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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

'Ιστορικός EIE 

ΑΛΥΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ GRIMANI (1698-1700) 

Εισαγωγικά. Στο σύνολο τών καταναλωτικών αγαθών, το αλάτι έπαιζε 
πάντοτε σημαντικό ρόλο, ώς απαραίτητο στοιχείο της ανθρώπινης διατρο
φής και γιατί χρησίμευε στη διατήρηση ορισμένων προϊόντων (τυρί, κρέας, 
ψάρια)1. Ή προμήθεια λοιπόν του αλατιού σε περιοχές όπου ή παραγωγή 
έλειπε ή ήταν ανεπαρκής, ήταν καθοριστική για όποιον αναλάμβανε το έργο 
αυτό. Το εμπόριο του αλατιού από τή Βενετία απέβη αποφασιστικός 
παράγοντας στην μετέπειτα οικονομική της ανάπτυξη και τό μονοπώλιο 
του άλατιοϋ, εξασφάλιζε για αιώνες την οικονομική και πολιτική της 
κυριαρχία στή Μεσόγειο2. 

Στο χώρο της 'Ανατολικής Μεσογείου, τό εμπόριο του άλατιοϋ πέρασε 
άπό πολλές φάσεις, πού συνδέονται άμιεσα μέ τις γενικότερες ανακατατάξεις 
στην περιοχή. Οί αλυκές τής Κύπρου, άπ' οπού παρήγετο μεγάλο τμήμα του 
διαθέσιμου άλατιοϋ, χάνονται οριστικά για τήν Γαληνότατη, στον πόλεμο 
του 1570-15713. ΓΓ αυτό ή δημιουργία νέων αλυκών (περιοχή Σούδας και 
Σπιναλόγγας στην Κρήτη) αποδείχτηκε Ιδιαίτερα χρήσιμη στα τέλη του 
16ου και στο πρώτο ήμισυ τοϋ Που αιώνα4. Τα τεράστια έξοδα δμως πού 
απαίτησε ó πόλεμος τής Κρήτης (1645-1669) και ή Τουρκική κατάκτηση τής 

1. Μ. Μ ο 11 a t, Géographie du sel, στον τόμο Etudes sur Γ économie et la société 
de Γ Occident médiéval Xlle-XVes, [Variorum Reprints], London 1977, σ. 1439-1441. 
Ευχαριστώ τήν καθηγήτρια κ. Χρύσα Μαλτέζου για τις διορθώσεις και τις υποδείξεις της. 

2. Για το βενετικό μονοπώλιο του άλατιοϋ βλ. J. C. Η ο e q u e t, Le sel et la 

fortune de Venise, τ. 1: Production et monopole, Lille 1978, τ. 2: Voiliers et commerce en 

Mediterranée 1200-1650, Lille 1979, μέ πλούσια βιβλιογραφία. 'Επίσης βλ. τήν ενδιαφέ

ρουσα βιβλιοκρισία του A l b e r t o T e n e n t i , Il sale nella storia di Venezia, «Studi 

Veneziani», 4(1980), σσ. 15-26. Γενικότερα για το ρόλο του άλατιοϋ στην ιστορία, βλ. το 

έργο: Le rôle du sel dans Γ histoire, μέ έπιμ. Μ. M o l l a i , 'Paris 1968. 

3. Η ο e q u e t, ο.π., τ. 1, σ. 101. 

4. Ι. Γ. Γ ι α ν ν ó π ου λ ου, Ή Κρήτη κατά τον τέταρτο Βενετοτουρκικο πόλεμο 

(1570-1571), 'Αθήνα 1978, σ. 77. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τ. Γ' 2 0 
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μεγαλονήσου συνέβαλαν στην οικονομική παρακμή της Βενετίας. Έξαλ
λου βρισκόμαστε στην εποχή πού το εμπόριο έχει αρχίσει να διεξάγεται απ' 
όλα τα έθνη της Ευρώπης και ó ανταγωνισμός για τήν ανεύρεση αγορών 
είναι μεγαλύτερος5. Κάτω άπο αυτές τις συνθήκες το εμπόριο του αλατιού 
της Πελοποννήσου, όπως και τών Έπτανήσων, σταθεροποίησε πρόσκαιρα 
τις βενετικές εμπορικές δραστηριότητες και εξασφάλισε τις προσβάσεις τής 
Βενετίας στο χώρο τής Μεσογείου. Στα πλαίσια αυτά ή πολιτική πού 
ακολούθησε ή Γαληνότατη στην Πελοπόννησο απέβλεπε στο ν* απόσπαση 
άπο τον τόπο τα παραγόμενα προϊόντα, για να διατήρηση το εμπόριο της σέ 
υψηλά επίπεδα και ν ' απόκτηση μέ αναπτυξιακά έργα σ' όλους τους τομείς 
τήν εύνοια τών κατοίκων, στοιχείο απαραίτητο για να συνεχισθή ή 
κυριαρχία της6. Ή πολιτική αυτή φαίνεται ξεκάθαρα στις εκθέσεις τών 
βενετών προβλεπτών (provveditori). Ειδικότερα, ό Francesco Grimani 
σημειώνει χαρακτηριστικά οτι μέ τα έσοδα του αλατιού θα γέμιζαν τα 
κρατικά ταμεία: Per prime si presentano le saline, che coli ' industria et 
applicatione potriamo arrichir il publico Errario7. 

Τά μέτρα πού πήρε αυτός ó προβλεπτής για τήν ενίσχυση τής 
παραγωγής του αλατιού, έχει σκοπό να παρουσίαση αυτή ή μελέτη. Ώ ς 
πηγές χρησιμοποιήθηκαν κυρίως οί επιστολές πού απηύθυναν οί υπεύθυνοι 
τών αλυκών στον F. Grimani8. Oí περισσότερες αναφέρονται στις αλυκές 
του Θερμησίου, ένώ μεγάλος αριθμός άφορα τις αλυκές τοΰ Πύργου, τών 
Λεχαινών και τής Καμενίτσας. 'Επίσης χρησιμοποιήθηκαν επιστολές τοΰ 
Grimani προς τή Σύγκλητο (dispacci)9, καθώς και δημοσιευμένες άπο τον Σ. 

5. G, L u z z a t t o , La decadenza di Venezia dopo le scoperte geografiche nella 

tradizione e nella realtà, «Archivio Veneto» 54-55 (1954), σσ. 162-181. 

6. Α. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ , ' Η·τελευταία περίοδος βενετικής κυριαρχίας (1685-

1715), στο συλλογικό δργο, 'Ιστορία τοιΰ 'Ελληνικού "Εθνους, τ. 11, 'Εκδοτική 

'Αθηνών, Αθήνα 1975, σσ. 206-209. 

7. Σ. Λ ά μ π ρ ο υ , 'Εκθέσεις τών Βενετών Προνοητών τής Πελοποννήσου έκ τών 

έν Βενετία 'Αρχείων εκδιδόμενοι, ΔΙΕΕ 5(1900), σ. 510. 

8. Α. S. V, Grimani dai Servi, b. 32, άρ. 85: «Di lettere scritte a Francesco Grimani 

Provveditor General dell' Armata in Morea in materia di sale 1699-1700». Στην 

πραγματικότητα οί επιστολές αφορούν τήν περίοδο 1698-1700. Για το αρχείο Grimani βλ. 

Σ ο φ ί α ς ' Α ν τ ω ν ι ά δ η , Συμβολή στην ιστορία τής Πελοποννήσου κατά τον 17ο 

αΙώνα, «Χαριστήριον εις Άναστάσιον Όρλάνδον», τ. 3, 'Αθήνα 1966, σσ. 153-165, Τ. 

Γ ρ ι τ σ ό π ο υ λ ο υ , Τ ο έ ν Βενετία Άρχεΐον Grimani καθ' όσον άφορα εις τήν 

Πελοπόννησον, «Πελοποννησιακά», 7(1969-70), σσ. 396-399 και Β α σ ι λ ι κ ή ς Μ π ό-

μ π ο υ - Σ τ α μ ά τ η , Συμβολή στην ιστορία τής Καλαμάτας γύρω στα 1700, Πρακτικά 

Α' Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών, 'Αθήνα 1978, σσ. 259-277. 

9. Α. S. V., Provveditori da Terra e da Mar, f. 849 και f. 850. 'Επίσης 

χρησιμοποίησα στοιχεία άπο τή σειρά Provveditori al sal, b. 349. 
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Λάμπρο εκθέσεις των άλλων προβλεπτών της Πελοποννήσου10. 
1. Οί αλυκές. Οΐ άξιολογότερες αλυκές της Πελοποννήσου ήταν τοϋ 

Θερμησίου (Thermis - Thermissi) στην επαρχία της Ρωμανίας (Provincia di 
Romania)", γνωστές στους Βενετούς ήδη άπο το 13ο αιώνα12. Το 1532 ó 
βάϊλος τοϋ Ναυπλίου Vetor Diedo στην εκθεσή του προς τή Σύγκλητο, 
αναφέρει τις αλυκές τοϋ Θερμησίου, υπολογίζοντας μάλιστα το κέρδος πού 
είχε ή Βενετία άπο την ενοικίαση τους13. Πολύ αργότερα, το 1692, ó 
προβλεπτής Gradenigo γράφει για τις αλυκές του Θερμησίου: S ' osservano 
però per gran portento della natura quelle che sono situate a Termis nel 
territorio di Napoli di Romania, essendovi un stagno d ' acqua salsa, separato 
dal mare con una spiaggia larga tre passa in circa, in cui formandosi 
superficialmente il sale nell ' estate par la forza dell ' ardor del sole, senza 
verum impiego dell ' arte, piombando poi di notte tempo al fondo vi s'intro 
ducono le persone e 1 ' estraggono con le coffe. Γι ' αυτό το «θαύμα» της 
φύσεως μιλούν όλοι οί προβλεπτές και ιδιαίτερα ό Grimani, πού υποστήριζε 
οτι ήταν οί μόνες κατάλληλες για το βενετικό μονοπώλιο: Quelle di Thermis 
sono le uniche buone per gl ' appalti della Dominante... *H περίμετρος των 
αλυκών τοϋ Θερμησίου, oí όποιες παρήγαν τό καλύτερο ποιοτικά καί 
ποσοτικά αλάτι, ικανό να τροφοδότηση τό βενετικό εμπόριο, ήταν σύμφωνα 
μέ τον προβλεπτή Emo « di 4 in 500 passi di circuito»14. 

Στην ίδια επαρχία υπήρχαν oí αλυκές τοϋ Βερβέροντα και τοϋ 
Κουμπούρνου. Οί αλυκές τοΰ Βερβέροντα (Vorvoronda), άρχισαν να καλλιερ
γούνται μέ πρόταση τοϋ προβλεπτή Marin Michiel15. Παρήγαν καλής 
ποιότητας αλάτι, άλλα ή θέση τους διευκόλυνε τό λαθρεμπόριο, πού 
διεξαγόταν ευρύτατα στις ακτές τής Πελοποννήσου16. Μέχρι τό 1698 δέν 
είχαν φρουρά, γιατί ή παραγωγή τους δέν ήταν τόσο σημαντική, πού να 
δικαιολογή πολλά έξοδα17. Ή παραγωγή ωστόσο αυξήθηκε τό 1699, 

10. Λ ά μ π ρ ο υ, ο.π., σσ. 228-251, 425-567, 605-823. Για τις αλυκές τής 

Πελοποννήσου ετοιμάζω μεγαλύτερη μελέτη σέ συνεργασία μέ τον συνάδελφο κ. Κώστα 

Τσικνάκη. Τοΰ εκφράζω και άπο έδώ θερμές ευχαριστίες για τή βοήθεια πού μου 

πρόσφερε σέ δύσκολα σημεία αυτής τής μελέτης. 

