Μνήμων

Τόμ. 8 (1982)

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΑΡΩΝΙΤΗ - ΘΕΟΤΟΚΗ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ Γ. ΚΑΙ Θ. ΓΕΩΡΓΙΒΑΛΩΝ (1732
-1737). (Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΔΗΜ. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ
doi: 10.12681/mnimon.233

Βιβλιογραφική αναφορά:
ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ Π. (1982). Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΑΡΩΝΙΤΗ - ΘΕΟΤΟΚΗ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ Γ. ΚΑΙ Θ. ΓΕΩΡΓΙΒΑΛΩΝ (1732 -1737). (Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΔΗΜ. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑ). Μνήμων, 8, 226–302. https://doi.org/10.12681/mnimon.233

https://epublishing.ekt.gr | e-Εκδότης: EKT | Πρόσβαση: 08/01/2023 00:07:20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΑΡΩΝΙΤΗ - ΘΕΟΤΟΚΗ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ Γ. ΚΑΙ Θ. ΓΕΩΡΓΙΒΑΛΩΝ (1732 -1737)*
(Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΔΗΜ. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑ)

"Η διερεύνηση των μηχανισμών παραγωγής και εμπορευματοποίησης
του παραγόμενου αγρότικού προϊόντος κατά την διάρκεια της Τουρκοκρα
τίας, η εισαγωγή και διάθεση στην εσωτερική αγορά προϊόντων του ευρω
παϊκού εργαστηρίου, η ένταξη και ό ρόλος του γηγενούς στοιχείου στο
ό λ ο κύκλωμα της αγοράς με τις συνακόλουθες κοινωνικές διαφοροποιή
σεις, εϊναι μερικά από τα προβλήματα, με τα όποια συστηματικά α σ χ ο 
λείται τα τελευταία χ ρ ό ν ι α η ιστορική έρευνα σ τ η ν αναγωγή της και προς
το οικονομικό φαινόμενο. οι οργανωμένες αρχειακές συλλογές του εξω
τερικού πρόσφεραν σπουδαία στοιχεία στους ερευνητές και έδωσαν την
δυνατότητα να αναληφθούν συστηματικές έρευνες και να παρουσιαστούν
μεθοδικές εργασίες σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς κυρίως κατά
τον 18ο και τις αρχές του 19ου αΐ.
* Η δημοσίευση συνοπτικών στοιχείων για την δραστηριότητα της εταιρείας έχει
πραγματοποιηθεί ήδη : στο π. Λακωνικοί Σπονδαι, τ. Β' (1975)199 - 204, προσγράφεται από
τον Δ. Βαγιακάκο στον Κ. Μέρτζιο μικρή ανακοίνωση με τόν τίτλο «Λακωνικά». Σ'
αυτήν δίνονται γενικές πληροφορίες για τη σύναψη και τις εμπορικές συναλλαγές της
εταιρείας, οι όποιες αντλήθηκαν από άλλη πηγή, κατά τη μαρτυρία του Μέρτζιου : ό
ακάματος ιστοριοδίφης είχε την ευκαιρία να μελετήσει την δικογραφία της υπόθεσης
από τη σειρά Inquisitori di Stato, Processi Civili των Κρατικών Αρχείων της Βενετίας,
Β. 1409 (και όχι 1429, που αναφέρεται στην παραπάνω ανακοίνωση). Όπως φαίνεται
από τά στοιχεία της έρευνας του Μέρτζιου αλλά και από πρόσφατη έρευνα, που με προ
θυμία έκανε για λογαριασμό μου η συνάδελφος Δέσποινα Βλάσση, πρόκειται για την
Ιδια υπόθεση μόνο που στην τελευταία περίπτωση έχουμε το νέο στοιχείο της παρά
τασης της δικαστικής περιπέτειας ως το 1743, πράγμα που δεν μας δίνουν οι πηγές
που χρησιμοποιούμε σ' αυτή τη μελέτη. Ας σημειωθεί ακόμα ότι η υπόθεση αυτή είχε
επισημανθεί και από τόν Σ. Λάμπρο, Ν. Ελληνομνήμων 11(1914)453.
1. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε πρώτα τις έρευνες του Σ. Μάξιμου και τϊς πρώτες
μεθοδικές προσεγγίσεις του σε θέματα οικονομικής ιστορίας, όπως υλοποιήθηκαν σε
αρκετές εργασίες του και κυρίως στο έργο του : η αυγή του ελληνικού καπιταλισμού,
α' εκδ Αθήνα 1945, γ' εκδ. Άθ. 1973· καθώς επίσης και τις παρακάτω σημαντικές με
λέτες : Ν. Svoronos, Le commerce de Salonique au XVIII siècle, Παρίσι 1956.— Β.
Κρεμμυδάς, Το εμπόριο της Πελοποννήσου στο 18ο αιώνα (1715 - 1792), Αθήνα 1972.
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με βάση λοιπόν τά στοιχεία της ιστορικής έρευνας ο ευρύτερος χώ
ρος της Οθωμανικής επικράτειας και κατά συνέπεια και ό ελλαδικός χώ
ρος κυριαρχείται από εποχικές καλλιέργειες και παρουσιάζει ανεπαρκή
μεταποιητική υποδομή με αποτέλεσμα να προσδιορίζεται από το εξαγω
γικό εμπόριο : η ενσωμάτωση του στην περιφέρεια της όλης ευρωπαϊκής
αγοράς συντελεί ώστε να αποτελέσει χώρο διεκδικούμενο από όλες τις
ευρωπαϊκές δυνάμεις, που έχουν στα χέρια τους το εμπόριο και τις μετα
φορές, κυρίως όμως κατά την διάρκεια του 18ου αι. προσδιορίζεται από
την κυριαρχία του γαλλικού 2 οικονομικού παράγοντα.
Μέσα στη δυναμική της ευρωπαϊκής αγοράς, ό γηγενής παράγοντας
ως άμεσος καλλιεργητής δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με αυτήν και
άρα δεν συμμετέχει στην διαμόρφωση της, αλλά στο πολύ στενό πλαίσιο
της τοπικής αγοράς εκχρηματίζει για τις φορολογικές του ανάγκες μέρος
του ίδιου, Συγκυρία και εμπόριο στην προεπαναστατική
Πελοπόννησο,
Αθήνα 1980.
Σπ. Άσδραχάς, «Οικονομία», άρθρο στον ΙΑ' τόμο της 'Ιστορίας τον Ελληνικού
Έ
θνους, Αθήνα 1975, σ. 159-188. Α κ ό μ α πρέπει να αναφερθεί η συμβολή του τόμου:
η οικονομική δομή των βαλκανικών χωρών (15ος - 19ος αΙώνας), 'Αθήνα 1979 (επιμέλεια
Σπ. Ασδραχάς), στην ώθηση για την διεύρυνση της προβληματικής μας κατά τις ερευ
νητικές ζητήσεις μας. Βλ. επίσης την περιεκτική σύνοψη δύο εισηγήσεων του ΣπΆ σ δ ρ α χ ά , στο Δελτίο της Εταιρείας
σπουδών νεοελληνικού πολιτισμού
και γενικής
παιδείας, 2(1978) 43-48 με τον τίτλο : «Οικονομικές ανταλλαγές ανάμεσα στην Ευρώ
πη και στις ελληνικές περιοχές στο 18ο αιώνα».
2. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, και ορισμένες από τις εργασίες που αναφέρονται
στην προηγούμενη σημείωση έχουν τεκμηριώσει με τις ποσότικές προσεγγίσεις τους,
ότι το γαλλικό εμπόριο κυριαρχεί στη Μεσόγειο κατά τον 18ο αϊ. Ω σ τ ό σ ο και από αυ
τές ακόμα τις γαλλικές πηγές μαρτυρούνται οι δραστηριότητες και των άλλων Ευρωπαίων
ανταγωνιστών. Αποτελεί αίτημα της έρευνας να μελετηθούν αυτές οι δραστηριότητες
ώστε οι προσεγγίσεις μας να ολοκληρωθούν και οι αναφορές μας σε μετρήσεις και αριθ
μούς να αποκτήσουν μεγαλύτερη πιστότητα. Το παράδειγμα της Βενετίας, αναφέρομαι
πάντα στον 18ο αι., είναι χαρακτηριστικό : αποτελεί κοινό τόπο ότι τον αιώνα αυτό
ολοκληρώνεται η υποβάθμιση της Γαληνότατης ως σημαντικού οικονομικού και πολι
τικού παράγοντα στην ευρωπαϊκή ισορροπία· το δύσκαμπτο διοικητικό και οικονομικό
σύστημα της, με τον έντονο κρατικό παρεμβατισμό σ' όλα τά επίπεδα της πολιτικο
οικονομικής ζωής δεν προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των νέων καιρών. Ω σ τ ό σ ο , είναι
εξίσου βέβαιο ότι το βενετικό εμπόριο έχει ενεργητική παρουσία στίς πιάτσες της Ανα
τολής και διαδραματίζει αρκετά σημαντικό ρόλο στο όλο πλαίσιο των ανταλλαγών.
Πολλά δημοσιευμένα στοιχεία σε διάφορες μελέτες αλλά και η προσωπική μας επαφή
με τά αρχεία της Βενετίας, ενισχύουν κατ' αρχήν την θέση αύτη, ενώ συστηματικές συλ
λογικές έρευνες στα παραπάνω αρχεία και η μελέτη του δημοσιευμένου υλικού με την
παράλληλη διαφορετική ανάγνωση του, νομίζω ότι μπορούν να μεταβάλουν αρκετά την
παγιωμένη εΙκόνα και πάντως να απότιμήσουν με ασφαλέστερα κριτήρια τη συμμετοχή
και σημασία του βενετικού εμπορίου στο όλο κύκλωμα της αγοράς, διαφωτίζοντας πα
ράλληλα και τους μηχανισμούς εμπλοκής του ντόπιου και παροικιακού στοιχείου σ'
αυτές τις διεργασίες.
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τοβ παραγομένου προϊόντος· 3 παράλληλα εμφανίζεται ο εμπορικός πρά
κτορας, ό απαραίτητος για την προώθηση των προϊόντων, που φροντίδα
έχει να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις ζητήσεις του οικονομικού
κέντρου, οπού και αν βρίσκεται αυτό.
Η συμμετοχή του «ταπεινού» πράκτορα στην εμπορική πράξη, όταν
αποτυπώνεται στο χαρτί, η αναφορά του στον προϊστάμενο και αντίστρο
φα, αποτελεί πηγή πρώτης τάξεως, μαρτυρία από πρώτο χέρι που συμ
πληρώνει τα γενικά και επεξεργασμένα στοιχεία, που μας παρέχουν οι
επίσημες αρχές (προξενεία - τελωνεία - επιμελητήρια κτλ.), και της οποίας
η εξέταση παρέχει μια άλλη προοπτική στο οικονομικό φαινόμενο η λει
τουργεί συμπληρωματικά και ενδεχομένως περισσότερο διαφωτιστικά
στις λεπτομέρειες, από τις επίσημες πηγές.
Είναι η περίπτωση μας : πρόκειται για τρία έντυπα μιας ειδικής κα
τηγορίας με την ονομασία stampe (στάμπες), 4 τά όποια περιέχουν τον
3. Βλ. Σπ. Άσδραχά, «.Οικονομία» ό.π., σ. 159.
4. Τά έντυπα αυτά με τα όποια ελάχιστα έχει ασχοληθεί η έρευνα αφθονούν στις
Ιταλικές βιβλιοθήκες μεγάλος αριθμός υπάρχει και στο αρχείο της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κοινό
τητας Βενετίας· ένα από αυτά αποτέλεσε το θέμα μελέτης του Α. Δ. Μαγκλάρα, Συμ
βολαί εις την έρευναν και μελέτην των Stampe. Stampe της εκ Κεφαλληνίας
οικογε
νείας Carburi, Πάτρα 1977 (5φσ3τ). Στην μελέτη αύτη εξετάζεται και η χρήση των
εντύπων αυτών στά δικαστήρια της Βενετίας. Για να διευκολύνω τον αναγνώστη,
αναφέρω στην επόμενη παράγραφο ορισμένα στοιχεία από τη μελέτη αύτη για τις «έν
τυπες δικογραφίες», που η προσαγωγή τους στο δικαστήριο είναι επιβεβλημένη κατά
τον 18ο αι. (απόφαση Μ. Συμβουλίου της 27.3.1718).
Οι στάμπες είναι δύο κατηγοριών : α) al taglio· προσάγεται από τον κατήγορο που
ζητεί βάσει στοιχείων την καταδίκη του αντιπάλου β) al laudo - με την οποία ό κατη
γορούμενος προσάγει με τη σειρά του τά στοιχεία που αποδεικνύουν ως αβάσιμες τις
εναντίον του κατηγορίες.
οι στάμπες που χρησιμοποιούνται ως πηγές στην παρούσα μελέτη είναι : 1) «Stampa
Fratelli Giorgivali di Atene Qontro] Li Signori Taroniti e Theotochi. Al Laudo», σελ.
1-116 (στο εξής Στάμπα Al Laudo). 2) «Stampa Fratelli Giorgivali di Atene Qontro]
Li Signori Taroniti, e Theotochi. Al Laudo», σελ. 1-88 (στο έξης Στάμπα 6, από την
αρίθμηση που παίρνει στο αρχείο από μεταγενέστερο χέρι). 3) «Stampa Camodraca»,
σελ. 1 - 144 (στο έξης Στάμπα 30, για τον ίδιο με την προηγούμενη Στάμπα λόγο). Τά
παραπάνω έντυπα, με αλλά πολλά παρόμοια, υπόκεινται στο ιδιωτικό αρχείο της οικο
γένειας Περούλη, που τώρα βρίσκεται στά Κρατικά Αρχεία της Βενετίας : ό λόγος είναι
ότι σε κάποια φάση της αντιδικίας μεταξύ των Βενετών έμπορων Ταρωνίτη - Θεοτόκη
και των 'Αθηναίων Γεωργίβαλων, οι διάδικοι δέχθηκαν ως μεσολαβητή τον Δημ. Περού
λ η , και κατά συνέπεια ό τελευταίος έπρεπε να έχει στά χέρια του αντίτυπα της υπόθεσης.
Ας σημειωθεί ότι αρκετά έγγραφα είναι κοινά στις δύο η και στις τρεις ακόμα στάμπες.
δεν μπορώ να πώ με βεβαιότητα αν τά έντυπα αυτά, όταν έχουν σχέση με υποθέσεις
Ε λ λ ή ν ω ν της Διασποράς, πρέπει να περιληφθούν στην ελληνική βιβλιογραφία· στη
συνείδηση μου ό μηχανισμός που προκαλεί το τύπωμα τους, οι ανάγκες που εξυπηρε
τούν και η χρήση τους είναι εντελώς διαφορετικά από εκείνα ενός βιβλίου.
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τρόπο σύναψης και λειτουργίας και γενικά τις δραστηριότητες μιας δι
μερούς εμπορικής εταιρείας (κομπανίας). Τα έντυπα αυτά (αλληλογραφία εμπορικοί λογαριασμοί - δικαστικός αγώνας) αποτελούνται από έγγραφα,
πολλά από τα όποια είναι ιταλικές μεταφράσεις από ελληνικά πρωτότυ
πα, όπως δηλώνει και η ένδειξη ex greco- τυπώθηκαν, και μας σώζονται
στη μορφή αυτή, γιατί κατά την εκκαθάριση των λογαριασμών προκλή
θηκε αντιδικία ανάμεσα στους πρώην συντρόφους, αντιδικία οξύτατη που
κατέληξε σε μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα.
η παρακολούθηση της δικαστικής περιπέτειας, καθώς η υπόθεση
περιπλέκεται στα γρανάζια της πολυσύνθετης βενετσιάνικης δικαιοσύνης,
με τίς συνεχείς επιδόσεις κλήσεων, συνυποσχετικές μαρτυρίες, αποφά
σεις δικαστηρίων πρώτου βαθμού, ενστάσεις, προσφυγές στη δευτεροβά
θμια δικαιοσύνη, διαιτησίες δεν θα μας απασχολήσουν στη μελέτη αυτή.
το αντικείμενο μας έχει σχέση με την παράθεση των οικονομικών δεδομέ
νων και τίς προτάσεις ερμηνείας ορισμένων εμπορικών επιλογών, καθώς
η όλη δυναμική τους εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας της
ευρωπαϊκής αγοράς, που περιλαμβάνει και τον ελληνικό χώρο και ειδι
κότερα τη Ν. Πελοπόννησο, με όλες τίς πιθανές ιδιαιτερότητες αν πράγ
ματι εξακριβωθούν τέτοιες.
Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν την λειτουργία και τίς δραστηριό
τητες της εταιρείας· στην ουσία πρόκειται για δύο διαδοχικές εταιρείες
ανάμεσα στους ίδιους εμπόρους :
Α' Εταιρεία : στις 7 Δεκεμβρίου 1732 υπογράφεται στην. Αθήνα
συμφωνία5 ανάμεσα στον βενετσιάνικο οίκο Ταρωνίτη - Θεοτόκη, που
5. Από τα πρόσωπα που υπογράφουν το συμφωνητικό της πρώτης εταιρείας οι
Γ. Γεωργίβαλος και Δ. Χαμόδρακας δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται : στην
Στάμπα 6, προτάσσεται το κείμενο εμπορικής συμφωνίας, που συνομολογήθηκε στις
13.9.1728 στο Μυστρά το κείμενο αυτό είναι η αρχή κατάστιχου και πιθανώς προτάσ
σεται στη στάμπα αύτη για να δηλώσει τίς προγενέστερες εμπορικές σχέσεις ανάμεσα
στους Γεωργίβαλους και τον Χαμόδρακα. Ας κρατήσουμε από το συμφωνητικό αυτό
ότι έκτος από τους δύο εμπόρους, συμμετέχουν και ό 'Ασημάκης Μπαιρόπουλος καθώς
και ό Τούρκος Χατζή Καντήραγας.
COMPAGNIA IN MOREA TRA CAMODRACA, NOI, &c.
1728. Adi 13 Settembre. Mistrà
Cattastico, sive Libro della nostra compagnia della bottega, perche habbiamo à scrivere
tutto quello, che noi diamo, e riceviamo da chi si sia.
La sudetta compagnia s'intende.
Cazzi Cadiragà.
Giorgio Giorgivalo.
Simaicchi Bairopulo.
Io Demetrio Camodraca.
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εκπροσωπείται από τον εμπορικό πράκτορα του οίκου 8 αυτού Ν ι κ ο λ ό
Στράτη, 7 και στον Α θ η ν α ί ο έμπορο Γεώργιο Γεωργίβαλο 8 : η συμφωνία
αυτή προβλέπει ότι ό Γεωργίβαλος θα φροντίσει ώστε να αποσταλούν
Et abbiamo accordato, che faccendo poi conto, tutto quell' utile, che manderà il Signor
Iddio, s'abbi à fare in 4, porzioni, per ricevere una porzione il sudetto Agà :
Un' altra al Sig. Giorgio Giorgivalo.
E le due porzioni dividerle io con Assimachi nella forma, che si accorderemo noi due,
e che abbiamo à divider giusta la carta di confesso, che habbiamo fatta.
6. Για τον εμπορικό οίκο Ταρωνίτη - Θεοτόκη δεν εχω πληροφορίες από άλλες
πηγές. Τα πρόσωπα που διευθύνουν τον οίκο αυτό, όπως προκύπτει από τις στάμπες,
είναι ό Αδριανός η Ανδρέας Θεοτόκης και ό Νικολός Ταρωνίτης. για τον πρώτο δεν
Εχουμε άλλες παράλληλες πληροφορίες· ό ίδιος αναφέρει σε έγγραφο του, που προσκο
μίζει στη βενετσιάνικη δικαιοσύνη, ότι εγκαταστάθηκε στη Βενετία, στο σπίτι του
