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ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΈΜΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 18ο ΑΙΩΝΑ 

(Νέα αρχειακά στοιχεία) 

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και πρακτικές των ' Η π ε ι ρ ω τ ώ ν 

(1700-1821) συνιστούν πολυσύνθετο φαινόμενο, πού μέχρι σήμερα 

έχει αποσπασματικά ερευνηθεί. 'Από τα οδοιπορικά των περιηγητών, 1 

τις μέχρι τώρα έκδεδομένες π η γ έ ς 2 και τίς επί μέρους ερευνητικές εργα

σίες 3 μπορεί να σκιαγραφήσει κανείς τη γεωγραφία του ηπειρωτικού 

1. F . C. Η. L. Pouquevi l le , Voyage en Moréc, à Constantinople, en Al

banie... pendant les années 1788, 1799, 1800, 1801, Par is 1805, τ. 3, σ. 42, 

182. Xavier Scrofani, Voyage en Grèce, fait en 1794 et 1795, t r adu i t de l ' I ta 
lien pa r J . P . C. Branvi l la in , Pa r i s -S t r a sbu rg 1801, τ. 2, σ. 19 κ.έ. André 
Grasset Sa in t -Sauveur , Voyage historique, littéraire et pittoresque dans les 

îles et possessions ci-devant vénitiennes du Levant, Par is 1810, τ . 2, σ. 249-

292. J . P. Bellaire, Précis des opérations générales de la Division française du 

Levant, Par is 1805, σ. 135-146, 191-215, 394-428, 471-479. J . C. H o b h a u s e , 

A journey through Albania and other provinces of Turkey in Europe and Asia 

during the years 1809 and 1810, L o n d o n 1813, σ. 71-73. Η. Hol land, Travels 

in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia... during the years 1812 and 

1813, L o n d o n 1815, σ. 148-150. Th.-Sm. H u g h e s , Travels in Sicily, Greece and 

Albania, London 1830, τ . 1, σ. 378-492. W . Mart in Leake, Travels in Northern 

Greece, τ. Ι, σ. 1-416, τ. IV, σ. 45-257, 546-551. 

2. Κ. Μέρτζιου, « Ή "Αρτα εις τα αρχεία της Βενετίας», Σκουφάς 1 (1955-

1958) 1-8, 153-160, 238-247, 268-275, 308-314, 364-366, 397-401, 2 (1958-

1962) 12-16, 47-50, 90-93, 123-127, 207-210, 265-268, 322-325, 3 (1962-1967) 

25-28, 79-83, 141-145, 201-204, 250-252, 295-298, 340-343, 413-417, 4 (1968-

1975) 217-223, 388-402, 484-487. Του ίδιου, «Το εν Βενετία Ί Ι - ε ι ρ ω τ ι κ ο ν Ά ρ -

χεΐον», ΗΧ 11 (1936) 1-352 (ολόκληρος ό τόμος). Τοΰ 'ίδιου, «Μικρός Έλληνομνή-

μο:>ν», ΙΙΧ 8 (1959) 295-307. Σ. Κουγέα, ((Το ή-ειρίοτικον άρχεΐον 'Ιωάννου 

Σταύρου», ΗΧ 14 (1939) 1-349 (ολόκληρος ό τόμος). Σ. Μ ά ξ ι μ ο υ / / / αυγή τοΰ ελ-

ληνικοϋ καπιταλισμού, Τοι>ρκοκοατία (1685-1789), 'Αθήνα (εκδ. 3η) 1973. Σ. Βό

ρειου (Σ. Μάξιμου), Το ελληνικό εμπορικό ναυτικό κατά το XVIII αιώνα, 'Αθήνα 

1940. 

3. Γ. Σιορόκα, Τα γαλλικό προξενείο της 'Άρτας (1702-1780) (διδ. διατριβή), 

'Ιωάννινα 1981, σ. 275-289. Γ. Παπαγεωργίου, Οι σνντεγνίες στα Γιάννενα κατά 

τον 19ο και τίς αρχές τον 20οϋ αιώνα (αρχές τοΰ 19ου ώς το 1912) (διδ. διατριβή), 
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εμπορίου, πού με επίκεντρο τ α Γιάννενα έξακτινώνεται στα μεγαλύτερα 

εμπορικά κέντρα της Ε υ ρ ώ π η ς : Λιψία, Βιέννη, Μόσχα, Βουδαπέστη, 

Τεργέστη, Βενετία. 

Ή παρούσα ανακοίνωση έχει ως στόχο να παρουσιάσει μερικές όψεις 

εμπορικών δραστηριοτήτων ' Η π ε ι ρ ω τ ώ ν στην ' Ιταλία σέ περιοχές μακράν 

της σκιάς της Βενετίας. Στηρίζεται σέ ανέκδοτο αρχειακό υλικό πού προ

έρχεται: (1) άπο τα 'Εθνικά Α ρ χ ε ί α της Γαλλίας (σειρά: Affaires E t r a n 

gères, B l CCC) 4 αλληλογραφία τών Γάλλων προξ,ενων πού εδρεύουν στο 

Λιβόρνο και τη Γένοβα με τις γαλλικές αρχές, (2) άπο το 'Ιστορικό 'Αρ

χείο της Νεάπολης, σειρά Affari E s t e r i . 5 Πολλά άπο τα ανέκδοτα στοι

χε ία τών παραπάνω σειρών διασταυρώνονται άπο έκδεδομένες αρχειακές 

πηγές (βενετικά αρχεία, αρχείο 'Ιωάννου Σταύρου, αρχείο Γ. Δουρούτη, 

γαλλικά αρχεία) . 6 

Το εν λόγω αρχειακό υλικό μάς επιτρέπει να επισημάνουμε μερικούς 

άγνωστους εμπορικούς ο'ίκους ' Η π ε ι ρ ω τ ώ ν στην ' Ιταλία και να ιχνηλα

τήσουμε την οργάνωση και τη δυναμική τους. Συγκεκριμένα πρόκειται 

γ ια δραστηριότητες έμπορων πού διαμένουν στο Αιβόρνο, τον Κάδικα 

(Cadix) , τήν Μπαρλέττα (Πούγια) ή μετακινούνται μέσω αυτών τών π ό -

Ίωάννινα 1982, σ. 24-74. Τοΰ ϊδιου, «Τα "πιστοποιητικά προέλευσης εμπορευμά

τ ω ν " , ώς πηγή της οικονομικής ιστορίας τοΰ Πασαλικίου 'Ιωαννίνων (1811-1814)», 

Δωδώνη 14 (1985) 151-174. Του 'ίδιου, «Μαρτυρίες για τις δραστηριότητες Καλαρ-

ρυτινών εμπόρων (τέλη 18ου αι. - 1821). Με βάση το 'Αρχείο Γ. Δουρούτη», ΗΧ 

30 (1992) 171-189. Έ λ . Γιαννακοπούλου, Γαλλοελληνικη Εκμετάλλευση όασών, ένα 

εμπόριο με προεκτάσεις (διδ. διατριβή), 'Αθήνα (εκδ. β', Σαρ. Κληρδ. άρ. 56) 1987. 

Της ϊδιας, La région de la Grèce de VOuest aux XVe et XVIe siècles, Par i s (DEA 
présenté à l 'Universi té Par is I Sorbonne 1983). Της ΐοιας, «"Οψεις της οικονο

μικής και κοινωνικής ζωής στην "Ηπειρο στα τέλη τοΰ 18ου αιώνα: "Ενα γαλλικό 

υπόμνημα», ΙΙΧ 28 (1986-1987) 50-70. Της ϊδιας, « Ή Ά ρ τ α επίκεντρο τοΰ αν

ταγωνισμού τών ξένων κατά το 15ο καί 16ο αιώνα» (ανακοίνωση στο Διεθνές 

Συμπόσιο «Μάξιμος Γραικός, ό Φωτιστής τών Ρώσων», Ά ρ τ α , 'Οκτ. 1988), Μνη

μοσύνη 12 (1991-1993) 307-325. Βλ. καί τους συλλογικούς τόμους "Ηπειρος, Κοινω

νία, ΟΙκονομία 15οα-20ος αι. (Διεθνές Συνέδριο, Γιάννενα 4-7 Σεπτεμβρίου 1983), 

Γιάννινα 1987 καί 'Ιστορία της Πρέβεζας (Διεθνές επιστημονικό Συμπόσιο, Πρέβε

ζα 22-24 Σεπτεμβρίου 1989), Πρέβεζα 1993. 

4. A(rchives) du M(inistère) des A(ffaires) E( t rangères) de F(rance) A r 
chives) D( ip lomat iques) . Correspondance C(onsulaire) et C(ommerciale) , τ . 91, 

Gênes (1793-1795). 

5. A(rchivio) di S( tato) di N(apoli) , σειρά Affari Ester i , τ . 2678 καί 2679. 

6. Σ . Κουγέα, «Το Άρχεΐον Σταύρου», ΗΧ 14 (1939) 10 καί 146-191. 11α-

παγεωργίου, «Μαρτυρίες για τις δραστηριότητες Καλαρρυτινών (άρχ. Δουρούτη)», 

δ.π., σ. 171-189. 
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λέων, καθώς και άλλων εγκατεστημένων στη Νεάπολη την 'ίδια εποχή. 

OL άξονες της μελέτης υπαγορεύονται, άπο τα δεδομένα των π η γ ώ ν . 

'Ερευνώνται αρχικά οι εμπορικές δραστηριότητες τών ' Η π ε ι ρ ω τ ώ ν στη 

Νεάπολη, τών οποίων ή παρουσία προηγείται και χρονολογικά (1715 και 

έξης), και επακολουθεί ή παρουσίαση τών στοιχείων γ ια τίς άλλες εμπο

ρικές ομάδες στην Μπαρλέττα ( Π ο ύ γ ι α ) , τ ο Λιβόρνο και τον Κάδικα της 

' Ισπανίας (β' μ,ισο του 18ου αιώνα). Μέσω του ελλιπούς και αποσπασμα

τικού αύτοΰ υλικού φαίνεται δυνατή κάποια απόπειρα γ ια θεώρηση τών 

rea l ia σέ ^ζύ'τζρο επίπεδο. 

1. Ηπειρώτες έμποροι στη Νεάπολη 

Ή ελληνική παροικία της Νεαπόλεως (15ος-19ος αι.) —θέμα πού ε

πανειλημμένα έχει απασχολήσει την έ'ρευνα7— συγκροτείται κ α τ ά το 15ο 

αιώνα. Ό βασιλέας της Νεαπόλεως Άλφόνσος της Ά ρ α γ ω ν ί α ς προστά

τευε, ως γνωστό, τα ελληνικά γ ρ ά μ μ α τ α και είχε προσκαλέσει στην αυλή 

του τον Κ. Λάσκαρη. Ή Νεάπολη δέχεται κατά το 16ο αιώνα "Ελληνες 

εποίκους άπο τη Μεθώνη, Κορώνη και Πάτρα, δπως μαρτυρεί το παλαιό 

καταστατικό της αδελφότητας τών Ε λ λ ή ν ω ν (1581), ενώ μαζικός εποι

κισμός Μανιατών μαρτυρεΐται το 17ο αιώνα. Στους κόλπους της παροικίας 

συγκαταλέγονται έμποροι και ναυτικοί, άλλα και άλλοι, πού χάρη στις 

επιχορηγήσεις του Καρόλου Ε' επιδίδονται στα γ ρ ά μ μ α τ α και τίς τέχνες 

και ανέρχονται στίς τάξεις της στρατιωτικής και πνευματικής ιεραρχίας. 

Μέσω της παροικίας διευκολύνονται οί μετακινήσεις εμπόρων, ναυτικών, 

στρατιωτών προς το Παλέρμο και τή Μεσσήνη. 8 

7. D. Ambrasi, «In margine all'immigragione greca nell'Italia meridio
nale nei secoli XV e XVI. La communità greca a Napoli e la sua chiesa», As-
prenas 8 (1961) 156-185. I. K. Hassiotis, «La communità greca di Napoli e 
i moti insurrezionali nella penisola balcanica meridionale durante la seconda 
metà del XVI secolo», Balkan Studies 10 (1969) 279-288. Τοϋ ΐδιου, «Sull'or
ganizzazione, incorporazione sociale e ideologica dei Greci a Napoli (dal XV 
alla metà del XIX secolo)», 'Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σγολης 
τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1981) 411-452. Const. Nieas, «La chiesa e 
confraternità dei SS Pietro e Paolo dei Greci di Napoli» (XVI Internationaler 
Byzantinistenkongress), Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 32/6 
(Wien 1982) 43-50. V. Giura, «La Communità greca di Napoli (1534-1861)», 
Klio 17 (1982) 524-560, οπού και πλουσιότερη σχετική βιβλιογραφία. 

8. Ι. Κ. Hassiotis, «Sull'organizzazione delli Greci a Napoli», δ.π., σ. 412-
425. Nikas, «La chiesa e confraternità, ... dei Greci di Napoli», δ.π., σ. 43-47. 

io 
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Ή ισπανική παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα αισθητή 

με τίς ναυτικές επιχειρήσεις του σικελικού και του ναπολιτάνικου στόλου 

στο Αιγαίο και το Κρητικό πέλαγος κατά τους πολέμους της S a c r a Lege, 

απειλούσε τήν πολιτική ύφεσης έ'ναντι των 'Οθωμανών πού â.y.o\oijdouaz 

ή Βενετία. Πολέμιοι αυτής της πολιτικής δεν ήταν μόνο οι 'Ισπανοί, άλ

λα και οι "Ελληνες, τόσο τών τουρκοκρατούμενων, όσο και των βενετο

κρατούμενοι περιοχών. 9 Ή λαϊκή πίστη και οι λόγιοι της εποχής ('Αρ

σένιος Μονεμβασίας (1464-1535), Μάρουλος Ταρχανιώτης, 'Ιωάννης 

Ά τ ζ α γ ι ώ λ η ς ) ήθελαν τον Κάρολο Ε' όργανο τής θεϊκής βούλησης γ ια τήν 

απελευθέρωση, δπως αργότερα τον Μέγα Πέτρο και τήν Αικατερίνη Β ' . 

Ή 'ίδια πίστη στή νικηφόρα συνδρομή τών ισπανικών οπλών είναι έ'κδηλη 

στις εξεγέρσεις τών Χειμαρριωτών επί Φιλίππου Β ' 1 0 (1556-1598). 

Ή Χειμάρρα και ή περιοχή της γίνονται ορμητήριο στις αποστολές 

' Ισπανών παρατηρητών καί κατασκόπων ( T r o m p e t t i , S a e t a (1566)), 

ενώ ό Πέτρος Λάντζας μετά τή ναυμαχία τής Ναυπάκτου υπηρετεί συ

στηματικά τήν ισπανική διείσδυση στην "Ηπειρο. Πληθυσμοί φυγαδεύον

ται προς τή Νεάπολη, κυρίως ομάδες Βορειοηπειρωτών 1 1 μετά άπο απο

τυχημένες εξεγέρσεις (δπως αυτή του 1574 μέ επικεφαλής τον πρόκριτο 

'Αργυροκάστρου Ματθαίο Παπαγιάννη καί τον 'Αρχιεπίσκοπο Ά χ ρ ί δ α ς 

Ι ω α κ ε ί μ ) . 1 2 

Ι. Κ. Χασιώτη, (('Ελληνικοί εποικισμοί στο βασίλειο της Νεαπόλεως κατά το 17ο 
αιώνα», 'Ελληνικά 22 (19G9) 116-146. 

9. Ι. Κ. Χασιώτη, Σχέσεις 'Ελλήνων και Ισπανών, ατά χρόνια τής Τουρκο-
κοατίας, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 21-22. Τοϋ 'ίδιου, « Ή Κρήτη καί οι Ισπανοί», Γ' 
Διεθνες Κρητολογικο Συνέδριο (εν Ρεθύμνω 18-23 Σεπτεμβρίου 1971), 'Αθήνα 1974, 
τ. 2, σ. 344-347. Τοϋ ί'διου, « Ή ΙΙελοπόννησος στο πλαίσιο τής μ,εσογειακής πο
λιτικής του Καρόλου Ε'», Β' Διεθνές Συνέδριο Πε/.οποννησιακών Σπονδών, ΙΙάτρα 
(3-8 'Ιουνίου 1980). (Δεν έχει συμπεριληφθεί στα Πρακτικά.) 