11. Για τή διοικητική διαίρεση τής Πελοποννήσου το'1700 βλ. Β. Π α ν α γ ι ω-

τ ό π ο υ λ ο υ , Πληθυσμός καί οικισμοί τής Πελοποννήσου 13ος-18ος αιώνας, 'Αθήνα 

1985, σσ. 162-170. 

12. Η ο e q U e t, ο.π., τ. 2, σ. 498. 

13. Κ. Ν. Σ ά θ α, Μνημεία 'Ελληνικής 'Ιστορίας, τ. 6, Paris 1885, σσ. 252-253. 

14. Λ ά μ π ρ ο υ, ο.π., σσ. 233-234, 510-511 καί 656. 

15. Α. S. V., Provveditori da Terra e da Mar, f. 849, άρ. 29 καί A. S. V., Grimani dai 

Servi, b. 32, άρ. 85, φ. 307r. (Στή συνέχεια oí παραπομπές: Prow. T. e. Μ. καί G. D. S.). 

16. Prow. T. e. M., f. 850, άρ. 74 καί Λ ά μ π ρ ο υ , ο.π., σ. 512. 

17. Prow. T. e. Μ., f. 849, άρ. 29. 
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γι' αυτό καν αποφασίστηκε ή εγκατάσταση υποτυπώδους φρουράς, ή οποία 
όμως δεν επαρκούσε, γιατί ή αλυκή απείχε άπό τη θάλασσα μόλις 25 passi18. 
"Οταν λοιπόν το 1699 έγινε απόπειρα κλοπής του αλατιού, οί υπεύθυνοι 
αναγκάστηκαν να ενισχύσουν τή φρουρά με κατοίκους του ΚρανιδιοΟ και να 
κατασκευάσουν αποθήκες για τή φύλαξη του προϊόντος19. Οί αλυκές του 
Κουμπούρνου (Cumburno) αποκρυσταλλώθηκαν μόλις το 1698. Το αλάτι τους 
όμως ήταν ελάχιστο και γεμάτο χώμα. Το 1700 φαίνεται ότι οί αλυκές αυτές 
παρήγαγαν περισσότερο αλάτι, γιατί οί υπεύθυνοι ζήτησαν άπό το Grimani 
να τοποθέτηση κι έκει φρουρά20. Λίγα χρόνια αργότερα το 1708, σύμφωνα με 
μαρτυρία του Emo είχαν ήδη έγκαταληφθή: In poca distanza si vede un altro 
picciolo lago detto di Comburnò, dove la natura moltiplicando il dono, 
fabrica il sale nel modo stesso, e d' egual condizione ma da molti anni se n' é 
fatta un' intiera rinunzia e giace tuttavia abbandonato. 

Στην ϊδια επαρχία υπήρχαν επίσης oí αλυκές του Παλαιόκαστροο 
(Paleocastro). Ή χρήση τους είχε άπαγορευθή άπό τή σύγκλητο, γιατί το 
αλάτι πού παρήγαν οχι μόνον ζημίωνε το βενετικό μονοπώλιο άλλα ήταν 
επικίνδυνο και στην υγεία21. Ό Grimani, μετά άπό παράκληση του 
ενοικιαστή των αλυκών του Θερμησίου Mario Stella, είχε επιτρέψει να 
καλλιεργηθούν έκ νέου, χωρίς όμως θετικά αποτελέσματα22. 

Στην επαρχία τής 'Αχαίας (provincia di Accaia) και συγκεκριμένα στο 
διαμέρισμα τής Πάτρας (territorio di Patrasso), υπήρχαν oí αλυκές τής 
Καμενίτσας (Camenizza), γνωστές στους Βενετούς άπό τις αρχές του 15ου 
αιώνα23. Το 1690 ó προβλεπτής Comer στην έκθεση του αναφέρει, οτι οί 
αλυκές τής Καμενίτσας παρήγαν άσπρο και μαύρο αλάτι και οτι ή παραγωγή 
τους μπορούσε ν ' αύξηθή24. Στή διάρκεια τής Τουρκοκρατίας τις αλυκές 
αυτές φαίνεται οτι τις διαχειριζόταν ή μονή Όμπλου, άλλα στις 26 Μαρτίου 
1696 αποφασίστηκε να περιέλθουν στο δημόσιο και σέ αντάλλαγμα να 
παρέχεται στή μονή ορισμένη ποσότητα αλατιού25. Ή παραγωγή τών 

18. G. d. S., φ. 328r. Για την ακρίβεια ή αλυκή αποτελείτο άπό δύο σώματα, πού 

απείχαν μεταξύ τους 260 passi geometrici. G. d. S., φ. 326r-v. 

19. " Ο . π . , φ. 326r-v, 320r-321r-v και 297r-v. 

20. "Ο.π., φ. 38 lv και φ. 127r-v. 

21. Λ ά μ π ρ ο υ, ο.π., σ. 657, 511 και 558. 

22. "Ο.π., και G. d. S., φ. 390r, 392r, 393r. 394r και 395r. 

23. Κ. Ν. Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο υ , ' Ιστορικόν Λεξικον τών Πατρών, Πάτραι 1959, 

σ. 61 (λ. Ά λ υ κ α ί ) και Σ. Λ ά μ π ρ ο υ, Σημειώσεις περί τής έν Πελοπόννησο) 

'Ενετοκρατίας, «Νέος Έλληνομνήμων», 20 (1926), σ. 63. 

24. Λ ά μ π ρ ο υ, ο.π. 

25. Τ ρ ι α ν τ α φ ύ λ λ ο υ ο.π., και Σ τ . Ν. Θ ω μ ό π ο υ λ ο υ , ' Ιστορία της 

πόλεως Πατρών άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 1821, εκδ. β' με έπιμ. Κ. Ν. 

Τριαντάφυλλου, Πάτραι 1950, σ. 473. 
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αλυκών της Καμενίτσας ήταν σημαντική μολονότι το αλάτι τους δέν ήταν 

της ίδιας ποιότητας με του Θερμησίου, γιατί είχε πολύ άμμο' είναι δε 

χαρακτηριστικές οι προσπάθειες πού κατέβαλε ó Grimani για να καλυτέρευ

ση τήν ποιότητα του αλατιού τους2 6. 

Στην Γδια επαρχία, στο διαμέρισμα της Γαστούνης (territorio di 

Gastugni), υπήρχαν oí αλυκές του Πύργου και τών Λεχαινών. Οί αλυκές τοΰ 

Πύργου παρήγαν μεγάλες ποσότητες αλατιού, πού ήταν ακατάλληλο για 

εξαγωγή στή Βενετία, ένώ το προτιμούσαν οί ντόπιοι καταναλωτές. Ό 

Grimani σημειώνει ότι οί αλυκές αυτές ήταν οί καλύτερες, μετά τού 

Θερμησίου2 7. Ώ ς προς τις αλυκές των Λεχαινών οί πληροφορίες μας είναι 

λιγότερες. Το 1698 δεν υπήρχε κανείς υπεύθυνος για τήν επίβλεψη τους, 

γιατί ό επιστάτης είχε πεθάνει. "Ετσι ή παραγωγή τής χρονιάς ήταν χαμηλή 

και κακής ποιότητας 2 8. Τον επόμενο χρόνο όμως ανέλαβε νέος επιστάτης, ó 

Δημήτριος Βούλγαρης, πού φρόντισε να καλλιεργηθούν καλύτερα2 9. 

Στην επαρχία τής Μεσσηνίας (provincia di Messenia) υπήρχαν oí 

αλυκές τής Μεθώνης καί τής Κορώνης, γνωστές στους Βενετούς από το 13ο 

αίώνα3 0. Το 1494 οί αλυκές τής Μεθώνης είχαν λίγα έσοδα, γ ι ' αυτό 

απαγορευόταν να πωλή άλλος αλάτι, έκτος από τον τοπικό αρμόδιο 

(deputato). 'Από τα έσοδα αυτά αποφασίστηκε να καταβληθούν 200 

δουκάτα για τήν πληρωμή των στρατιωτών καί για τήν αγορά 4.000 σταρών 

κεχριού. "Οσα χρήματα είχαν περισσεύσει δόθηκε διαταγή να χρησιμοποι

ηθούν στην επισκευή τού λιμανιού καί τών τειχών3 1. Το 1699 οί αλυκές τής 

Μεθώνης παρήγαν κακής ποιότητος αλάτι, επειδή δέν καλλιεργούνταν 

σωστά. Ό Grimani αύξησε τον αριθμό τών εργατών καί φρόντισε για τήν 

κατασκευή τάφρου (fosso), για να διοχετεύωνται τα νερά τών βροχών καί να 

μήν εισχωρούν στις αλυκές3 2. Δύο ασήμαντες αλυκές υπήρχαν ακόμα στην 

Κορώνη. Το 1699 ό Grimani επισκέφτηκε τις αλυκές αυτές άλλα διαπίστωσε 

ότι ή παραγωγή τους ήταν μόλις 230 στάρα το χρόνο, κακής ποιότητας. 

Προς όφελος όμως τοΰ μονοπωλίου έδωσε οδηγίες να φροντίζωνται 

προσεκτικότερα3 3. 

26. Prow. T. e. Μ., f. 849, άρ. 29. 

27. Λ ά μ π ρ ο υ, 'Εκθέσεις... ο.π., σσ. 511 καί 557. 

28. G. d. S., φ. 396r-v καί φ. 433r-v. 

29. "Ο.π., φ. 260. Κοντά στις αλυκές τών Λεχαινών, υπήρχαν οί αλυκές τοϋ Κοτύχι 

(Corichi), oí όποιες όμως ήταν περισσότερο ιχθυοτροφείο καί σπάνια παρήγαν αλάτι. 

Prow. Τ. e. Μ., f. 849, άρ. 29 καί f. 850, άρ. 75. 

30. Η ο e q U e t, ο.π., τ. 1, σ. 91. 

31. Γ. Σ. Π λ ο υ μ ί δ η , Συλλογή εγγράφων για τις Βενετοκρατούμενες Μεθώνη 

καί Κορώνη (1465-1502), «Πελοποννησιακά», 10(1974) σ. 163. 

32. Prow. Τ. e. Μ., f. 849, άρ. 50. 

33. G. d. S., φ. 7r καί Prow. T. e. M., f. 849, άρ. 48. 
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Έκτος άπο τίς παραπάνω αλυκές υπήρχαν βέβαια και άλλες σε 
διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου, άλλα οχι ιδιαίτερα αξιόλογες34. Ό 
ίδιος ó Grimani είχε φροντίσει να κατασκευασθούν νέες στην περιοχή τής 
'Αργολίδας, μετά άπο αίτηση του Zorzi Bubuli και του Mario Stella35. 
Φαίνεται όμως οτι αυτές οί αλυκές παρήγαν αλάτι καλής ποιότητος, άλλα 
δέν έχουμε περισσότερα στοιχεία σχετικά μέ την απόδοση τους, τήν 
περίοδο πού εξετάζουμε. 

2. Οί τεχνικές τής παραγωγής του αλατιού. Στον ορο «τεχνικές» 
περιλαμβάνονται δυο στοιχεία. Το πρώτο άφορα στο είδος τής αλυκής, πού 
προσδιορίζεται συνήθως άπο τον τρόπο τής κατασκευής της36 και το 
δεύτερο στις μεθόδους εξορύξεως και συλλογής του αλατιού37. 

ΟΙ ΑΛΥΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (1698-1700) 

34. G. d. S., φ. 22h και φ. 222r. Tò 16ο αι. μαρτυρουνται άλυκες στο βιλαέτι του 

Μυστρά, βλ. Μ α ρ ι ά ν ν α ς Κ ο λ υ β δ - Κ α ρ α λ έ κ α , Παραγωγή και εκμετάλλευση 

των αλυκών Ζακύνθου κατά το 16ο αΐώνα, ('Υπό ίκδοση στα «Πρακτικά του Α ' 

Συνεδρίου 'Επτανησιακού Πολιτισμού», Λευκάδα 3-8 Σεπτεμβρίου 1982). 

