
1 
 

Περίληψη - Summary                                               

 
Ελένη Σταυράκη: «Οι εβραϊκές κοινότητες στα Ιόνια νησιά κατά 

την περίοδο της Βενετοκρατίας (13ος-18ος αι.). Σχέσεις 

συμβίωσης, εντάσεις και αποκλεισμοί» 

 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις εβραϊκές κοινότητες στα Ιόνια Νησιά 
κατά την περίοδο της βενετοκρατίας (13ος-18ος αι.).Λόγω σχετικής επάρκειας 
στοιχείων, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο στους 
αιώνες της μακράς βενετικής κυριαρχίας, στη λεκάνη της Ανατολικής 
Μεσογείου. Διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο οι Εβραίοι συσχετίστηκαν με 
τους κυρίαρχους Καθολικούς Βενετούς και τους κυριαρχούμενους 
Ορθόδοξους Χριστιανούς, κατοίκους των Ιόνιων Νησιών του βενετικού 
Κράτους της Θάλασσας (Stato da mar). 

Υποστηρίζεται ότι το πολύπλοκο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον των Ιόνιων Νησιών επέτρεψε και ενθάρρυνε τους Εβραίους να 
επενδύσουν στους θεσμούς της τοπικής κοινωνίας. Οι επενδύσεις τους είχαν 
ως αποτέλεσμα συνεχείς και ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις με τους Βενετούς 
και τον εντόπιο πληθυσμό, αλλά δημιούργησαν εντάσεις και αποκλεισμούς 
για τους ίδιους. Οι εντάσεις είχαν ενδεχομένως θρησκευτική επίφαση αλλά 
μάλλον οικονομική βάση. Οι Εβραίοι ήταν αποκλεισμένοι τόσο από την 
ανώτερη βενετική διοίκηση όσο και από την τοπική διοίκηση της Κέρκυρας 
και της Ζακύνθου, δηλαδή από τα τοπικά κλειστά, αριστοκρατικού 
χαρακτήρα, αστικά κοινοτικά συμβούλια των δυο νησιών, όπως 
αποκλεισμένοι ήταν από τη διοίκηση ολόκληρου του χριστιανικού 
ευρωπαϊκού κόσμου. Αυτή η προβληματική διατρέχει τη μελέτη όπως 
υποδηλώνει ο υπότιτλος: Σχέσεις συμβίωσης, εντάσεις και αποκλεισμοί.  

Η βιβλιογραφική έρευνα αναδεικνύει ότι στην Κέρκυρα οι Εβραίοι 
απολάμβαναν περισσότερα προνόμια από τους Εβραίους που διαβιούσαν σε 
άλλα μέρη της βενετικής επικράτειας, ή ακόμα και οπουδήποτε αλλού στους 
μεσαιωνικούς έως και τους νεότερους χρόνους. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι 
και στα δυο νησιά, Κέρκυρα και Ζάκυνθο, δεν υπήρξε Ghetto περίκλειστο και 
με τη στενή έννοια του όρου, ειδικά δε στην περίπτωση της Κέρκυρας μπορεί 
να υποστηριχθεί ότι το τοπικό Ghetto παρουσίαζε απόκλιση από το βενετικό 
πρότυπο. 

Γενικά, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι, παρά τους αιώνες γειτνίασης 
με τους Χριστιανούς, οι οποίοι τηρούσαν μία άλλοτε ανεκτική και κάποιες 
φορές εχθρική στάση απέναντι στους Εβραίους, και την πολλαπλή επίδραση 
των τελευταίων στη δημογραφική εικόνα και την κοινωνική, οικονομική και 
πνευματική ζωή των Ιόνιων Νησιών, οι Εβραίοι διαβιούσαν στο περιθώριο 
της κερκυραϊκής και ζακυνθινής κοινωνίας. Άρα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε 
για σχέσεις ισότιμες και ανοχής στα νησιά αυτά, όπως και πουθενά στο 
βενετικό Κράτος της Θάλασσας. 
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Eleni Stavraki: «The jewish communities in the Ionian islands 
during the Venetian domination (13th-18th c.). Cohabitations, 
tensions and exclusions» 

 

The present study deals with the Jewish communities in the Ionian Islands 
during the Venetian domination (13th-18th centuries). Due to the relative 
sufficiency of evidence, particular emphasis is given to Corfu and Zakynthos 
during the centuries of long Venetian domination, in the basin of the Eastern 
Mediterranean. It is investigated the way the Jews correlated with the 
dominant Catholic Venetians and the predominant Orthodox Christians, 
residents of the Ionian Islands of the Venetian State of the Sea (Stato da mar). 

It is argued that the complex political, social and economic 
environment of the Ionian Islands allowed and encouraged Jews to invest in 
the institutions of the local community. Their investments resulted in 
continuous and substantial interactions with the Venetians and the local 
population, but created tensions and exclusions for them as well. The tensions 
were seemingly religious but rather economic in nature. The Jews were 
excluded by both the upper Venetian administration and the local 
administration of Corfu and Zakynthos. Specifically, the Jews were excluded 
by the local closed, aristocratic, community councils of the two islands and 
they were blocked from the administration of the entire European 
Christendom. This argument is tackled in this study, as suggested by the 
subtitle: Cohabitations, tensions and exclusions. 

This bibliographic research highlights that in Corfu the Jews enjoyed 
more privileges than the Jews who lived in other parts of the Venetian 
territory, or even anywhere else during medieval and modern times. It is also 
worth noting that in both Corfu and Zakynthos islands there was no enclosed 
Ghetto,in the strict sense of the term and especially in the case of Corfu, it is 
argued that the local Ghetto deviated from the Venetian model. 

In general, the basic conclusion is that, despite centuries of proximity 
to Christians, who maintained a sometimes tolerant and other times hostile 
attitude towards the Jews, and their multiple impact on the demographic 
image and the social, economic and intellectual life of the Ionians Islanders, 
the Jews were living on the sidelines of the societies of Corfu and Zakynthos. 
Therefore, it is suggested that there were no equal and tolerant relations in 
these islands which was the case for other territories in the Venetian State of 
the Sea as well. 
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