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ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ TOT ΧΑΝΔΑΚΑ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ 14ο ΑΙΩΝΑ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 

Ό 14ος αιώνας αποτελεί τον αιώνα της εξάπλωσης και της καθιέρωσης 

στην 'Ιταλία και στη Δυτική Ευρώπη, με τη μορφή καταστατικών, του θε

σμού των συντεχνιών, πού ο κοινωνικός και δ οικονομικός ρόλος του έχει προ

καλέσει πολλές συζητήσεις1. Στην αρχική μορφή των συντεχνιών ό κοινωνικός 

και θρησκευτικός χαρακτήρας τους υπερείχε τοϋ οικονομικού και τοΰ πολιτι

κού. Σταδιακά όμως ό δεύτερος υπερίσχυε και οί συντεχνίες άρχισαν να δί

νουν μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία τών μελών τους άπο τήν κρατική 

αυθαιρεσία, στην αποφυγή συναγωνισμού ανάμεσα στα μέλη, στην ποιότητα 

της παραγωγής και στην προστασία τοϋ πελάτη, σε Ινα πλέγμα δηλαδή διεκ

δικήσεων και υποχρεώσεων πού αποτελούσαν μέχρι και τήν παρακμή τοΰ θε

σμού, θεωρητικά πάντα, τους βασικούς στόχους τοΰ επαγγελματικού κόσμου. 

Ή δύναμη δμως τών συντεχνιών ήταν συναρτημένη με τήν οικονομική 

πραγματικότητα και το πολιτικό καθεστώς κάθε περιοχής. Τήν ανάπτυξη της 

ευνοούσε κυρίως ή ύπαρξη βιομηχανίας και βιοτεχνίας καί λιγότερο εμπορίου. 

Είναι χαρακτηριστικό δτι στή Φλωρεντία καί στή Φλάνδρα, κέντρα βιομηχα

νικά, οί συντεχνίες γνώρισαν τή μεγαλύτερη ανάπτυξη τους, ενώ αντίθετα ό 

1. Σχετικά μέ τις συντεχνίες, τήν εξέλιξη καί το ρόλο τους γενικά στην Ευρώπη βλ. 
Η. Ρ i r ο ti n e, Histoire économique et sociale du Moyen Age, Παρίσι 19632, σελ. 171 -
180.— J. H e e r s , L'Occident aux XlVe et XVe siècles. Aspects économiques el sociaux, 
Παρίσι 1966, σελ. 380-385.— S y l v i a L. ΐ h r u ρ ρ, Le corporazioni, Storia Econo
mica Cambridge, τόμ. Γ', Τορίνο 1976, σελ. 265-329 — N . J . G. Ρ ο u n d s, An econo
mic history of medieval Europe, Λονδίνο - ΪΜ. 'ϊόρκη, 1980, σελ. 290-299 — G. F ο u r-
q u i n, Strutture di socialità vecchie e nuove (verso il 1300-verso il J500), «P. L e o n , 
Stona Economica e Sociale del mondo Le origini dell'età moderna. 1300/J580», τόμ. 
A'/l, Μπάρι 1981, σελ. 279-283 — Μ. Μ. Ρ ο s t a n, The medieval economy and society, 
Ν 'Γόρκη 1981, σελ. 233-252. Για τους τεχνίτες τοϋ Μεσαίωνα βλ. γενικά: Artigianato 
e tecnica nella società dell'Alto Medioevo occidentale, Settimane di Studio del Centro 
Italiano di Studi sull'Alto Aledioevo XVIII (2-8 'Απριλίου 1970), τόμ. A'-R', Σπολέτο 
1971. 
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θεσμός παρέμεινε κατά έ'να μεγάλο μέρος τυπικός σε δλες τις μεγάλες «θα

λάσσιες» πόλεις, μεταξύ τών οποίων καί ή Βενετία 1 . 

Ή «δημοκρατικότητα» και ό «άντικαπιταλιστικός» χαρακτήρας τοΰ θε

σμού (στοιχεία πού εν μέρει θεωρούνται σήμερα μύθος) τών συντεχνιών έρ

χονταν σε αντίθεση με το αυστηρά συγκεντρωτικό καθεστώς της λεγόμενης 

«Γαληνότατης Δημοκρατίας» 2 . Ή ύπαρξη ήδη άπο το 13ο αιώνα συντεχνιών 

με καταστατικό στή Βενετία δε σημαίνει δτι ό ρόλος τους υπήρξε ουσιαστικός. 

Το κράτος έλεγχε αυστηρά τους επαγγελματίες, επιτρέποντας τους δμως π α 

ράλληλα, με έξυπνο τρόπο, τυπικά καί συνάμα ακίνδυνα δικαιώματα οργάνωσης. 

Ή Κρήτη το 14ο αιώνα αποτελούσε ήδη σημαντική αποικία γιά τή Βενε

τία. Συστηματική οργάνωση τών επαγγελματιών τοΰ νησιού δε μαρτυρεΐται. 

Τ α επαγγέλματα πού τήν 'ίδια εποχή οργανώνονταν σε συντεχνίες, λιγότερο 

στή Βενετία καί περισσότερο σέ άλλες περιοχές της υπόλοιπης Ευρώπης, ή 

δεν υπήρχαν στο Χάνδακα ή ήταν πολύ λίγο διαδεδομένα ή ανεπτυγμένα, καί 

τδ γεγονός αυτό δεν ευνόησε καί οποιαδήποτε συντεχνιακή πρωτοβουλία 3 . 

Μια σειρά άπο διατάγματα, πού θα μας απασχολήσουν στή μελέτη αυτή 

καί πού απευθύνονται στους υπάρχοντες επαγγελματίες τοΰ Χάνδακα, μας όδη-

γοΰν στο συμπέρασμα δτι πράγματι στην Κρήτη δεν υπήρχε συντεχνιακή ορ

γάνωση, αντίστοιχη τουλάχιστον μέ αυτή της μητρόπολης. Με τ α διατάγματα 

αυτά οί τοπικές 'Αρχές, στην προσπάθεια τους να έδραιωθοΰν στο νησί καί να 

1. Για τις συντεχνίες στή Βενετία βλ. G. M o n l i c o l o , / capitolari delle Arti vene
ziane sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia Vecchia dalle origini al MCCCXXX, 
Ρώμη 1896-1914 (Istituto Storico Italiano - Fonti per la Storia d'Italia).— G. L u z-
z a 11 o, Storia economica di Venezia dal XI al XVI secolo, Βενετία 1961, σελ. 116-119.— 
G. M a r a n g ο n i, Le associazioni di mestiere nella Repubblica Veneta (Vitluaria-
Farmacia - Medicena), Βενετία 1974 (στο έξης: M a r a n g o n i , Le associazioni).— F. 
L a n e , Storia di Venezia, Τορίνο 1978, σελ. 122-128 καί 196-197.— F. B r u n e l l o , 
Arti e Mestieri a Venezia nel medioveno e nel rinascincento, Vicenza 1980.— Α γ γ ε λ ι 
κ ή ς E. Λ α ΐ ο υ, Quelques observations sur l'économie et la société de Crète vénitienne 
Cca. 1270-ca. 1305), Bisanzio e l'Italia. Raccolta di Studi in memorial di Agostino 
Pertusi, Μιλάνο 1982, σελ. 190-194. 

2. Για τήν αμφισβήτηση τών χαρακτηριστικών αυτών, καθώς και τοϋ ρόλου γενικό
τερα τών συντεχνιών, βλ. τή βιβλιογραφία της σημ. 1, σελ. 83. 

3. Σχετικά μέ τους επαγγελματίες στην Κρήτη βλ. J. J e g o r l e h n e r , Beiträge 
zur Verwaltungsgeschichte Kandias im XIV Jahrhundert, BZ (1904), σελ. 435-479 
(στο έξης: J e g e r l e h n e r).— Ι. Κ ι σ κ ή ρ α, Ή σύμβασις μαθητείας εν τη βενετο
κρατούμενη Κρήτη (Μετ ανεκοότων εγγράφων εκ τοϋ Archivio di Sialo της Βενετίας), 
"Ερευναι επί τοϋ έν Ελλάδι δικαίου της εποχής της βενετοκρατίας 1, 'Αθήναι 1968.— 
E l i s a b e t h S a n t s c h i, Contrats du travail et d'apprentissage en Crète vénitienne 
au XIVe siècle d'après quelques notaires, Revue Suisse d'Histoire 19 (1969), σελ. 34-
74.— Χ ρ ύ σ α ς A Μ α λ τ έ ζ ο υ , Métiers et salaires en Crète vénitienne (XVes.), 
BF 12 (1987), σελ. 321-341.— Τ η ς ' ί δ ι α ς , Τιμές αγαθών και άμοιβνς εργασίας στή 
βενετοκρατούμενη Κρήτη (16ος αι.), Σύμμεικτα 6 (1985), σεΛ. 1-32. 
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οργανώσουν διοικητικά καί οικονομικά τήν αποικία, κατάφερναν να καλύπτουν 

τήν έλλειψη καταστατικών, πού θά βοηθοΰσαν τους επαγγελματίες να άσκοΰν 

σωστότερα το επάγγελμα τους. 

Το ενδιαφέρον στή μελέτη αυτή θά στραφεί κυρίως γύρω άπο το καθεστώς 

καί τήν οικονομική κατάσταση τών επαγγελματιών τοΰ Χάνδακα, ανεξάρτητα 

άπο τή συντεχνιακή οργάνωση. Ή ΰπαρξη ή οχι καταστατικών αποτελεί δευ

τερεύον θέμα. Τα καταστατικά άποτελοΰσαν ενα τυπικό στοιχείο, μια πρό

σοψη πίσω άπο τήν όποια συχνά κρυβόταν ή πραγματική λειτουργία τών συν

τεχνιών καί το αληθινό καθεστώς πού ίσχυε για τους επαγγελματίες. Έξαλ

λου, οί επανειλημμένες διορθώσεις ή συμπληρωματικές αποφάσεις στα ήδη 

υπάρχοντα καταστατικά τών συντεχνιών της Βενετίας αποδεικνύουν τήν ανε

πάρκεια καί τή μή λειτουργικότητα τους. 'Ανεξάρτητα άπο τήν ΰπαρξη ή οχι 

συντεχνιών στο Χάνδακα, τα διατάγματα άποτελοΰν τεκμήρια για τή στάση 

της ΐδιας της Βενετίας καί κυρίως τών τοπικών 'Αρχών απέναντι στους επαγ

γελματίες. 

Βασική πηγή για τή μελέτη αυτή αποτελεί ή σειρά Proclami e Bandi άπο 

το 'Αρχείο τοΰ Δούκα της Κρήτης, πού περιλαμβάνει διατάγματα άπο το 1313 

ως καί το 1374, το περιεχόμενο τών οποίων καλύπτει Ολο τό φάσμα της κοι

νωνικής καί της οικονομικής ζωής τοΰ νησιοΰ1. 

Οί αποφάσεις λαμβάνονταν στο δνομα τοΰ Δούκα καί τών αρμόδιων για 

κάθε περίπτωση διοικητικών ή οικονομικών 'Αρχών. Ή ανακοίνωση τοΰ δια

τάγματος γινόταν άπο δημόσιο κήρυκα (gastaldus - preco) προφορικά στην 

κεντρική πλατεία τοΰ Χάνδακα2, κοντά στο δουκικο παλάτι καί στή loggia 

τοΰ 'Αγίου Μάρκου, στον κεντρικό δρόμο της πόλης (ruga magistra), στο 

προάστειο (burgo) καί στή judeca, ακόμη καί στα γύρω χωριά, ανάλογα με 

το περιεχόμενο του καί τον αριθμό τών ενδιαφερομένων. 'Από τή στιγμή της 

ανακοίνωσης καί υστέρα φρόντιζαν για τήν εφαρμογή του τα αρμόδια όργανα, 

πού τις περισσότερες φορές κατονομάζονται στο διάταγμα. 

Γιά τους παραβάτες προβλεπόταν πάντα ή σχετική ποινή, πού συνήθως 

ήταν χρηματικό πρόστιμο ή κατασχέσεις προϊόντων καί εμπορευμάτων καί 

σπανιότερα καταδίκες σε φυλακή ή στην berlina. Τα χρήματα άπο τα πρό

στιμα μοιράζονταν σε τρία μέρη, άπο τα όποια το Ινα περιερχόταν σε οποίον 

κατήγγελλε τον παραβάτη, το άλλο στο όργανο πού είχε τή φροντίδα της 

εφαρμογής τοΰ συγκεκριμένου διατάγματος (στην περίπτωση πού ήταν πε

ρισσότερες άπο μία οί υπηρεσίες, σε εκείνη στην όποια γινόταν πρώτα ή κα

ί. ASV, ADC (— Archivio Duca di Candia), b. 14 καί b. 15. Ένα μέρος άπο τά 

διατάγματα αυτά έχουν εκδοθεί: Duca di Candia. Bandi (1313-1329), Ικδ. P a o l a R a t -

t i - V i d u 1 i e h, Fonti per la storia di Venezia, sez. I-Archivi Pubblici, Βενετία 

1965 (στο έξης: Bandi). 

2. Στο έξης ή κεντρική αυτή πλατεία τοϋ Χάνδακα θα ονομάζεται απλώς: Πλατεία. 
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ταγγελία) καί το τρίτο στην Πολιτεία. Ά ν δεν υπήρχε μηνυτής, το σύνολο τών 

προστίμων μοιραζόταν σε δύο μέρη. 

Σύμφωνα μέ τα συγκεκριμένα διατάγματα, οί υπεύθυνοι για τήν εφαρμογή 

τους ήταν οί justiçiarii, οί com,erelarii, οί domini de node, οί advocatores 

comunis καί οί καστελλάνοι. 'Υπήρχαν ακόμη καί άλλες μικρότερες, πιο ει

δικευμένες υπηρεσίες πού τις συγκροτούσαν σε ειδικές περιπτώσεις καί για τις 

όποιες θα γίνει μνεία παρακάτω σε σχέση μέ το κάθε επάγγελμα. 

Ή βασικότερη άπο τις υπηρεσίες ελέγχου ήταν οί justiçiarii. Στή Βενε

τία ή αντίστοιχη υπηρεσία είχε δημιουργηθεί το 1173 μέ καθαρά αγορανομι

κές δικαιοδοσίες καί τήν άποτελοΰσαν αρχικά 5 καί αργότερα 3 πρόσωπα. Το 

1261 δημιουργήθηκε δεύτερο όργανο justiçiarii μέ το δνομα giustizia nuova, 

πού αντιδιαστελλόταν άπο τή giustizia vecchia ή απλώς giustizia. Στο νέο 

αυτό όργανο ανατέθηκε ή επίβλεψη τών μικρό εμπόρων καί τών επαγγελμα

τιών πού είχαν σχέση μέ είδη διατροφής, ενώ στή δικαιοδοσία τοΰ παλιοΰ 

παρέμειναν ολα τα υπόλοιπα επαγγέλματα πού έπαιζαν σημαντικότερο ρόλο 

στην οικονομία της Βενετίας. Αυτό εϊχε σαν αποτέλεσμα οί τρεις justiçiarii 

της giustizia vecchia να γίνουν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο κράτος καί 

τους επαγγελματίες, Ινα πανίσχυρο όργανο ελέγχου, χωρίς τήν έγκριση τοΰ 

οποίου δέν λαμβανόταν καμιά σημαντική απόφαση1. 

Στην Κρήτη οί δικαιοδοσίες τών justiçiarii, πού το καταστατικό τους έ'χει 

χαθεί, είναι αποσπασματικά γνωστές άπο τις κατά καιρούς διευκρινιστικές 

διατάξεις για τήν υπηρεσία αυτή καί άπο καταστατικά άλλων υπηρεσιών2. 

'Οπωσδήποτε ήταν ανάλογες μέ τις δικαιοδοσίες τών justiçiarii τής Βενετίας 

μέ τή διαφορά δτι στην Κρήτη επόπτευαν ολόκληρο τον επαγγελματικό κόσμο 

τοΰ Χάνδακα. 

'Από διάταγμα τοΰ 1395 πληροφορούμαστε δτι καί στην Κρήτη οί justi

çiarii ήταν τρεις3. Φρόντιζαν για τή σωστή λειτουργία τής αγοράς, ιδιαίτερα 

ως προς τα είδη διατροφής, καί έπέβλεπαν εργάτες καί βιοτέχνες. 'Εμπόδιζαν 

κάθε είδους κερδοσκοπία σέ βάρος τής Πολιτείας καί τών καταναλωτών, κυ

ρίως ώς προς τις τιμές, καί έλυναν οποιαδήποτε διαφορά προέκυπτε ανάμεσα 

1. Βλ. M a r a n g o n i , Le associazioni σελ. 21-23. 
2. Τά καπιτουλάρια τών διοικητικών σωμάτων τοΰ Χάνδακα πού έχουν σωθεί βρί

σκονται στό: ADC, b. 50. Τά περισσότερα άπο αυτά έχουν δημοσιευθεί άπο τον Ε. G e r 
l a n d , Bas Archiv des Herzogs von Kandia im Königl. Staatsarchiv zu Venedig, Στρασ
βούργο 1899, σελ. 84-114. Τά ϊδια καπιτουλάρια μαζί μέ τις κατά καιρούς τροποποιήσεις 
καί πρόσθετες διατάξεις δημοσιεύονται σέ ελληνική μετάφραση άπο τον Σ π. Θ ε ο τ ό κ η , 
Τα καπιτουλάρια τής βενετοκρατούμενης Κρήτης, 1298-1500, Έπετηρίς Εταιρείας Κρητι
κών Σπουδών 4 (1941 ), σελ. 114-175 (στο εξής: Θ ε ο τ ό κ η , Τα καπιτουλάρια). Σχετικά 
μέ το σώμα τών instiçiarii βλ. J e g e r l e h n e r , σελ. 444. 

3. ADC, b. 50, 1, φ. 22r: Θ ε ο τ ό κ η , Τα καπιτουλάρια, σελ. 145. 
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σέ πωλητή καί αγοραστή. Τέλος, έ'λεγχαν τά επίσημα μέτρα καί σταθμά καί 

τις ζυγαριές στο Χάνδακα καί στην ενδοχώρα τοΰ νησιοΰ. Για το λόγο αυτό, 

υστέρα άπο άδεια τών 'Αρχών, περιόδευαν κατά καιρούς στα φρούρια καί στα 

χωριά τής γύρω περιοχής1. 

Στους παραβάτες επέβαλλαν πρόστιμα μέχρι τοΰ ποσοΰ τών 5 ύπερπύρων 

για κάθε υπόθεση2. 'Από τά πρόστιμα αυτά, όπως καθορίζεται τό 1394, οί 

justiçiarii εισέπρατταν το 1/3, ενώ τά υπόλοιπα 2/3 μοιράζονταν στην Πολιτεία 

καί στους γραμματείς καί κλητήρες τών justiçiarii, μόνο δμως αν δεν υπήρχε 

μηνυτής τής παράβασης για τήν οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο. Στην περί

πτωση πού υπήρχε μηνυτής, καί ή μήνυση του αποδεικνυόταν αληθινή, το 

τρίτο μερίδιο άνηκε σ' αυτόν καί Οχι στους γραμματείς καί τους κλητήρες, οί 

όποιοι, ας σημειωθεί, δεν είχαν το δικαίωμα να ασκήσουν μήνυση. 'Επειδή 

δμως οί παραβάτες ήταν πολλοί καί υπήρχε έ'λλειψη καταγγελιών, το 1395 

είχε παραχωρηθεί στους τελευταίους το δικαίωμα τής καταγγελίας καί τής 

είσπραξης τοΰ νομίμου δικαιώματος τοΰ μηνυτή3. 

"Οσοι justiçiarii κατά τή διάρκεια τής θητείας τους είχαν επιβάλει πρό

στιμο, άλλα δεν είχαν προλάβει να το εισπράξουν, εισέπρατταν τελικά το μισό 

άπο το νόμιμο δικαίωμα τους, ενώ το άλλο μισό περιερχόταν στους justiçiarii, 

κατά τή διάρκεια τής θητείας τών οποίων είχε τελικά είσπραχτεΐ το πρόστιμο 

αυτό4. 

Το ταμείο τοΰ σώματος τών justiçiarii, στο όποιο συγκεντρώνονταν τά 

χρήματα πού προέρχονταν άπο τά πρόστιμα, το αναλάμβανε για δύο μήνες 

Ινας άπο τους τρεις, ό όποιος δμως έπρεπε να έχει συμπληρώσει ήδη υπηρεσία 

εξι μηνών. Ό ταμίας καθόριζε τά πρόστιμα καί υπέγραφε τις εισπράξεις τους, 

σημειώνοντας το ποσό πού είχε εισπράξει, το μερίδιο πού άνηκε στην Ιίολι-

τεία καί τήν ημερομηνία είσπραξης του. ΤΗταν επίσης υποχρεωμένος να τηρεϊ 

ειδικό βιβλίο, δπου οφείλε να σημειώνει το μερίδιο άπο κάθε πρόστιμο πού 

άνηκε στην Πολιτεία, το όνομα εκείνου πού το πλήρωνε, τήν αιτία για τήν 

όποια είχε επιβληθεί το πρόστιμο καί τήν ημερομηνία της είσπραξης του. 

1. Θ ε ο τ ό κ η , Τά καπιτουλάρια, σελ. 131. 
2. Τά νομίσματα πού κυκλοφορούν τήν εποχή αυτή στην Κρήτη είναι: το δουκάτο, το 

ύπέρπυρο, το γρόσσι (grossum), το soldinum, το τορνέσιο (turonense) καί το parvum. 
Οί "Αρχές τοϋ Χάνδακα μέ κατά καιρούς διατάγματα καθόριζαν τήν ισοτιμία τών παραπάνο> 
νομισμάτων. Σύμφωνα μέ τά διατάγματα αυτά ίσχυε ή παρακάτω ισοτιμία: 1 δουκάτο — 
24 γρόσσια= 62,4 soldini =̂  264 τορνέσια= 768 parvi. 1 γρόσσι= 2,6 soldini = 11 
τορνέσια = 32 parvi. Τήν εποχή αύτη το δουκάτο ήταν ί'σο μέ 2 ύπέρπυρα, κατά συνέπεια: 
1 ύπέρπυρο = 12 γρόσσια=31,2 soldini = 1 3 2 τορνέσια = 384 parvi. (ADC, b. 14, 
φ. 67"-ν, 82r, 84 r , 91r, 131^.— A D C , b . 15, φ. 92^, 170v, 178r-v καί 201v). 

3. ADC, b. 50, 1, φ. 21Γ: Θ ε ο τ ό κ η , Γα καπιτουλάρια, σελ. 144-145. 
4. Θ ε ο τ ό κ η , Τα καπιτουλάρια, σελ. 130. 
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Μέ τον τρόπο αυτό υπήρχε δυνατότητα ελέγχου άπο τους cameraril, στους 

οποίους οί justiçiarii παρέδιναν τά χρήματα1. 

Για τήν εξέταση όλων τών υποθέσεων πού τους απασχολούσαν, καί ιδιαί

τερα τών μηνύσεων, οί justiçiarii ήταν υποχρεωμένοι να βρίσκονται στή θέση 

τους τρία πρωινά κάθε εβδομάδα. Το 1357 δμως, για τήν καλύτερη εξυπηρέ

τηση δλων τών ενδιαφερομένων καί τή σωστή λειτουργία τής υπηρεσίας, ορί

στηκε δτι οί justiçiarii όφειλαν να βρίσκονται στή θέση τους κάθε πρωί, μέ 

εξαίρεση τις αργίες. Τονίζεται ακόμη στο ίδιο διάταγμα δτι δσοι κατηγορού

μενοι καλούνταν σέ απολογία έπρεπε να παρουσιάζονται το πρωί τής ημέρας 

πού είχε οριστεί για να αναπτύξουν τά επιχειρήματα τους, διαφορετικά οί 

justiçiarii θα προχο^ροΰσαν στην εξέταση τής υπόθεσης δίχως τήν παρουσία 

τους2. 

Τέλος, για να αποφεύγονται τυχόν δωροδοκίες ή άλλες άπατες, απαγο

ρευόταν στους justiçiarii νά δέχονται δώρα ή «κανίσκια». 'Απαγορευόταν επί

σης να παίρνουν κρέας άπο τά σφαγεία κατά τή διάρκεια τοΰ ελέγχου καί τής 

διατίμησης του. Σέ αντίθετη περίπτωση έχαναν τή θέση τους3. 

Οί καστελλάνοι άσκοΰσαν γενική εποπτεία σέ ολα τά θέματα πού αφορού

σαν τά φρούρια καί τις περιοχές, οπού ήταν διορισμένοι. Για τήν εξέταση τών 

ύποθέσεί,ον καί τήν απονομή δικαιοσύνης εισέπρατταν 8 parvi άπο κάθε επαγ

γελματία, πού άνηκε στή δικαιοδοσία τους. 'Επειδή δμως τό ποσό αυτό κα

ταβαλλόταν άπο δλους τους επαγγελματίες, άπο τους πιο φτωχούς καί ευκαι

ριακούς μέχρι τους πιο πλούσιους καί μόνιμους, πράγμα άδικο, είχε τροπο

ποιηθεί ή διάταξη καί είχε αποφασιστεί δτι οί καστελλάνοι θα εισέπρατταν 

1 γρόσσι (grossum) άπο κάθε επαγγελματία πού θά άσκοΰσε μόνιμα τό επάγ

γελμα του, χωρίς νά λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος τής επιχείρησης του. Τά 

επαγγέλματα πού ήταν υπόχρεα στην καταβολή αυτή ήταν τά ακόλουθα: υφαν

τουργοί, ράφτες, τσαγκάρηδες, σιδηρουργοί, μαραγκοί, ταβερνιάρηδες, λαδέμ-

ποροι (πού άσκοΰσαν δμως μόνιμα το επάγγελμα), χρυσοχόοι καί μυλωνάδες. 

Οί επαγγελματίες αυτοί ορκίζονταν στους καστελλάνους δτι θά άσκοΰσαν το 

επάγγελμα τους «σωστά καί τίμια» καί θά φρόντιζαν για τή συντήρηση τών 

εργαλείων τους. Οί καστελλάνοι, τέλος, δεν είχαν δικαίωμα νά παρέχουν άδειες 

άσκησης τών παραπάνω επαγγελμάτων. Τή σχετική άδεια τήν παραχωρούσαν 

αποκλειστικά οί αρμόδιες 'Αρχές τοΰ Χάνδακα4. 

'Από τά υπόλοιπα όργανα πού έπέβλεπαν επίσης για τή σωστή εφαρμογή 

τών διαταγμάτων αυτών, οί comerclarii ήταν υπεύθυνοι γιά τους δασμούς πού 

βάραιναν τους επαγγελματίες, ενώ οί domini de node καί οί advocatorts 

1. ADC, b. 50, 1, φ. 22Γ: Θ ε ο τ ό κ η , Τα καπιτουλάρια, σελ. 145. 
2. ADC, b. 15, φ. 13Ι-. 
3. Θ ε ο τ ό κ η, Τα καπιτουλάρια, σελ. 131. 
4. ADC, b. 50, 1, φ. 40 r: θ ε ο τ ό κ η, Τα καπιτουλάρια, σελ. 158-159. 
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comunis, όργανα αστυνομικά καί δικαστικά, ήταν συχνά συνυπεύθυνοι για τήν 

επιβολή τών διαφόρων ειδών διατάξεων. 

Μέ βάση τά διατάγματα τών 'Αρχών καί άλλες υπάρχουσες πληροφορίες 

ή κατάσταση για κάθε επάγγελμα εμφανίζεται ως εξής: 

1. 01 αρτοποιοί και οι άρτοπώλες (pancogoli - fornarii - pistores) 

Tò σιτάρι, κατά συνέπεια καί τό ψωμί, βασικό είδος διατροφής, ήταν αντι

κείμενο αύστηροΰ ελέγχου εκ μέρους τής Βενετίας. Τό γεγονός δτι τά δημη

τριακά αποτελούσαν κρατικό μονοπώλιο είχε ως αποτέλεσμα οί αρτοποιοί νά 

βρίσκονται πάντα κάτω άπό τήν άμεση εποπτεία τών κρατικών άρχων1. 

Ή παρασκευή ψωμιοΰ επιτρεπόταν νά γίνεται αποκλειστικά άπό τό σιτάρι 

πού παρείχε ή Πολιτεία σέ δσους είχαν τήν άδεια άσκησης τοΰ επαγγέλματος. 

Τήν εποπτεία στο κρατικό σιτάρι τήν είχε τό officium super bladis comunis, 

το όποιο επίσης ήταν υπεύθυνο για τή διανομή του στους αρτοποιούς καί σέ 

δλους τους έκτακτους παρασκευαστές ψωμιοΰ2. Ή ελεύθερη αγορά σιταριού 

στην Πλατεία κάλυπτε τις ατομικές ανάγκες καθώς καί τις ανάγκες τών αρτο

ποιών, μόνον δμως δταν ή Πολιτεία δέν είχε σιτάρι νά διαθέσει3. 