10. Ι. Κ. Hassiol is , ((La c o m m u n i t à greca di Napoli . . .», δ.π., σ. 281-287. 
Ά π . Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τον Νέον 'Ελληνισμού, τ . 3: Τουρκοκρατία, 1453-1669, 
θεσσαλονίκη 1968, σ. 264-267. 

11. J . F lor is làn , «Contac tos de la Chimara con el reino de Napoles (s. 
XVI - com. XVII)», IIX 30 (1992) 101-147, όπου καί για τήν αποστολή του Π έ 
τρου Λάντζα (1576), πού εΐχε ώς στόχο το γκρέμισμα τοϋ τείχους στο Σοποτό. 'Ιδι
αίτερα για τον Πέτρο Λάντζα βλ. Μ. Θ. Λάσκαρι, « Ό Κερκυραίος Πέτρος Λάν
τζας», Αφιέρωμα εις τήν "Ηπειρον εις μνήμην Χρίστον Σούλη, 'ΛΟήνα 1956, σ. 
103-118. Κ. Μέρτζιου, ((Μία άγνωστος περιπέτεια τής Πάργας καί ό Κερκυραίος 
Πέτρος Λάντζας», HE 9 (1960) 889-899. 

12. Ι. Κ. Χασιώτη, ( (Ό αρχιεπίσκοπος 'Λχρίδος 'Ιωακείμ καί οι συνο:>μοτικές 
κινήσεις στή Βόρειο Ή π ε ι ρ ο (1572-1576)», Μακεδόνικα 6 (1965) 237-246. 
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Ή ελληνική παροικία της Νεαπόλεως, παρά τις δυσχέρειες πού αντι

μετώπισε άπο τους καθολικούς κατά το 17ο αιώνα, βρίσκεται στην τρο

χιά της δημογραφικής και οικονομικής άνθησης κατά το 18ο α ι ώ ν α . 1 3 

"Ας σημειωθεί δτι και το Βασίλειο των δύο Σικελιών τον Ι'διο αιώνα τ ό 

σο κατά την περίοδο των Αυστριακών (1719-1734), Οσο και υπό τους 

Βουρβώνους ανασυγκροτείται πολιτικοοικονομικά 1 4 με συνέπεια την εν

θάρρυνση εμπόρων και μεταναστών. Συγκεκριμένα: 

Ό Ί φ ά ν τ η ς Κάρολος τής Νεαπόλεως εφαρμόζει πολιτική προσέλκυ

σης πληθυσμών (μείωση φόρων, φιλοδωρήματα), εγγυάται τήν προστα

σία άπο τους πειρατές με μεσολάβηση του Φιλίππου του Ε' τής 'Ισπανίας 

και προσπαθεί ν' αναδείξει τή Μεσσήνα σε ελεύθερο λιμάνι (1726). Π α 

ράλληλα εφαρμόζει προστατευτική πολιτική γ ια τους έτεροδόξους, 1 5 πού 

συστοιχεΐ με τα γενικότερα μέτρα τών 'Αψβούργων (του Καρόλου ζ ' , 1711-

1740) γ ια τήν ελευθερία του εμπορίου και τής θρησκείας —πρόκειται για 

13. Για τους ορούς πού επέβαλε ή καθολική εκκλησία στους ιερείς τών ορθο
δόξων και τις επιπτώσεις τών περιορισμών στο έποικιστικό ρεύμα βλ. Χασιώτη, 
«Ελληνικοί εποικισμοί στο Βασίλειο της Νεαπόλεως», δ.π., σ. 141-145. Τοΰ ϊδιου, 
«Sull'organizzazione dei Greci a Napoli», δ.π., σ. 421-427. Βλ. και παλαιότερα 
τις προσπάθειες τών καθολικών για τήν αφομοίωση τών ορθοδόξων και τήν αντί
σταση τών τελευταίων, Ζαχ. Τσιρπανλή, « Ή εκλογή μητροπολίτη 'Ιταλίας άπο τους 
"Ελληνες της 'Αγκώνας (1543, 1548)», ι\ωδώνη 2 (1973) 68-76. Του ϊδιου, 'Ελλη
νικές παροικίες και εκκλησίες στην περιοχή τον "Οτράντο (16ος αι.). Μαρτυρίες 
και προβ/.ήματα, Πάτρα 1992, σ. 12-13, 36-45, 54-57. Για τή μαζική μετακίνηση 
'Ελλήνων στο Βασίλειο τής Νεαπόλεως κατά το 18ο αιώνα, κυρίως μετά το 1737, 
Κ. Νίκα, «Οι Επτανήσιοι στή Νεάπολη κατά το 18ο και 19ο αιώνα και ό Κεφαλλο-
νίτης Δημ. Χωραφας», 'Ιταλό ελληνικά (Rivista di cultura greco-moderna. Napoli 
Istituto Universitario Orientale) 3 (1990) 99-104. 

14. R. Martini, «Le conditioni economiche di Messina durante il governo 
di Carlo VI d'Austria 1719-1734», Archivio Storico Siciliano 29 (1904) 1-33. 
'Εμπεριστατωμένη μελέτη για το Βασίλειο τής Νεαπόλεως υπό τους Αυστριακούς: 
Α. di Vittorio, Gli Austrici e il Regno di Napoli 1707-1734. Ideologica e poli
tica di svillupo. Napoli 1973- στις σ. 225-326 για τήν οικονομική ανάπτυξη. Γιά 
τήν περίοδο τών Βουρβώνων βλ. Α. Μ. Schipa, Il Regno di Napoli al tempo di 
Carlo di Borbone, Milano-Roma 1923, τ. 1, σ. 137-292, τ. 2, σ. 2-239 και του 
ϊδιου, Il Regno di Napoli sotto i Borboni, Napoli 1900. P. Colletta, Storia del 
reame di Napoli da 1754 al 1825. Για τίς μεταρρυθμίσεις βλ. R. Ajello, 27 proble
ma della riforma giudizionaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la 
prima metà del secolo XVIII, Napoli 1968. 

15. Di Vittorio, Gli Austrici e il Regno di Napoli, δ.π., σ. 310-312. Martini, 
«Le conditioni economiche», δ.π., σ. 6-22. 
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τα διατάγματα των ετών 1719, 1725 και 1 7 3 1 1 6 — στην Αυστροουγγαρία. 

Μετά το 1734 πού εδραιώνεται ή κυριαρχία τών Βουρβώνων, και κυ

ρίως επί της βασιλείας του Καρόλου τών Βουρβώνων (Carlo B o r b o n e ) , 

παρέχονται επίσης διευκολύνσεις και κίνητρα για μετακινήσεις και μετοι

κήσεις εμπόρων στο Βασίλειο της Νεαπόλεως. 1 7 'Επιπρόσθετα οι εμπο

ρικές ανταλλαγές ανάμεσα στο Βασίλειο της Νεαπόλεως και στα λιμάνια 

της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 1 8 ενθαρρύνονται γ ια τους παρακάτω 

λόγους: 

— Δημιουργείται δίκτυο προξενείων του Βασιλείου τών Δύο Σικελιών 
στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1 9 

— Διαμορφώνεται νέο τιμολόγιο τελωνειακών και άλλων φόρων εισαγο
μένων και εξαγομένων εμπορευμάτων. 

—'Ιδρύεται το S u p r e m o M a g i s t r a t o di C o m m e r c i o . 

—"Ύστερα άπο διαπραγματεύσεις προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις γ ια την 
εφαρμογή τών εμπορικών άρθρων της συνθήκης του P a s s a r o w i t z . 

—'Εκτελούνται λιμενικά έργα και διαμορφώνονται αποθήκες μεγάλης 
χωρητικότητας οχι μόνο στη Νεάπολη και στή Μεσσήνα, άλλα και 
στις ακτές της B a r l e t t a (Πούγιας) και ευρύτερα στην επαρχία τού 
Bar i . 

— Συνάπτεται συμφωνία ειρήνης και φιλίας μεταξύ Νεαπόλεως καί Τρι
πόλεως της Βαρβαριάς (1741). 2 0 

16. J. Lowenthal, Geschichte der Stadt Triesl, Triest 1857, τ. 1, σ. 235-
237, όπου το κείμενο του διατάγματος της 19ης Δεκ. 1725. Τοϋτο επικύρωνε καί 
διηύρυνε τις ελευθερίες προς τους ξένους εμπόρους, πού εΐχαν εκχωρηθεί με το διά
ταγμα του 1719. Για τα προνόμια προς τους εμπορευόμενους καί τη σχετική πολιτική 
του Καρόλου ζ' της Αυστρίας βλ. "Ολγας Κατσιαρδή-Hering, Ή ελληνική παροικία 
της Τεργέστης (1750-1830), 'Αθήνα 1986, τ. 1, σ. 7-15, 21-26, οπού καί ή σχετική 
βιβλιογραφία. Βλ. καί Ζαχ. Τσιρπανλή, « Ή Σοσιετά τών Γραικών στην Αυτοκρατο
ρία τών Αψβούργων», Δωδώνη 3 (1974) 153-170. 

17. Α. Μ. Schipa, «Il regno di Napoli...», δ.π., a. 91-110. Antonio di Vit
torio, Il commercio tra Levante ottomano e Napoli nel secolo XVIII, Napoli 
χ.χ., σ. 614. 

18. F. Barbagallo, «Discussioni e progetti sul commercio tra Napoli e 
Constantinopoli nel'700», Rivista Storica Italiana 2 (1971) 267-296. 

19. Για το δίκτυο τών προξενείων του Βασιλείου τών Δύο Σικελιών στην 'Οθω
μανική Αυτοκρατορία καί το εμπόριο τών Ναπολιτάνων ετοιμάζουμε ειδική μελέτη. 

20. Α. di Vittorio, Il commercio tra Levante, σ. 12 καί 47. A. M. Schipa, 
Il regno di Napoli, τ. 1, σ. 220-227, τ. 2, σ. 91-136. Ειδικά για τή συμφωνία με 
τήν Τρίπολη της Μπαρμπαριάς: Τ. Filesi, «Uno interessante capitolo delle rela
zioni tra Napoli e Tripoli 1739-1747», Clio 2 (1971) 220-227. 
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•—Ή 'ίδρυση επίσης άπα τον ΐδιο βασιλιά του R e a l R e g g i m e n t o M a c e 
d o n e , 2 1 πού διέσωζε ανανεωμένο το θεσμό τών S t r a d i o t i στην υπηρε
σία των Βενετών καί ' Ισπανών, δημιουργούσε προϋποθέσεις γ ια τη 
διεύρυνση της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κοινότητας. 

Σ τ α μέλη της κοινότητας, πού ήταν ώς επί το πλείστον Πελοποννή-

σιοι, προστίθενται αυτήν τήν περίοδο κατά συρροή Βορειοηπειρώτες, κυ

ρίους Χειμαρριώτες, ' Η π ε ι ρ ώ τ ε ς και Ε π τ α ν ή σ ι ο ι και άλλοι άπο μακρινό

τερες περιοχές. Ή έπαναδιοργάνωση της κοινότητας καί ή αναμόρφωση 

του καταστατικού της υπαγορεύονται άπο τις νέες ανάγκες. Τ α βιβλία 

βαπτίσεοον, αρραβώνων, γάμων, θανάτων της κοινότητας, καθώς και το 

αρχειακό υλικό πού άφορα το Μακεδόνικο Σύνταγμα, παρέχουν πλούσια 

στοιχεία προκειμένου να εκτιμηθεί ή απώτερη κ α τ α γ ω γ ή της ελληνικής 

αδελφότητας της Νεαπόλεως. "Ας σημειωθεί δτι ένας Ικανός αριθμός 

εποίκων δε συμπεριλαμβάνεται στις ληξιαρχικές καταγραφές, γ ιατί γ ια 

ποικίλους λόγους δεν είχε ενταχθεί στην αδελφότητα. 2 2 

'Ανάμεσα στους "Ελληνες επαγγελματίες της Νεαπόλεως ευδοκιμούν 

και πολλοί ' Η π ε ι ρ ώ τ ε ς έμποροι. 2 2 α Θα περιοριστώ να παρουσιάσω ενα 

μόνο παράδειγμα λειτουργίας ηπειρωτικού εμπορικού οϊκου στή Νεάπολη 

πού είναι, πιστεύω, δηλωτικό της ταυτότητας του. Πρόκειται γ ια τους 

αδελφούς Πάνου άπο τα Γιάννενα — τ ό π ο ς γεννήσεως δηλώνεται ή Παρα

μυθιά. Είναι τέσσερες αδελφοί, ό 'Αναστάσιος, ό 'Αντώνιος, ό Δ η μ ή 

τριος καί ό Μ ι χ α ή λ , 2 3 εκ τών οποίων 6 πρώτος μνημονεύεται συχνά στις 

21. Για το «Μακεδόνικο Σύνταγμα» τών Βουρβώνων της Νεαπόλεως καί τή 

σχετική γι ' αυτό το θέμα βιβλιογραφία: Κ. Νίκα, «Οι Επτανήσιοι στή Νεάπολη», 

δ.π., σ. 99-104. Βλ. και του ίδιου, «Οί Πελοποννήσιοι στο "Μακεδόνικο Σ ύ ν τ α γ μ α " 

τών Βουρβώνων της Νεαπόλεως», Πρακτικά Γ' Διεθνούς Σννεορίου Πελοποννη

σιακών Σπονδών (Καλαμάτα, 8-15 Σεπτεμβρίου 1985), τ. 3 (Νέος Ελληνισμός), 

'Αθήνα 1987-1988, σ. 339-351. Βλ. καί Chassiotis, «Sull 'organizzazione», δ.π., 

σ. 432. 

22. Ι. Κ. Hass iot i s , «Sull 'organizzazione», δ.π., σ. 444-451. Κ. Νίκα, «Οί 

'Επτανήσιοι στή Νεάπολη», δ.π., σ. 99-104. Του ϊδιου, «Οί Πελοποννήσιοι στο 

"Μακεδόνικο Σ ύ ν τ α γ μ α " » , δ.π., σ. 349-351. 

22α. Για τους εμπορικούς οίκους του Γ. Δουρούτη στή Νεάπολη βλ. ΓΙαπα-

γεωργίου, «Δραστηριότητες Καλαρρυτινών εμπόρων», δ.π., σ. 176 καί 187. 

23. Το ιστορικό της εγκατάστασης καί τών πεπραγμένων τών αδελφών Πάνου 

στή Νεάπολη αναπτύσσεται αναλυτικά σε έγγραφο της Γραμματείας του Βασιλείου 

τών Δύο Σικελιών πού εκδόθηκε ύστερα άπο αίτηση του Μιχαήλ Πάνου. Στην αίτη

ση αύτη ό 'Ηπειρώτης έμπορος παραθέτει πλούσια στοιχεία για τις εμπορικές δρα

στηριότητες της οικογενείας του, καθώς καί για τις περιπέτειες τους. Βλ. 'Ενδείξεις 

ASN, Affari Es ter i , τ . 2675, φάκελος 35, άχρονολόγητο (μάλλον του 1770) (αϊ-
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αρχειακές πηγές του γαλλικού προξενείου της "Αρτας. Συγκεκριμένα ό 

'Αναστάσιος Πάνου, τιρόςζνος της Ραγούζας άπο το 1740 και της Ρ α γ ο ύ -

ζας και Νεαπόλεως άπο το 1747 στην "Αρτα, μαζί μέ τον εξάδελφο του 

Θεοδόσιο, πρόξενο επίσης εκεί της 'Αγγλίας άπο το 1734, είχαν καταστεί 

οι κακοί δαίμονες των Γάλλων προξένων της 'Ηπείρου. Πρόσωπα πανί

σχυρα οικονομικά και μέ τοπικό κύρος, συνήπταν τις ναυτιλιακές συμφω

νίες σύμφωνα μέ τα συμφέροντα τους και εις βάρος της γαλλικής ναυσι

πλοΐας. Συμμετείχαν οί 'ίδιοι ως πλοιοκτήτες ή μέτοχοι σέ ναυτιλιακές 

εταιρείες, τών οποίων τα πλοία κατευθύνονταν κυρίως στη Μεσσήνη. 2 4 

"Ή οικονομική ευρωστία του 'Αναστασίου Πάνου είχε και άλλα ερεί

σματα πού αποκαλύπτουν οί ιταλικές πηγές. Ό αδελφός του 'Αντώνιος, 

πλούσιος πλοιοκτήτης, ήταν άπο τους πρωτεργάτες στο Μακεδόνικο Σύν

τ α γ μ α της Νεαπόλεως, ενώ ό Μιχαήλ αναδείχτηκε σέ εξέχοντα έμπορο 

μέ αξιόλογους εμπορικούς οίκους στη Μεσσήνα, τή Νεάπολη και T r a p a n i . 

