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Ὁρισμὸς καὶ περιοδολόγηση – Χρόνος καὶ τρόπος
ἐπιβολῆς τῆς κυριαρχίας

Γ

έννημα τῆς ελληνικῆς ιστοριογραφίας, ὁ ὅρος «βενετοκρατία» χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴ δήλωση τῆς περιόδου τῆς βενετικῆς κυριαρχίας στὸν
ἑλληνικὸ χῶρο καὶ γενικότερα στὴν ἑλληνολατινικὴ Ἀνατολή. Μὲ τὸν ὅρο,
πάλι, «λατινοκρατία» ὀνομάζεται ἡ περίοδος τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας κατὰ
τὴν ὁποία Εὐρωπαῖοι, ἀνεξάρτητα ἀπὸ ἐθνικὴ καταγωγή, κατέλυσαν μὲ τὶς
σταυροφορικὲς ἐπιχειρήσεις τὴ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία καὶ ἵδρυσαν στὰ
ἐδάφη της αὐτόνομα κρατίδια. Ὁ ὅρος, τέλος, «φραγκοκρατία» χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴ δήλωση τῆς περιόδου τῆς κυριαρχίας τῶν Φράγκων, κυρίως
γαλλικῆς προέλευσης, γενικὰ σὲ περιοχὲς τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου.
Σὲ ἀντίθεση μὲ ἄλλες περιόδους ξένης κυριαρχίας, π.χ. τῆς ρωμαιοκρατίας ἢ τῆς τουρκοκρατίας, ποὺ παρουσιάζουν γνωρίσματα καθολικότητας, ἡ ἐποχὴ τῆς βενετοκρατίας δὲν ἐμφανίζεται μὲ ἀνάλογη σαφήνεια
καὶ ἑνότητα. Δύο εἶναι οἱ κυριότεροι λόγοι αὐτῆς τῆς ρευστότητας καὶ
ἔχουν νὰ κάνουν τόσο μὲ τὰ χρονολογικὰ ὅρια μέσα στὰ ὁποῖα ἐκτείνεται
ἡ περίοδος ὅσο καὶ μὲ τὸν ἴδιο τὸν γεωγραφικὸ χῶρο στὸν ὁποῖο ἀναφέρεται. Ἡ συνολικὴ θεώρηση τῆς βενετοκρατίας προσκρούει ἐπιπρόσθετα
σὲ σύνθετα ζητήματα ἰδεολογικοῦ χαρακτήρα, ὅπως εἶναι ἀφενὸς ἡ διαφορετικὴ ἀντίληψη μὲ τὴν ὁποία ἀντιμετωπίζεται ἡ χρονικὴ περίοδος
ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴ δυτικὴ ἱστοριογραφία καὶ ἀφετέρου ἡ ἐνσωμάτωση τῆς βενετικῆς πτυχῆς τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας στὸν κορμὸ τῆς ἐθνικῆς συνείδησης.
Σύμφωνα μὲ τὴ γενικὰ ἀποδεκτὴ ἄποψη, ἡ χρονικὴ περίοδος τῆς βενετοκρατίας στὸν ἑλληνικὸ χῶρο ἐγκαινιάζεται τὸ 1204 μὲ τὴν τέταρτη σταυροφορία καὶ λήγει τὸ 1797 μὲ τὴν κατάλυση τῆς Γαληνοτάτης Πολιτείας
τῆς Βενετίας ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ Ναπολέοντα. Ὅμως, δὲν ἦταν σὲ
ὅλες τὶς βενετοκρατούμενες ἑλληνικὲς περιοχὲς ἴδια ἡ διάρκεια τῆς ξένης
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κυριαρχίας. Ἡ μεταβολὴ κατὰ καιροὺς τῶν γεωγραφικῶν συνόρων τοῦ
βενετικοῦ θαλάσσιου κράτους συνδέεται ἄμεσα μὲ τὴν τουρκικὴ ἐπεκτατικὴ δραστηριότητα. Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν βενετοτουρκικῶν πολέμων,
γιὰ παράδειγμα, ἡ Βενετία ἔχασε κτήσεις της σὲ διαφορετικὲς χρονικὲς
στιγμές: τὴν Εὔβοια τὸ 1479, τὴ Ναύπακτο, τὴ Μεθώνη, τὴν Κορώνη καὶ
τὸ Ναβαρίνο κατὰ τὸ διάστημα 1500-1503, τὴ Μονεμβασία καὶ τὸ Ναύπλιο τὸ 1540, τὴν Κύπρο τὸ 1571, τὴν Κρήτη τὸ 1669 καὶ τὴν Πελοπόννησο τὸ 1715. Τὸ ἴδιο φαινόμενο παρατηρεῖται καὶ στὸν χρόνο προσάρτησης ἐδαφῶν στὸ βενετικὸ κράτος: ἡ σημαία τοῦ Ἁγίου Μάρκου ὑψώθηκε
στὴ Ζάκυνθο τὸ 1485, στὴν Κεφαλονιὰ καὶ στὴν Ἰθάκη τὸ 1500, ἐνῶ στὴ
Λευκάδα τὸ 1684.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ διαφορετικὴ χρονικὴ διάρκεια, διέφερε ἀπὸ τόπο σὲ
τόπο καὶ ὁ τρόπος προσάρτησης ἐδαφῶν στὴ μαρκιανὴ πολιτεία. Μὲ γνώμονα τὸ συμφέρον τῆς μητρόπολης (ad proficuum et honorem Venetiarum),
οἱ Βενετοὶ χρησιμοποίησαν διάφορες πρακτικές, προκειμένου νὰ καταλάβουν περιοχὲς στὸν ἑλληνικὸ χῶρο καὶ νὰ ἑδραιώσουν τὴν κυριαρχία τους
στὴν Ἀνατολή. Τὰ παραδείγματα ποὺ ἀκολουθοῦν ἀφοροῦν τὶς διαφορετικὲς αὐτὲς πρακτικές:
α) Πρὸς ἀποφυγὴ ἔκτακτων δαπανῶν ποὺ ἀπαιτοῦσε ἡ διαδικασία τῆς

κατάκτησης, ἡ Βενετία παραχώρησε ἐδάφη σὲ βενετοὺς εὐγενεῖς, οἱ
ὁποῖοι ἀναγνώριζαν τὴν ἐπικυριαρχία της. Στὴν κατηγορία αὐτὴ ἀνήκουν οἱ περιπτώσεις τῆς Κέρκυρας (1207) καὶ τῶν δύο νησιῶν, Τήνου
καὶ Μυκόνου (1390 καὶ κατὰ τὸ διάστημα 1407-1429). Ἡ ἀπόφαση τῶν
Βενετῶν, τὸ 1390, νὰ μισθώσουν μετὰ ἀπὸ πλειστηριασμὸ τὴν Τῆνο καὶ
τὴ Μύκονο τελικὰ δὲν πραγματοποιήθηκε καὶ ἡ διοίκηση τῶν νησιῶν
ἀνατέθηκε στὸν ρέκτορα τῆς Εὔβοιας.
Ǡ

1207, Ἰούλιος. Παραχώρηση τῆς Κέρκυρας σὲ δέκα βενετοὺς εὐγενεῖς

ἔ ναντι ὑποχρεώσεων πρὸς τὴ Βενετία.
Post concessionis cartam factam eodem suprascripto anno et mense, quam
vos domine Petre Çiani Dei gratia Venecie, Dalmacie atque Chroacie Dux
[…] fecistis nobis […] per quam nobis nostrisque heredibus et proheredibus dedistis et imperpetuum concessistis castrum, quod dicitur Corfus, cum
tota ipsius castri insula et cum aliis insulis ad ipsius castri ducatum pertinentibus, cum omni juris integritate et plenitudine rationis […] statutum est ut
[20]

Α΄. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

21

[…] debet et facere vobis fidelitatem vel successoribus vestris et investituram a vobis vel successoribus recipere de ipso castro, nisi per vos vel successores vestros indultum fuerit, quod ibi hoc faciat sacramentum et investituram de castro ipso per vestram vel successorum vestrorum comissionem
recipiat […].
Ἔκδ. Tafel – Thomas, Urkunden, σ. 55-56.

β) Στὴν Κρήτη ἐφάρμοσε σύστημα στρατιωτικοῦ ἀποικισμοῦ, ἀποστέλ-

λοντας τὸ 1211 τοὺς πρώτους βενετοὺς ἀποίκους, στοὺς ὁποίους μοίρασε ἐκτάσεις γαιῶν ἔναντι παροχῆς στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας.
Ǡ

1211. Ἀποστολὴ στρατιωτῶν ἀποίκων στὴν Κρήτη.

Nos Petrus Ziani, Dei gratia Venecie, Dalmacie atque Chroacie Dux, dominus quarte partis et dimidie tocius Imperii Romanie, cum nostris iudicibus
et sapientibus conscilii, collaudatione populi Venecie, cum nostris successoribus damus et concedimus nostram totam insulam Cretensem vobis dilectis
fidelibus nostris, viris Venetis, quorum nomina scripta habentur inferius, et
illis, quos Dux cum maiori parte sui conscilii, qui per nos ibi erit, per sue concessionis cartam vobis duxerit sociandos, qui cum eis simul esse debetis, milites centum triginta duo et pedites quadraginta octo […].
Ἔκδ. Tafel – Thomas, Urkunden, σ. 130.

γ) Ὁ φόβος μήπως ὁ τόπος τους περιέλθει στοὺς Τούρκους ἢ ἀκόμη ἡ

δυσαρέσκεια ἀπὸ τὴ διακυβέρνηση ποὺ ἀσκοῦσαν ἀνίκανοι λατίνοι ἡγεμονίσκοι ὠθοῦσε κατοίκους πολλῶν περιοχῶν, ὅπως τῆς Κέρκυρας τὸ
1386, τῆς Θεσσαλονίκης τὸ 1423 καὶ τῆς Αἴγινας τὸ 1451, νὰ ζητήσουν
τὴν προστασία τῆς Βενετίας.
Ǡ

1386. Ἀπόφαση τῆς κοινότητας τῆς Κέρκυρας νὰ διαπραγματευτεῖ μὲ τὴ

Βενετία.
[…] essendo l’isola e città di Corfù abbandonata di ogni ajuto, e per ogni
verso da nemici et emoli convicini quasi posta in assedio; acciò non venga
in mano di Turchi e di Arabi o di altri, che la metterebbero in grave pericolo
d’incursioni e rapine, con deliberato e maturo consiglio […].
[…] per lo presente scritto publico confessiamo, dichiariamo e facciamo
noto et attestiamo che nel presente giorno l’università et uomini della città di
Corfù, o vero la maggior parte di essi nel luoco, ove per ordinario sogliono
congregarsi per trattare e spedire loro negotii, hanno determinato avanti a
[21]
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noi, di un medesimo animo e una voce di trattare, ordinare et eseguire molte
facende con la Ducal Eccellenza e Consiglio dell’Inclita Communità di Venetia […].
Ἔκδ. Pojago, Le leggi municipali, σ. 17, 19.