Τό επάγγελμα περιελάμβανε δύο κλάδους: τους fornarii ή pancogoli καί 

τους pistores. Οί πρώτοι ήταν βασικά όσοι ασχολούνταν μέ τήν παρασκευή 

καί τό ψήσιμο τοΰ ψωμιοΰ, τό όποιο διοχετευόταν στή συνέχεια στους panetieri 

για νά τό πουλήσουν. Οί pistores ήταν καί πωλητές ψωμιοΰ, παραγωγής δικής 

τους ή άλλου. Οί δύο αυτοί κλάδοι τις περισσότερες φορές ταυτίζονταν. 

Έκτος άπο τους μόνιμους αρτοποιούς ή Πολιτεία παρείχε κατά καιρούς 

άδειες σε δσους δήλωναν στην curia justiçiariorum δτι ήθελαν να παρασκευά

ζουν καί νά πωλοΰν ψωμί για Ινα ορισμένο χρονικό διάστημα. Σκοπός τοΰ 

μέτρου ήταν ή αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, δπως ή άφιξη εμπορι

κών καί πολεμικών πλοίων στο λιμάνι, οπότε τις ανάγκες σέ ψωμί δέν ήταν 

δυνατόν νά τις καλύψουν οί υπάρχοντες αρτοποιοί4. Καί στις περιπτώσεις 

βέβαια αυτές τό σιτάρι τό προμήθευε, μαζί μέ τήν άδεια, αποκλειστικά ή Πο

λιτεία. Τό Δεκέμβριο τοΰ 1316 καί για ακαθόριστο χρονικό διάστημα είχε 

επιτραπεί σέ δποιον ήθελε, εκτός άπό τους ήδη υπάρχοντες αρτοποιούς νά πα

ρασκευάζει καί νά πωλεί ψωμί στην Πλατεία καί άλλου μέ ελεύθερη τιμή καί 

1. ΟΊ δύο αυτοί οροί, τοΰ κρατικού δηλαδή σιταριού καί τής άδειας τών 'Αρχών, 

εφαρμόζονταν αυστηρά καί τονίζονταν συνέχεια σέ πολυάριθμα διατάγματα άπα το 1316 

[Bandi, 148, σελ. 53) μέχρι καί το 1374 (ADC, b . 15, 240b r) 

2. A D C , b . 15, φ. 163v. 

3. Ή πώληση σιταριοΰ στην Πλατεία άπο ιδιώτες επιτρεπόταν κάτω άπο ορισμένους 

δρους, πού άφοροΰσαν κυρίως τήν ποσότητα τοΰ πωλούμενου προϊόντος. 

4. "Ανάλογη περίπτωση μέ αύτη τών κρεοπωλών. 
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χωρίς «δασμό» ή «αγγαρεία»1. Στο διάταγμα δμως αυτό δέν διευκρινίζεται 

οΰτε γιατί είχε παραχωρηθεί ή άδεια αυτή, οΰτε ποιος ήταν ακριβώς δ δασμός 

άπό τόν όποιο απαλλάσσονταν οί έκτακτοι αρτοποιοί, ούτε αν αυτός βάραινε 

καί τους μόνιμους αρτοποιούς. 

Ή γαλέττα (biscottum), πού χρησίμευε ως διατροφή τοΰ στρατοΰ καί 

τοΰ ναυτικοΰ, παρασκευαζόταν αποκλειστικά για τήν Πολιτεία, υστέρα άπό 

ειδικές παραγγελίες, δταν τήν εϊχε ανάγκη2. Τό 1352 είχε απαγορευτεί ή 

παρασκευή γαλέττας άπό τους αρτοποιούς για λογαριασμό ιδιωτών χωρίς τήν 

άδεια τών 'Αρχών3. Τό 1339 εϊχε επιβληθεί πρόστιμο 5 ύπερπύρων σέ κάθε 

αρτοποιό πού παρασκεύαζε γαλέττα καί δύο μήνες φυλακή σέ δσους θά τήν 

έ'ψηναν4, ένώ λίγα χρόνια νωρίτερα, τό 1334, είχε απαγορευτεί σέ οποιοδή

ποτε σκάφος νά μεταφέρει γαλέττα πού δέν άνηκε στην Πολιτεία5. 

Τόπος πώλησης τοΰ ψωμιοΰ πού παρασκευαζόταν άπό τους μόνιμους ή 

έκτακτους αρτοποιούς ήταν κυρίως ή Πλατεία. Τό 1366 δμως ανακοινώθηκε 

οτι τό ψωμί θά πουλιόταν στή ruga magistra καί στις πλατείες γύρω άπό 

αυτή μέσα σέ πανέρια. 'Απαγορευόταν ή πώληση οπουδήποτε άλλου μέ ποινή 

κατάσχεσης τοΰ εμπορεύματος καί καταβολή προστίμου 3 ύπερπύρων®. 

Τό ψωμί τό πουλοΰσαν οί ίδιοι οί αρτοποιοί, κάποιος υπάλληλος τους ή 

μόνιμοι πωλητές, διορισμένοι γι' αυτόν τό σκοπό. Τό 1334 απαγορεύτηκε 

στους αρτοποιούς πού είχαν αποκλειστική ασχολία τήν παραγωγή ψωμιοΰ 

(fornarii) νά δουλεύουν για λογαριασμό άλλων προσώπων, εκτός άπό τους 

pistores πού είχαν διορίσει οί 'Αρχές για τήν πώληση τοΰ ψωμιοΰ7. Δύο 

χρόνια πρίν, για νά αποφευχθεί ζημιά εις βάρος τής Πολιτείας, είχε απαγο

ρευτεί οποιαδήποτε συνεργασία ανάμεσα σέ αρτοποιούς για κοινή πώληση τοΰ 

ψωμιοΰ πού παρασκεύαζαν. Τονιζόταν επίσης δτι κάθε αρτοποιός θά πωλούσε 

τό ψωμί του πάντα στό καθορισμένο μέρος δ ίδιος προσωπικά, κάποιος υπάλ

ληλος του ή κάποιος συγκεκριμένος μόνιμος πωλητής. Οί δύο τελευταίοι απα

γορευόταν αυστηρά νά πωλοΰν ψωμί παρασκευασμένο άπό άλλο αρτοποιό έκτος 

άπό αυτόν για τόν όποιον δούλευαν8. Σκοπός τών παραπάνω μέτρων ήταν ή 

διευκόλυνση τής είσπραξης τοΰ δασμοΰ επί τών πωλήσεων τοΰ ψωμιοΰ, τό 

ΰψος τοΰ οποίου δέν είναι γνωστό. 

1. Bandi, 152, σελ. 54-55. 
2. Ή γαλέττα στή Βενετία παρασκευαζόταν υστέρα άπο τήν άδεια τών Proveditori 

alle biave (βλ. M a r a n g o n i , Le associazioni, σελ. 75-79). 
3. ADC, b. 14, φ. 256v. 

4. ADC, b. 14, φ. 127*. 
5. ADC, b. 14, φ. 175v. 
6. ADC, b. 15, φ. 127<\ 
7. ADC, b. 14, φ. 175v. 

8. ADC, b. 14, φ. 152v. 
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Στό Χάνδακα τό officium panaterii ήταν τό όργανο πού καθόριζε μέ ακρί

βεια τό υλικό, τό ψήσιμο, τό βάρος καί τήν τιμή τοΰ ψωμιοΰ, τό οποίο μετά 

τόν έ'λεγχο σφραγιζόταν μέ ειδική σφραγίδα τής υπηρεσίας. Τό 1313, δποιος 

αρτοποιός (άνδρας ή γυναίκα) παρασκεύαζε για κάποιο πρόσωπο ψωμί καί δέν 

τό παρουσίαζε για έλεγχο καί σφράγισμα στην παραπάνω υπηρεσία κατέβαλλε 

ως πρόστιμο 5 ύπέρπυρα. Τό 1 / 3 άπό τό πρόστιμο τής παράβασης αυτής πε

ριερχόταν στην Πολιτεία, τό */3 στό μηνυτή, αν είχε δίκιο, καί τό υπόλοιπο 
1 /3 μοιραζόταν μεταξύ τών panaterii, τοΰ γραμματέα (scribanus) καί τών 

κατωτέρων υπαλλήλων (pueri) τοΰ officium panatene1. Τόν ίδιο χρόνο οί 

ποινές πού καθορίστηκαν σέ περίπτωση δωροδοκίας, μέ χρήματα ή προϊόντα, 

τών υπαλλήλων τής παραπάνω υπηρεσίας ήταν οί έξης: για τόν αρτοποιό 12 

γρόσσια για κάθε γρόσσι άξιας τοΰ εμπορεύματος, γιά τό οποίο γινόταν ή 

δωροδοκία, καί για τόν υπάλληλο ή απόλυση του2. 

Τό ψωμί πού προοριζόταν γιά πώληση έπρεπε νά παρασκευάζεται άπό 

σιτάρι καλής ποιότητας χωρίς προσμίξεις (τής ποιότητας δηλ. πού διοχέτευε 

ή ίδια ή Πολιτεία), νά είναι καλά ψημένο (...et sit bene coclum et bene sasiona-

tum...) καί νά έχει τό καθορισμένο κατά καιρούς βάρος3. Τόν έλεγχο τοΰ βά

ρους διενεργούσαν υπάλληλοι τών comerclarii (pueri comer dar ior uni). Τά 

σταθμά γιά τό ζύγισμα σέ δσους παρασκεύαζαν εκτάκτως ψωμί τά προμήθευαν 

οί justiçiarii*. 

Ή τιμή καί τό βάρος τοΰ ψημένου ψωμιοΰ άπό τό 1327 μέχρι καί τό 1372, 

σύμφωνα μέ σχετικά διατάγματα, διαμορφώνονται ως εξής: 

Χ Ρ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α 

1327, Απρίλιος 

1327, 'Οκτώβριος 

1331 

1333, Ιούνιος 

1333, Σεπτέμβριος 

1351 e 

1366, Φεβρουάριος 

1366, 'Ιούλιος 

1370, Μάρτιος 

1370, Μάρτιος 

Β Α Ρ Ο Σ 

8 ούγγιές8 

12 » 

19 » 

21 ούγγιές pauciores 

18 ούγγιές 

1 μουζούρι (mensura) 

8 ούγγιές 

9 α / 2 ούγγιές 

6 ούγγιές 

12 » 

ΊΤΜΠ 

1 τορνέσιο (luronense) 

9 parvi 

2 τορνέσια 

1 τορνέσιο 

2 τορνέσια 

1. Bandi, άρ. 7, σελ. 7-8. 

2. Bandi, άρ. 3, σελ. 6. 

3. A D C , b . 15, φ. 157"·, 188* καί 200*: J e g e r l e h n e r , σελ. 470-471. 

4. A D C , b . 14, φ. 99"· καί b . 15, φ. 179ν-180»\ 

5. 1 ο ύ γ γ ι ά = 27 γραμμάρια περίπου (βλ. M a r a n g o n i , La associazioni, σελ. 72). 

6. Σέ διάταγμα τοϋ 1351 (βλ. παρακάτω, σελ. 110 κ.έ.) αναφέρεται δτι επειδή υπήρχε 

ακρίβεια, γιά τους φουρνάρηδες δέν ίσχυε ή τιμή πώλησης τοΰ ψωμιοΰ άνά 5 parvi τό 

μουζούρι, άλλα αυτή τών 9 parvi (ADC, b . 14, φ. 242ν-243Γ). 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

1370, 'Οκτώβριος 

1370, 'Οκτώβριος 
1371 
1371 
1372 

ΒΑΡΟΣ 

7 ούγγιές 

14 » 
9 » 

18 » 

13 » 

Τ Ι Μ Η 

1 τορνέσιο 

2 τορνέσια 

1 τορνέσιο 

2 τορνέσια 

1 τορνέσιο 

Ή τιμή καί τό βάρος τοΰ ψωμιοΰ ήταν άμεσα συναρτημένα άπό τήν εκά

στοτε τιμή τοΰ σιταριοΰ. Οί κατά καιρούς μεταβολές στην τιμή τοΰ σιταριού 

είχαν επιπτώσεις στό βάρος τοΰ ψωμιοΰ, ή τιμή τοΰ οποίου αντίθετα, παρέμενε 

σταθερή. Μέ τόν τρόπο αυτό εμφανιζόταν μια πλασματική σταθερότητα τής 

τιμής, ή οποία παρέμεινε, δπως φαίνεται, δλο τό 14ο αιώνα ή ίδια. 

2. Οι κρεοπώλες (beccariip 

*Η άσκηση τοΰ επαγγέλματος τοΰ κρεοπώλη απαιτούσε άδεια καί όρκοδο-

σία στις 'Αρχές καί συνοδευόταν άπό παραχώρηση καταστήματος ή πάγκου 

στην κρεαταγορά καί τις περισσότερες φορές καί άπό χρηματική ενίσχυση γιά 

τά πρώτα στάδια άσκησης τοΰ επαγγέλματος2. 

Τό 1320 ή δήλωση τών ονομάτων τών υποψηφίων κρεοπωλών καί ό δρ-

κος, δσων πήραν άδεια, δόθηκαν προς τους justiçiarii. Σέ δσους ορκίστηκαν 

τή χρονιά αυτή χορηγήθηκαν, έκτος άπό τους πάγκους, καί τά σπίτια εκείνων 

άπό τους οποίους είχε αφαιρεθεί ή άδεια, μέ τήν προϋπόθεση δτι οί νέοι αυτοί 

κρεοπώλες δέν θά είχαν καμιά επαφή μέ τους παλιούς3. Τό 1332 ή άδεια 

συνοδευόταν άπό δάνειο καί άπό παραχώρηση κρεοπωλείου χωρίς ενοίκιο, μέ 

τόν δρο δτι οί υποψήφιοι κρεοπώλες θά τηρούσαν πιστά τόν δρκο πού είχαν 

δώσει. Παραχωρήσεις, ωστόσο, δπως οί παραπάνω δέν ήταν συνηθισμένες4. 

1. Ό κλάδος περιελάμβανε τους σφαγείς καί τους κρεοπώλες. Συνήθως οί δύο ιδιό

τητες ταυτίζονταν. Μέ τή λ. κρεοπώλες περιλαμβάνουμε συνήθως καί τις δύο κατηγορίες. 

2. Το 1329 σέ σχετικό διάταγμα αναφέρεται: ...ahquis beccarius non audeat facere 

camem, si non est iuratus sub pena yperperorum II pro quolibet vice... (ADC, b . 14, 

φ. 59Γ). Ε π ί σ η ς , το 1369, ορίζεται: κανείς δεν έχει το δικαίωμα νά πωλεί κρέας... αν δεν 

έχει εκτελέσει δλα όσα οφείλει ίνας κρεοπώλης, στον όποιο έχει παραχωρηθεί Άδεια άσκησης 

τον επαγγέλματος (ADC, b . 15, φ. 174 r ^ v ). Ή κρεαταγορά τοΰ Χάνδακα πρέπει νά ήταν 

οργανωμένη ανάλογα μέ αυτή στή Βενετία. Κάθε κατάστημα (beccarla) περιελάμβανε 

έναν ή περισσότερους πάγκους (scanea), σέ καθένα άπο τους οποίους Ινας μόνο κρεοπώλης 

είχε δικαίο^μα νά πωλεϊ κρέας. Το σύστημα τοΰ δημόσιου πλειστηριασμού τών πάγκων ή 

καταστημάτων τής κρεαταγορας πού ύπηρχε στή Βενετία εφαρμοζόταν καί στο Χάνδακα. 

Ή Πολιτεία νοίκιαζε σέ ιδιώτες τους πάγκους, οί όποιοι στή συνέχεια υπενοικιάζονταν 

στους κρεοπώλες. Σέ διάταγμα τοΰ 1329 ορίζεται δτι κάθε Παρασκευή, πριν το μεσημέρι 

(ante prandium), Ολοι οί κρεοπώλες όφειλαν, νά καταβάλλουν το ενοίκιο στους κατόχους 

τών πάγκων (ADC, b . 14, φ. 59Γ). 

3. Bandi, άρ. 287, σελ. 106. 

4. A D C , b . 14, φ. 75ν καί 7fir. 
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Ά π ό ανάλογη διαδικασία άδειας καί δρκου έπρεπε νά περάσουν καί οί κρεο

πώλες τών φρουρίων έκτος τοΰ Χάνδακα. Τό 1342 δσοι είχαν πάρει άδεια 

άσκησης τοΰ επαγγέλματος γιά τά κάστρα Πεδιάδας. Belvedere, Castro Nuovo 

καί Malvicino υποχρεώθηκαν νά ορκιστούν καί νά παρουσιαστούν τήν ίδια 

μέρα στους capitami τών αντίστοιχων φρουρίων1. 

Τις υποχρεώσεις πού αναλάμβαναν οί κρεοπώλες μέ δρκο δέν γνωρίζουμε 

σέ δλες τους τις λεπτομέρειες. Τό 1344 πάντως κανείς κρεοπώλης ή υπάλλη

λος του δέν επιτρεπόταν νά φύγει εξω άπό τό Χάνδακα χωρίς τήν άδεια τών 

justiçiarii ή τοΰ gasialdus, μέ τήν καταβολή προστίμου γιά τους παραβάτες 

2 ύπερπύρων2. *Αν πρόκειται γιά μεμονωμένη περίπτωση ή γιά γενικό κα

νόνα δέν είναι γνωστό. 

Μια άπό τις βασικές υποχρεώσεις πού αναλάμβαναν ενόρκως ήταν ό συ

νεχής εφοδιασμός τών κρεοπωλείων μέ κρέας. Ή αδιαφορία γιά τήν επάρκεια 

κρέατος προς πώληση αποτελούσε γιά τις 'Αρχές βαρύ παράπτωμα3. Τό 1332 

ή ποινή γιά τους παραβάτες ήταν μια ήμερα στην berlina και 3 μήνες φυλακή, 

ενώ τό 1344 ή αφαίρεση τοΰ πάγκου ή τοΰ καταστήματος. Τό 1352 νέο αυ

στηρότερο διάταγμα επέβαλλε ώς ποινή σέ δσους άδιαφοροΰσαν γιά τήν επάρ

κεια διαθέσιμου κρέατος καί δημιουργούσαν προβλήματα στους καταναλωτές 

καί στην Πολιτεία, οχι μόνο τήν αφαίρεση τοΰ πάγκου ή τοΰ καταστήματος, 

άλλα καί τόν έπ' αόριστον αποκλεισμό τους άπό τό επάγγελμα4. 

"Αδεια πώλησης κρέατος, γιά διάφορους λόγους, παρεχόταν κατά διαστή

ματα καί γιά περιορισμένο χρόνο σέ δποιον ήθελε, άφοΰ πρώτα δήλωνε τό δνομά 

του στις 'Αρχές μέσα στην καθορισμένη προθεσμία. Ή άδεια αυτή άφοροΰσε 

κυρίως πώληση χοίρινου κρέατος. Τό 1344 τέτοια άδεια δινόταν σέ δποιον 

ήθελε, μόνο κατά τή διάρκεια τών 'Απόκρεω, όποτε γινόταν μεγάλη κατα

νάλωση κρέατος. Σέ δσους δήλωναν τό δνομά τους οί 'Αρχές παραχωρούσαν 

πάγκους στην κρεαταγορά καί στην Πλατεία5, 

Τό 1350 μέ τήν ευκαιρία τής άφιξης στό Χάνδακα τής άρμάδας τοΰ gene

ralis galearum, γιά νά υπάρχει αφθονία κρέατος, είχε τό δικαίωμα οποίος 

ήθελε νά πωλεί μέ ελεύθερη τιμή κρέας ώμό (crudo) ή βρασμένο (codo), στό 

σφαγείο του ή άλλου, γιά δσο διάστημα θά έ'μεναν οί γαλέρες στό λιμάνι. 

'Επίσης, αυτοί πού θά όδηγοΰσαν ζώα στο Χάνδακα για σφάξιμο καί τα δή-

1. A D C , b . 14, φ 158"·. 

2. A DC, b . 14, φ. 180 r. Έ δ ώ πρόκειται γιά τον gastaldo πού ανακοινώνει το διάτα

γ μ α καί Οχι γιά gastaldo, ώς αρχηγό συντεχνίας. 

3. Στή Βενετία, ήδη άπο το 1184, υπήρχαν ο! officiali alla Beccaria, οί όποιοι, 

έκτος άπο τή φροντίδα για το δασμό επί τοΰ κρέατος, φρόντιζαν καί γιά τον πλήρη εφο

διασμό τής πόλης μέ κρέας. 

4. A D C , b . 14, φ. 76>\ 171ν καί 254r. 

5. A D C , b . 14, φ. 180r. 
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λωναν στην curia justiçiariorum, είχαν τό δικαίωμα νά τά πωλοΰν επί τρείς 

μέρες μετά τήν άφιξη τών πλοίων. 'Ανάλογη άδεια γιά τήν ίδια περίοδο δό

θηκε καί γ ιά τήν παρασκευή ψωμιοΰ. Τόν επόμενο χρόνο, επειδή επρόκειτο νά 

φθάσουν 70 γαλέρες τής Βενετίας καί τοΰ βασιλιά τής Ά ρ α γ ώ ν α ς , εκδόθηκε 

νέο ανάλογο δ ιάταγμα 1 . 

Γιά τήν υγεία τών καταναλωτών, σύμφωνα μέ διάταγμα τοΰ 1330, κάθε 

ζώο πού προοριζόταν γιά σφαγή, έπρεπε νά εξετάζεται άπό ειδικούς υπαλλή

λους. Στην περίπτωση πού ήταν άρρωστο, απαγορευόταν να σφαγεί. ""Αν δμως 

τό ζώο αποδεικνυόταν άρρωστο μετά τή σφαγή, τότε τό κρέας πουλιόταν ξε

χωριστά άπό τά άλλα κρέατα στην τάφρο (fossato). Τό 1368, επειδή πολλοί 

έ'σφαζαν γουρούνια άρρωστα, αποφασίστηκε νά διενεργούν έ'λεγχο καί νά σφρα

γίζουν τά ζώα πριν άπό τό σφάξιμο οί ίδιοι οί justiçiarii. 'Οποιοσδήποτε συλ

λαμβανόταν νά σφάζει γουρούνια πού δέν είχαν σφραγιστεί έχανε τά ζ ώ α καί 

επιπλέον πλήρωνε ώς πρόστιμο 2 ύπέρπυρα γιά τό καθένα 2 . 

Ή δήλωση καί τό σφράγισμα τών ζώων πριν άπό τή σφαγή εξυπηρετούσε 

συγχρόνως καί τήν είσπραξη σχετικοΰ δασμοΰ, τό υψος τοΰ οποίου είναι ά γ ν ω -

στο 3 . Τ ό 1343 Ολοι οί κρεοπώλες, χριστιανοί καί Ε β ρ α ί ο ι , ήταν υποχρεωμέ

νοι γ ιά τ ά ζώα πού αγόραζαν νά δηλώνουν αναλυτικά τόν πωλητή, τόν τόπο 

προέλευσης τών ζώων καί τ ά διακριτικά τους σημάδια. Στην περίπτωση αυτή 

συνυπεύθυνοι μέ τους justiçiarii ήταν καί οί capitami, άφοΰ τά ζώα προέρ

χονταν άπό περιοχές εκτός τοΰ Χάνδακα, δπου οί αξιωματούχοι αυτοί μ π ο 

ρούσαν νά ασκήσουν οποιοδήποτε είδος ελέγχου. Οί ίδιες διατάξεις επαναλαμ

βάνονται καί τό 1367 μέ τή διαφορά δτι ώς ποινή γιά τους παραβάτες καθορί

στηκε διπλάσιος δασμός καί κατάσχεση τών ζώων 4 . 

Κάθε κρεοπώλης ήταν υποχρεωμένος νά σφάζει κάθε μέρα πέντε πρόβατα 

ή ένα βόδι ή μια αγελάδα ή δυό γουρούνια. Τ ά ζώα σφάζονταν άπό κάθε κρεο

πώλη στό κατάστημα του, δπου γινόταν επίσης άπό τους justiçiarii ό έ'λεγ-

χος καί ή διατίμηση τοΰ κρέατος, ή πώληση τοΰ οποίου απαγορευόταν α

μέσως μετά τό σφάξιμο 5 . Γιά τό βοδινό κρέας, ιδιαίτερα, ή διατίμηση 

1. A DC, b. 14, φ. 239r~v καί 252ν. Οί 'Αρχές, δπως αναφέρθηκε, εφάρμοζαν τό ίδιο 
σύστημα τών έκτακτων άδειων πώλησης καί γιά το ψωμί (βλ. παραπάνω, σελ. 89). 

2. ADC, b. 14, φ. 61Γ καί b. 15, φ. 183'. 
3. 'Π ΰπαρξη δασμοΰ μαρτυρεϊται σέ πολλά διατάγματα. "Ενα άπο αυτά, τοΰ 1329, 

καθόριζε τις παρακάτω ποινές γιά τους κρεοπώλες πού παραμελούσαν νά ενημερώνουν τις 
'Αρχές ώς προς τά ζώα πού συναλλάσσονταν: γιά άπατη σέ σχέση μέ το δασμό, πρόστιμο 
6 γρόσσια γιά κάθε ζώο- γιά κάθε αδήλωτη προβιά, πρόστιμο 6 γρόσσια, καί γιά κάθε 
μεγάλο ζώο πού θά αγοραζόταν επιπλέον χωρίς νά δηλωθεί, πρόστιμο 2 ύπέρπυρα (ADC, 
b. 14, φ. 59Γ). 

4. ADC, b 14, φ. 163Γ: J e g e r l e h n e r , σελ. 471 - ADC, b. 15, φ. 136r. 
5. Τουλάχιστον αυτό διαπιστώνεται σέ διάταγμα τοΰ 1332, δπου μαζί μέ τά ονόματα 

εκείνων στους οποίους είχε δοθεί άδεια άσκησης τοΰ επαγγέλματος τοΰ κρεοπώλη αναφέρεται 
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άπό τους justiçiarii ήταν απαραίτητη γιά τόν καθορισμό τής τιμής πώλη

σης του. 

Σέ διάταγμα τοΰ 1360, μέ τό όποιο καθορίστηκαν οί τιμές τών κρεάτων, 

σημειώνονται καί τά έξης1: 

— Τό βοδινό κρέας πρέπει νά εκτιμάται άπό τους ίδιους τους justiçiarii ή 

άπό τους γραμματείς τους, αν οί πρώτοι δέν έ'χουν τή δυνατότητα νά επισκε

φθούν τά σφαγεία. 

—'Απαγορεύεται ή πώληση χοίρινου κρέατος στην αγορά, πού βρίσκεται 

κοντά στην εκκλησία τής Παναγίας τοΰ macello, επειδή έκεϊ πωλείται σέ 

ελεύθερη τιμή. 'Από τήν απαγόρευση αυτή εξαιρούνται τά σαλάμια. 

— Γιά τό σωστό ζύγισμα τοΰ κρέατος, κάθε κρεοπώλης οφείλει νά έχει 

μια ζυγαριά (bilancia) καί Ινα στατήρα (staterà), καθώς καί τά απαραίτητα 

σταθμά. Στή ζυγαριά θά ζυγίζεται κρέας βάρους μέχρι 8 λίβρες (libbre)2 καί 

στό στατήρα άπό 8 λίβρες καί πάνω. 

—"Οσοι δέν εφαρμόζουν τις παραπάνω διατάξεις, θά καταβάλλουν πρόστιμο 

2 ύπέρπυρα καί θά κατάσχεται συγχρόνως τό κρέας. 'Από τό πρόστιμο αυτό, 

τό Χ / 3 θά περιέρχεται στό μηνυτή, αν υπάρχει, τό Χ / 3 στην Πολιτεία καί τό 

υπόλοιπο στους justiçiarii. "Οποιος παραβεί τις ίδιες διατάξεις πάνω άπό τρείς 

φορές θά καταδικάζεται επιπλέον καί σέ μια ήμερα στην berlina. 

— Τό officium justitiae θά παραχωρήσει δύο υπαλλήλους, οί οποίοι εναλ

λάξ κάθε ήμερα θά βρίσκονται σέ καθορισμένο μέρος κοντά στην κρεαταγορά 

καί θά ελέγχουν τό κρέας πού αγοράζεται άπό τους καταναλωτές. "Αν ανακα

λύψουν κάποιο παράπτωμα, κυρίως ώς προς τό βάρος, θα παραπέμπουν τους 

υπεύθυνους κρεοπώλες στους justiçiarii, οί όποιοι θά κρίνουν γιά τά περαιτέρω. 

Οί υπάλληλοι αυτοί θά έχουν μισθό καί απολαβές ίδιες μέ αυτές τών άλλων 

υπαλλήλων. 