Οί πρόγονοι τών αδελφών Πάνου, εγκαταλείποντας δύο φέουδα στην 

"Ηπειρο, είχαν έλθει στή Νεάπολη κατά την ταραγμένη περίοδο του τουρ-

κοβενετικού πολέμου (1711-1718) για να ενταχθούν στην υπηρεσία του 

Βασιλείου τών Δύο Σικελιών. "Εκτοτε ή οικογένεια άπελάμβανε τιμητικής 

αναγνώρισης και ευνοϊκής μεταχείρισης. Ό 'Αντώνιος είχε συστήσει ναυ

τιλιακή επιχείρηση —καραβοκύρης ό 'ίδιος— ενώ ό Μιχαήλ είχε ιδρύσει 

εμπορικό οίκο κατασκευής και διακίνησης υφασμάτων, κυρίως μεταξω

τών, καθώς και βιοτεχνία επεξεργασίας κοραλλιών στην πόλη T r a p a n i . 2 5 

Είναι και ό 'ίδιος πλοιοκτήτης και σέ συνεργασία μέ άλλα μέλη της οικο

γένειας Πάνου στην "Ηπειρο ('Αναστάσιο και Θεοδόσιο) είχε τόσο εκεί 

υπονομεύσει το εμπόριο και τή ναυσιπλοΐα τών Γάλλων στην "Ηπειρο, 

ώστε να θεωρείται βασικός συντελεστής τής οικονομικής καταστροφής 

του Γάλλου προξένου G. D u b r o c a . 2 6 

Έ κ τ ο ς τών εμπορικών ειδών τής δικής του παραγωγής προωθούσε μέ 

τη ση τοΰ Μιχαήλ Πάνου). Στην ϊδια σειρά, τ. 2675 (142) χ.χ., απάντηση της Γραμ
ματείας τοΰ Real Magistrato di Commercio σχετικά μέ την πολιτεία, τις δραστη
ριότητες και άνδραγαθίες τών αδελφών Πάνου στή Νεάπολη. Πρβλ. έγγραφα στο 
παράρτημα. 

24. Σ. Βορείου (Σ. Μαξίμου), Το ελληνικό ναυτικό, σ. 15-22, 34-41. Βλ. και 
Σιορόκα, Το γαλλικό προξενείο τής "Αρτας, δ.π., σ. 166-168. Για τις δραστηριό
τητες τους βλ. και σ. 171, 290-291, 362, 364. 

25. ASN, Affari Esteri, τ. 2675 (142). Βλ. και έγγραφο 1. 
26. Σιορόκα, Το γαλλικό προξενείο, σ. 168. Βλ. και Σ. Βορείου, Το ελλη

νικό ναυτικό, σ. 41, τεχνάσματα για τις πατέντες τών πλοίων άπο τον Μ. Πάνου, 
προκειμένου τα πλοία να φθάνουν απευθείας στη Μεσσήνη. 
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μεταπράτες για δικό του λογαριασμό και άλλα ε'ίδη εμπορευμάτων. "Ετσι 

το δίκτυο των ανταποκριτών του δεν έφθανε μόνο στις ακτές τοΰ O t r a n t o 

και της B a r l e t t a , άλλα και μακρύτερα, ώς την Πορτογαλία και τη Μο

σχοβία, «σ' 'Ανατολή και Λύση)), όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 'ίδιος. 

~Ηταν μεχογος και σε άλλες εταιρείες, δπο^ς στην C a l a b r i a U l t r a , και 

συμμετείχε στην εκμίσθωση της d o g a n a και στο μονοπώλιο του καπνού. 

Οι επιχειρήσεις τους αριθμούσαν δεκάδες εργατών, των οποίων οί οικογέ

νειες άποζούσαν άπο τήν εργασία τους σ' αυτές. 'Από τα παραπάνω εξη

γείται γ ιατί , σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις Ν α π ο λ ι τ ά ν ο ι , (da sua 

f i rma in p i a z z a a v e a t u t t o d credi to)) . 2 7 

Ή επιφάνεια των αδελφών Πάνου στον κόσμο της Νεαπόλεως δέν 

οφείλεται μόνο στο εκτεταμένο ανθηρό τους εμπόριο. Σύμφωνα με τα δε

δομένα μας, μπορεί να συσχετιστεί μέ τή συμμετοχή των εν λόγω 'Ελ

λήνων στή συγκρότηση και τή δράση τού Real R e g g i m e n t o M a c e d o n e . 

Το «Μακεδόνικο Σύνταγμα», οπο^ς και τα άλλα ξένα συντάγματα πού 

ώς γνωστόν ο Κάρολος Ζ ' των Βουρβώνων συνεκρότησε γ ια να καλύψει 

τις ανάγκες τοΰ χωρίς στρατιωτική παράδοση Βασιλείου, ήταν μισθοφο

ρικό. Ά π ο τις πηγές μας δέν υπάργ^ουν ενδείξεις γ ια τή μισθοφορία τών 

αδελφών Πάνου, άλλα αντίθετα τονίζεται ο θυσιαστικός τους ρόλος στην 

υπηρεσία τού Συντάγματος. 

Το παράδειγμα τών αδελφών Πάνου. 'Αντωνίου και Μιχαήλ είναι 

εύγλωττο. 'Από μαρτυρικές καταθέσεις και έγγραφα τού Βασιλείου συνά

γεται ή συνεχής προσφορά τους στο ((Μακεδόνικο Σ ύ ν τ α γ μ α » : Συγκεκρι

μένα ό 'Αντώνιος ενσωμάτωσε σ' αυτό μεγάλη ομάδα Ε λ λ ή ν ω ν πού 6 'ίδιος 

ενέπνευσε και εκπαίδευσε μέ προσωπικά του έξοδα και στην οποία ήταν 

επικεφαλής ώς καπετάνιος. "Εθεσε στην υπηρεσία τοΰ Συντάγματος, χ ω 

ρίς να φεισθει εξόδων και ζημιών, τα πλοία του και το προσωπικό της 

εταιρείας του. 'Ανέλαβε τή δαπάνη για τις ειδικές στολές τοΰ Συντάγμα

τος. Ό Μιχαήλ είχε επίσης συγκροτήσει δική του κομπανία και συμμε

τ ε ί χ ε στο κατασκοπευτικό δίκτυο τοΰ Βασιλείου τών Δύο Σικελιών. Προ

μήθευσε ακόμα καμήλες, Οχι δρομάδες της Αιγύπτου, άλλα μεγάλες της 

Μοσκοβιας για τις μεταφορές. Και οί δύο, αναφέρεται χαρακτηριστικά 

στα έγγραφα τοΰ Βασιλείου, «αγωνίζονται μέ τις κομπανίες και τους έ-

27. ASN, βλ. σημ. 25. ΙΙρβλ. έγγραφο 1. Για τή μαρτυρική κατάθεση έμττόρων 

της Νεαπόλεως: ASN, Affari Ester i , τ. 2675, δεσμίδα 35, Ν 28 Gennaio 1768. 

(Μετενεγράφη στο βιβλίο τοΰ νοταρίου το Μάιο τοΰ 1768.) 
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ταίρους τους με το σπαθί στο χέρι εναντίον των εχθρών της βασιλικής κο

ρόνας». 2 8 

Δεν υπάρχουν ενδείξεις στα στοιχεία μου σχετικά με τυχόν ανταλλάγ

ματα της προσφοράς τών αδελφών Πάνου στο «Μακεδόνικο Σύνταγμα». 
ΜΑν δηλ. υπήρχε μισθοφορικός μισθός ή αν με τη συνεισφορά τους, χρημα

τική και στρατιωτική, κατοχύρωναν εμπορικά οφέλη, φορολογικές απαλ

λαγές ή γενικά προνόμια εγκατάστασης. Έρευνητέο, τέλος, θέμα παρα

μένει κατά πόσο τυχόν ανιδιοτελής προσφορά τους στο σύνταγμα λειτουρ

γούσε στα πλαίσια ιδεολογικοπολιτικών ρευμάτων πού άρχισαν να δια

μορφώνονται στή Νεάπολη την περίοδο τών Βουρβώνων και πού συνέτει

ναν σταδιακά στην αποσαφήνιση ενός πατριωτικού κινήματος. 2 9 

Ό 'Αντώνιος επισφράγισε τελικά μέ το θάνατο του τήν αφοσίωση του 

στο βασιλέα της Νεαπόλεως. Φονεύτηκε μαχόμενος κατά τών Αυστρια

κών στο V e l l e t r i 3 0 στίς 11 Αυγούστου 1744. 

Ή οικογένεια Πάνου προσπορίζεται έκτοτε, χάρη στή θυσία του 

'Αντωνίου, τήν εύνοια τού βασιλέα της Νεαπόλεως καί άλλο^ν παραγόντων 

τοΰ Βασιλείου. Συγκεκριμένα, ό 'Αναστάσιος Πάνου διορίζεται άπο το 

1747 πρόξενος τού Βασιλείου τών Δύο Σικελιών στην " Η π ε ι ρ ο - 3 1 ό Μι

χαήλ απολαμβάνει συνεχώς ευεργετημάτων γ ια τήν αντιμετώπιση δυσ

πραγίας τού εμπορικού του οϊκου, καθώς καί περιπετειών της οικογενείας 

28. ASN, Affari Esteri, τ. 2675, φάκελος 35, σ. 142-145. «... combattendo 
vadosamente con le suoi compagni con la spada alla mano contro li nemici 
all'ora della Real Corona». Βλ. καί μαρτυρική κατάθεση, σημ. 27. Για «Το Μα
κεδόνικο Σύνταγμα» βλ. σημ. 21. Για τον Μ. ΙΙάνου στο δίκτυο κατασκοπείας: ASN, 
Affari Esteri, τ. 2674, 23 Agosto 1761, Napoli. 

29. Για τις ανάγκες έπανοργάνωσης της κοινότητας λόγω της συρροής 'Ελλή
νων στρατιοίτών καί καπετάνιων στο «Μακεδόνικο Σύνταγμα» βλ. Ι. Κ. Ilassiotis, 
«Sull'organizzazione», σ. 432-433. Για τις ιδεολογικοπολιτικές ζυμώσεις καί τίς 
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες τήν περίοδο τών Βουρβώνων Μ. Schipa, Albori di 
Risorgimento nel Mezzogiorno d'Italia, Napoli 1939. F. Venturi, Settecento 
riformatore, τ. 3: La prima crisi dell'Antico Regime, Torino 1979. Για 'ιδεολο
γικές καί πολιτικές προσεγγίσεις στρατιωτών καί καπετάνιων του «Μακεδόνικου 
Συντάγματος» μέ Ναπολιτάνους πατριώτες καί επιδράσεις τους έπ' αυτών Κ. Νίκα, 
«Οι Επτανήσιοι στή Νεάπολη», σ. 102-122. 

30. ASN, Affari Esteri, τ. 2675, φάκ. 35, σ. 144. Για τη μάχη μέ τους Αυ
στριακούς στο Velletri βλ. C. Bonamici, Memorie sulla giornata Velletri, Na
poli 1802. F. Sforza-Cesarini, La guerra di Velletri (1744), Roma 1891. C. Gal
liano, «Diario della guerra di Velletri», Archivio Storico Napolitano, 30 (1905). 

31. Σ. Βορείου, Tò ελληνικό ναυτικό, σ. 34. Σιορόκα, Tò γαλλικό προξενείο 
της "Αρτας, σ. 168. 
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του καί τέλος διορίζεται πρόξενος του Βασιλείου στο Δυρράχιο (1760) . 3 2 

' Α π ό τίς πηγές προκύπτει δτι ό θάνατος του 'Αντωνίου και ή επιδημία 

της πάνοπλους στη Μεσσήνα και το "Οτράντο (πιθανόν 1 7 5 0 - 5 1 ) 3 3 είχαν 

καθοριστικές επιπτώσεις στο εμπόριο των αδελφών Πάνου στη Νεάπολη. 

Διασπαθίζοντας υπέρογκα ποσά ή οικογένεια του Μιχαήλ Πάνου κατέφυγε 

στην Κέρκυρα. Ή γυναίκα του και οι υπηρέτες του πέθαναν στο μολυσμένο 

Λαζαρέτο της πόλης, ενώ ό ίδιος επέζησε - αντιμετώπισε δμως τη διάλυση 

του εμπορικού του OVAOU. Κ α τ ά τη διάρκεια της απουσίας του έγιναν κα

ταχρήσεις κατά τή διαχείριση της «βασιλικής δογάνας» και «του μονο-

πο^λίου του καπνού» (((έβαλαν χέρι στην ενοικίαση ειδών του καπνού»). 

Τ α γεγονότα αυτά. καθώς και άλλες ζημίες εις βάρος του, συνετέλεσαν 

στην κάμψη του ανθηρού εμπορικού του οίκου. 

Μέσω των εγγράφων σκιαγραφήθηκε ή εικόνα ενός λαμπρού οίκου 

Ε λ λ ή ν ω ν εμπόρων της Νεάπολης, καθώς και ή πολιτεία τους στο χώρο 

αυτό το 18ο αιώνα άπο τή σκοπιά βέβαια ενός αποτυχημένου εμπόρου. 3 4 

Ό Μιχαήλ Πάνου και ώς πρόξενος Δυρραχίου (1760 κ.έ.) εκλιπαρούσε 

τήν εύνοια του βασιλιά, επικαλούμενος το παρελθόν και τή θυσία του α

δελφού του, για να διευθετεί καταστάσεις και να καρποΰται οφέλη. "Ετσι 

εξακολουθούσε να εισπράττει μια τ ιμητική επιχορήγηση λόγω τού θανά

του τού αδελφού του στον πόλεμο, πού επιδίωκε να αυξάνει, ενώ παράλ

ληλα αξίωνε τήν παράταση της θητείας του στο προξενείο. 3 5 

Μέσω τού παραδείγματος αυτού εμφαίνεται ή εμπορική πρακτική τών 

' Η π ε ι ρ ω τ ώ ν , γνωστή και άπο άλλες π η γ έ ς . 3 6 Ή εμπορία έχει το χαρα-

32. ASN, Affari Ksteri, τ. 2G75, δεσμ. 35. 'Ανάθεση του προξενείου Δυρρα

χίου στον Μιχαήλ Πάνου, 9 Δεκεμβρίου 1760. (Ζητεί αντίγραφο της πράξεως.) 

33. Βλ. έγγραφο 1. Για τήν πανώλη στην οθωμανική αυτοκρατορία (1740-

1/51) βλ. Κ. Κωστή, ((Χρονογραφία της πανοόλης στην ελληνική χερσόνησο, 14ος-

19ος αιώνας» (Μέρος Δεύτερο), "Ιστωρ, τχ. 7 (Δεκ. 1994), 132 κα> 150. Για τις επι

πτώσεις της πανώλους πού έπληξε τήν ανατολική Μεσόγειο κατά το 1750-51 Ά ρ . 

Σταυροπούλου, Τα νοσοκομεία και η νοση?.ε>'τική πολιτική της ελληνικής εθνότη

τας στην Κωνσταντινούπολη (1453-1838), 'Αθήνα 1S84, σ. 96-99. 

34. ASX, Affari Ester i , τ. 2675, δεσμ. 35, σ. 142-146. 

35. ASX, Affari Esteri , τ . 2675, δεσμ. 35, άχρονολόγητο έγγραφο για το μι

σθό καί τις επιχορηγήσεις πού ελάμβανε ώς πρόξενος ό Μιχαήλ Πάνου. Στην ϊδια 

σειρά καί δεσμίδα βεβαίωση της 25 Gennaio 1768 (Xapoli) του G. G o y z u e t a , γραμ

ματέα του Rea l M a g i s t r a t o di Commercio για ανανέωση της προξενικής πατέντας 

τοΰ Μιχαήλ Πάνου, σύμφωνα μέ dispaccio της 23 Gen. 1768 τών αρχείων του Ma

g i s t ra to, πού εΐχε λάβει υπόψη απόφαση του consiglio di 4 Dec. 1760. 