δ) Ἀνάλογα πάντα μὲ τὰ συμφέροντά της, ἡ Βενετία δὲν δίσταζε νὰ ἀγο-

ράζει περιοχές, ὅπως εἶχε πράξει στὴν περίπτωση τῆς Ναυπάκτου ποὺ
πουλήθηκε στὴ Γαληνοτάτη, τὸ 1407, ἀπὸ τὸν ἡγεμόνα της Παῦλο
Σπάτα.
Ǡ

1420. Ἡ Πετρονέλλα, σύζυγος τοῦ κυρίου τοῦ Ἀγγελόκαστρου καὶ ἀδελφὴ

τοῦ Παύλου Σπάτα, διεκδικεῖ μέρος τοῦ ποσοῦ ποὺ ἡ Βενετία χρωστοῦσε
στὸν Σπάτα ἀπὸ τὴν πώληση τῆς Ναυπάκτου.
[…] quod olim quondam Paulus Spata, eius frater, vendidit et titulo pure
vendicionis dedit, tradidit et assignavit egregio et nobili viro domino Fantino
Michaeli, tunc pro parte excelsi ducalis dominii Veneciarum capitaneo Gulphi, civitatem et castrum Neopanti pro certo precio inter eos convento pariter
et diffinito […].
Ἔκδ. V. Lazzarini, «L’acquisto di Lepanto (1407)», Nuovo Archivio Veneto 15, II,
anno VIII (1898), 281.

ε) Μὲ κριτήριο τὸ οἰκονομικὸ καὶ γενικότερα τὸ πολιτικὸ ὄφελος, ὅταν

ἔκριναν ὅτι ἦταν πρόσφορος ὁ χρόνος παρέμβασής τους, οἱ Βενετοὶ
ἐνθάρρυναν τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς τοπικοὺς ἄρχοντες καὶ ἀποδέχονταν ἢ ἀπέρριπταν τὰ αἰτήματά τους. Τὸ 1429, ἡ Βενετία ἀρνήθηκε νὰ ἀποδεχθεῖ τὸ αἴτημα τῆς λατινικῆς ἀρχιεπισκοπῆς Πατρῶν
νὰ ἐνσωματώσει στὶς κτήσεις της τὴν πόλη, ἐπειδὴ εἶχε κρίνει ὅτι ἡ
κατοχή της δὲν τὴ συνέφερε. Οἱ διαπραγματεύσεις μεταξὺ τῶν βενετικῶν ἀρχῶν καὶ τῶν κατοίκων κατέληγαν, ὅταν τὰ δύο μέρη συμφωνοῦσαν, στὴ σύνταξη εἴδους καταστατικοῦ χάρτη, τῶν λεγόμενων capitoli,
τὰ ὁποῖα μαζὶ μὲ τὶς τοπικὲς συνήθειες (statuti, consuetudines) ἐξασφάλιζαν τὰ προνόμια τῶν κατοίκων.
Ǡ

1429, 18 Ὀκτωβρίου. Ἀπάντηση τῆς συγκλήτου στὸ αἴτημα τοῦ λατίνου

ἀρχιεπισκόπου Πατρῶν νὰ παραχωρήσει τὴν Πάτρα στὴ Βενετία.
Cum reverendus pater dominus episcopus Patracensis nuper proposuerit
nostro dominio quod si nobis placet, offert dare in manibus nostris castrum
Patrassii, quod adhuc tenetur nomine suo, ac procurare cum Summo Pontifice
[22]
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quod dabit nobis licentiam quod possimus recuperare illam civitatem de
manibus Grecorum, et illam tenere sub nostro dominio. Vadit pars quod respondeatur sibi cum verbis ad materiam pertinentibus, quod ex certis honestis
causis non videtur nobis de hoc facto nos impedire.
De parte omnes, de non 0, non sinceri 0
Ἔκδ. Κ. N. Σάθας, Μνημεῖα Μεσαιωνικῆς Ἱστορίας. Documents inédits relatifs à
l’histoire de la Grèce au Moyen Âge, τ. 1, Παρίσι, Λονδίνο, Ἀθήνα, Λειψία, Βιέννη
1880, σ. 191, ἀρ. 124.