Ταρωνίτη, πριν από 20 χρόνια (Στάμπα Al Laudo, σ. 109, έγγραφο της 23 Ίουλ. 1740)·
πιθανώς έχει σχέση με την κερκυραϊκή οικογένεια Θεοτόκη, της οποίας και άλλο μέλος
ό Κωνσταντής Θεοτόκης την ίδια εποχή ασκεί το εμπόριο, βλ. Ε. Λιάτα, «Ειδήσεις για
την κίνηση του ελληνικού βιβλίου στις αρχές τού 18ου αιώνα», Ό Ερανιστής 14
(1975), 12, σημ. 36.
Ό Νικολός Ταρωνίτης πρέπει να ταυτισθεί με τον Αθηναίο έμπορο στη Βενετία
Νικ. Ταρωνίτη του Λεονάρδου, του οποίου εχουμε δημοσιευμένη την διαθήκη : Κ. Δ.
Μέρτζιος, «Νικόλαος Ταρωνίτης του Λεονάρδου». Τα Αθηναϊκά 17(1960)1-16. Διετέ
λεσε μέλος της 'Ελληνικής Κοινότητας Βενετίας με έτος πρώτης εγγραφής το 1703 και
έκτοτε πληρώνει τις συνδρομές του τακτικά ως το 1747 (βλ. βιβλίο εισφορών της Έλλην.
Κοιν. Βενετίας, Reg. 225, σ. 176). Πεθαίνει το 1748 σε ηλικία 80 ετών. Στην ίδια δια
θήκη ανάμεσα σ' εκείνους που του χρωστάνε λεφτά καταγράφονται και ο Ανδρέας Θεο
τόκης καθώς και ό Δημ. Παλαιολόγος, που θα συναντήσουμε πιο κάτω. Από το ίδιο
κείμενο εχουμε την πληροφορία ότι ήταν συγγενής έξ αγχιστείας με τον Θεόφιλο Γεωρ
γίβαλο, τον όποιο η ανεψιά του Ταρωνίτη, Φλωρού, παντρεύτηκε στην Αθήνα. η ταύ
τιση που προτείνω ενισχύεται και από το γεγονός ότι όταν αργότερα (1740), γίνεται απο
γραφή της περιουσίας του Νικολού Ταρωνίτη στη Βενετία, ανάμεσα στους οφειλέτες
περνά και το όνομα των αδελφών Γεωργίβαλων, χωρίς να αναγράφεται και το αντίστοι
χο ποσόν, γιατί η υπόθεση, όπως θα δούμε παρακάτω, φθάνει σε κάποιο τέλος μόλις το
1743. (Βλ. τη σχετική στάμπα Ταρωνίτη, που υπάρχει στο αρχείο Περούλη, ένώ άλλο
αντίτυπο απόκειται και στο Αρχείο της Ελληνικής Κοινότητας Βενετίας).
Στην ανακοίνωση, που προσγράφεται από τον Δ. Βαγιακάκο στον Κ. Δ. Μέρ
τζιο, την οποία μνημονεύω στην αρχική σημείωση της εργασίας αυτής, αναφέρεται ως
συνεταίρος τού Α. Θεοτόκη ό Διονύσιος Ταρωνίτης, ανεψιός τού Νικολάου. Αν δεν
Εχει κάνει λάθος ό Μέρτζιος, το πράγμα μπορεί να ερμηνευθεί από το γεγονός ότι θείος
και ανεψιός στις εμπορικές επιχειρήσεις συνεργάζονταν άμεσα, δηλαδή διαχειρίζονταν
από κοινού την εταιρεία, στην οποία τον πρώτο λόγο είχε πάντα ό Νικολός Ταρωνί
της. Πάντως ό Νικ. Ταρωνίτης προς το τέλος της ζωής του περνά τίς αρμοδιότητες και
τα κεφάλαια του στον ανεψιό του και γι' αυτό τον λόγο ξεσπά δικαστική διαμάχη ανά
μεσα στα μέλη της οικογένειας, που διεκδικούν μερίδιο. Έτσι δεν θα ήταν περίεργο
αν σε κάποια φάση της δικαστικής διένεξης εμφανιζόταν και ό Διονύσιος Ταρωνίτης
ως εκπρόσωπος τού θείου του Νικολάου.
7. Ό Νικολός Στρατής που εμφανίζεται ως εκπρόσωπος του οίκου Ταρωνίτη Θεοτόκη πιθανώς να ανήκει στην ομώνυμη οικογένεια Ηπειρωτών έμπορων από την
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στη Βενετία 2000 βαρέλες9 λάδι και 400 miara 10 βελανίδι- για την αγορά
των προϊόντων αυτών το κάθε μέρος υποχρεώνεται να καταβάλει το μισό
από το ποσό που θα απαιτηθεί. Το συμφωνητικό ακόμα προβλέπει την
αποστολή δύο πλοίων για την παραλαβή του εμπορεύματος, την προμή
θεια 2 % υπέρ του οίκου της Βενετίας και την διανομή του κέρδους η
της ζημιάς ισόποσα στα δύο μέρη (βλ. Παράρτ., εγγρ. Α').
Μολονότι στο κείμενο της συμφωνίας δεν αναφέρεται πουθενά το
όνομα του Μανιάτη Δημ. Χαμόδρακα,11 από την αλληλογραφία των συν
τρόφων διαπιστώνεται ότι αυτός ρυθμίζει κάθε εμπορική δραστηριότητα
των Γεωργίβαλων στο Μοριά και αυτός χαράζει στην ουσία την πορεία
της εταιρείας· έτσι τρεις μέρες υστέρα από την υπογραφή της συμφωνίας
ό Χαμόδρακας υπόσχεται ότι θα πουλήσει στους Στράτη - Γεωργίβαλο
Παραμυθιά, για τους οποίους μας δίνει πληροφορίες ό Κ. Δ. Μέρτζιος, «Το έν Βενε
τία Ήπειρωτικον Άρχείον», Ηπειρωτικά Χρονικά I (1935) 14-18 και αλλού. από
την αλληλογραφία της εταιρείας φαίνεται ότι ό Στρατής έκτος από την πρακτόρευση
των συμφερόντων του βενετσιάνικου οίκου ασκεί και μικροεμπόριο για λογαριασμό του,
επενδύοντας προφανώς την προμήθεια του. Λίγο μετά την υπογραφή της α' κομπανίας
προσβάλλεται από φθίση και πεθαίνει στο Μυστρά στις 11 Αυγούστου 1733 (βλ. Στ.
Al Laudo, σ. 7, 12).
8. Ό Γεώργιος Γεωργίβαλος εκπροσωπεί και τον αδελφό του Θεόφιλο με τον ο
ποίο διατηρούν εμπορικό οίκο με έδρα την Αθήνα ένώ το δλο πλαίσιο των δραστηριο
τήτων τους καλύπτει ένα ευρύτατο γεωγραφικό χώρο : Μοριά, Χίο, Σμύρνη, Θεσσαλο
νίκη. από τα δύο αδέλφια ό Γεώργιος φαίνεται ότι κινείται στον ηπειρωτικό ελληνικό
χώρο για την εξασφάλιση προϊόντων, ένώ ό Θεόφιλος βρίσκεται περισσότερο στα μέρη
της Ανατολής, βλ. και Β. Κρεμμυδά, «Ιστορία του ελληνικού εμπορικού οίκου της
Βενετίας Σελέκη και Σάρου», Θησαυρίσματα 12(1975) 180, 182, 183, 193. Οι επιχειρή
σεις των δύο αδελφών, μολονότι δεν διαθέτουμε αρχείο του εμπορικού τους οίκου, ώστε
τα πορίσματα μας να στηρίζονται σε ποσότικές εκτιμήσεις, πρέπει να εξελίχθηκαν κατά
Ικανοποιητικό ρυθμό, άφου το 1742 ο κύκλος των εμπορικών επενδύσεων τους έχει διευ
ρυνθεί με την ανάληψη της προωθήσεως καπνών από την αγορά της Θεσσαλονίκης
στη Βενετία, βλ. Κ. Δ. Μέρτζιος, «Εμπορική αλληλογραφία έκ Θεσσαλονίκης» (17421759), Μακεδόνικα Ζ' (1966) 94 - 147.
9. η βαρέλα (barile) είναι μονάδα βάρους, που αντιστοιχεί σε 48 οκάδες (βλ. Στά
μπα Al Laudo, σ. 4 : δημοσιεύεται στη σημ. 12 αυτής της εργασίας).
10. το miaro (πληθ. miara) είναι βενετσιάνικη μονάδα βάρους με την αντιστοιχία :
1 miaro = 40 miri = 1000 λίμπρες grosse. η αντιστοιχία με τα οθωμανικά σταθμά
είναι : 1 miaro = 400 οκάδες (βλ. Στ. Al Laudo, ο.π.).
11. Ό Μανιάτης έμπορος Δημ. Χαμόδρακας μας γίνεται γνωστός κυρίως από την
εξέταση της αλληλογραφίας της εταιρείας, μολονότι όλα τα στοιχεία συγκλίνουν προς
την άποψη ότι δεν ήταν άγνωστος στις εμπορικές πιάτσες και πριν την ανάμειξη του
στα πράγματα των Γεωργίβαλων. Τίς δραστηριότητες του θα έχουμε την ευκαιρία να
παρακολουθήσουμε μέσα από τίς σελίδες αυτής της εργασίας και να διαπιστώσουμε
την εμπλοκή του στα εμπορικά πράγματα της Μάνης σε σχέση με τα κυκλώματα
της δυτικής αγοράς. Πάντως για την προέλευση του επωνύμου, βλ. Δ. Βαγιακάκου,
«Βυζαντινά ονόματα έκ Μάνης», Πελοποννησιακά Γ' - Δ' (1958-1959), Άθ. 1960, σ. 217.
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τα εμπορεύματα που προβλέπει το συμφωνητικό ορίζοντας αναλυτικά την
ολη ανταλλακτική διαδικασία. 12
οι σύντροφοι της Βενετίας υστέρα από την αποστολή του πρώτου
φορτώματος ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους αποστέλλοντας ως
πρώτη δόση 500 τσεκίνια, ενώ παράλληλα φροντίζουν ώστε να ικανο
ποιηθούν και οι διάφορες ατομικές παραγγελίες των ανταποκριτών τους
στην Αθήνα και στο Μοριά. 13
στη συνέχεια η αλληλογραφία της εταιρείας ασχολείται με την απο
στολή πλοίων, που είναι υποχρέωση του οϊκου της Βενετίας, για την προ
ώθηση και νέου εμπορεύματος, την καθυστέρηση στην άφιξη των πλοίων,
πράγμα για το όποιο παραπονούνται οι Γεωργίβαλος - Χαμόδρακας γιατί
συνδυάζεται με την παράλληλη ύψωση των τιμών του λαδιού στην τοπική
αγορά : «τα λάδια κοστίζουν τώρα τόσο στο Μοριά όσο και εδώ [Αθήνα]
πάνω από 7 ρεάλια η βαρέλα».14. Σημειώνεται επίσης η εμφάνιση κουρ
σάρων : ((υπάρχουν κουρσάροι στη Μεθώνη και ως τη Γλαρέντζα»,15 πρά
γμα που έχει ως αποτέλεσμα, πέρα από τον κίνδυνο απώλειας του φορτίου,
και την ύψωση των ασφαλίστρων : «επειδή ακούγονται κουρσάροι, έδωσα
έδωσα λίγο μεγαλύτερα ασφάλιστρα».16
Λεπτομερείς πληροφορίες για τη φόρτωση των πλοίων δίνει σε επι
στολή που ακολουθεί ό Χαμόδρακας —ό όποιος ρυθμίζει κάθε εμπορική
12. Στάμπα Al Laudo, σ. 4 :
A Gloria di Christo 1732. adi
10 Décembre Attene.
In forza della presente scrittura dichiaro, e confesso io sottoscritto Demetrio Camodraca
abitante in Miftrà qualmente ho venduto al Signor Giorgio Giorgi vaio, e Sign. Nicolò Strati, oglio giallo, e netto mercantile del territorio di Mistrà badile due
mille numero 2000, in ragione di oche 48. ogni barila, e di drami 400 ogni occa,
& in ragion di asiani sei ogni barila, e valonie miara 400 in ragion di ocche 400
il miaro, & il suo prezzo s'intenda in ragion d'asiani quattro, & aspri 30 il miaro, e che il pagamento di detta robba si debba fare in tanti cechini Venetiani in
ragion di aspri 400 à bordo & e. il tutto franco à bordo.
13. Στάμπα Al Laudo, σ. 6, επιστολή της 9 Μαΐου 1733, γράφουν οι Ταρωνίτης Θεοτόκης στους Γ. Γεωργιβαλο και Ν. Στράτη στη Μάνη και τους αναφέρουν ότι στέλ
νουν επιπλέον διάφορα πράγματα για τον Γεωργιβαλο, όπως τους είχε παραγγείλει με
δυο φατούρες καθώς επίσης και ((πράγμα» που τους είχε παραγγείλει ό Δ. Χαμόδρακας
αξίας 117 δουκάτων.
14. Στάμπα Al Laudo, σ. 8, έπιστ. της 22 Μαΐου 1733, γράφει ό Γ. Γεωργίβα
λος από την 'Αθήνα στους Ταρωνίτη - Θεοτόκη.
15. Στάμπα Al Laudo, σ. 9, έπιστ. της 7 Αύγ. 1733, γράφει ό Δ. Χαμόδρακας
από τα Τρίνησα της Μάνης στους Ταρωνίτη - Θεοτόκη.
16. Στάμπα Al Laudo, σ. 11, έπιστ. της 12 Αύγ. 1733, με τα ίδια όπως και η προ
ηγούμενη στοιχεία.
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δραστηριότητα της εταιρείας— στους συντρόφους της Βενετίας και συγ
χρόνως τους παροτρύνει ώστε να δείξουν κάθε ενδιαφέρον για να πουλη
θεί το εμπόρευμα στην καλύτερη δυνατή τιμή, παρατηρώντας συνάμα ότι
αν το ίδιο εμπόρευμα πουλιόταν επί τόπου στο Μοριά, θα άφηνε κέρδος
2000 ρεάλια.17 με αυτό τον τρόπο υπενθυμίζει στους Ταρωνίτη - Θεοτόκη
το ανταγωνιστικό πλαίσιο της αγοράς και τη ζήτηση του προϊόντος (λα
διού) και από άλλους ενδιαφερομένους εννοώντας βέβαια τους Γάλλους·
βέβαια η πληροφορία που περιέχεται στην ϊδια επιστολή: «αυτή τη χρονιά
έξαλλου δεν θα παραχθεϊ λάδι ατό Μοριά οντε για τΐ; ανάγκες του τόπου»18,
ενισχύει την άποψη του Χαμόδρακα για την εμπορική αποδότικότητα του
προϊόντος, παράλληλα όμως έχουμε μια εκδήλωση της νοοτροπίας ενός
μικροεμπόρου, ό όποιος επιζητεί —κινώντας κάθε ανταγωνιστική διαδι
κασία—να επισύρει την προσοχή για την καλύτερη διάθεση του προϊόν
τος του.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι παράλληλα με τις συγκεντρωτικές αυτές
συναλλαγές και τις ατομικές παραγγελίες των πρακτόρων της εταιρείας,
το όλο πλαίσιο χαρακτηρίζεται και από την δραστηριότητα ενός άλλου
αριθμού μικροεμπόρων, που συναλλάσσονται με τους βενετσιάνικους οί
κους, παραγγέλλοντας διάφορα βιοτεχνικά είδη, τα όποια ξεπληρώνουν
αποστέλλοντας προϊόντα ανάλογης αξίας : φυσικά η τιμή της φατούρας,
επειδή η αξία της προβλέπεται να καταβληθεί έπειτα από ορισμένο χρό
νο, είναι προσαυξημένη με το διάφορο (τόκο) της αγοράς, όπως γνωρί
ζουμε και από άλλες εμπορικές πράξεις.19 Στην περίπτωση μας φορτώνει
μαζί με τα λάδια της εταιρείας και ό Δημ. Παλαιολόγος 4 βαρέλες λάδι,
οι όποιες προστίθενται σε άλλες 4 που έχει στείλει με άλλο πλοίο, για να
εξοφλήσει φατούρα 1312 ρεαλιών. 20 Άλλοι μικροέμποροι παράλληλα,
οι όποιοι δεν έχουν άμεση σχέση με την εταιρεία, ό Δημ.. Μαρατσάς και
ό Παναγιώτης Μπέρκος, που ενεργεί για λογαριασμό του Γεωργίου Σύκα, 21
φορτώνουν στο ϊδιο πλοίο ποσότητα μεταξιού. 22 Ας σημειωθεί επιπλέον
17. Στην ίδια (βλ. σημ. 14) επιστολή, σ. 10.
18. Στην ίδια έπιστ. σ. 10.
19. Έχω υπόψη μου από το Αρχείο Περούλη μια μεγάλη σειρά ((ομολογιών»
του είδους αύτού : οι έμποροι της Βενετίας αγοράζουν για λογαριασμό του Έλληνα
μικροεμπόρου διάφορα βιοτεχνικά προϊόντα και αυτός με τη σειρά του αναλαμβάνει
την υποχρέωση να τα ξεπληρώσει στέλνοντας προϊόντα αγρότικά αλλά πληρώνοντας
επιπλέον και το διάφορο που κυμαίνεται από 6-9%.
20. Στάμπα Al Laudo, έπιστ. της 12 Αύγ. 1733, ο.π., σ. 11.
21. Μας είναι γνωστός και από άλλες πηγές ως έμπορος στην Πελοπόννησο, βλ.
Β. Κρεμμυδάς, «Ό εμπορικός . . .» ο.π., σ. 183, 184.
22. Στάμπα Al Laudo, σ. 11, έπιστ. της 13 Αύγ. 1733, γράφει ό Δημ. Χαμόδρα
κας από το Μυστρά στους Ταρωνίτη - Θεοτόκη.
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ότι οι παραπάνω ονομάζονται ρητά ((mercanti» και έτσι έχουμε την δυ
νατότητα σε κάθε περίπτωση να ορίζουμε την ιδιότητα του εμπορευόμε
νου, ό όποιος ποτέ δεν ταυτίζεται με τον άμεσο παραγωγό.
οι σύντροφοι της Βενετίας άφού προσπαθούν χωρίς επιτυχία να προ
ωθήσουν υφάσματα στο Μοριά εξακολουθούν τις αποστολές χρημάτων
όπως διαπιστώνεται και στην τελευταία άξια λόγου επιστολή της πρώτης
εταιρείας: σας αποστείλαμε... 1500 τζεκίνια και φατούρες».23 Στην ίδια
επιστολή σημειώνεται από τους Ταρωνίτη - Θεοτόκη η ανάγκη της απο
στολής λαδιού, και γι' αυτό ζητούν να μην αποσταλεί βελανίδι αλλά λάδι·
σημειώνουν παράλληλα ότι οσο βελανίδι έχουν στην διάθεση τους δεν
το προωθούν στην αγορά γιατί δεν υπάρχει ζήτηση και οι τιμές είναι πολύ
χαμηλές. 24
Με τη συμπλήρωση των αποστολών εμπορεύματος από το Μοριά
στη Βενετία αναχωρεί για την έδρα της εταιρείας ό Δημ. Χαμόδρακας για
να εξετάσουν οι σύντροφοι τους λογαριασμούς τους. από τις επιστολές
που ακολουθούν γίνεται φανερό ότι ό Δημ. Χαμόδρακας, συμπεριφερό
μενος σαν να είναι ό ίδιος ένας από τους συνεταίρους, σκέπτεται να συνά
ψει νέα ευρύτερη συμφωνία : τούτο σημαίνει ότι η πρώτη αυτή μορφή των
εμπορικών ανταλλαγών με την αγορά της Βενετίας άφησε κάποια οικονο
μικά οφέλη αλλά παράλληλα ότι ό Μανιάτης έμπορος διαβλέπει ότι στο
μέλλον μπορεί να επιτύχει ακόμα μεγαλύτερα κέρδη από τη συνεργασία
αυτή. "Ετσι ενώ βρίσκεται ακόμη σε καραντίνα, παρακαλεί τους Ταρω
νίτη - Θεοτόκη να μεσιτεύσουν στον έμπορο Chiavistelli της Φλωρεντίας
για να του προμηθεύσει «αναφορές τσόχες»,25 από τις ίδιες που ô Φλωρεν
τινός έμπορος στέλνει στον οίκο Dandria και Manesso στη Σμύρνη.
Πάντως είναι βέβαιο ότι τα αφεντικά του Χαμόδρακα, οι Αθηναίοι
έμποροι Γεωργίβαλοι, 26 δεν βλέπουν με καλό μάτι τη σύναψη της νέας
εταιρείας· διατηρούν ζωηρές επιφυλάξεις κρίνοντας ότι η εποχή δεν είναι
κατάλληλη για μεγάλα εμπορικά ανοίγματα, ενώ φαίνονται ότι προσανα
τολίζονται στην περιορισμένης ποσότητας προϊόντος εμπορική εταιρεία :
συγκεκριμένα οι προτάσεις τους εΐναι για δυό φορτώματα λαδιού και βελανιδιού που θα πραγματοποιηθούν από το λιμάνι του Έλους στην τιμή
των 7 ρεαλιών για την κάθε βαρέλα λαδιού και 4 1/2 ρεαλιών για το κάθε
miaro βελανιδιού.
23. Στάμπα Al
της - Θεοτόκης στη
24. Στάμπα Al
25. Στάμπα Al
ρωνίτης - Θεοτόκης
26. Στάμπα Al
στον Δ. Χαμόδρακα