35. Στον Mario Stella άπο τη Βενετία και στον Zorzi Buduli άπο το Χάνδακα, είχαν 

παραχωρηθή κτήματα στή Ρωμανία για να κάνουν βοσκότοπους ή ριζοκαλλιέργεια ή 

αλυκές. Περισσότερα βλ. Γ. Σ. Π λ ο υ μ ί δ η, Αιτήματα και πραγματικότητες τών 

'Ελλήνων τής Βενετοκρατίας (1667-1714), τεϋχ. β', Ιωάννινα 1985, σ. 28, άρ. 143. 

36. Η ο e q υ e t, ο.π., τ. 1, σσ. 113-126, όπου αναφέρονται τα είδη τών αλυκών. 

37. Για τίς τεχνικές του αλατιού γενικότερα βλ. J a c q u e l i n H o c q u e t et J. 

C. H o c q u e t , Le vocabulaire des techniques du marais salant au Moyen Age. 

Contribution á une étude comparée des termes en usage sur les côtes de Γ Adriatique et Γ 

Atlantique, «Mélanges de Γ Ecole française de Rome», 86(1974-2), οσ. 527-552 και J. C. 

H o c q u e t , Technologie du marais salant et travail du saunier dans la lagune de Venise 

au Moyen Age, «Studi Veneziani», 9(1985), σσ. 15-41. 
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Οί ειδήσεις πού Εχουμε για το πρώτο εϊναι πολύ λίγες. Πρέπει όμως να 
σημειώσουμε οτι οί τεχνικές της παραγωγής του αλατιού παραμένουν για 
χρόνια ίδιες και οτι ή διαφοροποίηση έγκειται συνήθως στα εργαλεία38. ΓΓ 
αυτό το λόγο ή μορφή τών σημερινών αλυκών και ή διαδικασία της 
εξορύξεως τοϋ αλατιού δεν διαφέρουν σημαντικά σε σύγκριση με τήν 
κατάσταση πού επικρατούσε τήν περίοδο της Βενετοκρατίας. Οί λιγοστές 
πληροφορίες μας προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα έγγραφα πού 
αφορούν στις αλυκές του Πύργου. Οί αλυκές τροφοδοτούνταν με αλμυρό 
νερό δια μέσου αυλακιών (condotti). Στα άκρα τών αλυκών υπήρχαν τάφροι 
(fossali), στις όποιες διοχετεύονταν τα νερά τών βροχών για να μήν 
εισχωρούν στην αλυκή και αλλοιώνουν τη σύνθεση τοϋ αλατιού. Το αλάτι 
πριν είσέλθη στή φάση της εξορύξεως διερχόταν μέσα άπο ειδικά 
περάσματα (conche), για να κάθαρίση άπο τήν άμμο και τα άλλα ξένα 
σώματα (ξύλα, πέτρες). Στο σχήμα αυτό ανταποκρίνονταν και οί υπόλοιπες 
αλυκές, γιατί σ' όλες μαρτυρεΐται ή ύπαρξη χαντακιών (fossali) και στενών 
περασμάτων (conche)39. Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά, γιατί υποδηλώ
νουν τή χρήση ορισμένων απλών τεχνικών μεθόδων, πού εφαρμόζονταν στις 
αλυκές, για να παράγεται τουλάχιστον υγιεινό αλάτι. 

'Ενώ για τή μορφή τών αλυκών έχουμε λίγες μαρτυρίες, για τις 
μεθόδους τής εξορύξεως (escavatione) και τής συλλογής τοΰ αλατιού 
(raccolta), oí επιστολές μας παρέχουν άφθονες πληροφορίες, πού αφορούν 
όμως μόνο τις αλυκές τοΰ Θερμησίου. Τους καλοκαιρινούς μήνες με τή 
ζέστη άρχιζε ή συμπύκνωση τοΰ αλατιού, πού περιγράφεται παραστατικά 
άπο τον προβλεπτή Emo: Nella stagione del maggior caldo, gela la superficie 
del lago, come una tela, qual nella notte piombando al fondo lascia purgate Γ 
acque per il giorno veniente, in cui la natura rinnova Γ istesso offizio, e lo 
continua quotidiamente sin alla rinfrescata che cadendo pioggie, perde anco il 
sole della sua forza41. "Οταν το αλάτι είχε άποκρυσταλλωθή εντελώς, οί 
εργάτες έμπαιναν στην αλυκή και το μάζευαν. Πρώτα μάζευαν τήν frina, 
δηλαδή το αλάτι πού προερχόταν άπο τήν επιφάνεια τής αλυκής και πού 
σχηματιζόταν άπο τον αφρό τοΰ αλμυρού νερού. Ή frina είχε ελάχιστο 
βάρος και χρησίμευε περισσότερο «per belezza che per uso». Κατόπιν 
μάζευαν το λευκό και χοντρό αλάτι, πού ήταν και το καλύτερο, κατάλληλο 
για εξαγωγή στή Βενετία. Τελευταίο άφηναν τό αλάτι πού βρισκόταν στον 
πυθμένα τής αλυκής, μαΰρο στο χρώμα και γεμάτο λάσπη. Στην συνέχεια το 

38. J. F. Β e r g i e r, Una storia del sale, Βενετία 1984, σσ. 35-40. 

39. G. d. S., φ. 208r-v, Prow. T. e. M., f. 849, άρ. 29 και f. 850 άρ. 75. 

40. Βλ. παραπάνω, σημ. 21 τήν περίπτωση τών αλυκών τοΰ Παλαιόκαστρου. 

41. Λ ά μ π ρ ο υ , ο.π., σσ. 656-657. 



312 'Αγγελικής Πανοπούλου 

τοποθετούσαν στις όχθες της αλυκής, σχηματίζοντας μικρούς λευκούς 
σωρούς. Τα μέρη της αλυκής πού δεν είχαν άποκρυσταλλωθή παρέμεναν για 
να έξορυχθούν αργότερα. Ή ίδια διαδικασία ίσχυε και για τις περιοχές 
δπου υπήρχε πολύ λάσπη42. 

'Ακολουθούσε το μέτρημα τοϋ αλατιού με τις κόφες (mesuratione) και ή 
μεταφορά του σ' άλλο τόπο, έξω άπο την αλυκή, όπου σχηματίζονταν 
μεγάλοι σωροί (monti). Σε κάθε σωρό συγκεντρωνόταν ορισμένη ποσότητα 
αλατιού της ίδιας ποιότητας, γεγονός βέβαια πού καθόριζε και τον 
καταναλωτή, στον όποιο προοριζόταν. ' Η frina συγκεντρωνόταν ξεχωριστά 
και αποτελούσε ένα μικρό σωρό με καθορισμένο βάρος (512 στάρα)43. 

Στους πίνακες πού ακολουθούν έχει καταγραφή ó αριθμός των 
σχηματισμένων σωρών με το αντίστοιχο βάρος τους (πίνακας 1), άλλα και 
τα στοιχεία πού αφορούν την ποιότητα των σωρών με το αντίστοιχο βάρος 
τους (πίνακας 2)44. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

'Αριθμός 
σωρών 

frina 
1ος 
2ος 
3ος 
4ος 
5ος 
6ος 
7ος 
8ος 

Βάρος 
(στάρα) 

512 
3.518 
2.324 
3.569 
3.195 

2.090 
3.976 

2.662 
3.945 

'Αριθμός 

σωρών 

1ος 
2ος 

3ος 
4ος 
5ος 
6ος 

7ος 
8ος 
9ος 
10ος 

11ος 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Βάρος 
(κόφες) 

5.500 
5.500 
5.500 
5.500 
5.000 
5.500 
3.806 
5.000 
5.000 
4.500 
1.992 

Ποιότητα 

λευκό 
» 

» 

» 

» 

λίγο σκούρο 
» 

» 

λευκό 
» 

λίγο σκούρο 

Οί μεγάλοι σωροί έπρεπε να σκεπάζωνται με κεραμίδια ή πλάκες για να 
προστατεύεται τό αλάτι άπό τή βροχή, γιατί σ' αυτή τήν κατάσταση 

42. G. d. S., φ. 383r-384v, οπού αναλυτική περιγραφή των εργασιών της εξορύξεως 

του αλατιού. Σκόρπια στοιχεία υπάρχουν σ ' όλες τις επιστολές. 

43. G.d.S., φ. 391™, 341Γ, 388Γ, 401r. 

44. "Ο.π., φ. 40Κ και φ. 57r. 
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παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να καταναλωθή. Τις περισσό
τερες φορές όμως έμενε εκτεθειμένο στις κακοκαιρίες και καταστρεφόταν. 
Για ν ' ανανεώσουν λοιπόν τους σωρούς, να ξεχωρίσουν το χώμα πού είχε 
άνακατευθή κατά τη διάρκεια του μετρήματος και κυρίως για να σχηματί
σουν μια κρούστα, πού θα προστάτευε το αλάτι άπο τη βροχή, τους έβαζαν 
φωτιά, τοποθετώντας στην κορυφή κάθε σωρού φρύγανα ή άχυρα45. Ή 
φωτιά εκτεινόταν σέ βάθος μισού ποδιού, καταστρέφοντας όμως τη λευκό
τητα του αλατιού46. ' Η χρήση της φωτιάς μαρτυρεΐται έκτος άπό την 
Πελοπόννησο και σέ άλλες περιοχές47. Ό καλύτερος τρόπος βέβαια για τη 
διατήρηση τοΰ αλατιού, ήταν ή αποθήκευση του σέ ειδικά κτίρια ή 
τουλάχιστον σέ πρόχειρα υπόστεγα, τα όποια ό Grimani φρόντισε να 
κατασκευασθούν, όπως θα άναφερθή παρακάτω. 

3. Ή κατάσταση των αλυκών - μέτρα Grimani. Oí Βενετοί ήταν 
γνώστες τών προβλημάτων πού αφορούσαν τήν εκμετάλλευση των αλυκών, 
όπως φαίνεται όχι μόνο άπό τις εκθέσεις τών προβλεπτών, άλλα και άπό τις 
σχετικές επιστολές πού έχουν σωθή. Μόνιμος κίνδυνος καταστροφής της 
παραγωγής, ήταν οί βροχές και γενικότερα οί αλλαγές τών κλιματολογικών 
συνθηκών, πού τις περισσότερες φορές καθόριζαν τήν ποσότητα και τήν 
ποιότητα τού παραγόμενου προϊόντος. Οί βροχές εμπόδιζαν τήν αποκρυ
στάλλωση τοΰ αλατιού και αλλοίωναν τή σύνθεση του. Έκτος όμως άπό 
τους εξωγενείς κινδύνους, όπως οι βροχές, υπήρχαν κι' άλλοι, πού 
προέρχονταν άπό τις ϊδιες τις αλυκές, όπως ή άμμος ή ή λάσπη, πού όταν 
άναμμιγνύονταν μέ το αλάτι, κατέστρεφαν τήν ποιότητα και το χρώμα του. 
Τό καλύτερο ποιοτικά αλάτι ήταν το λευκό ως προς τό χρώμα και το χοντρό 
ως προς τή σύνθεση. 'Αντίθετα, τό αλάτι πού έβγαινε άπό τα τελευταία 
στρώματα της αλυκής, επειδή ερχόταν σέ επαφή μέ τήν άμμο ή τή λάσπη, 
είχε μαύρο χρώμα και ήταν ακατάλληλο για τό βενετικό μονοπώλιο48. 'Εδώ 
θα πρέπει να σημειωθή, ότι οί περισσότερες αλυκές βρίσκονταν σέ 
λιμνοθάλασσες, γεγονός πού ευνοούσε τήν ύπαρξη τής λάσπης. 

45. Ή φωτιά συνήθως αναβόταν λίγο πρίν βρέξη. G.d.S., φ. 55r, φ. 67r - 68r. Τις 

φωτιές έβαζαν ειδικευμένοι εργάτες, βλ. δ.π., φ. 38r, 235r, 262r. ' Επίσης βλ. Λ ά μ π ρ ο υ , 

ό\π., σ. 657. 