36. H o b h a u s e , Λ journey through Albania, σ. 71. H o l l a n d , Travels, σ. 148. 
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κτήρα της οικογενειακής επιχείρησης. Οι αδελφοί έμποροι οργανώνουν 

έτσι τη διαμονή και τή δράση τους, ώστε να μετακινούνται ανάμεσα σε 

εσωτερικό και εξωτερικό και να αλληλοσυμπληρώνουν τίς δραστηριότη

τες τους. Ή ναυτιλία, το εμπόριο, οί εκμισθώσεις φόρων (κυρίως τελω

νειακά), ή ιδιότητα του εμπορικού αντιπροσώπου πολλών συγχρόνως κρα

τών, ή οργάνωση βιοτεχνίας και οικοτεχνίας, τα δίκτυα τών αντιπροσώ

πων, το σύστημα τών μεταφορών υπηρετούν τους 'ίδιους βασικούς στό

χους μιας ενιαίας οικογενειακού τύπου επιχείρησης, της οποίας έτσι ενι

σχύεται ή αυτάρκεια και αποκλείονται οί εξαρτήσεις. 

Σ ' αυτό το πλαίσιο καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να εξασφαλί

ζονται οί καλύτεροι δυνατοί όροι της εμπορίας (αποφυγή προξενικού, μεί

ωση δασμών). 'Ενδεικτική αυτού τού τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης 

τών Ε λ λ ή ν ω ν εμπόρων στή Νεάπολη είναι ή παρακάτω λεπτομέρεια πού 

άφορα τον τρόπο μεταφοράς. Ε π ε ι δ ή στην Κ ά τ ω 'Ιταλία υπήρχε μεγάλη 

ζήτηση καπότας ( c a p p o t t i ) από τους ναυτικούς, άλλα και άπο τους βο

σκούς τής Σικελίας, της Σαρδηνίας και της Κορσικής, στή Νεάπολη ει

σάγονταν μεγάλες ποσότητες άπο κάπες ε'ίτε ραμμένες (επενδύτες) είτε 

σε ύφασμα (άμπάς ή σκουτί) διαφόρων ποιοτήτων (σαλονικιά, βρέσκια). 

Στην Κ ά τ ω 'Ιταλία και τή Σικελία γινόταν, ως γνωστό, μεγάλη κατα

νάλωση οχι μόνο τής μακριάς κάπας άπο τους ποιμένες και τους αγρό

τες, άλλα και της κοντής (ως τή μέση) πού χρησιμοποιούσαν οί ψαράδες 

και οι ναυτικοί. ' 

37. Για τα εΐδη τής κάπας καί τοϋ «σκουτιού» (ζαγορίσιο, λειβαδίσιο κτλ.) 

βλ. Γ. Παπαγεωργίου, ((Δραστηριότητες Καλαρρυτινών εμπόρων», σ. 176. Βλ. και 

του ίδιου, Οί συντεχνίες στη Γιάννενα, σ. 37. Βλ. και H o l l a n d , Travels, δ.π., 

σ. 148. Για το δίκτυο τών καττοτάδικων στή Βαλκανική καί τή Μεσόγειο ώς τήν ' Ι 

σπανία βλ. H o b h a u s e , A Journey, σ. 71-73. Pouquevi l le , Voyage en Albanie, 

τ. 3, σ. 42, 182. Hol land, Travels, ο.π., σ. 148 καί 85, για τήν αξία τών εξαγωγών 

σε κάπες ετησίως (150.000 γρόσια). Για το εμπόριο μάλλινων υφασμάτων καί ενδυ

μάτων βλ. καί Έ λ . Γιαννακοπούλου, «"Οψεις τής οικονομικής καί κοινωνικής 

ζωής στην Ή π ε ι ρ ο » , σ. 51, 63. Γ. Παπαγεωργίου, «Τα πιστοποιητικά προέλευσης 

εμπορευμάτων», σ. 155. Τοϋ ΐδιου, «Δραστηριότητες Καλαρρυτινών έμπορων», σ. 

173-174 καί 186-187. Για τίς βιοτεχνίες, οικοτεχνίες μάλλινων στην "Ηπειρο, Bel

laire, Précis, σ. 142. Serofani, Voyage en Grèce, τ . 3, σ. 19. Για τίς δραστηριότη

τες τών καποτάδων Συράκου, Καλαρρυτών καί Μετσόβου (19ος α'ι. - αρχές 20οϋ) 

βλ. καί Κ. Κρυστάλλη, "Απαντα (Πρόλογος, εισαγωγή, επιμέλεια Γ. Βαλέτα), 'Αθή

να 1959, τ. 2, σ. 608-614. Για τα καποτάδικα στή Βενετία Γ. Πλουμίδη, «"Ελλη

νες καποτάδες στή Βενετία», Δ IEEE 27 (1984) 21-24, καί τοϋ Ϊδιου, « B a n d i t i , 

"Ελληνες επικηρυγμένοι άπο τίς βενετικές αρχές (1678-1794)», Λωδώνη 3 (1974) 

62. Για το εμπόριο τής κάπας (cappotti) στή Senigallia άπο 'Ηπειρώτες, "Ολγας 
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"Ενα μέρος αυτών των εξαγωγών, όπως και εξαγωγών άλλων εμπο

ρευμάτων, διοχετευόταν στη Νεάπολη και την B a r l e t t a μέσω διαμετακο

μιστικών σταθμών, κυρίως της Κέρκυρας, της Ραγούζας και της ' Α γ κ ώ 

νας, δπου υπήρχαν εμπορικά πρακτορεία διακίνησης τών έμπορευμάτο^ν. 

Οί επιλογές κάθε φορά συναρτώνται με τη συγκυρία, τίς εμπορικές και 

ναυτιλιακές τάσεις στην αγορά και τη δυναμικότητα τών προξένων. " Ε 

τσι, δταν ό Ά ν . Πάνου ήταν πρόξενος της Ραγούζας στην "Αρτα (1747-

1775) και τα ραγουζαίικα πλοία είχαν εκτοπίσει τη γαλλική ναυσιπλοΐα 

άπο τον 'Αμβρακικό, τα εμπορεύματα προς το Βασίλειο τών Δύο Σικε-

λιών περνούσαν μέσω Ραγούζας, γ ιατί προφανώς μεταφορές και δασμοί 

στοίχιζαν φθηνότερα. Ή διαμαρτυρία δεκατριών έμπορων τών 'Ιωαννί

νων (30 Νοεμβρίου 1761) προς το M a g i s t r a t t o di C o m m e r c i o της Νεά

πολης γ ια τήν ανάκληση εκ μέρους της Ραγούζας του προξενικού αξιώμα

τος άπο τον 'Αν. Πάνου μπορεί να συσχετιστεί με το ολο θέμα τών επι

κερδών μεταφορών. 3 8 

Σημειώνουμε έ π ' ευκαιρία δτι το δίκτυο τών καποτάδικων στή Βαλκα

νική και τίς μεσογειακές χώρες ως τήν 'Ισπανία, σέ συσχετισμό (α) μέ 

τήν τοπική βιοτεχνία στή Θεσσαλία, στα χωριά του Ά σ π ρ ο π ο τ ά μ ο υ και 

στα Τζουμέρκα (Καλαρρύτες, Συράκο, Θεοδώριανα), (β) μέ τη λειτουρ

γία του τσελιγκάτου στις περιοχές αυτές, 3 9 και (γ) μέ το σύστημα τών 

μεταφορών, συνιστά ένα ενδιαφέρον θέμα της ηπειρωτικής ιστορίας πού 

δέν έχει ακόμα απασχολήσει συστηματικά τους ερευνητές. 

2. "Ηπειρώτες έμποροι στην περιογή τον Bari και στο Λιβόρνο 

Η παραβίαση της νομιμότητας στις μεταφορές εμπορευμάτων είναι φλέ-

Κατσιαρδή-Hering, Λησμονημένοι ορίζοντες 'Ελλήνων έμπορων: Το πανηγύρι στή 
Senigallia (18ος - αρχές 19ον αιώνα), 'Αθήνα 1989, σ. 139. 

38. ASN, Affari Esteri, τ. 2678, 16 Giugno 1779, Dim. Nidari, Filippo 
Vassilo e Compagni: Πρακτορείο καπότας, πού διακινεί ποσότητες καί προς τη 
Νεάπολη. Affari Esteri, τ. 2678, Ragusa, 12 Ottobre 1775 Polizza, για μεταφορά 
20 δεμάτων ηπειρωτικής καπότας στή Νεάπολη. Στην ΐδια σειρά βλ. και τη διαμαρ
τυρία τών δεκατριών εμπόρων τών 'Ιωαννίνων (30 Νοεμβρίου 1761). Για τίς συμφέ
ρουσες μεταφορές, πού οργάνωσε ό Ά ν . Πάνου μέ πλοία τών Ραγουζαίων, βλ. και 
Σ. Βορείου, Το ελληνικό ναυτικό, σ. 42-43. 

39. 'Ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για το τσελιγκάτο, 'Αλκή Ρήγου, «Παραγω-
κές σχέσεις στην Ευρυτανία του 19ου αιώνα», Ή Ευρυτανία κατά τους επαναστατι
κούς και μετεπαναστατικούς χρόνους. 170 χρόνια άπο το θάνατο του Μ. Μπότσα
ρη. Εισηγήσεις Συνεδρίου (Καρπενήσι, 16-19 Σ ε π τ . 1993) ( Έ π ι μ . Κλ. Κουτσούκης -
Κ. Άρώνη-Τσίχλη), 'Αθήνα (εκδ. Επιστημονικής Β/κης Ε Κ Π Ε ) 1995, σ. 312-317. 
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γον πρόβλημα για τα συμφέροντα ένδεκα Ά ρ τ ι ν ώ ν εμπόρων, εγκατεστη

μένων στην B a r l e t t a (Πούλια) κατά το 1 7 8 1 . 4 0 Θα πρέπει να σημειωθεί 

δτι οι μεταφορές προς και άπο την "Ηπειρο ήταν ανέκαθεν επίμαχο θέμα 

γ ια τον κόσμο των έμπορων. Ποικίλοι παράγοντες, δπως ή γεωγραφική 

διαμόρφωση των ακτών με τα φυσικά κρησφύγετα και τίς συστάδες τών 

νησίδων, οι πυκνές μεταφορικές δραστηριότητες ουδετέρων (Ναπολιτάνων, 

Ραγουζαίων, Γενοβέζων κ.ά.), ή κατοχή της γειτονικής Ε π τ α ν ή σ ο υ άπο 

τους Βενετούς —ξένος κόσμος απέναντι στο οθωμανικό καθεστώς— δη

μιουργούσαν προϋποθέσεις γ ια λαθρομεταφορές, κυρίως αποφυγή προξε

νικού δικαιώματος και τελωνειακών, άλλα και καθαρό λαθρεμπόριο. 4 1 

Ά π ο τήν αλληλογραφία τών εν λόγω εμπόρων με το M a g i s t r a t o di 

C o m m e r c i o διαπιστώνεται δτι έ'χουν μετοικήσει στην B a r l e t t a άπο χρό

νια μαζί μέ άλλους συμπατριώτες τους, πού διαμένουν καί σε άλλες π ό 

λεις της επαρχίας τοΰ Bar i καί ασχολούνται συστηματικά μέ το εμπόριο 

στο Βασίλειο τών Δύο Σικελιών. 4 2 Δύο ά π ' αυτούς, ό Μιχ. 'Αναστασίου 

και ό Δημ. Δήμου, μπορούν να ταυτισθούν μέ πρόσωπα τών δικτύων τοΰ 

εμπορικού οίκου 'Ιωάννου Σ τ α ύ ρ ο υ . 4 3 

Μεταξύ τών ειδών εισαγωγής στις πηγές επισημαίνονται ιδιαίτερα 

τα δέρματα τών αρνιών. Προμηθευτές καί πάτρωνες τους άπο τήν " Η π ε ι 

ρο είναι έ'μποροι γνωστοί καί άπο άλλες πηγές . Συγκεκριμένα ό Δημ. 

Βλαχούτσης, άπο οικογένεια εμπόρων της Ά ρ τ α ς πού είχαν συστήσει μέ 

40. ASN, Affari Ester i , τ . 2679, B a r l e t t a li 21 Aprile 1781, suppl ica ένδε

κα Άρτινών εμπόρων προς τους Orator i τοϋ Real Magi s t ra to di Commercio της 

Νεάπολης. Βλ. καί έγγραφο 3. 

41 . Για το λαθρεμπόριο Γάλλων πλοιάρχων, πού ξεφόρτωναν στην Κέρκυρα 

σε ελληνικά καί τουρκικά πλοία εμπορεύματα άπο Λιβόρνο, Νεάπολη κτλ. πού προ

ορίζονταν για Γιάννενα, βλ. Μαξίμου, Ή αυγή τοϋ ελληνικού καπιταλισμού, σ. 58. 

Γ. Σιορόκα, Το γαλλικό προξενείο, σ. 250-251, 303-304. Για το λαθρεμπόριο της 

σταφίδας στις ακτές της Ε π τ α ν ή σ ο υ άπο Μεσολογγίτες Έ λ . Γιαννακοπούλου, 

«Μια άλλη οψη τοϋ σταφιδικοϋ ζητήματος: Ή περίπτωση της Αίτωλ/νίας κατά το 

17ο καί 18ο αιώνα», Πρακτικά Α' αρχαιολογικού και Ιστορικού συνεδρίου Αίτωλ/νίας 

('Αγρίνιο 21-23 'Οκτωβρίου 1988), 'Αθήνα 1991, σ. 415-416. Το θέμα διαπραγμα-

τευόμεθα διεξοδικά στην ύπο έκδοση μελέτη μας για τήν οικονομική ζωή στή Νότια 

"Ηπειρο - Αιτωλοακαρνανία κατά το 18ο αιώνα. 

12. ASN, Affari Ester i , τ . 2679, suppl ica dei m e r c a n t i di Arta, B a r l e t t a 

li 27 Aprile 1781. 

43. Σ . Κουγέα, «Tò 'Αρχείο Σταύρου», σ. 170-173, για τον Δ. Δήμου. Για τους 

εμπόρους 'Αναστασίου, κυρίως τον Κώστα, άλλα καί τον 'Ιωάννη καί Γεώργιο, πι

θανόν ό Δημ. να ήταν αδελφός τους, βλ. στο ϊδιο αρχείο σ. 151, 156, 157, 161, 162, 

164, 172, 191. 
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άλλους έμπορους εταιρεία με την επωνυμία αΒλαχούτσης, Καρύδης, "Α

μοιρος και Σία», πού άπαντα συχνά στο αρχείο Σταύρου. Ό αδελφός του 

Κωνσταντίνος ήταν διερμηνέας του γαλλικού προξενείου της "Αρτας" δ 

'ίδιος αναφέρεται στις γαλλικές π η γ έ ς 4 4 ως έ'μπορος 'Ιωαννίνων. Σ τ α έγ

γραφα της μελέτης χαρακτηρίζεται ως « b a r a t a i r e » της γαλλικής δημο

κρατίας. Ό Νικολός Θεοχάρης, άπο οικογένεια μεγαλεμπόρων άπο τ α 

Γιάννενα, τών όποιων πρόγονοι απαντώνται και στη Βενετία. Ό Νικολός 

Θεοχάρης μαζί μέ τον αδελφό του Γεώργιο είναι επικεφαλής εμπορικής 

συντροφιάς (1781 κ.έ.), πού μέ επίκεντρο τα Γιάννενα διακινεί μαζί μέ 

άλλα εμπορεύματα και ελληνικά βιβλία. Είναι αξιοπρόσεκτο δτι ό προ

μηθευτής τών εμπόρων τής Μπαρλέττας και διακινητής τού ελληνικού βι

βλίου συμμετέχει και στο ξυλεμπόριο πού τροφοδοτούσε τα ναυπηγεία 

τής Τουλών. Ό 'ίδιος ήταν επικεφαλής υλοτομικής κομπανίας και άνηκε 

στο δίκτυο τών μεσαζόντων πού πουλούσαν την ξυλεία στους κύριους προ

μηθευτές τών ναυπηγείων, Γάλλους και "Ελληνες. 4 5 

Βασικό πρόβλημα τών έν λόγω έμπορων τής B a r l e t t a , γ ια το όποιο 

ζητούν διευθέτηση άπο το M a g i s t r a t o di C o m m e r c i o , είναι ό ανορθό

δοξος τρόπος μεταφοράς εμπορευμάτων στην "Ηπειρο άπο συναδέλφους 

τους, γεγονός μέ σοβαρές γ ι ' αυτούς οικονομικές συνέπειες. Τ α εμπορεύ

ματα αυτά μεταφέρονται μέ ναπολιτάνικα ή βενετικά πλοία στην Κέρκυ

ρα και άπο εκεί ηπειρωτικές ή έπτανησιώτικες βάρκες τα μεταφέρουν 

στην "Ηπειρο. Έ κ τ ο ς άπο τήν αποφυγή πληρωμής προξενικού, γ ια το 

όποιο ό πρόξενος τής Νεάπολης στην "Αρτα ήγειρε αξιώσεις, 4 6 διέφευγαν 

επιτήδεια και τα τελωνειακά, εφόσον επρόκειτο γ ια λαθραίες μεταφορές 

ή έπλήρωναν μειωμένους δασμούς γ ια εμπόριο t r a n s i t . 