Laudo, σ. 15, έπιστ. της 10 Οκτωβρίου 1733, γράφουν οι Ταρωνί
Μάνη στο Δ. Χαμόδρακα.
Laudo, ο.π., σ. 15.
Laudo, σ. 21, έπιστ. της 27 Φεβρουαρίου 1733/34, γράφουν οι Ταστον Α. Chiavistelli στην Φλωρεντία.
Laudo, έπιστ. του 1734, γράφει ό Γ. Γεωργίβαλος από την Αθήνα
στη Βενετία.
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"Ομως ό Δημ. Χαμόδρακας εκμεταλλεύεται τους δισταγμούς και την
βεβαιωμένη εμπιστοσύνη που τρέφουν προς το πρόσωπο του οι Αθηναίοι
έμποροι, και προχωρεί στη σύναψη νέας εταιρείας.
Β' Εταιρεία : Στις 8 Μαΐου 1734 υπογράφεται στη Βενετία η β' εμπο
ρική συμφωνία ανάμεσα στον εμπορικό οϊκο Ταρωνίτη - Θεοτόκη και
τον Δημ. Χαμόδρακα, που εκπροσωπεί τους αδελφούς Γεωργίβαλους (βλ.
Παράρτ., εγγρ. Β'). η συμφωνία αυτή, μολονότι δεν ξεφεύγει από τά πλαί
σια της συνηθισμένης διμερούς εταιρείας δηλ. είναι ορισμένου χρόνου
και για ορισμένη ποσότητα εμπορεύματος, ωστόσο μπορεί να εκτιμηθεί
ως περισσότερο ευέλικτη και ότι προσβλέπει σε διεύρυνση των δραστη
ριοτήτων της : τοδτο γιατί προβλέπει ότι είναι δυνατή η επέκταση των
εμπορικών ανταλλαγών και εξω από την Πελοπόννησο - άλλωστε κατά
τη διάρκεια της ενεργοποίησης της θα διαπιστωθεί ότι η ευελιξία της έχει
σχέση με τη συγκυρία και την οικονομική κατάσταση, που διαμορφώνε
ται κάθε φορά με την επέμβαση διαφόρων παραγόντων, άφού θα επεκτα
θεί και σε δραστηριότητες που ούτε καν ορίζονται στο αρχικό κείμενο
η μποροδμε να υποθέσουμε ότι είναι αποτελέσματα κάποιας προφορικής
συμφωνίας.
Τά κύρια άρθρα της συμφωνίας, η διάρκεια της οποίας προβλέπεται
να είναι για δυόμιση χρόνια, Αύγουστος 1734 — Φεβρουάριο 1736/7,
είναι :
1. το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε 6000 τσεκίνια (3000 το κάθε μέρος).
2. το παραπάνω κεφάλαιο μπορεί ό Χαμόδρακας να το διαθέσει για την αγορά
λαδιού και βελανιδιού στην αγορά του Μοριά και της 'Αθήνας, αλλά και άλλων εμπο
ρευμάτων μπορεί παράλληλα να επεκτείνει τις εμπορικές επενδύσεις και σε αλλά
μέρη, στη Χίο η την Μπαρμπαριά η και άλλου προς όφελος της εταιρείας.
3. Υποχρεώνεται ό Χαμόδρακας να στέλνει στη Βενετία λάδια καλής ποιότητας,
καθαρά χωρίς μούργα- το ίδιο και το βελανίδι πρέπει να είναι καλό και καθαρό.
4. Απαγορεύεται στο Χαμόδρακα να ασκεί άλλο εμπόριο, έστω και μικρό, εξω
από τά πλαίσια της εταιρείας- ακόμα υποχρεώνεται στα δυόμιση χρόνια που θα διαρκέ
σει η εταιρεία να στείλει στη Βενετία 12000 βαρέλες λάδι και 2.400.000 λίμπρες βελανίδι
και κάθε φορά να στέλνει στους συντρόφους της Βενετίας και τους αντίστοιχους λογα
ριασμούς.
5. Ό Χαμόδρακας πρέπει έγκαιρα να καπαρώνει το λάδι και το βελανίδι και μόλις
τά ετοιμάζει να ειδοποιεί στη Βενετία τους Ταρωνίτη - Θεοτόκη για να στέλνουν αυτοί
τά πλοία που θα φορτώσουν το εμπόρευμα.
6. η εταιρεία δεν θα υπόκειται σε αλλά έξοδα έκτος από εκείνα που απαιτούνται
για τά εμπορεύματα.
7. Ό σ ο εμπόρευμα θα στέλνει ό οίκος Ταρωνίτη - Θεοτόκη από τη Βενετία οτό
Χαμόδρακα θα είναι για λογαριασμό της εταιρείας, αλλά ό οίκος θα έχει επιπλέον και
την καθιερωμένη προμήθεια- το ίδιο θα ισχύσει και για τά υφάσματα της Φλωρεντίας,
που θα πάρει μαζί του ό Χαμόδρακας αναχωρώντας από τη Βενετία- για τά μεταξωτά που
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θα στέλνονται στη Χίο, Σμύρνη και Κωνσταντινούπολη οι Ταρωνίτης - Θεοτόκης δεν
θα παίρνουν προμήθεια.
8. Ό βενετσιάνικος οίκος υποχρεώνεται να καταβάλει αμέσως στον Χαμόδρακα
1000 τσεκίνια, ένώ τά αλλά 2000 θα αποσταλούν στην Φλωρεντία, κατά τις εντολές του
Χαμόδρακα.
9. Για κάθε αποστολή εμπορεύματος υποχρεώνονται οι σύντροφοι να κάνουν την
αντίστοιχη ασφάλιση του.
10. Όσα κέρδη ήθελε στείλει ό Θεός, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα, τά ασφάλιστρα
καθώς και τά 40 τσεκίνια το χρόνο, που είναι το ποσόν που θα παίρνει ό Χαμόδρακας
για τα έξοδα του, τόν υπηρέτη του και το άλογο, θα μοιραστούν σε 2 ίσα μερίδια.
11. Αν ανανεωθεί η απόφαση της Βενετικής Γερουσίας, σύμφωνα με την οποία
κάθε εμπόρευμα που θα έρχεται από τά μέρη της Τουρκίας με 3/4 βελανίδι δεν θα πλη
ρώνει δασμό εισαγωγής (dado), τότε η συμφωνία θα ισχύσει, διαφορετικά και μάλιστα
για την περίπτωση του λαδιού, θα είναι άκυρη- στην τελευταία περίπτωση ό Χαμόδρα
κας τά 3000 τσεκίνια του οίκου Ταρωνίτη - Θεοτόκη υποχρεώνεται να τά επενδύσει σε
αντίστοιχη ποσότητα καθαρού μεταξιού μαζί με το κέρδος, που θα έδιναν τά υφάσματα
της Φλωρεντίας.

Στις 10 Ιουνίου 1734 στο αρχικό κείμενο της συμφωνίας γίνεται η
παρακάτω προσθήκη : μολονότι η Γερουσία με την απόφαση της 29 Μαΐου
διέταξε να πληρώνουν δασμό εισαγωγής και τά λάδια, τά δύο μέρη μένουν
σύμφωνα να ισχύσει η συμφωνία.
η εταιρεία ενεργοποιείται σχεδόν ταυτόχρονα με την υπογραφή του
συμφωνητικού και οι Ταρωνίτης - Θεοτόκης δίνουν εντολή στον συνεργά
τη τους στο Λιβόρνο, Ν. Φραγγελά, 27 να φροντίσει για την αποστολή
υφασμάτων στη Σμύρνη και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη : είναι τά
υφάσματα τα όποια έχουν κιόλας παραγγελθεί στον Ανδρέα Chiavistelli
της Φλωρεντίας.
Ωστόσο, παρά την μονόπλευρη αυτή ενεργοποίηση και την πρωτο
βουλία του Δημ. Χαμόδρακα οι Γεωργίβαλοι από τη μεριά τους διατηρούν
ακόμη ζωηρές επιφυλάξεις, τις όποιες ανακοινώνουν με γράμμα τους στον
Χαμόδρακα, στο όποιο αναφέρουν και την αιτία των επιφυλάξεων τους :
«γνωρίζετε ότι ατό Μυστρά υπάρχει αναταραχή και γίνονται πολλές φασα
ρίες στο Μοριά και μεγαλύτερες στο Μυστρά».28 Πάντως η μετά λίγα
χρόνια ανάμειξη των Γεωργίβαλων σε άλλες έμπορομεσιτικές δραστηριό
τητες, πολύ πιο προσοδοφόρες, ίσως να είναι ό πραγματικός λόγος για
τόν όποιο αντιδρούν στη πρώτη αυτή φάση της εταιρείας. Όμως λίγο
αργότερα, άφού θα έχει προηγηθεί επιστολή των συντρόφων της Βενετίας,
στην οποία επισημαίνεται ότι και αυτοί δεν έχουν καμιά αντίρρηση στο
27. Στάμπα Al Laudo, σ. 27-28, έπιστ. της 12 Ιουνίου 1734, γράφουν οι Ταρωνί
της-Θεοτόκης στο Ν. Φραγγελά, στο Λιβόρνο.
28. Στάμπα Al Laudo, σ. 28 - 29, έπιστ. της 20 'Ιουνίου 1734, γράφει ό Γ. Γεωργίβαλος από την 'Αθήνα στους Ταρωνίτη - Θεοτόκη.
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να διαλυθεί η εταιρεία, 29 οι "Αθηναίοι έμποροι υπαναχωρούν φροντίζον
τας να αποδώσουν την συναίνεση τους στο ότι οι λόγοι, τους οποίους εί
χαν επικαλεσθεί για την ματαίωση της συμφωνίας τους δεν υπάρχουν πιά :
«έγιναν ορισμένε; ταραχές στο Μοριά και στη Μάνη . . . όμως τα πράγμα
τα ως τώρα όέν επιδεινώθηκαν αντίθετα σιγά - σιγά καταπέφτουν και με
τον καιρό θα ησυχάσουν».*0 Σ" αυτά βέβαια όλα έρχονται να προσθέσουν
με την καθαρά εμπορική τους νοοτροπία, την αναμφισβήτητη εντιμότητα
που έχουν δείξει σ' όλες τις προηγούμενες συναλλαγές τους.
'Ενώ συνεχίζονται όλες αυτές οι άμφιταλαντεύσεις, η εταιρεία όπως
έχουμε ήδη επισημάνει, έχει αρχίσει να λειτουργεί : έχει προηγηθεί η
παραγγελία στη Φλωρεντία, έχει ειδοποιηθεί ό Φραγγελάς στο Λιβόρνο
να φροντίσει για την αποστολή των υφασμάτων στη Σμύρνη. η τρίτη
ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται τώρα από τους Ταρωνίτη Θεοτόκη, με υπόδειξη του Χαμόδρακα, που φροντίζουν ώστε να ειδο
ποιηθεί ό Σταμάτης Πατεράκης 31 στην Κωνσταντινούπολη για να
αναλάβει την διάθεση των υφασμάτων στην αγορά της Πόλης.
Ο Σταμάτης Πατεράκης, πράγματι, αναλαμβάνει την διάθεση των
υφασμάτων για λογαριασμό της εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη, ενημε
ρώνοντας τους κυρίους του για την κατάσταση των ανταλλαγών, τη μορφή
του εμπορίου στο επίπεδο των υφασμάτων, τις ισότιμίες νομισμάτων. Σχε
τική προς αυτά είναι η επιστολή 3 2 του της 16 Οκτωβρίου 1734 στην ο
ποία επισημαίνει την διαφορά στην τιμή ανάμεσα σε υφάσματα που που29. Στάμπα Al Laudo, σ. 31, έπιστ. της 18 Αύγ. 1734, γράφουν οι ΤαρωνίτηςΘεοτόκης στον Γ. Γεωργίβαλο στην Αθήνα.
30. Στάμπα Al Laudo, σ. 32-43, έπιστ. της 18 Σεπτεμβρίου 1734, γράφει ό Γ.
Γεωργίβαλος από την Αθήνα στους Ταρωνίτη - Θεοτόκη.
31. Ό έμπορος αυτός πρέπει να ανήκει στην χιώτικη οικογένεια Πατεράκη, της
οποίας πολλά μέλη διακρίθηκαν στο εμπόριο πιθανώτατα πρέπει να ταυτισθεί με τον
Σταμάτη Πατεράκη που αναφέρεται στην Ιστορία τη; Χίον των Γ.Ι. Ζολώτα - Αίμ.
Σάρου, τ. Γ', μέρος Β', Έν Αθήναις (1928) σ. 316. Γνωρίζουμε επίσης ότι σημαντικός
αριθμός Χίων ήταν εγκατεστημένος στην Πόλη, όπου ασκούσε διάφορες έμπορομεσιτικές δραστηριότητες, με κέντρο τόν Γαλατά, βλ. Ζολώτα - Σάρου, ο.π., τ. Γ', μέρος Α',
Έν Αθήναις 1926, σ. 312. — Traian Stoianovich, «Ό κατακτητής ορθόδοξος Βαλκάνιος
Εμπορος», στον τ. «Οικονομική ακμή των Βαλκανικών χωρών (15ος-19ος αιώνας», 'Α
θήνα 1979, σ. 307.
Ό Σταμ. Πατεράκης αναλαμβάνει την διάθεση των υφασμάτων της εταιρείας με
τη μεσολάβηση του Δ. Χαμόδρακα, όπως αναφέρουν οι Ταρωνίτης - Θεοτόκης στην
προς αυτόν επιστολή τους της 3 Ιουλίου 1734, γι αυτό άλλωστε όταν επέλθει η ρήξη
στους κόλπους της εταιρείας θα θεωρηθεί και αυτός ύποπτος για παραποίηση λογαρια
σμών και 6ά ζητηθούν πληροφορίες για το πρόσωπο του από τόν δραγουμάνο Marino
Calavrò.
32. Στάμπα 30, σ. 6, έπιστ. της 16 Οκτ. 1734, γράφει ό Σταμ. Πατεράκης από την
Πόλη στους Ταρωνίτη - Θεοτόκη.

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

238

Παν.

Μιχαηλάρης

λιούνται με άμεση καταβολή της αξίας τους και σ' αυτά επί πιστώσει, δια
φορά που ανέρχεται σε 30 άσπρα το μπράτσο. Βέβαια όλες αυτές οι πλη
ροφορίες έχουν στενή συνάφεια προς τους αναλυτικούς λογαριασμούς που
υποβάλλει ο Πατεράκης με την πώληση των προϊόντων, και τους οποίους
θα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε στο δεύτερο μέρος αυτής της με
λέτης.
Έντωμεταξύ ό Δ. Χαμόδρακας έχει επιστρέψει στο χώρο της δραστη
ριότητας του, την περιοχή της Μάνης, και έχει αρχίσει τις ενέργειες του
για την προώθηση εμπορευμάτων προς την αγορά της Βενετίας : ετοιμάζε
ται κιόλας το πρώτο φορτίο από λάδι και βελανίδι να πάρει το δρόμο για
τη Βενετία και οι σύντροφοι στην πόλη αυτή χαίρονται ιδιαίτερα για την
είδηση που τους διαβιβάζει ο Χαμόδρακας ότι «λάδι, υπάρχει ενώ γαλλι
κά πλοία δεν υπάρχουν σε κανένα λιμάνι της Μάνης»,33 πράγμα που ση
μαίνει βέβαια έλλειψη εμπορικού ανταγωνισμού και συνεπώς ευνοϊκότερο
κλίμα για την αγορά αυτών των προϊόντων.
Παρόλα αυτά και παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις που έδωσαν στους
Ταρωνίτη - Θεοτόκη, οι Γεωργίβαλοι δεν έχουν σταματήσει να διατηρούν
επιφυλάξεις για τη μορφή, την οποία έχει πάρει η συνεργασία του πρά
κτορα τους Χαμόδρακα με τον οίκο της Βενετίας : σε μια αποκαλυπτική
για τους μηχανισμούς της εμπορικής συνεργασίας επιστολή τους προς
τον Μανιάτη έμπορο αναφέρουν : »επειδή είχατε μικρό κεφάλαιο στη Βενε
τία σας συμπληρώθηκε με τόσο πράγμα που παραγγέλθηκε και πρώτα και
υστέρα για την Τύνιδα και την Κωνσταντινούπολη' προσέξτε τούτο, ότι ό
κύριος 'Αδριανός Θεοτόκης με το πράγμα που πρόκειται να τον στείλετε,
θα πληρώσει το πράγμα που σας στέλνει και έντωμεταξύ το δικό σας κεφά
λαιο έχει επενδυθεί ένα μέρος στη Βενετία και ένα μέρος είχε επενδυθεί στο
Μοριά . . .σχετικά με το μπεταέτι, ήδη σας έχω πει πράξτε ως εκείνο το
σημείο που θα σας φανεί ότι είναι προς το συμφέρον σας».3*
Στις σκέψεις και παρατηρήσεις του Γεώργιου Γεωργίβαλου διαφαί
νονται μερικά από τα χαρακτηριστικά της διμερούς συμφωνίας, στην ο
ποία η πρωτοβουλία βέβαια πάντοτε βρίσκεται στα χέρια του κύριου κε
φαλαιούχου, που οπωσδήποτε δεν μπορεί παρά να έχει την έδρα του εξω
από τον χώρο παραγωγής αγρότικών προϊόντων έτσι με την οικονομική
του επιφάνεια μπορεί να αντέχει στην ανισορροπία ανάμεσα στις εξαγωγές
33. Στάμπα Al Laudo, σ. 34, έπιστ. της 22 Σεπτ. 1734, γράφουν οι ΤαρωνίτηςΘεοτόκης στον Δ. Χαμόδρακα, στο Μυστρά.
34. Στάμπα. Al Laudo, σ. 35, έπιστ. της 25 Όκτ. 1734, γράφει ό Γ. Γεωργίβαλος
από την Αθήνα στο Δ. Χαμόδρακα, στον Μυστρά.
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και εισαγωγές που δημιουργείται από την μικρή απορροφητικότη
τα του περιφερειακού χώρου, και ενισχύεται από τον έ'ντονο συναγωνι
σμό που παρατηρείται για τα προϊόντα που προωθούνται στην αγορά της
Ανατολής από τά διάφορα εμπορευόμενα έθνη.
Στο επίπεδο της εταιρείας, παράλληλα, είναι πρώτη φορά που γίνεται
λόγος για εμπόριο με την Τύνιδα καθώς επίσης και για τη σκέψη του Χα
μόδρακα να υπενοικιάσει τον φόρο μπεταέτι (μπιντάτ) πάνω στο λάδι·
μολονότι στις επιστολές που ακολουθούν δεν γίνεται πλέον λόγος για
την υπόθεση αυτή από τους λογαριασμούς της εταιρείας μαθαίνουμε ότι
τελικά οι σκέψεις αυτές ύλοποιήθησαν.
Οι ολοένα πιο ήπιες παρατηρήσεις των Γεωργίβαλων προς τον Χα
μόδρακα συνεχίζονται και κυρίως αποσκοπούν να αποτρέψουν τον τελευ
ταίο από μεγάλα ανοίγματα. Παράλληλα όμως συνεχίζεται και η εξέλιξη
των δραστηριοτήτων της εταιρείας και ετοιμάζεται η επέκταση της και
προς την Τύνιδα. Κύριος εμπνευστής της πολιτικής αυτής φαίνεται ότι
είναι ό Χαμόδρακας, που αποβλέποντας σε μεγαλύτερα προσωπικά οφέ
λη από εκείνα που προβλέπει το συμφωνητικό της εταιρείας, και καθώς γνω
ρίζει τους μηχανισμούς της αγοράς, προσπαθεί να δραστηριοποιήσει ακό
μη περισσότερο τους Βενετούς εμπόρους ώστε να ετοιμάσουν 35 και τρίτη
αποστολή υφασμάτων.
η επιμονή του Χαμόδρακα για την αποστολή υφασμάτων στην Κων
σταντινούπολη έχει βέβαια άμεση σχέση με την αποδότικότητα της εται
ρείας στο επίπεδο αυτό, που ενισχύεται και από το γεγονός ότι υφάσματα
ζητά επίμονα και ό Πατεράκης : και οι δύο προσπαθούν να ανατρέψουν
την διστακτικότητα των Βένετων εμπόρων, που ίσοος και εξαιτίας της ά
μεσης εμπλοκής τους με την αγορά της 'Ανατολής, ζητούν ολοένα και
περισσότερο αναλυτικές πληροφορίες για την κατάσταση της αγοράς,
τις τιμές, τις πωλήσεις κτλ. παρά την άμεση ζήτηση εμπορεύματος. Στην
απαίτηση του Πατεράκη άπαντούν ότι, «δεν έχουμε λάβει άλλη δική σας
επιστολή πρόσφατη»86 και έτσι δεν μπορούν «στα σκοτεινά» να εκπληρώ
σουν τις παραγγελίες του.
Πιθανώς να βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τυπικό παράδειγμα εμπο
ρικής νοοτροπίας της εποχής και άτολμης εμπορικής πολιτικής, όταν η
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον ευρωπαϊκό και ειδικότερα στο μεσο
γειακό χώρο, απαιτεί αποφασιστικές και άμεσες ενέργειες στις εμπορικές
διαδικασίες. η υπόθεση μας ενισχύεται από το παρακάτω παράθεμα έπιστο35. Στάμπα 30, σ. 7 - 8 , επιστ. της 30 Νοεμβρίου 1734, γράφει ό Δ. Χαμόδρακας
από το Μυστρά στους Ταρωνίτη - Θεοτόκη.
36. Στάμπα 30, σ. 10. έπιστ. της 11 Δεκ. 1734, γράφουν οι Ταρωνίτης - Θεοτόκης
στον Σταμ. Πατεράκη στην Κωνσταντινούπολη.
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λής 37 τών Ταρωνίτη - Θεοτόκη προς τον Πατεράκη : ((όταν μεταξύ των εμπό
ρων δεν υπάρχει συχνή επικοινωνία και δεν δίνονται αμοιβαία από κάθε μέρος
οι ειδήσεις, το εμπόριο δεν μπορεί να πάει μπροστά . . . σας παρακαλούμε
λοιπόν . . . να μας γράφετε συχνά για κάθε μέρος και μάλιστα από τη Σμύρνη
προς το Λιβόρνο και να μας πληροφορείτε για τις τιμές και τις πωλήσεις».
Δηλαδή η επιμονή των Πατεράκη - Χαμόδρακα δεν αποτελεί την καλύτερη
είδηση για τους Βενετούς, αλλά επιζητούν κάτι παραπάνω.
Ως προς τους Γεωργίβαλους φαίνεται ότι η εξέλιξη των πραγμάτων
έχει ανατρέψει τους τελευταίους δισταγμούς τους : έτσι ό Θεόφιλος Γεωργίβαλος γράφοντας από το Μυστρά στους συντρόφους της Βενετίας, χαί
ρεται για το «πλούσιο κέρδος»38 που αφήνουν τά υφάσματα της Φλωρεν
τίας, ενω για το εμπόριο με την Τύνιδα και γενικά για τους κάθε λογής
λογαριασμούς της εταιρείας τους ανακοινώνει ότι υπεύθυνος είναι ό Χα
μόδρακας, πράγμα άλλωστε ευνόητο από κάθε άποψη άφού αυτός είναι
ό ουσιαστικός διαχειριστής των συμφερόντων της εταιρείας τουλάχιστον
ως προς την πλευρά των Γεωργίβαλοΐν.
Εξετάζοντας στη συνέχεια τα στοιχεία, που μας παρέχει η αλληλο
γραφία της εταιρείας έχουμε την δυνατότητα να προσεγγίσουμε στις λε
πτομέρειες εκείνες, οι όποιες ανασυνθέτουν την «εσωτερική ιστορία»,
την καθημερινή πρακτική του εμπορίου και της «πιάτσας» γενικότερα,
που συντελεί στην εξέλιξη των συναλλαγών : έτσι σε μια επιστολή του
ό Δημ. Χαμόδρακας εκθέτει την κατάσταση που διαμορφώνεται στο Μο
ριά με την παρέμβαση των Γάλλων στην αγορά - γράφοντας στους συν
τρόφους της Βενετίας που παραπονιούνται για την ύψωση της τιμής αγο
ράς του λαδιού τους αναφέρει ότι είναι αλήθεια ότι όταν ο ίδιος βρισκό
ταν στη Βενετία οι τιμές του λαδιού ήταν χαμηλές στο Μοριά και αγόρα
ζαν λάδι στην τιμή των 3 1/2, 3 3/4 και 4 ρεαλιών τη βαρέλα· αλλά όλα
αυτά δεν κράτησαν για πολύ καιρό γιατί «οι Γάλ.λοι ανέβασαν τις τιμές»,39
παρόλα αυτά ό Χαμόδρακας επισημαίνει ότι αυτός έχει την δυνατότητα
να αγοράζει λάδια σε χαμηλότερες τιμές από τους άλλους και αυτό μπο
ρούν να το μάθουν ρωτώντας και τους άλλους εμπόρους που στέλνουν
λάδια στη Βενετία.
Για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα οι πληροφορίες που μας δίνουν οι
στάμπες κινούνται κυρίως ανάμεσα στα προβλήματα που παρουσιάζει το
εμπόριο του λαδιού και των υφασμάτων σ'αυτό το τελευταίο πεδίο εμφανίζεται
37. Στην ίδια (βλ. σημ. 36) επιστολή.
38. Στάμπα 6, σ. 14, έπιστ. της 10 Μαρτίου 1735, γράφει ό Θεόφ. Γεωργίβαλος
από το Μυστρά στους Ταρωνίτη - Θεοτόκη.
39. Στάμπα Al Laudo, σ. 40, έπιστ. της 5 Μαΐου 1735, γράφει ό Δ. Χαμόδρακας
από το Μυστρά στους Ταρωνίτη - Θεοτόκη.