— Κάθε κρεοπώλης πρέπει νά εφοδιάζει τό κατάστημ,ά του κάθε ημέρα, 

εκτός άπό τις παραμονές καί τις ήμερες τών εορτών τών Λατίνων, τουλάχι

στον μέ 5 μεγάλα ζώα (bestiae grossaé), εκτός άπό αρνιά, ή μέ Ινα βόδι ή 

μια αγελάδα ή δύο γουρούνια γιά σφάξιμο. Οί παραβάτες θα πληρώνουν ώς 

πρόστιμο δύο ύπέρπυρα. 

—'Απαγορεύεται ή απόκρυψη κρέατος σέ σπίτι, κατάστημα ή άλλου. Τό 

κ ρ έ α ς π ρ έ π ε ι να κ ρ ε μ ι έ τ α ι ά π ό τ σ ι γ κ έ λ ι α σέ κ ά θ ε -κατάστημα. Τ έ λ ο ς , ά π α -

ρητά δτι κάνεις δέν έχει δικαίωμα νά σφάξει και να γδάρει κάποιο ζώο άλαλου, εκτός από το 

κατάστημα του (beccarla) (ADC, b . 14, 76Γ). Tò 1348, διάταγμα απαγόρευε τήν πώληση 

κρέατος στο σφαγείο (macello). Δέν είναι γνωστό αν εννοεί οποιοδήποτε σφαγείο ή κά

ποιο συγκεκριμένο χώρο, δπου σφάζονταν δλα τά ζώα μαζί. 

1. Λ DC, b. 15, φ. 60v-6lr: J e g e r l e h n e r , σελ. 471-472. 

2. 1 λίβρα (libbra) — 477 γραμμάρια περίπου (βλ. M a r a n g o n i , Le associa

zioni, σελ. 72). 
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γορεύεται, μέ καταβολή προστίμου 5 ύπερπύρων ή εκτίμηση κρέατος άπό τους 

ίδιους τους κρεοπώλες αντί τών εντεταλμένων υπαλλήλων. 

'Επειδή στην κρεαταγορά δέν εφαρμόζονταν πολλές άπό τις παλιότερες δια

τάξεις, τό 1368, νέο διάταγμα καθόριζε τά έξης: 

— Τό κρέας άπό ευνουχισμένο ζώο πρέπει νά σφραγίζεται μέ δύο σφρα

γίδες, μια τών justiçiarii καί μια τών daçiarii becarriae, γιά να αποφεύγεται 

ή πώληση άλλου κρέατος ώς κρέας ευνουχισμένου ζώου. Στους παραβάτες θά 

επιβάλλεται καταβολή προστίμου 5 ύπερπύρων καί μια ήμερα στην berlina. 

—'Απαγορεύεται ή πώληση κρέατος πριν άπό τήν εκτίμηση τών justiçiarii. 

Καθένας άπό τους τελευταίους θά αναλαμβάνει κάθε εβδομάδα ή καθημερινά 

νά πηγαίνει στα σφαγεία γιά τήν εκτίμηση κρέατος οποιαδήποτε στιγμή τοΰ 

ζητηθεί. Στους justiçiarii πού δέν θά υπακούουν θά επιβάλλεται πρόστιμο 6 

γροσσίων. Υπεύθυνοι γιά τήν επίβλεψη τους ορίζονται οί advocatores comunis. 

Επίσης οί justiçiarii θά επιλέγουν Ινα υπάλληλο τους άνά εβδομάδα ή κα

θημερινά, ό οποίος θά βρίσκεται συνεχώς στην κρεαταγορά γιά τόν έλεγχο 

τοΰ βάρους τοΰ κρέατος πού πουλήθηκε. 

Τόν ίδιο χρόνο δεύτερο διάταγμα επαναλάμβανε: 

—"Οσοι μεταφέρουν ζώα, μικρά ή μεγάλα, στό Χάνδακα γιά σφάξιμο πρέ

πει νά τά δηλώνουν στους justiçiarii καί νά τά σφραγίζουν οί daçiarii πού 

έχουν νοικιάσει τό δασμό τοΰ κρέατος (daçium beccariae). Επίσης, δλοι οί 

κρεοπώλες κάθε Παρασκευή πρέπει νά δηλώνουν στους daçiarii τό κρέας πού 

είχαν πουλήσει καί νά πληρώνουν τόν ανάλογο δασμό1. 

Τό 1371, τέλος, αναφέρεται δτι οί daçiarii όφειλαν νά ζυγίζουν καί νά 

σφραγίζουν τά κρέατα μέ τους βοηθούς τους. Οί τελευταίοι έπρεπε νά ζυγί

ζουν «δίκαια καί σωστά» καί νά σφραγίζουν τό κρέας στό μηρό τοΰ ζώου μέ 

σφραγίδες ισάριθμες μέ τά τορνέσια στα οποία ανερχόταν ή τιμή του. Ό μη

ρός αποτελούσε τό κομμάτι πού έπρεπε νά πουλιέται τελευταίο2. 

Στους Εβραίους κρεοπώλες, ειδικότερα, απαγορευόταν νά σφάζουν ζώα 

καί νά μεταφέρουν τό κρέας τους εξω άπό τά καταστήματα τους στην judeca3. 

Διάταγμα τοΰ 1361 απαγόρευε επίσης τή συνεργασία περισσότεροι άπό δύο 

Εβραίων κρεοπωλών γιά τήν πώληση κρέατος στην κρεαταγορά, μέ καταβολή 

προστίμου 10 ύπερπύρων γιά τους παραβάτες. 

Σύμφωνα μέ τό ίδιο διάταγμα, ή μεταφορά κρέατος άπό κατάστημα σέ 

άλλο μέρος επιτρεπόταν μόνο κατά τή νύκτα καί μέ σκοπό τή συντήρηση του. 

Γιά τήν εφαρμογή τών παραπάνω διατάξεων φρόντιζαν επίσης οί justiçiarii. 

Μια εξίσου βασική φροντίδα τών 'Αρχών ήταν καί ό καθορισμός τών άνώ-

1. A D C , b. 15, φ. 154v-155r καί 155·· ν. 

2. ADC, b . 15, φ. 191r-v. 

3. ADC, b. 14, φ. 189ν καί b. 15, φ. 80ν 
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τατων τιμών κρέατος, ανάλογα μέ τό είδος τους1. 'Από 

1372 οί τιμές διαμορφώνονται ώς εξής: 

1360: 

κρέας ευνουχισμένου ζώου, έκτος εριφίου 

κρέας κατσίκας καί εριφίου 

κρέας άρνιοΰ 

κρέας χοιρινό άπο αρσενικό γουρούνι 

κρέας χοιρινό άπό θηλυκό γουρούνι 

κρέας βοδινό άπο μικρό ή μεγάλο βόδι 

το 1360 ω ς κ α ι τ ο 

1367: 

1368: 

1369: 

1370: 

1371: 

κρέας χοίρινο 

κρέας ευνουχισμένου ζώου, έκτος εριφίου 

κρέας εριφίου, κριαριοϋ, προβάτων, κατσίκας καί άλλων 

μικρών ζώων, έκτος άρνιοΰ, πού υπάγεται στην πρώτη 

κατηγορία 

κρέας χοιρινό άπο αρσενικό γουρούνι 

κρέας χοιρινό άπο θηλυκό γουρούνι 

κρέας βοδινό άπο βόδι βάρους 100 λιβρών καί κάτω 

κρέας βοδινό άπο βόδι βάρους 100 λιβρών καί πάνω 

κρέας χοιρινό άπό αρσενικό γουρούνι 

κρέας χοιρινό άπο θηλυκό γουρούνι 

κρέας χοιρινό άπο αρσενικό γουρούνι 

κρέας χοιρινό άπο θηλυκό γουρούνι 

κρέας χοιρινό άπο γουρούνι βάρους 60 λιβρών καί πάνω 

κρέας χοιρινό άπο γουρούνι βάρους 40-60 λιβρών 

κρέας χοιρινό άπο γουρούνι βάρους 40 λιβρών καί κάτω 

κρέας χοιρινό άπο θηλυκό γουρούνι 

12 parvi άνά λίβρα 

7 » 

6 » 

16 » 

12 » 

τιμή πού καθορίζεται 

άπο τους justiçiarii 

2 soldi άνά λίβρα 

6 soldi άνά quarteria 

5 soldi άνά quarteria 

2 soldi άνά λίβρα 

21 parvi άνά λίβρα 

12 parvi άνά λίβρα 

9 parvi άνά λίβρα 

7 τορνέσια άνά λίβρα 

6 » 

6 τορνέσια άνά λίβρα 

5 » 

6 τορνέσια άνά λίβρα 

5 τορνέσια άνά λίβρα 

4 τορνέσια άνά λίβρα 

1 τορνέσι λιγότερο 

κατά περίπτωση, 

δπως τό αρσενικό 

1. Ό Thir iet δίνει τον παρακάτω συγκριτικό πίνακα γιά τήν τιμή τών κρεάτων 

στο Χάνδακα καί στή Βενετία (βλ. F . T h i r i e t , La Romanie vénitienne au moyen âge, 

Παρίσι 1972 2, σελ. 323): 

1360 Βενετία: 1340-1360. 

12 parvi άνά λίβρα 13-14 parvi 

8 parvi άνά λίβρα 8 parvi άνά λίβρα 

12-16 parvi άνά λίβρα 16 parvi άνά λίβρα 

υστέρα άπο εκτίμηση 12-15 parvi άνά λίβρα 

τών iustiçiarii 

Γιά το 14ο αι. επίσης ό M a r a n g o n i (Le associazioni, σελ. 95) δίνει μέση τιμή στή 

Βενετία: 3-5 soldi άνά κιλό γιά το βοδινό κρέας καί 6 soldi άνά κιλό γιά το χοιρινό. 

Χάνδακας 

κρέας ευνουχισμένου ζώου 

» προβάτου 

» χοιρινό 

» βοδινό 

7 
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1372: 
κρέας μοσχαρίσιο 20 parvi άνά λίβρα 
κρέας βοδινό άπο βόδι βάρους 100 λιβρών καί κάτω, χω

ρίς εντόσθια καί κεφάλι 24 parvi άνά λίβρα 
κρέας βοδινό άπο βόδι βάρους 100 λιβρών καί πάνω, χω

ρίς εντόσθια καί κεφάλι τιμή πού καθορίζεται 
άπο τους fustigarii 

,xAv καί τό κρέας ήταν φαινομενικά είδος μέ σχετικά προσιτή τιμή, οί δυ

νατότητες τοΰ κόσμου γιά τήν αγορά του ήταν περιορισμένες. Σπανιότερο καί 

σχετικά ακριβότερο ήταν τό βοδινό κρέας, ή τιμή τοΰ όποιου, τις περισσότε

ρες φορές, δπως είδαμε, καθοριζόταν επιτόπου μετά τό σφάξιμο. Τό βόδι είναι 

ζώο πού προοριζόταν κυρίως γιά εργασία καί λιγότερο γιά τροφή. 'Αντίθετα, 

τό χοιρινό ήταν τό κρέας πού είχε τή μεγαλύτερη κατανάλωση, εξαιτίας τής 

χαμηλής τιμής του καί τής αφθονίας τών ζώων, πού εκτρέφονταν ευκολότερα 

άπό οποιοδήποτε άλλο. Τήν ευρεία επίσης κατανάλωση τοΰ ίδιου κρέατος απο

δεικνύει καί τό γεγονός δτι οί 'Αρχές χορηγούσαν έ'κτακτες άδειες γιά τήν 

πώληση του. 'Αξιοσημείωτη, τέλος, είναι ή διαμόρφωση τής τιμής τοΰ κρέα

τος ανάλογα μέ τό βάρος πού είχε τό ζώο πριν άπό τή σφαγή. 

3. Διάφοροι πωλητές (venditores) 

Οί venditores salumium ή salumieri καί οί casaroli ήταν οί πωλητές 

παστών ψαριών, παστοΰ κρέατος, διαφόρων ειδών σαλαμιών, τυριοΰ καί μυ

ζήθρας. Ό τόπος εργασίας τους βρισκόταν εξω άπό τά τείχη, τουλάχιστον μέ

χρι τό 1340. Γιά κάποιο διάστημα ίσως είχαν μεταφερθεί στην Πλατεία, 

άφοΰ τό 1366 σχετικό διάταγμα δριζε δτι τά παστά ψάρια στό εξής δέν έπρεπε 

νά πωλούνται στην Πλατεία, όπως συνηθιζόταν, άλλα εξω καί κατά μήκος 

τών τειχών, σέ απόσταση 2 «βημάτων» (passi)1 άπό αυτά, στό μέρος δπου 

πωλούνταν καί τά φρέσκα ψάρια2. Ή πώληση οπουδήποτε άλλου απαγορευό

ταν, μέ πρόστιμο 5 ύπερπύρων καί κατάσχεση τοΰ εμπορεύματος3. 

Κανένας άπό τους πωλητές αυτούς, δπως ίσχυε εξάλλου γιά δλους τους 

επαγγελματίες, δέν μπορούσε νά πωλήσει τά προϊόντα του, αν δέν είχε τή 

σχετική άδεια καί δέν τό είχε δηλώσει πριν στό officium comercli^. 

Τους δημόσιους πάγκους, πάνοι στους οποίους μόνον επιτρεπόταν ή πώ-

1. 1 «βήμα»= 5 «πόδια» = 1,75 μέτρα — 1 »πόδι» = 0,35 μέτρα (βλ. M a r a n 
g o n i , Le associazioni, σελ. 71). 

2. ADC, b. 14, φ. 141 r καί b. 15. φ. 131 r. 
3. Γιά τό σκοπό αυτό βλ. τά διατάγματα τών ετών 1338 (ADC, b. 14, φ. 120ν: 

J e g e r 1 e h n e r, σελ. 472), 1339 (ADC, b. 14, φ. 133v), 1342 (ADC, b. 14, φ. 162r), 
1345 (ADC, b. 14, φ. 182v), 1352 (ADC, b. 14, φ. 257··), 1365 (ADC, b. 15, φ. 122»). 

4. ADC, b. 15, φ. 140·-. 
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ληση τών κάθε είδους προϊόντων, εκμίσθωνε ή Πολιτεία σέ ιδιώτες, οί όποιοι 

στή συνέχεια τους υπενοικίαζαν στους πωλητές. Τό 1361 δλοι όσοι χρωστού

σαν κάποιο ενοίκιο όφειλαν νά τό καταβάλουν σέ εκείνους πού είχαν νοικιάσει 

τους δημόσιους πάγκους τής Πλατείας, διαφορετικά θά κατέβαλλαν τό διπλά

σιο μίσθωμα1. 

Κάθε πάγκος αναλογούσε σέ έναν καί μόνο πωλητή. Τό 1340 ορίστηκε 

καταβολή προστίμου 10 ύπερπύρων γιά δσους συνεταιρίζονταν μέ σκοπό τήν 

ενοικίαση πάγκου, δπου θά πωλούνταν παστά ψάρια2. 

Τό 1369 ή ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης τοΰ τυριοΰ κάθε ποιότητας 

καθορίστηκε σέ 6 τορνέσια ή λίβρα καί απαγορεύτηκε ή ανάμιξη τυριών δια

φορετικής ποιότητας. Τόν επόμενο χρόνο οί 'Αρχές, επειδή δέν υπήρχε αρκετό 

τυρί καί πριν παρουσιαστεί έλλειψη, απαγόρευσαν τήν εξαγωγή οποιασδήποτε 

ποσότητας μακριά άπό τήν πόλη τοΰ Χάνδακα3. 

Τά φρέσκα ψάρια (pisces récentes) πωλούνταν αποκλειστικά στην ψαρα-

γορά (pescarla comunis), εξω δηλαδή άπό τά τείχη, άπό τους ίδιους τους 

ψαράδες ή άπό πωλητές πού αγόραζαν τά ψάρια άπό τους πρώτους. Τό 1351, 

ή πώληση ψαριών σέ βάρκα ή άλλο σκάφος στην ακτή είχε ώς συνέπεια νά 

επιβληθεί στους ψαράδες πρόστιμο 2 ύπερπύρων καί κατάσχεση τοΰ εμπορεύ

ματος, ενώ στους αγοραστές μόνο πρόστιμο 2 ύπερπύρων4. 

Γιά τους πωλητές λαχανικών καί φρούτων (venditores erbarum et fru-

duum) ίσχυε καθεστώς ανάλογο μέ αυτό τών υπόλοιπων πωλητών5. Tè 1360 

απαγορεύτηκε ή πώληση λαχανικών καί φρούτων εξω άπό τους πάγκους πού 

διέθετε ή Πολιτεία γι' αυτό τό σκοπό στην Πλατεία. Στους παραβάτες πού 

θά πωλούσαν οπουδήποτε άλλου, επιβαλλόταν ή ποινή κατάσχεσης τοΰ εμπο

ρεύματος καί καταβολής προστίμου ενός ύπερπύρου6. 

Τόν ίδιο χρόνο, μέ νέο διάταγμα απαγορευόταν ή πώληση τών παραπάνω 

προϊόντων έξω άπό τό Χάνδακα και επαναλαμβανόταν δτι επιτρεπόταν μόνο 

στην Πλατεία, στους πάγκους πού ήδη υπήρχαν καί σέ αυτούς πού είχαν 

1. ADC, b. 15, φ. 76ν. 
2. ADC, b. 14, φ. 141V. 
3. ADC, b. 15, φ. 173Γ καί 190ν-191Γ. Ή Πολιτεία ενδιαφερόταν πολύ γιά το τυρί 

καί γιά τήν πώληση του επιβαλλόταν, το 1393, δασμός 9 parvi. Tò 1393 επίσης, απαγο
ρεύτηκε στους βιλλάνους νά αγοράζουν τυρί, πιθανότατα γιά νά υπάρχει μεγαλύτερη δυ
νατότητα εξαγωγών. Στο εξωτερικό έκτιμοΰσαν Ιδιαίτερα το κρητικό τυρί (βλ. T h i r i e t , 
La Romanie vénitienne, δ.π., σελ. 323-24). Σχετικά μέ το δασμό γιά το τυρί καί τήν 
πώληση του γενικότερα βλ. επίσης παρακάτω σελ. 124-126. 

4. ADC, b. 14, φ. 242 r" v καί b. 15, φ. 64^. 
5. Στή Βενετία διακρίνονταν 3 κατηγορίες: fruttaroli: πωλητές φρούτων erbaroh: 

πωλητές λαχανικών καί naranzeri: πωλητές πορτοκαλιών καί οπωρικών γενικά (βλ. Μ Ά-
r a n g ο n i, Le associazioni, σελ. 131-136). 

6. ADC, b. 15, φ. 60 r καί 63r-64>\ 
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προστεθεί πρόσφατα πλάι στους παλιούς. Οί νέοι αυτοί πάγκοι κάλυπταν τήν 

περιοχή μέχρι τήν κρεαταγορά, στό σημείο ακριβώς δπου υπήρχαν δύο κολώ

νες, οί οποίες τοποθετήθηκαν ώς Opto γιά τό σκοπό αυτό. 'Οριζόταν επίσης 

δτι ή πώληση πορτοκαλιών, ελιών καί ξηρών καρπών θά γινόταν άπό τή «γω

νία τής τάφρου προς τά δυτικά» μέχρι τους δημόσιους πάγκους. Τα ίδια προϊόντα 

είχαν δικαίωμα νά πωλούν καί δσοι είχαν πάγκους ακριβώς στους πύργους 

τής πύλης. "Ολοι αυτοί οί πάγκοι, καθένας άπό τους οποίους άναλογοΰσε σέ ενα 

μόνο πωλητή, έπρεπε νά έ'χουν μήκος 1 «βήμα» καί πλάτος 3 «πόδια» (pedes). 

Οί πωλητές fenogles (;), σπαραγγιών καί άλλων λαχανικών, νωπών καί 

μή, όφειλαν νά πωλοΰν τό εμπόρευμα τους αποκλειστικά ανάμεσα στις δύο 

κολώνες, πού αναφέρθηκαν παραπάνω, καί προς τήν πλευρά τής κρεαταγορας. 

Τά ίδια λαχανικά είχαν επίσης τή δυνατότητα νά τά πωλοΰν γενικά δσοι διέ

θεταν δημόσιους πάγκους. 

Στην πώληση πεπονιών, ειδικά, αναφέρονται τρία διαφορετικά διατάγμα

τα 1 . Τό 1350 ή ανώτατη τιμή πώλησης γιά κάθε κομμάτι καθορίστηκε σέ 2 

soldi, μέ καταβολή προστίμου 6 γροσσίων γιά κάθε πεπόνι πού θά πουλιόταν 

ακριβότερα. 

Τόν επόμενο χρόνο ή τιμή τους έπεσε σέ 1 soldum τό κομμάτι, ή πώ

ληση τους επιτράπηκε μόνο στην Πλατεία καί άπό τους ίδιους τους παραγω

γούς (jardinarii) καί απαγορεύτηκε ή αποθήκευση τους σέ σπίτι, ταβέρνα ή 

άλλου. Ή ίδια απαγόρευση επαναλήφθηκε μέ διάταγμα τοΰ 1369, στό οποίο 

διευκρινίζεται ακόμη δτι τά πεπόνια έ'πρεπε νά πωλούνται στην Πλατεία το

ποθετημένα κατευθείαν στή γη καί σέ ακάλυπτο μέρος. 

Διάταγμα τοΰ 1357, πού επαναλήφθηκε τό 1368, 1372 καί 1374, σχετικά 

μέ τό εμπόριο μικρών ζώων, καθόριζε τά έξης2: 

—'Απαγορεύεται ή αγορά καί ή μεταπώληση στό Χάνδακα, στό προάστειό 

του καί σέ απόσταση 3 μιλλιαρίων εξω άπό τήν πόλη, περδίκων, λαγών, ζώων 

γενικά άπό κυνήγι, αρνιών, εριφίων, ορνιθοειδών καί αυγών. Στους παραβάτες 

τής διάταξης θά επιβάλλεται πρόστιμο 2 ύπέρπυρα ή μια ήμερα στην berlina, 

άν ό παραβάτης δέν έχει τή δυνατότητα καταβολής τοΰ προστίμου. 

—'Απαγορεύεται ή παραλαβή καί ή φύλαξη σέ σπίτι, αποθήκη ή άλλου 

μέσα στό Χάνδακα ή στό προάστειό δλων τών παραπάνω. 

— Ή λιανική πώληση τους θά γίνεται άπό τους ιδιοκτήτες τους στην Πλα

τεία κοντά στην berlina. 

1. ADC, b. 14, φ. 237Γ, 248Γ καί b. 15, 168''. 
2. Διατάγματα τών ετών 1357 (ADC, b. 15, φ. 15r), 1368 (ADC, b. 15, φ. 156Γ), 

1372 (ADC, b. 15, φ 217V-218r) καί 1374 (ADC, b. 15, φ. 237v). Στή Βενετία υπήρ
χαν οί pollaroli, πωλητές πουλερικών καί αγρίων πουλιών γενικά, καί οί butirranti, πω
λητές αυγών. "Απαγορευόταν επίσης καί έδώ ή πώληση τών παραπάνω ειδών μέσω τρίτου 
(βλ. M a r a n g o n i , Le associazioni, σελ. 87-93). 
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Ή ανώτατη τ ιμή πώλησης τής πέρδικας καθορίζεται σέ 4 soldi. Γιά τή 

σωστή εφαρμογή τών παραπάνω διατάξεων οφείλουν νά φροντίσουν οί justiçiarii 

καί οί advocatores comunis. 

Τό λάδι αποτελούσε προϊόν, γιά τήν επάρκεια τοΰ οποίου ή Πολιτεία φρόν

τιζε ανελλιπώς. Ή χονδρική καί ή λιανική πώληση του, καθώς καί ή μετα

φορά του μέσα καί έξω άπό τό νησί βρισκόταν κ ά τ ω άπό συνεχή έλεγχο. Τό 

λάδι πού διοχετευόταν στην αγορά γιά λιανική ή χονδρική πώληση έπρεπε νά 

είναι καθαρό χωρίς προσμίξεις καί νά έχει απαραιτήτως δηλωθεί 1 . 

Οί 'Αρχές έπρεπε νά είναι πάντοτε ενημερωμένες γ ιά τήν ποσότητα τοΰ 

λαδιοΰ πού υπήρχε στό Χάνδακα καί στό προάστειό καί γ ιά τό σκοπό αυτό 

διενεργούσαν κατά διαστήματα απογραφές τής ποσότητας τοΰ προϊόντος. Τό 

1369 δλοι δσοι είχαν ποσότητα λαδιοΰ πάνω άπό ενα «μέτρο» ( m e t r u m ) 2 

όφειλαν νά τό δηλώσουν στην curia justiciariorum. Σ έ δσους αποδεικνυόταν 

δτι δέν τό δήλωσαν θά γινόταν κατάσχεση τοΰ προϊόντος καί θά επιβαλλόταν 

πρόστιμο 6 γρόσσια γιά κάθε ((μέτρο»3. 

Γιά νά αποφευχθεί έλλειψη λαδιοΰ στην πόλη, οί 'Αρχές επέβαλλαν πε

ριορισμό τόσο στις εξαγωγές δσο καί στην ποσότητα λιανικής αγοράς άπό 

τους καταναλωτές. Γιά τήν εξαγωγή άπό τό Χάνδακα οποιασδήποτε ποσό

τητας λαδιοΰ ήταν απαραίτητη ή σφραγίδα τών justiçiarii, ύστερα δμως άπό 

τήν άδεια ανώτερης 'Αρχής. Τό 1340, γ ιά τους παραβάτες ορίστηκε ή κατα

βολή προστίμου 1 δουκάτου γιά κάθε «μέτρο» λάδι καί κατάσχεση τοΰ προϊόν

τος 4 , ενώ τό 1350 απαγορεύτηκε ή πώληση λαδιοΰ πάνω άπό 2 λίβρες σέ ενα 

πρόσωπο. Σ χ ε τ ι κ ά πάντα μέ τή διακίνηση τοΰ λαδιοΰ, τό 1369 καί 1372 κα

θορίστηκε δτι : α) γιά τήν πώληση πάνω άπό 1 «μέτρο» ήταν απαραίτητη 

ειδική άδεια - β) ή ανώτατη ποσότητα εξαγωγής καί πώλησης κατ ' άτομο ήταν 

μια λίβρα καί γ) απαγορευόταν ή πώληση του στό προάστειό 5 . 

Παρά τους παραπάνω περιορισμούς οί 'Αρχές τιμωρούσαν δσους άρνοΰνταν 

νά πωλήσουν λάδι σέ κάποιο πρόσωπο 8 . 

Ή τιμή τοΰ λαδιού επηρεαζόταν άπό τήν προσφορά καί τή ζήτηση στην 

αγορά καί τά ανώτατα δριά της καθορίζονταν κατά διαστήματα ώς έξης: 

1350 : 40 parvi άνά λίβρα 
1367 : 3 soldi άνά λίβρα 

1. ADC, b. 15, φ. 217v. 
2. 1 «μέτρο»= 30 1/2 λίβρες^ 14,5 κιλά (βλ. M a r a n g o n i , Le associazioni, 

σελ. 105). 
3. ADC, b. 15, φ. 176V. 
4. ADC, n. 14, φ. 142'' καί b. 15, φ. 176v. 
5. ADC, b. 14, φ. 240 r: J e g e r l e h n e r , σελ. 472-73.- ADC, b. 15, φ. 156v, 

172r-v καί 217 v. 

6. ADC, b. 14, φ. 2401*: J e g e r l e h n e r , σελ. 472-73.—ADC, b. 15, φ. 132ν. 
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1369, 'Ιανουάριος : χονδρική πώληση : 3 ύπέρπυρα άνά «μέτρο» 

λιανική πώληση : 1 soldum άνά quarta1 

5 τορνέσια άνά quarta, ή 5 soldi άνά quarta 

5 τορνέσια άνά quarta 

4 parvi άνά λίβρα2 

11 parvi άνά quarta 

12 » 

14 parvi άνά quarterola ή 4 soMi καί 8 parvi άνά λίβρα 

1 soldum άνά quarterola ή 4 so/efi άνά λίβρα3 

1369, Μάρτιος 

1369, 'Οκτώβριος 

1371 

1372, Νοέμβριος 

1372, Νοέμβριος 

1373, Μάρτιος 

1373, Μάρτιος 

Γιά τήν πώληση πάνω άπό τις καθορισμένες αυτές τιμές επιβαλλόταν πρό

στιμο άπό 2 εως 6 γρόσσια γιά κάθε λίβρα. Φαίνεται δμως δτι οί έμποροι 

λαδιοΰ κατάφερναν μέ διάφορους τρόπους νά πωλοΰν τό προϊόν σέ υψηλότερες 

τιμές. Τό 1350 μέ σχετικό διάταγμα απαγορευόταν ή πώληση διαφόρων μι

κροαντικειμένων, δπως καντηλιών καί κουταλιών, μαζί μέ τό λάδι. Τά αντι

κείμενα αυτά, σύμφωνα μέ τό ίδιο διάταγμα, έπρεπε νά πωλοΰνται άπό τους 

ίδιους ή άλλους εμπόρους ξεχωριστά άπό τό λάδι καί σέ άλλη χρονική στιγμή, 

γιά νά αποφεύγονται οί υπερτιμήσεις τών προϊόντων. Ή πώληση λαδιοΰ σέ 

τιμή υψηλότερη άπό τήν καθορισμένη, μέ τή δικαιολογία δτι πουλιόταν συγ

χρόνως καί κάποιο αντικείμενο, συνεπαγόταν καί τήν καταβολή προστίμου 2 

ύπερπύρων4. 