44. Για τους αδελφούς Δημ. και Κων. στις γαλλικές πηγές βλ. Σ. Βορείου, 
Τό ελληνικό ναυτικό, σ. 36. Γ. Σιορόκα, Τό γαλλικό προξενείο, σ. 106, 116, 162. 

Για τήν εταιρεία Βλαχούτση βλ. Σ . Κουγέα, «'Αρχείο Σταύρου», σ. 148, 149, 154-

155, 160, 167, 171, 173, 178-179, 180, 190-191. 

45. Γ. Παπαγεωργίου, «Τα πιστοποιητικά προέλευσης εμπορευμάτων», σ. 

168. Του ϊδιου, «Μια εμπορική συντροφιά στα Γιάννινα στις αρχές του 19ου αι. και 

οι μαρτυρίες άπο το κατάστιχο της για τή διακίνηση του ελληνικού βιβλίου», Δωδώ

νη 18 (1989) 134-139. Έ λ . Γιαννακοπούλου, Γαλλοελληνικη εκμετάλλευση δασών, 

σ. 103, σημ. 76, 171, 189. 

46. ASN, Affari Ester i , τ . 2679: Λίαρτυρική κατάθεση τεσσάρων εμπόρων τής 

"Αρτας, "Αρτα 30 Δεκεμβρίου 1780, συνημμένη στην αναφορά τών ένδεκα Άρτινών 

εμπόρων της 21 'Απριλίου 1781, σχετικά μέ τήν τακτική του εμπόρου Δ. Καραγιάν-

νη να μην καταβάλλει προξενικά δικαιώματα στον πρόξενο της Νεάπολης στην 

"Αρτα Τζώρτζη Δόλτζη. Βλ. και έγγραφο 4. 



158 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ II Σ, 21 (1997) 

Ή ομάδα των Ά ρ τ ι ν ώ ν εμπόρων της T3arletta βρισκόταν γ ι ' αυτό το 

θέμα σε αντίπραξη με τον ' Η π ε ι ρ ώ τ η έμπορο Δημ. Καραγιάννη, γνωστό 

και άπο τις γαλλικές πηγές —είχε χρηματίσει άπο το 1740 καί έξης πρό

ξενος της 'Αγγλίας στην " Α ρ τ α — καί κατήγγειλε στο M a g i s t r a t o di C o m 

merc io της Νεάπολης τη λειτουργία εμπορίου t r a n s i t μέσω Κερκύρας 

καί άλλων λιμανιών πού απέβαινε εις βάρος τους. Για την αποκατάσταση 

της νομιμότητας στον κόσμο των εμπόρων «με το να είναι κοινή ή ύπόθε-

σις εις ζημίαν των πραματευτών» μεσολάβησαν στον κατή της "Αρτας 

οι εγκατεστημένοι στην "Αρτα προμηθευτές τών Ε λ λ ή ν ω ν εμπόρων της 

B a r l e t t a . 4 7 Πρόκειται γ ια κατάσταση πού είχε αρχίσει να παγιώνεται 

κατά την περίοδο πού οι γνωστοί μας αδελφοί Πάνου (Μιχαήλ καί Α ν α 

στάσιος) εΐχαν το εμπόριο 'Ηπείρου καί Κ ά τ ω Ίταλίας-Σικελίας στα χέ

ρια τους καί πού έκτοτε έγινε έρπουσα, άφοΰ ευνοούσε τα κέρδη τών εμ

π ό ρ ω ν . 4 8 

* 

Ό εμπορικός ανταγωνισμός τών ναυτικών πόλεων της ' Ιταλίας κατά το 

17ο καί 18ο αιώνα, καί μέ τή χορήγηση προνομίων στους έμπορους καί 

ναυτικούς (franchigie doganal i ) , απέβλεπε ουσιαστικά στην αποδυνά

μωση της εμπορικής ισχύος του Λιβόρνου, 4 9 πού ή εισβολή του βόρειου 

εμπορίου είχε αναδείξει σέ ασυναγώνιστο διαμετακομιστικό κέντρο. 5 0 Το 

Λιβόρνο είναι αποθήκη κυρίως τών "Αγγλων κατά το 18ο αιώνα, 5 1 εποχή 

47. ASN, Affari Esteri, τ. 2679, 'Αναφορά τών ένδεκα Άρτινών έμπορων, δ.π. 
Βλ. καί σημ. 54. 

48. Σ. Βορείου, Το ελληνικό ναυτικό, σ. 34-43· βλ. καί παρακάτω Σ. Μάξιμου, 
Ή αυγή, σ. 58. 

49. V. Β. Flore, «La trasformazione degli scali italiani dagli inizi del se
colo XVI all'apertura del canale di Suez», στο συλλογικό έργο Les Grandes Es
cales, lOème Colloque International d'Histoire Maritime, 2ème partie «Les 
temps modernes», τ. 33 (Collection «Recueils de la Société Jean Bodin»), Bru
xelles 1972, σ. 246-249. 

50. Fern. Braudel - Rugg. Romano, Navires et marchandises à Ventrée 
du port de Livourne (1547-1611), στο «Ports, Routes et Traffics», εκδ. της École 
Pratiques des Hautes Études, Section IV, Paris 1951, σ. 117-122. 

51. Για τήν ανταγωνιστική παρουσία της 'Αγγλίας στή Μεσόγειο ήδη άπο το 
17ο αιώνα βλ. Davis Ralph, «England and the Mediterranean (1570-1670)», στο 
συλλογικό έργο Essays in the Economic and Social History of Tudor and Stuart 
England (έκδ. F. J. Fisher), Cambridge (The University Press) 1961, σ. 117-
137. Ειδικότερα για τις εμπορικές σχέσεις τών Άγγλων μέ το Αιβόρνο, P. Scro-
soppi, «Il porto di Livorno e gli inizi dell'attività inglese nel Mediterraneo», 
Bolletino Storico Livornese (1937) (ανάτυπο). Γενικότερα για το Λιβόρνο βλ. 



Έ λ . Γιαννακοπούλου, Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ε Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ο Ι Σ Τ Η Ν Ι Τ Α Λ Ι Α 159 

κ α τ ά την οποία άνθεΐ εκεί ή ελληνική παροικία 5 2 κυρίως μετά το 1760. 

'Από το 'Αρχείο Σταύρου γνωρίζουμε πολλούς ' Η π ε ι ρ ώ τ ε ς ε γ κ α τ ε σ τ η 

μένους στο Λιβόρνο στα τέλη του 18ου αιώνα, καθώς και άλλους πού μετα

κινούνται μεταξύ Ήπείρου-Λιβόρνου. Ό 'Ιωάννης Βρεττος ε/ει εκεί ιδρύ

σει την εταιρεία Ί ω ά ν ν η ς - Ά ρ γ ύ ρ η ς Βρεττος και Σ ί α . 5 3 Πρόκειται γ ια 

την οικογένεια πού δίνει τα «λάσσα», επιχορηγήσεις καί κληροδοτήματα 

για τή δημιουργία καί τή λειτουργία τού νοσοκομείου 'Ιωαννίνων (17 9 9 ) . 5 4 

'Απαντώνται επίσης στο Λιβόρνο καί άλλοι έμποροι, όπως οι Θεοδόσιος 

Ζωσιμάς, Ά π . Βασιλείου, Δημ. Κονταξής και Σία, Τριαντάφυλλος Κα

τσαρός, Μοσπινιώτης καί άλλοι. 'Από το αρχείο Δουρούτη πληροφορού

μαστε οτι έκτος των 'ίδιων εμπόρων βρίσκονται εγκατεστημένοι στο Λι

βόρνο καί οι Κ. Παράσχης, Ν. Σγουρός (συμπέθεροί τους), οι αδελφοί 

Σ τ α μ α τ ά κ η και άλλοι. 5 5 

Στην αλληλογραφία του Γάλλου προξένου Αιβόρνου (1793-1795) με 

τις γαλλικές αρχές εξιστορείται μια αξιοπρόσεκτη περίπτωση καταδρο

μής πού αποκαλύπτει τίς εμπορικές δραστηριότητες καί το δυναμισμό ' Η 

πειρωτών εμπόρων στο Λιβόρνο (1793-1794). 5 6 Πρόκειται γ ια τους ά-

G. Sonnino, Saggio sulle industrie marine e commercio in Livorno sotti i pri m 

due lorenesi (1737-1790), C o r t o n a 1909. M. Baruchollo, Livorno e il suo porto. 

Origini, Caratteristiche e Vicende dei Traffici Livornesi, Livorno 1932. D. Lo-

romer, Merchants and Reform in Livorno (1814-1868), Callifornia 1987. 

52. Νικ. Τωμαδάκη, «Ναοί. καί θεσμοί της ελληνικής κοινότητος τοϋ Λιβόρ

νου», ΕΕΒΣ 16 (1940) 81-127. Κ. Ν. Τριαντάφυλλου, Οι Κωστάκηδες της 'Αχαΐας 

καί τον Λιβόρνο. Συμβολή εις τήν 'Ιστορία τον 'Ελληνισμού της Τοσκάνης καί τών 

μ ετ επαναστατικών Πατρών, 'Αθήναι 1968. Του 'ίδιου, Οι κώδικες γάμων και βαπτί

σεων της 'Ελληνικής Κοινότητος τον Λιβόρνο 1760 και έξης, Πάτρα-, 1986. Για την 

ελληνική κοινότητα καί κατά το 19ο αιώνα βλ. G. Panessa, Le comunità greche a 

Livorno tra integrazione e chiusura nazionale, L ivorno, εκδ. Bei forte, 1991. 

53. Σ. Κουγέα, (('Αρχείο Σταύρου», σ. 10, 148, 153, 161. Για την οικογένεια 

τών Βρεττών, τήν προσωπικότητα του καθενός, τίς μετακινήσεις τους μεταξύ Βενε

τίας, Αιβόρνου καί Νεαπόλεως, τήν περιουσία τους καί τα έργα εύποιίας βλ. Β. Πυρ-

σινέλλα, «Τα άρπαγέντα υπό τοϋ Ά λ ή πάσα κτήματα τών Βρεττών», ΗΧ 13 (1938) 

134-137. Για τους Βρεττούς στο Λιβόρνο βλ. καί Τριαντάφυλλου, Κωστάκηδες..., 

σ. 29, 44, 46, 51 καί 55. 

54. Ά ρ . Σταυρόπουλου, «Το νοσοκομεΐον τών 'Ιωαννίνων (1799-1821)», 

Πρακτικά ίιεθνονς Συνεδρίου: «'Ήπειρος, Κοινωνία, Οικονομία 15ος - 20ος αιώνας)), 

(Γιάννενα 4-7 Σ ε π τ . 1983), Γιάννινα 1987, σ. 26-30 καί 39. 

55. Σ . Κουγέα, «'Αρχείο Σταύρου», σ. 10, 146. Γ. Παπαγεωργίου, ((Δραστη

ριότητες Καλαρρυτινών», σ. 174, 182, 185-186. Τριαντάφυλλου, ΟΙ Κωστάκηδες..., 

σ. 29, 36, 38, 44, 46, 47, 51, 55, 84, 90-91. 

56. A M A E F , ΑΙ), σειρά CCC, τ. 91, σ. 265-267. R a p p o r t fait au comité 
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δελφούς Ζούκη, γνωστούς και άπο άλλες πηγές, εγκατεστημένους στο 

Λιβόρνο στο β' μισό του 18ου αιώνα. 5 7 Στον εμπορικό οίκο των Ζούκη 

στα τέλη του αιώνα (1793) βρίσκουμε τους εξαδέλφους 'Ιωάννη, γιο του 

Θεόδωρου Ζούκη, και Χριστόδουλο, γιο του 'Αθανάσιου Ζούκη. Οί εμπο

ρικές δραστηριότητες του 'Ιωάννη Ζούκη μας είναι γνωστές και άπο το 

άρ/εΐο Δουρούτη. 'Ανήκει στη συντροφιά των συγχωριανών του Καλαρ-

ρυτινών αδελφών Παράσχη (1781-1800), πού είχαν εμπορικό οίκο στο 

Λιβόρνο, και έκανε μαζί μ' αυτούς και τους αδελφούς Αουρούτ'^ συντροφι

κές αγορές . 5 8 

Σ τ ι ς πηγές μας οί έμποροι Ζούκη φέρονται ώς νομοταγείς Οθωμανοί 

υπήκοοι, πού πληρώνουν με συνέπεια χαράτσι και άλλα δοσίματα στα 

Γιάννενα. 'Ασχολούνται στην περίπτωση μας με το εμπόριο αποικιακών, 

κυρίως ζάχαρης, και συνεργάζονται με το συμπατριώτη τους Δημήτριο 

Μ π ι τ ώ ν η , πού διέμενε μόνιμα στον Κάδικα (Cadix) της 'Ισπανίας και 

τους προμήθευε εμπορεύματα. Το θέμα απασχολεί τις γαλλικές αρχές, 

γ ιατί τον 'Απρίλιο τοΰ 1793 ή πραμάτεια τών ' Η π ε ι ρ ω τ ώ ν έμπορων πού 

μεταφερόταν στην "Ηπειρο έγινε λεία Γάλλων καταδρομέων και τα κι

βώτια της ζάχαρης μοιράστηκαν αργότερα ανάμεσα σέ Γάλλους κουρσά

ρους, Γάλλους στρατιώτες και στο Γάλλο πρόξενο στη Γένοβα. ' Ε π ί μ α χ ο 

σημείο στην εξέταση αυτής της υπόθεσης ήταν ή ((ουδετερότητα τών πρα

ματευτών» και ή νομιμοφροσύνη τους απέναντι στις τουρκικές αρχές. Ώ ς 

Οθωμανοί υπήκοοι δέ μετείχαν στους ναυτικούς αποκλεισμούς και αντα

γωνισμούς στη Μεσόγειο και επί πλέον είχαν εκπληρώσει τις φορολογι-

de Salut Public par le C(itoyen) Verninac, envoyé extraordinaire de la Repu
blique Française près la Porte Ottomane. Reclamation faite par deux sujets 
ottomans pour une partie de sucre appartenante sur un navire vénitien arrêté 
par un armement français et conduit à Gênes en Fructidor an 4 (1796) de la 
Republique. Constantinople le 5 Vendémiaire [28 septembre] l'an 4 de la Re
publique (1796). Βλ. και έγγραφο 5. 

57. Τριαντάφυλλου, Οί Κωστάκηδες της Αχαΐας και τοΰ Λιβόρνο..., σ. 39, 45, 
47 και 51. Για τις δραστηριότητες τών αδελφών Ζούκη στο Λιβόρνο με διαβεβαίωσε 
και ή Δέσποινα Βλάμη, πού ετοιμάζει διδακτορική διατριβή για τους "Ελληνες εμπό
ρους στο Λιβόρνο, και την οποία ευχαριστώ. Ό Η π ε ι ρ ώ τ η ς 'Λθανάσιος Ζάκος, 
έμπορος, σύμφωνα με γαλλικές πηγές (Σ. Βορείου, Ναυτικό, σ. 35-37) εγκατεστη
μένος στο Λιβόρνο κατά τα έτη 1750-1751, ϊσως, αν υποθέσουμε παρανάγνωση τών 
εγγράφων άπο το Μάξιμο, να ταυτίζεται με τον 'Αθανάσιο Ζούκη, πατέρα του ενός 
άπο τους εν λόγω εμπόρους. 

58. Γ. Παπαγεωργίου, «Δραστηριότητες Καλαρρυτινών εμπόρων», σ. 183-184. 