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

η

εμπορική

συνεργασία

Ταρωνίτη,

Θεοτόκη - Γεωργίβαλων

241

και άλλος εμπορικός πράκτορας της εταιρείας στην Κωνσταντινού
πολη : είναι ο Αναγνώστης Παπαδουκάκης. 40
Η αποστολή εμπορεύματος στον Παπαδουκάκη ακολουθεί την ϊδια
μεθόδευση και πρακτική που εϊχε εφαρμοστεί και με τον Πατεράκη : Ό
Ν. Φραγγελάς από το Λιβόρνο προωθεί υφάσματα είτε απευθείας είτε μέσω
Σμύρνης στον Παπαδουκάκη και ό τελευταίος ενημερώνει τα αφεντικά
του για τις πωλήσεις και τά έξοδα. Όταν απαιτηθεί η προώθηση μέσω
της Σμύρνης, εξυπηρετείται από τον Μαρίνο Μπαλτατζή, 41 που στέλνει
τα υφάσματα στην Κωνσταντινούπολη με εντολές των Ταρωνίτη - Θεο
τόκη.
Ήδη μπαίνουμε στο έτος 1736 και ό Θεόφιλος Γεωργίβαλος, που βρί
σκεται στη Χίο, γράφει 42 στο Χαμόδρακα και του παραγγέλνει για την
προώθηση της τελευταίας παρτίδας εμπορεύματος και συγχρόνως του
αναγγέλλει ότι πρέπει να ετοιμάζεται για να κινήσει και ό ίδιος για τη
Βενετία για να γίνει η εκκαθάριση των λογαριασμών : παράλληλα ενημε
ρώνει και τους συντρόφους της Βενετίας ότι δεν πρόκειται να ανανεωθεί
η εταιρεία: το γεγονός αυτό μπορεί να συνδυασθεί με την εμφάνιση των
'Αθηναίων εμπόρων, ύστερα από λίγα χρόνια, στην αγορά της Θεσσα
λονίκης οπού συγκεντρώνουν την δραστηριότητα τους στην προώθηση
καπνού πάλι για λογαριασμό βενετσιάνικου οίκου.
Το φθινόπωρο του 1736 παρουσιάζεται κάποια ένταση στις σχέσεις
των συνεταίρων αιτία η πολύμηνη σιωπή του Χαμόδρακα, πράγμα που
προκαλεί αντίδραση των Ταρωνίτη - Θεοτόκη που με επιστολή 4 3 προς
τους Γεωργίβαλους, εκθέτουν τις συγκεκριμένες αιτιάσεις τους για τόν
40. Στάμπα 30, σ. 20, έπιστ. της 12 Νοεμ. 1735, γράφει ό Άναγν. Παπαδουκάκης
από την Πόλη στους Ταρωνίτη - Θεοτόκη· στην επιστολή του αυτή αναφέρει ότι στην
Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στην υπηρεσία του Θεόφιλου Γεωργίβαλου και κατά συνέ
πεια και στην δική τους υπηρεσία. Στην ίδια επιστολή αναφέρει μια περίπτωση αιχμαλω
σίας ενός πλοίου από τόν κουρσάρο Zan Petro με σημαία ισπανική : το πλοίο ήταν μια
βενετσιάνικη ταρτάνα, που είχε φορτώσει στο Ναύπλιο διάφορα πράγματα' ανάμεσα σ
αυτά υπήρχαν και 3 κολέτα μετάξι που είχε φορτώσει ό Χαμόδρακας με αποδέκτη τον
Θεόφ. Γεωργίβαλο, που βρισκόταν στη Χίο.
41. Στάμπα 6, σ. 15 έπιστ. της 17 Δεκ. 1735, γράφουν οι Ταρωνίτης - Θεοτόκης στο
Μαρίνο Μπαλτατζή στη Σμύρνη και τού δίνουν την εντολή να προωθεί τά υφάσματα
που θα του στέλνουν, για την Πόλη· ό Μπαλτατζής φαίνεται ότι πρακτορεύει τά συμφέ
ροντα των Ταρωνίτη - Θεοτόκη στη Σμύρνη' μάλιστα σε άλλη τους έπιστ. της 2 Φεβρ.
1735/6 (Στ. Al Laudo, σ. 44) του γράφουν για διάφορα γυαλικά που του στέλνουν από
τη Βενετία για λογαριασμό τους.
42. Στάμπα Al Laudo, ό. π. σ. 44, γράφει ό Θεόφ. Γεωργίβαλος από την Χίο στους
Ταρωνίτη - Θεοτόκη.
43. Στάμπα Al Laudo, έπιστ. της 29 Αύγ. 1736, γράφουν οι Ταρωνίτης - Θεοτόκης
στον Γ. Γεωργίβαλο στην Αθήνα.
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Χαμόδρακα- οι Γεωργίβαλοι θα βρουν την ευκαιρία να επιτεθούν 44 στο
συνεργάτη τους και να τον κατηγορήσουν για ορισμένες επικίνδυνες
ενέργειες του, και κυρίως για τον δανεισμό χρήματος από Εβραίους
της Μάνης και την αγορά εμπορεύματος, κατά συνέπεια, με χρήμα που
βαρύνεται με διάφορο.
Η κατάσταση αυτή που δημιουργείται στους κόλπους της εταιρείας
έχει σχέση, καθώς φαίνεται από τα γράμματα των Ταρωνίτη - Θεοτόκη,
με την πτώση της τιμής του λαδιού στην αγορά της Βενετίας, πράγμα
που πρέπει να καταστήσει πολύ προσεκτικό τον Χαμόδρακα στις αγορές
του- σε αντίθετη περίπτωση, η εναλλακτική λύση που προτείνουν είναι
η εγκατάλειψη της αγοράς λαδιού και η επένδυση σε «καλά και καθαρά
μετάξια», τά όποια να αποσταλούν μέσω της Ζακύνθου. η συγκυρία, που
σε μεγάλο ποσοστό ορίζει όλη την δυναμική των ανταλλαγών, επιβεβαιώ
νεται και στην περίπτωση αυτή, με την άμεση προσαρμογή στην κατά
σταση της αγοράς και στίς συνθήκες που κάθε φορά δημιουργούνται για
διάφορους λόγους και ορίζουν με την σειρά τους την προτίμηση του ενός
η του άλλου εξαγωγικού προϊόντος.
Πάντως η όλη κατάσταση φαίνεται ότι επηρεάζεται και από κάποιες
περιπέτειες στην αγορά της Τύνιδας, όπου, καθώς θα δούμε παρακάτω,
επεκτείνονται εμπορικές δραστηριότητες της εταιρείας με πρωτοβουλία
του Χαμόδρακα και η οποία έχει σχέση με την αποστολή σταριού
από το Ναύπλιο, πάλι για λογαριασμό της εταιρείας, στο Ν. Φραγγελά στο Λιβόρνο.
Λίγο αργότερα (Νοέμβριος 1736)45 ο Γ. Γεωργίβαλος ενημερώνει
τους Ταρωνίτη - Θεοτόκη για την κατάσταση της εταιρείας τους : αναφέ
ρει ότι ό Χαμόδρακας έστειλε στη Βενετία αρκετά γράμματα, ότι τά μετά
ξια, πιθανώς λόγω του καιρού δεν πήγαν καλά, ενώ κακά πήγε και το εμπό
ριο με την Τύνιδα και υπεύθυνος γι αυτό, κατά την άποψη τους, είναι ό Χα
μόδρακας. στη συνέχεια ό Γ. Γεωργίβαλος είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός
για τις εμπορικές μεθοδεύσεις του, καθώς εκθέτει παραστατικά ορισμένες
μελλοντικές βλέψεις του : ((θα είμαι ευχαριστημένος να έλθουν εκεί κάτω
λάδια δικά μας που οφείλει να φορτώσει ό κύριος Χαμόδρακας, και ας κερ
δίσουμε λίγο, όχι για άλλο λόγο αλλά γιατί θέλω πολύ το δικό μου μικρό
κεφάλαιο να βρίσκεται εκεί κάτω και όχι εξω. Γι αυτό σας λέγω, να γρά
ψετε γρήγορα στον κύριο Χαμόδρακα για να στείλει λάδια . . . και όλο το πρά
γμα που θα βρεθεί εκεί κάτω να το πουλήσετε και τά λεφτά να τά κρατήσετε
44. Στάμπα Al Laudo, σ. 47, έπιστ. της 28 Όκτ. 1736, γράφει ό Γ. Γεωργίβαλος
από την Αθήνα, στον Δ. Χαμόδρακα στο Μυστρά.
45. Στάμπα Al Laudo, σ. 48 - 49, έπιστ. της 22 Νοεμβρίου 1736, γράφει ό Γ. Γεωρ
γίβαλος από την Αθήνα στους Νικ. Ταρωνίτη και Άδρ. Θεοτόκη.