46. G. d. S., φ. 383ν. Καταστρεφόταν μόνο τό χρώνα τοΰ αλατιού, το όποιο βρισκό

ταν στην επιφάνεια τοΰ σωρού, ο.π., φ. 384r. 

47. Τήν ί'δια μέθοδο χρησιμοποιούσαν και στις αλυκές τών Θηβών. Κ. Δ. Μ έ ρ-

τ ζ ι ο υ, Ειδήσεις περί τής Στερεάς 'Ελλάδος έκ τών αρχείων τής Βενετίας (1690-1736), 

ΕΕΣΜ, 2(1969-70), σσ. 409-410. 

48. Οί καιρικές συνθήκες αναφέρονται σ ' όλες τις επιστολές, καθώς και οί ζημιές 

πού προκαλούσαν ή βροχή και τό χώμα στο αλάτι, (βλ. ενδεικτικά: G.d.S., 128™, 188r, 

234r, 242r, 257r, 293r, 397r - 398r). 
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Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των αλυκών, όπως θα φανή 
στη συνέχεια, καθώς και για την αύξηση της παραγωγής και την 
καλυτέρευση της ποιότητας του αλατιού, ή Βενετία έλαβε ορισμένα μέτρα. 
'Εκείνο πού τήν ενδιέφερε περισσότερο, ήταν χωρίς άλλο το αλάτι του 
Θερμησίου, γιατί τροφοδοτούσε το εμπόριο της. 'Ωστόσο οί αλυκές του 
Θερμησίου κατά τήν περίοδο 1687-1696 φαίνεται ότι παρήγαν κακής 
ποιότητας αλάτι, γιατί οί Γδιοι οί προβλεπτές του αλατιού (provveditori al 
sal), είχαν ζητήσει άπό το γενικό προβλεπτή να φροντίση για τήν 
καλυτέρευση της ποιότητας του. «Onde raccomandiamo al zelo di V. E. il 
stabilire gl' opportuni acio li sali in avenire siano spediti, asciuti, netti, 
bianchi...»49. Γι ' αυτό το λόγο θα πρέπει ó Grimani φθάνοντας στην 
Πελοπόννησο να ζήτησε άπό τους προβλεπτές κάθε επαρχίας50, να του 
εκθέσουν τήν κατάσταση των αλυκών καθώς και τα μέτρα πού πρότειναν για 
τήν άμεση επίλυση τών προβλημάτων. Αυτό συμπεραίνεται άπό τις 
επιστολές τών παραπάνω προβλεπτών προς τους επιστάτες τών αλυκών, στις 
όποιες μεταβίβαζαν τις οδηγίες τού Grimani και άπό τις απαντητικές 
επιστολές τών επιστατών, στις όποιες ανέφεραν αναλυτικά τήν κατάσταση 
κάθε αλυκής, καθώς και τα μέτρα πού έπρεπε να ληφθούν, για ν5 αύξηθή ή 
απόδοση της51. Τήν περίληψη αυτών τών επιστολών χρησιμοποιεί ό 
Grimani στην εκθεσή του προς τή Γαληνότατη και στην αλληλογραφία του 
(dispacci), μέ τή βενετική Σύγκλητο. 

Ώ ς προς τις αλυκές τού Θερμησίου οί υπεύθυνοι είχαν επισημάνει Οτι 
τρεις ήταν οί κυριότερες αιτίες της καταστροφής τής ποιότητας τού 
προϊόντος. Πρώτα άπ' όλα οί εργάτες, όταν μάζευαν το αλάτι, έμπαιναν 
στην αλυκή ó ένας πίσω άπό τον άλλο. Συνέπεια αυτού τού γεγονότος, ήταν 
ó δεύτερος να μαζεύη τα υπολείμματα του αλατιού, πού άφηνε ó πρώτος και 
έτσι να καθυστερήται ή εξόρυξη και να είσχωρή περισσότερο χώμα στο 
αλάτι, αφού όλοι βάδιζαν στο ίδιο μέρος. Ό Grimani έδωσε αμέσως εντολή 
να μπαίνουν οί εργάτες στις αλυκές σέ παράλληλες σειρές (in linea) και όχι 
ό ένας πίσω άπό τον άλλο52. Δεύτερη αιτία ήταν το οτι οί μικροί σωροί 
σχηματίζονταν στις όχθες τής αλυκής, επάνω σέ υγρό χώμα, το όποιο 
ανακατευόταν εύκολα μέ το αλάτι. ' Ο Grimani πρότεινε να λιθοστρωθοΰν οί 
όχθες τών αλυκών μέ πλάκες ή μέ ξύλα βελανιδιάς54. 'Υπήρχε βέβαια ή 
λύση τής φωτιάς και στους μικρούς σωρούς, αλλά το μέγεθος τους εμπόδιζε 

49. Α. S. V., Provveditori al sal, b. 349, φ. 401r. 

50. Π α ν α γ ι ω τ ό π ο υ λ ο υ , ο.π., σ. 163. 
51. G.d.S., φ. 187r - 189ν, 206r - 208ν, 396r-v, 433r-v. 

52. "Ο.π., φ. 397r - 398r και Prow. Τ. e. M., f. 849, αρ. 29. 
53. Prow. T.e.M., f. 850, άρ. 99. 
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κάτι τέτοιο, γιατί το αλάτι, όπως ήταν υγρό και λιγοστό, εύκολα θα 
ρευστοποιούταν54. 'Ακόμα και ó τόπος, πού συγκέντρωναν τους μεγάλους 
σωρούς, έπρεπε να είναι λιθοστρωμένος. Ό Grimani έδωσε εντολή να 
μεταφερθούν πλάκες άπο το Κρανίδι, άλλα δέν πρόλαβε να τελείωση το έργο 
αυτό, επειδή δέν υπήρχαν πλοία να τις μεταφέρουν55. Ή τρίτη αίτία της 
καταστροφής του αλατιού ήταν τα νερά τών βροχών. "Οπως ήδη έχει 
άναφερθή, δημιουργούσαν χείμαρρους, οί όποιοι εισχωρούσαν στην αλυκή 
και προξενούσαν μεγάλες ζημιές στο αλάτι56. Ό Grimani αποφάσισε να 
κατασκευασθή ανάχωμα στις όχθες τών αλυκών και γύρω άπ' αυτό ν ' 
άνοιχθή χαντάκι (fosso), για να διοχετεύωνται έκεϊ τα νερά τών βροχών. Τό 
χαντάκι αυτό κατασκευάστηκε τό 1699 και είχε μισό πόδι βάθος, πλάτος 6,4 
πόδια και μήκος 683 passi57. 

Στις αλυκές τοΰ Πύργου ή κατάσταση ήταν διαφορετική. Μέ τό να 
βρίσκωνται στο Κυπαρισσιακό κόλπο, εύκολα προσβάλλονταν άπο τους 
άνεμους, πού μετέφεραν τήν άμμο μέσα στο αλάτι. 'Επιπλέον δίπλα στις 
αλυκές υπήρχε τό ιχθυοτροφείο Μαυροβίτσα (Maurovizza), πού τα νερά του 
πολλές φορές φούσκωναν και πλημμύριζαν τις αλυκές. Στην έκθεση του ó 
επιστάτης τών αλυκών τοΰ Πύργου, Giovanni Battista Milichi, αναφέρει ότι 
για να καλυτέρευση ή ποιότητα τοΰ αλατιού,, έπρεπε τα αυλάκια (condotti) 
να είναι καλά ανοιγμένα για να διέρχεται άνετα τό νερό. 'Επίσης θα έπρεπε 
στο κάτω μέρος τών στενών περασμάτων (conche) να τοποθετηθούν μάρμαρα 
για να μήν περνάη το χώμα μαζί μέ το αλάτι. Συγχρόνως στις άκρες τών 
αλυκών, έπρεπε να υπάρχουν χαντάκια (fossali), για να διοχετεύωνται τα 
νερά τών βροχών. 'Επισημαίνει ακόμα οτι πολλές καταστροφές προξενού
σαν οι κοντινές καλλιέργειες, γιατί το καλλιεργημένο έδαφος εύκολα 
παρασυρόταν μέ τις βροχές και εισχωρούσε στην αλυκή58. Τό γεγονός αυτό, 
είχε ήδη παρατηρήσει ó προβλεπτής Gradenigo στις αλυκές τοΰ Θερμη-
σίου59. Μερικές φορές μάλιστα οί καλλιεργητές χρησιμοποιούσαν τό νερό 
τών αυλακιών (condotti) και οί αλυκές ξεραίνονταν. 'Επίσης τα ζώα τους 
(βόδια, πρόβατα) έμπαιναν στα αυλάκια, προκαλώντας μεγάλες ζημιές60. Ό 
Grimani φρόντισε μέ διαφόρους τρόπους ν ' αύξηση τήν απόδοση τών 
αλυκών του Πύργου. "Ετσι τοποθετήθηκαν μάρμαρα στις conche και 

54. G.d.S., φ. 383r - 384r. 

55. Λ ά μ π ρ ο υ, ο.π., σσ. 511, 557 και G.d.S., φ. 348r - 350ν και 363r-v. 

56. Λ ά μ π ρ ο υ, ο.π., σ. 234. 

57. G.d.S., φ. 347r-v. 

58. Prow. T.e.M, f. 849, dp. 29 και G.d.S., φ. 208r-v. 

59. Λ ά μ π ρ ο υ , ο.π., σ. 234. 

60. G.d.S., φ. 347r-v. 
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λιθοστρώθηκαν οί άκρες των αλυκών61. Κατασκευάστηκαν ακόμα πρόχειρα 
υπόστεγα για να προστατεύεται το αλάτι άπο τις κακοκαιρίες. Παρόλα αυτά, 
το αλάτι τους, δεν ήταν ακόμα κατάλληλο για το βενετικό εμπόριο και 
χρησίμευε μονάχα στην τοπική κατανάλωση62. Τα ίδια μέτρα έλήφθηκαν 
και για τις αλυκές των Λεχαινών με την κατασκευή καλυβών με άχυρα για να 
προστατεύεται το αλάτι63. Ό επιστάτης τους Δημήτριος Βούλγαρης 
διαμαρτυρόταν γιατί θα έπρεπε να τοποθετηθούν σ' δλες τις conche 
μάρμαρα και οχι μόνο σέ μία. Ζητούσε ακόμα ν ' αύξηθή ó αριθμός των 
εργατών, γιατί οί υπάρχοντες δέν επαρκούσαν64. 

Στίς αλυκές της Καμενίτσας τα προβλήματα ήταν λιγότερα65. Ό 
Grimani φρόντισε κι' έκεΐ να τοποθετηθούν στίς conche σανίδες βελανι
διάς66 και απαγόρευσε στους κατοίκους να κόβουν το σχΐνο, πού φύτρωνε 
στις όχθες τών αλυκών και τις προστάτευε άπο την άμμο πού μετέφεραν οί 
άνεμοι67. Στίς αλυκές τού Βερβέροντα επίσης κατασκευάστηκαν δυο 
καλύβες για ν* αποθηκεύεται το αλάτι68 και στίς αλυκές της Μεθώνης 
αυξήθηκε ό αριθμός τών εργατών, σκάφτηκε το χαντάκι (fosso) πού τις 
περιέβαλε και στερεώθηκαν οί conche69. 