στ) Συχνὰ ἡ Βενετία ἐκμεταλλευόταν τὴν ἀσταθὴ κατάσταση ποὺ ἐπικρα-

τοῦσε σὲ διάφορες περιοχὲς μετὰ τὸν θάνατο τοῦ ἡγεμόνα τους καὶ
φρόντιζε νὰ παρεμβαίνει, ἐνσωματώνοντας στὴν ἐπικράτειά της τὰ
συγκεκριμένα ἐδάφη. Τὴν πρακτικὴ αὐτὴ ἀκολούθησε στὴν περίπτωση
τῆς Κύπρου, ποὺ εἶχε γνωρίσει φραγκικὴ κυριαρχία καὶ μακρὰ περίοδο
βενετικῆς κηδεμονίας, πρὶν γίνει τελικὰ κτήση τῶν Βενετῶν τὸ 1489.
Τελευταία βασίλισσα τῆς Κύπρου ἦταν ἡ βενετὴ Caterina Cornaro, ἡ
ὁποία ἐξαναγκάστηκε νὰ ἐγκαταλείψει τὸ νησὶ καὶ νὰ παραδώσει τὴ
διακυβέρνησή του στὴ Βενετία.
Ἄλλες περιοχὲς πέρασαν κατευθείαν ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ διοίκηση στὴ
βενετικὴ ἐξουσία, ἄλλες χρειάστηκε νὰ διανύσουν φεουδαρχικὴ φάση προτοῦ γίνουν βενετικὲς ἐπαρχίες καὶ ἄλλες γνώρισαν φεουδαρχικοὺς θεσμούς,
σύμφωνα μὲ τὴ δυτικὴ ἀντίληψη. Κάθε περιοχὴ συνεπῶς ἀπέκτησε διαφορετικὸ ἱστορικὸ κλίμα ποὺ ἐπέδρασε στοὺς γηγενεῖς πληθυσμοὺς ἀνάλογα
μὲ τὴν ἰδιαιτερότητα τῶν συνθηκῶν ποὺ τὸ εἶχαν δημιουργήσει.
Ὁ διαφορετικὸς χρόνος διάρκειας τῆς βενετοκρατίας ποὺ παρατηρεῖται ἀπὸ περιοχὴ σὲ περιοχή, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν διαφορετικὸ τρόπο
ἐγκαθίδρυσης τῆς βενετικῆς κυριαρχίας στὰ ἐδάφη τῆς διαμελισμένης
βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, δημιουργοῦν ἐκ τῶν πραγμάτων προβλήματα
σύλληψης τοῦ ἱστορικοῦ χρόνου τῆς βενετοκρατίας, καθὼς ἡ περίοδος
δὲν ἐντάσσεται ἀπολύτως στὸ γνωστό, ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἱστο
ριογραφία, σχῆμα περιοδολόγησης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Τὸ ἱστορικὸ
παρελθὸν κατατέμνεται, σύμφωνα μὲ τὸ διάγραμμα αὐτό, σὲ τρεῖς περιό
δους μὲ συμβατικὲς γιὰ τὴν καθεμία χρονολογίες ἔναρξης καὶ λήξης: α)
τὴν ἀρχαία, ποὺ ἐκτείνεται ὣς τὶς ἀρχὲς τοῦ 4ου αἰώνα, β) τὴ βυζαντινή,
ποὺ λήγει τὸ 1453 μὲ τὴν τουρκικὴ κατάκτηση τῆς Κωνσταντινούπολης, καὶ γ) τὴ νεότερη ἢ νεοελληνική, μὲ τὴν ὁποία δηλώνεται ἀφενὸς ἡ
[23]
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περίοδος τῶν ξένων κυριαρχιῶν, ποὺ περιλαμβάνει καὶ αὐτὴν τῆς βενετοκρατίας, καὶ ἀφετέρου ἡ περίοδος ποὺ ἔχει χρονολογία ἔναρξης τὸ 1830,
ἔτος ἵδρυσης τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.
Εἰδικότερα, ἡ βενετοκρατία θεωρεῖται ὅτι ἀνήκει ἄλλοτε στὴ νεότερη
καὶ ἄλλοτε στὴ λεγόμενη μεταβυζαντινὴ περίοδο, ὅρος ποὺ χρησιμοποιεῖ
ται γιὰ τὴ δήλωση γενικότερα τῆς ἱστορίας, τῆς τέχνης καὶ τοῦ δικαίου
κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα τὸ ὁποῖο ἀρχίζει μετὰ τὴν κατάλυση τῆς βυζαν
τινῆς αὐτοκρατορίας. Ὅμως, ἡ χρονολογία 1453, μολονότι καίριας σημασίας γιὰ τὴν πορεία τοῦ ἑλληνισμοῦ, δὲν ἀποτελεῖ τομὴ στὴν ἱστορικὴ ἐξέλιξη τῶν βενετοκρατούμενων ἑλληνικῶν περιοχῶν. Καθὼς λοιπὸν ἡ βενετοκρατία ἐκτείνεται συμβατικὰ σὲ μεγάλο χρονικὸ τόξο, μεταξὺ τῶν ἐτῶν
1204 καὶ 1797, ἀναγκαστικὰ συνεξετάζεται ἄλλοτε μὲ τὴ βυζαντινὴ καὶ
ἄλλοτε μὲ τὴ μεταβυζαντινὴ περίοδο.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ὅλο καὶ συχνότερα τὸν τελευταῖο καιρό, διάφοροι
ἐρευνητὲς χρησιμοποιοῦν γιὰ τὴ δήλωση βενετοκρατούμενων περιοχῶν
τὸν ὅρο «μεσαιωνικὸς-μεσαιωνική» (π.χ. μεσαιωνικὴ Κρήτη, μεσαιω
νικὴ Εὔβοια κ.λπ.), προκειμένου νὰ ἀποφύγουν μᾶλλον τοὺς ὅρους
«βενετοκρατούμενος-βενετοκρατούμενη», «μεταβυζαντινὸς-μεταβυζαν
τινὴ» καὶ κατὰ μίμηση τῆς γραφῆς τῶν ξένων, γιὰ τοὺς ὁποίους ὡστόσο
ὁ Μεσαίωνας χωρίζεται σὲ πρώιμο καὶ ὕστερο (alto e basso medioevo,
early, high, late middle ages) καὶ καλύπτει γενικὰ διάστημα δέκα περίπου
αἰώνων ἀπὸ τὸν 5ο ὣς τὸν 15ο αἰώνα (μὲ τομὴ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταν
τινούπολης ἢ τὴν ἀνακάλυψη τῆς Ἀμερικῆς)· οἱ μεταγενέστεροι αἰῶνες
ἀποτελοῦν, σύμφωνα μὲ τὴν ὀπτικὴ τῆς δυτικῆς ἱστοριογραφίας, τὴ νεότερη ἐποχή.
Ἐξίσου ἀμήχανη ὡς πρὸς τὴ δήλωση τῆς περιόδου ἐμφανίζεται καὶ
ἡ δυτικὴ ἱστοριογραφία. Οἱ Ἰταλοὶ προσθέτουν συνήθως στὸ ὄνομα τῆς
βενετοκρατούμενης περιοχῆς τὸ ἐθνικὸ «veneziano-veneziana» (π.χ. Creta
veneziana, Eubea veneziana), ἐνῶ κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία παρατηρεῖται τὸ φαινόμενο ἰταλοὶ καὶ γάλλοι ἐρευνητὲς νὰ χρησιμοποιοῦν τὸν
ἑλληνικὸ ὅρο «βενετοκρατία», ἀποδίδοντάς τον στὴ γλώσσα τους ὡς
«venetocrazia» καὶ «venetocratie». Τέλος, ἂς ἀναφερθεῖ ὅτι ἔνιοι ἐρευνητὲς
προτείνουν τὴ χρήση τοῦ ἀδόκιμου ὅρου «βενετοκρατίες» ἀντὶ «βενετοκρατία», μὲ τὴ δικαιολογία προφανῶς ὅτι κάθε περιοχὴ παρουσιάζει σὲ
διάφορους τομεῖς, ἰδίως στὴ διοικητικὴ καὶ κοινωνικὴ διάρθρωση, τοπικὲς ἰδιαιτερότητες.
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Tὸ 1204, ἡ Γαληνοτάτη Πολιτεία τῆς Βενετίας κατέλαβε μιὰν αὐτοκρατορία καὶ τὴ διέσπασε σὲ μικρὲς ἢ μεγαλύτερες διοικητικὲς περιφέρειες
ὑπὸ τὸν ἄμεσο ἔλεγχό της. Χρησιμοποιώντας σύγχρονο ἱστοριογραφικὸ
λεξιλόγιο, ὁρισμένοι ἐρευνητὲς θεωροῦν τὴ Βενετία ὡς «αὐτοκρατορία»
(imperio) καὶ κάνουν λόγο γιὰ τὴν «αὐτοκρατορικὴ» ἐποχή, τὸ «αὐτοκρατορικὸ» ἔπος ἢ τὴν «αὐτοκρατορικὴ» περιπέτεια τῆς Βενετίας. Ἐντούτοις, ἡ
Βενετία δὲν ἐμφανίζει τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ διακρίνουν τὶς γνωστὲς αὐτοκρατορίες τῆς δυτικῆς Εὐρώπης ἢ τὴ «βασιλεία τῶν Ρωμαίων»,
δηλαδὴ τὴ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία (ὅπως εἶναι ἡ ἔννοια τῆς ἐξουσίας, ἡ
οἰκουμενικὴ ἰδεολογία, ἡ λατρεία τοῦ ἡγεμόνα, ἡ αὐλὴ κ.ἄ.). Ὣς τὸ τέλος
τῆς ἱστορικῆς της διαδρομῆς παρέμεινε κράτος (stato) καὶ «Γαληνοτάτη
Πολιτεία» (Serenissima Signoria). Στὴν κορυφὴ τῆς πολιτειακῆς της ὀργάνωσης βρισκόταν ὁ πρίγκιπας (princeps, principe) ἢ δούκας (dux, doge), ἐνῶ
δύο βενετικὲς κτήσεις στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, ἡ Κρήτη πρῶτα καὶ πολὺ ἀργότερα ἡ Πελοπόννησος, ὀνομάστηκαν «βασίλεια» (regni).
Οἱ ὅροι ποὺ συναντοῦμε στὶς πηγὲς γιὰ τὴ δήλωση τῆς κυρίαρχης Βενετίας, τοῦ βενετοῦ ἡγεμόνα καὶ τῶν βενετικῶν κτήσεων στὸν ἑλληνικὸ χῶρο,
ὅπως κράτος (stato), βασίλειο (regno), Γαληνοτάτη Πολιτεία/Δημοκρατία
(Serenissima Signoria, Serenissima Repubblica), κυρίαρχη (Dominante),