Του ϊδιου, «'Εμπόρου πατρός έπιστολαί προς τον έαυτοϋ υ'ιόν», Αοιδών?] 20 1 (1991) 

284 και σημ. 3. 
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κές τους υποχρεώσεις στην πατρίδα τους. αΤο πράμα νεοτράλε, δι' αυτό 

και λίμπρο και εμείς είμεθα νεοτράλοι ... έστείλαμε και τα χαρατζο-

χάρτια μας και δλα τα δικαιώματα μας, δπου πληρώνουμε Ολα τα δοσί

ματα εις την χώραν μας...». 'Εξάλλου «ό εδώ Γράν Δούκας μας έκαμε 

νεοτραλιτά με τη Ρεπούμπλικα της Φ ρ ά ν τ ζ α ς » . 5 9 Ή δλη υπόθεση εμπλέ

κεται στις γραφειοκρατικές διαδικασίες τών γαλλικών προξενείων Λιβόρ

νου και Γένοβας και άντιμετο^πίζει την αδιαφορία του Γάλλου προξένου 

της Γένοβας, πού ενέχεται σ' αυτή. Οι Γιαννιώτες έμποροι, παρά τίς αντι

δράσεις, εμμένουν πεισματικά στη διεκδίκηση του δικαίου, δπως φαίνε

ται από την αλληλογραφία με τον προμηθευτή τους και αποδέκτη του φορ

τίου Χριστόδουλο Βλαχούτση, « B a r a t a i r e » της Γαλλικής δημοκρατίας 

στην "Αρτα. Πρόκειται για τον αδελφό του Δημ. Βλαχούτση, πού αναφέ

ραμε, ό οποίος μαζί με άλλους εμπόρους, μέλη της εταιρείας «Βλαχού-

τσης - Καρύδης - "Αμοιρος καί Σία» απαντώνται συχνά στο 'Αρχείο 

Σταύρου. "Ας σημειωθεί δτι οι έμποροι Κωνσταντίνος Καρύδης και Ε υ 

στράτιος "Αμοιρος υπογράφουν ούς μάρτυρες σε έγγραφα πού αφορούν 

την υπόθεση τών αδελφών Ζ ο ύ κ η . 6 0 

Του θέματος τών ' Η π ε ι ρ ω τ ώ ν εμπόρων επιλήφθηκε τέλος ή Comi té 

de Sa lu t Pub l i c . Ή Πύλη, ώς γνωστόν, δεν είχε ακόμα άναγνοορίσει επί

σημα τη γαλλική Δημοκρατία. Ω σ τ ό σ ο βρισκόααν στην Κωνσταντινού

πολη (1793) 6 Descorches, e x - m a r q u i s de S a i n t e - C r o i x , οχι ως επίση

μα αποδεκτός πρεσβευτής, άλλα απλώς με τη σιωπηρή ανοχή του Διβα-

νίου. 6 1 Έ κ μέρους τών Γιαννιωτών έμπόρο^ν απευθύνθηκε σ' αυτόν ό Δ η μ . 

59. A M A E F , A D , CCC, τ . 91, σ. 267-268, Τέσσερα γράμματα τών αδελφών 
Ζούκη άπο Λιβόρνο (6 καί 20 Μαρτίου καί 17 'Απριλίου καί 6 'Ιουλίου 1795) προς 
τον Χριστόδουλο Βλαχούτση, έμπορο στα Γιάννενα, αδελφό του Κ. Βλαχούτση, διερ
μηνέα του γαλλικού προξενείου της 'Λρτας, καθώς καί μετάφραση τών εγγράφων 
αυτών. Βλ. έγγραφο 6. 

60. AAIAEF, σειρά CCC, τ. 91, σ. 267-268, Τέσσερα γράμματα τών αδελ
φών Ζούκη άπο Λιβόρνο. Βλ. έγγραφο 6. 

61 . Ή Πύλη απέπεμψε σκαιώς τον αμέσως διάδοχο του Choiseul-Gouffier 
M. de Sémoville (1791). Ό Descorches de Sa int-Croix κατόρθωσε παρά τήν ανε
πίσημη παραμονή του να εξασφαλίσει τήν ουδετερότητα της Πύλης στον πόλεμο πού 
ή μοναρχική Ευρώπη διεξήγε κατά της Γαλλίας. E d . Dr iau l t , La question d'Orient. 
Depuis ses origines jusqu'à nos jours..., Par i s 1900, σ. 71. Ή Πύλη άναγνο^ρίζει 
τή Γαλλική Δημοκρατία μετά το 1795, οπότε ή Γαλλία έχει δικαίωμα να αποστείλει 
καί πάλι πρεσβευτή. Βλ. E. de Marcerò, Une Ambassade à Constantinople, La 
Politique Orientale de la Revolution Française, Par is 1927, σ. 2, 246. G. L e -
febvre, La France sous le Directoire 1705-1799, P a r i s 1984, 55. Βλ. καί σημ. 58 
καί 59. Πρβλ. έγγραφο 5. 
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Βλαχούτσης και το θέμα μπήκε σε διπλωματικότερη τροχιά εξέλιξης. Οι 

αρνήσεις του Γάλλου προξένου της Γένοβας δεν έκλεισαν την υπόθεση. 

Οι ' Η π ε ι ρ ώ τ ε ς έμποροι, ώς Οθωμανοί υπήκοοι, μπορούσαν να προσφύ

γουν στη μεσολάβηση των 'Οθωμανών. "Ετσι, ακόμα κι αν τα κιβώτια 

της ζάχαρης είχαν πουληθεί, ή Comi té de Sa lu t Pub l i c εξουσιοδοτούσε 

τον απεσταλμένο της στην Κωνσταντινούπολη να δοθεί στην υπόθεση μια 

«λύση επάξια της δικαιοσύνης και της γενναιοψυχίας του γαλλικού λαού». 6 2 

Τ α παραπάνω συνιστούν περιπτώσεις ελάσσονος, βέβαια, εμπορίας σε 

σύγκριση με την εμπορική δραστηριότητα τών ' Η π ε ι ρ ω τ ώ ν στή Λι-

ψία, τή Βιέννη, την Τεργέστη, τη Βενετία, δπου τα πολύκλαδα εμπορικά 

δίκτυα ( b r a n c h e s ) . 'Ωστόσο είναι ενδεικτικές τών εμπορικών συνθηκών 

και τάσεων της εποχής, στα πλαίσια τών οποίων το παροικιακο φαινόμε

νο ωριμάζει και μορφοποιείται και το ηπειρωτικό εμπόριο οργανώνεται 

και παίρνει τα οριστικά του γνωρίσματα. 

Ή ενσωμάτωση τών ' Η π ε ι ρ ω τ ώ ν αδελφών Πάνου στον εμπορικό κό

σμο και την κοινωνία της Νεαπόλεως και ή δημιουργία άπο αυτούς αυτό

νομου εμπορικού οΐκου με παραρτήματα στο εξωτερικό δείχνουν ευκρινώς 

το δυναμισμό τους. 'Αξιοποιείται στο έπακρον ή συγκυρία παροχών τοΰ 

Βασιλείου προς τους μετανάστες και τους εμπόρους. 

Τ α στοιχεία μας γ ια τίς εμπορικές δραστηριότητες τών Ά ρ τ ι ν ώ ν , εγκα

τεστημένων στή Μπαρλέττα (1780 κ.έ.), και τών Γιαννιωτών στο Λιβόρ

νο ενισχύουν και συγκεκριμενοποιούν γνωστές ήδη επισημάνσεις. " Ε τ σ ι : 

1. Έπαναδραστηριοποιούνται οι ελληνικές κοινότητες τής 'Ιταλίας 

(Μπαρλέττας, Νεάπολης, 'Αγκώνας, Λιβόρνου) κατά τίς τελευταίες δε

καετίες τοΰ 18ου αιώνα. Είναι γνωστό δτι κατά τή διάρκεια και μετά 

τή λαίλαπα τών Ό ρ λ ω φ ι κ ώ ν έγιναν μαζικές μεταναστατεύσεις προς τήν 

' Ιταλία, ενώ μετά τή συνθήκη τοΰ Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (1774) ενθαρ

ρύνθηκαν οί εμπορικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες. 

Ή εισβολή τών Ε λ λ ή ν ω ν εμπόρων στην περιοχή τοΰ Μπάρι τίς τε

λευταίες δεκαετίες τοΰ 18ου αιώνα —οί ετήσιες εισαγωγές τών Ε λ λ ή ν ω ν 

έφθαναν εκεί τα 150.000 δουκάτα— είχε ώς αποτέλεσμα τήν π α ρ α χ ώ 

ρηση εκ νέου προνομίων «di c a s a m e n t i e chiesa» (21 Φεβρ. 1789). Προ

βλεπόταν ή εγκατάσταση ώς και 60 ελληνικών οικογενειών στή Μπαρ-

G2. AMAEF, σειρά CCC, τ. 91, σ. 2G5-267, Rapport fait au Cornile de 

Salut Public, δ.π.. Βλ. έγγραφο 5. 
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λέττα χωρίς να υπολογίζονται, οι "Ελληνες πού εκεί πηγαινοέρχονταν. Ή 

μετακίνηση τών ' Η π ε ι ρ ω τ ώ ν εμπόρων προς τη Νότια ' Ιταλία λοιπόν είχε 

ερείσματα. 6 3 

2. 'Ανθεί το μεταπρατικό εμπόριο, πού αποτέλεσε, ώς γνωστόν, το 

μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης στην Ηπειρο, * κυρίως στα τέλη του 

18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα. 

Το αρχειακό υλικό στο όποιο στηρίζεται ή μελέτη επιτρέπει και επί 

μέρους παρατηρήσεις. Οι μεταπράτες έμποροι φέρονται άπα χρόνια εγκα

τεστημένοι στις πόλεις αυτές της ' Ιταλίας. Γίνεται μάλιστα λόγος γ ια ευ

ρύτερη εγκατάσταση στην περιοχή του Μπάρι, πού δείχνει μαζική μάλ

λον μετανάστευση οικογενειών. 'Εξάλλου ή αποδημία γ ια εμπορικούς λό

γους είναι χαρακτηριστικό τών ' Η π ε ι ρ ω τ ώ ν αυτήν την περίοδο.05 

Ή αλλαγή ή οχι της υπηκοότητας τών ' Η π ε ι ρ ω τ ώ ν εμπόρων πού ανα

φέρονται στή μελέτη δεν είναι πάντοτε ευκρινής στις πηγές. Ή ανάμειξη 

τών αδελφών Πάνου στα δημόσια π ρ ά γ μ α τ α της Νεάπολης 'ίσως δικαιο

λογούσε τήν αλλαγή. Για τους Άρτινούς εμπόρους της Μπαρλέττας δεν 

υπάρχουν ενδείξεις. Οι αδελφοί Ζούκη, αν και εγκατεστημένοι στο Λι

βόρνο, δηλώνουν οτι: « Έ μ ε ΐ ς έ'χομεν τα σπίτια μας εις Ιωάννινα», δπου 

και πληρώνουν «δλα τα δοσίματα». Οι 'ίδιοι δμως, ενταγμένοι στην ελλη

νική κοινότητα του Λιβόρνου, πληρώνουν κοινοτικές και εκκλησιαστικές 

εισφορές. 'Αναγράφονται τα ονόματα τους στην κ α τ ' έ'τος «δρήτα». 

Ή οθωμανική υπηκοότητα εξασφάλιζε στους αδελφούς Ζούκη πλεο

νεκτήματα έναντι τών άλλων εμπόρων, δπως στή συγκεκριμένη π ε ρ ί π τ ω 

ση τήν ουδετερότητα και συνεπώς τήν έλευθεροκοινωνία στις εμπορικές 

63. Ι. Κ. Χασιώτη, 'Επισκόπηση της Ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς, 
Θεσσαλονίκη (έκδ. Βάνιας) 1993, σ. 51, 72-74. Για τα προνόμια βλ. R. Romano, 
Le commerce du Royaume de Naples avec la France et les pays de Γ Adriatique 
au XVIII siècle, Paris 1951, σ. 89-90. Για τήν ελληνική παροικία στην 'Αγκώνα 
βλ. Γ. Παπαγεωργίου, «Συμβολή στην ιστορία της 'Αγκώνας κατά το 19ο αιώνα», 
Δωδώνη 4 (1975) 295-339. 

64. Ι. Κ. Χασιώτη, 'Επισκόπηση της ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς, 
σ. 50. Πρβλ. και σ. 153, 156-7 της μελέτης. Για το μεταπρατικό τρόπο εμπορίου μέ
σω αντιπροσώπων (ρεκουμάνταρων) βλ. Έλ. Γιαννακοπούλου, Γάλλο ελ/.ηνικη εκμε-
τύ/./.ενση δασών, σ. 113, σημ. 12, οπού και συγκεντρωμένη ή σχετική με το θέμα 
βιβλιογραφία. 

65. Η. Holland, Travels, σ. 148: «This method of preventing emigration 
has the effect of retaining in Ioannina branches of all the ancient families of 
the place and there by of keeping up commercial connections which otherwise 
might be transferred elsewhere». Βλ. σ. 155, 159 της μελέτης. 
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συναλλαγές και μεταφορές. Οικειοποιούνται δμως, άσχετα με την υπηκο

ότητα τους, και τα οφέλη της παραμονής τους στην αλλοδαπή. Γι ' αυτό 

και προσθέτουν στην επιχειρηματολογία τους: « Ό εδώ Γράν Δούκας μας 

έχει νεοτραλιτα με την αυτήν Ρεπούμπλικαν» (Γαλλία) . 6 6 

" Ο π ω ς ή χρήση της διπλής σημαίας, άλλοτε οθωμανικής άλλοτε βε

νετικής ή ρωσικής, άπο τους "Ελληνες 'Οθωμανούς υπηκόους κατά τίς με

ταφορές, 6 7 έτσι και το παιχνίδι της διπλής υπηκοότητας με έγκυρα ή πλα

στά στοιχεία και με επιλογές κατά περίπτωση δεν ήταν έξω άπο τίς εμ

πορικές συνήθειες του μεταπράτη εμπόρου. Ή διατήρηση εξάλλου εμπο

ρικών οίκων ταυτόχρονα στην πατρίδα καί στην αλλοδαπή (π.χ. Λιβόρνο 

και Γιάννενα) ήταν συνηθισμένο φαινόμενο στις πρακτικές ακόμα καί τών 

μικρότερων εμπόρων. Διευκολυνόταν έτσι ή συγκέντρωση καί ή διακίνη

ση τών εμπορευμάτων (εισαγωγών - εξαγωγών), άλλα καί εξυπηρετούνταν 

οικογενειακές καί περιουσιακές ανάγκες . 6 8 

Ή διάχυση τών ' Η π ε ι ρ ω τ ώ ν εμπόρων στις πόλεις τής ' Ιταλίας καί ή 

πύκνωση εκεί τών εμπορικών τους πρακτορείων, καθώς καί οι ανάγκες 

πού επέβαλλαν το μεταπρατικό τρόπο εμπορίας είναι εμφανείς στις πηγές. 

«Είμεθα άπο τήν χώραν μας καί εις ολα τα μέρη τής 'Ιταλίας δια να έβγά-

λωμεν τα έξοδα μας καί δοσίματα, επειδή ό τόπος μας δέν έχει καμίαν 

ίντράδαν καί ούτως πολιτευόμεθα». 6 9 Ή εμπορία σέ οικογενειακό επίπε

δο διευκολύνει τή δημιουργία εμπορικών πρακτορείων μέ τή διασπορά 

τών εταίρων (αδελφών, τέκνων, γαμπρών, εξαδέλφων, συμπεθέρων) στις 

διάφορες πόλεις καί στα πόστα προμηθειών. "Ετσι διευκολύνονται οι με

τακινήσεις τών έμπόρων-έταίρων. Ή μετάβαση μέ τήν καρότσα άπο τή 

66. Τριαντάφυλλου, Οί Κωστάκηόες..., σ. 39, 45, 47, 51. Βλ. έγγραφο 6, σ. 
172 της μελέτης. 

67. Σ. Βορείου, Ναυτικό, σ. 25-28. Νικ. Βλασσόπουλου, ΊΙ ναυτιλία τών Ιο
νίων νήσων, 1700-1761, τ. 1, 'Αθήνα 1995, σ. 86-90. 

68. Βλ. σ. 158-159 της μελέτης. Πρβλ. H.Holland, ο.π., σ. 148. «...They emi
grate in considerable number to the adjacents countries where their activity 
can have more scope in the nature of the government. Some branches of the 
migraliny families howere are always left in Turkey either from necessity 
from the possession of property in the country or from the convenience to both 
parties in a commercial point of view. Thus by far the greater port of the ex
terior trade of Turkey in the exchange of commodities, is carried on by Greek 
houses which have residents at home and branches in various cities of Europe 
mutually aiding each other; and by means of the lather extending their con
cern much more variously than could be done in Turkey alone». 