4. Οί εργαζόμενοι στίς αλυκές. 'Ή εξόρυξη τού αλατιού, ή μεταφορά 
του και ή συγκέντρωση του σέ σωρούς, ήταν εργασίες πού απαιτούσαν 
μεγάλο αριθμό εργατών μέ αντοχή. Ό εργάτης τών αλυκών δούλευε συχνά 
κάτω άπό άσχημες καιρικές συνθήκες και έπρεπε να γνωρίζη καλά τή 
διαδικασία της παραγωγής τού αλατιού: πότε ήταν ή κατάλληλη εποχή για 
να έξορυχθή, πώς έπρεπε να καθαρίζεται τό αλάτι και πότε έπρεπε ν ' 
ανάβεται ή φωτιά στους σωρούς. Λίγοι ήταν οί ειδικευμένοι εργάτες 
(salinen). Oí κάτοικοι της Πελοποννήσου προτιμούσαν να καλλιεργούν τή 
γή τους, παρά να έργάζωνται στίς αλυκές, άπ' δπου αποκόμιζαν λιγότερα 
κέρδη70. 'Ωστόσο ó ειδικευμένος εργάτης ήταν απαραίτητος στίς αλυκές, 

61. G.d.S., φ. 129r-v και Λ ά μ π ρ ο υ , οπ., σ. 557. 

62. Λ ά μ π ρ ο υ, ο.π., σσ. 511 και 557. 

63. Prow. T.e.M., f. 850, dp. 75. 

64. G.d.S., φ. 189r-v. 

65. "Ο.π., φ. 396r-v και 433r-v. 

66. Μέ το τρόπο αυτό καθαριζόταν καλύτερα το αλάτι. Prow. T.e.M., f. 849, αρ. 29. 

Ό επιστάτης τών αλυκών (soprastante) έγραφε οτι τα άλατοπήγια ήταν 164 και δέν 

έφτανε ή μία κολόνα πού τοϋ έστειλαν για να στερέωση τις conche και ότι χρειαζόταν 

ακόμα εξι. G.d.S., φ. 130r και 144r. 

67. Prow. T.e.M., f. 849, άρ. 29. 

68. G.d.S., φ. 324r - 325r. 

69. Prow. T.e.M., f. 849, άρ. 50. 

70. G.d.S., φ. 258r. 
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γιατί γνώριζε καλύτερα άπ* όλους τα μυστικά της καλλιέργειας τοΰ αλατιού 
και πολλές φορές χρειαζόταν οί ηλικιωμένοι εργάτες να συμβουλεύουν τους 
επιστάτες (soprastanti)71. Θα πρέπει να διευκρινισθή, οτι ή εκμετάλλευση 
τών αλυκών δέν γινόταν με τον ίδιο τρόπο άπα τους Βενετούς. Κάθε μία άπ' 
αυτές εΐχε ορισμένες ιδιαιτερότητες, πού χρειάζεται εδώ να επισημανθούν. 

Στις αλυκές του Θερμησίου, έκτος άπο το μόνιμο προσωπικό (επιστά
της, φύλακες), την περίοδο της εξορύξεως καί της συλλογής του αλατιού, 
απασχολούνταν περίπου 600 εργάτες72. Τους εργάτες αυτούς όφειλε να 
συγκέντρωση τό δημόσιο από τα κοντινά χωριά, υποχρεώνοντας τους 
κατοίκους τους να εργασθούν στις αλυκές. Ή συγκέντρωση όμως ενός 
μεγάλου αριθμού εργατών δύσκολα μπορούσε να έπιτευχθή, γιατί οί 
περισσότεροι από τους εργάτες κατοικούσαν σέ ορεινές περιοχές, απρόσι
τες στους Βενετούς υπαλλήλους. 'Εξάλλου ήταν έντονη ή αντίδραση τού 
πληθυσμού, γιατί ουσιαστικά επρόκειτο για πραγματική αγγαρεία. "Ετσι 
ανέθεσαν τό έργο αυτό στους πρώτους καί στους γέροντες κάθε χωριού 
(primati et vecchiardi). ' Η τακτική αυτή τής Βενετίας δέν μας είναι άγνωστη. 
"Εφαρμόστηκε καί σ* άλλες κτήσεις της, μέ σκοπό ν' απόκτηση τήν εύνοια 
ορισμένων ανθρώπων, ικανών να επηρεάζουν τα λαϊκά στρώματα σέ 
περίπτωση πολεμικής συγκρούσεως μέ τους Τούρκους καί τό σπουδαιότερο 
να φανή στον πληθυσμό οτι οί Βενετοί μοιράζονται τις εξουσίες τους μέ τις 
τοπικές αρχές73. Λίγο πριν άρχίση ή εξόρυξη τοΰ αλατιού, ô επιστάτης 
ζητούσε άπό τους επικεφαλής τών χωριών, τα όποια ήταν υποχρεωμένα να 
παρέχουν εργασίες για τις αλυκές, κατάλογο υπογραμμένο άπό τον παπά τού 
χωριού, όπου αναγραφόταν ό αριθμός τών κατοίκων, πού ήταν ικανοί να 
εργασθούν74. 

71. G.d.S., φ. 127r-v. Σε κάθε αλυκή είχε τοποθετηθή ένας δημόσιος υπάλληλος, πού 

εκτελούσε χρέη επιστάτη (soprastante) καί ήταν επιφορτισμένος να άλληλογραφή μέ τον 

Grimani. Oí αρμοδιότητες του εκτείνονταν σ ' όλες τις φάσεις τής παραγωγής τοΰ 

αλατιού: Καλλιέργεια, συγκέντρωση εργατών, φόρτωμα του άλατιοϋ στα πλοία, αποστο

λή δειγμάτων άλατιοϋ στον γενικά προβλεπτή (mostra) κ.ά. Παραθέτω τα ονόματα τών 

επιστατών πού βρίσκονται στις κυριώτερες αλυκές: 

Πύργου; Giovanni Batista Milichi. Λεχαινών: Δημήτριος Βούλγαρης. Καμενίτσας: Giacomo 

Corner. Θερμησίου: Giovanni Andrea Corner, Τοϋ Βερβέροντα ήταν υπεύθυνος ó Lorenzo 

Giavarina capitano dell' ordinanze. Για τις αλυκές του Θερμησίου, κύριος υπεύθυνος ήταν 

ó Alberto Albertini governador dell' armi. Σημαντικές αρμοδιότητες είχαν επίσης oí 

provveditori κάθε επαρχίας και oí rettori. Βλ. καί Π α ν α γ ι ω τ ό π ο υ λ ο υ , ο.π., σ. 163 

72. Prow. T.e.M., f. 849, άρ. 29. 

73. Γ. Σ. Π λ ο υ μ ί δ η, Οί Βενετοκρατούμενες ελληνικές χώρες μεταξύ τοϋ 

δεύτερου και τοϋ τρίτου τουρκοβενετικοϋ πολέμου (1503-1537), 'Ιωάννινα 1974, σ. 62. 

Π α ν α γ ι ω τ ό π ο υ λ ο υ , ο.π., σ. 151 καί Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ , ο.π., σ. 209. 

74. G.d.S., φ. 117™. 
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Στον πίνακα 3, συγκεντρώνονται τα ονόματα των χωριών και ό αριθμός 
τών εργατών, πού απασχολήθηκαν στις αλυκές του Θερμησίου το 170075. 

Ό αριθμός τών εργατών δέν ήταν σταθερός. "Αλλαζε ανάλογα μέ τις 
ανάγκες της παραγωγής και μέ τη συμμετοχή τών εργαζομένων. Γ Γ αυτό το 
λόγο, ό επιστάτης κρατούσε αναλυτική κατάσταση τών παρόντων και τών 
απόντων άπό την εργασία, π.χ. του Θερμησίου76. 

'Επιπλέον οί τοπικές αρχές όφειλαν εκ τών προτέρων να προσδιορί
σουν τις ποσότητες, πού μπορούσε να συγκέντρωση κάθε χωριό, καθώς καί 
το ποσό της αμοιβής τών εργαζομένων. Στον ακόλουθο πίνακα 4 αναγράφε
ται ή αμοιβή τών εργαζομένων στις αλυκές του Θερμησίου σέ αναλογία μέ 
τήν ποσότητα συγκεντρωμένου αλατιού77. 

Έκτος όμως άπό τους εργάτες, πού προέρχονταν άπό τήν επαρχία της 
Ρωμανίας, στην εξόρυξη τοΰ αλατιού συμμετείχαν και 100 Ύδριώτες. Τους 
εργάτες αυτούς έφερνε ό ενοικιαστής τών αλυκών τοΰ Θερμησίου, μέ 
βάρκες άπό τήν τουρκοκρατούμενη "Υδρα, κλείνοντας μαζί τους ειδική 
συμφωνία, επειδή εργάζονταν περισσότερο άπό τους υπόλοιπους. Οί οροί 
αυτής της συμφωνίας ήταν πρώτον, να έργάζωνται σέ καθορισμένα μέρη της 
αλυκής, όπου δέν υπήρχε λάσπη καί δεύτερον να πληρώνωνται κάθε 
Σάββατο78. Τις περισσότερες φορές δμως οί εργάτες δέν παρουσιάζονταν 
στις αλυκές. Πολλές φορές μάλιστα δέν εμφανίζονταν ολόκληρα χωριά, 
γιατί οί άνθρωποι αυτοί ήταν αναγκασμένοι να δουλεύουν κάτω άπό τήν 
πίεση τής ξένης εξουσίας, εγκαταλείποντας τις δικές τους καλλιέργειες. Οί 
Βενετοί σ' αυτές τις περιπτώσεις έπαιρναν δραστικότερα μέτρα. Το 
συνηθέστερο φαινόμενο ήταν να στέλνουν τους dragoni για να τους 
συλλάβουν. Βέβαια αυτή ή επιχείρηση δέν ήταν καθόλου εύκολη, επειδή το 
σώμα τών dragoni ήταν μικρό καί τα σπίτια τών εργατών βρίσκονταν σέ 
ορεινές περιοχές, πού απείχαν πολύ μεταξύ τους. 'Αλλά καί κατά τή 
διάρκεια τής εξορύξεως τοΰ αλατιού υπήρχαν προβλήματα. Οί εργάτες 
πολλές φορές αρνούνταν να εργασθούν καί έμεναν έξω άπό τις αλυκές. Σέ 
τέτοιου είδους καταστάσεις, οί Βενετοί έστελναν τους dragoni για να τους 
επιβλέπουν σ' ολη τή διάρκεια τής εργασίας79. 

Ή πληρωμή τών εργατών, πού ήταν 4 σόλδια για κάθε κόφα άλατιοΰ, 
γινόταν κάθε Σάββατο άπό το ταμείο (camera) τής περιοχής. 'Αρχικά οί 
Βενετοί έδιναν τα χρήματα στους γέροντες κάθε χωριού, άλλα στή συνέχεια, 

75. "Ο.π., φ. 81r. 

76. "Ο.π., φ. 410r. 

77. "Ο.π., φ. 69r. 

78. "Ο.π., φ. 74r - 75ν, 76r - 77r 93r - 94r. 

79. "Ο.π., φ. 274r - 275r, 258r, 270, 27!r, 407r-v. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΙΟ 

Χωριά 

Castri 

Cranidi 

Forni 

Didimo 

Balabani 

Ilia 

Lucaiti 

Aga 

Fanari 

Adami 

Ligurio 

Κάτοικοι 

60 

118 

31-

28 

19 

9 

5 

7 

33 

29 

47 

Χωριά 

Iri 

Rado 

Belessi-Licaparti-
Passá-Masomata 

Apathia 
Catara 
Damala 
Paraschievi 
Methena 
Poro 

Κάτοικοι 

Zarchi 

ZúvoXc 

33 

8 
12 

16 
11 
8 

34 
6 

41 
36 

) 591 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Χωριά Ποσότητα "Αμοιβή Χωριά 

(κόφες) (λίρες:σόλδια) 

Ποσότητα 

(κόφες) 

Αμοιβή 

(λίρες:σόλδια; 

Castri 

Forni 

Didimo 

Balabani 

Illia 

Lucaiti 

Fanari 

Adami 

Ligurio 

Iri 

Belessi-Licoparti-

-Zarchi 

5.368 

1.935 

2.304 

1.155 

762 

334 

2.187 

1.710 

2.782 

1.810 

720 

1.073:12 

387 

460:16 

231 

152:8 

66:16 

437:8 

342 

556:8 

362 

144 

Passá-Masomata 

Catara 

Damala 
Paraschievi 

Methena 

Poro 

Cranidi 

Apatia 

Rado 

Aghá 

Idrioti 

1.042 

432 

2.436 

350 

2.799 

1.776 

7.032 

800 

596 

354 

6.413 

208:8 

86:8 

487:4 

70 

559:16 

355:4 

1.406:8 

160 

119:4 

70:16 

1.282:12 
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επειδή είχαν παρατηρηθή ατασθαλίες, τα έδιναν κατευθείαν στους εργάτες™ 

Στις αλυκές της Καμενίτσας δούλευαν 41 εργάτες (salinen) κάτοικοι του 

χωρίου, με τη συμφωνία να παίρνουν το 1/4 της παραγωγής. Τήν ποσότητα 

αυτή πουλούσαν στο δημόσιο 45 λίρες καί 18 σόλδια για κάθε μόδιο8 1. 