4. Οι χρυσοχόοι (aurifices) 

Οί ευγενείς φεουδάρχες πού εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη καί ή Αατινική 

'Εκκλησία είχαν ανάγκη άπό τά βασικά τουλάχιστον αντικείμενα χρυσοχοίας, 

μολονότι πολλά άπό αυτά είναι πιθανό δτι τά προμηθεύονταν άπό τά εργαστή

ρια τής Βενετίας. Δυστυχώς τά διατάγματα δέν παρέχουν πληροφορίες σχε

τικά μέ τά αντικείμενα πού παρήγαν οί χρυσοχόοι τοΰ Χάνδακα. 

Μόνιμη φροντίδα τών 'Αρχών κατά τή διάρκεια τοΰ 14ου αιώνα ήταν ή 

συγκέντρωση τών χρυσοχόων σέ καθορισμένο μέρος, συγκεκριμένα στην Πλα

τεία, μέ σκοπό τόν αυστηρότερο έλεγχο τους5.' Ε κ ε ί σέ δημόσια καταστήμα

τα, τά όποια νοίκιαζαν, μποροΰσαν νά εγκαταστήσουν τά εργαστήρια τους. 

1. 1 quarta = 4 quartarole^ 20,8 λίτρα (βλ. M a r a n g o n i , Le associazioni, 

σελ. 72). Ή τιμή αυτή θά ίσχυε μέχρι το ερχόμενο Πάσχα (ADC, b . 15, φ. 159 ν ). 

2. Ή τιμή μειώνεται, γιατί, δπως αναφέρεται, υπάρχει αρκετή ποσότητα λαδιοΰ 

(ADC, b . 15, φ. 193 ν ) . 

3. Ή τιμή αλλάζει καί μειώνεται τον 'ίδιο μήνα, γιατί είχε φθάσει μεγάλη ποσότητα 

λαδιοΰ στο Χάνδακα (ADC, b . 15, φ. 2 2 ΐ η . 

4. A DC, b . 14, φ. 240: J e g e r l e h n e r , σελ. 472-473. 

5. Στή Βενετία, το 1315, μέ απόφαση τοΰ Μεγάλου Συμβουλίου ορίστηκε δτι τά 

καταστήματα τών χρυσοχόων έπρεπε νά βρίσκονται μόνο στο Rialto (βλ. M o n t i c a l o , 

Ι capitolari, ο.π., τομ. Α', σελ. 259). 
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Σύμφωνα μέ μια σειρά 12 διαταγμάτων, άπό τό 1336 ώς καί τό 1368, απα

γορευόταν ή επεξεργασία τοΰ χρυσοΰ ή άσημιοΰ οπουδήποτε άλλου εκτός άπό 

τά δημόσια εργαστήρια. Μόνο σέ περίπτωση πού αυτά είχαν νοικιαστεί, δπως 

συνέβη τό 1364, παρεχόταν άδεια, σέ δποιον ήθελε, νά νοικιάσει άλλο ιδιωτικό 

κατάστημα ή νά δουλεύει στό σπίτι του, «κατά τή διάρκεια τής νύκτας μέ τις 

πόρτες κλειστές γιά νά μήν ενοχλεί»1. 

Σέ κάθε εργαστήριο μποροΰσε νά εργάζεται Ινας μόνο χρυσοχόος μαζί μέ 

τους βοηθούς καί μαθητές του (discentes seu laboratores salariati). 'Απαγο

ρευόταν ή συνεργασία δύο ή περισσότερων χρυσοχόων γιά τήν ενοικίαση κα

ταστήματος ή ή πρόσληψη εμ,πειρου χρυσοχόου (magnus aurifex) μέ τήν 

ιδιότητα τοΰ βοηθοΰ. Τό 1369, προβλεπόταν ή καταβολή προστίμου 10 ύπερ

πύρων άπό τόν παραβάτη χρυσοχόο πού ήταν κάτοχος εργαστηρίου, καί 10 

ύπερπύρων άπό τό χρυσοχόο πού θά δούλευε σ' αυτόν μέ οποιαδήποτε ιδιό

τητα 2. Οί απαγορεύσεις αυτές είχαν σκοπό τή διαφύλαξη τών οικονομικών 

συμφερόντων τής Πολιτείας, μέ τήν είσπραξη άπό κάθε χρυσοχόο ξεχωριστά 

τοΰ ενοικίου γιά τό εργαστήρι πού διατηροΰσε. 

Ή διαδικασία ελέγχου τής παραγωγής καί τών χρυσοχόων καθορίστηκε 

μέ διάταγμα πού εκδόθηκε τό Σεπτέμβριο τοΰ 13603. Σύμφωνα μέ τό διά

ταγμα αυτό, οί χρυσοχόοι ήταν υποχρεωμένοι νά κατασκευάζουν τά αντικεί

μενα, χρυσά ή ασημένια, μέ βάση μια καθορισμένη αναλογία τών υλικών (liga). 

Κάθε αντικείμενο άπό ασήμι έπρεπε νά παραδίδεται στους τρεις υπεύθυ

νους υπαλλήλους γιά τόν έλεγχο τής περιεκτικότητας του. *Αν τό ασήμι πού 

περιείχε τό αντικείμενο ήταν λιγότερο άπό τό κανονικό, οί υπεύθυνοι τό παρέ

διδαν στους justiçiarii, οί όποιοι καί μεριμνοΰσαν γιά τήν κατάσχεση του. *Αν 

αντίθετα είχε τή σωστή περιεκτικότητα, τό σφράγιζαν μέ τή σφραγίδα τής 

Πολιτείας (bulla Comunis), πού τους είχε παραχωρηθεί4. Γιά τή διαδικασία 

αυτή οί τρεις υπάλληλοι εισέπρατταν άπό τους χρυσοχόους 1 τορνέσιο γιά 

κάθε ούγγιά ασήμι πού σφράγιζαν. 

Κάθε αντικείμενο άπό καθαρό χρυσό (aureum album) ή επιχρυσωμένο 

(deaureatum) έπρεπε νά φέρει τό χαρακτηριστικό σήμα πού είχε κάθε χρυ-

1. ADC, φ. b. 15, 114'·. 
2. ADC, φ. b. 15, 174V. 
3. ADC, φ. b. 15, 55 r-56 r: J e g e r 1 e h n e r, σελ. 477-478. 
4. Tò 1370 ανακοινώθηκε.στην πλατεία τών χρυσοχόων, κοντά στην είσοδο τής εκ

κλησίας τοΰ 'Αγίου Μάρκου τοΰ Χάνδακα, δτι ό 'Αντώνιος Liono, χρυσοχόος καί εκτιμη
τής αργυρών αντικειμένων, δήλωσε πώς είχαν κλέψει άπο το εργαστήριο του τή «βούλλα 
τοΰ Άγ. Μάρκου» (bulleta Sancii Marci), μέ τήν όποια σφράγιζε τά αντικείμενα πού εκτι
μούσε. Επειδή μέ τή σφραγίδα αυτή ήταν δυνατόν νά διαπραχτοϋν πολλές άπατες, οί 
'Αρχές καλούσαν τον κλέφτη νά τήν παραδώσει μέσα σέ 3 ημέρες, καταβάλλοντας πρόστιμο 
50 ύπερπύρων. Ά ν ό κλέφτης ήταν χρυσοχόος θά τοϋ άφαιρεϊτο έπ' αόριστον ή άδεια άσκη
σης τοΰ επαγγέλματος (ADC, b. 15, φ. 184Γ). 
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σοχόος, έτσι ώστε οποιαδήποτε στιγμή νά υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης 

τοΰ κατασκευαστή του. Γιά τό σκοπό αυτό κάθε χρυσοχόος οφείλε νά κατα

θέσει στους justiçiarii τό σήμα πού θά υιοθετούσε γ ιά νά καταχωρισθεί σέ 

ειδικό βιβλίο. 'Από τό παραπάνω σφράγισμα εξαιρούνταν τά κουμπιά (bottoni) 

καί άλλα μικροαντικείμενα πού δέν ήταν δυνατόν νά σφραγιστούν. "Επρεπε 

όμως νά έχουν καί αυτά τή σωστή περιεκτικότητα τών υλικών 1. 

Γιά τήν πιστή εφαρμογή τών παραπάνω δρων οί χρυσοχόοι ήταν υπο

χρεωμένοι νά ορκίζονται μια φορά τό χρόνο, κάθε Σεπτέμβριο, δτι θά τηρού

σαν πιστά τις εντολές τών 'Αρχών. Ά ν è χρυσοχόος αρνιόταν νά ορκισθεί, 

έχανε τήν άδεια άσκησης τοΰ επαγγέλματος. Ό ρ ί σ τ η κ ε επίσης δτι θά κατέ

βαλλε πρόστιμο 25 ύπερπύρων οποιοσδήποτε δέν παρουσίαζε τά αντικείμενα 

πού κατασκεύαζε στους τρεις υπεύθυνους γιά τό σφράγισμα υπαλλήλους. Σ χ ε 

τικά μέ τήν αγοραπωλησία τών πρώτων υλών, χρυσού δηλαδή καί άσημιοΰ, 

στό ίδιο διάταγμα, τοΰ 1360, καθορίζονταν τά εξής: 

— Δέν επιτρέπεται στους χρυσοχόους νά στέλνουν τόν βοηθό τους ή τόν 

μαθητή τους, δπως συνηθίζεται, νά αγοράζει άπό τήν πόλη ή άπό τό προά

στειό ασήμι ή οποιοδήποτε άλλο υλικό απαραίτητο γιά τή δουλειά τους. 

— Ποινή γιά τό χρυσοχόο παραβάτη ορίζεται πρόστιμο 5 ύπέρπυρα καί 

γ ιά τό βοηθό ή μαθητή μαστίγωμα. 

— Ή αγορά χρυσού ή άσημιοΰ απαγορεύεται σέ σπίτι ή άλλο μέρος καί 

επιτρέπεται μόνο στα ίδια τά εργαστήρια πού βρίσκονται στην Πλατεία. 

— Οί παραβάτες τής τελευταίας διάταξης θά καταβάλλουν πρόστιμο 5 

ύπέρπυρα. 

Επαναλαμβάνεται , τέλος, δτι κανείς χρυσοχόος δέν είχε δικαίωμα νά ερ

γάζεται άλλου, εκτός άπό τά δημόσια εργαστήρια. Σ έ περίπτωση δμως πού 

αυτά δέν επαρκούσαν, τότε δσοι δέν είχαν μπορούσαν νά νοικιάσουν οποιο

δήποτε άλλο, πού θά βρισκόταν δμως απαραίτητα στην Πλατεία, διαφορετικά 

θά πλήρωναν πρόστιμο 25 ύπέρπυρα. 

Γιά τήν εφαρμογή τών παραπάνω διατάξεων ήταν υπεύθυνοι οί justiçiarii, 

οί όποιοι θά εισέπρατταν καί τό 1 / 3 τών προστίμων. 

Οί χρυσοχόοι ήταν οί μόνοι πού. λόγω επαγγέλματος, είχαν τή δυνατό

τητα νά αλλοιώσουν χρυσά ή ασημένια νομίσματα καί νά χρησιμοποιήσουν τό 

υλικό τους. Γιά τήν αποφυγή λοιπόν αλλοίωσης τών νομισμάτων μέ σχετικό 

διάταγμα τοΰ 1361 οριζόταν γιά τους παραβάτες ή καταβολή προστίμου 25 

ύπερπύρων 2 . 

1. 'Ανάλογο σύστημα εκτίμησης χρυσών καί αργυρών αντικειμένων εφαρμοζόταν καί 
στή Βενετία, δπως αναφέρεται, το 1262, στο καπιτουλάριο τών χρυσοχόων (βλ. M o n t i -
c o l o , [capitolari, ο.π., τόμ. Α', σελ. 121-127). 

2. A DC, b. 15, φ. 66Γ. 



01 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ TOT ΧΑΝΔΑΚΑ, 14ος ΑΙ. 105 

5. Οί σιδηρουργοί (fabbri) — Οι πεταλωτες (marescalchi - inferraiores). 

Οί σιδηρουργοί ήταν ενα άπό τά πιό αναγκαία επαγγέλματα στή μεσαιω

νική κοινωνία τών ευγενών φεουδαρχών καί τών αγροτών. Γιά τους πρώτους 

κατασκεύαζαν δπλα καί πέταλα άλογων, γιά τους δεύτερους εργαλεία απαραί

τητα στή δουλειά τους. Οί κατεξοχήν σιδηρουργοί ήταν αυτοί πού κατασκεύα

ζαν καί επιδιόρθωναν εργαλεία, δπως τσάπες, ύνιά, άγκυρες, κλειδαριές, κλει

διά. πέταλα καί καρφιά γιά τά άλογα1. 'Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούσαν οί 

πεταλωτές (inferraiores ή marescalchi), τή δουλειά τών όποιων δμως έκα

ναν πολλές φορές οί ίδιοι οί σιδηρουργοί. Πλάι σ' αυτούς υπήρχαν οί κατασκευα

στές σιδερένιων δπλοον, σπαθιών (spatharii), βελών (sagitarii), τόξων (arcerii) 

καί άλλων2. 

Ή διακίνηση τοΰ σιδήρου, επεξεργασμένου (δηλ. σέ μορφή αντικειμένων) 

ή ακατέργαστου ελεγχόταν μέ τήν επιβολή συγκεκριμένων περιορισμών τόσο 

στους εμπόρους χονδρικής καί λιανικής πώλησης τοΰ μετάλλου δσο καί στους 

σιδηρουργούς. Οί 'Αρχές τοΰ Χάνδακα γιά τήν ενημέρωση τους υποχρέωναν 

κατά διαστήματα τους εμπόρους καί τους σιδηρουργούς νά δηλώνουν τό σί

δηρο ή τά σιδερένια αντικείμενα πού κατείχαν3. 

Τό 1370 ή διαδικασία λιανικής αγοράς καί πώλησης τού σιδήρου μέ τή 

μορφή ράβδων προέβλεπε τό σφράγισμα καί τό σωστό ζύγισμα τοΰ μετάλλου 

άπό τους com er dar ii11. Γιά τήν προστασία τών καταναλωτών άπό τυχόν αυ

θαιρεσίες στό ζύγισμα υπήρχαν πάντοτε στην πύλη τής Πλατείας (porta pla-

teae) ζυγαριές (staterà), μέ τις όποιες οί αγοραστές μπορούσαν νά επαλη

θεύσουν τό βάρος τοΰ μετάλλου πού είχαν αγοράσει. 

Κάθε αγοραστής σιδήρου, πού προόριζε τό μέταλλο γ ιά επεξεργασία ή 

1. Φαίνεται πώς για τους Βενετούς οί σιδηρουργοί τοϋ Χάνδακα δέν ήταν ytotkoï 
επαγγελματίες. Το 1344, κάποιος ϊμπορος παραπονιόταν σέ γράμμα του οτι δέν υπήρχε 
κανείς στο Χάνδακα πού νά ξέρει νά κατασκευάζει κλειδιά (...non é nessuno maestro che 
sapia far chiavi). Tòv επόμενο χρόνο εϊχαν γίνει 3 παραγγελίες κλειδιών καί κλειδαριών 
άπο εμπόρους τοΰ Χάνδακα στή Βενετία (βλ. Lettere di mercanti a Pignol Zucchello 
(1336-1350), έ'κδ. R. M o r o z i o d e l l a R o c c a , Fonti per la storia di Venezia, 
sez. IV - Archivi privati, Βενετία 1957, σελ. 27, 39, 41 καί 43). 

2. Στην Ευρώπη οί σιδηρουργοί αρχικά άσχολοΰνταν μέ τήν κατασκευή οπλών καί 
εργαλείων. Άπό τον 11ο αι. καί έπειτα άρχισε καί καλλιτεχνική παραγωγή άπο σίδηρο. 
Το επάγγελμα χαρακτηριζόταν άπο σχετική εξειδίκευση καί στο καταστατικό τους στή 
Βενετία, το 1271, οί σιδηρουργοί διακρίνονταν σέ fabbri (σιδηρουργοί), cortelai (κατα
σκευαστές μαχαιριών), frezzeri (κατασκευαστές βελών), corazzeri (κατασκευαστές θωρά
κων), spoderi (κατασκευαστές σπαθιών) καί vagineri (κατασκευαστές θηκαριών) (βλ. 
B r u n e l l o , Arti e mesteri, δ.π., σελ. 60-65). Σχετικά μέ το σίδηρο καί τους σιδηρουρ
γούς βλ. το συλλογικό έργο: ,1. S c h n e i d e r , Le fer à travers les âges, Nancy 1956. 

3. Τέτοια καταγραφή ορίστηκε μέ διάταγμα το 1364 (ADC, b. 15, φ. 110ν). 
4. ADC, b. 15, φ. 189ν-190Γ: J e g e r 1 e h n e r, σελ. 476-477. 
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εξαγωγή άπό τό Χάνδακα, καί κάθε έ'μπορος οφείλε νά καταβάλλει στους 

corner ciarli δασμό 2 ύπέρπυρα γιά κάθε 1.000 λίβρες1. Οί έμποροι ήταν 

επιπλέον υποχρεωμένοι νά δηλώνουν αναλυτικά πόσο σίδηρο είχαν πουλήσει 

καί άπό αυτόν πάλι πόση ποσότητα προοριζόταν γιά επεξεργασία στην πόλη 

καί πόση γιά εξαγωγή. Γιά τή σωστή είσπραξη καί τόν έλεγχο τοΰ συγκε

κριμένου δασμοΰ, κάθε έμπορος ήταν υποχρεωμένος νά διαθέτει ενα κιβώτιο 

μέ δύο θήκες, στή μια άπό τις όποιες θά τοποθετούσε τόν ανάλογο δασμό 

γιά τό σίδηρο πού είχε πουληθεί γιά επεξεργασία στην πόλη καί στό προάστειό 

της καί στην άλλη τό δασμό γιά τό σίδηρο πού προοριζόταν γιά εξαγωγή. 

Ό δασμός τής πρώτης κατηγορίας περιερχόταν στην Πολιτεία, ενώ ό δεύτε

ρος στους ενοικιαστές «τοΰ δασμοΰ τής πύλης τοΰ λιμανιοΰ» (daçiarii - daçium 

portae ripae). Οί comer ciarli καί οί justiçiarii ήταν υπεύθυνοι γιά τήν πιστή 

εφαρμογή τών παραπάνω διατάξεων. 

Τό 1321 απαγορεύτηκε ή μεταφορά, ή εξαγωγή, εντός καί εκτός τοΰ νη-

σιοϋ, καθώς καί ή πώληση, χωρίς άδεια τών 'Αρχών, σιδήρου ή σιδηρών αντι

κειμένων, δπως άγκυρες, πέταλα, καρφιά καί ύνιά. Τά αντικείμενα αυτά έπρε

πε νά δηλώνονται στους domini de node. Γιά τήν παράνομη εξαγωγή, ειδικά, 

τών άγκυρών είχαν οριστεί ώς υπεύθυνοι οί portarli de ripa2. 

ΊΙ παραπάνω απαγόρευση επαναλήφθηκε σέ δύο διατάγματα, τοΰ έτους 

1364. Στό πρώτο προβλεπόταν γιά τους παραβάτες ή καταβολή προστίμου 

25 ύπερπύρων καί στό δεύτερο ή καταβολή ποσοΰ ίσου μέ τό Χ/4 τής άξιας 

τοΰ σιδήρου ή τών αντικειμένων πού θά πουλούσαν ή θά εξήγαγαν3. 

Ό φόβος γιά συνεργασία επαναστατών, ληστών καί κάθε είδους παρανόμων 

μέ τους σιδηρουργούς, ιδιαίτερα μέ δσους κατασκεύαζαν Οπλα, ανάγκαζε τις 

'Αρχές τοΰ Χάνδακα νά παίρνουν κατά καιρούς αυστηρά μέτρα. "Ηδη τό 1333 

κανένας σιδηρουργός, spatharius, arcerius ή sagitarius πού κατοικοΰσε στό 

προάστειό δέν επιτρεπόταν νά δουλεύει μακριά άπό τήν πόλη. 'Επιπλέον, οποιο

δήποτε αντικείμενο κατασκεύαζαν όφειλαν νά τό μεταφέρουν στην πόλη μαζί 

μέ τό σίδηρο πού είχαν καί νά τά δηλώνουν στις 'Αρχές4. 

Τό 1342 μέ νέο διάταγμα γιά τους ίδιους τεχνίτες επαναλαμβάνονταν οί 

παραπάνω υποχρεώσεις καί συγχρόνως ή υποχρέωση νά μεταφερθοΰν καί νά 

κατοικήσουν στην πόλη. Οί σιδηρουργοί πού έμεναν καί δούλευαν σέ χωριά 

Οφειλαν νά μετακομίσουν στα πλησιέστερα φρούρια καί τά προάστειά τους. 

ενώ παράλληλα οί έμποροι σιδήρου υποχρεώνονταν νά δηλώσουν στους υπεύ

θυνους υπαλλήλους τήν ποσότητα τοΰ ύλικοΰ πού κατείχαν5. Τόν επόμενο χρό-

1. Ή τιμή τοΰ σιδήρου το 1352 ήταν 70 ύπέρπυρα το milliariuni (— 1.000 λίβρες). 
2. Bandi, άρ. 300, σελ. 112. 
3. ADC, b. 15, φ. 110ν κα' H I V 
4. ADC, b. 14, φ. 91 ν . 
5. ADC, b. 14, φ. 153ν. 
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νο, τέλος, μέ τή ρητή κατηγορία δτι πολλοί σιδηρουργοί πού δούλευαν σέ χω

ριά κατασκεύαζαν βέλη γιά πολεμιστές καί επαναστάτες, επαναλήφθηκε ακόμη 

μια φορά ή διάταξη σύμφωνα μέ τήν οποία όφειλαν νά μετακομίσουν στό 

Χάνδακα ή στα πλησιέστερα φρούρια. "Οσοι δέν θά συμμορφώνονταν μέ τήν 

παραπάνω διαταγή θά κατέβαλλαν πρόστιμο 10 ύπέρπυρα, ενώ ή κοινότητα 

τοΰ χωριοΰ (comune casalis), δπου θά κατασκευάζονταν δπλα καί ή όποια 

δέν θά είχε καταγγείλει τόν παραβάτη, θά κατέβαλλε 50 ύπέρπυρα1. Τή φορά 

αυτή συνυπεύθυνοι γιά τήν εφαρμογή τών δρων μαζί μέ τους justiçiarii ήταν 

οί advocatores comunis. 

Σχετικά μέ τις πωλήσεις καί τις τιμές τών δπλων υπεύθυνοι ήταν τρείς 

ευγενείς, οί όποιοι διορίζονταν γιά τό σκοπό αυτό. Τό 1332 δσοι ήθελαν νά 

αγοράσουν δπλα καί δέ συμφωνούσαν στην τιμή μέ τους κατασκευαστές είχαν 

τό δικαίωμα νά απευθύνονται στους τρείς παραπάνω ευγενείς. Τόν ίδιο χρόνο 

καθορίστηκε δτι τά τόξα θά πωλοΰνταν μόνον υστέρα άπό άδεια τής ίδιας 

επιτροπής2. 

Παράλληλα μέ τους κατασκευαστές δπλων πού προκαλούσαν ανησυχίες, 

προσέλκυαν τό ενδιαφέρον τών 'Αρχών οί σιδηρουργοί πού κατασκεύαζαν πέ

ταλα καί καρφιά, καθώς καί οί πεταλωτές, δεδομένου δτι τό επάγγελμα τους 

ήταν γενικότερα χρήσιμο καί ιδιαίτερα στους φεουδάρχες. Είναι χαρακτηρι

στικό δτι τό 1345 μέ επίσημο αίτημα προς τό συμβούλιο τής μητρόπολης οί 

φεουδάρχες τοΰ Χάνδακα ζήτησαν νά σταλεί στην Κρήτη Ινας καλός πετα-

λωτής γιά τήν εξυπηρέτηση τους3. Τό 1348 απηύθυναν νέο αίτημα μέ ανά

λογο περιεχόμενο καί μέ συγκεκριμένες προσφορές. Ό πεταλωτής πού θά ερ

χόταν στό νησί θά πληρωνόταν άπό τους φεουδάρχες επί δύο χρόνια καί ό 

ετήσιος μισθός του θά ανερχόταν στά 150 ύπέρπυρα 4 . Τό Μεγάλο Συμβούλιο 

ενέκρινε τό αίτημα, δέν είναι όμως γνωστό αν τελικά υλοποιήθηκε ή απόφαση. 

Τήν ίδια χρονιά ή εξάπλωση τοΰ «Μαύρου Θανάτου» είχε ώς αποτέλε

σμα τή μείωση τοΰ εργατικού δυναμικού στην Κρήτη καί οί φεουδάρχες μέ τό 

δικαιολογητικό αυτό ζήτησαν ξανά άπό τή Βενετία, τό 1351, τήν αποστολή 

πεταλωτή μέ ευνοϊκότερους αυτή τή φορά Ορους. Ό υποψήφιος, αν έφθανε 

στό νησί δσο γίνεται συντομότερα, θά εισέπραττε προκαταβολικά πριν άπό τήν 

αναχώρηση του άπό τή Βενετία 75 ύπέρπυρα, ενώ τοΰ δινόταν ή ευκαιρία νά 

έχει καί τή δική του ξεχωριστή πελατεία στό Χάνδακα5. Δέν είναι γνωστό, 

1. ADC, b . 14, φ. 165V 

2. A D C , b . 14, φ. 7 7 ν : J e g e r 1 e h n e r, σελ. 474.— A D C , b. 14, φ. 78V 

3. A D C , b . 12, φ. 5 V : F. Τ h i r i e t, Délibérations des Assemblées vénitiennes con

cernant la Romanie, τόμ. A' (1160-1363), Παρίσι 1966, άρ. 511, σελ. 205. (στο έξης: 

T h i r i e t , Assemblées). 

4. A D C , b. 12, φ. 32·": T h i r i e t , Assemblées, άρ. 550, σελ. 215. 

5. A D C , b . 12, φ. SSV T h i r i e t , Assemblées, άρ. 589, σελ. 225 καί 313. 
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αν βρήκαν ανταπόκριση οί τρεις παραπάνω αιτήσεις. Τό 1355 δμως τό Συμ

βούλιο τής Βενετίας απάντησε στους φεουδάρχες τοΰ Χάνδακα δτι ό Μανουήλ 

Καππαδόκας εγκρίνεται ώς ό επίσημος πεταλωτής γιά Ινα χρόνο καί μέ ετή

σιο μισθό 155 ύπέρπυρα. Υποχρέωση του ήταν τό πετάλωμα τών άλογων 

τών φεουδαρχών καί γιά τήν εργασία αυτή θά εισέπραττε 4 soldi γιά κάθε 

πέταλο1. 

Οί ανάγκες τών φεουδαρχών είναι εμφανείς καί οί προσφορές τους στους 

πεταλωτές πού θά χρησιμοποιούσαν κάθε φορά μεγαλύτερες. Χαρακτηριστική 

είναι μιά σειρά μέτρων πού είχαν λάβει οί 'Αρχές σχετικά μέ τό θέμα. "Ετσι, 

τό 1349, εξαιτίας παραπόνων τών φεουδαρχών δτι δέν υπάρχει επάρκεια πε

τάλων γιά τά άλογα τους, αποφασίστηκε δτι οί σιδηρουργοί όφειλαν νά δου

λεύουν κάθε Παρασκευή γιά τήν παραγωγή αποκλειστικά καρφιών καί πετά

λων, τα όποια θα πωλούσαν μόνο στα καταστήματα τους στην Ιΐλατεία τοΰ 

Χάνδακα2. Δύο χρόνια αργότερα, κάθε σιδηρουργός πού διατηρούσε δικό του 

εργαστήριο μέ βοηθούς στό Χάνδακα καί τό προάστειό ήταν υποχρεωμένος 

νά παραδίνει κάθε εβδομάδα στον υπάλληλο πού είχε οριστεί άπό τήν Πολι

τεία 25 πέταλα «καλά δουλεμένα». 'Από αυτά 8 θά ήταν γιά άλογα (sonipes), 

12 γιά άλογα μεταφορικά (ronçini) καί 5 γιά μουλάρια καί γαϊδούρια. Θά 

παρέδινε επίσης καί 250 καρφιά εξίσου καλής ποιότητας μέ αυτή τών πετά-

λων. Τά παραπάνω είδη θά πωλούνταν μέ τις έξης ανώτατες τιμές: 

πέταλο γιά άλογο: 8 τορνέσια 

πέταλο γιά άλογο μεταφορικό καί μουλάρι: 6 τορνέσια 

πέταλο γιά γαϊδούρι: 4 τορνέσια 

100 καρφιά: 6 soldi 

Ό υπάλληλος πού θά παραλάμβανε τά πέταλα καί τά καρφιά θά τά πω

λούσε προσωπικά ή μέσω τρίτου στην Πλατεία, κερδίζοντας (επιπλέον δηλαδή 

τής οριζόμενης τιμής) τό ανώτερο 1 parvum γιά κάθε πέταλο, 2 parvi γιά 

κάθε 100 καρφιά καί 1 parvum γιά κάθε 50 καρφιά. Ό ίδιος υπάλληλος ήταν, 

τέλος, επιφορτισμένος μέ τήν επίβλεψη τών σιδηρουργών καί τήν καταγγελία 

οποιουδήποτε παρέβαινε τις παραπάνω διατάξεις3. 

