
Περίληψη - Summary 

 

 

Βασιλική Θεοδωροπούλου: «Ο νοτάριος και ο κόσμος του στη 

Βενετοκρατούμενη Κρήτη. Το παράδειγμα των νοταρίων 

Μιχαήλ Μαρά και Πέτρου Πατσιδιώτη» 

 

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η σφαιρική 

προσέγγιση του νοταριακού επαγγέλματος, όπως αυτό εξασκήθηκε στη 

βενετοκρατούμενη Κρήτη από το 1211 έως το 1669. Σε δεύτερο επίπεδο ο 

σκοπός της μελέτης είναι η συγκριτική προσέγγιση των πρωτοκόλλων δύο 

νοταρίων, του νοταρίου Χάνδακα Μιχαήλ Μαρά και του νοταρίου 

Καινούργιου Χωριού των Καρών Πέτρου Πατσιδιώτη, ώστε τα συμπεράσματα 

να επιβεβαιώσουν ή να αναιρέσουν τα πορίσματα των έως σήμερα ερευνών.  

Ξεκινώντας με τον πρώτο στόχο της μελέτης γίνεται σύντομη αναφορά 

στο θεσμό της συμβολαιογραφίας, όπως αυτός εξελίχθηκε από την αρχαία 

Ελλάδα, στα ρωμαϊκά χρόνια, στη Μεσαιωνική Ευρώπη, στη Βενετία και στο 

Βυζάντιο. Έπειτα η έρευνα επικεντρώνεται στην κατάληψη της Κρήτης από 

τους Βενετούς, στη βενετική διοίκηση και στη διάρθρωση της κοινωνίας. Η 

αναφορά στη διοίκηση και στην κοινωνία κρίνεται αναγκαία για να γίνει πιο 

κατανοητός ο «κόσμος» στον οποίο ο νοτάριος έζησε και εργάστηκε. Στη 

συνέχεια γίνεται σαφής αναφορά στους νοταρίους, οι οποίοι στη διάρκεια της 

Βενετοκρατίας είτε εργάζονταν ως ελεύθεροι επαγγελματίες στις πόλεις και 

στην ύπαιθρο είτε στελέχωναν τη δουκική καγκελαρία του Χάνδακα και των 

άλλων πόλεων ως γραμματείς. Πολλοί υπάλληλοι-γραμματείς των 

καγκελαριών, παράλληλα με τα γραμματειακά τους καθήκοντα, εργάστηκαν 

ως ελεύθεροι επαγγελματίες νοτάριοι. Προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το 

επάγγελμα του νοταρίου, στη συγκεκριμένη ενότητα εξετάζονται διεξοδικά 

ζητήματα σχετικά με τους νοταριακούς τίτλους που λάμβαναν οι νοτάριοι 

ανάλογα με την αρχή διορισμού τους, τη μαθητεία της νοταριακής τέχνης, 

την εξέταση των προσόντων, την προϋπόθεση για την κατάληψη μία θέσης 

στη μέση κρατική υπαλληλία (prova di cittadinanza), τη στέγαση του 

συμβολαιογραφείου (cancello), την εκμάθηση των υποδειγμάτων πράξεων 

(formularia) και τη σύνταξη πρόχειρων φυλλαδίων (scheda), τα είδη των 

νοταριακών πράξεων που έπρεπε να συντάσσει κάθε νοτάριος, την 

καταχώριση των δικαιοπραξιών στα πρωτόκολλα, τη γλώσσα των εγγράφων, 

την πελατεία, τους μάρτυρες, τις αμοιβές, την παράδοση των πρωτοκόλλων 

για έλεγχο από τους κρατικούς φορείς και τη φύλαξη στα αρχεία της μεγάλης 

καγκελαρίας. 



Σε δεύτερο επίπεδο επιχειρείται η εξέταση των πράξεων των δύο 

προαναφερθέντων νοταρίων που έζησαν στα μέσα του 16ου αιώνα. Το 

εγχείρημα της συγκριτικής προσέγγισης της συγκεκριμένης νοταριακής ύλης 

ήταν εξαιρετικά δύσκολο, επειδή επρόκειτο για δύο νοταρίους με διαφορετικό 

όγκο συμβολαιογραφικών πράξεων και που έδρασαν ο ένας στην πόλη και ο 

άλλος στην ύπαιθρο. Η σύγκριση των δύο αντιπροσωπευτικών δειγμάτων 

πραγματοποιήθηκε με άξονες την παραγωγικότητα, τα είδη των πράξεων που 

συνέταξαν, την οικονομική και κοινωνική ταυτότητα των συμβαλλομένων 

και των μαρτύρων που αναγράφονται σε κάθε πράξη. Αν και ως ένα βαθμό 

επιβεβαιώνονται ορισμένα από τα έως σήμερα πορίσματα δημοσιευμένων 

μελετών, ωστόσο το αποτέλεσμα της διερεύνησης της γεωγραφικής 

προέλευσης, του φύλου, της επαγγελματικής και κοινωνικής ταυτότητας της 

πελατείας των δύο νοταρίων θέτει νέα πεδία προβληματισμού και έναυσμα 

για περαιτέρω έρευνα. 

 

 

Vasiliki Theodoropoulou: «The notary and his world in the 

Venetian Crete. The example of notaries Michael Maras and 

Petros Patsidiotis» 

 

The primary purpose of this study is the holistic approach of the profession of 

public notary, as it was practiced in Venetian Crete from 1211 to 1669. The 

secondary goal is the comparative approach of the registries of two notaries, 

namely Michael Maras from Candia and Petros Patsidiotis of New Village of 

Kares, in order to verify or refute the findings of studies conducted so far.  

Starting with the primary goal, a short introduction to the institution of 

notaries is given, as it evolved through ancient Greece, the Roman period, the 

Middle Ages, in Venice, and in Byzantium. Afterwards this study focuses in 

the venetian rule of Crete, the venetian administration and social 

stratification. The reference to the administration and social stratification is 

considered necessary in order for the society, in which the notary lived and 

worked, to become more comprehensible. Subsequently, there is a specific 

reference in the notaries, who at the time of venetian rule worked either as 

freelances in the cities and countryside or staffed the ducal chancellorship of 

Candia (Heraklion) and other cities as secretaries. Many employees of the 

chancellorships, in parallel with their secretarial duties, worked as freelance 

notaries. In order to thoroughly study the notary profession this chapter 

explores issues concerning the notarial titles dependent on the appointment 

authority, their apprenticeship, the examination of their qualifications, the 

prerequisites for the appointment in the civil service (prova di cittadinanza), the 



housing of their office (cancello), the learning of the model notary deeds 

(formularia), the authorship of draft documents (scheda), the types of notary 

deeds, the registration of the contracts, the language of the notary documents, 

their clientele, the witnesses, their remuneration, the procedures for the legal 

inspection, and the safekeeping of the deeds in the grand chancellorship. 

In a second level, the examination of the deeds of the aforementioned 16th 

century notaries is attempted. The comparative approach of the deeds of these 

two notaries was extremely difficult, due to the vast difference in the number 

of deeds each one authored, and the fact that one of them was based in the 

city, while the other in the countryside. The comparison of a representative 

sample of their work was based on productivity, the types of deeds made, the 

social and economical identity of the contractors and witnesses mentioned in 

each deed. Even if up to a point certain contemporary findings are verified, 

the results of the examination of the distribution of geographic origin, gender, 

professional and social identity of the clientele of aforementioned notaries sets 

new fields of reflection and incentives for further research. 

  

 