πρίγκιπας/δόγης (Serenissimo principe, dux, doge), κράτος τῆς θάλασσας
(stato da mar), ἀποικία (colonia), κοινὸ/κοινότητα (commune), διοικητικὴ
μονάδα (regimen), συνιστοῦν κλειδιὰ ἀνάγνωσης τῆς βενετικῆς ἱστορίας
καὶ τῶν βενετικῶν κτήσεων στὴν Ἀνατολή, τὰ ὁποῖα ὡστόσο πρέπει νὰ
ἀντιμετωπίζονται μὲ πολλὴ προσοχή, γιατὶ εὔκολα μπορεῖ νὰ ὁδηγήσουν
σὲ παραπλανήσεις.
Ὁ ὅρος «βασίλειο» (regno), π.χ., ποὺ σημαίνει γενικὰ τὴν ἐπικράτεια
τοῦ βασιλέα, στὴν περίπτωση τῆς Βενετίας συνδέεται μὲ τὸ γόητρο ποὺ
τὴ συνόδευε στὴ διεθνὴ πολιτικὴ σκηνή. Διαφωτιστικὸ ὡς πρὸς τὴ σημασία τοῦ ὅρου στὸ πολιτικὸ γλωσσάριο τῆς Βενετίας εἶναι τὸ ἀκόλουθο
περιστατικὸ ποὺ ἀντλοῦμε ἀπὸ τὶς πηγές: Τὸ 1657, συζητήθηκε στὴ βενετικὴ σύγκλητο τὸ ἐνδεχόμενο νὰ μὴ συνεχιστεῖ ὁ Κρητικὸς Πόλεμος ποὺ
διεξαγόταν γιὰ τὴν κυριαρχία στὴ μεγαλόνησο, καθὼς ἡ νίκη ἦταν ἀδύνατη καὶ ἡ Κρήτη βρισκόταν ἤδη στὰ χέρια τῶν Τούρκων. Ἕνας ἀπὸ τοὺς
συγκλητικοὺς ὑποστήριξε ὅτι ὁ πόλεμος ἔπρεπε νὰ συνεχιστεῖ, γιατὶ ἡ
Κρήτη ἦταν «βασίλειο» καί, ἂν χανόταν, θὰ χανόταν μαζί του καὶ ἡ «βασιλικὴ ἀξιοπρέπεια». Ἀνταπάντησε τότε ὁ δόγης, λέγοντας ὅτι δὲν εἶχε
[25]
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σημασία ἐὰν χάνονταν τὰ βασίλεια, ἀφοῦ ἡ Βενετία, κυρία ἡ ἴδια ἑνὸς
βασιλείου (padrona di un regno), ἦταν ἐκείνη ποὺ μόνη της ἔκανε τὴν
πολιτεία βασίλειο. Ἡ ἔννοια τοῦ βασιλείου συνεπῶς ταυτιζόταν μὲ αὐτὴν
τοῦ γοήτρου, τῆς τιμῆς καὶ τῆς ὑπόληψης τῆς πολιτείας. Οἱ προσδιορισμοὶ αὐτοί, χωρὶς νὰ παραπέμπουν σὲ συγκεκριμένο σχῆμα διακυβέρνησης, δείχνουν μεταξὺ ἄλλων τὴν ἱκανότητα τῆς Βενετίας νὰ οἰκειοποιεῖται μὲ γνώμονα πάντα τὸ δικό της συμφέρον ξένες πρακτικὲς ἐλέγχου
τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας.
Ἂν κατὰ τοὺς πρώτους αἰῶνες τῆς βενετοκρατίας ἡ Βενετία κυβέρνησε
τὶς κτήσεις της μὲ νοοτροπία ἀποικιοκρατικῆς δύναμης, κατὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνες τῆς κυριαρχίας της ἀντιμετώπιζε τὸ κράτος τῆς θάλασσας
ποὺ εἶχε ἐγκαθιδρύσει στὸν ἑλληνικὸ χῶρο ὡς ἕνα σύνολο τοπικῶν κυβερνήσεων μὲ κέντρο ἐξουσίας τὴ μητρόπολη τῆς Ἀδριατικῆς. Σύγχρονοι
ἐρευνητὲς ἐπαναφέρουν στὸ προσκήνιο τῆς συζήτησης τὴν ἀποικιακοῦ
τύπου μορφὴ ἐξουσίας ποὺ εἶχε ἐγκαθιδρυθεῖ στὶς βενετικὲς κτήσεις, μὲ
βάση τὶς πρακτικὲς ποὺ ἐφάρμοζαν οἱ Βενετοὶ στὸν τομέα τῆς οἰκονομίας,
κυρίως τὴν ἐκμετάλλευση τῆς περιφέρειας ἀπὸ τὸ κέντρο, τὴν ἀπόσπαση
πρώτων ὑλῶν ἀπὸ τὶς κτήσεις καὶ τὴ δημιουργία εὐμενῶν οἰκονομικῶν
συνθηκῶν γιὰ τοὺς κατοίκους τῆς μητρόπολης.
Ἄλλοι, πάλι, βενετοὶ κυρίως μελετητές, ἐγκατέλειψαν τὶς θεωρίες ποὺ
θέλουν τὴ Βενετία εἴτε νὰ ἔχει συστήσει ὁμοσπονδιακὸ κράτος εἴτε αὐτοκρατορία ἀποικιακοῦ τύπου (impero coloniale) καὶ ἐπηρεασμένοι πιθανότατα ἀπὸ τὸ μοντέλο τῆς βυζαντινῆς Κοινοπολιτείας ποὺ παρουσίασε
πρῶτος ὁ Dimitri Obolensky, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο τοποθετοῦνται κάτω
ἀπὸ τὴν ἴδια ὀμπρέλα λαοὶ ποὺ εἶχαν δεχθεῖ τὴ βυζαντινὴ ἐπίδραση, υἱοθέτησαν τὸν ὅρο «Commonwealth» (Κοινοπολιτεία), «Commonwealth
veneziano» ἢ «Commonwealth marittimo» (βενετικὴ Κοινοπολιτεία, θαλάσσια Κοινοπολιτεία). Μὲ τὴ νέα ἀναθεωρητικὴ προσέγγιση ἀπορρίπτεται
(ἢ ἔστω παραμερίζεται) ἡ ἔννοια τῆς ἡγεμονίας καὶ τῶν ἡγετικῶν ὁμάδων (dominio veneto, dominio veneziano), ἄρα τῆς ἐπιβολῆς τῆς ἐξουσίας
σὲ ἐγχώριες πληθυσμικὲς ὁμάδες, καὶ προβάλλεται ἕνα πολυκεντρικὸ
μοντέλο διακυβέρνησης.
Ὡς πρὸς τὸν προσδιορισμὸ τῆς γεωγραφικῆς ἔκτασης ποὺ καταλάμβανε ὁ ἑλληνικὸς χῶρος κάτω ἀπὸ τὴ βενετικὴ κυριαρχία, παρατηροῦμε
ὅτι ὁ ὅρος «ἑλληνικὸς χῶρος» εἶναι σχετικός, καθὼς τὰ ὅριά του δὲν συμπίπτουν μὲ αὐτὰ τῆς νεότερης ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, ἀλλὰ ἐκτείνονται καὶ
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σὲ ἄλλες περιοχὲς μὲ ἴδια ἱστορικὴ παράδοση καὶ κοινὲς πολιτισμικὲς
καταβολές. Ἀναφέρονται γιὰ παράδειγμα ἡ Κωνσταντινούπολη, ποὺ γνώρισε λατινοκρατία ἀπὸ τὸ 1204 ὣς τὸ 1261, καὶ ἡ φραγκοκρατούμενη καὶ
στὴ συνέχεια ἡ βενετοκρατούμενη Κύπρος, σήμερα ἀνεξάρτητο κράτος.
Ἀπαραίτητο εἶναι, ἐπίσης, γιὰ μία ἀκόμη φορὰ νὰ τονιστεῖ ὅτι τὰ γεωγραφικὰ ὅρια τοῦ βενετοκρατούμενου ἑλληνικοῦ χώρου δὲν ὑπῆρξαν σταθερὰ
σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς περιόδου τῆς βενετοκρατίας, ἀλλὰ αὐξομειώνονταν
μετὰ ἀπὸ κάθε βενετοτουρκικὸ πόλεμο.
Ἡ μελέτη τῆς ἱστορίας τῶν βενετοκρατούμενων ἑλληνικῶν περιοχῶν
ἢ τῆς λεγόμενης, γενικότερα, Ἑλληνολατινικῆς Ἀνατολῆς (Oriens Grecolatinus) ἐπιτρέπει τὴν ἀνίχνευση τοῦ ἰδεολογικοῦ προσανατολισμοῦ τῶν
ἑλληνικῶν πληθυσμῶν κατὰ τοὺς αἰῶνες τῆς ξένης κυριαρχίας. Καὶ τοῦτο
γιατὶ, σύμφωνα μὲ νεότερους ἱστορικούς, ἡ συμβατικὴ ἀφετηρία τοῦ Νέου
Ἑλληνισμοῦ τοποθετεῖται στὶς ἀρχὲς τοῦ 13ου αἰώνα, ἐποχὴ ποὺ συμπίπτει χρονικὰ μὲ τὴν ἔναρξη τῆς περιόδου τῆς βενετοκρατίας. Χωρὶς πλέον
πολιτικὸ κέντρο, οἱ Ἕλληνες συνειδητοποιοῦν τοὺς μεταξύ τους δεσμοὺς
καὶ τὶς διαφορές τους ἀπὸ τὶς ἄλλες ἐθνότητες, μὲ βάση τὴ γλώσσα, τὸ
θρησκευτικὸ δόγμα καὶ τὶς πολιτισμικὲς παραδόσεις. Μὲ τὸ αἴσθημα κοινῆς ταυτότητας συνάπτεται ἄλλωστε ἡ ἀναβίωση ἀπὸ τὸν 11ο καὶ 12ο
αἰώνα τοῦ ὀνόματος «Ἕλλην» καὶ ἡ ὅλο καὶ συχνότερη χρήση του κατὰ
τοὺς τελευταίους χρόνους τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Μέσα ἀπὸ αὐτὸ
τὸ πρίσμα ἂν ἐξεταστοῦν τὰ πράγματα, εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ ἐποχὴ τῆς
βενετοκρατίας ἀναδεικνύεται σὲ κατεξοχὴν πεδίο μελέτης τῶν προβλημάτων ποὺ συνδέονται μὲ τὴν πολιτισμικὴ συνέχεια τῶν Νεοελλήνων, τὴ
γένεση καὶ ἀνάπτυξη τῆς νεοελληνικῆς συνείδησης, τὸν διάλογο ἐν ὀλίγοις
τῶν Νεοελλήνων μὲ τὸ ἱστορικὸ παρελθόν τους.
Ἂν οἱ Ἕλληνες ἐνέταξαν ἔστω καὶ καθυστερημένα τὴν περίοδο τῆς
βενετοκρατίας στὴν ἐθνικὴ ἱστορία τους, οἱ Βενετοὶ ταύτισαν τὴν ἐποχὴ
αὐτὴ μὲ τὴν ἱστορία τοῦ «βενετικοῦ κράτους τῆς θάλασσας», τοῦ «stato da
mar», ὅπως ὀνόμασαν τὸ κρατικὸ μόρφωμα ποὺ ἵδρυσαν στὴν Ἀνατολή,
ἐνῶ οἱ Δυτικοὶ γενικότερα ἀναγνώρισαν στὴν περίοδο αὐτὴ τὴν ἱστορία