1. ADC, b. 12, φ. 87ν: T h i r i e t , Assemblées, άρ. 621, σελ. 235. 
2 Λ DC, b 14, φ 2231". 

3. A D C , b . 14, φ. 242>·-243Γ: J e g e r 1 e h n e r, σελ. 4 7 4 - 4 7 5 — A D C , b . 14, 

φ. 254 ν -256 Γ . Τον 'Ιούλιο τοΰ 1352 ό Μιχάλης Μασσέλος είχε αναλάβει νά κατασκευάσει 

100 ύνιά καί 36 ζευγάρια lurarum μέ δικό του σίδηρο. Τά μισά άπο αυτά θά τά παρέδιδε 

μέχρι τον ερχόμενο Αύγουστο καί τά υπόλοιπα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου τοΰ ί'διου χρόνου. 

Σέ κάθε ύνί θά έβαζε τουλάχιστον 5 λίβρες σίδηρο καί το ανώτατο 6 λίβρες, ένώ γιά κάθε 

ζευγάρι lurarum το πολύ 3 λίβρες. "Αν τά παραπάνω αντικείμενα αποδεικνύονταν κατά 

τήν παράδοση τους ελαττωματικά, ό παραγγελιοδόχος εΐχε το δικαίο>μα νά τά επιστρέψει. 

Ή αποζημίωση τοΰ σιδηρουργού γιά τήν εργασία του ανερχόταν σέ 14 ύπέρπυρα καί 8 

γρόσσια γιά κάθε 100 λίβρες σίδηρο πού θά χρησιμοποιούσε. Ά π ο αυτά εΐχε ήδη λάβει 
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Τό 1342 καθορίστηκε δτι οί πεταλωτές Οφειλαν νά βρίσκονται σέ ετοι

μότητα καί νά έχουν πάντα μαζί τους πέταλα, καρφιά καί τά εργαλεία τους 

σέ περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ή άρνηση, εξάλλου, παροχής υπηρεσιών 

απαγορευόταν αυστηρά 1 . 

Σ τ α μέσα τοΰ Μου αιώνα οί ανώτατες τιμές εργασίας καί υλικών τών 

πεταλωτών, οί οποίοι θά αναλάμβαναν τό πετάλωμα τοΰ ζώου, διαμορφώ

νονται ώς έξης: 

1342: 
πέταλο άλογου ή μουλαριοΰ: 12 soldi' τοποθέτηση: 6 parvi 
πέταλο γαϊδουριοΰ : 18 parvi' τοποθέτηση: 4 parvi 

1349: 

πετάλο^μα μέ υλικά τοΰ πεταλωτη: 
γιά άλογο: 3 soldi 
γιά μεταφορικό άλογο: 1 γρόσσι 

γιά μουλάρι ή γαϊδούρι: 2 soldi 
πετάλωμα οποιουδήποτε ζώου καί γιά οποιοδήποτε πόδι μέ καρφιά τοΰ πεταλωτη 

καί πέταλα τοΰ ιδιοκτήτη τοϋ ζώου: 3 τορνέσια 
Ή ϊδια εργασία, άλλα μέ καρφιά καί πέταλα τοϋ ιδιοκτήτη τοΰ ζώου: 4 parvi 

1351 : 

πετάλωμα μέ υλικά τοϋ πεταλωτη: 

γιά άλογο: 3Va soldi 
γιά μεταφορικό άλογο ή μουλάρι: 21/2 soldi 
γιά γαϊδούρι: 2 soldi 

πετάλωμα μέ καρφιά τοΰ πεταλωτη καί πέταλα τοϋ ιδιοκτήτη τοΰ ζώου: 

γιά άλογο: ί1/^ soldum 
γιά μεταφορικό άλογο ή μουλάρι: ο τορνέσια 
γιά γαϊδούρι: 3 τορνέσια 

πετάλωμα μέ υλικά τοΰ ιδιοκτήτη τοϋ ζώου: 
γιά άλογο: 3 τορνέσια 

για μεταφορικό άλογο ή μουλάρι: 6 parvi 
γιά γαϊδούρι: 4 parvi 

Τό 1351, τέλος, καθορίστηκαν καί οί ανώτατες τιμές εργασίας καί υλικών 

γ ιά τ ά παρακάτω εργαλεία πού σχετίζονται μέ τους σιδηρουργούς: 

επιδιόρθωση τσάπας καί άλλων παλιών εργαλείων: 5 soldi γ ιά κάθε λίβρα 

σιδήρου 

επιδιόρθωση ύνιοΰ: 4 1 /2 soldi γ ιά κάθε λίβρα σιδήρου 

επένδυση καινούριου ύνιοΰ: 3 * / 2 soldi για κάθε λίβρα σιδήρου 

25 ύπέρπυρα (Zaccaria de Predo. Notaio in Candia (1352-1357), Ικδ. A. L ο m b a τ
ά ο, Fonti per la storia di Venezia, sez. I l i - Archivi notarili, Βενετία 1968, 22, σελ. 
21. Στο έξης: De Fredo). Γιά τις τιμές τών γεωργικών εργαλείων βλ. παρακάτω σελ. 110. 

1. ADC, b. 14, φ. 159*. 
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6. Διάφοροι άλλοι επαγγελματίες 

Μέ διάταγμα τοΰ 1351, πού εκδόθηκε εμπλουτισμένο μέ νέους δρους τόν 

επόμενο χρόνο, καθορίζονταν ημερομίσθια εργατών καί διαφόρων επαγγελμα

τιών καθώς καί οί ανώτατες τιμές τών προϊόντων πού παρήγαν1. 

Οί αγροφύλακες (messari), οί σκαφεΐς (çapatores), δσοι λάκκιζαν (lachi-

çatores)2, οί φυτευτές (catavoliçatores), οί κλαδευτές (çerpitores), οί μετα

φορείς καί οί εργάτες (manipuli et operarli), καθώς καί οί κατασκευαστές 

εργαλείων (cudores ferri ad cudinem) αποτελούσαν μια κατηγορία εργατών, 

τό ανώτατο ημερομίσθιο τών όποιων καθορίστηκε σέ 6 soldi. Οί εργοδότες 

θά τους παρείχαν επίσης νερό καί κρασί, χωρίς όμως υποχρέωση μεταφοράς 

τους στον τόπο εργασίας. 

Οί ανώτατες τιμές τών γεωργικών εργαλείων πού χρησιμοποιούσαν οί πα

ραπάνω εργάτες ήταν: 

κλαδευτήρι (çerpitor): 4 γρόσσια 

δρεπάνι (sessola): 10 soldi 

τσάπα πλατιά (i/strane) μέ σίδηρο βάρους οχι κάτω άπό 3 1 /2 λίβρες: 7 γρόσσια 

τσάπα στενή (romeco) μέ σίδηρο βάρους οχι κάτω άπό 2 Χ / 2 λίβρες: 10 soldi 

'Ανώτατα ημερομίσθια άλλων επαγγελματιών: 

μαραγκός (marangonus), μέ τό βοηθό του: 4 1 / 2 γρόσσια καί τό φαΐ τους 

κτίστης (murarius): 3 Χ / 2 γρόσσια καί τό φαΐ του 

καλαφάτης (calafatus), μέ τό βοηθό του: 5 γρόσσια καί τό φαΐ τους 

βαρελοποιός (butarius - buticlarius)z: 

άπο Μάρτιο μέχρι 15 Μαΐου: 3 γρόσσια, ό βοηθός4 1 γρόσσι, καί τό φαΐ τους 

1. Διάταγμα τοΰ 1351 : A D C , b . 14, <p.242V-243r, καί τοΰ 1352: A D C , b . 14, φ . 2 5 4 ν -

256 r . Στο διάταγμα τοΰ 1351 περιλαμβάνονται ακόμη οί σιδηρουργοί καί οί πεταλωτές, 

οί όχοΐοι όμως έξε-ράστηκαν ξεχωριστά. Στο δεύτερο διάταγμα τοΰ 1352 δέν περιλαμβά

νονται, σέ σχέση μέ αυτό τοΰ 1351, οί σιδηρουργοί καί οί τσαγκάρηδες. Πριν άπό το δεύ

τερο διάταγμα εΐχε εκδοθεί άλλο σχετικό άπο το Μεγάλο Συμβούλιο τοΰ Χάνδακα, (ADC, 

b . 12, φ. 6 0 Γ _ ν : T h i r i e t , Assemblées, 591, σελ. 226). Σύμφωνα μέ το διάταγμα αυτό 

οί κτίστες, οί σκαφεΐς, αυτοί πού λάκκιζαν (ή πρώτη δηλαδή κατηγορία εργατών τών δύο 

άλλων διαταγμάτων) δέν είχαν δικαίωμα νά εισπράξουν πάνω άπό 6 soldi γιά εργασία 

μιας ημέρας. Ε π ί σ η ς οί ράφτες, οί μαραγκοί καί οί παραγωγεΐς κάρβουνου (carbonum et 

lignorum a combustione) θά συμμορφώνονταν σύμφωνα μέ προγενέστερες διατάξεις, πού 

αφορούσαν τους ίδιους καί τήν αμοιβή τους (τους κανόνες δηλαδή τοΰ διατάγματος τοΰ 

1351). Στο ί'διο διάταγμα ό αριθμός τών .παραπάνω εργατών καί τεχνιτών εΐχε μειωθεί 

εξαιτίας τοΰ λοιμοϋ τοΰ 1348. 

2. Αυτοί πού λάκκιζαν ήταν εργάτες πού έσκαβαν τή γη γύρω άπο τις ρίζες τών 

φυτών (συνήθως άμπελιοΰ) μια ορισμένη εποχή γιά τήν καλύτερη λίπανση καί πότισμα. 

3. Τά ημερομίσθια ποίκιλλαν ανάλογα μέ τήν εποχή τοΰ χρόνου. Το υψηλότερο ημε

ρομίσθιο ΐσχυε τήν εποχή τοΰ τρύγου καί της παραγωγής τοΰ μούστου. 

4. Σύμφωνα μέ το ίδιο διάταγμα τοΰ 1351, βοηθός {famulus) βαρελοποιοϋ μπο-
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άπό 15 Μαΐου μέχρι καί δλο τόν 'Ιούνιο: 4 γρόσσια, ό βοηθός 1 γρόσσι, 

καί τό φαΐ τους 

άπό 15 'Ιουλίου μέχρι καί δλο τό Σεπτέμβριο: 6 γρόσσια. ό βοηθός 4 

soldi, καί τό φαΐ τους 

Οί μαραγκοί, οί κτίστες καί οί καλαφάτες ήταν αναγκαίοι καί περιζήτητοι 

επαγγελματίες, τους όποιους ή Πολιτεία επιστράτευε συχνά γιά δημόσια έ'ργα. 

Τό 1371, μέ τρία διατάγματα οί 'Αρχές κάλεσαν δλους τους κτίστες, πετρο-

κόπους (speçapieri) καί εργάτες (m,anipuli) τοΰ Χάνδακα νά παρουσιαστούν 

μέ τά εργαλεία τους, γιά νά απασχοληθούν στό κτίσιμο τοΰ φρουρίου τοΰ 

'Αγίου Νικήτα1. 

Οί καλαφάτες ιδιαίτερα καί οί μαραγκοί παρουσίαζαν γιά τή Βενετία 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τό 1358, αποφασίστηκε δτι δλοι οί καλαφάτες τοΰ Χάν

δακα όφειλαν νά δουλέψουν στις γαλέρες τής Πολιτείας, ένώ τό 1366 επι

τάχθηκαν οί ίδιοι γιά εργασία στα ναυπηγεία2. Τά πλοία έξαλλου κατά τή 

διάρκεια τοΰ ταξιδιοΰ ήταν πάντα επανδρωμένα μέ έναν τουλάχιστον καλα

φάτη καί μαραγκό γιά τήν επιδιόρθωση τυχόν ζημιών. Τό 1349, εξάλλου λίγο 

μετά τό τέλος τοΰ μεγάλου λοιμοΰ, καί επειδή είχαν πεθάνει πολλοί καλαφά

τες καί μαραγκοί, τό Συμβούλιο τών 40 τής Βενετίας αποφάσισε, κοινοποιών

τας τήν απόφαση καί στό Χάνδακα, δτι κανένα σκάφος κατά τή διάρκεια τοΰ 

ταξιδιοΰ του δέν έπρεπε νά διαθέτει πάνω άπό δύο καλαφάτες καί ενα μαρα

γκό, εκτός καί αν είχε ειδική άδεια. "Ά,ν ό καπετάνιος κάποιου σκάφους πα

ρέβαινε τόν κανόνα αυτό, θά κατέβαλλε πρόστιμο 100 λίβρες. Τή φροντίδα 

γιά τήν εφαρμογή τής σχετικής απόφασης αναλάμβαναν οί επικεφαλής τών 

ναυπηγείων, οί όποιοι καί θά εισέπρατταν τό 1 /3 τών προστίμων, ένώ τά 

υπόλοιπα 2 / 3 θά περιέρχονταν στό μηνυτή καί στην Πολιτεία. Οί κυβερνήτες 

επίσης πλοίων ήταν υποχρεωμένοι νά παραδίνουν στους επικεφαλής τών ναυ

πηγείων κατάλογο μέ τά ονόματα τών καλαφατών πού είχαν στα πλοία τους. 

'Απαγορεύτηκε, τέλος, κατά τήν ίδια περίοδο, μεμονωμένα άτομα νά απα

σχολούν τους ίδιους επαγγελματίες, οί όποιοι επιπλέον δέν είχαν τό δικαίωμα 

νά εγκαταλείψουν τή Βενετία χωρίς ειδική άδεια3. "Ομοιες απαγορεύσεις 

ίσχυαν καί στό Χάνδακα. Είναι ακόμη χαρακτηριστικό τής σπουδαιότητας 

τών δύο αυτών επαγγελμάτων δτι, σύμφωνα μέ διάταγμα τοΰ 1315, δποιος 

ροϋσε νά θεωρηθεί οποιοσδήποτε είχε γνώσεις της δουλειάς καί ήταν ικανός νά βοηθήσει 
κατά τή διάρκεια της εργασίας, (...intelligendo quod dictus famulus sit talis, qui sciai 
arlem butiglarie et advivet el laborel, ADC, b. 14, φ. 244v). 

1. ADC, b. 15, φ. 196v, 199 r καί 202>'. 
2. ADC, b. 15, φ. 17 v καί 131 r, 
3. T h i r i e t , Assemblées, άρ. 558, σελ. 218. "Ανάλογος περιορισμός εΐχε επιβληθεί 

στους καλαφάτες τής Βενετίας το 1364 εξαιτίας της επανάστασης τών φεουδαρχών τής 
Κρήτης, το 1363 ( T h i r i e t , Assemblées, άρ. 737). 
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καλαφάτης ή μαραγκός προσελάμβανε ώς μαθητή κάποιο σκλάβο καί τοΰ δί

δασκε τήν τέχνη, è σκλάβος αυτός εθεωρείτο ελεύθερος (liber et francus)1. 

Στο ίδιο διάταγμα τοΰ 1351 καθορίζονταν επίσης οί εξής ανώτατες τιμές 

εργασίας καί υλικών γιά άλλους επαγγελματίες: 

1. Γιά τους τσαγκάρηδες (caligarli), χριστιανούς καί 'Εβραίους: 

ενα ζευγάρι ανδρικές μπότες, εργασία καί υλικά: 9 soldi 

γιά «καπελοπέτσωμα» (capellopeçoma)2: 6 soldi 

γιά «σόλιασμα» (salatura): 5 soldi 

2. Γιά άλλους τσαγκάρηδες (cerdi), χριστιανούς και Εβραίους: 

Ινα ζευγάρι μπότες άπό δέρμα κατσίκας (cordovan) γιά γυναίκα 14 ετών 

καί πάνω, εργασία καί υλικά: 4 γρόσσια 

Ινα ζευγάρι μπότες άπό δέρμα εριφίου ή άρνιοΰ: 8 soldi 

για «καπελοπέτσωμα» ή ((σόλιασμα» τών παραπάνω: 3 1 / 2 soldi 

παπούτσια καινούρια άπό δέρμα κατσίκας, γιά κορίτσι 14 ετών καί κάτω: 

4 soldi 

τα ίδια παπούτσια, άλλα άπό δέρμα εριφίου ή άρνιοΰ: 3 1 / 2 soldi 

παπούτσια ανδρικά άπό δέρμα κατσίκας: 6 soldi 

παπούτσια ανδρικά άπο δέρμα εριφίου ή άρνιοΰ: 5 soldi 

3. Γιά τους iuparii3: 

iupa άπό βελέζιο (vellesio) καινούριο, γυναικείο ή ανδρικό: 9 γρόσσια 

lupa απλή, χωρίς στολίδια, άπό çendato çampelloto4 ή άπό οποιοδήποτε 

άλλο ύφασμα μεταξωτό ή μάλλινο, γυναικείο ή ανδρικό: 12 γρόσσια 

4. Γιά τους ράφτες (sartori): 

ανδρικό ένδυμα, επενδυμένο άπό çendato çambelloto ή οποιοδήποτε άλλο 

ύφασμα άπό καθαρό μετάξι ή ανάμικτο: 5 γρόσσια 

τό ίδιο ένδυμα άπό δέρμα: 4 γρόσσια 

ανδρικό ένδυμα, χωρίς επένδυση: 4 γρόσσια 

γυναικείο ένδυμα (epitogio), επενδυμένο μέ γοΰνα ή stampato: 8 γρόσσια 

γυναικείο ένδυμα (epitogio), χωρίς επένδυση: 5 γρόσσια 

γυναικείος χιτώνας (tunica) μέ γοΰνα: 5 γρόσσια5 

1. Bandi, άρ. 100, σελ. 37. 

2. Μέ τον δρο αυτό εννοείται ή επιδιόρθωση τοΰ δέρματος άπο τις σόλες τοΰ παπου-

τσιοΰ καί πάνω. 

3. Οί iuparii ήταν αυτοί πού έραβαν τις iupae, ενα είδος πανωφοριοΰ, γιά άνδρες καί 

γυναίκες, χαρακτηριστικό τής εποχής αυτής, ιδιαίτερα στην Ιταλία. Δενόταν στή μέση μέ 

ζώνη καί συχνά δέν εΐχε μανίκια ή τά άντικαθιστοΰσε ύφασμα πού έπεφτε άπο τους ώμους, 

αφήνοντας ελεύθερα τά χέρια (βλ. G. M a r a n g o n i , Evoluzione storica e stilistica della 

moda. Dalle antiche civiltà mediteranee al rinascimento, Μιλάνο 1981, σελ. 203-204). 

4. Είδη μεταξωτών υφασμάτων. 

5. Στό διάταγμα τοΰ 1352 μόνο ή τιμή αυτή αλλάζει σέ 4 γρόσσια. Δέν είναι δυνατόν 

νά διαπιστωθεί, άν πρόκειται πράγματι γιά μείωση ή γιά λάθος κατά τήν αντιγραφή. 
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γυναικείος χιτώνας (tunica), απλός: 4 γρόσσια 

5. Διάφορες άλλες τ ιμές: 

έ'να φόρτωμα (sauma) κάρβουνο 1: 9 γρόσσια 

ενα σαμάρι γαϊδουριοΰ: 12 γρόσσια 

ενα σαμάρι μουλαριοΰ ή μεταφορικού άλογου: 16 γρόσσια 

ένα φόρτωμα νερό άπό τόν Κ α τ σ α μ π ά : 6 parvi 

ενα φόρτωμα ξύλα άπό τό δάσος: 8 parvi. 

Αύξηση τών παραπάνω τιμών ήταν δυνατόν νά γίνει μόνο κατόπιν συμ

φωνίας τών ενδιαφερομένων. 

Ε π ε ι δ ή οί έμποροι κάρβουνου κατέβαλλαν γιά τό προϊόν τό δασμό τής 

πύλης (daçium portae), σύμφωνα με δ ιάταγμα τοΰ 1369, δσοι αγόραζαν κάρ

βουνο ήταν υποχρεωμένοι νά δηλώσουν αυθημερόν στους υπεύθυνους τοΰ δα

σμοΰ (daçiarii portae) τό ovo μα τοΰ πωλητή προκειμένου ό τελευταίος νά 

καταβάλλει τό δασμό πού τοΰ αναλογούσε2. 

Τό διάταγμα τοΰ 1351 τελειώνει μέ τους παρακάτω δρους: 

— Κανείς άπό όλους τους παραπάνω εργάτες καί τεχνίτες δέν έχει δικαίωμα 

νά λάβει ώς αμοιβή ποσό μεγαλύτερο τοΰ καθορισμένου ημερομισθίου ή τής 

τιμής πώλησης τοΰ αντικειμένου πού κατασκευάζει. 

— *Αν κάποιος αρνηθεί τήν παροχή υπηρεσιών, προφασιζόμενος διάφορους λό

γους, καί τελικά αποδειχθεί δτι δούλεψε γ ιά άλλον, θά καταβάλλει πρόστιμο 

6 γρόσσια. Κάθε εργάτης ή τεχνίτης είναι υποχρεωμένος νά προσφέρει υ π η 

ρεσία σ αυτόν πού θά τόν καλέσει πρώτος. 

— 'Απαγορεύεται, τέλος, ή προσαύξηση τοΰ ημερομισθίου άπό τους εργοδό

τες. Γιά τους σιδηρουργούς καί μόνο ήταν ελεύθερος ό καθορισμός τοΰ ημερο

μισθίου τών βοηθών τους (laboratores). 

Σ τ ό διάταγμα τοΰ επόμενου χρόνου, επειδή εκφράζονταν παράπονα γιά 

άπατες καί παραβάσεις τών διατάξεων, οί 'Αρχές απαγόρευσαν τήν παροχή 

υπηρεσιών κατ ' άποκοπήν ή έναντι καταβολής τών χρημάτων σέ δόσεις. 'Αν

τίθετα, ή είσπραξη ή ή καταβολή τοΰ ποσοΰ θά γινόταν μετά τό τέλος τής 

εργασίας καί σύμφωνα πάντα μέ τις καθορισμένες τιμές ημερομισθίων καί 

τ ιμών. Γιά τους παραβάτες οριζόταν καταβολή προστίμου 12 γροσσίων. Οί 

καταγγελίες γιά σχετικές παραβάσεις άπό τους τεχνίτες ή τους εργοδότες 

έπρεπε νά γίνονται τό αργότερο 8 ήμερες μετά τή συμφωνία - διαφορετικά, 

σέ περίπτωση πού ή παράβαση γινόταν γνωστή, θά καταβάλλονταν επιπλέον 

τών 12 γροσσίων καί 5 ύπέρπυρα. 

'Ακόμη, απαγορεύτηκε αυστηρά κάθε απόπειρα δωροδοκίας τών επαγγελ

ματιών μέ σκοπό τήν ταχύτερη καί καλύτερη παροχή υπηρεσιών. "Υστερα άπό 

1. Το κάρβουνο αγοραζόταν κυρίως άπο τους σιδηρουργούς γιά τή δουλειά τους. 
2. A DC, b. 15, φ. 159Γ: J e g e i · ] e h n e r, σελ. 473. 
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σχετική συμφωνία αυτός πού δωροδοκοΰσε οφείλε νά καταγγείλει τό γεγονός 

τό αργότερο μέσα σέ 8 ήμερες, διαφορετικά, σέ περίπτωση πού γινόταν γνω

στή ή δωροδοκία, θά κατέβαλλε πρόστιμο 1 ύπέρπυρο καί συγχρόνως θά έχανε 

τά χρήματα πού είχε προσφέρει, τά οποία θά περιέρχονταν στην Πολιτεία. 

Ά π ό τήν άλλη πλευρά, ό εργάτης ή ό τεχνίτης, τόν οποίο θά' κατηγορούσαν 

γιά δωροληψία, δφειλε νά επιστρέψει τά επιπλέον χρήματα, καταβάλλοντας 

συγχρόνως καί τό καθορισμένο πρόστιμο. Σέ περίπτωση δμως πού είχε πε

ράσει ή προθεσμία τών 8 ήμερων καί αυτός πού δωροδόκησε δέν είχε καταγ

γείλει τό γεγονός, ό εργάτης ή ό τεχνίτης είχε τό δικαίωμα μέ τή σειρά του 

νά καταγγείλει αυτόν πού τόν είχε δωροδοκήσει καί νά εισπράξει μέρος τοΰ 

προστίμου πού θά επιβαλλόταν στον τελευταίο. 

Γιά τήν εφαρμογή τών παραπάνω διατάξεων θά φρόντιζαν οί camerarii, οί 

advocatores comunis, οί domini de node, οί justiçiarii καί οί καστελλάνοι. 

Τά όργανα, στα οποία θά γινόταν πρώτα ή καταγγελία, θά εισέπρατταν μέ

ρος τοΰ προστίμου. Οί καστελλάνοι θά φρόντιζαν γιά τήν εφαρμογή τών μέ

τρων οχι μόνο στα φρούρια τους άλλα καί σέ δλη τή γύρω περιοχή. 

ΟΊ μυλωνάδες ανεμόμυλων ή υδρόμυλων (molendinarii in molendinis a 

vento et acqua), σύμφωνα με διάταγμα τοΰ 1365, εισέπρατταν 6 γρόσσια για 

κάθε φόρτωμα σιταριοΰ πού άλεθαν. Τό φόρτωμα, σύμφωνα μέ τό ίδιο διά

ταγμα, υπολογιζόταν σέ 220 λίβρες. Δέν επιτρεπόταν νά εισπράξουν επιπλέον 

αμοιβή γιά τό ζύγισμα ή γιά άλλο λόγο. Σέ περίπτωση παράβασης τών πα

ραπάνω κανόνων, ό μυλωνάς κατέβαλλε πρόστιμο 10 ύπερπύρων καί επέστρε

φε τόσο αλεύρι δσο ζύγιζε τό φόρτωμα πού είχε παραλ.άβει στό μύλο1. 

7. Οί βυρσοδέψες 

Τήν τέχνη τής βυρσοδεψίας τήν άσκοΰσαν οί Εβραίοι, οί όποιοι διέπρατ

ταν μέ σκοπό τό κέρδος διάφορες παρανομίες σέ βάρος κυρίως τής Πολιτείας, 

καθώς καί τής ποιότητας τών δερμάτων. 

Γιά τήν πάταξη τέτοιων ενεργειών, εκδόθηκε τό 1362 διάταγμα πού αφο

ρούσε κατά κύριο λόγο τους 'Εβραίους βυρσοδέψες, άλλα καί τους χριστια

νούς μέ τό ίδιο επάγγελμα. Ή ισχύς του ορίστηκε γιά δύο χρόνια μέ τή δυ

νατότητα διακοπής ή παράτασης του, σύμφωνα μέ τή θέληση τών 'Αρχών2. 

Στό διάταγμα αυτό, πού εκδόθηκε ύστερα άπό παράπονα καί καταγγελίες τών 

τσαγκάρηδων, σχετικά μέ τήν ποιότητα τών δερμάτων (coramina) καί τών 

προβιών (pellamina), ορίζονται τά παρακάτω: 

1. A D C , b . 15, φ. 126Γ. Στή Βενετία κατά το 14ο αι. γιά το άλεσμα 1 staio (= 83 

λίτρα περίπου) οί μυλωνάδες εισέπρατταν 2 soldi. Ή τ α ν δυνατόν Ομως ή εργασία γιά το 

άλεσμα νά στοιχίσει καί παραπάνω (βλ. M a r a n g o n i , Le associazioni, σελ. 62). 

2. ADC, b . 15, φ. 100 r " v . 
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— Διορίζονται τρεις υπάλληλοι πού είχαν επιλεγεί μεταξύ τών καλύτερων 

τσαγκάρηδων ή ανάμεσα άπό γνώστες τής τέχνης αυτής, μέ θητεία 6 μηνών 

καί μέ σκοπό νά σφραγίζουν τά δέρματα καί τις προβιές μετά τόν έλεγχο τής 

ποιότητας τους. 