69. Βλ. έγγραφο 6, σ. 172 τής μελέτης. 
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Μπαρλέττα στη Νεάπολη και άπο τη Νεάπολη στο Λιβόρνο 7 0 είναι φαί

νεται, απλή υπόθεση. 

Οί εμπορικές οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν ώς προμηθευτές 'ισχυ

ρούς εμπόρους, ενταγμένους σέ πολύκλαδους εμπορικούς οΐχ,ους. Οί αδελ

φοί Πάνου στή Νεάπολη συνεργάζονται μέ πορτογαλικό εμπορικό οίκο, 

ενώ οι αδελφοί Ζούκη εντάσσονται στο δίκτυο της εταιρείας «Βλαχού-

τσης, Καρύδης, "Αμοιρος και Σία», πού διασυνδέεται μέ τον εμπορικό 

οίκο Σταύρου. Παράλληλα, συμμετέχουν στην εμπορική συντροφιά των 

αδελφών Δουρούτη και Παράσχη. Πίσω δμίος άπο τα εμπορικά κατάστι

χ α κάθε οί'κου λανθάνει ένας κόσμος μικρών ή μεγάλων εμπόρων και ομά

δων μέ συγκεκριμένα πόστα και επιμερισμό δραστηριοτήτων. "Ετσι π α 

ρατηρείται εξειδίκευση σέ συγκεκριμένους εμπορικούς τομείς, αν και εί

ναι γενικά γνωστό ότι οι εμπορικοί οίκοι διακινούσαν πλήθος ποικίλων 

εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα, οι Ά ρ τ ι ν ο ί έ'μποροι της Μπαρλέττας ασχο

λούνται μέ το εμπόριο δερμάτων αρνιών γ ια τα βυρσοδεψεία της Νεαπό-

λεως, ενώ οι έμποροι Ζούκη κυρίως μέ τα αποικιακά. 

Μέσω έστω και του αποσπασματικού υλικού της μελέτης ή κίνηση 

τού ηπειρωτικού εμπορίου είναι εμφανής: Γιάννενα - Μπαρλέττα - Νεά

πολη - Μεσσήνα - Κάδικας. "Ενα εμπορικό ρεύμα έξω άπο τους μηχανι

σμούς πού στήριζαν το βενετικό μονοπώλιο. "Αλλωστε ό εμπορικός αύτος 

κόσμος είχε άπο το 16ο αιώνα αρχίσει να αυτονομείται μέσω των πανη

γυριών τού L a n c i a n o και R e c a n a t i και αργότερα της Seniga l l ia . 7 1 Ε π ί 

κεντρο τού μεταπρατικού εμπορίου προς την "Ηπειρο, κυρίως στα τέλη 

τού 18ου αιώνα, είναι το Λιβόρνο. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις συγκλίνουν στή σκιαγράφηση κάποιου 

μοντέλου τού ηπειρωτικού εμπορίου, περισσότερο εμπλουτισμένου α π ' 

αυτό πού προτείνει ό H o l l a n d . 7 2 Tò θέμα δμως αυτό, δπως και το σύστη

μα οργάνωσης αυτού τού εμπορίου (ρουφέτια), καθώς και ή σχέση του μέ 

70. Βλ. σ. 148-50, 155-6 της μελέτης. Για τις συχνές μετακινήσεις των εμπό
ρων στην 'Ιταλία βλ. και 'Αρχείο Σταύρου, σ. 10, 146-155, 160-164 και αρχείο Δου
ρούτη (Γ. Παπαγεωργίου, «Δραστηριότητες»), σ. 173-174, 176, 178, 182-187. 

71. Έ λ . Γιαννακοπούλου, « Ή Ά ρ τ α επίκεντρο του ανταγωνισμού των ξένων», 
σ. 318-320. Βλ. και της ΐδιας, La région de la Grèce deUOuest,<3. 133-134. Για προ
σπάθειες ανεξαρτητοποίησης 'Ελλήνων Βενετών υπηκόων μέσω εμπορικών δραστη
ριοτήτων στή Senigallia βλ. Κατσιαρδή-Hering, Το Πανηγύρι της Senigallia, σ. 56. 
Για επέκταση δραστηριοτήτων προς τη Senigallia 'Ηπειρωτών εμπόρων εγκατεστη
μένων στή Βενετία, σ. 139-140. 

72. Η . H o l l a n d , Travels, σ. 148-149. 
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το αντίρροπο προς Βενετία ρεΰμα του ηπειρωτικού εμπορίου —'Ηπειρώ
τες εγκατεστημένοι στο Λιβόρνο, λ.χ. οί Βρεττοί, έχουν εμπορικούς οΐ'κους 
και στη Βενετία—, απαιτούν πολυδιάστατη έρευνα και δεν αποτελούν 
στόχο της ανακοίνωσης. 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν 1 

Α. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI 

Σειρά: AFFARI ESTERI 

"Εγγραφο 1 

ASN, Affari Ester i 

2675, φάκ. 35. 

(Άχρονολόγητο συνημμένο σέ αίτηση του Μιχ. Πάνου μάλλον τοϋ 1770) 

S(ua) R(eale) M(aestà) 

Signore 

Michele Panno della città di Paramitia nelFAlbania superiore, 
posto a vostri li piedi, umilmente espone: Onde nella sopravenienza 
delli Turchi doppo la morte del Principe Scanderbeg, cade la sua 
famiglia in quelle vicende, che generalmente apportò alla sogiogata 
Nazione il conquistitore, e specialmente alle famiglie le più distinte 
quali formato avevano il principal nervo della Guerra del Principe, 
come su, quella del supplicante: In questo stato continuo la sua fa
miglia a contare la costituzione fino alle Guerre del 1715, nelle qualli 
per le antiche memorie, già il Turco concepite, apprensioni d'intelli
genza, a pro de Principe Cristiani, e specialmente per il Regnante 
delle due Sicilie, dove in tempo di Pace s'eran aperte col trafico re
ciproche corrispondenze, ed incrudeli sopra chi scorse il suo sospeto, 
condannando con ciò il zio del supplicante ali ultimo supplicio, nel 
quale destino farebbe pur il Padre caduto se involandosi configli non 
di osse rifuggiato in Messina abbandonando al Fisco due Feudi ap-
p elati di Livichista, e Valanidia, che gli er an avanzzati dall antichi 
possessi, e fortune. Accolto caritatevolmente dal Regnante tra suoi 

1. Κατά την έκδοση των εγγράφων τηρήθηκε ή ορθογραφία του κειμένου. 
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sudditi, egli acceso di gratitudine e di riconoscenza studiò e orne 
rendersi utile allo stato, e su di piantar Casa di negozio in nome del 
supplicante, che era il so nolo di mille zecchnini su trasportato a 
Corfu, dove a quel lazaretto, si trovò attaccato della Peste, che privo 
di vita quattro de suoi Domestici se darsi alle siamme tutto il suscet
tibile di suoi averi, e consumò nelli dispendi la maggior parte del suo 
contante, e crediti, che aveva in quella, ed in altre Piazze. 

Si riduste al fine di tutte la fatalità della Peste in Otranto, e 
quivi ripigliando la negoziatura, apportò nella sola estrazione che 
fece a"ogli in termine di due mesi da venti sette mila ducati di pro
dotto alle Regie Dogane, indi passato in Napoli ampliò le applica
zioni, ma non trovò quell'integrità, quella puntualità, e queir one
stà, che regnar deve tra Negozianti: onde in pochi anni si trovò de 
persone di varj ceti involto in raggiri ed in lite, che malmenate da 
più Causitici gli accrebero le soccumbenze in continui, e mol.tiplici 
spese, ne può mai arrivarne al fine. 

In mezzo cosi fatti garbugli vendo fatto venire per conto di D. 
Antonio Gomez Figuerò il Portoese per 28 mila ducati di tabbacchi 
da Salonicchio ha poi docer colla perdita di due mila ducati darli 
alli Cangiani, e Compagni, che a lui subentrarono nclV'Art endamen-
to, per ducati quindeci mila al Regio Fisco, con aver dato fuori per 
sicurezza di biglietti per detto Portoese le sue gioje e crediti in Piaz
za, che ancora di queste ne restò privo; assieme con altri ducati da 
dieci mila appartinenti al supplicante sii il subbaffitto della Cala
bria Ultra, in dove non ha mancato la mala corrispondenza del Por
toese sudetto, che perchiò per necessità inevitabile sta sec(c)o il 
giorno d'oggi litigando presto la Regia Giunta. 

Cose tutte, che diedero il finale sconcerto a suoi negozi, e corris
pondenze, e io ridussero agli estremi bisogni nelVorlo de quali una 
lunga malatia, ed in questa la morte di sua moglie forastiera gli ha 
data Vultima scossa fino collo svaleggio di sua Casa da Servitori e 
Domestici. 

Si strane catastrofe non altro partito li danno, clic quello di rac
comandarsi alla vostra Real Clemenza compatiteli Sire, e nel vostro 
grand Animo computatele unassieme con quanto egli contribuì in 
Messina, e qui nel Regno a pro del Commercio, e delle finanze: con 
quanto fece per il vostro Servizio fino col sacrificio del Capitano suo 
fratelo, e con la perdita della Compagnia ne'principi stessi, che con 



168 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 21 (1997) 

molta spesa V αν èva ammassata oltre il grosso mensuale dispendio 
per il diluì decente mantenimento si nelle guarnizioni che nella Cam
pagna come ben noto, ed in particolare al Conte Triulzi, e rimirate 
nel tempo stesso Vattuai dissimpegno dell'altro suo fratello Console, 
che serve senza soldo, e profitto immaginabile, anzi soffre le spese, 
che indispensabilmente vanno unite al Consolato... Si degni altresì 
rimirare, che l'impresa generosa del Portoese Figuerò dell' importan
te Arreniamento di Tabbacco, con tanto vantaggio dell' azienda di 
V.M., essere stato primo d'ogn altro il supplicante, che l'assicurtà 
del Regio Fisco, e soccorsi nel principio quantità di tabbachi; che ne 
su l'ultimo sconcerto della Casa del povero supplicante. 

In vista a tutto ciò può egli non confidare, che la vostra magna
nimità, e Reale munificenza non sii per porgerli una pietosa, e ca
ritatevole mano, acciò nonitermini di annichlirsi. 

Vi supplica adunque in queste sue miserie con lacrime, e con le 
più umili istanze, acciò gli doniate almen un qualche officio dal cui 
provento possi ritraere il proprio mantenimento, porgere egli all' 
altissimo incessanti le preci; acciò sempre più benedichi V. M., e la 
Vostra Augusta Prole: 
Grazia, ut Deus. 

"Εγγραφο 2 

Λ SN, Affari Esteri 
τ. 2675, δεσμ. 35 

Napoli li 28 Genajo 1768 

Noi qui sottoscritti Negozianti di questa piazza di Napoli facciamo 
piena ed indibitata fede a chi spetta veder la presente come cono
sciamo benissimo a Michele Panno esser stato per molti anni in que
sta Città Negoziante publico e la sua firma in piazza avea tutto il 
credito, sappiamo aitesi esser stato egli il primo d'aver dato mano il 
pleggiaria e tabbacco per HD. Antonio Gommes fi querò il Ρ or to che-
se per prendere come ha prese l'affitto Cente del tabbacco in questa 
Città e Regno e perchiò esso Panno si ritova al presente in qualche 
ristrettezza avendo fatto punto a suoy negocy ablenche a nessuno 
de negossianti di piazza si ha inteso essere stato debitore di col 
alcuna... 
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"Εγγραφο 3 

ASN, Affari Ester i 

t. 2679 

Barletta li 21 Aprile 1781 
(supplica dei mercanti Greci a Vostra Serenità) 

Li sotto scritti Negoziant Greci Sudditi della Porta Ottomana 
dimoranti nella città di Barletta e in altri luoghi convicini della Pro
vincia di Bari prostrati al Real Trono umilmente espongono alla 
M.V. qualmente sono moltissimi anni da che traficano in questo 
Regno introclucento merci dal Levante ed estraendo da questo Re
gno varie e diverse merci ed in particolare quantità notabile di Pelli 
Agneline ed altri generi. 

Gristoforo Papafili 
Giovani Pascale 
Nicola Pascale 
Anastassio Papassimo 
Michele Anastasio 
Apostolo Papagiorgio 

Dimilrio di Gio Dimo 
Anastasio Allimono 
Giovanni Macridima 
Nicola Cocca 
Giorgio Cosmopolof;) 

Per il trasporto di tali merci per il Levante Ottomano sono stati 
quasi sempre soliti sicceme tuttavia lo sono di avvalersi di bastimenti 
Regni coli sudditi della VM sino al Porto di Corfu e di là poi in avanti 
sino al Porto di Aria si trasportano il questo Regno è solilo imbarcar
si sopra Legni Veneti è di altra nazione sino à Corfu ò altro Luogo 
per il continuo delia prima contumacia e quindi s'introducono in 
questo Regno, sottomettendossi ad altra Contumacia in osservanza 
de reali ordini... 

"Εγγραφο 4 

Δεκεμβρίου 30 1780, Ά ρ τ α 

(Συνημμένο στην αναφορά των 11 Άρτινών της 21 'Απριλίου 1781) 

Ό Τζώρτζης Δόλτζης κονσόλας της Άνάπολης εκραξεν εκ το εδώ 
μεχκεμεν2 τον Ρίζον Δημήτριον Καραγιάννη ζητώντας τον κονσολάτα από 

2. Μεχκεμές: Δικαστήριο (Mahkemè). Κ. Κουκκίδου, Λεξιλόγιον ελληνικών 
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το πράγμα δπον είχε πηγαίνει εις Κορνφονς άπα την Πούλιαν και από 

τους Κορνφονς ήλθεν εδώ με βάρκες /λέγοντας ο αντος κονσόλας πον έχει 

φιρμάνι δπον το πράγμα δπον πηγαίνει με Άναπολιτάνονς εις Κορφονς 

και έρχεται εδώ με βάρκες χρεωστεϊ να τον πληρώνει κονσολάτο με το νά 

είναι κοινή υπόθεση εις ζημίαν τών πραγματεντών. 'Επερικα/.έσαμεν και 

ημείς τον κατήν για νά μη γένη χούκεμ3 και με το ρέσμι* δεν έπλήρωσε 

14 γρόσια 

(υπογράφουν) 

Δημήτριος Βλαχοντσης 

Νικολός Θεοχάρης 

Γεώργιος ΓΙαπαδόπονΡ.ος 

'Ιωάννης Μνστηρα... 

Β. A R C H I V E S D U M I N I S T E R E D E S A F F A I R E S E T R A N G E R E S 

( F R A N C E ) 

Σειρά: C o r r e s p o d a n c e consula i re c o m m e r c i a l e (Gênes) 

τ. 91 (1793-1795) 

"Εγγραφο 5 

R a p p o r t fait a u Comi té de Sa lu t P u b l i c p a r le C Vern inac E n v o y é 

ex t r ao rd ina i r e de la R e p u b l i q u e F rança i se p rès la p o r t e O t t o m a n e . 

Théodoro et Christodulo a"Athanasio Zuki négociants grecs Rayas 

du Grand Seigneur établis à Livourne reclament treize caisses de 

sucre montant ensemble à 1252Λ /2 pièces plattes vieilles et que De

metrio Bittoni autre grec sujet ottoman avait chargées pour leur 

λέξεων παραγομένων εκ της Τουρκικής, 'Αθήνα I960 (ανάτυπο), σ. 52. Βλ. και 
Εύάγγ. Μπόγκα, Τουρκικές λέξεις σε παλιότερα έλλψικά κείμενα, 'Αθήνα 1958 
(ανάτυπο), σ. 38. 

3. Χούκεμ: ίσως (huküm) δν δίκαιον. And. Teofilactidis, Tiirkçe-Rumca 
Sözlük [Λεξικον Τούρκο-ελληνικόν), χ.τ. 1960, σ. 294. Πρβ. και Χοκμ: ισχύς, εξου
σία, δικαστική απόφαση: Ι. Χλωρού, Λεξικον Τονρκοελλ.ηνικόν, έν Κων/λει 1899, 
τ. 1, σ. 706. 