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

η

εμπορική

συνεργασία

Ταρωνίτη,

Θεοτόκη

· Γεωργίβαλων

243

ατά χέρια σας και να μη τά στείλετε έξω . . . πράγμα που να το ξέρομε
μόνο εμείς οι δυό, γιατί οι κατώτεροι μηχανεύονται διάφορα για να κερ
δίσουν». m
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συνδέσουμε τις σκέψεις αυτές του
Γ. Γεωργίβαλου η με τις μελλοντικές δραστηριότητες του στις προμήθειες
καπνού, για τις όποιες είναι πάντως αναγκαία κάποια οικονομική επιφά
νεια, η να υποθέσουμε ότι ό Αθηναίος έμπορος σκέπτεται να ξεκινήσει
κάποια άλλη εμπορική επιχείρηση με βάση τη Βενετία. Γεγονός πάντως
είναι ότι η αποθεματοποίηση κεφαλαίου στη Βενετία, για εμπόρους που
κινούνται στον ευρύ χώρο της Ανατολής όπου τά ευρωπαϊκά νομίσματα
και μάλιστα τά βενετικά τσεκίνια είναι περιζήτητα και απαραίτητα για
κάθε εμπορική ενασχόληση, πρέπει πιθανώς να συνδέται με μια από τις
δυό παραπάνω υποθέσεις.
Παράλληλα πρέπει να επισημανθεί η προσπάθεια του Γεωργίβαλου
να επιτύχει συνεννόηση με τους συντρόφους της Βενετίας σε ένα ανώτερο
επίπεδο και να αποκρύψει τους σκοπούς τους από τους «κατώτερους» — και
πιθανώτατα υπονοεί τον Χαμόδρακα— τον όποιο έχει λόγους να υποπτεύε
ται για ορισμένους εμπορικούς ελιγμούς και κρυφές ενέργειες του.
στη συνέχεια βέβαια δεν μαθαίνουμε περισσότερα γι αυτές τίς ειδικές
σχέσεις των συντρόφων, ενώ πραγματοποιούνται οι τελευταίες αποστολές
λαδιού και βελανιδιού : όμως τη γενική πολιτική φαίνεται να την
προγραμματίζει ό Χαμόδρακας, άφου ανακοινώνει 47 στους συντρόφους
της Βενετίας να μη πουλήσουν λάδι παρά μόνο βελανίδι- και περαιτέρω
απαντώντας σε επιστολή των Ταρωνίτη - Θεοτόκη, που του γράφουν ότι
οΐ τιμές στην πιάτσα της Βενετίας ανεβαίνουν, παρατηρεί ότι θα ανέβουν
ακόμα περισσότερο γιατί «λάδι δεν υπάρχει σε καμιά περιοχή»*8 : είναι το
καλοκαίρι του 1737 και είναι γνωστό και από άλλες πηγές 49 ότι την περα
σμένη χρονιά η παραγωγή του προϊόντος αύτού υπήρξε πενιχρή.
Αυτές είναι οι τελευταίες επαφές των δύο μερών στο επίπεδο της αλ
ληλογραφίας, που διασώζεται στις στάμπες, γιατί ύστερα από λίγο ό Δ·
Χαμόδρακας αναχωρεί για τη Βενετία όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί
η εκκαθάριση των λογαριασμών και το οριστικό κλείσιμο της εται
ρείας- πρόθεση των συνεταίρων ήταν να αναχωρήσει μαζί με τον Χαμόδρακα
46. Βλ. την έπιστ. της σημ. 45, σ. 49.
47. Στάμπα Al Laudo, σ. 49, έπιστ. της 4 Ά π ρ . 1737, γράφει ό Χαμόδρακας από
τα Τρίνησα στους Ταρωνίτη - Θεοτόκη.
48. Στάμπα Al Laudo, σ. 50, έπιστ. της 28 Αύγ. 1737, γράφει ο Χαμόδρακας από
από το Μυστρά στους Ταρωνίτη - Θεοτόκη.
49. Βλ. Βασ. Κρεμμυδάς, Το εμπόριο, ο.π., σ. 157.
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και ό Γ. Γεωργίβαλος, όπως έγραψε 50 και ό ίδιος στους Ταρωνίτη - Θεοτόκη, αλλά τον εμπόδισαν οι εμπορικές ενασχολήσεις του στις
αγορές της Ανατολής. Παράλληλα ό Γεωργίβαλος στην ίδια επιστολή
επιχειρεί να διαγράψει το γενικό απολογισμό των πραγμάτων της κομπα
νίας και να προϊδεάσει πιθανώς τους συντρόφους του για ορισμένα προβλή
ματα, που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κατά την εκκαθάριση των λογα
ριασμών : «στην εταιρεία μα; έγιναν και ζημιές, τις οποίες προκάλεσε όχι
η κακή κυβέρνηση αλλά η τύχη και οι περιστάσεις τον καιρόν. Αν δεν υ
πήρχαν αυτά θα αποτελούσε αυτή η εταιρεία ένα θαύμα. Ας ευχαριστή
σουμε, όμως, εν πάση περιπτώσει τον Θεό που μας οδήγησε ως εδώ πον
βρισκόμαστε και ας είμαστε
ευχαριστημένοι».51
Έντωμεταξύ ό Χαμόδρακας στα τέλη η τις αρχές του Ιουνίου 1738
φθάνει στη Βενετία, οπού αρχίζει και η διένεξη γύρω από τά πραγματικά
έξοδα και έσοδα της εταιρείας : συγκεκριμένα ό Χαμόδρακας υποβάλλει
τον γενικό λογαριασμό με τον όποιο δεν συμφωνούν οι Ταρωνίτης - Θεοτό
κης και έτσι αρχίζει η περιπέτεια της εκκαθάρισης των λογαριασμών,
πρώτα σε προσωπικό επίπεδο και μετά με την προσφυγή στην βενετσιά
νικη δικαιοσύνη. από την ολη δικαστική περιπέτεια που εκτίθεται με
κάθε λεπτομέρεια στις στάμπες παραθέτω στην συνέχεια ορισμένα στοι
χεία που νομίζω ότι συμβάλλουν στην κατανόηση της όλης εξέλιξης της
εταιρείας και των επιλογών που την προσδιορίζουν.
Υπό την πίεση των Βενετών εμπόρων ό Χαμόδρακας αναγκάζεται
να υποβάλει και δεύτερο λογαριασμό, ό όποιος παρουσιάζει ορισμένες
ποσότικές διαφορές με τον πρώτο, κυρίως στις συναλλαγές που ήταν δυ
νατόν να μην ελέγχονται από τους συντρόφους κατά την διάρκεια των
εμπορικών διαδικασιών αυτές οι συναλλαγές έχουν σχέση με το απευθείας
εμπόριο λαδιού του Χαμόδρακα με τους Γάλλους, την υπενοικίαση του
μπιντάτ, το εμπόριο με την Τύνιδα, και τά έξοδα της εταιρείας. Παράλ
ληλα αναγκάζεται ό Μανιάτης πράκτορας να ενεργήσει ώστε να αποστα
λεί αντίγραφο του κατάστιχου της εταιρείας στη Βενετία για να εξε
τασθεί λεπτομερώς. με ενέργειες τους εξάλλου προς τόν Αντώνιο Μπαρότση, 52 στην Άρκαδιά, οι Ταρωνίτης - Θεοτόκης ζητούν πληροφορίες
για τις εμπορικές συναλλαγές του Χαμόδρακα και την τιμιότητα του.
50. Στάμπα 6, σ. 20, έπιστ. της 17 Ιανουαρίου 1737/8, γράφει ό Γ. Γεωργίβαλος
από την Αθήνα στους Ταρωνίτη - Θεοτόκη.
51. Βλ. την έπιστ. της σημ. 50.
52. Στάμπα Al Laudo, έπιστ. της 21 Ιουνίου 1738, γράφουν οι Ταρωνίτης - Θεοτό
κης στον Άντ. Μπαρότση στην Άρκαδιά. Ο τελευταίος ανήκει στην οικογένεια Ba
rozzi, Εβραίων με βενετσιάνικη υπηκοότητα, που κρατούσαν το ύποπροξενείο της Αρ
καδίας (Κυπαρισσία) κληρονομικά, βλ. Β. Κρεμμυδά, Το εμπόριο, ο.π., σ. 47.
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Ό Χαμόδρακας εκ των πραγμάτων βρίσκεται σε δύσκολη θέση και
αναγκάζεται να γράψει 5 3 στους συνεργάτες του στη Μάνη Μανούσο Θεο
δωρόπουλο και Σταμάτη Γιαννακόπουλο και άφού τους δώσει ορισμένες
οδηγίες για την παρακολούθηση των υποθέσεων του στο Μοριά, τους πα
ραθέτει αναλυτικές λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα παρα
ποιήσουν το κατάστιχο της εταιρείας, που αντίγραφο του πρόκειται να
αποστείλουν στη Βενετία. Από την ενδιαφέρουσα αύτη επιστολή για το
θέμα της π α ρ α π ο ί η σ η ς — γιατί ελάχιστες φορές έρχονται στός φως, παρ
όμοιες πράξεις και σπανιότερα αποκαλύπτονται από ομολογία του δρά
στη—δίνω μερικά αποσπάσματα 5 4 για τον τρόπο με τον όποιο οι συνερ
γάτες του Χαμόδρακα πρέπει να ενεργήσουν ώστε η ενέργεια αυτή να
παραμείνει κρυφή η καλύτερα να μην δημιουργήσει καμιά υποψία στους
Ταρωνίτη - Θεοτόκη :
Στην αρχή της επιστολής ό Χαμόδρακας δίνει μερικές οδηγίες για
την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας, που ακόμα εκκρεμούν και συν
εχίζοντας έρχεται στον κύριο σκοπό της ε π ι σ τ ο λ ή ς του : «σας αναφέρω
ότι εδώ εξέτασαν τους λογαριασμούς
μου. Όμως όπως είναι στο κατάστιχο
δεν συμφωνούν. Γιατί τα λάδια που αγοράζαμε
έδιναν μικρό κέρδος, και
γνωρίζετε
με ποιο τρόπο το μεγάλωνα
και έπειτα το μοίραζα με όλους.
Το έκανα γιατί μού λένε : 'τόσο λάδι αγοράσατε και πουλήσατε' τόσο κερ
δίσατε. Το μπεταέτι
έδωσε αρκετό κέρδος το λάδι λίγο. Όμως εγώ τα
αγόρασα με δανεικά. Και αν τους δείξω όλους τους δανεισμούς δεν θα τους
παραδεχθούν . . . τώρα συμφωνήσαμε να τους παρουσίασαν τους λογαριασμούς
αυτούς και να που έγό) τους συνέταξα χρησιμοποιώντας
χαρτί που να μοιά
ζει με το κατάστιχο.
Κατεβάστε
λοιπόν στο δωμάτιο το κατάστιχο και α
νοίξτε το στη σελίδα 90 η λίγο πιο μπροστά η πιο πίσω το
κατάστιχο
είναι ραμένο κατά τετράδια και στο μέσον δπου χωρίζονται
τα τετράδια
βάλτε και αυτό και ράψτε το όπως και το άλλο κατάστιχο. Και αν το χαρτί
είναι πιο μακρύ η πιο πλατύ εγώ εχω αφήσει περιθώριο και ανάλογα κόψ
τε το' και εκεί δπου θα το βάλτε δείτε ποια σελίδα είναι και
προχωρεϊστε
αριθμώντας και εκείνες που θα βάλετε. Όμως να προσέξετε (Άστε τα νού
μερα να είναι 'ίδια με τα δικά μου και αν η σελίδα έχει νούμερο 90 η
ό,τι νούμερο έχει θα γράψετε 91, 92, 93 και πάει λέγοντας.
Αριθμείστε
και αυτά τα όκτάι φύλλα δποις και το άλλο κατάστιχο. Παρατηρείστε
ακόμα
και τα περιθώρια των σελίδων και αν είναι πιο άσπρες λερώστε τες λιγάκι
ώστε να είναι όμοιες.
53. Στάμπα 6, σ. 26-31, έπιστ. της 12/23 Ιουνίου 1738, γράφει ô Δ. Χαμόδρακας
από τη Βενετία στους Μανούσο Θεοδωρόπουλο και Σταμ. Γιαννακόπουλο στο Μυστρά.
54. Βλ. το Ιταλικό κείμενο, Παράρτ. Εγγρ. Γ'.
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Kai άφού το φτιάξτε ώστε να είναι ϊδιο φωνάξτε τον παπα - Πανα
γιώτη να το αντιγράψει, όμοιο όπως εγώ το εχω συνντάξει . . . η στην ανάγ
κη αντιγράψτε
το εσείς αλλά καθαρά . . . και όταν τελειώσουν οι λογαρια
σμοί φωνάξτε τον άγιο οικονόμο και πέστε του: είναι ανάγκη να στείλουμε
μερικούς λογαριασμούς, που μας γράφει [δ Χαμόδρακας]
και τους όποιους
αντιγράψαμε
από το βιβλίο του και καθώς βλέπετε ότι ό γραφικός
χαρα
κτήρας είναι ό δικός του, υπογράψτε τους και βεβαιώστε
γι αυτούς.
Ύστερα
καλέστε τον Ιωάννη Λεώπουλο55, που ήταν εδώ, και πείτε τον τα ίδια
πράγματα.
Μετά τον Κακαβάκη . . μετά τον Ανδρέα Γουνά56.
Τρία πρό
07
σωπα είναι αρκετά . . . μα τους δικούς μας, σαν τον Μπενιζέλο
καθώς και
άλλους να μη φωνάξτε. Και όταν θα τους δείξετε το βιβλίο για να το παρα
βάλουν με τα αντίγραφα, που θα έχετε κάνει, προσέξτε να μη διαβάσουν
λεπτομέρειες, όσο είναι δυνατόν. αλλά στην αρχή μια - δυο γραμμές
και
τους αριθμούς αν σνμφωνούν, για να μη δουν τις δουλειές μας. Θα σας
είχα γράψει να φωνάξετε και τον Κρεββατά08 αλλά δεν θέλω να δει τους
λογαριασμούς . . . Τους λογαριασμούς που σας στέλνω τους εχω διπλοίμένους
καϊ δταν τους λάβετε βάλτε τους κάτω από χοντρό χαρτόνι και από πάνω ένα
τραπέζι για να τους βαρύνετε και έτσι να Ισιώσουν και δταν τελειδιστε
και
υπάρχει
πλοίο για το Λιβόρνο . . . να τους στείλετε αμέσως . . . όμως
στην 'Αθήνα να μη τους στείλετε
για να μη μάθουν τίποτα . . .».
και
καταλήγοντας ό Χαμόδρακας επαναλαμβάνει τους λόγους για τους
55. Πρόκριτος Μυστρά (βλ. Σ. Κουγέα, «Ό Ιατρός του Μυστρά Ηλίας Δόξας»,
Πελοποννησιακά, Γ ' - Δ' (1958-1959)1960, σ. 330). η οικογένεια των Λεωπούλων
είχε στενές σχέσεις με τη Βενετική Διοίκηση (βλ. Σ. Λάμπρου, «Έγγραφα περί Λεωπού
λων και Μιστρά», Ν. Ελληνομνήμων 16 (1922) 272-291.
56. Ό Ανδρέας Γούνας είναι έμπορος που κινείται μεταξύ Βενετίας και Μάνης·
είναι μέλος της 'Ελληνικής Κοινότητας Βενετίας (βλ. Reg. 225, σ. 4). Από την εργα
σία του Κ. Μέρτζιου, «Άρχειοδιφικά ανάλεκτα», 'Αθηναϊκά 45(1970) 10, όπου δη
μοσιεύεται ένα πιστοποιητικό βενετού νοταρίου, διαπιστώνουμε ότι ο έμπορος αυτός
ήταν Αθηναϊκής καταγωγής, το όνομα του πατέρα του ήταν Πέτρος και κατοικούσε
στο Μυστρά φαίνεται όμως και από αλλά έγγραφα που δημοσιεύει ό Μέρτζιος και
στην ϊδια εργασία και σ' άλλη, «Οι 'Αθηναίοι Περούληδες έν Βενετία», Τα Αθηναϊκά
41(1968)1 - 8, ότι παρέμεινε έπί πολύ καιρό, προφανώς για εμπορικές υποθέσεις, στη
Βενετία.
57. Πρόκειται ασφαλώς για τον Μανιάτη έμπορο Μπενιζέλο Δόξα, με τον όποιο
όπως θα δούμε παρακάτω είχε δοσοληψίες ό Χαμόδρακας- μαρτυρίες για μέλη της οικο
γένειας Δόξα στο άρθρο του Σ. Β. Κουγέα, « Ό ιατρός του Μυστρά ό.π. σ. 325 - 342.
58. Είναι ό Γιαννάκης Κρεββατάς, όπως θα δούμε και γι' αυτόν παρακάτω/Ασφα
λώς είναι μέλος της σημαίνουσας οικογένειας των Κρεββατάδων της Μάνης, από την
Οποία εκλέγονταν βεκίληδες και μωραγιάννηδες της περιοχής. (Βλ. Μιχ.Β. Σακελλαρίου,
η Πελοπόννησος κατά την δευτέραν τουρκοκοατίαν (1715 - 1821), άνατυπ. 1978, σ. 95
και άλλου)· για την οικογένεια Κρεββατά βλ. Γ. Αναγνωστόπουλος, «Κρεββατάδες
και Λακεδαίμων», Λακωνικά, τεδχ. Α'(1932) 173 - 313.
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οποίους αναγκάστηκε να κάνει όλα αυτά ώστε να μη μαθευτούν τα δάνεια
του, και ότι αυτός δεν κέρδισε τίποτα ένω στην πραγματικότητα έχασε
κιόλας.
Τά στοιχεία που αναφέρονται στη παραπάνω επιστολή του Χαμόδρα
κα ενισχύουν την άποψη ότι ό Μανιάτης έμπορομεσίτης είχε προχωρήσει
σε ορισμένες ενέργειες υπερβαίνοντας τα όρια της εταιρείας, αλλά η
δράση του αυτή δεν εϊχε γίνει γνωστή ούτε στους Γεωργίβαλους, για
λογαριασμό των οποίων υποτίθεται ότι δούλευε- πέρα από τις όποιες
εξηγήσεις που μας δίνει ό ίδιος, είναι ευνόητο ότι απέβλεπε κυρίως σε
αύξηση των δικών του κερδών άφού μάλιστα οι σχετικές ενέργειες του
έχουν σχέση με εμπορικές συναλλαγές, που ήταν δυνατό να παραμένουν
ανεξέλεγκτες : διάθεση λαδιών σε Γάλλους, εμπόριο με Τύνιδα, υπενοικία
ση μπιντάτ, λογαριασμοί εξόδων της εταιρείας.
Από την εξέλιξη των πραγμάτων φαίνεται ότι οι Ταρωνίτης - Θεο
τόκης δυσπιστούν για τα πάντα και συνεχίζουν τις προπάθειες τους προς
κάθε κατεύθυνση για να εξακριβώσουν τις εμπορικές μεθοδεύσεις του
Χαμόδρακα αλλά και το ποιόν των άλλων συνεργατών του στο Μοριά και
στην Κωνσταντινούπολη : γράφουν στο Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας στην
Πελοπόννησο Giovanni Clerambo59 και του ζητούν την προστασία του -60
απευθύνονται στον δραγουμάνο Marino Calavro, 61 στην Κωνσταντινούπολη
και του ζητούν πληροφορίες για τον Σταμ. Πατεράκη και τον Άναγν. Πα
παδουκάκη - γράφουν στους Borghetti και Maratti 62 στη Σμύρνη για να
πληροφορηθούν τά ακριβή στοιχεία για τά υφάσματα που είχε στείλει ό
Φραγγελάς από το Λιβόρνο ενώ τις ίδιες πληροφορίες ζητούν και από
τον Ανδρέα Chiavistelli63 της Φλωρεντίας. Παράλληλα εξαναγκάζουν το
Χαμόδρακα να δώσει εντολή 84 στους συνεργάτες του στο Μυστράναστείλουν
59. Πρόκειται για τον Jean de Clairembault, μέλη της οίκογίνείας του οποίου μο
νοπώλησαν για πολλά χρόνια το προξενικό αξίωμα της Πελοποννήσου. Ό J. Clairem
bault υπηρέτησε επί 26 χρόνια, ως πρόξενος στη Μεθώνη όπου και πέθανε (1745). Για
τους Γάλλους προξένους στην Πελοπόννησο βλ. Β. Κρεμμυδάς, Το εμπόριο, ο.π. σ. 44.
60. Στάμπα 6, σ. 36, έπιστ. της 9 Αύγ. 1738, γράφουν οι Ταρωνίτης - Θεοτόκης
στον G. Clerambo στη Μεθώνη.
61. Στάμπα 6, σ. 36-37, έπιστ. της 13 Σεπτ. 1738, γράφουν οι Ταρωνίτης - Θεοτό
κης στην Κωνσταντινούπολη στο Μαρίνο Καλαβρό.
62. Στάμπα Al Laudo, σ. 69, έπιστ. της 26 'Ιουλίου 1738, γράφουν οι Ταρωνίτης Θεοτόκης στους Borghetti και Maratti στη Σμύρνη. Τά ονόματα των εμπόρων αυτών
εμφανίζονται για πρώτη φορά εδώ πιθανώς προς τον οίκο αυτό θα έστελνε τις αποστο
λές του ό Ν. Φραγγελάς από το Λιβόρνο.
63. Στάμπα Al Laudo, σ. 70, έπιστ. της 26 Ιουλίου 1738, γράφουν οι ΤαρωνίτηςΘεοτόκης στον Α. Chiavistelli, στη Φλωρεντία.
64. Στάμπα Al Laudo, σ. 61 - 62, έπιστ. της 15 Ιουλίου 1738.
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στη Βενετία όλους τους λογαριασμούς της εταιρείας για να ελέγξουν
τα πράγματα από την αρχή.
Ενώ όλα αυτά διαδραματίζονται στη Βενετία, οι Γεωργίβαλοι με
επιστολή 65 τους παραπονούνται στους Ταρωνίτη - Θεοτόκη ότι έμαθαν
τη διένεξη και τις δικαστικές πράξεις από γράμματα φίλων και ότι δεν
τους έγραψε τίποτα ούτε αυτός ό Χαμόδρακας· στη συνέχεια σπεύδουν να
δηλώσουν ότι αυτοί δεν είδαν ποτέ τους λογαριασμούς και δεν έχουν κα
μιά ανάμειξη στη σύνταξη τους· παρόλα αυτά και επειδή οι ίδιοι δεν μπο
ρούν να έλθουν στη Βενετία ειδοποιούν τον συγγενή τους Η λ ί α Γραμματι
κάκη, που βρίσκεται στο Λιβόρνο, να παραστεί αυτός και να τους εκπρο
σωπήσει στην υπόθεση αυτή.
Μετά απ' όλες τις ενέργειες αυτές και άλλες, που λαμβάνουν χώρα
σε επίπεδο βενετικής δικαιοσύνης, το νεώτερο στην υπόθεση είναι η απο
στολή και άφιξη στη Βενετία όλων των εγγράφων της εταιρείας, που
παρουσιάζουν τον βαθμό ανάμιξης του Χαμόδρακα στην αγορά του Μο
ριά. Τα έγγραφα αυτά παραδίνονται για φύλαξη στο Βενετό νοτάριο Φραγ
κίσκο Domestici, ένώ από τις στάμπες66 έχουμε την περιγραφή τους που
είναι η παρακάτω :
1. Συμφωνητικό και αποδείξεις στά τουρκικά σφραγισμένες κατά τη συνήθεια
των Τούρκων του Cottomagni(;) για την ενοικίαση του μπιντάτ και πληρωμή αύτού από
δόση σε δόση και γράμματα του σε απάντηση, όταν λάβαινε τά χρήματα για το μπιντάτ.
2. Τουρκικές αποδείξεις, γραμμένες στά τουρκικά και σφραγισμένες κατά τη συνή
θεια τους, του Μουσταφά αγά για το τελωνείο και το χαράτσι και δικές μου αποδείξεις,
που μού δάνειζε χρήματα σύμφωνα με την μερίδα του.
3. Αυθεντικοί λογαριασμοί τού Κώστα Χάρου και 'Ιωάννη Χρήστου, συντρόφων.67
4. Αποδείξεις του Χαλήμπεη, γραμμένες στά τούρκικα για τά τελωνεία σύμφωνα
με τη μερίδα του.
5. Αποδείξεις, γραμμένες στά τουρκικά, του Αλή αγά βοϊβόδα για το χαράτσι
και άλλες δουλειές.
6. Συμφωνητικά και αποδείξεις των Γάλλων εμπόρων,68 κυρίων Gurdan και Rinand
και οι μερίδες τους.
65. Στάμπα Al Laudo, σ. 76- 77, έπιστ. της 30 Αύγ. 1738, γράφουν οι Γεωργίβαλοι
από την Αθήνα στους Ταρωνίτη - Θεοτόκη.
66. Στάμπα 30, σ. 92 - 96. Βλ. Παράρτ. Έγγρ. Δ'
67. για τους δύο αυτούς συντρόφους βλ. Β. Κρεμμυδάς, «Ό εμπορικός», ο.π. σ.
198 κυρίως, και άλλου- πιθανώτατα από την μαρτυρία αυτή να επιβεβαιώνεται η υπόθεση
του Β. Κρεμμυδά ότι ό Κ. Σάρος είχε χωριστή εταιρεία με τον Γ. Σύκα και άλλη με
τόν Ίω. Χρήστου.
68. για τά ονόματα των Γάλλων εμπόρων που αναγράφονται στά κείμενα, καθώς
βέβαια συμβαίνει και για τούρκικα ονόματα αλλά και για πολλά από τά ελληνικά, υπάρ
χει πάντα το πρόβλημα της ορθής αποκατάστασης του πραγματικού επωνύμου καθώς
είναι βέβαιο ότι κατά την μετάφραση πέρασαν πολλές φορές παραφθαρμένα. Έτσι λ.χ.
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7 Αυθεντικοί Λο/αριασμοι του Αντωνίου Μπαροτση και απόφαση για την υπό
θεση που εκδικάστηκε ενώπιον του Γενικού προξένου της Γαλλίας, και γράμματα του
ίδιου αποδεικτικά των χρημάτων που του έστελνα για το εμπόριο του λσδιού που είχα
με μαζί, τα οποία γράμματα έχουν τη θέση αποδείξεων
8 Αυθεντικοί λο/αριασμοι του Ιωάννη Εξαρχου για τα στάρια
9 Αυθεντικός λογαριασμός του Λαζαρή Κανταβρα για τα λάδια
10 Αυθεντικός λογαριασμός του Φωτεινού Κορωνιού για χα λάδια
11 Αυθεντικός λο/αριασμος του Κολλυβοδιακου 6 9 για τα λάδια
12 Αυθεντικές αποδείξεις του Cottomagni γραμμένες στα τουρκικά για το μπι
ντατ, που πλήρωσα για τα λάδια που φόρτωσα στις Κιτριες και Καλαμάτα για τη Βενετία
13 Αποδείξεις των τελωνείων, που πλήρωσα
14 Αυθεντικό συμβόλαιο της εταιρείας 70 με Γεώργιο Μπομποτση και Σταμάτη
Γιαννακοπουλο
15 Αυθεντικοί λογαριασμοί για τους ρουμπιεδες, που στάλθηκαν απο τον ίδιο,
απο την Τύνιδα
16 Αποδείξεις για χρήματα, που δανειζόμουν απο τον Μουσταφά αγά και απο
τον Ε β ρ α ί ο Λεβή 7 1 και τον Έβραιο Clachamugli και απο τον Μαμουταγα και Νικολό
Πουρή και τον δραγουμανο Σωτήρη Γιαγκουλαΐο 7 2
17 Αυθεντικές αποδείξεις του Τούρκου Αλη Καραμανη για το λάδι
18 Αυθεντικό συμφωνητικό του Λάσκαρη Πιτζαουνη και Δημήτριου Καφετζή 7S
το όνομα του Γάλλου έμπορου Rinand που σε καμία περίπτωση δεν είναι το ορθό, άλλη
φορά αναγράφεται ως Rinaldo και άλλη ως Ramaud, το ΟΛΟΪΟ πρέπει να είναι πιο κοντά
στην πραγματικότητα
69. Πρόκειται για τον Παναγιώτη Κολλυβοδιακο, δραγουμανο του Γαλλικού προ
ξενείου και συνοδό του Fourmont πληροφορίες για τον Κολυβοδιακο, βλ Δίον Ζακυθηνος, «Ανέκδοτα περί Μιχαήλ Φουρμον», ΗΜί,
1935, σ 238 - 243 και κυρίως
στη σημ 10 — Σ Κουγεα, « Ό ιατρός», ο π , σ 330 — Κρεμμυδας, Εμπόριο, ο π σ 48,
οπού και άλλες πληροφορίες /ια το προσωπικό των προξενείων
70 Για την εταιρεία αυτή βλ στο Β μέρος αυτής της μελέτης, σ 268 κεξ
71 Οικογένεια Εβραίων στη Μάνη εντοπίζεται και αρκετά χρονιά αργότερα σε
υπόμνημα του 1815 (αναφέρεται σε /εγονοτα του 1770-1815) να είναι καλά εγκατεστη
μένη στο χ Κουτουφαρι «Il y a une fort ancienne famille qui porte le surnom de Levi
c'est elle qui a le plus de preponderarne
sui le pays)) (βλ Ελ Μπίλια, « Υπόμνημα
περί Μάνης έκ των Ολλανδικών αρχείων», Λακωιικαι Σ-τοιύαι Β (1975) 270-301
Για τους Εβραίους του Μυστρά βλ Guilletiere, Lacedemone
ancienne et nouvelle
τ 2, Παρίσι 1676, σ 492 - 495, Σ Λαμηρος, ((Εκθέσεις των Βενετών προνοητών της
Πελοποννήσου εκ των εν Βενετία αρχείων εκδιδομεναι», ΔΙΕΕ 5(1896-1900) 647.—Γε
νικά για τους Εβραίους και τις τοκογλυφικές δραστηριότητες τους, βλ Β Κρεμμυδά
Το εμ-ιοοιο, οπ , σ 294 - 297
72 Δραγουμανος στην αυλή του πάσα της Τρίπολης αναφέρεται συχνά στην αλ
ληλογραφία του Fourmont βλ Δ Ζακυθηνού, « Ανέκδοτα», ο π σ 122 —Σ Κουγεα,
« Ό ιατρός» ο π , σ 342
73 Η οικογένεια Καφετζή της Μάνης ήταν και αυτή απο τις οικογένειες που εδι
ναν τους προύχοντες της περιοχής (Βλ Σακελλαριου, ο π , σ 140) ένα μέλος της οικο
γένειας, ο Παναγιώτης Καφετζής σπούδασε στην Παντοβα οπού τον βρίσκουμε το 1708
(βλ Σ Κουγεα, « Ο ιατρός» ο π , σ 329) πιθανωτατα είναι ο ίδιος που υπογράφει σε
έγγραφα του 1730, ως πρόκριτος Μυστρά (βλ Σ Κουγεα, « Ο ιατρός» ο π σ 330)
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19. Συμφωνητικό και αυθεντικές αποδείξεις του Γιαννάκη Μελέτη για την εται
ρεία του μπιντάτ,74 που είχαμε.
20. Γράμματα διαφόρων προσώπων, στά όποια έστελνα χρήματα για εμπορεύματα
και μου απαντούσαν ότι τά έλαβαν, τα όποια γράμματα έχουν τη θέση αποδείξεων.
21. Αυθεντικό συμφωνητικό του Γιαννάκη Κρεββατά για το λάδι.