— Γιά τό σφράγισμα οί βυρσοδέψες θά καταβάλλουν 3 τορνέσια γιά κάθε 

ολόκληρο κομμάτι δέρμα καί 3 parvi γιά κάθε προβιά. 'Από αυτά 1 τορνέσιο 

ή 1 parvum αντίστοιχα θά περιέρχεται στους σφραγιστές καί τά υπόλοιπα 

δύο στην Πολιτεία. Τά χρήματα θά εισπράττονται κατευθείαν άπό τους ca-

merarii, οί όποιοι θά καταβάλλουν στή συνέχεια στους σφραγιστές τό ποσό 

πού τους αναλογεί. Γιά τό σκοπό αυτό οί τελευταίοι κάθε Σάββατο θά πα

ρουσιάζουν στους camerarii κατάλογο μέ τά δέρματα καί τις προβιές πού 

σφράγισαν, καθώς καί μέ τά ονόματα τών βυρσοδεψών1. 

— 'Απαγορεύεται ή πώληση δερμάτων καί προβιών, πού δέν έχουν σφρα

γιστεί2. Τό σφράγισμα άπό τους υπεύθυνους υπαλλήλους θά γίνεται ώς εξής: 

στα δέρματα καί τις προβιές καλής ποιότητας θά μπαίνουν 4 σφραγίδες, δύο 

σέ κάθε μεριά' στα δέρματα καί τις προβιές δεύτερης ποιότητας, δύο σφραγί

δες, μια σέ κάθε μεριά. Τό κομμάτι μέ τις σφραγίδες θά πρέπει νά πουλιέται 

τελευταίο. Τά δέρματα καί οί προβιές δεύτερης ποιότητας θά πωλούνται μόνο 

στό δρόμο πού ορίζεται άπό τά σπίτια τοΰ Πέτρου De Abbatis καί τοΰ 'Αγγέ

λου Bocontolo ή στην πλατεία πού βρίσκεται εκεί. 

— 'Απαγορεύεται ή πώληση δεύτερης ποιότητας δερμάτων στους τσαγκά

ρηδες τοΰ Χάνδακα καί τοΰ προαστείου του. "Αν ανάμεσα σέ σφραγισμένα 

καλής ή κακής ποιότητας δέρματα βρεθεί κάποιο ασφράγιστο, τότε εκτός άπό 

τήν καταβολή προστίμου τών 2 ύπερπύρων γιά κάθε κομμάτι άπό αυτά, θά 

κατάσχεται δλο τό εμπόρευμα. 

1. Στο διάταγμα αυτό οί τιμές πού αρχικά είχαν οριστεί γιά είσπραξη άπο τους 

εκτιμητές ήταν: 1 τορνέσιο γιά κάθε δέρμα καί 1 parvum για κάθε προβιά προβάτου, 

κατσίκας, εριφίου ή άρνιοΰ. Οί τιμές πού αναφέρονται στο κείμενο καθορίστηκαν μέ πρό

σθετες διορθώσεις τον ίδιο μήνα πού εκδόθηκε καί το διάταγμα. 

2. Μέ βάση συμβολαιογραφικές πράξεις οί τιμές τών δερμάτων διαμορφώνονται στα 

μέσα τοΰ 14ου αί. ώς έξης: 

1352: 

δέρμα βουβαλιοΰ: 18 ύπέρπυρα άνά 100 λίβρες (De Fredo, άρ. 15, σελ. 16-17) 

2 δέρματα βοδιοϋ επεξεργασμένα (conzata) : 8 ύπέρπυρα ( De Fredo, άρ. 43, σελ. 34) 

401 λίβρες δερμάτων: 40 ύπέρπυρα, 1 γρόσσι καί 6 parvi (De Fredo, άρ. 24, σελ. 22-23). 

1357: 

100 λίβρες δερμάτων βοδιοϋ: 1 0 1 / 2 ύπέρπυρα (De Fredo, άρ. 102, σελ. 74) 

1 canlarium δερμάτων βοδιοϋ: 9 ύπέρπυρα (De Fredo, άρ. 104, σελ. 76) 

t cantarium δερμάτων βοδιοϋ: 10 ύπέρπυρα (De Fredo, άρ. 111, σελ. 79-80). 

'Αξίζει νά σημειωθεί δτι καί οί έξι παραπάνω αγορές δερμάτων Ιγιναν άπο Εβραίους. "Ας 

προστεθεί δτι 1 canlarium ήταν ϊσο μέ 150 λίβρες grosse, τών 480 γραμμαρίων ή καθε

μιά - 1 cantarium δηλαδή ήταν 72 κιλά περίπου. 
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— Οί ύπάλληλοι-σφραγιστές οφείλουν νά πηγαίνουν δύο φορές τήν εβδο

μάδα στην judeca γιά τόν έλεγχο καί τό σφράγισμα τών δερμάτων καί προ

βιών, καθώς επίσης καί οποιαδήποτε άλλη στιγμή τους ζητηθεί άπό κάποιο 

βυρσοδέψη. 

Ή παραγωγή προβιών καί ή επεξεργασία τους ήταν αρκετά ανεπτυγμένες 

στην Κρήτη. Ή ευρεία χρήση τοΰ ύλικοΰ σέ είδη οχι μόνο πρώτης ανάγκης, 

δπως ήταν τά υποδήματα καί τά ροΰχα, άλλα καί σέ είδη έξοπλισμοΰ στρα

τιωτικού ή οίκιακοΰ καθιστούσε τόν έλεγχο του απαραίτητο. Στην Κρήτη, 

ήδη άπό τό 13ο αιώνα, υπήρχε καταστατικό, πλάι σ αυτά τών βασικών διοι

κητικών καί οικονομικών υπηρεσιών, γιά τους επίσημους εκτιμητές τών προ

βιών (capitulare extimantium pelles)1. 

Σύμφωνα με τό καταστατικό οί εκτιμητές ορκίζονταν νά έκτιμοΰν πάντα 

μέ «καλή πίστη» μέσα καί έξω άπό τό Χάνδακα δλες τις προβιές, όταν πρό

κειται γιά ενα σύνολο τουλάχιστον δέκα κομματιών ή εκτίμηση δέν έπρεπε 

νά αποσκοπεί στην εύνοια φίλων καί στή ζημία εχθρών ώς αποζημίωση εισέ

πρατταν γιά κάθε 100 προβιές πού έκτιμοΰσαν 1 sterlinum2 άπό τους "Ελ

ληνες καί 1 parvum άπό τους Λατίνους· απαγορευόταν νά δέχονται ώς δω

ροδοκία μέρος άπό τις προβιές πού άποτελοΰσαν αντικείμενο αγοραπωλησίας, 

προκειμένου νά τις εκτιμήσουν ώς κακής ποιότητας, καταβάλλοντας κατά συ

νέπεια χαμηλότερο δασμό. ,λΑν οί ίδιοι οί εκτιμητές ενδιαφέρονταν νά αγορά

σουν προβιές, ή εκτίμηση έπρεπε νά γίνεται άπό άλλο συνάδελφο τους. 'Απα

γορευόταν ή συνεργασία μεταξύ τους ή μέσω τρίτου γιά τήν αγορά προβιών 

πού τις εκτιμούσαν οί ίδιοι. 
ΤΗταν υποχρεωμένοι νά ελέγχουν, αν πουλήθηκαν μέσα ή εξω άπό τό Χάν

δακα προβιές, σέ σύνολο τουλάχιστον 10, χωρίς νά έχουν εκτιμηθεί. Προσπά

θειες αποφυγής εκτίμησης έπρεπε νά καταγγέλλονται αμέσως στις 'Αρχές. 

Σέ περίπτωση συμφωνίας ανάμεσα στον πωλητή καί στον αγοραστή, ή εκτί

μηση τών προβιών δέν ήταν απαραίτητη. Τέλος, οποιοσδήποτε άλλος, εκτός 

άπό τους διορισμένους εκτιμητές, εκτιμούσε προβιά θά κατέβαλλε μετά άπό 

καταγγελία πρόστιμο 2 ύπέρπυρα. Τό ίδιο ποσό επίσης θά κατέβαλλε καί ό 

ιδιοκτήτης τών προβιών πού είχαν εκτιμηθεί. Τό μισό πρόστιμο άνηκε στην 

Πολιτεία καί τό άλλο μισό στους εκτιμητές. 

Τά παραπάνω καταστατικά δέν είναι ιδιαίτερα διευκρινιστικά σέ ορισμένα 

σημεία. Οί εκτιμητές επενέβαιναν μάλλον υποχρεωτικά σέ περιπτώσεις χον

δρικών πωλήσεων καί, δπως αναφέρεται στην αρχή, δταν οί προβιές ήταν 10 

1. Βλ. έκδοση τοΰ καταστατικού αύτοΰ G e r l a n d , Das Archiv, δ.π., σελ. 113, 
καί σέ ελληνική μετάφραση Θ ε ο τ ό κ η , Τα καπιτουλάρια, σελ. 174. 

2. Το sterlinum κυκλοφοροΰσε κυρίως στις Λατινοκρατούμενες ελληνικές περιοχές 
και λιγότερο στην Κρήτη. Το ύπέρπυρο εΐχε 24 sterlini (βλ. F. Τ h i r i e t, Régestes des 
délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie, τόμ. Λ', Παρίσι 1958. σελ. 227). 
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ή παραπάνω (...a pellibus Χ ultra...). Τό ίδιο επιβεβαιώνεται καί άπό τό γε

γονός δτι εφιστάται ή προσοχή τους γιά τις άγοραπο^λησίες πού γίνονται χω

ρίς εκτίμηση καί άφοροΰν 10 προβιές καί πάνω (...a decern pellibus ultra). 

Ή εκτίμηση δέν εθεωρείτο αναγκαία δχι μόνον, δπως αναφέρεται στό κα

ταστατικό, δταν κατέληγαν σέ συμφωνία πωλητής καί αγοραστής, άλλα ταυ

τόχρονα καί δταν ή ίδια ή αγοραπωλησία αφορούσε συνολικά κάτω άπό 10 

προβιές. Διαφορετικά θά υπήρχε αντίφαση ανάμεσα στον δρο σύμφωνα μέ τόν 

οποίο όφειλαν νά καταγγέλλουν οί εκτιμητές τις πωλήσεις δίχως εκτίμηση καί 

στον δρο σύμφωνα μέ τόν όποιο μπορούσε νά γίνει αγοραπωλησία δίχως εκτί

μηση κατόπιν συμφωνίας τών ενδιαφερομένων. 

Οί εκτιμήσεις αυτές δέν είναι βέβαια άσχετες μέ τό θέμα τών δασμών 

έπί τών πωλήσεων καί τών εξαγωγών εκτός τοΰ Χάνδακα καί εντός τοΰ νη

σιού. Σύμφωνα μέ τό δασμό τής πύλης (porta civitatis) τής ίδιας εποχής 

πού επιβάρυνε τά προϊόντα πού εξάγονταν άπό τό Χάνδακα προς τό υπόλοιπο 

νησί, γιά ενα φόρτωμα (somerium) προβιών καταβαλλόταν 1 sterlinum. Γιά 

εξαγωγή άπό τή θάλασσα (porta ripae maris) γιά κάθε 100 προβιές προβάτου 

ή κατσίκας (pelles agnellinis et montolinis) επιβαλλόταν δασμός 12 denarii, 

και γιά κάθε 100 προβιές αγριοκάτσικου (stambecum) 2 sterlini1. 

ΟΊ προβιές πού κρίνονταν δεύτερης ποιότητας ήταν φυσικά αρκετά φθηνό

τερες άπό αυτές τής πρώτης ποιότητας. "Ετσι ή τιμή αγοράς τής προβιάς 

εξαρτιόταν άπό τήν εκτίμηση τοΰ εντεταλμένου υπαλλήλου. Μέ σκοπό τήν 

αγορά προβιών καλής ποιότητας μέ χαμηλότερη τιμή, ό υποψήφιος αγοραστής 

είχε τή δυνατότητα νά πείσει τόν εκτιμητή νά τις εκτιμήσει ώς δεύτερης ποιό

τητας, υποσχόμενος νά τοΰ δώσει αργότερα μέρος άπό αυτές. 'Ακόμη, αν ό 

υποψήφιος αγοραστής ήταν συγχρόνως καί ό εκτιμητής, υπήρχε ό ίδιος κίν

δυνος, νά εκτιμήσει δηλαδή καλής ποιότητας προβιές ώς δεύτερης ποιότητας. 

Οί παραπάνο^ διατάξεις σχετικά μέ τήν αγορά προβιών άπό τους ίδιους τους 

εκτιμητές ή τή δωροδοκία τών εκτιμητών άπό τους αγοραστές καθορίστηκαν 

γιά τήν αποφυγή παρόμοιας άπατης. 

'Αξίζει επίσης νά τονιστεί ό διαχωρισμός ανάμεσα σέ Έλληνες καί Λατί

νους. Οί πρώτοι πλήρωναν τους εκτιμητές γιά τήν ίδια δουλειά πολύ περισσό

τερο άπό τους δεύτερους, σύμφωνα μέ τή γενική αντίληψη πού χαρακτηρίζει 

πολλές ενέργειες τών Βενετών κατά τόν πρώτο κυρίως αιώνα τής κατοχής 

στην Κρήτη. Τό ίδιο γεγονός, σέ συνδυασμό καί μέ τους υψηλούς αντικειμε

νικά δασμούς, αποδεικνύει πόσο πιό δύσκολο καί δαπανηρό ήταν, αρχικά, γιά 

τους "Ελληνες νά επιδοθούν σέ τέτοιες αγοραπωλησίες. Ή Βενετία μέ τήν 

εγκαθίδρυση τής κυριαρχίας της στό νησί προσπάθησε μέ κάθε τρόπο νά άπο-

1. Βλ. G e r l a n d , Das Archiv, δ.π., σελ. 108-109, καί Θ ε ο τ ό κ η , 7α καπι
τουλάρια, σελ. 170. 
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μονώσει τό ντόπιο στοιχείο καί νά τό αποκλείσει άπό ορισμένες βασικές οι

κονομικές λειτουργίες πού θά τοΰ έδιναν τή δυνατότητα βελτίωσης τής θέσης 

του. Σταδιακά δμως ό διαχωρισμός αυτός ατόνησε καί τό 14ο αιώνα ή κατά

σταση αλλάζει. "Ελληνες καί Λατίνοι υπόκεινται πια στό ίδιο καθεστώς καί 

ό διαχωρισμός, τουλάχιστον σέ θέματα οικονομικά, δέν ισχύει. 'Αντίθετα, δια

τηρήθηκε ό διαχωρισμός ανάμεσα σέ Εβραίους καί Χριστιανούς. 

Τό καταστατικό τοΰ 13ου αιώνα πού συντάχθηκε μέ βάση τά πρότυπα 

καί τις ανάγκες τής μητρόπολης Βενετίας καί χωρίς νά λαμβάνονται υπόψη 

οί πολιτικές καί οικονομικές ιδιαιτερότητες τοΰ νησιοΰ, δέν είναι γνωστό αν 

ίσχυε καί κατά τό 14ο αιώνα. Οί δροι πάντως σχετικά μέ τους εκτιμητές 

δερμάτων καί προβιών στό διάταγμα τοΰ 1362 διέπονται άπό ανάλογο μέ τό 

καταστατικό σκεπτικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες τής εποχής καί τοΰ τόπου. 

8. Οί γιατροί (medici) 

Οί γιατροί στό μεσαίωνα διακρίνονταν στους medici fisici ή απλώς medici 

και στους medici da piaghe ή girologi ή chirurgi. Τήν άδεια άσκησης τοΰ 

επαγγέλματος στή Βενετία τή χορηγούσε τό Collegio ή τό Μεγάλο Συμβού

λιο1. Στην Κρήτη, ανεξάρτητα αν οί ντόπιες 'Αρχές χορηγοΰσαν άδειες ή 

οχι, οί πόλεις καί τά φρούρια της διέθεταν γιατρούς, οί περισσότεροι άπό τους 

όποιους προέρχονταν άπό τή μητρόπολη, παρόλο πού δέν εγκατέλειπαν εύκολα 

τήν πατρίδα τους γιά νά εγκατασταθούν στό νησί2. 

Πολλοί άπό τους γιατρούς πού έρχονταν άπό τή Βενετία προσλαμβάνον

ταν μέ ετήσιο μισθό είτε άπό τους ντόπιους φεουδάρχες, μέ σκοπό νά τους 

ύπηρετοΰν αποκλειστικά, είτε άπό τήν ίδια τήν Πολιτεία, πού τους χρησιμο

ποιούσε, δπως θά δοΰμε παρακάτω, σέ ειδικές υπηρεσίες. Ό αριθμός τών επί

σημων γιατρών στό Χάνδακα περιοριζόταν σέ δύο. Τό 1348 όμως, εξαιτίας 

τοΰ λοιμοΰ καί τής ανάγκης γιατρών, υστέρα άπό αίτηση στάλθηκε καί τρίτος 

άπό τή Βενετία3. Σχετικά μέ τό μισθό τους υπάρχουν τά παρακάτω στοι

χεία: τό 1345 ό 'Ιωάννης Da Bonoldi προσλήφθηκε μέ 100 ύπέρπυρα τό χρό

νο, ένώ τό 1351 ό ετήσιος μισθός γιατροΰ ανερχόταν στα 250 ύπέρπυρα4. 

Τό 1362, ό 'Εβραίος 'Ηλίας, optimus physicus, εκλέχτηκε γιά Ινα χρόνο 

γιατρός τών φεουδαρχών μέ 250 ύπέρπυρα τό χρόνο, τά όποια θά κατέβαλλαν 

εξολοκλήρου οί φεουδάρχες5. Τό 1366, ό παραπάνω γιατρός 'Ηλίας μαζί μέ 

1. Βλ. M a r a n g o n i , Le associazioni, σελ. 193. 
2. Γιά τήν ιατρική στην Κρήτη βλ. E l i s a b e t h S a n i s e l i i, Médecine et 

justice en Crète vénitienne au XlVe siècle, Θησαυρίσματα 8 (1971), σελ. 17-48. 
3. ADC, b. 12, φ. 32 r: T h i r i e t , Assemblées, άρ. 550, σελ. 215. 
4. ADC, b. 12, φ. 58 r : T h i r i e t , Assemblées, άρ. 589, σελ. 225. 
5. ADC, b. 12, φ. 165 r: T h i r i e t , Assemblées, άρ. 689, σελ. 253-54. 
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τό γιατρό 'Ιάκωβο De Benivento προσλήφθηκαν γιά Ινα χρόνο μέ τό «συνη

θισμένο μισθό». Τόν επόμενο χρόνο ό παραπάνω 'Ιάκωβος De Benivento 

προσλήφθηκε ξανά, ένώ οκτώ χρόνια αργότερα, τό 1375, ό ίδιος βρίσκεται 

πάλι στην υπηρεσία τών φεουδαρχών μέ μισθό πού αυξήθηκε άπό 200 ύπέρ

πυρα, πού ήταν μέχρι τότε, σέ 2501. 

Τό 1351, δόθηκε ή άδεια στους γιατρούς τών φεουδαρχών νά εξετάζουν 

μέ αμοιβή καί άλλους πελάτες, εκτός άπό τους φεουδάρχες, ένώ συγχρόνως 

καθιερώθηκε ή δωρεάν παραχώρηση κατοικίας ή ή παροχή χρημάτων γιά τήν 

καταβολή τοΰ ενοικίου τους. 

Τό 1414, ό egregius arcium et medicinae doctor magister Πέτρος De Tho

masiis, medicus pkysicus άπό τή Βενετία, πού βρισκόταν ήδη στό Χάνδακα 

στην υπηρεσία τών φεουδαρχών, δπως προφανώς τοΰ είχε ζητηθεί, έθεσε τρεις 

δρους προκειμένου νά παραμείνει στό νησί: νά τοΰ καταβληθούν τά ναΰλα άπό 

τή Βενετία στην Κρήτη, νά υπολογιστεί ό μισθός άπό τήν ημερομηνία άφιξης 

του στό Χάνδακα καί δχι άπό τήν ημερομηνία πρόσληψης του καί νά τοΰ πα

ραχωρηθεί δωρεάν κατοικία. Ό τρίτος δρος έγινε δεκτός χωρίς ψηφοφορία, 

γιατί είχε ήδη καθιερωθεί. Τους άλλους δύο μέ πλειοψηφία 109 ψήφων υπέρ, 

14 κατά καί 3 λευκών, οί φεουδάρχες τοΰ Χάνδακα αποφάσισαν νά τους δε-

χτοΰν καί νά προσλάβουν τό γιατρό. Ό μισθός του θά υπολογιζόταν άπό τις 

11 Σεπτεμβρίου (ή απόφαση λαμβάνεται στις 11 Δεκεμβρίου), ημερομηνία 

κατά τήν όποια εΐχε φθάσει στό Χάνδακα καί θά έπαιρνε επίσης 35 χρυσά 

δουκάτα γιά τά έ'ξοδα τοΰ ταξιδιοΰ του2. 

ΟΊ απαιτήσεις τών γιατρών πού έρχονταν στην Κρήτη είναι υπερβολικές. 

Εξίσου φανερή δμως είναι καί ή επιθυμία τών ντόπιων Βενετών ευγενών νά 

υπάρχει γιατρός γιά τις ανάγκες τους. Ή αποδοχή τών δρων καί ή επισημό

τητα τοΰ εγγράφου, στό οποίο υπογράφουν ονομαστικά 126 φεουδάρχες, εί

ναι χαρακτηριστικά. 

"Ομως καί οί 'Αρχές είχαν παράλληλα ορισμένες απαιτήσεις, κυρίως δσον 

άφορα τις ικανότητες τών γιατρών πού προσλάμβαναν. Τό 1338 π.χ. αφαιρέ

θηκε έπ' αόριστον ή άδεια άσκησης τοΰ επαγγέλματος άπό τό γιατρό Μάρκο 

Gravella, επειδή μετά τήν εγχείριση πού έκανε στον 'Ανδρέα Paradiso ό 

ασθενής είχε πεθάνει, δπως συνέβη πολλές φορές καί σέ άλλους ασθενείς του. 

Στό γιατρό αυτό απαγορεύτηκε, μέ πρόστιμο 100 ύπέρπυρα, νά άσκεϊ τό έπάγ-

1. E l i s a b e t h S a n t s c h i , Régestes des arrêts civils et des mémoriaux (1363-
1399) des archives du Duc de Crète, Βενετία 1976 (στο έξης: S a n t s c h i , Régestes). 
ADC, b. 29, 15/1, φ. 16Y: S a n t s c h i , Régestes, άρ. M. 94, σελ. 113. 
ADC, b. 29, 15/1, φ. 1(K: S a n t s c h i , Régestes, άρ. M. 81, σελ. 111. 
ADC, b. 29, 15/2, φ. iV: S a n t s c h i , Régestes, άρ. M. 130, σελ. 120. 
ADC, b. 29, 18/1, φ. 8V: S a n t s c h i, Régestes, άρ. M. 381, σελ. 201. 

2. ADC, b. 11, φ. 18, 47r. 
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γελμα σέ δλο τό νησί τής Κρήτης. Μέ τό ίδιο πρόστιμο επίσης απαγορεύτηκε 

έπ' αόριστον ή έμμισθη πρόσληψη του άπό δημόσια αρχή ή ιδιώτη στό Χάν

δακα, στα Χανιά ή στό Ρέθυμνο. Γιά τό λόγο αυτό έ'πρεπε νά ενημερωθούν 

οί ρέκτορες τών παραπάνω πόλεων καί νά ανακοινωθεί δημόσια ή απόφαση1. 

Τό 1391 πάλι τό δικαστήριο περιόρισε τήν άδεια τοΰ γιατρού τών φεου

δαρχών 'Ανδρέα Barberius αποκλειστικά στή θεραπεία αποστημάτων καί άλ

λων μικροασθενειών, επειδή μέχρι τότε εξαιτίας τής απειρίας καί τής άγνοιας 

του είχε προκαλέσει πολλούς θανάτους. Τρία δμως χρόνια αργότερα, τό 1394, 

μέ νέα απόφαση δόθηκε ξανά στον ίδιο γιατρό ή πλήρης άδεια άσκησης τοΰ 

επαγγέλματος του2. 

Τό 1359, Ινας άπό τους λόγους πού παραχωρήθηκε άδεια στό γιατρό τών 

φεουδαρχών 'Ιωάννη De Padova νά επισκεφθεί τήν πατρίδα του τήν Πάντοβα 

καί τους γονείς του ήταν ή ενημέρωση πάνω σέ θέματα τής επιστήμης του. 

Ή άδεια ήταν 4 μηνών καί κατά τή διάρκεια της, δσο θά βρισκόταν στην 

Πάντοβα, δέν θά πληρωνόταν. Ό μισθός του θά καταβαλλόταν καί πάλι άπό 

τή στιγμή πού θά άρχιζε τό ταξίδι τής επιστροφής3. 

"Οπως αποδεικνύεται, ή τιμωρία άπό τήν Πολιτεία ήταν αυστηρή γιά δσους 

γιατρούς έδειχναν ανευθυνότητα καί απειρία. ΟΊ απαιτήσεις ήταν αμοιβαίες 

καί σκοπός τό συμφέρον καί τών δύο: γιά τους γιατρούς δσο γίνεται μεγαλύ

τερο κέρδος, γιά τήν Πολιτεία καί τους φεουδάρχες ή αποτελεσματικότητα 

τών θεραπειών. 

'Ανάγκη περίθαλψης δέν είχαν μόνον οί ευγενείς τοΰ Χάνδακα καί τής 

Κρήτης γενικότερα, άλλα καί ό υπόλοιπος πληθυσμός τών πόλεων, τών φρου

ρίων καί τών χωριών τοΰ νησιοΰ. Φαίνεται πώς οί 'Αρχές έδειχναν κάποιο 

ενδιαφέρον καί προς τήν κατεύθυνση αυτή. Γιά τήν αποφυγή κάθε είδους άπα

της σέ βάρος τοΰ κόσμου, τό 1331 ορίστηκε δτι δποιος ήθελε νά ασκήσει τό 

επάγγελμα τοΰ γιατρού ήταν υποχρεωμένος νά δώσει εγγύηση 25 ύπέρπυρα, 

καί επιπλέον κάθε εγχείριση πού θά έκανε έξω άπό τό Χάνδακα Οφειλε νά 

τή δηλώνει στον καστελλάνο τής περιοχής πού κατοικούσε ό ασθενής4. Μέ 

τό μέτρο αυτό ήλπιζαν δτι θά μποροΰσαν νά ελέγχουν τους διάφορους γιατρούς 

πού κυκλοφορούσαν, πολλοί άπό τους οποίους ήταν απλώς απατεώνες. Γιά νά 

αποφεύγονται επίσης παράνομα κέρδη, τό 1361, απαγορεύτηκε στους γιατρούς 

νά είναι μέτοχοι σέ κατάστημα πώλησης φαρμάκων ή νά συνεργάζονται μέ 

έμπορους φαρμάκων (speçiarii)5. 

1. A D C , b . 14, φ. 122V. 

2. A D C , b . 29 bis, φ. 22/4, 1 2 f - l 3 v : S a n t s c h i , Régestes, άρ. M 13Ί2, σελ. 297. 

3. A D C , b . 12, φ. IÌV: T h i r i e t , Assemblées, άρ. 649, σελ. 243. 

4. A D C , b . 14, φ. 69 r . 

5. A D C , b . 15, φ. 74 v -75 r . Tè ί'διο ϊσχυε καί στή Βενετία. Στο καταστατικό τής 

συντεχνίας των γιατρών, το 1258, αναφέρεται: ...Item, non habebo societatem cum aliquo 
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Οί γιατροί πού προσλαμβάνονταν άπό τήν Πολιτεία, πέρα άπό άλλα τυ

χόν καθήκοντα πού μπορεί νά είχαν καί τά οποία δέν είναι γνωστά, ήταν 

υποχρεωμένοι νά περιθάλπουν Ολους τους τραυματίες, οί όποιοι δηλώνονταν 

στους domini de node1. Οί τελευταίοι, σύμφωνα μέ διάταγμα τοΰ 1410, 

ήταν υποχρεωμένοι αμέσως μετά τή δήλωση τοΰ τραυματισμού νά προσλαμ

βάνουν ενα μόνο γιατρό, μέ ποινή γιά τους παραβάτες τήν καταβολή προστί

μου 25 ύπερπύρων, καί νά επισκέπτονται τόν τραυματία. 