πολυάριθμων Εὐρωπαίων, οἱ ὁποῖοι μετακινήθηκαν μὲ τὴν τέταρτη σταυροφορία πρὸς τὴν Ἀνατολὴ καὶ ἐγκαταστάθηκαν ἢ καὶ κυριάρχησαν στὶς
ἑλληνικὲς χῶρες. Ἡ ἱστορία τῆς βενετοκρατίας δὲν ἀποτελεῖ λοιπὸν μόνο
τμῆμα τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, ἀλλὰ συνιστᾶ μιὰ σελίδα τῆς ἴδιας τῆς
εὐρωπαϊκῆς ἱστορίας.
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Ἡ διαφορετικὴ σύλληψη τῆς περιόδου τῆς βενετοκρατίας ἀπὸ τὶς
δύο ἐθνικὲς πλευρές, τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς βενετικῆς/εὐρωπαϊκῆς, εἶναι
ἐμφανὴς στὶς σύνθετες ὀνομασίες, ἄλλοτε εὐκρινεῖς καὶ ἄλλοτε ἀμήχανες, ποὺ ἐπιλέγουν οἱ ξένοι ἐρευνητὲς τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς περιόδου, γιὰ
νὰ τιτλοφορήσουν τὰ συγγράμματά τους: Λατινικὴ ἢ Φραγκικὴ Ἑλλάδα
(Latin ἢ Frankish Greece), Βενετικὴ Ρωμανία (Romanie vénitienne), Ἑλληνοβενετικὴ Ρωμανία (Romanie greco-vénitienne). Οἱ τίτλοι, πάλι, Ἱερὰ
Κρήτη (Creta Sacra), βενετικὴ Κρήτη (Creta veneziana), βενετικὴ Ἀνατολὴ
(Levante veneziano) δείχνουν ὅτι ἡ περίοδος τῆς βενετοκρατίας εἶναι ἐνσωματωμένη στὸν κορμὸ τῆς ἱστορίας τῆς μητρόπολης Βενετίας. Ἐξάλλου,
οἱ βενετικὲς πηγές, ποὺ χρησιμεύουν ὡς ἐργαλεῖα γιὰ τὴν ἔρευνα τῆς ἱστορίας τῶν βενετικῶν κτήσεων στὴν Ἑλλάδα, καταχωρίζονται στὸ σῶμα τῶν
ἀρχειακῶν τεκμηρίων τόσο τῆς βενετικῆς ὅσο καὶ τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας.
Χαρακτηριστικὰ εἶναι τὰ ἀκόλουθα παραδείγματα: στὴ σειρὰ ποὺ ἐκδίδουν οἱ Βενετοὶ μὲ τὸν τίτλο Πηγὲς τῆς Ἱστορίας τῆς Βενετίας (Fonti per la
storia di Venezia) δημοσιεύονται κατάστιχα βενετῶν συμβολαιογράφων
(νοταρίων) ποὺ ἀσκοῦσαν τὸ ἐπάγγελμά τους στὸν Χάνδακα κατὰ τὸν 13ο
καὶ 14ο αἰώνα, στὴν ἔκδοση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν μὲ τὸν τίτλο Μνημεῖα
Ἑλληνικῆς Ἱστορίας τοῦ Κωνσταντίνου Σάθα καὶ τοῦ Σπυρίδωνος Θεοτόκη
περιέχονται θεσπίσματα τῆς βενετικῆς γερουσίας καὶ τοῦ Μείζονος Συμβουλίου ποὺ ἀναφέρονται στὶς βενετοκρατούμενες ἑλληνικὲς περιοχές,
ἐνῶ στοὺς τόμους μὲ τοὺς τίτλους Μνημεῖα τῆς Κρητικῆς Ἱστορίας καὶ Μνημεῖα τῆς Μακεδονικῆς Ἱστορίας τοῦ Στέργιου Σπανάκη καὶ τοῦ Κωνσταντίνου Μέρτζιου ἀντίστοιχα ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ Κρατικὸ Ἀρχεῖο τῆς Βενετίας
ἀρχειακὴ ὕλη ποὺ ἀφορᾶ τὴν Κρήτη καὶ τὴ Μακεδονία ἀπὸ τὸν 14ο ὣς
τὸν 18ο αἰώνα. Οἱ τίτλοι ἀποτυπώνουν εὔγλωττα τὸν τρόπο πρόσληψης
τῆς περιόδου τῆς βενετοκρατίας στὸν ἑλληνικὸ χῶρο ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ καὶ
ξένη ἱστοριογραφία.
Χάρη στὴν ἄνθηση ποὺ γνώρισε ὁ ἐπιστημονικὸς κλάδος κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ἡ ὁποία ὀφείλεται ἀδιαμφισβήτητα στὸ ἔργο ποὺ ἔχει ἐπιτελέσει τὸ πολύπαθο Ἑλληνικὸ Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Βενετίας, ἡ βενετοκρατία καὶ γενικότερα ἡ λατινοκρατία δὲν
εἶναι σήμερα «ἡ περιεργοτάτη καὶ κατὰ μέγα μέρος ἄγνωστος περίοδος
τῶν τυχῶν τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους», ὅπως τὴ χαρακτήριζε τὸ 1908 ὁ Σπυρίδων Λάμπρος. Ἡ ἔρευνα ἔχει ἐν πολλοῖς καλύψει πολλὰ κενά, ἔχει ἀναθεωρήσει πεπαλαιωμένες θέσεις καὶ ἔχει διευρύνει ἀποφασιστικὰ τὴν
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προβληματική της. Ἡ περίοδος τῆς λατινοκρατίας, ὅπως ἐπιτυχῶς ἔχει
ἐπισημάνει ὁ ἰταλὸς ἐρευνητὴς Enrico Basso, πρέπει νὰ ἑρμηνευτεῖ ὄχι ὡς
ἕνα φαινόμενο μονολιθικό, ἀλλὰ ὡς ἕνας κοινὸς παρονομαστὴς ποικίλων
ἐμπειριῶν ποὺ ἀναφέρονται σὲ παραδόσεις διαφορετικῶν ὁμάδων κυριάρχων. Γιατὶ, συνεχίζει, ἄλλη ἦταν ἡ «forma mentis» τῶν φράγκων ἱπποτῶν
καὶ ἄλλη τῶν ἰταλῶν ἐμπόρων (καὶ πάλι διαφορετικὴ ἦταν ἡ νοοτροπία τῶν
ἀριστοκρατῶν βενετῶν ἐμπόρων ἀπὸ αὐτὴν τῶν γενουατῶν ἐμπόρων).
Τὴν κοινωνία τῆς Ἑλληνολατινικῆς Ἀνατολῆς τὴν ἔχουν κατὰ καιροὺς
προσεγγίσει οἱ μελετητὲς μέσα ἀπὸ ποικίλες θεωρήσεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
διαμορφωθοῦν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ χρόνου διάφορα ἱστοριογραφικὰ ρεύματα. Ἄλλοι ἐρευνητὲς ἐξέτασαν τὰ πράγματα μέσα ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῶν
ξένων κυριάρχων καὶ τὰ ἑρμήνευσαν μέσα ἀπὸ τὴν ἀποικιοκρατικὴ θεωρία, ἄλλοι μέσα ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ τῶν ντόπιων κυβερνώμενων, ἄλλοι παρακολούθησαν τὴν ἐξέλιξη τῶν κοινωνικῶν καὶ οἰκονομικῶν δομῶν, ἄλλοι
ἀσχολήθηκαν μὲ τὶς σχέσεις ἀνάμεσα στὸ μητροπολιτικὸ κέντρο καὶ τὴν
περιφέρεια, ἄλλοι, τέλος, ὑπογράμμισαν τὶς θρησκευτικὲς διαφορὲς ποὺ
χώριζαν τοὺς ὀρθόδοξους πληθυσμοὺς ἀπὸ τοὺς καθολικούς. Οἱ σύγχρονοι ἕλληνες ἱστορικοί, ἀπελευθερωμένοι ἀπὸ ἐθνοκεντρικοὺς περιοριστικοὺς κλοιούς, ἔχοντας παραμερίσει ἀγκυλωμένες ἀντιλήψεις καὶ σφαλερὲς
ἐντυπώσεις καὶ ἔχοντας ἐγκαταλείψει τὴν ἐρανιστικὴ δημοσίευση ἀρχεια
κοῦ ὑλικοῦ, δὲν μελετοῦν πλέον τὴν ἐποχὴ τῆς βενετοκρατίας μέσα ἀπὸ τὸ
σχῆμα τοῦ βενετοῦ κυριάρχου καὶ τοῦ ἕλληνα κυριαρχούμενου, ἀλλὰ ὡς
τμῆμα τῆς σύνθετης ἱστορικῆς ὀθόνης ποὺ συγκροτεῖ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἱστορία, καθὼς ἀφορᾶ μεγάλης ἔκτασης καὶ διάρκειας διασπορὰ Δυτικῶν στὴν
Ἀνατολή, ἰδιαίτερα στὸν ἑλληνικὸ χῶρο.
Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ὅποια κατὰ καιροὺς ἰδεολογικὴ προσέγγιση τῆς
θεώρησής της, ἡ περίοδος τῆς βενετοκρατίας παραπέμπει σὲ μία ἑλληνοβενετικὴ συνύπαρξη ποὺ ἐκφράζει τὴν καθολικότερη εὐρωπαϊκὴ κληρονομιά. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ συνύπαρξη τῶν δύο ἐθνικῶν στοιχείων στὸν
ἴδιο γεωγραφικὸ χῶρο συντελέστηκε σὲ καθεστωτικὸ πλαίσιο μιᾶς ξένης
κυριαρχίας καὶ παρὰ τὰ ἀρνητικά, ἰδίως κατὰ τὸ πρῶτο χρονικὸ διάστημα, ὀδυνηρὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ξενοκρατίας, ἀπὸ τὶς ζῶνες ἐπαφῆς καὶ
σύζευξης τῶν δύο χριστιανικῶν κοινοτήτων καὶ ἀπὸ τὴ μακρὰ διαδικασία
συγκατάμειξης τῆς βυζαντινῆς καὶ τῆς δυτικῆς παράδοσης βλάστησαν νέες
ἰδέες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες προῆλθαν τελικὰ ἐντελῶς πρωτότυποι πολιτισμικοὶ
καρποί, μὲ ἔντονο γνώρισμα τὴν ἀμφίδρομη πολιτισμικὴ δεκτικότητα.
[29]