και αυτά εκτός από τα κατάστιχα, και τα μικρά κατάστιχα του εμπο
ρίου και τά φορτώματα που έγιναν και τά αλλά χαρτιά και λογαριασμούς.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και τά αλλά χαρτιά (την πλήρη
περιγραφή βλ. παράρτ. εγγρ. Δ') που αποστέλλονται στη Βενετία η περιέ
χονται στά βιβλία του Χαμόδρακα, και όπως αναγράφει η σχετική ένδειξη
ήταν για συναλλαγές του Χαμόδρακα εξω από τά πλαίσια της εταιρείας :
1. Αυθεντική ομολογία του χωρίου Βορδώνια,76 στο όποιο έδωσα χρήματα από
κοινού με τον Παπάζογλη, 76 Γιαννάκη Κρεββατά, Νικολάκη Κουτούφαρη,7' Γιαννάκη
74. Για την εταιρεία και την υπενοικίαση του μπιντάτ βλ. περισσότερα στοιχεία στο
Β' μέρος αυτής της μελέτης, σ. 265κέξ. Πάντως ό Γιαννάκης Μελέτης που συμμετέχει
στη διαδικασία αυτή είναι καπετάνιος από το Μυστρά. Τον καπετάνιο αυτό συναντούμε
και σ' ένα πληρεξούσιο του 1706 (βλ. Κ. Μέρτζιου, «Άρχειοδιφικά», ο.π. σ. 9). Ας
σημειωθεί με την ευκαιρία αυτή η παράλληλη ενασχόληση του καπετάνιου και με άλλες
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις' επίσης μας είναι γνωστές εμπορικές δραστηριότητες και
των άλλων μελών του πληρώματος, που συνήθως είχαν τη μορφή της φόρτωσης στο
πλοίο, του οποίου αποτελούν πλήρωμα, και δικού τους προϊόντος παράλληλα με τη με
ταφορά των προϊόντων του κύριου έμπορου.
75. Στο χωριό αυτό —που απείχε 3,10 ώρες από τη Σπάρτη (βλ. Ι. Ε. Νουχάκη,
'Ελληνική χωρογραφία, γ' έκδ., Έν Αθήναις 1901, σ. 732' Γιάννη Γκίκα, Βορδώνια
στην πατρίδα των Ζωγράφων του 1821, Αθήνα 1976)—οϊ έμποροι που αναφέρονται στην
παράγραφο αυτή, δάνεισαν χρήματα γιατί οι κάτοικοι του χωριού αντιμετώπιζαν δυ
σκολίες στην καταβολή των φόρων τά δανεικά χρήματα υποχρεώνονται οι κάτοικοι
του χωριού να τά επιστρέψουν δίνοντας λάδι στους δανειστές τους : είναι και αυτή μια
μορφή προαγοράς του λαδιού, που επιβαρύνεται μάλιστα με την καταβολή τόκου και στε
ρεί την δυνατότητα στους κατοίκους να επωφεληθούν από ενδεχόμενη ευνοϊκή εξέλιξη
των τιμών του προϊόντος τους.
76. η οικογένεια Παπάζογλη ήταν οικογένεια προυχόντων στο βιλαέτι Αγίου
Πέτρου Μάνης (βλ. Μ. Σακελλαρίου, ό.π. σ. 140)· ό Παπάζογλης που αναφέρεται στην
περίπτωση μας είναι έμπορος σιό Μυστρά, που έχει και άλλες εμπορικές δοσοληψίες
με τόν Χαμόδρακα. 'Επίσης είναι γνωστός KCÌ από άλλη πηγή γιατί έπεσε θύμα απάτης
έκ μέρους ενός Γάλλου έμπορου το 1730. (Βλ. Β. Κρεμμυδάς, Το εμπόριο, ο. π., σ.
125 και 282 - 283) : αυτό αναφέρεται και σε επιστολή του γιατρού Δόξα στον Μιχαήλ
Φουρμόντ, βλ. Σ. Κουγέα, «Ό ιατρός», ό.π. σ. 341
77. Κατάγεται από την Μανιάτικη οικογένεια Κουτούφαρη και το 1730 υπογράφει
ως πρόκριτος του Μυστρά (βλ. Σ. Κουγέα, «Ό ιατρός» ό.π. σ. 330). Για την οικογένεια
Κουτούφαρη βλ. Δ. Βαγιακάκου, «Βυζαντινά ονόματα» ό.π. σ. 205 - 208. του ίδιου.
«Αποικία Μανιατών», EMA 2(1940)155-156. Βλ. επίσης και Γ. Άναπλιώτη, Τζανέτ
μπέη; Κουτήφαρης. Ο πρώτος μπέης της Μάνης 1776 - 1779. Καλαμάτα 1957.
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Μελέτη, Παναγιώτη Δόξα, Γεώργιο Γραμματικάκη,78 Μπενιζέλο Δόξα. οι παραπάνω,
που έδωσαν τά χρήματα, έχουν χωριστά την μερίδα τους, άφού με είχαν ως επιτηρητή
στο χωριό και στους οποίους οφείλω να αποδώσω λογαριασμό.
2. Μερίδα του κυρίου Λεονάρδου Καπετανάκη του Δημητρίου79 για εμπορικές
συναλλαγές που αχαμε μεταξύ μας.
3. Μερίδα του δραγουμάνου του Άλή πασά, Στέφανου Δημάκη, για όσα μου ο
φείλει.
4. Μερίδα του Μουσταφά αγά για τον Καπετανάκη για τά στάρια και καφέ.
5. Μερίδα του Γάλλου κυρίου Juschin80 και αυθεντικά γραπτά.
6. Μερίδα του Ασημάκη Μπαϊρόπουλου81 και απόδειξη του ϊδιου.
7. Μερίδα του χατζή Καντήραγα82 της περασμένης κομπανίας και απόδειξη γραμ
μένη στα τουρκικά και σφραγισμένη άφού έχουμε δει τους μεταξύ μας λογαριασμούς.
8. Μερίδες των αδελφών Θεόφιλου και Γεωργίου Γεωργίβαλων και αυθεντικοί
λογαριασμοί.
9. Μερίδα του Ηλία Γραμματικάκη.
10. Μερίδα του Κωνσταντή Μάρκου
11. Μερίδα του Νικολάκη Κουτούφαρη
12. Μερίδα του Νικολού Πουρή
13. Μερίδα του Μαουμέταγα, Τούρκου βοϊβόδα της Καλαμάτας
14. Μερίδα του Εβραίου Λεβή
15. Μερίδα του Γιωργάκη Λογγανικιώτη