Σε επιστολή'τους προς τον Grimani oí εργάτες αναφέρουν ότι, μολονότι 

το προνόμιο αυτό τους είχε δοθή άπό τον προβλεπτή Zeno τον 'Ιούνιο 

του 1693, άπό τότε ώς το 1699 δεν είχαν πληρωθή καί ζητούσαν από τον 

προβλεπτή να τους πλήρωση, για να θρέψουν τις πτωχές οικογένειες τους 8 2. 

Ώ ς προς τις αλυκές του Βερβέροντα ó Grimani αναφέρει στα dispacci, 

οτι δούλευαν έκεΐ 13 εργάτες, πού είχαν τα παρακάτω προνόμια. Εισέπρατ

ταν τα κέρδη τοΰ 1/4 της παραγωγής, τα όποια πουλούσαν προς 4 λίρες κάθε 

στάρο, ενώ συγχρόνως τους είχε παραχωρηθή γη, εκτάσεως 176 campi 

padovani8 3. Ά π ό επιστολή όμως των νέων εργατών στις αλυκές αυτές 

πληροφορούμαστε οτι τα προνόμια ήταν περισσότερα, γιατί ζητούσαν άπό 

τον Grimani τα έξης: α) Να πληρώνωνται άπό το ταμείο (camera) του 

Ναυπλίου, στο τέλος της συγκεντρώσεως τού αλατιού, β ) Να τους 

παραχωρηθούν τα δυο ζευγάρια γης, πού πριν άνηκε στον Τούρκο 

Μουσταφά πασά. γ ) Να μήν εκτελούν χρέη φύλακα στις αλυκές, ούτε να 

συμμετέχουν στις τεχνικές εργασίες καί να διοικούνται άπό τον υπεύθυνο, 

πού θα διόριζε ό Grimani. δ ) Να παίρνουν ένα στάρο αλάτι ó καθένας για το 

σπίτι του. ε ) Ν ' απαλλαγούν άπό τους φόρους αυτοί καί τα ζώα τους καί ς ) 

να δουλεύουν μόνο στις αλυκές τοΰ Βερβέροντα. "Ολα αυτά τα προνόμια, 

σημειώνεται στο έγγραφο, τα είχαν καί οί προηγούμενοι εργάτες (salinen), 

μέ τή διαφορά όμως, οτι οί τελευταίοι πληρώνονταν 5 σόλδια το μετριτίκι, 

ενώ αυτοί ζητούσαν μόνο 3 σόλδια 8 4. 

Ά π ό τα στοιχεία πού διαθέτουμε συμπεραίνεται ότι οί Βενετοί δέν 

πλήρωναν τακτικά τους εργάτες. Σέ επιστολή λ.χ. προς τον Grimani, οί 

εργάτες (salinen) τών Λεχαινών γράς?ουν: «...και να μας επλαχνιθις και εμάς 

ωσάν και τους απωόελιπους δια να πλερωθούμε και εμις ο δουλι σου γατί μας 

υρθαν εφερως πωλα βαριτα υστα χωριγα μας και να μας ελιπιθις...»*5. 

5. Ή ενοικίαση τών αλυκών. Ή Βενετία δέν εισέπραττε τα κέρδη άπό 

τό μονοπώλιο τού αλατιού απευθείας, άλλα είχε εφαρμόσει τό σύστημα της 

80. "Ο.π., φ. 69r καί 95r - 96ν. 

81. Prow. T.e.M., f. 849, αρ. 29. 

82. G.d.S., φ. 258r 

83. Prow. T.e.M., f. 849, άρ. 29. 

84. G.d.S., φ. 307r. 

85. "Ο.π., φ. 28Ir. 
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ενοικιάσεως τών αλυκών, υστέρα από δημοπρασία86. Την ίδια τακτική 
ακολουθούσε και ώς προς τους άμεσους και έμμεσους φόρους, την 
εκμετάλλευση τών ιχθυοτροφείων καί τών άλλων μονοπωλίων. Ό θεσμός 
αυτός εξυπηρετούσε ώς ε να βαθμό τη Γαληνότατη, γιατί έτσι απέφευγε τις 
δαπάνες για τον διορισμό φοροεισπρακτόρων, άλλα άφηνε συγχρόνως 
περιθώρια εκμεταλλεύσεως τών φορολογουμένων άπο τους ενοικιαστές τών 
φόρων87. 

Στην περίπτωση τών αλυκών οί οροί της ενοικιάσεως δεν ήταν ίδιοι σ' 
όλες τις βενετικές κτήσεις. 'Ανάλογα με τις Ιδιομορφίες κάθε περιοχής ή 
ανάλογα μέ τήν παραγωγικότητα τών αλυκών καί τήν ποιότητα του άλατιοΰ, 
οί όροι τής εκμισθώσεως προσαρμόζονταν, χωρίς όμως ν ' άλλάζη ó 
κεντρικός σκελετός88. Ειδικά για τις αλυκές τής Πελοποννήσου απουσιά
ζουν τουλάχιστον στις επιστολές οί δροι τής ενοικιάσεως. Σέ μία επιστολή 
όμως του ενοικιαστή τών αλυκών του Θερμησίου Mario Stella επισημαίνον
ται άφθονα στοιχεία για τους ορούς, μέ τους οποίους είχε αναλάβει τήν 
εκμετάλλευση τών παραπάνω αλυκών: 1 ) Του είχαν παραχωρηθή οί αλυκές 
του Θερμησίου καί τό μονοπώλιο τών επαρχιών τής Ρωμανίας καί τής 
Μονεμβασίας, μέ τήν υποχρέωση να πουλά τό αλάτι δύο σόλδια τή λίμπρα. 
2 ) ΤΗταν υποχρεωμένος ν ' άναλάβη τα έξοδα τής εξορύξεως καί τής 
μεταφοράς του αλατιού στον τόπο του μονοπωλίου. 3 ) "Επρεπε να 
συνεισφέρη στο δημόσιο ταμείο κάθε χρόνο τό ποσό τών 12.000 ρεαλίων, σέ 
δύο δόσεις. 4 ) "Οταν ή παραγωγή ήταν μεγαλύτερη άπό εκείνη πού 
χρειαζόταν τό μονοπώλιο, οφείλε να χορηγή στον Δόγη, 10.000 στάρα τό 
χρόνο. 5 ) Τό δημόσιο αναλάμβανε να συγκέντρωση τους κατοίκους τών 
χωριών, πού ήταν υποχρεωμένοι να δουλεύουν στις αλυκές, καθώς καί τήν 
καταβολή τής αμοιβής τους. 6 ) "Επρεπε να συμβάλλη στή δίωξη του 
λαθρεμπορίου. 7 ) Για τις ανάγκες τής Κορίνθου θα φρόντιζε τό δημόσιο να 
παραδίδη ορισμένη ποσότητα άπό τό αλάτι τής Πάτρας. 8 ) Στην 
περίπτωση πού τό αλάτι περίσσευε, έκτος άπό αυτό πού εξυπηρετούσε τις 
ανάγκες του μονοπωλίου καί έκτος άπό τό δώρο τών 10.000 σταρών, ήταν 
υποχρεωμένη ή Βενετία ν ' άγοράζη το περίσσευμα προς 1,5 λίρες το στάρο. 

86. Α. Π. Ά ρ χ ο ν τ ί δ η , Ή Βενετοκρατία στή Δυτική 'Ελλάδα (1684-1699). 

Συμβολή στην ιστορία τής περιοχής του 'Αμβρακικού κόλπου καί τής Αιτωλοακαρνα

νίας, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 89. 

87. Χ ρ ύ σ α ς Ά . Μ α λ τ έ ζ ο υ, Λατινοκρατούμενες 'Ελληνικές χώρες. 

'Επτάνησα, στο συλλογικό έργο 'Ιστορία του 'Ελληνικού "Εθνους, τ. 10, 'Εκδοτική 

'Αθηνών, 'Αθήνα 1974, σ. 227. 

88. Μέ βάση τους όρους ενοικιάσεως τών αλυκών τής Λευκάδας, (ή έκδοση άπό τον 

Κ. Γ. Μ α χ α ι ρ ά , Ή Λευκός έπί'Ενετοκρατίας 1687-1797, "Αθήνα 1951, σσ. 172-189), 

μπορούμε να κάνουμε κάποιες συγκρίσεις. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τ Γ' 21 
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9 ) Για τις ανάγκες της Τριπολιτσάς καν του Μυστρα δεν ήταν υποχρεωμέ
νος να πουλά λιανικώς89. 

Με την ενοικίαση των αλυκών ή Βενετία αγόραζε το αλάτι άπο τους 
ενοικιαστές (appaltadori) 2 σόλδια και κατόπιν το πουλούσε, ανάλογα με 
την ποιότητα του, μέχρι και 10 σόλδια90. 

6. Ή παραγωγή του αλατιού. Στην περίπτωση της παραγωγής του 
αλατιού χρειάζεται να τονισθούν δύο στοιχεία, πού παίζουν αποφασιστικό 
ρόλο στον καθορισμό της ποιότητας του. Το πρώτο σχετίζεται με τις 
καιρικές συνθήκες, πού συνήθως αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα κάί 
επηρεάζουν την παραγωγή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οί 
αλυκές τοΰ Θερμησίου, πού τό 1699 μέ δυσκολία παρήγαν κάποια μικρή 
ποσότητα αλατιού και αυτό κακής ποιότητας εξαιτίας των συνεχών 
βροχών91. Τό δεύτερο στοιχείο άφορα τον ανθρώπινο παράγοντα και τή 
συμμετοχή του στην εκμετάλλευση των αλυκών. "Ετσι ή κακή διαχείριση, ή 
έλλειψη προσωπικού και εργατών καθορίζουν, ως ενα βαθμό, τήν αυξομείω
ση τής παραγωγής. 

Τα τεκμήρια πού διαθέτουμε για τή παραγωγή τών αλυκών τής Πελο
ποννήσου παρουσιάζουν 'ένα σημαντικό μειονέκτημα. Λείπουν τα ποσοτικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Στην Καμενίτσα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Στον Πύργο 

Έτος Ποσότητα 

(σέ στάρα) (σε λίμπρες) 
Έτος Ποσότητα 

(σέ κουβελόπουλα) (σέ λίμπρες) 

1696 

1697 

1698 

1699« 

1700
93 

2.939 

3.106'/
2 

3.652 '/
2 

2.340 

3.031 

420.277 

444.744 

522.236 

334.620 

433.433 

1698 

1699*> 

1700
95 

21.740 

24.629 

27.00 

326.100 

369.435 

404.000 

89. G.d.S., φ. 436r-v. 

90. Μ α χ α t ρ α, ο.π., σ. 174. 

91. G.d.S., φ. 242r - 243r, 244r-v, 256r, 26Ir. 

92. "Ο.π., φ. 224r. 

93. "Ο.π., φ. 4r. Μετατρέπω το τοπικό μέτρο σέ λίμπρες, για να είναι δυνατή ή 

σύγκριση. 

