
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ

Fonti per la storia di Venezia — Archivi Notarili. Benve
nuto de Brixano — notaio in Candia 1301—1302. a cura 
di Raimondo Morozzo Della Rocca—Venezia 
—Editore Alfieri (σελ. XI27-f-7 - 8ov).

Ό ακαταπόνητος άρχειοδίφης, Καθηγητής τής Παλαιογραφίας και 
Υποδιευθυντής τοΰ Κρατικού ’Αρχείου Βενετίας, κ. Raimondo 
Morozzo Della Rocca, συνεχίζων τό εκδοτικόν του έργον, έδη- 
μοσίευσε πρό τίνος τον άνω τόμον τοϋ εν 'Ηρακλείφ Συμβολαιογρά
φου Benvenuto De Brixano τον πεοιέχοντα 588 Συμβόλαια, 
Λατινιστί, από τής 8ης ’Απριλίου 1301 μέχρι τής 3 - 2 - 1302. Τό πρω
τότυπον εύρίσκεται εις τό Κρατικόν Άρχεΐον και εις τον φάκελλον 
141—Συμβολαιογράφοι Κρήτης —και άποτελεΐται από έν Κατάστιχου 
εκ 40 φύλλων, διαστάσεων 0.48X0.315. Εινε δε τά φύλλα εκ χάρτου, 
διότι μόλις τό 1307 τό μεΐζον Συμβουλίου Βενετίας ύπεχρέωσε τούς 
Συμβολαιογράφους νά μεταχειρίζωνται χάρτην εκ περγαμηνής.

Μόνον εις πεπειραμένος αρχειοδίφης, ως ό συγγραφεύς ούτος, ήδύ- 
νατο νά φέρη εις πέρας την αντιγραφήν τόσων Συμβολαίων, γραμμέ
νων με απείρους βραχυγραφίας και μέ μελάνην ξεθωρειασμένην. Καί 
είναι άξιος θερμών συγχαρητηρίων διά τήν πολύτιμον συμβολήν του 
εις τήν Κρητικήν ιστορίαν.

Τά Συμβόλαια εινε ποικίλου περιεχομένου ήτοι: πληρεξούσια, ενοι- 
κιαστήρια, δάνεια έπΐ ενεχύρφ, συμβάσεις πολυειδεις, εξοφλήσεις, άγο- 
ραπωλησίαι εμπορευμάτων, ζφων και τέλος, οπερ και τό σπουδαιότε
ρου, άγοραπωλησίαι σκλάβων, και διαθήκαι.

Τά συμβόλαια αγοραπωλησίας σκλάβων εινε έν δλφ 58 ήτοι τά ύπ’ 
άρ. 1, 4, 10, 11, 46, 63, 68, 119, 120, 133, 160, 172, 174, 186, 215, 
220, 221, 222, 226, 256, 258, 259, 260, 261—272, 277, 279, 283, 
285, 291, 292, 293, 294, 296, 302, 315, 323, 333, 337, 360, 379, 
433, 475, 477, "478, 494, 502, 575 και αφορούν εις σκλάβας και 
σκλάβους “Ελληνας, Τούρκους, Ταρτάρους κ. λ. π. ών ή τιμή κυμαί
νεται μεταξύ 5 και 27 ύπερπύρων, άναλόγως τής ποιότητος και ηλικίας 
τοΰ πωλουμένου καί συμφώνως μέ τον νόμον, προσφοράς καί ζη- 
τήσεως!...καθ’ δν χρόνον ένα βφδι έπωλεΐτο 13 ύπέρπυρα, ένας γάι
δαρος 11, ένας ’ίππος δευτέρας ποιότητος (roncinus) προς 16 (συμβ. 
άρ. 75) και ένας πρώτης ποιότητος προς 70 ύπέρπυρα (συμβ. άρ. 126).
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Εις τό έμπόριον τών σκλάβων άνεμιγνύοντο καί ήμέτεροι καί ’Ιτα
λοί καί Γενοβέζοι. Οι'ίτω, επί παραδείγματα ένας Γενοβέζος πειρατής 
δνόματι Vassalino Berlingeri, έφερεν εις τό 'Ηράκλειον προς πώλη- 
σιν, άρχάς Αύγούστου 1301, 20 σκλάβους καί σκλάβας διαφόρων εθνο
τήτων καί τούς έπώλησεν εις διαφόρους τιμάς μέχρι τής 21 7βρίου 
Ιδιου έτους.