και όλα αυτά εκτός από τα αλλά βιβλία, λογαριασμούς, γράμματα,
αποδείξεις και αλλά χαρτιά που περιέχουν διάφορες εμπορικές συναλλαγές
και χειρισμούς του Χαμόδρακα από το 1725 ως το 1734.
Από τά στοιχεία αυτά, των οποίων εμείς τώρα έχουμε παρά μόνο την απλή
καταγραφή τους στις στάμπες, βέβαια δεν έχουμε την δυνατότητα να εξα
κριβώσουμε τά ποσότικά στοιχεία και να προχωρήσουμε στις αντίστοιχες
78. δεν εχω πληροφορίες για την οικογένεια αυτή, ούτε μπορώ να συνδέσω τους
διάφορους Γραμματικάκηδες που εμφανίζονται στά έγγραφα της εταιρείας : Γεώργιος,
Παναγής, Ηλίας είναι τά 3 ονόματα που μας ενδιαφέρουν πάντως τον τρίτο, που εμπο
ρεύεται στο Λιβόρνο, τον ονομάζουν οι Γεωργίβαλοι ανεψιό τους. 'Επίσης ένας Γιάν
νης Γραμματικάκης περιλαμβάνεται ανάμεσα στους αιτούντες να εγγράφουν στην κοι
νότητα Λακεδαίμονος, (βλ. Σ. Λάμπρου, «"Εγγραφα», ο.π., σ. 279).
79. Πρόκειται για ένα μέλος της αθηναϊκής οικογένειας Καπετανάκη, της οποίας
εκπρόσωποι έδρασαν στην 'Αθήνα, Πελοπόννησο και Βενετία καθ' ολη την διάρκεια
του 18ου αϊ. Πολλά στοιχεία για την οικογένεια περιέχονται στά έργα του Δημ. Γ. Καμπούρογλου, Θ. Ν. Φιλαδελφέως και Κ. Μέρτζιου βλ. κυρίως του τελευταίου, « η αθη
ναϊκή οικογένεια Καπετανάκη», Τά Αθηναϊκά 40(1968)1 - 4 και Μικρός Ελληνομνή
μων, τεύχος Β' Ιωάννινα (1960), σ. 83, 84, 87. Ό Λεονάρδος Καπετανάκης του Δημη
τρίου είναι εγκατεστημένος στη Βενετία, όπου ασκεί το εμπόριο, είναι μέλος της Έλλη
νικής Κοινότητας Βενετίας, της οποίας διετέλεσε και πολλές φορές πρόεδρος.
80. Πρόκειται για τον Γάλλο έμπορο στο Μυστρά Jusquin για τον όποιο έχουμε
πολλές πληροφορίες στο έργο του Κρεμμυδά, το εμπόριο, ο.π. (ευρετήριο).
81. Αναφέρεται στην εταιρεία στην όποια μετείχε και ό Μπαϊρόπουλος (βλ. σημ. 5).
82. Βλ. σημ. 5.
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υποθέσεις για την εξέλιξη και την εμπλοκή του Δημ. Χαμόδρακα στίς
διαδικασίες της συγκέντρωσης και προώθησης προϊόντος στίς δυτικές αγο
ρές, μπορούμε όμως να σκιαγραφήσουμε αρκετά πειστικά την εικόνα του
και την δράση του στην περιοχή της Ν. Πελοποννήσου. Στο χώρο αυτό
φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο καθώς βρίσκεται σε στενή
εξάρτηση με ένα ευρύ πλέγμα 'Οθωμανών υπηκόων, που με τη σειρά τους
εντάσσονται στο ολο πλέγμα της συγκέντρωσης προϊόντων και εμπορευ
ματοποίησης τους σύμφωνα με τους μηχανισμούς της ευρωπαϊκής αγοράς.
Όμως γι αυτά θα βρούμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και στο β' μέρος
αυτής της μελέτης, γι' αυτό ας επανέλθουμε στο «ιστορικό» πλαίσιο της
εταιρείας· στο επίπεδο αυτό οΐ Ταρωνίτης - Θεοτόκης εξακολουθούν να
ερευνούν για την πραγματική δράση του πράκτορα τους : στίς 10 Φεβρουα
ρίου 1738/39 γράφουν 83 στο Μπενιζέλο Δόξα και ζητούν αντίγραφο από
το κατάστιχο του για να το παραβάλουν με τους λογαριασμούς του Χα
μόδρακα. η επιλογή του Δόξα για παροχή πληροφοριών δεν φαίνεται
να είναι τυχαία : από τα συμφραζόμενα της επιστολής παρουσιάζεται
κάποια παλαιότερη σχέση ανάμεσα στους Βενετούς εμπόρους και τον
Μπενιζέλο Δόξα, ενώ αυτός ό τελευταίος φαίνεται ότι εϊναι εμπορικός
αντίπαλος του Χαμόδρακα άφού, όπως παραπάνω είδαμε, Ιδιαίτερη υπήρ
ξε η φροντίδα του Χαμόδρακα να μη γίνει γνωστό το περιεχόμενο του
κατάστιχου του στο Δόξα κατά την διάρκεια της διαδικασίας της παρα
ποίησης των λογαριασμών.
Στο τέλος του 1739 η διαμάχη παίρνει μεγαλύτερη ένταση 84 και στίς
αρχές του 1740 φθάνει στη Βενετία και ό Θεόφιλος Γεωργίβαλος γιατί οι
κατηγορίες των Ταρωνίτη - Θεοτόκη επεκτείνονται, καθώς είναι ευνόητο,
και εναντίον των Αθηναίων εμπόρων. Στην αρχή γίνεται κάποια προσπά
θεια για προσφυγή σε διαιτησία και συμβιβασμό, αλλά τελικά η
υπόθεση εισάγεται για εκδίκαση ενώπιον των V Savi alla Mercanzia,
οπού καταφεύγουν οι Ταρωνίτης - Θεοτόκης προβάλλοντας αναλυτικά και
τις διεκδικήσεις τους· από αυτές τις διεκδικήσεις, οι σπουδαιότερες έχουν
σχέση με τα έξοδα της εταιρείας, δηλαδή δεν παραδέχονται ορισμένα από
αυτά ένώ για αλλά διατείνονται ότι είναι διογκωμένα. Πάντως στο σύνολο
οι απαιτήσεις τους δεν βρίσκονται μακριά από τά ποσά που είχε υποβάλει
83. Στάμπα 6, σ. 38, έπιστ. της 10 Φεβρ. 1738/39, γράφουν οι Ταρωνίτης - Θεοτόκης
στον Μπ. Δόξα στο Μυστρά.
84. Για τα δικαστικά της υπόθεσης αυτής ευνόητο είναι ότι οι σχετικές παραπομπές
παραπέμπουν στα έγγραφα που περιέχονται στίς στάμπες, τά όποια αποτελούν και τον
κύριο όγκο του συνόλου των εγγράφων για το λόγο αυτό δεν αναφέρω τις λεπτομέρειες
παραπέμποντας στις αντίστοιχες σελίδες αλλά περιορίζομαι στην συνοπτική αυτή περι
γραφή της υπόθεσης.
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ό Χαμόδρακας στο β' λογαριασμό του και έτσι είναι δυνατό να χρησιμο
ποιήσουμε τα στοιχεία αυτά με βεβαιότητα για τις προσεγγίσεις μας στα
οικονομικά δεδομένα της εταιρείας.
σε άλλη φάση του δικαστικού αγώνα οι Ταρωνίτης - Θεοτόκης συγ
κεντρώνουν την προσπάθεια τους στο να μη χωρισθεί η δίκη, όπως ζη
τούν οι Γεωργίβαλοι και φαίνεται να το πετυχαίνουν, αλλά να απολο
γηθούν μαζί οι Αθηναίοι έμποροι και ό συνεργάτης τους Χαμόδρακας.
Τελικά μετά από πολύχρονο δικαστικό αγώνα, που δεν οδηγεί σε συγκε
κριμένα αποτελέσματα, μόλις το 1743 δηλαδή υστέρα από 6 χρόνια απο
φασίζουν οι διάδικοι να ορίσουν διαιτητές για να δώσουν τέλος στην υπό
θεση 86 : έτσι ορίζεται από τους Ταρωνίτη - Θεοτόκη ό Γιαννιώτης έμπο
ρος στη Βενετία Θωμάς Ίερομνήμων και από τους Γεωργίβαλους ό Αθη
ναίος έμπορος στη Βενετία Ιωάννης Ντέκας ως διαιτητές και ως επιδιαι
τητής ό κόμης Ανδρέας Κάσσης από την Πάτρα.
την οριστική απόφαση των παραπάνω διαιτητών δεν γνωρίζουμε,
αλλά φαίνεται ότι πρέπει να έδωσε ικανοποιητική λύση και για τα δύο
μέρη άφου στο επίπεδο των πηγών που έχουμε στην διάθεση μας δεν γί
πιά καμιά μνεία για τά γεγονότα αυτά, που τόσο ταλάνισαν τα πρόσωπα
της εταιρείας.
*
Το ευρύτερο πλαίσιο : η συνολική παρουσία της εταιρείας στο επί
πεδο των οικονομικών δεδομένων86 προσδιορίζεται από την αναπόσπαστη
σύνδεση της με τον ευρύτερο χώρο της οθωμανικής επικράτειας, ό όποιος
με τη σειρά του είναι ενσωματωμένος στο ολο κύκλωμα της ευρωπαϊκής
85. Βλ. στο άρθρο Μέρτζιου (Βαγιακάκου), «Λακωνικά», Λακωνικά! Σπουδαί, Β'
(1975)201, όπου και βιβλιογραφικά στοιχεία για τους : Θ. Ίερομνήμονα, Ίω. Ντέκα,
Α. Κάσση.
86. Τα στοιχεία που παρουσιάζουμε παρακάτω, όπως έχουμε προαναφέρει προέρ
χονται από έντυπα, τα όποια έχουν τόν ιδιαίτερο χαρακτήρα ότι προορίζονται να ενι
σχύσουν η να αναιρέσουν συγκεκριμένες κατηγορίες για απόκρυψη των πραγματικών
αριθμών, των αντίστοιχων προς τις εμπορικές δραστηριότητες της εταιρείας. Έτσι έκ
πρώτης όψεως παρουσιάζεται κάποια δυσχέρεια στην ακριβή αποτίμηση των αριθμη
τικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις ποσότικές μετρήσεις. Όμως όπως θα
έχουμε την δυνατότητα να εκθέσουμε παρακάτω δεν υπάρχουν στους προτεινόμενους
από τά δύο μέρη λογαριασμούς τέτοιες αποκλίσεις που να δημιουργούν ανυπέρβλητα
εμπόδια στην προσπέλαση του ύλικού' άλλωστε η σύνταξη κάθε φορά της στάμπας στη
ρίζεται στην παρουσίαση γνήσιων εγγράφων, μολονότι, όπως υποθέτω και φαίνεται
άλλωστε από την καταγραφή του συνόλου των εγγράφων της εταιρείας, δεν συμπερι
λαμβάνονται στις στάμπες όλα τά έγγραφα, αλλά γίνεται μια επιλογή των πιο σημαντι
κών.
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αγοράς με τη μορφή της αγρότικής περιφέρειας. 87 Στην δυναμική αυτή
καλείται να εξυπηρετήσει τη λειτουργικότητα του χώρου της, που εΐναι
η τροφοδότηση της ευρωπαϊκής αγοράς88 με εμπορευματοποιημένα αγρό
τικά προϊόντα και συνάμα να γίνει χώρος υποδοχής και απορρόφησης
βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων.
Η λειτουργία του κυκλώματος αύτού δεν εΐναι βέβαια τόσο απλή και
σχηματοποιημένη γιατί στην όλη διεργασία παρεμβαίνουν και επενερ
γούν και άλλοι καθοριστικοί παράγοντες πρωταρχικής σημασίας, των ο
ποίων η σηματοδότηση και η ανάλυση είναι εξω από τους σκοπούς της
μελέτης αυτής.
Στην περίπτωση μας ό ζωτικός χώρος που καλύπτουν οι εμπορικές
δραστηριότητες της εταιρείας ορίζεται από τον άξονα Μάνη - Βενετία
όπου η πρώτη περιοχή αποτελεί τον τροφοδότη και η δεύτερη τον παρα
λήπτη, που έχει την υποχρέωση να προωθήσει τα αγρότικά προϊόντα είτε
στην επιτόπια κατανάλωση είτε προς άλλη αγορά της Ευρώπης. Τον κύ
ριο αυτό άξονα πλαισιώνουν και άλλες περιοχές : Ναύπλιο - Τύνιδα - Α τ 
τική, Σμύρνη όταν η συγκυρία απαιτήσει ενίσχυση η αλλαγή προσα
νατολισμού στην προώθηση προϊόντων παράλληλα ό ϊδιος χώρος της
Πελοποννήσου αλλά κυρίως της Κωνσταντινούπολης θα αποτελέσει τον
χώρο υποδοχής βιοτεχνικών προϊόντων, κυρίως υφασμάτων, σύμφωνα με
την δομή και λειτουργία των οικονομικών ανταλλαγών, όπως την ορί
σαμε παραπάνω.
η περιοχή της Ν. Πελοποννήσου και ειδικότερα η περιοχήτηςΜάνης
Παράλληλα υπάρχει και το πρόβλημα για τη σημαντικότητα του οικονομικού με
γέθους που αντιπροσωπεύει μια περιορισμένων ορίων εμπορική συσσωμάτωση στο σύ
νολο του οικονομικού πλέγματος μιας ευρύτερης περιοχής. ως προς αυτό το σημείο,
πιστεύω ότι η ιδιαιτερότητα μιας τέτοιας περίπτωσης, εντάσσεται στη λογική των γε
νικότερων οικονομικών μηχανισμών και έτσι πρέπει να αντιμετωπισθεί, παράλληλα
όμως η ανάλυση των στοιχείων της συντελεί στην κατανόηση της λειτουργίας της αγο
ράς, όπως εμφανίζονται κάθε φορά σε σχέση με τον χρονικό και τοπικό παράγοντα.
87. Βλ. το εισαγωγικό σημείωμα του Σπ. Άσδραχά στον ούμμικτο τόμο «.η οικο
νομική δομή», ο.π. με τον τίτλο : «Προβλήματα οικονομικής ιστορίας της Τουρκοκρα
τίας» και ειδικότερα τις σελ. 20 και 35. — Βλ. επίσης Βασ. Παναγιωτόπουλος, « α π ό
το Ναύπλιο στην Τριπολιτσά : η σημασία της μεταφοράς μιας περιφερειακής πρωτεύου«
σας τόν 18ο αιώνα», Ό Ερανιστής 11(1974), 'Αθήνα, 1977 σ. 50-51.
88. Ειδικότερα το 18ο αϊ. υπάρχει αυξημένη ζήτηση αγρότικών προϊόντων, πράγμα
που σχετίζεται με την ανάπτυξη «των πόλεων, του πληθυσμού και της βιομηχανίας στη
δυτική και κεντρική Ευρώπη» : βλ. T. Stoianovich, «Ό κατακτητής . . .», ο.π., σ. 299"
καθώς επίσης και Σπ. Άσδραχάς, «Οικονομία», στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,
ο.π., σ. 188.
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εμφανίζει έντονη και συνεχή παρουσία στις διαδικασίες του εξα
γωγικού και εισαγωγικού εμπορίου, που ουσιαστικά οφείλεται σε ορισμέ
να πλεονεκτήματα της : αγρότική ενδοχώρα, από την οποία προωθούνται
προϊόντα για εμπορευματοποίηση μέσω του εμπορικού κέντρου της πε
ριοχής που εϊναι ό Μυστράς 90 , καλά λιμάνια που διευκολύνουν τις με
ταφορές. Συνακόλουθα η εμφάνιση και δραστηριοποίηση της εταιρείας
στην περιοχή αυτή, στην οποία δρουν ταυτόχρονα πολλοί μεσάζοντες
μικρέμποροι 91 αλλά όπου ό γαλλικός παράγων ουσιαστικά κυριαρχεί, 92
είναι εύλογη και πρέπει πάντως να συνδυασθεί με το ενδιαφέρον που
συνεχίζει να δείχνει η Βενετία για την εισροή στην αγορά της προϊό
ντων που να προέρχονται από τον χώρο της Ανατολής 93 (βλ. και το
άρθρο 11 του συμφωνητικού της εταιρείας).
από την άποψη εξάλλου του ανθρώπινου δυναμικού που πλαισιώνει
την όλη διαδικασία και που στην περίπτωση μας ορίζεται από την εμφά
νιση του ελληνικού στοιχείου και στις δύο κύριες εστίες της εταιρείας,
πιστεύω ότι δεν προσδιορίζει αλλά διευκολύνει την συνολική διαδικασία.
Άλλωστε στην ευρύτερη προοπτική του θέματος εμφανίζονται ταυτόχρονα
και οι δύο μορφές συμμετοχής τού ελληνικού στοιχείου στο κύκλωμα της
αγοράς : ό ενδιάμεσος της εξωτερικής κυρίως αλλά και της εσωτερικής
αγοράς και οι συμμετέχοντες στις διεργασίες της εξωτερικής αγοράς, που
είναι κυρίως τά μέλη των εμπορικών παροικιών της διασποράς. 94
89. Για την οικονομική παρουσία της περιοχής τον 18ο αϊ. βλ. Κρεμμυδάς, Το
εμπόριο, ο.π.—Μιχ. Β. Σακελλαρίου, η Πελοπόννησος ο.π., σ. 207 - 228, 263 - 274. J.
Μ. Wagstaff, «The Economy of the Mani peninsula (Greece), in the eighteenth century»;
Balkan Studies 6(1965) 293-304.— Ελένη Μπελιά, «Υπόμνημα» ο.π., σ. 270-301.
90. Ό Μυστράς χαρακτηρίζεται από την άμεση σχέση του με την αγρότική ενδο
χώρα στην οποία δεσπόζουν οι εποχικές καλλιέργειες· έτσι η πόλη γίνεται έδρα πανηγυριού και ορίζεται από τις διαδικασίες του εξωτερικού εμπορίου που θα απορροφήσει
τα αγροτικά προϊόντα όπως μετάξι, λάδι κλπ. : βλ. Βασ. Πα\ αγιωτόπουλος, «Tò IH' αιώ
να στην Πελοπόννησο : η απορρόφηση των οικονομικών πόρων και του πληθυσμού
από την ανάπτυξη της γεωργίας», άρθρο στον τ. «η οικονομική δομή», ο.π., σ. 467
και Σπ. Άσδραχάς, «Προβλήματα», ο.π., σ. 34.
91. Για τη δράση του ντόπιου στοιχείου, το όποιο ως τα μέσα του 18ου εκτελεί
με επιτυχία το ρόλο του που ίϊναι κυρίως η τροφοδότηση του εξαγωγικού εμπορίου με
πρώτες ύλες βλ. Σπ. Άσδραχάς, «.Οικονομία», ο.π., σ. 173. — του ίδιου, «Προβλήματα»,
ο.π., σ. 35.—Γ. Λεονταρίτη, Ελληνική εμπορική ναυτιλία (1453 - 1850), Αθήνα 1972
(αναδημοσίευση από ΕΜΝΕ/ΜΝΗΜΩΝ, Άθ. 1981) σ. 40.
92. Βλ. Σπ. Άσδραχάς, «Προβλήματα», ο.π., σ. 35.
93. για την προνομιακή φορολογική μεταχείριση για τά προϊόντα που προέρχον
ταν από τις περιοχές της Δύσης η Ανατολής, οι όποιες δεν ανήκαν στο Βε\ετικό κρά
τος βλ. Salvatore Ciriacono, Olio ed Ebrei nella Republica Veneta del settecento,
Βενετία 1975, σ. 38.
94. Βλ. Σπ. Άδραχάς, « η Ελληνική οικονομία στον IH' αιώνα», εφ. «Αυγή» της
30 Ίαν. 1980.—του ίδιου, «Οικονομία», ο.π., σ. 173 και «Προβλήματα», ο.π., σ. 35.
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To είόικο πλαίσιο : Σύμφωνα με τις πολλαπλές καταθέσεις των πηγών
έχει γίνει φανερό ότι η «συντροφιά», η «κομπανία»,95 αποτελεί τον κανο
νικό τρόπο εμπορικής συμπεριφοράς κατά την διάρκεια της τουρκοκρα
τίας αλλά και αργότερα. Βέβαια ό ορός και η πραγματικότητα που αντι
προσωπεύει είναι πολυσήμαντοι ως προσδιορισμοί άφου καλύπτουν ένα
ευρύ φάσμα εμπορικών συσσωματώσεων που αρχίζει από την απλή συμμε
τοχή δύο προσώπων σε μια εμπορική πράξη και φθάνει ως τη μακρόβια
και πολλαπλών δραστηριοτήτων εταιρεία.
Στο επίπεδο της διμερούς εταιρείας με κάποια ποσότική η χρονική
προοπτική, η «κομπανία» εντάσσει στη λογική της μια σειρά από πρό
σωπα που την πλαισιώνουν : είναι οι κύριοι μέτοχοι, οι όποιοι επενδύουν
κεφάλαια μετέχοντας ανάλογα στα κέρδη και στις ζημιές· και ένα πλέγμα
πρακτόρων,96 που είναι απαραίτητοι για την καθαυτή ύπαρξη της κομπα
νίας άφου είναι εκείνοι που θα έλθουν σε επαφή με τον άμεσο παραγωγό
για την προμήθεια του προϊόντος η αντίστροφα για την διάθεση στην
εσωτερική αγορά δυτικών βιοτεχνικών ειδών.
Στην περίπτωση μας έχουμε δύο μορφές διμερούς εταιρείας : η πρώ
τη είναι για ορισμένη ποσότητα εμπορεύματος- η δεύτερη ορίζεται βέβαια
από χρονικά και ποσότικά πλαίσια αλλά εκείνο που την χαρακτηρίζει,
νομίζω ότι είναι η πρόβλεψη και άλλων παραπληρωματικών δραστηριο
τήτων έτσι έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την δημιουργία
μέσα στους κόλπους της καθαυτό εταιρείας μιας άλλης «υπο - εταιρείας»,
αποτέλεσμα της συγκυρίας και της λογικής της επέκτασης των εμπο
ρικών διαδικασιών και σ' άλλους χώρους εξω από τον κύριο ζωτικό
χώρο της.
Για να ορίσουμε καλύτερα τα πράγματα, τόσο στην πρώτη όσο και
στη δεύτερη εταιρεία, τά εξαγωγικά προϊόντα που σαφώς ενδιαφέρουν
είναι το λάδι και το βελανίδι· αλλά στο συμφωνητικό της δεύτερης εται
ρείας —το όποιο στην δόμηση του ακολουθεί τον βενετικό τύπο — προ
βλέπονται εμπορικές σχέσεις και με αλλά μέρη : Μπαρμπαριά - Χίο Σμύρνη - Πόλη (βλ. αρθρ. 2 και 7 του συμφωνητικού) και ακόμη δεν
προβλέπονται αλλά πραγματοποιούνται άλλες δραστηριότητες του Χαμό
δρακα με την υπενοικίαση του μπιντάτ, την διάθεση λαδιού απευθείας
95. Βλ. Φίλ. Ήλιου, Σταμάτη; Πέτρου, Γράμματα από το Άμστερνταμ, Αθήνα
1976, σ. μθ' και Νικ. Ι. Πανταζοπούλου. 'Ελλήνων συσσωματώσεις,
Αθήνα 1958, σ. 18.
96. Θα ήθελα να παραθέσω τον χαρακτηριστικό ορισμό των πρακτόρων όπως τον
σημειώνει ό Νικ. Παπαδόπουλος, Έρμης ό Κερδώος. . τ. 1, Έ ν Βενετία 1815, σ. 6 :
'(Πράκτορες (Fattori
ο Agenti) όσοι άποκατασταθηθέντες
παρ' άλλων εμπόρων εις τό
πον τινά, εμπορεύονται διa λογαριασμόν εκείνων, λαμβάνοντες η μισθόν, η μετοχήν τίνα
εις τά κέρδη των επιχειρήσεων
των».
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στους Γάλλους εμπόρους στην Πελοπόννησο και με αλλες ενέργειες, που
θα δοομε αναλυτικά παρακάτω. Μπορούμε πάντως να υποθέσουμε με αρ
κετή βεβαιότητα, ότι στη σύνταξη του συμφωνητικού και κατά συνέπεια
στην εμπορική πρακτική που θα ακολουθηθεί, γίνεται προσπάθεια να
προβλεφθούν οι επιπτώσεις που δημιουργεί η συγκυρία της εποχικής
καλλιέργειας και ό εμπορικός ανταγωνισμός, και παράλληλα να βρεθεί
τρόπος εξισορρόπησης εξαγωγών - εισαγωγών.
η υπόθεση βεβαιώνεται από την εξέλιξη της εταιρείας, άφού ό Χα
μόδρακας προχωρεί πέρα από κάθε συμφωνημένη πρόβλεψη. Βέβαια πρέ
πει οπωσδήποτε να συνυπολογίσουμε την οικονομική λογική του καιρού
και της περιοχής, στην οποία λογική εντάσσεται και η εκμετάλλευση