94. G. d. S., φ. 207r. 

95. "Ο.π., φ. 4r. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Στα Λεχαινά Στο Θερμήσι 

Ετος Ποσότητα "Ετος Ποσότητα 

(σε κουβελόπουλα) (σε λίμπρες) (σε κόφες) (σε λίμπρες) 

169996 36.662 489.930 1698 42.844 6.426.600 

170097 10.222 153.330 169998 — — 

1700" 56.892 8.533.800 

δεδομένα για τήν παραγωγή τους κατά την περίοδο πριν το έτος 1698, πράγ
μα πού δεν μας επιτρέπει τις συγκρίσεις και τήν εξαγωγή ασφαλέστερων 
συμπερασμάτων. Χρειάζεται επίσης να διευκρινισθή ότι ή περίοδος μετά το 
1700, για τήν οποία τα στοιχεία της παραγωγής του αλατιού είναι πλουσιό
τερα, δεν ερευνήθηκε, καθώς κάτι τέτοιο ξεπερνούσε τις δυνατότητες αυτής 
της εργασίας. "Ετσι οί προσεγγίσεις πού θα επιχειρηθούν παρακάτω, 
περιορίζονται στα χρόνια 1698-1700, βραχύ βέβια διάστημα, αρκετό όμως 
για ασφαλείς αναλύσεις. 

Στους πίνακες 5, 6, 7 και 8 £χουν συγκεντρωθή στοιχεία για τήν 
παραγωγή των σημαντικότερων αλυκών της Πελοποννήσου. 

Με τήν ανάλυση των δεδομένων των παραπάνω πινάκων καταλήγουμε 
στα ακόλουθα συμπεράσματα. Ώ ς προς τις αλυκές της Καμενίτσας, πού 
είναι οί μόνες για τις όποιες διαθέτουμε στοιχεία και για τα χρόνια 1696 και 
1697, ή παραγωγή των ετών 1697-1698 είναι πολύ υψηλότερη σε σύγκριση 
με τα επόμενα χρόνια. Ή παραγωγή τών αλυκών του Πύργου αυξήθηκε 
βαθμιαία στα χρόνια 1698-1700, ενώ αντίθετα σ' εκείνες τών Λεχαινών 
μειώθηκε σημαντικά. Οί λόγοι μειώσεως της παραγωγής τους σχετίζονται 
με τα διοικητικά προβλήματα, πού υπήρχαν και με τήν κακή ποιότητα τού 
παραγομένου αλατιού, πράγμα πού ασφαλώς αποθάρρυνε τις βενετικές 
υπηρεσίες να τις εκμεταλλευθούν καλύτερα. Τέλος, ώς προς τις αλυκές τού 
Θερμησίου, ή παραγωγή τους τό έτος 1699 ήταν ασήμαντη, όπως ήδη 
αναφέρθηκε εξαιτίας τών καιρικών συνθηκών, πού επικρατούσαν τότε στην 
περιοχή1 0 0. Ή παραγωγή δμως, πού σημειώθηκε τό έτος 1700, δείχνει τίς 

96. "Ο.π., φ. 240r. 

97. "Ο.π., φ. 4r. 

98. "Ο.π., φ. 34Κ. 

99. "Ο.π., φ. 4r καί Λ ά μ π ρ ο υ , ο.π., σ. 511. 
100. Βλ. πιο πάνω σημ. 111. 
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δυνατότητες τους και εξηγεί το μεγάλο ενδιαφέρον τών βενετών γι* αυτές. 
"Ας δούμε τώρα τήν παραγωγή όλων των αλυκών της Πελοποννήσου, 

ποσοτικά και ποιοτικά, του £τους 1700. 
Στον πίνακα 9 συγκεντρώνονται ολα τα στοιχεία πού διαθέτουμε για τις 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1700101 

Τόπος 

Κορώνη 

Μεθώνη 

Καμενίτσα 

Λεχαινά 

Πύργος 

Θερμήσι 

Π ο σ ό τ η τ α 

(αρχικό μέτρο) 

53 3/4 (στάρα) 

251 3/4 (στάρα) 

1.018 1/4 (στάρα) 

3.031 (στάρα) 

10.222 (κουβελόπουλα) 

5.554 (κουβελ.) 

21.446 (κουβελ.) 

36.000 (κόφες) 

20.892 (κόφες) 

Ποιότητα (σε λίμπρες) 

χωρίς διάκριση "Ασπρο Μαύρο 

8.170 

48.336 

195.504 

433.433 

153.330 

82.310 

321.690 

5.400.000 

3.133.800 

Σύνολο 

(λίμπρες) 

8.170 

243.840 

433.433 

153.330 

404.000 

8.533.800 

αλυκές πού προαναφέρθηκαν, με τήν προσθήκη αυτών πού αφορούν τή 
Μεθώνη και τήν Κορώνη. Με βάο-η τα δεδομένα αυτά φαίνεται οτι ή 
παραγωγή τών τελευταίων ήταν ασήμαντη, ιδιαίτερα της Κορώνης σε 
σύγκριση μέ τις υπόλοιπες αλυκές102. Το αλάτι της Μεθώνης ήταν 
περισσότερο, κακής όμως ποιότητας (1.018 1/4 στάρα μαύρο αλάτι, ένώ 
μόλις 251 3/4 στάρα άσπρο). "Οσο για τις αλυκές τοϋ Θερμησίου βέβαιο 
είναι, οτι παρήγαν τήν έπταπλάσια ποσότητα αλατιού, άπ* όλες μαζί τις 
υπόλοιπες αλυκές: 

Θερμήσι: 8.533.800 λίμπρες 

Καμενίτσα-Λεχαινά-Πύργος-Μεθώνη-Κορώνη: 1.242.743 λίμπρες 

101. G.d.S., φ. 4Γ. 
102. Τό 1699 είχε παράγει 230 στάρα. Prow. T.e.M., f. 849, άρ. 48. 
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Κλείνουμε την ενότητα αυτή μέ μία γενικότερη παρατήρηση, πού 
άφορα τήν ποιότητα του αλατιού. "Οπως προκύπτει από τήν μελέτη των 
παραπάνω στοιχείων το μαύρο αλάτι είναι πολύ περισσότερο σέ σύγκριση 
μέ το άσπρο. 
Μαύρο αλάτι: 5.530.646 λίμπρες. "Ασπρο αλάτι: 3.650.994 λίμπρες. 

Ή διαπίστωση αυτή δείχνει ότι το αλάτι της Πελοποννήσου δέν ήταν 
το καταλληλότερο για το βενετικό μονοπώλιο' ή ποιότητα του δέν 
ανταποκρινόταν στους κανόνες προσφοράς και ζητήσεως και συνεπώς ή 
εκμετάλλευση του δέν ήταν κερδοφόρα. Γι' αυτό το λόγο οί Βενετοί τα 
επόμενα χρόνια θα αρκεσθούν στην διεξαγωγή ενός τοπικού μονοπωλίου, 
στα γεωγραφικά όρια τής Πελοποννήσου. 

7. Το μονοπώλιο του άλατιοΰ. Το μονοπώλιο τού αλατιού δέν οργανώ
θηκε μέ τον ϊδιο τρόπο σ* δλες τις βενετικές κτήσεις. Ή παραγωγική ικανό
τητα των αλυκών, ή ποιότητα τού προϊόντος και κυρίως οί ανάγκες τής 
Βενετίας, προσδιόριζαν και τον τρόπο τής διεξαγωγής του. "Ετσι στην 
Πελοπόννησο, ή Βενετία για ν ' αποκόμιση διπλάσια έσοδα άπο το μονοπώ
λιο τού άλατιοΰ, χώρισε τήν παραγωγή σέ δύο μέρη. Το καλύτερο ποιοτικά 
αλάτι προοριζόταν για τή μητρόπολη, ένώ το υπόλοιπο εξυπηρετούσε τις 
τοπικές ανάγκες. Ή πολιτική αυτή αποσκοπούσε άπο τή μια μεριά στην 
εκμετάλλευση τού αλατιού κατώτερης ποιότητας και άπο τήν άλλη, στην 
αύξηση των εσόδων των ταμείων (camere) τής Πελοποννήσου103. "Ετσι άπο 
τή στιγμή πού το αλάτι συγκεντρωνόταν σέ σωρούς καθοριζόταν ανάλογα 
μέ τήν ποιότητα του και ό καταναλωτής. 

Στον πίνακα 10 καταγράφεται ό αριθμός των σωρών μέ τήν αντίστοιχη 

"Αρ. 

σωρών 

Frina 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ποσότητα 

(κόφες) 

512 

3.518 

2.324 

3.569 

3.195 

2.090 

3.976 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Τόπος κατανάλωσης 

— 

Βενετία 

Βενετία 

Βενετία 

Βενετία 

Βενετία 

Βενετία 

Σύνολο 

"Αρ. 

σωρών 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Ποσότητα 

(κόφες) 

2.662 

3.945 

3.987 

3.420 

3.396 

5.577 

678 

(κόφες): 42.849 

Τόπος κατανάλωσης 

Βενετία 

Βενετία 

Πελοπόννησος 

Πελοπόννησος 

Πελοπόννησος 

— 

Βενετία 

103. Α. Μ. Ά ν δ ρ ε ά δ ο υ , Περί τής οικονομικής διοικήσεως της'Επτανήσου 
έπί Βενετοκρατίας, τ. 2, 'Αθήναι 1914, σ. 302. 
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ποσότητα τους, καθώς και ό τόπος καταναλώσεως του αλατιού, πού 
παρήγαγαν οί αλυκές του Θερμησίου το έτος 1698104. 

Το αλάτι πού προοριζόταν για τη Βενετία, μεταφερόταν με πλοΐα πού 
είχαν τή βενετική σημαία, αφού πρώτα ζυγιζόταν μέ τα τοπικά μέτρα καί τα 
μέτρα της Βενετίας105. Ό τύπος των πλοίων πού μετέφεραν το προϊόν ήταν 
συνήθως nave ή navigliana καί έπρεπε να συνοδεύονται μέ έγγραφο του 
γενικού προβλεπτή προς τους προβλεπτές του αλατιού (provveditori al 
sal)106. Στο έγγραφο αυτό αναγράφονταν τόσο το όνομα τοΰ πλοίου καί τοΰ 
πλοιάρχου ή τοΰ πλοιοκτήτη, οσο καί ή ποσότητα τοΰ φορτίου πού 
μετέφεραν107. 

Στον πίνακα 11 έχουν συγκεντρωθή ό τύπος καί τα ονόματα τών πλοίων, 
τα ονόματα τών καπετάνιων καί ιδιοκτητών, καθώς καί οί ποσότητες του 
αλατιού πού μεταφέρθηκαν στή Βενετία το έτος 1698108. 

Οί υπηρεσίες, πού ήταν επιφορτισμένες μέ τήν οργάνωση τοΰ τοπικού 
μονοπωλίου ήταν χωρισμένες σέ οκτώ τμήματα. Στην επαρχία της Ρωμανίας 
(μία), στην επαρχία της Λακωνίας (δύο), στην επαρχία της Μεσσηνίας 
(τρεις) καί στην επαρχία της 'Αχαΐας (δύο)109. Ό χωρισμός αυτός όμως 
δημιουργούσε προβλήματα στους ενοικιαστές τοΰ αλατιού, επειδή δυσχέ
ραινε τις εισπράξεις για δύο κυρίως λόγους. Ό πρώτος αφορούσε τήν τιμή 
τοΰ προϊόντος, πού σύμφωνα μέ τις αναφορές τών προβλεπτών ήταν αρκετά 
υψηλή (μία λίμπρα αλάτι άξιζε 2 σόλδια)110. Ή δεύτερη αιτία ήταν το 
λαθρεμπόριο, πού διεξαγόταν στα παράλια της Πελοποννήσου καί το όποΐο 
ευνοούσε, σύμφωνα μέ τις μαρτυρίες τών προβλεπτών, ή τουρκική διοίκη
ση1 1 1. Μάλιστα ό Grimani πίστευε οτι το λαθρεμπόριο ήταν μία άπό τις 

104. G.d.S., φ. 34ΙΓ. 

105. "Ο.π., φ. 53r-v, 54r-v. Φαίνεται όμως, οτι υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στα τοπικά 

μέτρα καί στα μέτρα τής Βενετίας, γεγονός που δημιουργούσε προβλήματα στο ζύγισμα 

τοϋ άλατιοϋ. (G.d.S. , φ. 5Ir - 52ν). 

