scribat nobis cpiid in Rodo fecerit, 
quas litteras mittat in Creta, ut de hide nobis per nostrum Ducliam 
post modo infra mitantur. Et sit dictus ambaxator capitaneus et rector 
galee, cum qua ibit, et inter gentem dicte galee faciat rectorem et 
iustitiam, sicut faciunt nostri capitanei galearum. Et quia non esset 
bonum quod pro modica differentia, ut supra in parte prima quatuor 
sapientes usque in finem dicte partis continetur.

Ser Marinus Baduario vult partem predictorum trium sapientium 
excepto, quod non vult, quod ambaxator iturus vadat in Ciprum, 
scilicet, si Unio firma non esset saltern cum Magistro solo.

Non 11 non sinceri 6—14.

Senato Seer eta. Syndicati Vol. 11329-1425. f° 16.

In Cristi nomine, anno incarnationis eiusdem M° CCCXXX 111°. 
Indictione secunde, die ultimo mensis Novembris. In ducali palatio 
Venetiis, presentibus, sapient! viro domino Nicolao, Nicolino de Fuga- 
nesco et Andrea de Capite Aggeris, notariis maioris curie ducalis 
Venetiarum, testibus rogatis, et aliis. Illustris et magnificus Dom. 
Franciscus Dandulo dei Gratia etc. cum suis consiliis ad hoc specia- 
liter ordinatis, et sollemniter congregatis, et ipsa consilia cum eidem 
domino Duci, nomine suo et commune Venetiarum, unanimiter et 
concorditer fecerit, constituent et ordinaverit Nobilem 
virum Antonium Dandulo civem Venetiarum, licet absentem, suum 
et dicti communis Venetiarum syndicum actorem et procura
tor em legitimum, et quicquid melius esse duci potest et procuret 
specialiter ad requirendum et procurandum cum serenissimo 
Domino Imperatore Constantinopolis, ac cum reverendo patre Do
mino Helyono1 Magistro Generali Sancte Domus Hospi- 
talis Sancti Johannis, quod observent, arment, mittant et adim- 
pleant, secundum quid proviserunt et tenentur pro forma Unionis 
firmate et habite cum eisdem contra Turchos inimicos S. Fidei Chri- 
stiane et ad afferendum facere mittere et adimplere integre nomine 
ipsius domini Ducis et communis Venetiarum sicut tenetur et promisit 
pro parte sua. Nec non ad providendum, ordinandum, concordandum 
et conveniandum de loco vel locis, in quo, vel quibus et quando, 
dicta Unio, seu galee armate et gentes ipsius Unionis debeant insi- 
mul convenire et esse, non obstante forma, seu aliqua loci expressione 
vel capitulo Unionis predicte. Item ad incipiendum et ad mittendum

1 Elyon de Villanova Γάλλος Μ. Μαγίστρος 1319-1346·
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dominum Regem Cipri, vel suum procuratorem aut syndicum in 
unione predicta, et ad recipiendum ab eo vel eius procuratores, ac 
faciendum eidem pro parte et nomine ipsius domini Ducis et commu
nis Venetiarum et omnern et quamlibet provisionem et obligationem 
necessariam et opportunam cum circa dictam Unionem quam occa- 
sione ipsius Unionis attendendo et observando. Et ad omnia alia et 
singula dicendum faciendum, recipiendum et promittendum que in 
predictis circa predictum fuerit quomodolibet dicenda et facienda, 
et que ipsi constituentes facere possint etc.

Senato Secreta. Syndicati Vol. I 1329-1425 f° i6t0.

Nos Franciscus Dandulo dei Gratia Venetiarum etc. committi- 
mus vobis, cum nostris consiliis, minori, rogatorum et de XL. Viro 
nobili Blaxio Geno de nostro mandato duclie Crete, uniusque consi- 
liariis et plenam nobis concedimus facultatem accipiendi mutuo, 
sive ad presam, sive alio quoque modo supra nostrum comune, et per 
illos terminos qui vobis videbuntur, pecuniam vobis oportunam pro 
armandis et soldizandis tribus galeis, mittendis per vos, de nostro 
mandato ad persecutionem Turcborum. Una cum aliis per Summum 
Ponteficem et alios deputatis, promittentes facere fieri satisfactionem 
illis a quibus sic receperitis pecuniam liuiusmodi, sive eorum nuntiis, 
infra duos menses; postquam vestras litteras receperimus super inde, 
sub obligatione omnium bouorum communis Venetiarum. In cuius rei 
testimonium presentem fieri iussimus Ser Nicolaum de Marsilio nota- 
rium nostrum infrascriptum, et bulla nostra plumbea communiri. 
Anno domini MCCCXXXIIII die VIIII Aprilis Indictione secunda.

Et Ego Nicolaus de Marsilio notarius Venetus iussu prefect! 
domini ducis, scripsi et boleravi. Similis Domino Belletto Civrano Ca- 
pitaneo et Baiulo Nigropontis per una galea1 [ήτοι παρομοία διαταγή 
απεσιάλη προς τον Βαίλον Εύβοιας δπως εξοπλίση εν κάτεργον],

ΣΠ. ΘΕΟΤΟΚΙ1Σ

ΈτηρήΟη η ορθογραφία τών Λατινικών κειμένων.
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