'Από τή στιγμή πού κάποιος γιατρός αναλάμβανε τή θεραπεία τραυματία 

απαγορευόταν ό τελευταίος νά επισκεφθεί στή συνέχεια άλλον, χωρίς ειδική 

άδεια. Πολλοί άπό τους τραυματίες πού κατοικούσαν σέ χωριά επισκέπτονταν 

αρχικά γιατρούς στό Χάνδακα καί στή συνέχεια επέστρεφαν στό χωριό τους, 

δπου δμως, σύμφωνα μέ τό νόμο, απαγορευόταν νά έπισκεφθοΰν τό γιατρό τής 

περιοχής τους. 'Επειδή μέ τό σύστημα αυτό πολλοί κινδύνευαν ή ακόμη καί 

πέθαιναν, μέ διάταγμα τοΰ 1417, τροποποιήθηκε ό προηγούμενος νόμος καί 

ορίστηκε οτι οποιοσδήποτε επισκεπτόταν γιατρό στό Χάνδακα γιά θεραπεία 

είχε τό δικαίωμα, επιστρέφοντας στό φρούριο ή στό χωριό του, νά ζητήσει 

μέ τήν άδεια τοΰ καστελλάνου τής περιοχής τής κατοικίας του, βοήθεια άπό 

τό γιατρό τής περιοχής ή τοΰ φρουρίου του. Οί γιατροί αυτοί ήταν αυστηρά 

υπεύθυνοι γιά τήν τύχη τών τραυματιών πού αναλάμβαναν. Σ έ περίπτωση 

σοβαρών τραυματισμών, δταν μετά τήν πρώτη επίσκεψη ό ασθενής δέν επι

σκεπτόταν ξανά τό γιατρό, μετά τήν παρέλευση 4 ή τό αργότερο 5 ήμερων 

ό γιατρός αυτός οφείλε νά δηλώσει τό δνομα τοΰ άρρωστου πού κινδύνευε νά 

πεθάνει, στους domini de node, οί οποίοι έπρεπε νά ερευνήσουν ποΰ βρισκό

ταν ό ασθενής καί αν βρισκόταν ακόμη σέ κίνδυνο. Γιά τόν ίδιο λόγο κάθε φορά 

που κάποιος ασθενής θεραπευόταν, ό γιατρός πού τόν είχε αναλάβει οφείλε 

νά τό δηλώσει στους domini de node. 

Τις ίδιες διαδικασίες τών επίσημων γιατρών τοΰ Χάνδακα σέ συνεργασία 

με τους domini de nocfe ήταν υποχρεωμένοι νά τηροΰν καί οί επίσημοι γ ια

τροί τών φρουρίων σέ συνεργασία μέ τους καστελλάνους2. 

Τ ά παραπάνω διατάγματα εκδόθηκαν στις αρχές τοΰ 15ου αιώνα. Τ ά μέ-

apotecarw, scilicet quod habeam portionem lucri medicinarum que vcnduntur pro me in 
statione apotecarii (βλ. Μ ο n t i c ο 1 ο, / capitolari, δ.π., τόμ. Α', σελ. 146). 

1. "Οπως είναι γνωστό, καί στή Βενετία προσλαμβάνονταν έμμισθοι γιατροί, οί 
όποιοι ήταν υποχρεωμένοι νά παρευρίσκονται σέ μάχες, γιά τήν περίθαλψη τών τραυμα
τιών. Οί ΐδιοι άκολουθοΰσαν επίσης τις πρεσβείες καί δέν επιτρεπόταν νά απομακρύνονται 
άπο τήν πόλη χωρίς ειδική άδεια. Το 1281 μέ απόφαση τοΰ Μεγάλου Συμβουλίου οί για
τροί είχαν αναλάβει τήν υποχρέωση νά δηλώνουν στους Cinque alla Pace, μέσα σέ δύο 
ήμερες, κάθε τραυματία πού αναλάμβαναν νά θεραπεύσουν. Σέ περίπτωση όμως πού ό τραυ
ματίας βρισκόταν σέ κίνδυνο θανάτου, ή αναφορά έπρεπε νά γίνει στους Signori di notte 
al criminal (βλ. M a r a n g ο n i, Le associazioni, σελ 194-195). 

2. ADC, b. 50, 1, φ. llr-12r.· Θ ε ο τ ό κ η , Ta καπιτουλάρια, σελ. 136-137. 
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τρα δμως αυτά είχαν σίγουρα αρχίσει νά εφαρμόζονται άπό τόν προηγούμενο 

αιώνα, γιατί μερικές άπό τις παραπάνω διατάξεις αποτελούν ουσιαστικά τρο

ποποιήσεις παλαιότερων. 

Τό δλο σύστημα προϋπέθετε σημαντική επάρκεια γιατρών, οχι μόνο στό 

Χάνδακα άλλα καί εξω άπό αυτόν. Δέν γνωρίζουμε μέ βεβαιότητα αν έμπαι

ναν ή οχι σέ εφαρμογή δλες οί παραπάνω διαδικασίες, τό πιθανότερο δμως 

είναι οτι τό σύστημα τής περίθαλψης τών τραυματιών λειτουργούσε σέ κά

ποια υποτυπώδη μορφή. Οί πολυάριθμες αναφορές τραυματισμών, πού έφθα

ναν μέχρι τό δικαστήριο, τυπικά τουλάχιστον, θά έπρεπε νά είχαν απασχολή

σει τους γιατρούς πού ήταν κάθε φορά διαθέσιμοι 1. 

9. Οί, ζυγιστές (ponderatores - mensuratores) 

Τ ά καθήκοντα τών επίσημων ζυγιστών (ponderatores comunis) ήταν ό 

έλεγχος τοΰ σωστοϋ βάρους τών εμπορευμάτων γιά πώληση, μέ σκοπό τήν 

προστασία τών καταναλωτών, καθώς καί è έλεγχος καί ή είσπραξη τών δα

σμών επί τών πωλήσεων, μέ σκοπό τήν διασφάλιση τών οικονομικών συμφε

ρόντων τής Πολιτείας 2 . 

Στους υπαλλήλους αυτούς ή Πολιτεία είχε εμπιστευθεί τά επίσημα μέτρα 

καί σταθμά, μέ τ ά όποϊα υπολογιζόταν τό βάρος καί ό δγκος τών προϊόντων 3 . 

Προϊόντα, δπως τό λινάρι, τό μαλλί, τό μετάξι, τό βαμβάκι, τό κερί, τό τυρί 

καί άλλα ζυγίζονταν στις ζυγαριές (bilanciae), ένώ τό βάρος τοΰ κρασιοΰ καί 

τών δημητριακών υπολογιζόταν μέ τό μίστατο (mistatum) καί τό μουζούρι 

(mensura) αντίστοιχα 4 . 

Τό ζύγισμα τών προϊόντων πού προορίζονταν γιά χονδρική πώληση ήταν 

1. Γιά υποθέσεις τραυματισμών πού έφθαναν στο δικαστήριο βλ. S a n t s c h i , 
Régestes, ιδιαίτερα στή συλλογή τών memoriali. 

2. Επίσημοι ζυγιστές, στην υπηρεσία τής ((κοινότητας» τών Βενετών, υπήρχαν καί 
στην Κωνσταντινούπολη, τό καπιτουλάριο τών οποίων (14ου αι.) έχει σωθεί. Τά καθήκοντα 
καί ό τρόπος εργασίας τους ήταν ίδια μέ αυτά τών ζυγιστών τοϋ Χάνδακα (βλ. Χ ρ ύ σ α ς 
Μ α λ τ έ ζ ο υ, Ό θεσμός τοΰ εν Κωνσταντινουπάλει βένετου βαΐλίου (1258-1453), 'Αθήνα 
1970, σελ. 79Ì. 

3. Στή Βενετία τά σταθμά διακρίνονταν σέ pesi grossi καί pesi sottili' μέ τά πρώτα 
ζύγιζαν μέταλλα, μαλλί, λάδι, τρόφιμα γενικά καί μέ τά δεύτερα πολυτελή αντικείμενα, 
μετάξι, φάρμακα, σαπούνι, καφέ, τσάι, ζάχαρη, βούτυρο καί άλλα (βλ. M a r a n g o n i , 
Le associazioni, σελ. 68-70). 

4. Το μίστατο (mistato) ήταν μέτρο βάρους κυρίως τοϋ κρασιοΰ, 'ίσο μέ 20 λίτρα 
περίπου. Το μουζούρι (mensura) ήταν μέτρο βάρους τών δημητριακών, 'ίσο μέ 13 περίπου 
κιλά (βλ. T h i r i e t , Régestes du Sénat, δ.π., σελ. 2 2 8 . ^ E. S c h i 1 b a c h, By
zantinische Metrologie, Μόναχο 1970, σελ. 142-143. — E l i s a b e t h Z a c h a r i a -
d o u , Trade and crusade. Venetian Crete and the Emirats of Menteshe and Aydin (1300-
1415), Βενετία 1983, σελ. 144-152). 
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αποκλειστική αρμοδιότητα τών επίσημων ζυγιστών. 'Οποιοσδήποτε άλλος δια

τηρούσε γιά τόν ίδιο σκοπό ζυγαριά στην Πλατεία ήταν υποχρεωμένος νά τήν 

απομακρύνει υπό τήν απειλή καταβολής προστίμου 5 ύπερπύρων1. Σύμφωνα 

μέ διάταγμα τοΰ 1373, δταν τά πωλούμενα προϊόντα είχαν βάρος πάνω άπό 

10 λίβρες, τότε ή πώληση τους εθεωρείτο χονδρική2. Ή λιανική πώληση 

γινόταν μέ ζυγαριές, μέτρα καί σταθμά πού άνηκαν στους ίδιους τους μι-

κροεμπόρους, τά όποια προμηθεύονταν άπό τους ζυγιστές ή τους justiçiarii, 

ταυτόχρονα προφανώς μέ τήν απόκτηση τής άδειας τους. Οί justiçiarii διε

νεργούσαν κατά καιρούς ελέγχους στα όργανα πού χρησιμοποιούσαν οί έμπο

ροι γιά νά ζυγίζουν ή νά μετροΰν. Τό 1361, γιά παράδειγμα, δλοι δσοι κατεί

χαν ζυγαριές, μέτρα καί σταθμά όφειλαν νά τά παρουσιάσουν στους justiçiarii 

γιά έλεγχο3. Στους τελευταίους επίσης, ώς ανώτερο όργανο, απευθύνονταν 

συχνά όσοι ήθελαν νά καταγγείλουν παραβάσεις τών επίσημων ζυγιστών στό 

ζύγισμα. 

Φαίνεται δμως δτι πολλοί ζυγιστές κερδοσκοπώντας νοίκιαζαν ζυγαριές 

χωρίς άδεια τών 'Αρχών, μέ αποτέλεσμα νά ζημιώνεται ή Πολιτεία καί οί 

ενοικιαστές τοΰ δασμοΰ τής Πύλης (daçium portaey. Γιά τήν πάταξη τής 

παρανομίας αυτής μέ τρία διατάγματα, τοΰ 1362, 1369 καί 1373, απαγορευό

ταν αυστηρά στους υποψήφιους πωλητές νά ζυγίζουν τά προϊόντα τους σέ 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός άπό τους επίσημους ζυγιστές. Οί παραβά

τες τιμωρούνταν μέ πρόστιμο ίσο μέ τό 5 0 % τής αξίας τοΰ προϊόντος πού 

είχε ζυγιστεί. Συγχρόνως, μέ τά ίδια διατάγματα υποχρεώνονταν οί ζυγιστές 

νά αναφέρουν αναλυτικά στους ενοικιαστές τοΰ δασμοΰ τής Πύλης τά προϊόντα 

πού είχαν ζυγίσει, τήν ποσότητα καί τήν άξια τους, καθώς καί τά ονόματα 

τοΰ πωλητή καί τοΰ αγοραστή5. 

Τά επίσημα μέτρα καί σταθμά φυλάσσονταν σέ ειδική αίθουσα, τήν camera 

pesariae Comunis ή staterà Comunis. Τό 1314, στην αίθουσα αυτή επιτρε

πόταν νά μπαίνουν καί νά ζυγίζουν μόνο οί ζυγιστές, οί βοηθοί τους, καθώς 

καί ό εκάστοτε ενοικιαστής τής pesarla Comunis®. 

Πρωταρχικό ενδιαφέρον γιά τήν Πολιτεία αποτελούσαν οί δασμοί καί ή 

δίκαιη είσπραξη τους. Μέ τή δικαιολογία κάθε φορά πώς υπήρχαν παράπονα 

γιά τήν είσπραξη άπό τους ζυγιστές ποσοΰ μεγαλύτερου άπό τό νόμιμα κα

ί. ADC, b. 15, φ. 231Γ-ν. 
2. ADC, b. 15, φ. 78 ν. 
3. ADC, b. 14, φ. 168Γ. 
4. Ό δασμός τής Πύλης (dacium porte ή porle civitatis) βάραινε δλες τις εξαγωγές 

άπό το Χάνδακα προς το υπόλοιπο νησί. 
5. ADC, b. 15, φ. 96Γ, 175Γ καί 231 r " v . 
6. Bandì, άρ. 34, σελ. 18-19. Σχετικά μέ το σύστημα ενοικίασης τών μέτρων καί 

τών σταθμών, τά διατάγματα δέν παρέχουν περισσότερα στοιχεία. 
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θορισμένο, οί 'Αρχές έξέδιδαν διατάγματα, στα όποια καθόριζαν τό υψος τοΰ 

δασμοΰ καί τόν λεπτομερή τρόπο είσπραξης του. 

Τό 1314, τό τυρί πού προοριζόταν γιά πώληση έπρεπε νά ζυγίζεται άπό 

τους διορισμένους υπαλλήλους (ζυγιστές), οί όποιοι θά εισέπρατταν άπό τόν 

πωλητή καί άπό τόν αγοραστή 1 τορνέσιο γιά κάθε milliarium1. 

Σύμφωνα μέ διάταγμα τοΰ 1349, οριζόταν μέ πολλές λεπτομέρειες τό ύψος 

καί ό τρόπος είσπραξης τής messetaria. ενός άπό τους βασικούς καί αποδο

τικότερους δασμούς, ώς έξης2: 

— Γιά τή messetaria τοϋ τυριοΰ, τής μυζήθρας καί τοΰ μαλλιοΰ, οί ζυ

γιστές οφείλουν νά εισπράττουν γιά εμπόρευμα αξίας 10 ύπερπύρων καί κάτω 

2 denarii parvi γιά κάθε ύπέρπυρο αξίας τοΰ προϊόντος (1 denarium parvum 

άπό τόν πωλητή καί 1 άπό τόν αγοραστή). Στις αγοραπωλησίες αυτές απα

γορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση τοΰ «μεσίτη» (m,esseta). Για τή λιανική 

αγορά τυριοΰ, μυζήθρας καί μαλλιοΰ στά staterà δέν θά καταβάλλεται messe

taria. 

— Οί ζυγιστές οφείλουν νά εκδίδουν δύο «αποδείξεις» (cedulae), στις 

οποίες θά αναφέρονται οί υποχρεώσεις τών βιλλάνων ή οποιωνδήποτε άλλων 

πωλοΰν τυρί, μυζήθρα καί μαλλί. Μεταξύ τών υποχρεώσεων αυτών θά περι

λαμβάνεται καί ό δασμός, τόν όποϊο οφείλουν νά καταβάλλουν γιά τήν πώληση 

τών παραπάνω προϊόντων3. 'Από τις δύο αυτές «αποδείξεις», ή μια θά πα

ραδίνεται στον αγοραστή καί ή άλλη στον πωλητή. Ό τελευταίος θά κατα

βάλλει επίσης στους ζυγιστές γιά δλη αυτή τή διαδικασία (fattura) 2 denarii 

parvi γιά κάθε ύπέρπυρο αξίας τοΰ ποσοΰ πού πρέπει νά καταβληθεί. 

— Πολλοί αγοράζουν τυρί, μυζήθρα καί μαλλί στά staterà και τά μετα

πωλούν κατευθείαν σέ άλλους, χωρίς νά τά παραλάβουν, πληρο'^νοντας messe

taria γιά τήν πρώτη μόνο πώληση. Επειδή μέ τόν τρόπο αυτό ζημιώνεται ή 

Ιίολιτεία, οί ζυγιστές οφείλουν νά εισπράττουν τήν ίδια messetaria και γιά 

τή δεύτερη πώληση, είτε άφορα προϊόντα αξίας μικρότερης τών 10 ύπερπύρων 

είτε μεγαλύτερης τών 10 ύπερπύρων. ΟΊ παραβάτες θά πληρώνουν πρόστιμο 

1. Bandi, άρ. 32, σ. 17: J e g e r 1 e h n e r, σελ. 469. 
2. ADC, b. 14, φ. 226 r-227v. Ή messetaria ήταν δασμός πού βάραινε όλες τις αγο

ραπωλησίες καί τις μεταφορές προϊόντων μέσα καί εξω άπο το νησί. Τήν φροντίδα γιά τήν 
είσπραξη τοΰ δασμοΰ είχε ειδικός υπάλληλος, ό ((μεσίτης», ό όποιος ιεραρχικά βρισκόταν 
πάνω άπο τους ζυγιστές. Ό «μεσίτης» πληρωνόταν άπο τό τοπικό Δημόσιο Ταμείο (Ca
mera) μέ μισθό ή μέ ποσοστά επί τών εισπράξεων. Τή θέση αυτή τήν έπαιρναν μέ δημόσιο 
πλειστηριασμό καί, επειδή ήταν κερδοφόρα, οί ενδιαφερόμενοι ήταν πάντα πολλοί. Ό δα
σμός αυτός στις αγοραπωλησίες βάραινε καί τόν πωλητή καί τον αγοραστή (βλ. Τ h i r i e Ι, 
La Romanie vénitienne, δ.π., σελ. 230). 

3. Είναι χαρακτηριστικό δτι στις περιπτώσεις πωλήσεων τυριοΰ, μυζήθρας καί μαλ
λιοΰ, οί πωλητές τις περισσότερες φορές είναι βιλλάνοι. 
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στους ζυγιστές 1 soldum επιπλέον γιά κάθε 1 denarium parvum πού έπρεπε 

νά πληρώσουν ώς δασμό. 

— Ό δασμός πού θά εισπράττουν οί ζυγιστές θά τοποθετείται σέ κιβώτιο 

μέ δύο κλειδαριές καί δύο διαφορετικά κλειδιά, άπό τά όποια τό ενα θά κρα-

τοΰν οί camerarii comunis καί τό άλλο οί ζυγιστές. Στό τέλος κάθε μήνα τό 

ποσό τοΰ δασμοΰ θά μοιράζεται σέ δύο ίσα μέρη" τό ενα θά περιέρχεται στην 

Πολιτεία καί τό άλλο στους ζυγιστές, οί οποίοι θά τό μοιράζονται μεταξύ 

τους, άφοΰ αφαιρέσουν πρώτα τό Χ /10 πού θά δίνουν στους βοηθούς τους, αν 

αυτοί είναι παρόντες καί εκτελούν σωστά τά καθήκοντα τους. 

— ΟΊ ζυγιστές οφείλουν νά έχουν τετράδιο (quatemo), δπου θά αναγρά

φονται τά ζυγιζόμενα προϊόντα, τυρί δηλαδή, μυζήθρα καί μαλλί, καθώς καί 

τό δνομα τοΰ πωλητή καί τοΰ αγοραστή, έτσι ώστε στό τέλος τοΰ μήνα οί 

camerarii νά έχουν τή δυνατότητα έλεγχου τών χρημάτων πού υπάρχουν στό 

κιβώτιο. Σέ περίπτωση πίστωσης τών χρημάτων πού πρέπει νά καταβληθούν 

ώς δασμός, οί ζυγιστές οφείλουν νά καταθέτουν εξ ιδίων τό αντίστοιχο ποσό 

στό κιβώτιο. 'Επειδή οί ζυγιστές είναι ανάγκη νά ζυγίζουν καί έξω άπό τά 

staterà, καδένας άπό αυτούς μέ ενα βοηθό θά αναλαμβάνει γιά μία εβδομάδα 

νά βρίσκεται ανελλιπώς στά staterà, στό καθορισμένο ωράριο γιά τήν εξυ

πηρέτηση όσων θέλουν νά ζυγίσουν. "Οταν δέν υπάρχει ανάγκη άλλου, δλοι οί 

ζυγιστές οφείλουν νά βρίσκονται στά staterà μαζί, μέ τους βοηθούς τους κατά 

τις καθορισμένες ώρες. Σέ αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 3 γρόσ

σια γιά τους ζυγιστές καί 1 γρόσσι γιά τους βοηθούς. Ά π ό τό ποσό τοΰ προ

στίμου, τό μισό θά περιέρχεται στό μηνυτή, αν υπάρχει, καί τό άλλο μισό 

στην Πολιτεία. Ή επίβλεψη γιά τή σωστή εφαρμογή τών παραπάνω καί ή 

παραλαβή τών δασμών καί τών προστίμων ήταν αρμοδιότητα τών camerarii 

comunis. 

— Ά ν κατά τή διάρκεια τοΰ ζυγίσματος τοΰ τυριοΰ αποσπαστούν κομμά

τια καί πέσουν, οί ζυγιστές πρέπει νά τά σημαδεύουν, έτσι ώστε νά αναγνω

ρίζονται άπό δποιον θά ήθελε νά τά αγοράσει. 'Απαγορεύεται οί ζυγιστές νά 

συμφωνούν μέ τους πωλητές δτι θά περιλαμβάνονται στό πωλούμενο τυρί καί 

τά κομμάτια αυτά, καθώς καί οί ζυγιστές νά δίνουν στους αγοραστές πάνο^ 

άπό δύο τέτοια κομμάτια γιά κάθε centenarium (100 λίβρες) τυριοΰ πού 

αγοράζουν. Ά ν υπάρξει διαφωνία μεταξύ πωλητή καί αγοραστή γιά τό τυρί. 

τότε πρέπει νά φροντίζουν γιά τήν επίλυση της οί ίδιοι οί ζυγιστές πού τό 

είχαν ζυγίσει1. 

— Γιά τό τυρί πού πουλιέται σέ κάποιο κατάστημα ή άλλου καί έχει 

αναμιχθεί μέ χώμα, άν υπάρξει συμφωνία πωλητή καί αγοραστή, δέν τίθεται 

1. Τά κείμενα τών διατάξεων αυτών εΐναι αρκετά δυσνόητα, εξαιτίας τής κακής 

σύνταξης. 
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πρόβλημα- διαφορετικά, ό αγοραστής πρέπει να αποφασίσει, άν θά γίνει εκτί

μηση ή Οχι. Ή εκτίμηση θά πραγματοποιείται άπό τόν ζυγιστή ή τό «με

σίτη», οί οποίοι θά εισπράττουν 1 τορνέσιο καί.άπό τις δύο πλευρές γιά κάθε 

milliarium τυριοΰ πού θά έκτιμοΰν. Ά ν δμως οί δύο ενδιαφερόμενοι δέν συμ

φωνήσουν μέ τήν εκτίμηση αυτή, τότε θά καθαρίζεται καί θά απομακρύνεται 

υποχρεωτικά 1 milliarium άπό τό ακάθαρτο τυρί καί θά πουλιέται τό υπόλοιπο. 

— 'Επειδή μέχρι τώρα στις «αποδείξεις», πού αναφέρθηκαν παραπάνω, 

δέν αναγραφόταν ή τιμή μέ τήν όποια πουλιόταν τό τυρί, ή μυζήθρα ή τό 

μαλλί, οί ζυγιστές στό εξής οφείλουν νά τή σημειώνουν καί οί αγοραστές νά 

πληρώνουν αναλόγως. Γιά οποιαδήποτε απόκλιση άπό τήν τιμή αυτή θά κα

ταβάλλεται τό υπόλοιπο της καί επιπλέον, ώς πρόστιμο, τό μισό τής αξίας 

τοΰ υπολοίπου. Ά ν αυτοί πού γράφουν τις «αποδείξεις» (δηλαδή οί ζυγιστές) 

γίνουν αιτία, ώστε οί πωλητές να πληρωθούν λιγότερο άπό τό κανονικό, τότε 

καταβάλλουν καί αυτοί τό ίδιο πρόστιμο, δπως οί αγοραστές. 

— Γιά να μήν εξαπατούνται οί πωλητές (βιλλάνοι καί άλλοι) τυριοΰ μυ

ζήθρας ή μαλλιοΰ, απαγορεύεται σέ οποιονδήποτε αγοράζει κάποιο άπό τά 

παραπάνω προϊόντα να τους δανείζει συγχρόνως μέ τήν αγορά χρήματα, μέ 

τά οποία θά αγοράζει προκαταβολικά άλλη ποσότητα. Σέ περίπτωση τέτοιου 

δανείου επιτρέπεται στους βιλλάνους ή άλλους νά μήν επιστρέφουν τά χρή

ματα, ένώ οί δανειστές θά πληρώνουν ώς πρόστιμο τά μισά άπό τά χρήματα 

πού είχαν δανείσει. Τό ίδιο πρόστιμο θά πληρώνει καί εκείνος πού έγραψε 

τις «αποδείξεις» τοΰ δανείου αύτοΰ. Τό μέτρο λαμβάνεται γιά νά μή δημιουρ

γείται σύγχυση κατά τή διάρκεια τών πωλήσεων στά staterà Comunis, δπου 

ενδεχομένως θά παρουσιάζονται οί δανειστές καί θά απαιτούν άπό τους χρεώ

στες τυρί πού θά έχει ήδη πουληθεί σέ κάποιον άλλο. 

— Σχετικά πάλι μέ τό τυρί πού πουλιέται σέ κάποιο κατάστημα καί πε

ριέχει χώμα καί νερό, αναφέρονται τά παρακάτω: οί ζυγιστές άπό συνήθεια 

υπολογίζουν τό βάρος τοΰ σκεύους πού περιέχει τό τυρί (cadelepum) σέ 30 

λίβρες περίπου. Στή συνέχεια, άφοΰ ζυγιστεί τό χώμα καί τό νερό πού πε

ριέχει, τό βάρος του κατέρχεται στις 10 λίβρες περίπου, γεγονός πού ζημιώ

νει τους έμπορους, άφοΰ τό άπόβαρο έχει ήδη υπολογιστεί σέ 30 λίβρες. Γιά 

τό λόγο αυτό στό εξής, δταν ζυγίζεται τυρί βάρους πάνω άπό 4 milliaria, τό 

σκεύος θά ζυγίζεται, άφοΰ έχει ζυγιστεί τό μισό τυρί, ένώ δταν είναι βάρους 

κάτω άπό 4 milliaria, άφοΰ έχει ζυγιστεί Ολο τό τυρί. 

Επειδή αγοράζεται τυρί πριν φτάσει στα staterà Comunis με αποτέλεσμα 

νά ζημιώνονται δσοι περιμένουν εκεί γιά νά αγοράσουν, άλλα καί ή ίδια ή 

Πολιτεία, γιατί χάνει τους δασμούς, απαγορεύεται ή αγοραπωλησία οπουδή

ποτε άλλου έκτος άπό τά staterà Comunis. Στους παραβάτες θά επιβάλλε

ται πρόστιμο 2 ύπέρπυρα γιά κάθε milliarium τυριού πού θά πουλήσουν. 

Τέλος, όλες οί παραπάνω διατάξεις διαβιβάζονται στους camerarii cornu-
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nis, οί όποιοι θά φροντίζουν γιά τή σωστή εφαρμογή τους καί θά εισπράτ

τουν τό ] / 3 τών προστίμων, ένώ τά υπόλοιπα 2 / 3 θά περιέρχονται στό μηνυ

τή, άν υπάρχει, καί στην Πολιτεία, δπως συνηθίζεται. 

Τόν επόμενο χρόνο (1350) τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ παραπάνω διατάγ

ματος ανακλήθηκε, χωρίς τή δημοσίευση νέου πού νά τό αντικαθιστά1. Δύο 

χρόνια αργότερα (1352), σύντομο διάταγμα πάνω στό ίδιο θέμα αναφέρει: 

ΟΊ ζυγιστές είναι υποχρεωμένοι στά τετράδια (quatemi) πού κρατοΰν νά ση

μειώνουν τά προϊόντα πού ζυγίζουν, αξίας άπό 10 ύπέρπυρα καί πάνω, κα

θώς επίσης τό μήνα, τήν ήμερα καί τήν ίνδικτιώνα τοΰ έτους κατά τό όποιο 

πραγματοποιήθηκε τό ζύγισμα, τό όνομα τοΰ αγοραστή καί τοΰ πωλητή, κα

θώς καί τήν άξια τοΰ εμπορεύματος. Τά ίδια στοιχεία πρέπει νά σημειώνον

ται καί στις αποδείξεις πού θά δίνονται στον αγοραστή καί τόν πωλητή. "Ολοι 

οί ζυγιστές γιά κάθε προϊόν πού ζυγίζουν πρέπει νά τηρούν τετράδια καί νά 

εκδίδουν αποδείξεις. Στό τέλος κάθε μήνα οί ζυγιστές πρέπει νά παρουσιά

ζουν τά τετράδια τους στους comerclarii, οί οποίοι, άφοΰ τά παραβάλουν μέ 

αυτά τοΰ «μεσίτη», θά εισπράττουν τό μερίδιο πού ανήκει στην Πολιτεία. 

"Οσοι άπό τους ζυγιστές δέν εφαρμόζουν τις παραπάνω διατάξεις, θά πλη

ρώνουν πρόστιμο 5 ύπέρπυρα ή θά απολύονται2. 

Ανάλογη διαδικασία ίσχυε καί γιά αυτούς πού ζύγιζαν τό κρασί, τά δημη

τριακά, τό αλεύρι καί τό λάδι (mensuratores). Τό 1341, δσοι αγόραζαν ή 

πουλοΰσαν κάποιο άπό τά παραπάνω προϊόντα καί τά ζύγιζαν σέ άλλο πρό

σωπο καί οχι στους επίσημους μετρητές ή μέ διαφορετικό μουζούρι, πλήρωναν 

πρόστιμο 10 ύπέρπυρα. Ή υποχρέωση αυτή δέν ίσχυε γιά δσους παρέδιναν 

σιτάρι «έντριτάρικο» (terziaria) ή άλλου είδους ενοίκιο σέ είδος3. 