30

ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΤΟῦ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΎΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟῦ

Eἰσαγωγικὲς παρατηρήσεις – Ζητήματα συνέχειας
καὶ ἀλλαγῆς

Τ

ο 1204, πολεμιστες απο τη δυτικh εὐρώπη μὲ σύμβολό τους τὸν σταυ-

ρὸ κατέλαβαν τὴν πρωτεύουσα τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, κατέλυσαν τὴ βυζαντινὴ ἔννομη τάξη καὶ λεηλάτησαν μὲ μανία τὴν πλουσιότερη πόλη τοῦ μεσαιωνικοῦ μεσογειακοῦ κόσμου. Οἱ σταυροφόροι, Φράγκοι
καὶ Βενετοί, μοίρασαν μεταξύ τους τὰ ἐδάφη τῆς Ρωμανίας καὶ ἐγκαθίδρυσαν στὸν ἑλληνικὸ χῶρο τὴν κυριαρχία τους. Χωρισμένες σὲ φραγκοκρατούμενες καὶ βενετοκρατούμενες κτήσεις, οἱ ἑλληνικὲς περιοχὲς γνώρισαν
ἀπὸ τὸν 13ο ὣς τὸν 18ο αἰώνα διαφορετικὴ ἡ καθεμία τύχη, μεγαλύτερη
ἢ μικρότερη διάρκεια κατοχῆς, ἕναν ἢ περισσότερους ξένους κυριάρχους.
Ἄλλες πέρασαν κατευθείαν ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ ἐξουσία στὴ βενετικὴ κυ
ριαρχία (Κρήτη, Μεθώνη, Κορώνη) καὶ ἄλλες χρειάστηκε νὰ διανύσουν μιὰ
φεουδαρχικὴ φάση, πρὶν γίνουν βενετικὲς κτήσεις (Εὔβοια, Τῆνος, Μύκονος, Ἄργος, Ναύπλιο, Κέρκυρα).
Οἱ Βενετοί, ἀκολουθώντας πραγματιστικὴ πολιτική, ἀναγκάστηκαν νὰ
συμφιλιώσουν τὰ συμφέροντά τους μὲ τὶς τοπικὲς συνθῆκες καὶ τὶς φεουδαρχικὲς συνήθειες ποὺ βρῆκαν στὶς περιοχὲς τὶς ὁποῖες κατέλαβαν. Μολονότι ἡ νοοτροπία καὶ οἱ πολιτικοὶ θεσμοί της ἦταν ξένοι πρὸς τὴ φεουδαρχία, ἡ Βενετία εὐνόησε τὴ διάδοση τῶν Ἀσσιζῶν τῆς Ρωμανίας, νομικοῦ
κώδικα χρονολογημένου στὰ μέσα τοῦ 14ου αἰώνα, οἱ ὁποῖες καθόριζαν
τὶς δικαιοδοσίες τῶν φεουδαρχῶν. Συνυπῆρχαν, ἔτσι, στὸν βενετοκρατούμενο ἑλληνικὸ χῶρο ἡ βυζαντινὴ παράδοση ποὺ ρύθμιζε πτυχὲς τῆς ζωῆς
τοῦ ἐγχώριου πληθυσμοῦ, τὸ φεουδαρχικὸ δίκαιο ποὺ καθόριζε τὶς σχέσεις φεουδαρχῶν καὶ ὑποτελῶν καὶ τὸ βενετικὸ δίκαιο ποὺ ἐφαρμόστηκε
κυρίως στὸν διοικητικὸ τομέα. Στὴ σύνθετη αὐτὴ εἰκόνα ἀναφέρονται
τὰ λατινικὰ ἔγγραφα καὶ τὰ ἄρθρα τῶν Ἀσσιζῶν: consuetudines antiquas,
usanza de questo luogo, secundum ritus et consuetudines civitatis Venetiarum,
secondo gli ordini e privilegi di questo luogo.
Ἡ διείσδυση καὶ ἐπικράτηση τῆς Δύσης στὴν Ἀνατολὴ ἀποτελεῖ ἕνα
ἀπὸ τὰ πιὸ σπουδαῖα κεφάλαια τῆς ἱστορίας τῆς Εὐρώπης. Θεωρούμενη
μέσα ἀπὸ τὸ πρίσμα τῆς καθολικότερης εὐρωπαϊκῆς ἱστορίας, ἡ περίοδος
ποὺ συνηθίζουμε νὰ καλοῦμε «βενετοκρατία» ἤ, γενικότερα, «λατινοκρατία» ἀποδεικνύεται μείζων περίοδος τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Καὶ τοῦτο
γιατὶ τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο παρουσιάζει κατὰ τὸ διάστημα αὐτὸ ἀφενὸς
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προσαρμοστικότητα στὶς θεσμικὲς ἀλλαγές, μὲ ἀποτέλεσμα σὲ πολλὲς
περιπτώσεις τὴν οἰκονομικὴ ἐξίσωσή του μὲ τοὺς ξένους, καὶ ἀφετέρου
πολιτισμικὴ ἀντοχὴ καὶ εὐρωστία ποὺ τοῦ ἐπέτρεψε τὴ γόνιμη ἐπικοινωνία μὲ τοὺς Δυτικοευρωπαίους, ὁδηγώντας το ἐν τέλει στὴν παραγωγὴ
νέας πολιτισμικῆς ἔκφρασης.
Γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τοῦ δυτικοῦ γενικὰ ἀνθρώπου, χρησιμοποιεῖται
στὶς ἑλληνικὲς πηγὲς τὸ ὄνομα «Λατίνος». Ὁ πολυμαθὴς λόγιος Μανουὴλ
Ὁλόβωλος, π.χ., ἀποκαλεῖ «Λατίνους» τοὺς Δυτικοὺς ποὺ κατέλαβαν μὲ
τὴν τέταρτη σταυροφορία τὴν Κωνσταντινούπολη. Τὸ ὄνομα «Φράγκος»
χρησιμοποιεῖται εἴτε ὡς ταυτόσημο τοῦ ὀνόματος «Λατίνος» εἴτε συχνότερα ὡς δηλωτικὸ τοῦ Δυτικοευρωπαίου, γιὰ νὰ καταλήξει νὰ σημαίνει τὸν
γαλλόφωνο ἢ τὸν γαλλικῆς καταγωγῆς Δυτικό. Ἰδιαίτερη, πάλι, κατηγορία
ξένων συγκροτοῦν οἱ Ἰταλοί, ποὺ δηλώνονται ξεχωριστὰ μὲ βάση τὰ ὀνόματα τῶν πόλεων ἀπὸ τὶς ὁποῖες προέρχονται (Βενετοί, Γενουάτες, Φλωρεντινοὶ κ.λπ.). Ὁ πολὺς Νικήτας Χωνιάτης ὀνομάζει τοὺς Εὐρωπαίους
γενικὰ Λατίνους ἢ ἀναφέρεται στοὺς σταυροφόρους, ἀποκαλώντας τους οἱ
ἐξ ἑσπέρας στρατοί, καθὼς στὰ χαρακτηριστικὰ τῆς Εὐρώπης ὡς γεωγραφικῆς ὀντότητας ἡ ἀντίθεση Ἀνατολὴ-Δύση (τὰ ἑῷα καὶ τὰ ἑσπέρια) ἦταν γιὰ
τοὺς Βυζαντινοὺς διακριτή.
Ἂν ἡ εὐρωπαϊκὴ πραγματικότητα ταυτιζόταν μὲ τὴ χριστιανοσύνη
(christianitas), μὲ τὴν τέταρτη σταυροφορία καὶ τὴν κατάληψη ἀπὸ τοὺς
σταυροφόρους manu militari πολλῶν περιοχῶν, στὸ σῶμα τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου δημιουργήθηκε βαθὺ ρῆγμα ποὺ χώρισε τοὺς χριστιανοὺς σὲ
ὀρθόδοξους σχισματικοὺς καὶ σὲ καθολικούς, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ Εὐρώπη
στὴν ὀπτικὴ τοῦ Ἕλληνα τοῦ 13ου αἰώνα νὰ ταυτίζεται μὲ αὐτὴν τῶν δυτικῶν καθολικῶν. Προοδευτικά, στὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ ἀκολούθησε, ἡ
ἔννοια τῆς Εὐρώπης προσδιοριζόταν πλέον ὄχι μὲ μέτρο τὴν christianitas,
ἀλλὰ ὡς ἀνάχωμα ἀπέναντι στὸν κοινὸ ἐχθρό, τὸν Τοῦρκο, ποὺ ἀπειλοῦσε
νὰ καταλάβει ὅλα τὰ χριστιανικὰ ἐδάφη. Στὴν ἀντίληψη τῶν Ἑλλήνων
κατὰ τὴν ὕστερη βενετοκρατία ἡ ἑνωμένη Εὐρώπη ἦταν ἡ μόνη δύναμη
ποὺ μποροῦσε νὰ ἀντιταχθεῖ στὸν Τοῦρκο καὶ νὰ τοὺς ἐλευθερώσει ἀπὸ τὸν
τουρκικὸ ζυγό. Κοινότητα πολιτικὴ καὶ σύνθεση πληθυσμῶν μὲ κοινὴ χριστιανικὴ ταυτότητα, ἡ Εὐρώπη λογιζόταν ὡς ἰσχυρὸ ἀντίβαρο στὴν Ἀσία
καὶ στοὺς Τούρκους.
Ἡ ἰδεολογικὴ αὐτὴ θεώρηση παραπέμπει σὲ ἀντίστοιχη συμπεριφορὰ
ποὺ εἶχε ἐκδηλωθεῖ κατὰ τὴν ὕστερη βυζαντινὴ περίοδο. Πεπεισμένος ὅτι
[31]
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τὸ Βυζάντιο βρισκόταν σὲ συνάφεια μὲ τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμὸ καὶ ὅτι ἡ
εὐρωπαϊκὴ συνεννόηση καὶ συνεργασία ἦταν ἀναγκαία γιὰ τὴν ἀποτροπὴ
τῶν ἐξωτερικῶν κινδύνων, ὁ λόγιος Δημήτριος Κυδώνης ὑπογράμμισε,
τὸ 1366, πὼς δὲν ὑπῆρχαν οἰκειότεροι σύμμαχοι τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τοὺς
λαοὺς τῆς Δύσης (Τίνες Ρωμαίοις Ρωμαίων οἰκειότεροι σύμμαχοι;). Ἡ ἔννοια
ὡστόσο τῆς χριστιανικῆς Εὐρώπης, ὅταν χρησιμοποιεῖται κατὰ τὴ μελέτη
τῶν δρόμων μέσα ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁ νέος ἑλληνισμὸς ἦρθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴ
Δύση, χρήζει διευκρινίσεων. Ὁ ἐρευνητὴς ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸν ὅρο ὀφείλει νὰ ἔχει ὑπόψη του: α) ὅτι οἱ Βενετοί, ποὺ ἐνδιαφέρονταν πρωτίστως γιὰ
τὴν πολιτική τους ἀσφάλεια καὶ δευτερευόντως γιὰ τὸ δόγμα τους, διακήρυτταν πὼς ἦταν πρῶτα Βενετοὶ καὶ ὕστερα χριστιανοί (semo prima Veneziani e poi Cristiani), καὶ β) ὅτι οἱ Ἕλληνες τῶν βενετοκρατούμενων περιο
χῶν στὴν πλειονότητά τους δὲν ἀνέπτυσσαν σχέσεις ἀπευθείας μὲ τοὺς
χριστιανοὺς Εὐρωπαίους, ἀλλὰ ἐπικοινωνοῦσαν μὲ τοὺς τελευταίους μέσω
τῶν Βενετῶν.
Θαλασσόβιους ἢ μᾶλλον ἀμφίβιους ὀνομάζει τοὺς Βενετοὺς ὁ Μανουὴλ
Ὁλόβωλος, χαρακτηρίζοντας τὴν πόλη τους ὡς ὑγροχερσαία ὕδρα. Πράγματι, ἡ δύναμη τῶν Βενετῶν προερχόταν ἀπὸ τὴ θάλασσα καὶ τὸ ἐμπόριο, ποὺ ἀποτελοῦσε, ὅπως λένε οἱ πηγές, τὴν τροφὴ καὶ τὸν χυμὸ τοῦ
κράτους τους. Περιγράφοντας τὸν 6ο αἰώνα τὴ βενετικὴ λιμνοθάλασσα,
ὁ ἀξιωματοῦχος τοῦ ὀστρογότθου βασιλιᾶ Κασσιόδωρος παρομοίασε τὶς
βάρκες τῶν Βενετῶν μὲ τὰ ζῶα τῶν χωρικῶν. Ζοῦσαν, γράφει, οἱ Βενετοὶ
σὰν τὰ θαλασσοπούλια, ἔδεναν τὶς βάρκες τους ἔξω ἀπὸ τὰ σπίτια τους,
στὰ τενάγη, σὰν νὰ ἦταν ζῶα καὶ συγκέντρωναν πλοῦτο ἀπὸ τὸ ἐμπόριο
τῶν ψαριῶν καὶ τοῦ ἁλατιοῦ. Ἀργότερα, τὸν 10ο αἰώνα, ὁ Κωνσταντίνος
Ζ΄ Πορφυρογέννητος, στὸ κεφάλαιο ὅπου ἀναφέρεται στὴ Βενετία (Διήγησις, πῶς κατωκίσθη ἡ νῦν καλουμένη Βενετία), γράφει ὅτι ὁ τόπος τὸν παλαιὸ
καιρὸ ἦταν ἔρημος, ἀκατοίκητος καὶ βαλτώδης καὶ ὅτι οἱ πρῶτοι κάτοικοί του εἶχαν καταφύγει ἐκεῖ γιὰ νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὲς τοῦ Ἀττίλα.
[…] Tractae funibus ambulant, quae stare rudentibus consuerunt, et conditione mutata pedibus iuvant homines naves suas: vectrices sine labore trahunt,
et pro pavore velorum utuntur passu prosperiore nautarum […] hic vobis
aquatilium avium more domus est. Nam qui terrestris, modo cernitur insularis, ut illic magis aestimes esse Cycladas, ubi subito locorum facies respicios immutatas. Earum quipe similitudine per aequora longe patentia domicilia videntur sparsa, quae natura protulit, sed hominum fundavit […]. Proinde
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naves, quas more animalium vestris parietibus illigatis, diligenti cura refecite, ut, cum vos vir experientissimus Laurentius, qui ad procurandas species
directus est commonere temptaverit, festinetis excurrere, quatenus expensas necessarias nulla difficultate tardetis, qui pro qualitate aeris compendium
vobis eligere potestis itineris.
Magni Aurelii Cassiodori, Variarum libri XII, cura et studio A.    J. Fridh, Turnhout
1973, σ. 491-492, 24.