106. Στην Βενετία υπήρχαν ειδικές υπηρεσίες για το μονοπώλιο του άλατιοϋ, όπως 

το ειδικό ταμείο «deposito al sal», οπού συγκεντρωνόταν τα έσοδα τοϋ άλατιοϋ, ή 

«conferenza del sal» καί οί «provveditori al sal». Βλ. Ά ν δ ρ ε ά δ o υ, ο.π., σ. 298. Ειδικά 

για τους «provveditori al sal» βλ. Α. D a M o s t o , L'Archivio di Stato di Venezia, τ. 1, 

Ρώμη 1940, σσ. 142-143. 

107. G.d.S., φ. 8r καί Μ α χ α ι ρ ά , ο.π., σ. 180. 

108. G.d.S., φ. 342r. 

109. Λ ά μ π ρ ο υ , ο.π., σ. 657-658. 

110. Prow. T.e.M., f. 850, άρ. 74 καί Ά ν δ ρ ε ά δ ο υ, ο.π., σ. 302. 

111. Ό στρατιωτικός διοικητής Antonio Loredan σέ επιστολή του προς τή 

Σύγκλητο τής 16 'Απριλίου 1710 γράφει (το χωρίο σέ ελλ. μετάφραση): «...εξακολουθεί, 

παρ' ολας τάς απαγορεύσεις, το λαθρεμίΐόριον τοΰ άλατος, το όποιον στοιχίζει πολύ 
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βασικώτερες αιτίες της αποτυχίας του τοπικού μονοπωλίου. 'Επιπλέον στα 
τουρκοκρατούμενα εδάφη υπήρχαν αλυκές παραγωγικότερες άπο εκείνες 
της Πελοποννήσου, όπως για παράδειγμα του Μεσολογγίου και των Θηβών, 
οπού ή τιμή του άλατιοϋ ήταν χαμηλότερη και εύκολα μπορούσε κάποιος να 
προμηθευτεί τις απαραίτητες ποσότητες. 

Για να λυθούν όλα τα προβλήματα του τοπικού μονοπωλίου, ó Grimani 
πρότεινε στή Σύγκλητο να μοιράζεται υποχρεωτικά ορισμένη ποσότητα 
αλατιού σε κάθε οικογένεια, ή οποία θα κατέβαλε ορισμένο χρηματικό 
ποσό112. Ή Σύγκλητος όμως ήταν αντίθετη σ' αυτή τή λύση, γιατί φοβόταν 
οτι μέ τήν επιβολή αύτοΰ του μέτρου, ó πληθυσμός θα αντιδρούσε113. Το 
1708 ô προβλεπτής Emo πρότεινε να ενωθούν τα οκτώ τμήματα σ' ενα, για 
τήν καλύτερη οργάνωση τοΰ τοπικού μονοπωλίου114. Τελικά όμως εφαρμό
στηκε ή πρόταση τοΰ Grimani (στή διάρκεια της θητείας του προβλεπτή 
Antonio Loredan), μέ τή μόνη διαφορά ν ' αγοράζεται ορισμένη ποσότητα 
αλατιού από τους πρώτους (primati) κάθε χωριού και να μοιράζεται στις 
οικογένειες. Μ' αυτόν τον τρόπο το μέτρο ήταν ελαστικότερο, ένώ 
συγχρόνως οί προύχοντες των χωριών αποκτούσαν αρμοδιότητες115. Στην 
αρχή εφαρμόστηκε στο διαμέρισμα της Καρύταινας και της Γαστούνης και 
ίσχυσε προοδευτικά για τις υπόλοιπες περιοχές. "Ετσι οί αλυκές τοΰ 
Θερμησίου προμήθευαν αλάτι τή Βενετία και τις επαρχίες της Ρωμανίας και 
τής Λακωνίας, οι αλυκές τής Καμενίτσας και τού Πύργου αντίστοιχα τις 
επαρχίες τής Αχαΐας και τής Μεσσηνίας116. 

Είναι φανερό δτι ή Πελοπόννησος αποτελούσε για τους Βενετούς μια 
νέα πηγή προσόδων. Γι' αυτό το λόγο ακολούθησαν άπό τήν αρχή πολιτική 
αναπτύξεως σ' όλους τους τομείς τής οικονομίας"7. Σ' αυτές τις προσπάθει
ες εντάσσεται και το ενδιαφέρον τους για τις αλυκές τής Πελοποννήσου. 
ΤΗταν όμως πολύ δύσκολο ν ' αύξηθή ή παραγωγή αλατιού, πού πριν λίγα 
χρόνια εξυπηρετούσε τοπικές ανάγκες. Οί προσπάθειες καλυτερεύσεως τών 
αλυκών απόδωσαν για κάποιο χρονικό διάστημα, στα πλαίσια όμως τού 

όλιγώτερον εις τα Τουρκικά μέρη. Το ασφαλές κέρδος εξωθεί πολλούς βαρκάρηδες 

Ρουμελιώτες, να προσεγγίζουν δια νυκτός τάς άκτας και να διαθέτουν τα φορτία άλατος 

εις τους κατοίκους τοΰ Βασιλείου και δέν είναι δυνατόν να σταματήση το κακόν αυτό...». 

Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, ο.π., σ. 423. 

112. Prow. T.e.M., f. 850, άρ. 74. 

113. Ά ν δ ρ ε ά δ ο υ, ο.π., σ. 303. 

114. Λ ά μ π ρ ο υ , ο.π., σ. 658-659. 

115. Ά ν δ ρ ε ά δ ο υ, ο.π., σ. 303. 

116. Λ ά μ π ρ ο υ, ο.π., σ. 717-718. 

117. Θ. Δ. Κ ρ ι μ π α, Ή Ένετοκρατουμένη Πελοπόννησος 1685-1715, 

«Πελοποννησιακά», 1(1956), σ. 332. 
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"Ετος 

1698 

4/4 

4/4 

4/4 

9/4 

10/4 

11/4 

12/4 

12/4 

12/4 

8/5 

3/6 

6/6 

28/7 

Τύπος 

πλοίου 

Nave 

Navigliana 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Nave 

» 

» 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

"Ονομα 

πλοίου 

Vittoria Genovese 

San Daniel 

Santa Eufemia 

Madona di Maina 

San Iseppo 

San Antonio e San Iseppo 

San Sgualdo 

San Francesco di Pavola e 

San Antonio 

San Antonio di Padova 

Tre Santi 

Santa Caterina 

Madona di Loreto 

Madona del Rosario e San 

Antonio 

; π 

"Ονομα πλοιοκτήτη ή 

καπετάνιου 

Lázaro Maria Carnevale 

Antonio Murer 

Mich tel Rabachi 

Simeon Cavaglici 

Andrea Fasanin 

Nicolo Romanello 

Anzolo da Rochi 

Dona de Zuane 

Tomaso Bagatella 

Biassio de Rossi 

Stefano Charsa 

Francesco Murer 

Rafael Coprichi 

Ποσότητα 

(κόφες) 

8.000 

5.210 

6.200 

6.500 

3.600 

6.600 

5.080 

5.000 

6.000 

5.280 

6.800 

11.000 

5.000 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ119 

Μέτρα Πηγή 

1 κόφα (cofa)= 150 λίμπρες 

= 3/4 τοϋ στάρου 

= 0,75 στάρα 

1 κουβελόπουλο(αιν6ΐοριι1ο)=15 λίμπ. G. d. S., φ. 4r, 12r, 40r 

= 0,075 στάρα 

1 στάρο (staro)=143 λίμπρες (Πάτρα) G. d. S., φ. 4r 

= 152 λίμπρες (Κορώνη) G. d. S., φ. 7r 

= 192 λίμπρες (Μεθώνη) G. d. S., φ. 4r 

= 192 λίμπρες (Πύργος) G. d. S., φ. 158r, 161r-v 

G. d. S., φ. 4r, 90r-91v 

Rrov. T. e. M., f. 849, dp. 29. 
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τοπικού μονοπωλίου, επειδή οί αλυκές της Πελοποννήσου δεν ήταν ικανές 

να αποφέρουν στους Βενετούς, οσα αποκόμιζαν από τις αλυκές της Κύπρου 

ή της Κρήτης. Ά π ο το άλλο μέρος ή μονοπωλιακή πολιτική της Βενετίας 

εμπόδιζε τήν ανάπτυξη του εμπορίου του αλατιού. "Ηδη ή υποχρεωτική 

μεταφορά του στην Βενετία, δέν άφηνε περιθώρια ελευθερίας στις εμπορικές 

δραστηριότητες. Είναι εμφανής ή αντίφαση της Βενετικής πολιτικής: ή 

προσπάθεια της ν ' αποκόμιση άπο το μονοπώλιο του αλατιού, όσο το 

δυνατό περισσότερα κέρδη, συγκρουόταν μέ τήν αναπτυξιακή οικονομική 

πολιτική της, μέ αποτέλεσμα τα μέτρα πού έπαιρνε για τήν ανάπτυξη της 

παραγωγής του αλατιού, να είναι πρόσκαιρα καί επιφανειακά" 8 . 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

R I A S S U N T O 

Α η g e I i k i Panopoulou, I saline e la produzione di sale a Peloponneso 

secondo l'archivio Grimani ( 1698-! 700) 

Il presente lavoro si basa su materiale innedito che si conserva oggi nel!' 

Archivio di Stato di Venezia appartenente alla famiglia Grimani, in una busta 

con titolo: Di lettere scritte a Francesco Grimani Provveditor General dell' 

Armata in Morea in materia di sale 1699-1700. Queste lettere ci danno 

informazioni dettagliate riguardo lo stato delle saline di Peloponneso, le 

techniche di produzione di sale, le misure adottate da Grimani per migliorare 

la qualità del prodottto, come anche riguardo le quantità estratte dalle saline. 
Ci forniscono inoltre elementi per il numero degli operali, l'appalto delle saline 
e il monopolio del sale. I Veneziani durante tutto il periodo del loro secondo 
dominio a Peloponneso, tentarono di usufruire in larghissima scala il sale del 
Peloponneso, però alla fine solo le saline di Thermissi producevano sale che 
poteva essere assorbito dal monopolio' veneziano. 

118. Β. Π α ν α γ ι ω τ ό π ο υ λ ο υ , Ή Βενετική απογραφή της Πελοποννήσου 
τοϋ 1700, Πρακτικά Α ' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, τ. 3, 'Αθήναι 
1976, σ. 214 καί Π λ ο υ μ ί δ η, Αιτήματα..., ό.π.,,τήν εισαγωγή. 

119. Το πρόβλημα των μέτρων είναι εξαιρετικά δύσκολο, επειδή δέν ήταν ίδια σ" 
όλες τις περιοχές καί σ' δλα τα προϊόντα. Γενικά για τα μέτρα τοϋ αλατιού βλ. J. C. 
H o c q u e t , Métrologie du sel et histoire comparée en Méditerranée, «Annales E. S. C», 
29(1974) τεϋχ. 2o, σσ. 393-424. T o ö ί δ ι ο υ , «La pratica della mercatura» de Pegolotti 
et la documentation d' archives: éléments de confrontation, 'Ανάτυπο άπα lo Congrès 
International de la Metrologie Historique, Zagreb 28-30 'Οκτωβρίου 1975, σσ. 48-83. 