Τό 1357, ό δασμός γιά τήν αγοραπωλησία τοΰ κρασιοΰ, τοΰ λαδιοΰ, τοΰ 

σιταριού ή άλλου δημητριακού καί Οσπριου ανερχόταν σέ 1 parvum, τόσο 

γιά προϊόντα αξίας 1 ύπερπύρου, δσο καί γιά προϊόντα άξιας άπό 1 ύπέρπυρο 

μέχρι καί 1 /2 γρόσσι4. 

Τό 1369, γιά τόν ίδιο δασμό καθιερώθηκαν τά έξης5: "Οσοι μεταπωλούν 

τά παραπάνω προϊόντα θά πληρώνουν τό μισό άπό τό δασμό πού προβλέπε

ται κατά τήν πρώτη πώληση. Ό δασμός καί τά ενοίκια θά καταβάλλονται άπό 

τους αγοραστές στους ενοικιαστές τών σταθμών, τών μίστατων (mistala) καί 

τών μουζουριών (mensurae) τής Πολιτείας. 

Οί μετρητές δημητριακών καί οσπρίων καί οί ζυγιστές αλευριού θά είσ-

1. ADC, b. 14, φ. 226 r-227v. Ή ανάκληση σημειώνεται δίπλα σέ κάθε δρο τοΰ δια
τάγματος. 

2. A DC, b. 14, φ. 228''. 
3. ADC, b. 14, φ. 143 ν. 
4. A.D.C., b. 15, φ. 5Γ. 

5. A.D.C., b. 15, φ. 173v-174r. 
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πράττουν άπό τους πωλητές 3 parvi γιά κάθε φόρτωμα (sauma) πού θά ζυ

γίζουν. Ά π ό αυτά τό 1 /3 ανήκει στους justiçiarii καί τά 2 /3 στους ζυγιστές. 

Τό μερίδιο πού θά εισπράττουν οί justiçiarii θά τό μοιράζουν στή συνέχεια 

σέ 3 μέρη: τό 1 / 3 θά περιέρχεται στην Πολιτεία, τό 1 / 3 στους capiti mensu-

ratorum καί τό 1 /3 θά τό κρατούν οί ίδιοι. Τέλος, τό ενοίκιο ενός βαρελιοΰ 

τής Πολιτείας γιά μια ημέρα καθορίζεται σέ 4 parvi γιά κάθε περίπτωση 

ενοικίασης καί 4 parvi επίσης γιά μια νύκτα. 

Γιά νά μήν υπάρξουν αδικίες κατά τό μοίρασμα τών εισπράξεων, θά κα

τασκευαστεί κιβώτιο μέ τόσες θήκες, δσοι ζυγιστές υπάρχουν, καί καθένας 

άπό αυτούς θά καταθέτει στή δική του θήκη τις καθημερινές εισπράξεις. Κάθε 

Σάββατο οί Αρχές θά ανοίγουν τό κιβώτιο, θά κρατούν τό μερίδιο τους καί 

άπό τά υπόλοιπα χρήματα κάθε ζυγιστής θά παίρνει δσα τοΰ αναλογούν, σύμ

φωνα μέ τις εισπράξεις του. Ά π ό δλη τήν παραπάνω διαδικασία εξαιρείται 

ό υπάλληλος πού ζυγίζει τό αλεύρι, ό οποίος θά παίρνει μόνο 3 parvi για κάθε 

φόρτωμα (sauma). 

Σέ άλλο διάταγμα τοΰ ίδιου χρόνου (1369) επισημαίνονται τά εξής: Ά ν 

έ'νας ζυγιστής δανείσει σέ κάποιο τά «μέτρα» γιά τό ζύγισμα προϊόντος μακριά 

άπό τήν Πλατεία, καί τό προϊόν αυτό υπόκειται στό δασμό τής Πύλης, τότε 

ό ζυγιστής αυτός οφείλει τήν ίδια ήμερα νά δηλώσει στους ενοικιαστές τοΰ 

δασμοΰ τό προϊόν πού ζυγίστηκε, τήν αξία του καί τό όνομα τοΰ εμπόρου1. 

Ή παράβαση τών διατάξεων πού ίσχυαν κάθε φορά γιά τους δασμούς καί 

ή είσπραξη έκ μέρους τών ζυγιστών αμοιβής μεγαλύτερης τής καθορισμένης 

απαγορευόταν αυστηρά. Τό 1327 όποιος ζυγιστής ή ενοικιαστής δασμοΰ (da-

ciarius staterae) εισέπραττε άπό ελεύθερο ή βιλλάνο πάνω άπό αυτό πού 

δριζε τό capitularium cornerai staterae, πλήρωνε πρόστιμο 1 ύπέρπυρο γιά 

κάθε νόμισμα πού είχε εισπράξει επιπλέον2. 

Φαίνεται δμως πώς οί παραβάσεις πού διέπρατταν οί ζυγιστές δέν περιο

ρίζονταν μόνο στην είσπραξη τών δασμών. Τό 1336 δ ζυγιστής «τοΰ αλευ

ριού τών μυλωνάδων», Παΰλος de Portii, κατηγορήθηκε δτι παραβαίνοντας 

τις διατάξεις εΐχε εισπράξει κατ' εξακολούθηση δώρα καί ((κανίσκια» άπό 

τους μυλωνάδες καί ακόμη δτι απομακρυνόταν άπό τήν πόλη, αδιαφορώντας 

γιά τά καθήκοντα του στέλνοντας άλλον στή θέση του. Γιά τους παραπάνω 

λόγους οί Αρχές τόν απέλυσαν, τοΰ απαγόρευσαν γιά τά 5 επόμενα χρόνια νά 

αναλάβει οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία και τοΰ επέβαλαν πρόστιμο 30 

ύπερπύρων3. 

1. A.D.C., b. 15, φ. 159'·: J e g e r 1 e li n e r, σελ. 473. 
2. Bandi, άρ. 412, σελ. 168. 
3. A.D.C., b. 14, φ. 1101 
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Συμπεράσματα 

Πρωταρχικό ενδιαφέρον τής βενετικής πολιτικής σέ κάθε τομέα τής κοι

νωνικής καί οικονομικής ζωής ήταν πάντα ή κατοχύρωση τών συμφερόντων 

τής Πολιτείας καί ή αποφυγή οποιασδήποτε αυτονομιστικής καί διασπαστικής 

ενέργειας εκ μέρους μεμονωμένων ή οργανωμένων πολιτών. Τις αρχές της 

αυτές ή Βενετία φρόντιζε πάντα νά τις θέτει σέ εφαρμογή μέ αυστηρό καί δι

πλωματικό συγχρόνως τρόπο, έτσι ώστε νά μήν προκαλούνται αντιδράσεις. Οί 

επαγγελματίες τής πόλης τής Βενετίας, δπως σέ δλες τις μεσαιωνικές πόλεις, 

είχαν οργανωθεί σέ συντεχνίες ήδη άπό τόν 13ο αιώνα. Οί συντεχνίες δμως 

αυτές υποτάχθηκαν χωρίς αντίδραση στην Πολιτεία, μέ αποτέλεσμα αντί νά 

παίζουν τό ρόλο γιά τό όποιο είχαν δημιουργηθεί νά παίζουν τελικά αυτόν 

πού ήθελε ή ίδια ή Πολιτεία, πού τις εκμεταλλευόταν αποκλειστικά γιά τό 

συμφέρον καί τις επιδιώξεις της. 

Στην Κρήτη οί βενετικές Αρχές δέν ήταν δυνατόν νά τηρήσουν διαφορετική 

πολιτική γραμμ-η. Αντίθετα, σέ ένα χώρο, τουλάχιστον μέχρι τότε, κατεξοχήν 

γεωργικό, ανοργάνωτο καί προορισμένο άπό τήν αρχή νά παίξει αποικιακό 

ρόλο μπορούσαν νά εφαρμοστούν ευκολότερα δλες οί παραπάνω αντιλήψεις. Ό 

αστικός πληθυσμός τοΰ νησιού, ολιγάριθμος καί μάλλον σέ εμβρυώδη κατά

σταση, ήταν ανίκανος νά αντιδράσει. 

Σκοπός τών διαταγμάτων πού εξετάσαμε καί συγχρόνως αρχή έμπνευσης 

τους ήταν ή διασφάλιση κατά κύριο λόγο τών συμφερόντων τής Πολιτείας 

καί έπειτα τοΰ καταναλωτή καί τοΰ κάθε είδους εργαζόμενου καί εργοδότη. 

Γιά τήν αποφυγή έντονων διαμαρτυριών πού πιθανόν θά οδηγούσαν τόν πλη

θυσμό, κυρίως τών πόλεων, σέ ενέργειες εναντίον τοΰ κράτους, ή Βενετία 

φρόντιζε νά ικανοποιεί πάντα, πριν υπάρξουν διαμαρτυρίες, τις βασικές ανάγ

κες του, κυρίως δσον άφορα τή διατροφή. Είναι εμφανές τό ενδιαφέρον αυτό 

άπό τόν αριθμό τών διαταγμάτων πού άφοροΰν τους επαγγελματίες πού είχαν 

σχέση μέ τά είδη διατροφής. Ή επάρκεια ανθρώπων πού θά άσκοΰσαν τά 

επαγγέλματα πρώτης ανάγκης, δπως τοΰ αρτοποιού ή τοΰ κρεοπώλη, καθώς 

καί ή αφθονία τών προϊόντων καί ό καθορισμός τών τιμών τους, απασχολού

σαν μόνιμα τις Αρχές. Τό ενδιαφέρον αυτό μέ τήν παράλληλη άσκηση αυστη

ρότατου ελέγχου σέ επαγγελματίες καί προϊόντα έφερναν θετικά αποτελέσματα. 

Κάτω δμως άπό τις οποιεσδήποτε ενέργειες αύτοΰ τοΰ είδους κρύβονταν 

πάντα οικονομικά συμφέροντα, πού στην περίπτωση αυτή ήταν ή είσπραξη 

δασμών πού βάραιναν προϊόντα καί αντικείμενα παραγωγής, καθώς καί τους 

ίδιους τους επαγγελματίες, καί ή είσπραξη τών ενοικίων άπό τους χώρους. 

δπου ήταν υποχρεωμένοι νά δρουν οί περισσότεροι άπό τους τελευταίους. Γιά 

δλους σχεδόν τους δασμούς ή Πολιτεία είχε εφαρμόσει τό σύστημα τής υπε

νοικίασης τους σέ ιδιώτες μέ δημόσιο πλειστηριασμό, πράγμα τό όποιο τής 

9 
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εξασφάλιζε σίγουρα έσοδα καί τήν απάλλασσε άπό πολλά προβλήματα, κυ

ρίως είσπραξης. Τό ίδιο σύστημα είχε εφαρμόσει καί γιά τά δημόσια κατα

στήματα, τά εργαστήρια καί τους πάγκους μικροπωλητών. Μέ σκοπό τήν 

είσπραξη δσο γίνεται περισσότερων δασμών, απαγορευόταν κάθε είδους συνε

ταιρισμός ή συνεργασία παραγωγής καί πώλησης προϊόντων. Οί αρτοποιοί, 

οί κρεοπώλες καί οί μικροπωλητές, δπως είδαμε, δέν είχαν δικαίωμα συνεργα

σίας προκειμένου νά πωλήσουν τά προϊόντα τους. Καθένας ήταν υποχρεωμέ

νος νά πωλεί μόνος του ή μέ αποκλειστικό αντιπρόσωπο τά προϊόντα πού 

παρήγε. Απαγορευόταν επίσης αυστηρά ό συνεταιρισμός σέ ενα εργαστήριο 

δύο χρυσοχόων-μαστόρων. Επειδή όμως πολλοί άπό αυτούς μέ τό πρόσχημα 

δτι ήταν βοηθοί συνεργάζονταν μέ κάποιο μάστορα μέ αποτέλεσμα ή συνερ

γασία αυτή νά αποβαίνει ιδιαίτερα επιζήμια γιά τήν Πολιτεία, εκδίδονταν 

επανειλημμένα σχετικά απαγορευτικά διατάγματα. Μέ τόν τρόπο αυτό οί Α ρ 

χές εκμεταλλεύονταν ενα-ενα ξεχωριστά τους επαγγελματίες τοΰ Χάνδακα, 

εισπράττοντας τους δασμούς πού τοΰ άναλογοΰσαν. 

Γιά τή σωστή λειτουργία καί τήν εφαρμογή τών σχετικών διατάξεων, ή 

Βενετία φρόντισε νά δημιουργήσει στό Χάνδακα οχι μόνο έ'να σύστημα έλεγ

χου άλλα καί ενα οικονομικό καί εμπορικό κέντρο ανάλογο μέ αυτό τής μητρό

πολης. Τό εκπληκτικό σύστημα γραφειοκρατίας μέ σειρά διοικητικών καί οι

κονομικών οργάνων καί υπαλλήλων πού έλεγχε τό ενα τό άλλο και Ολα μαζί 

τόν ίδιο τόν επαγγελματία, είχε σκοπό νά προασπίσει καί νά διαφυλάξει τά 

κρατικά συμφέροντα. 'Επικεφαλής τοΰ δλου συστήματος βρίσκονταν οί justi

çiarii, πού σέ συνεργασία ορισμένες φορές μέ άλλα όργανα έλεγχαν τους πάν

τες καί τά πάντα, ένώ οί επίσημοι ζυγιστές, σέ σχέση κυρίως μέ τους μι-

κροεμπόρους, είχαν τό σημαντικό καθήκον τοΰ καθορισμού, τοΰ ελέγχου καί 

τής είσπραξης τών δασμών. 

Γιά ευκολότερο έλεγχο τής οικονομικής κίνησης δημιουργήθηκε στην κεν

τρική πλατεία καί γύρω άπό αυτήν, κάτω άπό τά βλέμματα τοΰ ίδιου τοΰ 

Δούκα τής Κρήτης καί δλων τών υπηρεσιών πού έδρευαν στην ίδια επίσης 

περιοχή, τό εμπορικό καί επαγγελματικό κέντρο τοΰ Χάνδακα, ανάλογο μέ 

αυτό τοΰ Rialto στην πόλη τής Βενετίας. Έ δ ώ βρίσκονταν τά δημόσια εργα

στήρια τών χρυσοχόων, τά δημόσια επίσης καταστήματα καί οί πάγκοι γιά 

τους μικροπωλητές, ή κεντρική κρεαταγορά, καθώς καί οί ζυγιστές, φρουροί 

πρώτα τής Πολιτείας καί έπειτα τών καταναλωτών. Λειτουργούσαν παράλ

ληλα καί άλλες περιφερειακές αγορές, δπως ή ψαραγορά κοντά στά τείχη ή ή 

αγορά φτηνοΰ κρέατος προς τή ruga magistra. Ή έκταση βέβαια τοΰ μεσαιω

νικού Χάνδακα δέν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, καί έτσι δλες οί παραπάνω αγο

ρές δέν βρίσκονταν σέ μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. 

Οί απαιτήσεις ενός καταναλωτή εντοπίζονταν, δπως εξάλλου συμβαίνει καί 

σήμερα, στην ποιότητα τών προϊόντων πού αγόραζε, στην εξυπηρέτηση του, 
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στην αποφυγή κάθε είδους αδικίας καί άπατης σε βάρος του, στις σωστές 

τιμές καί στην επάρκεια τών ειδών. Τις απαιτήσεις αυτές ή Βενετία φιλοδο-

ξοΰσε νά τις ικανοποιήσει μέ τά ίδια διατάγματα, μέ τά οποία φρόντιζε καί 

γιά τά δικά της συμφέροντα. Τό ενδιαφέρον γιά τήν επάρκεια τροφίμων ήταν 

πάντα έντονο, άν καί ύπεισέρχονταν εδώ καί οί εκάστοτε συγκυρίες, δπως ή 

καλή συγκομιδή, ή έγκαιρη εισαγωγή προϊόντων καί ή σωστή διοχέτευση τους 

στην αγορά, πράγματα γιά τά όποια επίσης υπήρχε συνεχής επαγρύπνηση. 

Γιά τήν ποιότητα τών προϊόντων καί τών αντικειμένων εφαρμοζόταν αυστη

ρός έλεγχος. Τό ψωμί έπρεπε νά είναι άπό αμιγές σιτάρι καί καλά ψημένο, 

τό κρέας άπό ζώα υγιή, τό λάδι ανόθευτο, τά δέρματα καλά επεξεργασμένα, 

τά αντικείμενα χρυσοχοΐας καί σιδηρουργίας καλά δουλεμένα καί μέ τή σωστή 

περιεκτικότητα υλικών. Μέ αντάλλαγμα όμως τήν υποτιθέμενη, πολλές φορές, 

ποιότητα δλων αυτών τών προϊόντων ή Πολιτεία πετύχαινε άλλοτε νά διοχε

τεύει αποκλειστικά τό δικό της σιτάρι στην αγορά, άλλοτε μέ τόν έλεγχο τής 

υγείας τών ζώων νά ενημερώνεται γιά τή διακίνηση τους καί άλλοτε νά εισ

πράττει τους ανάλογους δασμούς, φορολογώντας τό λάδι, τά δέρματα, τό χρυ

σό, τό σίδηρο καί τά αντικείμενα άπό τά υλικά αυτά. Είναι χαρακτηριστικό 

εξάλλου δτι είναι πολύ λίγες οί περιπτώσεις κατά τις όποιες ενα διάταγμα 

εκδίδεται αποκλειστικά μέ σκοπό τόν έλεγχο τής ποιότητας ενός προϊόντος ή 

ύστερα άπό παράπονα τών ίδιων τών καταναλωτών. 

Οί μόνιμες αγορές έξυπηρετοΰσαν τους καταναλωτές, ένώ οί βοηθοί τών 

ζυγιστών, πού βρίσκονταν πάντα επί τόπου, ήταν έτοιμοι νά τους διαβεβαιώ

σουν δτι αυτό πού είχαν αγοράσει είχε τό σωστό βάρος καί τή σωστή τιμή. 

ΟΊ τιμές άποτελοΰν ίσως τό πιό δύσκολο θέμα. Ό χαρακτηρισμός τους ώς 

υψηλών ή χαμηλών Ιχει άμεση σχέση μέ τόν τρόπο διαβίωσης καί τήν οικο

νομική κατάσταση τοΰ κόσμου τήν εποχή αυτή, θέματα εξίσου δύσκολα νά 

καθοριστούν στό σημερινό στάδιο τής έρευνας. 

Τό ενδιαφέρον τών επαγγελματιών, κυρίως τεχνιτών καί εργατών, στρε

φόταν γύρω άπό τις συνθήκες δουλειάς, τό μισθό τους καί τήν αποφυγή εκμε

τάλλευσης άπό εργοδότες ή άλλους τρίτους. Οί διαφορές μεταξύ εργάτη καί 

εργοδότη, ιδιαίτερα δταν ό δεύτερος ήταν ιδιώτης καί οχι ή Πολιτεία, σπανιό

τατα άφηναν γραπτές μαρτυρίες. Ή Πολιτεία προσπαθούσε πάντως νά κατα

πολεμήσει τήν εκμετάλλευση τοΰ εργάτη άπό τόν εργοδότη καί αντίστροφα, 

καθορίζοντας τά ημερομίσθια καί τιμωρώντας τή δωροδοκία, γιά τήν αποφυγή 

τής οποίας είχε εφαρμόσει ένα σύστημα μέ τό οποίο έστρεφε τόν ενα εναντίον 

τοΰ άλλου. "Άν ό εργοδότης δέν κατήγγελλε τόν εργάτη, ό τελευταίος μπο

ρούσε νά καταγγείλει τόν εργοδότη του, κερδίζοντας μέρος τοΰ προστίμου πού 

προβλεπόταν στην περίπτωση αυτή. 

Γιά τις συνθήκες εργασίας τά διατάγματα σπάνια κάνουν λόγο. Τό μόνο 

πού εξασφάλιζαν, όπως είδαμε, οί εργαζόμενοι ήταν τό φαΐ καί τό νερό ή 
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κρασί, πράγματα απαραίτητα, άφοΰ ή εργασία διαρκοΰσε άπό τήν ανατολή 

τοΰ ήλιου ώς καί τή δύση του. Ή Πολιτεία προστάτευε επίσης τους χωρικούς -

παραγωγούς άπό τήν εκμετάλλευση τρίτων, πού είχαν σκοπό αποκλειστικά τό 

κέρδος, παρέχοντας τους τό δικαίωμα νά μεταφέρουν στό Χάνδακα καί νά πω

λοΰν οί ίδιοι τά προϊόντα τους. 

Ή πολιτική, τήν οποία ή Πολιτεία προσπάθησε νά ασκήσει μέ Ολα τά 

παραπάνω διατάγματα, φαίνεται, θεωρητικά τουλάχιστον, δτι ικανοποιούσε με

γάλο μέρος τών απαιτήσεων πού είχαν τά μέλη τής μεσαιωνικής κοινωνίας 

τής πόλης, εξασφαλίζοντας συγχρόνως μέ τρόπο σίγουρο τά κρατικά συμφέ

ροντα. Τό πρόβλημα επομένως είναι άν εφαρμόζονταν ή οχι οί διατάξεις. Οί 

καταδικαστικές αποφάσεις γιά παραβάτες τών διαταγμάτων δέν είναι ιδιαί

τερα πολυάριθμες. Μια πωλήτρια λαδιοΰ πού παρέβη τις διαταγές καί κατα

ζητείται, κάποιος πού προσπάθησε νά δωροδοκήσει υπάλληλο τής camera co

munis, μια απόλυση ζυγιστή, αφαιρέσεις άδειων άπό γιατρούς, είναι δλες 

παραβάσεις πού κινούνται στά όρια τοΰ φυσιολογικού. Γενικά δέν υπάρχουν 

συγκεκριμένα στοιχεία πού να οδηγούν στό συμπέρασμα δτι οί διατάξεις δέν 

εφαρμόζονταν. Είναι γεγονός δτι ή επανάληψη ορισμένων διαταγμάτων δεί

χνει πώς ή Πολιτεία ενδιαφερόταν γιά τήν εφαρμογή τους καί πώς επανερχό

ταν σέ ορισμένα ζητήματα πού τήν άφοροΰσαν ιδιαίτερα. Τά περισσότερα άλ

λωστε διατάγματα εκδίδονταν υστέρα άπό επιτακτικές ανάγκες πού είχαν δη

μιουργηθεί στό Χάνδακα, γιά τήν αντιμετώπιση τών όποιων ήταν απαραίτητη 

ή άμεση εφαρμογή τοΰ νόμου. 

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον, παρά τις αναμφισβήτητες δυσκολίες στην εξέταση 

του εξαιτίας τής έλλειψης τών απαραίτητων στοιχείων, παρουσιάζει τό θέμα 

τής οικονομικής κατάστασης καί τοΰ βιοτικοΰ επιπέδου τών επαγγελματιών. 

Γιά επαγγελματίες, δπως οί σιδηρουργοί, οί χρυσοχόοι, οί ράφτες, οί τσαγκά

ρηδες ή ο'ι μικροπωλητές, είναι πολύ δύσκολο νά καθοριστεί ένα κατά προσέγ

γιση κέρδος μιας ημέρας, ενός μήνα ή ακόμη καί ενός χρόνου, άφοΰ οί πλη

ροφορίες πού διαθέτουμε άφοροΰν αποκλειστικά τιμές τών προϊόντων τους1. 

Αποκαλυπτικότερα είναι τά παραδείγματα γιά τους εργάτες καί τους τεχνί

τες, τών όποιων γνωρίζουμε τό ΰψος τοΰ ημερομισθίου, μέ βάση σχετικό διά

ταγμα τοΰ 1351. Είναι ανάγκη δμως νά επισημάνουμε άπό τήν αρχή δτι τά 

συγκεκριμένα επίσημα ημερομίσθια πρέπει να γίνουν δεκτά μέ επιφύλαξη, οχι 

μόνο γιατί δέν υπάρχουν πληροφορίες γιά άλλα αντίστοιχα στον υπόλοιπο 14ο 

αιώνα, άλλα καί γιατί ή συγκεκριμένη περίοδος είναι άτυπη. Τρία χρόνια μετά 

τόν περίφημο λοιμό τοΰ 1348, πού αποδεκάτισε τόν πληθυσμό τής Κρήτης, 

1. Κατάλογο μέ ετήσιους μισθούς πολλών επαγγελματιών τοΰ 14ου αι. βλ. S a n t 
s c h i , Contrats du travail et d'apprentissage, δ.π., σελ. 69-70. "Ανάλογο κατάλογο γιά 
τις αρχές τοΰ 15ου αϊ. βλ. Μ α λ τ έ ζ ο υ, Métiers et salaires en Crète vénitienne, ό.π., 
σ. 340. 
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προκαλώντας τεράστια κοινωνικά καί οικονομικά προβλήματα, τά παράπονα 

γ ιά τήν έλλειψη έργατικοΰ δυναμικοΰ συνεχίζονταν αμείωτα. Τό πιθανότερο 

λοιπόν είναι δτι τό διάταγμα αυτό έρχεται νά καθορίσει ημερομίσθια σέ εποχή 

κατά τήν οποία ή ζήτηση μπορεί νά ήταν ή συνηθισμένη, άλλα ή προσφορά 

πολύ μικρότερη καί κ α τ ' επέκταση οί τιμές τοΰ ημερομισθίου πολύ υψηλότε

ρες άπό τό συνηθισμένο. 'Εξάλλου, τό διάταγμα εκδόθηκε ακριβώς γιά τήν 

επιβολή τής τάξης καί τήν προστασία τών υποψήφιων εργοδοτών άπό τις ήμε-

ρομισθιακές απαιτήσεις τών περιζήτητων τότε τεχνιτών καί εργατών. Είναι 

χαρακτηριστικοί οί δροι καί οί τιμωρίες πού προβλέπει τό ίδιο διάταγμα γ ιά 

τήν αποφυγή δωροδοκίας δλων τών παραπάνω, μέ σκοπό τή σωστή καί γρή

γορη εξυπηρέτηση. Ή δωροδοκία τήν ίδια πάντα εποχή ήταν φαινόμενο πολύ 

συνηθισμένο, δπως αφήνεται νά εννοηθεί. 

"Ενας εργάτης γής, λοιπόν τό 1351, εισέπραττε 6 soldi τήν ημέρα, ένας 

κτίστης 3 1 / 2 γρόσσια, Ινας μαραγκός 4 Χ / 2 γρόσσια, ένας καλαφάτης 5 

γρόσσια, ένας βαρελοποιός άπό 3 μέχρι καί 6 γρόσσια. Τήν ίδια περίπου εποχή 

ενα μουζούρι ψωμί στοίχιζε 9 parvi, ενα πεπόνι 2 soldi καί, τέλος, τό ετήσιο 

ενοίκιο ενός σπιτιοΰ στό Χάνδακα ή στό προάστειό του κυμαινόταν άπό 6 γρόσ

σια μέχρι καί 14 ύπέρπυρα. Μέ βάση τά δεδομένα αυτά, τά ημερομίσθια τών 

παραπάνω αποδεικνύονται υψηλά καί ικανά νά καλύψουν τις ανάγκες τών ίδιων 

καί τών οικογενειών τους, έστω καί μέ τήν προϋπόθεση δτι δλοι θά δούλευαν 

μέ συχνότητα 2-3 ήμερων τήν εβδομάδα. Α ξ ί ζ ε ι ακόμη νά επισημανθεί δτι 

οί κτίστες, καί πιθανόν καί οί άλλοι τεχνίτες, σπάνια δούλευαν μέ ημερομί

σθιο. Τις περισσότερες φορές αναλάμβαναν νά φέρουν σέ πέρας μια εργασία 

(πού συχνά στό συμφωνητικό καθορίζεται μέ λεπτομέρειες), γ ιά τήν οποία 

εισέπρατταν, πριν ή μετά τό τέλος της, ενα συνολικό ποσό, συμφωνημένο εκ 

τών προτέρων, γεγονός πού δυσκολεύει τόν υπολογισμό ενός μέσου ημερομισθίου. 

"Ετσι, παραμένουμε στις γενικές διαπιστώσεις δτι οί επαγγελματίες τοΰ 

Χάνδακα δέν ήταν συστηματικά οργανωμένοι σέ συντεχνίες καί δτι ή Πολι

τεία προσπαθούσε μέ βάση τ ά διατάγματα πού εξετάσαμε νά καλύψει τήν 

έλλειψη συντεχνιακών καταστατικών, νά προστατεύσει επαγγελματίες καί κα

ταναλωτές καί φυσικά τά δικά της οικονομικά συμφέροντα, εισπράττοντας κάθε 

είδους δασμούς καί ενοίκια. 

ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΣ ΓΑΣ11APH Σ 
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