Ἰστέον ὅτι ἡ Βενετία τὸ μὲν παλαιὸν ἦν τόπος ἔρημός τις ἀοίκητος καὶ βαλτώδης. Οἱ δὲ νῦν καλούμενοι Βενέτικοι ὑπῆρχον Φράγγοι ἀπὸ Ἀκουϊλεγίας καὶ ἀπὸ τῶν ἑτέρων τόπων τῆς Φραγγίας, καὶ κατῴκουν εἰς τὴν ξηρὰν
ἄντικρυ τῆς Βενετίας. Τοῦ δὲ Ἀττίλα, τοῦ βασιλέως τῶν Ἀβάρων, ἐλθόν
τος καὶ πάσας τὰς Φραγγίας καταληϊσαμένου καὶ ἀφανίσαντος, ἤρξαντο
φεύγειν μὲν πάντες οἱ Φράγγοι ἀπὸ Ἀκουϊλεγίας καὶ ἀπὸ τῶν ἑτέρων τῆς
Φραγγίας κάστρων, ἔρχεσθαι δὲ πρὸς τὰς ἀοικήτους νήσους τῆς Βενετίας
καὶ ποιεῖν ἐκεῖσε καλύβια διὰ τὸν τοῦ βασιλέως Ἀττίλα φόβον.
Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ρωμανόν, ἔκδ. G. Moravcsik
– R.   J. H.   Jenkins, CFHB, Οὐάσινγκτον 1967, σ. 118.

Βασικὴ μέριμνα τῆς Βενετίας, μετὰ τὴν τέταρτη σταυροφορία, ἦταν νὰ
ἑδραιώσει τὴν κυριαρχία της στὶς περιοχὲς ποὺ τῆς ἐξασφάλιζαν τὸν ἔλεγχο
τῶν θαλάσσιων καὶ ἐμπορικῶν ἐπικοινωνιῶν, γιὰ νὰ μπορεῖ ἀπρόσκοπτα
νὰ συνεχίζει τὴν ἐμπορική της δραστηριότητα. Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον οἱ
Βενετοὶ ἀντιμετώπισαν τὶς κτήσεις τους, ὕστερα ἀπὸ τὰ γεγονότα τοῦ 1204,
προσδιορίστηκε ἐν πολλοῖς ἀπὸ τὶς ἀνταγωνιστικὲς σχέσεις ἀνάμεσα στὴν
πολιτεία τους καὶ τὴ Γένοβα, οἱ ὁποῖες διατηρήθηκαν ἐχθρικὲς ὣς τὸ 1381,
ὁπότε μὲ τὴ Συνθήκη τοῦ Τορίνου τερματίστηκε ἡ βενετογενουατικὴ ἀντιπαλότητα. Μὲ τὴ ρευστὴ κατάσταση ποὺ εἶχε ἐπικρατήσει στὴ Μεσόγειο,
μετὰ τὴ λατινικὴ κατάκτηση τῆς Κωνσταντινούπολης, ἡ Βενετία δικαιολογημένα φοβόταν μήπως οἱ Γενουάτες καταλάβουν ἐδάφη ποὺ εἶχαν μὲν
περιέλθει στὴν κατοχή της, ἀλλὰ στὰ ὁποῖα δὲν εἶχε ἀκόμη προλάβει νὰ ἐπιβάλει τὴν ἐξουσία της. Ἄμεση λοιπὸν ἦταν ἡ ἀντίδρασή της ὅταν γενουάτες
πειρατὲς ἐπιχείρησαν νὰ ἐγκατασταθοῦν σὲ βενετικὲς κτήσεις, ὅπως ἦταν
ἡ Κέρκυρα καὶ ἡ Κρήτη, ὅπου ἡ βενετικὴ κυριαρχία παρέμενε ἀκόμη θεωρητική. Οἱ ἐσπευσμένες ἐνέργειες τῆς Βενετίας νὰ ἐπιβάλει τὴν ἀρχή της
στὰ ἐδάφη τῆς καταλυμένης βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας δὲν ὀφείλονταν σὲ
προσχεδιασμένη τακτική, ἀλλὰ ἦταν τὸ ἐπακόλουθο τῆς προσπάθειας νὰ
ἐκδιωχθοῦν οἱ ἀντίπαλοι Γενουάτες ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ χῶρο.
[33]
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Ὁ δρόμος τοῦ ἐμπορίου στὰ χρόνια τῆς βενετοκρατίας, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ
οἰκονομικὰ εὐεργετήματα ποὺ καρπώνονταν ὅσοι τὸν ἀκολουθοῦσαν, ἦταν
σημαντικὸς καὶ γιὰ ἕναν ἀκόμη λόγο: ἔφερνε τοὺς Ἕλληνες τῶν βενετοκρατούμενων περιοχῶν κοντὰ στοὺς Εὐρωπαίους. Γέφυρες ποὺ ἕνωναν
τὴν Ἀνατολὴ μὲ τὴ Δύση, οἱ βενετικὲς κτήσεις στὴν Ἑλλάδα εἰσχώρησαν
γρήγορα στὸ βενετικὸ ἐμπορικὸ κύκλωμα καὶ μετατράπηκαν σὲ σπουδαῖα λιμάνια διαμετακομιστικοῦ ἐμπορίου. Μαζὶ μὲ τὰ ἐμπορεύματα, στὰ
λιμάνια ἔφταναν ἀπὸ διάφορους τόπους ἔμποροι, ταξιδιῶτες καὶ περιηγητὲς ποὺ ἐπικοινωνοῦσαν μὲ τοὺς ντόπιους, κουβαλώντας μὲ τὶς ἀποσκευές
τους καινούριους τρόπους σκέψης καὶ νέα κοινωνικὰ ἔθιμα. Οἱ Ἕλληνες συναντοῦσαν μέσω τῶν Βενετῶν τοὺς Εὐρωπαίους καί, διαθέτοντας
μακραίωνη ἐμπειρία καὶ πρακτικὲς στὴν ἐπεξεργασία καὶ ἀπορρόφηση
ξένων πολιτισμικῶν ἐρεθισμάτων ποὺ δέχονταν κατὰ καιροὺς κατὰ τὸ
μακρὺ διάστημα τῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς τους, κατόρθωναν μὲ εὐκινησία
πνεύματος νὰ διασταυρώνουν, νὰ συνθέτουν καὶ νὰ συγχωνεύουν σὲ ἑνιαῖο
σύνολο τὶς νέες ἰδέες μὲ τὶς δικές τους ἀνθεκτικὲς παραδόσεις.
Ἀπὸ τὴ συναίρεση δυτικῶν καὶ ἀνατολικῶν πολιτισμικῶν στοιχείων
δημιουργήθηκαν στὸν τομέα τοῦ λόγου καὶ τῆς τέχνης πνευματικὰ ἔργα
ποὺ ἐκφράζουν ἕναν ἀστικὸ τρόπο ζωῆς, ἕναν ἀστικὸ πολιτισμό, ὅπως
αὐτὸς εἶχε ἀναπτυχθεῖ στὰ λιμάνια καὶ στὶς πόλεις, ὅπου οἱ ἑλληνικοὶ
πληθυσμοὶ συναλλάσσονταν καὶ συνδιαλέγονταν μὲ τοὺς ξένους. Γιὰ τὴν
κατανόηση τῶν κοινωνικῶν καὶ οἰκονομικῶν συνθηκῶν ποὺ ἐπέτρεψαν
τὴ δημιουργία καὶ ὡρίμανση τῶν πολιτισμικῶν καρπῶν, χρεία εἶναι νὰ
σημειωθεῖ ὅτι τὸ κοινωνικὸ κλίμα ποὺ ἐπικρατοῦσε στὰ ἀστικὰ κέντρα
τῶν βενετοκρατούμενων ἑλληνικῶν περιοχῶν παρουσιάζει ὁμοιότητες
μὲ ἐκεῖνο ποὺ ὑπῆρχε στὰ ἀντίστοιχα δυτικοευρωπαϊκὰ λιμάνια καὶ πόλεις. Μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι πίσω ἀπὸ τὴν εἰκόνα ποὺ παρουσίαζαν οἱ βενετοκρατούμενοι ἑλληνικοὶ τόποι, ὅπου τὴ δεσπόζουσα θέση κατεῖχε τὸ ξένο στοιχεῖο, βρισκόταν στηριγμένη σὲ γερὰ θεμέλια ἡ τοπικὴ πολιτισμικὴ παράδοση, ἄλλοτε ἐμφανὴς στὴν ἐπιφάνεια καὶ ἄλλοτε κρυμμένη στὸ
ὑπόστρωμα τοῦ κοινωνικοῦ σώματος.
Ἀπαραίτητο εἶναι, ἐπίσης, νὰ ἀποσαφηνιστεῖ ὅτι ἡ πολιτισμικὴ παράδοση στὰ βενετοκρατούμενα μέρη δὲν εἶχε συναντηθεῖ, ὅπως συνήθως ὑποστηρίζεται, μὲ τὴν «ἀναγέννηση» τῆς Δύσης οὔτε εἶχε ἐμβολιαστεῖ μὲ τὰ
μηνύματά της, ἀλλὰ εἶχε ἔρθει σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸ πνεῦμα νεωτερικότητας καὶ καινοτομίας ποὺ διακατεῖχε τὴν Εὐρώπη. Δὲν πρόκειται γιὰ
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γνωριμία τῶν Ἑλλήνων μὲ τὰ μεγάλα ἐπιτεύγματα τῆς Ἀναγέννησης,
κίνημα ποὺ συνδεόταν μὲ τὸ ἰδεῶδες τῆς λογοτεχνίας καὶ τῶν εἰκαστικῶν τεχνῶν, μετὰ ἀπὸ μακρὰ περίοδο ὀπισθοδρόμησης ἢ στατικότητας.
Καὶ τοῦτο, γιατὶ στὴ βυζαντινὴ ἐπικράτεια ἡ ἰδέα τῆς «rinascita» ποὺ εἶχε
συγκλονίσει τὴν εὐρωπαϊκὴ παιδεία, τῆς ἀναγέννησης δηλαδὴ τῶν εἰκαστικῶν τεχνῶν καὶ τῆς λογοτεχνίας, δὲν συνιστοῦσε νέο πολιτισμικὸ φαινόμενο οὔτε ἀναβίωση λησμονημένου ἱστορικοῦ παρελθόντος. Στὴν πραγματικότητα οἱ πληθυσμοὶ τῶν βενετοκρατούμενων κτήσεων, ἐπικοινωνώντας μέσω τῶν Βενετῶν μὲ τοὺς Εὐρωπαίους, εἶχαν γίνει μέτοχοι τῶν
κοινωνικῶν ἀνησυχιῶν καὶ τῶν προοδευτικῶν ἀντιλήψεων τοῦ δυτικοῦ
κόσμου. Στὰ νεωτερικὰ στοιχεῖα ποὺ οἱ Δυτικοὶ ἐκόμιζαν συγκαταλέγον
ται μεταξὺ ἄλλων ἡ ἀνάπτυξη τοῦ συναλλακτικοῦ συστήματος, τῆς λογιστικῆς καὶ τῶν τραπεζῶν, τὰ ἐργαλεῖα τῶν ἐμπόρων, τὸ ἔντυπο βιβλίο,
ἡ ἐξέλιξη τῶν μεταφορικῶν μέσων, ἰδιαίτερα τῶν πλοίων, ἀλλὰ καὶ ἡ
ἄνθηση τῆς φιλοκαλίας, τὸ αἴσθημα τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας καὶ ἡ πίστη
στὴν ἀξία τῆς κοινωφελοῦς ἐργασίας.
Ἑνοποιητικὸ σημεῖο ἀναφορᾶς, ἤδη ἀπὸ τοὺς προηγούμενους αἰῶνες μεταξὺ τῶν μορφωμένων Ἑλλήνων καὶ τῶν Βενετῶν τῆς μητρόπολης, ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ γενικότερα ἡ κλασικὴ παιδεία ἐμφανίζονται
κατὰ τὴ βενετοκρατία μὲ ἰδιάζουσα δυναμική. Παρόλο ποὺ στὶς βενετικὲς κτήσεις ὡς ἐπίσημη γλώσσα τῆς διοίκησης εἶχε ὁριστεῖ ἡ λατινική,
ποὺ ἔδωσε στὴ συνέχεια τὴ θέση της στὴν ἰταλική, ἡ ντοπιολαλιὰ κατόρθωσε νὰ ἀντέξει στὸν ἀνταγωνισμὸ μὲ τὴν ἰταλική, νὰ ἐπικρατήσει προοδευτικὰ ὡς γλώσσα καθημερινῆς συναλλαγῆς καὶ νὰ λειτουργήσει τελικὰ
ὡς ὄργανο ἐπικοινωνίας ἀνάμεσα σὲ ντόπιους καὶ ξένους, παραβλέποντας
στεγανὰ σύνορα καὶ ἐθνικὲς ταυτότητες. Οἱ ἴδιοι οἱ Βενετοὶ εἶχαν ἐντάξει
στὴ γλώσσα τους βυζαντινοὺς ὅρους ποὺ ἀφοροῦσαν τὴ διοίκηση, τὴ φορολογία καὶ ἰδιαίτερα τὴν ἀγροτικὴ ζωή, διατηρώντας τὶς ἑλληνικὲς λέξεις
σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς βενετοκρατίας: turma (τούρμα), gonico (γονικό),
sochoro (σώχωρο), xerisambelo (ξεριζάμπελο), patitiri (πατητήρι), canischio (κανίσκιο), acrosticho (ἀκρόστιχο), embatichi (ἐμβατίκιο, ἐμπατίκι),
commerchio / kommerkio (κομμέρκιο), metochi (μετόχι) κ.ἄ.
Ἀπὸ τὴ μία μεριὰ ἕνας ὁλόκληρος κόσμος προοδευτικῶν ἐμπόρων,
ναυτικῶν, καραβοκύρηδων καὶ ἀνθρώπων τῆς ἀγορᾶς, προσαρμοσμένων
στὰ ζητούμενα τῆς ἐποχῆς τους, ἐκφράζονταν στὴν ἁπλὴ νέα ἑλληνική,
ἀναμεμειγμένη μὲ λέξεις βενετικές, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μιὰ ὁμάδα Βενετῶν
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στὴν ἴδια τὴ Βενετία εἶχε συστήσει κυψέλες μὲ κύριο ἀναγνωρίσιμο χαρακτηριστικὸ τὴ χρήση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Παράλληλα, βασισμένο σὲ
λέξεις καὶ ἐκφράσεις τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῶν Ἑλλήνων, ἕνα βενετογραικικὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα εἶχε διεισδύσει στὴν commedia dialettale, ἐνῶ
μιὰ ἄλλη κοινωνικὴ ὁμάδα, αὐτὴ τῶν μισθοφόρων στρατιωτῶν, τῶν stradioti, μιλοῦσε τὴ lingua stradiotesca, χρησιμοποιώντας στοιχεῖα καὶ ἀπὸ
τὶς δύο γλῶσσες.
Ǡ