Τό ύπ’ άριθ. 215 τής 5 - 7 - 1301 συμβόλαιον αγοραπωλησίας σκλά
βου είναι τό πλέον ενδιαφέρον εξ όλων: οί Phylipus Bicontolo, Ni
colaus dela Fasina, Marcellinus de Ancona καί Andreas Cerbino, 
κάτοικοι Ηρακλείου πωλοϋν εις τούς Iohanni de Molino καί Andree 
Cornario, κατοίκους ομοίως, τον Νοταράν Σεβαστόν υιόν τοϋ Παύλου 
Νοταροπούλου, τον όποιον συνέλαβον εις την νήσον Cedrici Maioris, 
διότι έπανεστάτησε κατά τοΰ ήμετέρου Δουκός των Βενετών.. ,.άντί 
6050 ύπερπύρων. Τό ύπ’ άρ. 216 περιέχει ύπόσχεσιν τών αγοραστών 
νά καταβάλουν τό ποσόν τών 6050 ύπερπύρων μόλις έπιτευχθή ή εξα
γορά τοΰ αιχμαλώτου Νοταρά Σεβαστού. Τό ύπ’ άρ. 217 προσδιορίζει 
την μερίδα τοϋ έκ τών πωλητών Φιλίππου Μπικόντολο εις ύπέρπυρα 
50 καί τό ύπ’ άρ. 218 περιλαμβάνει την ύποχρέωσιν τών πωλητών 
ό'πως συντηρήσουν ίδίαις αυτών δαπάναις τον αιχμάλωτον μέχρις οτου 
έλθη ή εξαγορά έκ Κων)πόλεως.

’Από άλλο συμβόλαιον ύπ’ άρ. 13 πληροφορούμεθα την τιμήν πού 
ειχεν ή κριθή. Έδανείσθησαν τότε επτά ύπέρπυρα καί άνέλαβον τήν 
ύποχρέωσιν νά παραδώσουν εις τήν οικίαν τοϋ δανειστοϋ, κατά τήν 
συγκομιδήν, 100 μουζούργια (mensuras) κριθής. Όμοίως έχομεν καί 
τήν τιμήν τοΰ «μούστου» εις τό συμβόλαιον ύπ’ άρ. 27. ’Αντί πέντε 
ύπερπύρων πού έδανείσθησαν, ύπεχρεώθησαν νά παραδώσουν εις τον 
δανειστήν 35 «mistatos vini musti de vineis nostri de Stavrachi». 
Καί άλλο συμβόλαιον (άρ. 25) διά τήν άξίαν τοϋ σίτου. ’Αντί 16 ύπερ
πύρων, ώφειλον νά παραδώσουν 103 μουζούργια καλού σίτου (men- 
suras boni frumenti).

’Άλλο συμβόλαιον (άρ. 35) κάμνει λόγον περί δανείου 30 ύπερπύ
ρων διά...πειρατικός επιχειρήσεις.