4. Ρέσμι. Ρέσιμο = φόρος, δασμός (π.χ. rcsm-i çift, resmi anis, resm-i agna-
mi, βλ. Σπ. Άσδραχά, Μηχανισμοί της αγροτικής οικονομίας στην Τουρκοκρατία 
(ιε'-ις αι.), Θεμέλιο 1978, σ. 38, 40, 44. Βλ. και Ί δ . Ρρηγοράκη, ΣνλΛογή ξενό
γλωσσων λέξεων της ομιλούμενης εν Κρήτη, Έν Χανίοις 1952, σ. 114. Πιθανότατα 
ρεσμί = δημόσια (απόφαση). 
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compte à Cadiz sur le navire Vénitien. Il nobile Pcrastino Capi
taine Vincent Matticola, lequel fut arrêté et conduit à Gênes le 11 
fructidor0 de Van 2e de la Republique ( 1794)par Lavagnini Capitain 
en second d'un pinque français armé en course et qui commandoit 
cet armement en Γ absence du Cap. Durand. 

Ils produisent un extrait légalisé des Registres de la Chancellerie 
consulaire de la Republique Française à Gênes No 316 qui contient 
Varrete du consul, français en date du 24 du même mois de fructidor 
portant pour 3e article que les marchandises faisant parti de la car
gaison du dit navire vénitien qui pouroient appartenir à des sujets 
neutres dûment autorisés par le Droit des gens et les loix générales 
du commerce à avoir domicile et commerce à Livoume et à Cadiz 
leur s er oient relâchées àia charge de justifier leur qualité et propriété 
neutre par devant le tribunal du dit consul français à Gênes dans un 
délais convenable. 

Les Reclamations prétendent avoir en consequence de cette dis
position formelle fait auprès du consul français à Gênes toutes les 
démarches prescrittesi lui avoir présenté les pièces les plus probantes 
de leur qualité de sujets ottomans et de leur propriété et n'avoir ja
mais été entendus. 

L'envoyé de la République française à Constantinople sur la 
première demande qui lui fut faite à son arrivé par Christodulo 
Vlacuzzi procureur des susdits négociants grecs s'et oit adressé au 
consul Général en Toscane qui dans sa réponse, dont ci-joint copie, 
marpueroit le 11 Prairial6 avoir écrit lui même au C. Lacheze pour 
presser la définition de cette affaire. 

Cependant de nouvelles instances auprès de l'envoyé ainsi qu'il 
compte par le mémoire et par les lettres cy annexées en grec et en 
français des Seigneurs Theodoro et Christodulo Zuki, démontrent 
qu'il ne leur a en été donné à Gênes que des réponses absolument 
négatives. 

Leur fondé de procuration est Barataire de la République et sous 
ce rapport il use à notre égard des plus grands ménagements mais 

5. F r u c t i d o r = ό δωδέκατος μήνας του δημοκρατικού ημερολογίου (18 ή 19 

Αυγούστου ώς 18 Σεπτεμβρίου). Ή 11η fruct idor αντιστοιχεί στην 31η Αυγού

στου. 

6. Prai r ia l = ό ένατος μήνας του δημοκρατικού ημερολογίου (20 Μαΐου - 18 

Ιουνίου). Ή 11 prair ia l αντιστοιχεί στην 31η Μαίου. 
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stimulé sans cesse par ses commettants il a déclaré quii ne tarderait 
pas à se récuser vis à vis a"eux et ces rayas du grand seigneur ne man-
queroit pas de recourir au ministère Othoman que appuyera vive
ment leur reclamation auprès ΐenvoyé de la République Française. 

Dans cet état des choses il paroitroit inutile que le consul de Gê
nes fut requis de motiver ses refus reitérés et dans ce cas où les 13 
caisses de sucre auroient été vendues pour le compte de l'Equipage 
Capteur et leur produit consommé, le comité de Salut Public juge-
roit sans doute convenable de mettre l'envoyé en mesure de donner 
aux reclamataires et au besoin à la porte elle même une solution di
gne de la justice et de la générosité qui caractérisent le peuple 
français. 

"Εγγραφο 6 

Ci-joint au Rapport fait au Comité de salut Public le,5 V Vendé
miaire [27 septembre] l'an 4 (1796) de la Republique. 

Προς τον εύγενέστατον κύρ(ι)ον Χριστόδου?,ον Βλαγ^ούτσην 

(1795) Μαρτίου 6 Λιβόρνο 

'Ιδού σας περικλείομεν το μαρτνρικον όμον και δεκάρικον7 δια τάς δέκα 

τρεις κασέλας ζάχαρη δπον οι φραντζέζοι μας επήραν, πρώτα τους εστεί-

λαμεν κάβε μαρτνρικον δπον είμεθα σούδιτοι Οθωμανοί, με κανέναν τρό

πον δεν εστάθη να μας δώση το πράγμα μας ο εκεί κόνσολος της Φράντζας 

όπου ευρίσκεται εις Γένοβαν, εστείλαμεν και τα χαρατζοχάρτια μας και 

δεν μας τα εδέχθησαν και όλα αυτά τα δικαιώματα μας όπου είμεθα σού-

διτοι του αύτοϋ βασιλέως μας όπου πληρώνομεν όλα τα δοσίματα εις την 

χώραν μας, καθώς είναι γνωστόν και εις την ευγένεια σας και αν δεν σερ

βίρει να σας τα σημειώσομεν ημείς, γράψαμεν και εις τα 'Ιωάννινα δια να 

μας τα στείλη και ότι μαρτυρικόν και αν σας ζητήσουν αύτοϋ δια να λά-

βωμεν τό Ιδικόν μας από αυτήν την Ρεπούμπλικαν της Φράντζας όπου τα 

κομμάτια απ αυτός τός δεκατρείς κασέλες ζάχαριν κοστίζουν πέτζας 

πλάτα βέκια8 1252 71/2 και καθενός εδώ εχομεν την καθολικήν φακτού-

7. Δεκάρικο. Πρόκειται για την polizza de carico δηλ. τη φορτωτική. Ό ϊδιος 

ορός σημαίνει και ασφαλιστικό συμβόλαιο. Βλ. Άνδρ. Γιαννακοπούλου, «Ναυτικά 

έγγραφα εκ Πατρών (1810) εκ των αρχείων του Υπουργείου 'Εξωτερικών Γαλ

λίας», Πελοποννησιακά 11 (1975) 72-73. 

8. Πέντζας πλάτα βέκια: Ή πέντζα, «το κομμάτι» (ίταλ. pezza), είναι λιβορ-
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ραν καί αν κάμη χρείαν τον βεβαιώνομεν και από πραγ ματεντές καί εδώ 

δια να εΐναί ή φίρμα τον γνωρισμένη οπον κάθε πέτζας: 130 πλάτα καί 

100 τον εδώ τόπον δια τοντο και παρακαλονμεν θερμώς την ευγένεια σας 

δια μέσον της αντον δικαιοσύνης να λάβωμεν το δίκαιον μας μαζί με τη 

ζημία καί έξοδα οπον ύπερ σήμερον εχομεν καί να μας σνμπαθήσετε δια το 

βάρος οπον σας δίνομε επειδή εμείς καθώς σας είναι γνωστόν είμεθα από 

την χώραν μας καί εις δλα τα μέρη της 'Ιταλίας δια να εβγάλωμεν τα έξο

δα μας καί δοσίματα, επειδή δ τόπος μας δεν έχει καμίαν Ιντράδαν καί 

οντοις πολιτενόμεθα καί όλοι από την χώραν μας καί εις την 'Ισπανία ή-

γοράσθη το αντό πράγμα καί από τό άνωθεν δεκάρικον βεβαιώνεται. 

Έτερα γραφή προς τον ΐδιον Χ. Βλαχούτσην εις τάς 20 Μαρτίου 1795. 

Ό εδώ Γράν Δούκας οπον εκαμεν την Νεοτραλιταν με την αντην Ρε-

πούμπλικαν της Φράντζας καί καθώς έμιλησαμεν καί τον εδώ κονσόλον 

της καί μας εσυμβούλενσε να πηγαίνομεν μόνοι μας εις Γένοβαν καί εις 

τον εκεί αμπασ αδώρον της αντης Ρεπούμπλικας καί αν δεν μας δώση 

τό δίκαιον μας να προσαράξωμεν αντοϋ. Οντως μας εσυμβούλενσε καί αν 

εχομεν καιρόν θέλομεν άπεράσει καί εις Γένοβαν καί τότε θέλομεν σας 

γράψει καί τό ακόλονθον όπως πασχίσετε αυτόν να λάβίομεν τό δίκαιον 

καί να μας σνμπαθήσετε δια τα βάρη οπον σας δίδομεν. 

'Ετέρα προς τον αυτόν Χ. Βλαχούτσην. Έν ταΐς 'Απριλίου 17 1795. 

Πασχίσατε σας παρακαλονμεν δια τό ίντερέσον μας δια να λάβω μεν τό 

νέζικο καί ισπανικό νόμισμα με τις παρακάτω αντιστοιχίες: Το λιβορνέζικο «κομμάτι» 
(πιάτζα) των 8 ρεαλίων πού λεγόταν καί τάλαρο, ή νόμισμα των ρόδων ή λοβορνίνα 
αντιστοιχούσε με 5 καί 3/4 λίρες «καλές» ( m o n e t a buona) ή 6 λίρες «μακρές» (mo
n e t a lunga) της Τοσκάνης. Λεπτομέρειες βλ. Τριαντάφυλλου, Οι Κωστάκηδες..., 
σ. 37. Το ισπανικό peso di p i a t a είναι άργυρούν νόμισμα. Πρόκειται για το ισπανικό 
πιάστρο (piastre = ισπανική λέξη πού αντιστοιχεί στο γαλλικό pièce καί στο ιτα
λικό pezza). "Ετσι το ισπανικό πιάστρο ονομάζεται καί peso di p i a t a a n t i q u a 
(piata = άργυρος, έλασμα). Tò peso πού κόπηκε το 1722 δεν άξιζε δσο το κατοπινό. 
Γι ' αυτό τα μετά το 1772 νομίσματα ονομάζονται p ias t re forte ή peso d u r o . Tò 
peso di p i a t a vecchia (παλιού άργύρου-έλάσματος) ισοδυναμεί μέ το 1/4 της ισπα
νικής πιστόλα. Βλ. Πάνου Πλέσκα, Συγκριτικοί πίνακες νομισμάτων, μέτρων και 
σταθμών, Κέρκυρα (τυπογραφείο ό «Κάδμος» Νεοφύτου Καραγιάννη) 1866, σ. 86. 
"Ας σημειωθεί ότι τό πιάστρο της Σεβίλλης υπερέβαινε περίπου κατά 6 0 % σε άξια 
το τουρκικό νόμισμα (1736: κατά 1 γρόσι καί 29 παράδες), Βασ. Κρεμμυδά, Το 
εμπόριο της Πελοποννήσου στο 18ο αιώνα, 'Αθήνα 1972, σ. 119. 
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εδικόν μας από τήν ρεπονμπλικαν της Φράντζας και καθώς όμιλήσαμεν 

και τον εδώ κονσόλου της και μας εσυμβούλευσεν όπου αίτοϋ να κινηθοϋ-

μεν όπου έχει ο εδώ Γράν δούκας μας τη Νεοτραλιτά με την αυτήν Ρε-

πούπλικαν και προσμένομεν το άκόλουθον αν εμπορέσετε αύτοϋ εδώ να 

κινηθοϋμεν δπως εμπορέσωμεν δια να ρεκουπεράσο)μεν το εδικόν μας δια 

μέσου τών αυτών εξουσιαστών μας, παρακαλοϋμεν να πασχίσετε δια να 

ρεκουπεράσωμεν αύτοϋ και ?,αμβάνοντας τα ότι έξοδα ακολουθήσουν είναι 

καλά δομένα είμεθα βέβαιοι όπου θέλετε κάμει κάθε δύναμιν δια να μήν 

ζημκοθώμεν και αυτό να μας λείψει. 

Έτερα γραφή προς τον αυτόν Χ. Βλαχούτσην άπο 'Ιουλίου C 1795. 

Δια τήν γνωστήν ύπόθεσιν ζάχαρης όπου μας επήραν οι κουρσάροι φραν-

τζέζοι και τήν επήγαν εις Γένοβαν όπου επήγαμεν τήν γραφήν τοϋ Ίν-

βιάτου μας άπεκρίθη ότι να όμιλήση τοϋ κονσόλου επειδή δεν συμπεδέ-

ρει(;) απ' αυτόν ο Κόνσολος επήρεν τό μισόν και μας άπεκρίθη να άπερά-

σωμεν εις τό Παρίσι αν δεν μας αρέσει ή άπόφασίς του όπου εκεί δεν φθάνει 

τόση ποσότης του δια έξοδα και Ιδού σας περικλείουμεν γραφήν από τον 

εδώ κόνσολον Φράντζας προς τον αύτοϋ Ίνβιάτου και στην σενδέντζαν 

όπου έκαμαν τό πράγμα μας πρέντα όπου λέγουν τό πράγμα νεοτράλε και 

είναι λίμπρον. 'Έπειτα δεν τό είδαν και είναι γνωστόν όπου εμείς είμαστε 

Νεοτράλοι και εχομεν τα σπίτια μας εις 'Ιωάννινα και πληρώνομεν όλα τα 

δοσίματα τοϋ αύτοϋ βασιλέοίς μας και διαβάσετε τό καπίτολον εκεϊ όπου 

είναι σημαδεμένον όπου λέγουν λίμπρο τό πράμα μας νεοτράλε. "Ομως τό 

εμοίρασαν μεταξύ τους και παρακαλοϋμεν θερμώς να κάμη έλεος και δι-

καιοσύνην εις ημάς ο αύτοϋ εξοχότατος Ίνβιάτος να μήν γάσοίμεν τό εδι-

Οί υπογραφές τών εμπόρων Κων/νου Καρύδη καΐ Ευστράτιου "Αμοιρου. Μαρτυρούν 
για το (('ίσον καί άπαράλλακτον» της μεταγλώττισης τών ελληνικών έγγραφων (έγ
γραφο 6) στα γαλλικά. Έμπροσθεν τών υπογραφών σημεία της μασονικής ιδιότη

τας τους. (Πρβλ. το ΐδιο φαινόμενο Έ λ . Γιαννακοπούλου, Γα?.λο ελληνική 
εκμετάλλεναιη δασών, δ.π., σ. 350.) 
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κόν μας όπου κοστίζει ή άνωθεν ζάχαρη μας πέντζαις 1252: 71 /2 πλάτ(ι)α 
βέκια και ή φατούρα υπογραμμένη από τον Δημήτριον Μπιτώνη από 1794 
και τα έξοδα όπου εκάμαμεν εδώ είναι περίπου από πέντζαις 80 και 
αν χρησιμεύσει και αύτοϋ να. σας τα στέλλομεν βεβαιωμένα και με την 

S. IL Μ. 
S I G N O R E 

Ichelc Panne; della Città di. ïijtâjà: 
mitiu ncJl' JMzniii iuperiore>;pö-
ilo a voilri t^ìli piedi, unii Ime tl·*· 
•te eiponc : Câ , nella fòpravchìcn-
za dellì TiiçKi doppo la morte 
del Prencipj-S'cànderbcg', cade la 
ina famigl ia la quelle vicende', 
clic generalmente apportò alla fo-

: giogaia Nazione ij. cong-uifticore 3 e ipecialmentc 
alle famiglie le. più-çhftmte'. .cjvali' formato- ave
vano il'principal nervo dell Gii erra Vdei- 'Prenci*· 

ASN, Affari Esteri, 2675, φάκ. 35. 
Τμήμα της πρώτης σελίδας του έγγραφο'.) 1. 

φατούραν σας τα στέλλομεν με δεύτερον. Ό Ίνβιάτος από Γένοβαν δεν 
μας εδωσεν καμία γραφήν προς τον αύτοϋ Ίνβιάτον της Ρεπούμπλικας 
Φράντζας επαρουσιάσαμεν δτι μαρτυρικά μας εζητοϋσαν χαράτσια καί 
άλλα και σας εστείλαμεν αύτοϋ και δεν ηθέλησαν νά μας δώσουν το δί
καιον μας. 

Εις τους ορισμούς σας πρόθυμοι 

'Ιωάννης Θ. Ζούκης και Χριστόδουλος Θ. Ζούκης 

Traduction du grec vulgaire de 4 quattre lettres dattées 6 et 20 
mars et 17 et 6 juillet s(tyle) n(uovo) que les sieurs Jean Theodoro 
Zuki et Christodulo Zukki négociants grecs sujets du Grand Sei
gneur établis à la place de Livorne ont (envoyées) à Christodulo 
Vlacuzzi Barataire de la République Française pour leur affaire de 
la prise de 13 caisses sucre que les français ont fait de leur attinence 
et compte comme suit. ('Ακολουθεί ή μετάφραση.) 

ΕΛΕΝΙΙ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 
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