Στρατιωτικὴ barzeletta
Nol sò como la farai
A scampar dal to nemisi;
De megallos resterai
Si micrì, chie niun di amisi
Gne psomì, criàs, mel, o risi
No te la vorà pliò dari.
O Strathiotti palicari.

Barzeletta di Manoli Blessi nella rotta dell’armata de Sultan Selin, ultimo re de Turchi, In Venetia, s.d. (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Misc. 2096.23)· βλ.
Barzelette stradiotesche (XVI sec.), riprod. in facsimile, Βενετία 2004, πρβλ. Σάθας,
Μνημεῖα Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Documents inédits, τ. 8, Παρίσι/Ἀθήνα 1888, σ. 464.

Ἡ ἐκπαίδευση στὶς βενετοκρατούμενες κτήσεις γινόταν εἴτε κατ᾽ οἶκον εἴτε
σὲ ἐκκλησιαστικὰ καθιδρύματα, ὅπου οἱ ἱερωμένοι συνέχιζαν τὴ βυζαντινὴ
πρακτικὴ διδασκαλίας. Δὲν ἔλειπαν βέβαια οἱ διάφοροι δάσκαλοι καὶ λόγιοι
ποὺ συχνὰ ταξίδευαν ἀπὸ περιοχὴ σὲ περιοχή, στοὺς ὁποίους οἱ γονεῖς ἀνέθεταν μὲ ἰδιωτικὰ συμφωνητικὰ τὴ μόρφωση τῶν παιδιῶν τους.
Ǡ

1423. Ὁ Ἰωάννης Ἀργυρόπουλος, ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, κάτοικος

τώρα τοῦ Χάνδακα, ἀναλαμβάνει νὰ διδάξει γιὰ ἕναν χρόνο ἑλληνικὰ (literatura seu scientia greca) στὸν Τζωρτζίνο, γιὸ τοῦ νοταρίου Κωνστάντιου
Μαυρικᾶ, ἔναντι 14 ὑπερπύρων ἐτησίως.
[…] Manifestum facio ego, Iohannes Argiropulo, de Constantinopoli, moram
presentialiter trahens Candide, in literatura seu scientia greca instructus, cum
meis heredibus tibi, ser Constantio Mauricha notario, habitatori burgi Candide et heredibus tuis, quia cum tu, dictus Constantius, recomendaveris mihi
subesse sub doctrina mea Zorzinum, filium tuum, et velis et affirmes quod
debeat stare su dicta mea doctrina ad annum unum proximum, qua annus
intelligatur incepisse a die X menis presentis, promitto tibi dictum filium
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tuum bene et diligenter ac bona fide docere literaturam seu scientiam grecam,
non parcendo alicui labori […].
Ἔκδ. Th. Ganchou, «Iôannès Argyropoulos, Géôrgios Trapézountios et le patron
crétois Géôrgios Mauricas», Θησαυρίσματα 38 (2008), 210-211.

Καθὼς δὲν παρεχόταν κατὰ τοὺς χρόνους τῆς βενετοκρατίας πανεπιστη
μιακὴ ἐκπαίδευση, γόνοι τῆς ντόπιας κοινωνικῆς τάξης τῶν ἀστῶν καὶ τῶν
ἀρχόντων, Κρητικοὶ καὶ Ἑπτανήσιοι οἱ περισσότεροι, σπούδαζαν νομικὰ
καὶ ἰατρικὴ στὶς πανεπιστημιακὲς σχολὲς ἰταλικῶν πόλεων, τῆς Πάντοβας κυρίως ἀλλὰ καὶ τῆς Φερράρας καὶ τῆς Μπολόνιας, καὶ ἦταν ἔτσι σὲ
θέση νὰ γνωρίζουν καὶ νὰ παρακολουθοῦν χωρὶς δυσκολία τὴν πνευματικὴ
ζωὴ στὴ Δύση. Κατὰ μίμηση μάλιστα δυτικῶν προτύπων, οἱ ἕλληνες φοιτητές, ποὺ ἀποκτοῦσαν δίγλωσση παιδεία, χρησιμοποίησαν καὶ οἰκόσημα
ποὺ δήλωναν τὴν κοινωνικὴ καταξίωση τῆς οἰκογένειάς τους. Τὰ ὀνόματά τους μαζὶ μὲ τοὺς τόπους καταγωγῆς τους ἔχουν ἀποτυπωθεῖ στὸ
παλαιὸ Πανεπιστήμιο τῆς Πάντοβας, στὸ γνωστὸ ζωγραφικὸ σύνολο ποὺ
κοσμεῖ τὴν ὀροφὴ στοᾶς, στὴν ὁποία εἰκονίζονται τὰ οἰκόσημα πολλῶν
ἀπὸ αὐτούς, π.χ. Calafati Georgius Cretensis, Policala Nicolaus Cephalensis,
Mormori Ioannis Candiensis.
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