Μεταξύ τών ελληνικών έπωνύμων, πού περιέχονται εις τά συμβό
λαια συναντώμεν : Άκίνδυνον, ’Ακοτάτον, Άφράτον, ’Αγαπητόν, Άμ- 
πελικιάνην, ’Αγκουχέτην, ’Αντωνάκην, ’Αρκολέων, Άβράμην, Βαλι- 
στάριον, Μπαράκον, Μπαρμπαδίκον, Βάρσαμον, Καφοϋρον, Κοκα- 
λιάρην, Καλύβαν, Καλοναρδόπουλον, Καλούτσην, Κανδακίτην, Καρα- 
βέλον, Χαλκιόπουλον, Καρτούραν, Καΰκον, Καβαλαρόπουλον, Κερά- 
νον, Κυριακόπουλον, Κυριαλίφην, Κοντογιώργην, Κοντοσταυλόπουλον, 
Κορκορούλαν, Κορνάρον, Κουταγιώτην, Διακονόπουλον, Δημητρέλον,
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Δρακοντόπουλον, Δραγουμάνον, Δραμιτινόν, Φιλίπονον, Φιλοκάναβον, 
Γαβαλάν, Γεράνην, Γρηγορόπουλον, Γυψοκέφαλον, Γιαλιναν, Γιαλο- 
μάτην, Ίατρόπουλον, Λαμπάρδον, Λεοχάρην, Λουκάν, Λουπΐνον, Μα
κροδίκην, Μακρήν, Μανίτην, Μαραγκόν, Μαστράκην, Μαΰρον, Μα- 
τσαμούρδην, Μεσοκέφαλον, Μεταξάρην, Μοναχόν, Μουδάτσιον, Μου- 
σοΰρον, Ναπταπουλην, Παλαιολόγον, Πάγκαλον, Πανταλέον, Παπα- 
δόπουλον, Πασκόπουλον, Πετροκέφαλον, Πετρόπουλον, Πιζάνην, Πι- 
σκόπουλον, Σακλίκην, Σκανδολάριον, Σκλάβον, Σγουρόν, Συχωρεμέ- 
νον, Σίδερην, Σεμιτέκουλον, Στενόν, Θαλασσινόν, Θεοφύλακτον, Βα- 
ράχον, Βενέρην, Βεργίτσην, Ξηρόνημον, Τσαγκαρόπουλον καί Ύσ- 
λάνην.

Αύταί εινε εν όλίγοις αί ήμέτεραι κρίσεις επί τοΰ άρτι εκδοθέντος 
καί τόσον ενδιαφέροντος την Κρήτην συγγράμματος.

Βενετία 24-11- 1951
Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ 

ά. μ. ’Ακαδημίας ’Αθηνών

Ευαγγελίας Κ. Φραγκάκη, Συμβολή ατά Ααογραφικά 
τής Κρήτης.

“Αν ή πρόθεσις τής κ. Φραγκάκη νά διάθεση τό λαογραφικόν υλι
κόν τής ιδιαιτέρας της πατρίδος—τό όποιον, ως εκθέτει εις τον πρόλο
γόν της, συνέλεγε μετά ζωηράς στοργής από νεαρας ηλικίας—έκδίδου- 
σα τοΰτο εις ιδιαίτερον τόμον είναι λίαν επαινετή, ή πραγματοποίη- 
σις τής προθέσεως ταύτης δεν συνετελέσθη κατά τρόπον έπιστημονικώς 
χρήσιμον. Ή εντελής άποσιώπησις των πηγών, έξ ών ήντλησε, ή μη 
διάκρισις έκδεδομένων καί ανεκδότων κειμένων, ή ατελής καί συγκεχυ
μένη διαίρεσις, τής ύλης ως καί ή έλλειψις μεθοδικώς συντεταγμένου 
γλωσσάριου είναι άτέλειαι αί όποΐαι δεν εξηγούνται ευκόλως σήμερον, 
διότι καί οί δημωδώς άπτόμενοι παρομοίων εργασιών έχουν πρόχειρα 
υποδείγματα, διά νά καθοδηγηθούν. Έάν ή κ. Φραγκάκη, πριν ή προ- 
βη εις τήν έκδοσιν τοΰ βιβλίου της, συνεβουλευετο ένα ειδικόν θά έξέ- 
τεινε μέν κατά πολύ τον μόχθον της, αλλά θά κατηξίωνε καί έπιστη
μονικώς τήν συλλεγεΐσαν ύπ5 αυτής ύλην, τής οποίας ή ποικιλία καί 
ή τερπνότης είναι αναμφισβήτητοι. Τοΰτο ίσως παρέχει τήν ελπίδα τής 
ταχείας έξαντλήσεως υπό τοΰ εύρέος άναγνωστικοΰ κοινοΰ τής πρώτης 
εκδόσεως, οπότε ή συλλογεύς αναθεωρούσα τήν μέθοδόν της θά δυ- 
νηθή νά παράσχη καί εις τήν επιστήμην πραγματικήν συμβολήν.

Μ. Γ. Π.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ε. 28
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