προσόδων, και παράλληλα την προσδοκία του Χαμόδρακα να αποκομίσει
περισσότερα από τά προβλεπόμενα.
Τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία έχουν διαφορετι
κές σχέσεις αμοιβής : αφήνοντας τους κύριους μετόχους στά κέρδη η τις
ζημιές, έχουμε την αμοιβή του Χαμόδρακα, που εΐναι η ετήσια αποκοπή
40 τσεκινιών, στα όποια συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η διατροφή του
υπηρέτη του και του αλόγου του. Παράλληλα έχουμε τις αμοιβές των πρα
κτόρων, τά μεσιτικά, που ανέρχονται κατά τη συνήθεια της «πιάτσας»
στο 2% έπί της αξίας των διατιθέμενων ειδών. Ας σημειωθεί ακόμα ότι
στην περίπτωση της υπο-εταιρείας» έχουμε σχέσεις κανονικής εταιρείας,
δηλαδή ανάλογη συμμετοχή των μετόχων στά κέρδη και ζημιές. Πέρα
από αυτά και ειδικότερα σε σχέσεις τύπου Χαμόδρακα, που ενεργεί με
ιδιαίτερη αυτονομία, είναι λογικό να υποθέτει κανείς ότι η αμοιβή προ
σαυξάνεται με ιδιοποίηση ορισμένων αρκετά υψηλών ποσών (βλ. σημ.
117)· επίσης ιδιαίτερα επωφελείται από την ελαστικότητα της παραγρά
φου «έξοδα» : η παράγραφος αυτή εκτός από κάποιες σταθερές, που ορί
ζονται από την καταβολή φόρων, προξενικών δικαιωμάτων, τελωνειακών
δεσμών προβλέπει και ένα αριθμό δώρων προς ενδιαμέσους και τοπι
κούς παράγοντες καθώς και αλλά μικροέξοδα των οποίων το αριθμητικό
μέγεθος μπορεί εύκολα να αλλοιωθεί. Άλλωστε, όπως θα δούμε τά έξο
δα της εταιρείας είναι το μέγεθος που δεν γίνεται αποδεκτό από τους
συντρόφους της Βενετίας.
Τέλος να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι σύντροφοι του
κέντρου (Βενετία) διεκδικούν πέρα από τη συμμετοχή τους στά συνολικά
κέρδη και την προμήθεια του 2%.
Αυτό που θα ήταν ουσιώδες, κατά τη γνώμη μου, αν υπήρχε η δυνατό
τητα να εξακριβωθεί, εΐναι οι τοποθετήσεις των χρημάτων που άποκτούνται από όλες αυτές τις εμπορικές διεργασίες. Τά στοιχεία όμως που δια
θέτουμε εΐναι από πενιχρά εως ανύπαρκτα για να εξακριβωθεί η συμπεριφορά
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του κεφαλαίου που αποκτάται από τους κύριους συντρόφους και τον
Χαμόδρακα : βέβαια μια έρευνα για τον εμπορικό οίκο Ταρωνίτη - Θεοτόκη
θα εϊχε μεγαλύτερες πιθανότητες να αποφέρει στοιχεία, άφού ό χώρος της
δράσης του προσφέρεται προς αυτήν την κατεύθυνση, και πάντως υπάρ
χει κάποιες σταθερές σχετικά με την συμπεριφορά των κεφαλαίων των
"Ελλήνων της διασποράς. Για τους αδελφούς Γεωργίβαλους 97 λίγα στοιχεία
διαθέτουμε για την δράση τους : οπωσδήποτε όμως είμαστε βέβαιοι ότι
συνεχίζουν τις έμπορομεσιτικές δραστηριότητες τους σε προσφορότερο
έδαφος. Ξεχωριστό ενδιαφέρον νομίζω ότι παρουσιάζει και η περίπτωση
του Δημ. Χαμόδρακα,98 για τον όποιο δεν εχω καμιά μεταγενέστερη πλη
ροφορία. Συνεχίζει την «καριέρα» του πράκτορα ; διερύνει το ρόλο του
με την άμεση εμπλοκή του στην αγορά ; σε κάποιο σημείο της επιστολής
του προς τους συνεργάτες του στη Μάνη αναφέρει98 και κάποια χαρτιά
για κτήματα - άραγε αντιπροσωπεύουν αγορές γης από τον Χαμόδρακα ;99
σε κανένα από τα ερωτήματα αυτά οι πηγές, όσες τουλάχιστον γνωρίζω,
δεν βοηθούν ώστε να υπάρξει απάντηση, και κατ' ανάγκη μπορεί και η
περίπτωση του Χαμόδρακα να ενταχθεί στο γενικότερο σχήμα της συμπε
ριφοράς του κεφαλαίου που προέρχεται από εμπορικές και παρεμπορικές
διεργασίες.
Στη συνέχεια της εργασίας θα εξετάσουμε τις ανταλλαγές των προϊόν
των μέσα στα πλαίσια της εταιρείας, επιμένοντας κυρίως σ' εκείνα που
αποτέλεσαν τους κύριους πόλους γύρω από τους οποίους οι σύντροφοι
συγκέντρωσαν τις προσπάθειες τους ως προς τις εξαγωγές και εισαγωγές :
εννοώ το λάδι και τά υφάσματα αντίστοιχα. Βέβαια πάντοτε σε σχέση και
προς τις άλλες παραμέτρους που πλαισιώνουν και συμπληρώνουν λειτουρ
γικά τις κύριες συνιστώσες του θέματος.
1. Το λάδι : το προϊόν αυτό που παράγεται άφθονο στην Πελοπόννη
σο αποτελεί καθ' όλη την διάρκεια του 18ου αι. ένα από τά κύρια εξαγωγι
κά προϊόντα και για την εξασφάλιση του διεξάγεται οξύτατος εμπορικός
97. Βλ. εδώ σημ. 8.
98. Ενδιαφέρουσα είναι μια άμεση μαρτυρία για τις ασχολίες του Χαμόδρακα - η
οποία είναι κάπως υποβαθμισμένη γιατί αναφέρεται από τον ίδιο στο δικαστήριο όπου
ζητεί την απαλλαγή του - ότι ανάμεσα στις άλλες ζημιές που του προξένησε η ως
τότε (Δεκ. 1739) παραμονή του στη Βενετία είναι ότι έμειναν πίσω «άλλες σοβαρό
τατες δουλειές τον στην Τουρκία» (Στάμπα 30, σ. 100 - 102).
99. Βλ. ύποσημ. 5 και 11. Έχουμε επίσης μια μαρτυρία (Στάμπα 30, σ. 56) που δεν
διασταυρώνεται σε άλλο έγγραφο, ότι ό Χαμόδρακας εϊχε νοικιάσει χτήματα στην τοπο
θεσία Aivassi (πιθανώς Αι Βλάσης) στο Χρήστο Μπολλώνη. με βάση αυτή τη μαρ
τυρία μπορούμε να υποθέσουμε ότι ό Μανιάτης έμπορος επενδύει σε γή· η υπόθεση αυτή
όμως για να αποτελέσει βέβαιο στοιχείο έχει την ανάγκη και άλλων μαρτυριών.
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ανταγωνισμός ανάμεσα στους ενδιαφερομένους. 100 η μονοκαλλιέργεια 101
της ελιάς που είχαν επιβάλει και ευνοήσει οι Βενετοί συνεχίζεται και υ
στέρα από την αποχώρηση τους και μάλιστα επεκτείνεται καθώς επιβάλ
λονται οι εμπορικοί σχεδιασμοί των Γάλλων ωστόσο αλλάζει η μορφή
της αγοράς στο επίπεδο αυτό, άφου την μονοπωλιακή πολιτική της Βενε
τίας διαδέχεται ό ελεύθερος ανταγωνισμός με κύριο χαρακτηριστικό την
επικράτηση των Γάλλων στις αγορές του Μοριά.
Βέβαια ό προσανατολισμός της εταιρείας στο εμπόριο του λαδιού,
πέρα από το γεγονός ότι το προϊόν αυτό υπάρχει άφθονο στην Πελοπόν
νησο και ειδικότερα στην περιοχή της Μάνης, σημαίνει ότι υπάρχει και
το ανάλογο ενδιαφέρον από την άλλη πλευρά.
Το λάδι υπήρξε ανέκαθεν ένα από τα προϊόντα που ενδιέφερε ιδιαί
τερα τους οικονομικούς προσανατολισμούς της βενετσιάνικης πολιτικής,
προϊόν που πρόσφερε ναύλους στα πλοία της Γαληνότατης, αλλά παράλλη
λα ήταν απαραίτητο για τις σαπουνοποιίες της και ακόμη απέδιδε σημαν
τικά κέρδη με την προώθηση του στις αγορές της κεντρικής Ευρώπης
μέσω της «πιάτσας» της Βενετίας.-102 Μεγάλες ποσότητες αντλούσε η Βε
νετία από τίς κτήσεις της, κυρίως την Κρήτη και τα Επτάνησα, ενώ είχε
στα χέρια της και το εμπόριο του λαδιού της 'Απουλίας. Βέβαια στις αρ
χές και σ' όλη άλλωστε τη διάρκεια του 18ου αί. τά πράγματα δεν εξελίσ
σονται ευνοϊκά για την Βενετία και ως προς αυτό το επίπεδο : δεν υπάρ
χει η Κρήτη και λίγο αργότερα ό Μοριάς ενώ ό βασιλιάς της Νεαπόλεως
έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές λαδιού από την Απουλία 103, ακόμη η
πειρατία και η ταχύτατη άνοδος της Τεργέστης στενεύουν ολοένα τά πε
ριθώρια.
Παρόλα αυτά η Βενετία προσπαθεί να αντέξει σ' όλες αυτές τίς πιέ
σεις και το λάδι εξακολουθεί να την ενδιαφέρει 104 ζωηρά και πάντως από
100. Βλ. έδώ σ. 238
101. Βλ. Β. Κρεμμυδάς, Το εμπόριο, ο. π., σ. 7, 144, 151-153.
102. Για όλα αυτά τά θέματα παραπέμπω στο βιβλίο του S. Ciracono, Olio, δ.π.
στα σχετικά κεφάλαια του οποίου εξετάζεται η εμπορική πολιτική της Βενετίας για το
προϊόν αυτό και η σημασία του για την οικονομία της Βενετίας.
103. η απαγόρευση αυτή ίσχυσε από το 1702 ως τη πτώση της Βενετίας (1797)·
μάλιστα είχε ως αποτέλεσμα την ύψωση των τιμών στην αγορά της Βενετίας και την
εντονότερη επαγρύπνηση των αρμοδίων οργάνων στο Μοριά για να αποφευχθεί διαρ
ροή λαδιού προς άλλες αγορές : βλ. Ciriacono, Olio, ο.π., σ. 24.
104. Διαφορετική παρουσιάζεται η εικόνα για το ενδιαφέρον και την εμπορική
πολιτική της Βενετίας ως προς το λάδι από τίς γαλλικές πηγές : βλ. Κρεμμυδάς, Το
εμπόριο, ο.π., σ. 155 και 286, 287. Σύμφωνα με τά δεδομένα αυτά η Βενετία με την
αποχώρηση της από το Μοριά (1715) έπαψε να ενδιαφέρεται για τίς εισαγωγές λαδιού
από την πρώην αποικία της, περιορίστηκε στην παραγωγή των 'Ιονίων και μάλιστα επέ
βαλε βαρύτατους εισαγωγικούς δασμούς. Όμως είναι εξακριβωμένο ότι η ροή λαδιού
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τα στοιχεία που έχουμε φαίνεται ότι ποσότητες λαδιού φθάνουν στην α
γορά της Βενετίας όχι μόνο από τά Επτάνησα αλλά και από την Ανα
τολή. Μάλιστα φροντίζουν οι βενετικές αρχές να διευκολύνουν τις εισα
γωγές από τά μέρη της Ανατολής θεσπίζοντας χαμηλότερους δασμούς για
τα προερχόμενα από την περιοχή αυτή λάδια.
Η σύναψη άλλωστε αυτής της εταιρείας και οι συνεχείς μνείες άλ
λων εμπόρων που στέλνουν λάδια στη Βενετία επιβεβαιώνουν την επισή
μανση αυτής της πολιτικής και σ' αυτό το πλαίσιο πρέπει να ενταχθεί.
Μάλιστα πρέπει να παρατηρηθεί ότι οι αποστολές λαδιού από την Πελο
πόννησο συνεχίζονται και αργότερα, και πάντως γίνεται κάθε προσπάθεια
για να ενθαρρυνθούν.
Στην περίπτωση μας, οι χρονικοί και επενδυτικοί περιορισμοί που
επιβάλει το συμφωνητικό κείμενο μας δίνουν πληροφορίες, οι όποιες δεν
μπορούν να αποτελέσουν καθοριστική πηγή προς την κατεύθυνση της
συμπεριφοράς των εμπορευμάτων στην αγορά της Ν. Πελοποννήσου. Έ
χουμε ωστόσο κάποιες σταθερές που ορίζουν την λογική του εμπορίου
του λαδιού κατά την περίοδο αυτή και εντασσόμενες στο γενικό πλαίσιο,
ορίζουν και τον βαθμό ανάμειξης των άλλων ενδιαφερομένων.
Επιπλέον είναι άξιο προσοχής ότι έχουμε την δυνατότητα να παρα
κολουθήσουμε την όλη διαδικασία σε τρία αλληλοεξαρτώμενα επίπεδατούτο γιατί στην δυναμική της συντροφιάς εμπλέκονται και οι τρεις δυνατές
επενδυτικές δραστηριότητες στον τομέα αυτό, που καλύπτουν : α) την απο
στολή λαδιού στην Βενετία, β) την διάθεση λαδιού μέσω της εταιρείας
απευθείας στους Γάλλους εμπόρους στο Μοριά και γ) την υπενοικίαση
του φόρου μπιντάτ του λαδιού της περιοχής Μυστρά και Μονεμβασιάς.
αλλά ας παρακολουθήσουμε αναλυτικά την κάθε περίπτωση :
α) Αποστολές λαδιού στη Βενετία : (Βλ. αναλυτικά στοιχεία στον
Πίν. Ij). Όπως είπαμε και παραπάνω, οι αποστολές λαδιού από την
Μάνη προς την παλαιά μητρόπολη ενισχύουν την άποψη ότι οι Βενετοί
δεν εγκαταλείπουν τις βλέψεις τους για εισαγωγές προϊόντων από το
χώρο της Ανατολής. Ύστερα από την πρώτη δύσκολη εικοσαετία του
18ου αι. η αγορά της Βενετίας στην αγωνιώδη προσπάθεια τηςναεπιβιώσει
προς την βενετική αγορά δεν σταματά οριστικά με την απώλεια του Μοριά : μικρο
έμποροι εξακολουθούν να άποστέλουν μικρές ποσότητες λαδιού και η ύπαρξη της εται
ρείας μας αναφέρεται και σε αρκετά μεγάλες ποσότητες για μια αγορά, η οποία πάντως
βρίσκεται σε συνεχή αποδυνάμωση. Εξάλλου το ενδιαφέρον της Γαληνότατης βεβαι
ώνεται και από τη φορολογική πολιτική που ακολουθεί ως προς το λάδι : Έτσι ενώ
για τά λάδια που εισάγονται από την Απουλία ό δασμός εισαγωγής είναι 11,5 περίπου
δουκάτα και από την Δαλματία - Κέρκυρα - Ίστρία 10 δουκάτα ανά miaro, το αντίστοι
χο ποσόν για τα λάδια της Ανατολής (Μοριάς, Κύπρος, Κρήτη, Σμύρνη) είναι μόλις
6 δουκάτα, 2 λίρες και 3 σολδία : βλ. Ciriacono, Olio, ο.π., σ. 54.
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στον ευρωπαϊκό χώρο, αρχίζει να απορροφά ποσότητες λαδιού και
από τον Μοριά. Βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν έχουμε μεγέθη της τά
ξεως των γαλλικών, μολονότι η σύγκριση είναι ανέφικτη άφου για το
γαλλικό εμπόριο έχουμε συνολικά στοιχεία, ενώ από την άλλη πλευρά
έχουμε οπωσδήποτε μια δραστηριότητα περιορισμένη χρονικά, που μόνο
μέσα σ' ένα μεγάλο ποσότικό σύνολο θα μπορούσε να ενταχθεί. Έτσι οι
μετρήσεις μας έχουν περισσότερο την σημασία τεκμηριωμένων ενδείξεων
και υποθέσεων προς επαλήθευση η απόρριψη.
Ωστόσο, αν θελήσουμε να δώσουμε κάποια σχετική τάξη μεγεθών,
συγκρίνοντας τίς εξαγωγές λαδιού της εταιρείας με τις αντίστοιχες γαλλι
κές, 105 θα διαπιστώσουμε ότι η αναλογία είναι 1 : 7 για τά ετη 1732 και
1735, ενώ για τα ετη 1736 - 1737 η αναλογία σχεδόν διπλασιάζεται και φθά
νει στο επίπεδο του 1 : 13· όμως πρέπει να υπολογίσουμε ότι τα δύο τελευ
ταία χρόνια η εταιρεία διαθέτει λάδια απευθείας στους Γάλλους εμπόρους.
"Ωστε ως γενικό συμπέρασμα πρέπει να θεωρήσουμε ως σημαντική την πα
ρουσία της εταιρείας στον χώρο των εξαγωγών λαδιού ενώ παράλληλα
ενισχύεται η άποψη για την αδυναμία της Βενετίας να απορροφήσει μεγά
λες ποσότητες 106 η για να αντιστρέψουμε τα πράγματα, η διάθεση μέσω
της εταιρείας εμπορεύματος στους Γάλλους πιθανώς αποδίδει περισσό
τερο- ίσως μάλιστα έχουμε την δυνατότητα στην τελευταία περίπτωση να
διαπιστώσουμε μια μεταβολή έναντι της παλαιότερης παρεμβατικής πολι
τικής της Βενετίας που πρέσβευε ότι δλα τα προϊόντα των κτήσεων έπρεπε
απαραιτήτως να προωθηθούν μέσω της μητροπόλεως, και στην περίπτωση
του Μοριά ανάγκαζε πολλούς ξένους εμπόρους να στρέφονται σε αλλά
λιμάνια της Ανατολής κατά τους χρόνους της τελευταίας Βενετοκρατίας ·
βέβαια τώρα πια ό Μοριάς δεν είναι κτήση της Βενετίας.
οι αναλυτικοί λογαριασμοί της εταιρείας μας προσφέρουν παράλ
ληλα ένα άλλο αξιόλογο στοιχείο : τά ονόματα εκείνων των κατοίκων
της περιοχής που πουλούσαν τά λάδια τους στο Χαμόδρακα (βλ. Πίν. Ι2).
105. Βλ. τους πίνακες των γαλλικών εξαγωγών λαδιού στο βιβλίο του Β. Κρεμμυ
δά, Το εμπόριο, O.K., σ. 145.
106. Έχοντας ως πηγή τά στοιχεία του Ciriacono, ό όποιος παραπέμπει στις αντί
στοιχες βενετικές πηγές η μέση ετήσια κατανάλωση λαδιού στη Βενετία για την δεκα
ετία 1730- 1739 είναι 2300 miara. Επιπλέον τα τέσσερα χρόνια, 1732, 1735 - 1737 διακι
νούνται μέσω της αγοράς της Βενετίας 14.635 miara προς την περιοχή γύρω από την
πόλη (terra ferma) και 3.438 miara προς τη Γερμανία και τίς Κ. Χώρες. με βάση αυτά
τά στοιχεία έχουμε ένα σύνολο 27.273 miara για την παραπάνω τετραετία, τα οποία κα
ταναλώνει η εμπορεύεται η Βενετία" κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα οι εισαγωγές
λαδιού μέσω της εταιρείας στην αγορά της πόλης αυτής είναι 8.148 βαρέλες δηλαδή 977
miara, που σημαίνει ότι η εταιρεία συμβάλλει στις ανάγκες σε λάδι του βενετικού
εμπορίου σε ποσοστό 3,6%.
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Πρόκειται για 63 διαθέτες από τους οποίους οι 12 είναι Τούρκοι 307 και οι 51
"Ελληνες· από αυτούς 2 Τούρκοι και 12 Έλληνες εμφανίζονται στους πίνα
κες δυο φορές, δηλαδή διαθέτουν στην εταιρεία λάδι πάνω από μια φορά.
θα ήταν,σημαντικό στοιχείο αν μπορούσαμε να εξακριβώσουμε τους
μηχανισμούς προώθησης του προϊόντος στην τοπική αγορά, αφού είναι
βέβαιο ότι οι διαθέτες προϊόντων μόνο στο επίπεδο της τοπικής αγοράς
μετακινούνται και συναλλάσσονται. Επιπλέον θα ήταν ενδιαφέρον να
εξακριβώναμε τί αντιπροσωπεύει αυτό το λάδι που εμπορευματοποιείται :
είναι αποτέλεσμα συστηματικής καλλιέργειας η αποτελεί το προϊόν κά
ποιας συμπληρωματικής οικογενειακής καλλιέργειας ; ερωτήματα που για
να απαντηθούν απαιτείται γνώση και άλλου είδους υλικού και μάλιστα
κάποιου φορολογικού κατάστιχου, ώστε να έχουμε την δυνατότητα να
εντοπίσουμε την προέλευση του προϊόντος.
Άλλη προσέγγιση θα ήταν δυνατή προς την κατεύθυνση των προσώ
πων που διαθέτουν λάδι : μια πρώτη ανίχνευση προς το σημείο αυτό εντόπι
σε ονόματα γνωστών οικογενειών της περιοχής, που οπωσδήποτε εϊναι κύ
ριοι κτηματικής περιουσίας τουλάχιστο σε εποχή οχι πολύ μακρυνή από την
τρίτη δεκαετία τού αίώνα. Έτσι έχουμε τά ονόματα Στάνος, Ρωμάνος, Τρου
πάκης, Σαλιβαρας, Δόξας, Λάσκαρης, Καπετανάκης, Παλαιολόγος, Καφε
τζής, Στρατάκης, Γιατράκος που έχουν σημαντική δύναμη στην περιοχή αυ
τή, και ενδεχομένως εμπορευματοποιούν πλεονάσματα της παραγωγής τους.
Όμως η μεγάλη πλειονότητα των διαθετών δεν εντοπίζεται άλλη φορά
στα έγγραφα που υπάρχουν στις στάμπες και έτσι δεν είναι εύκολο να πού
με με βεβαιότητα αν πρόκειται για άμεσους παραγωγούς που διαθέτουν
το λάδι στους πράκτορες των Βενετών η των Γάλλων σε άλλη περίπτωση,
η πρόκειται για ενδιάμεσους που συγκεντρώνουν την παραγωγή της περιο
χής. Ισως η τελευταία περίπτωση να βρίσκεται πιο κοντά στην αλήθεια
δεδομένου ότι οι ποσότητες που διαθέτουν είναι αρκετά μεγάλες και παράλ
ληλα είναι δεδομένη η κακή σοδιά του 1736 και ως εκ τούτου θα ήταν
δύσκολο σε μικρούς καλλιεργητές να προωθήσουν λάδι και μάλιστα σε
ικανές ποσότητες.
Αν αληθεύει αυτή η υπόθεση τότε πρέπει να έχουμε δύο κυκλώματα
προωθήσεως λαδιού : δηλαδή 'ένα κύκλωμα ντόπιων που να συγκεντρώνει
όλες τις ποσότητες της περιοχής και ένα δεύτερο των πρακτόρων των ξέ
νων που να προωθεί το εμπόρευμα στην δυτική αγορά. Εύλογο εϊναι ότι
κάτω από τέτοιες συνθήκες θα αναπτύσσονταν έντονος συναγωνισμός σε
δυο επίπεδα και κάτι τέτοιο υπαινίσσεται και ό Χαμόδρακας σε μια επι
στολή του.
107. Πληροφορίες για τη συμμετοχή του τουρκικού στοιχείου στην αγορά της
Πελοποννήσου βλ. στον Β. Κρεμμυδά, Το εμπόριο, ο. π., σ. 292 - 294.
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Ας επισημανθεί ακόμα ότι ό τρόπος της προαγορδς εμπορεύματος108
οπωσδήποτε πρέπει να είναι κυρίαρχος σε αυτού του είδους τις συναλλα
γές : αυτό επιβάλλεται και από το συμφωνητικό 309 της εταιρείας αλλά
μαρτυρεϊται και από τα έγγραφα σε δυο τουλάχιστον περιπτώσεις, όπου
συνδέεται με τον δανεισμό χρήματος : στην πρώτη ό Χαμόδρακας εμφανί
ζεται να δίνει 3765 άσλάνια στο Γεωργάκη Μαυρομιχάλη 110 για να
του προμηθεύσει λάδι· στην άλλη εκείνος που παίρνει χρήματα για να
παραδώσει λάδι είναι ό Χρήστος Μπολλώνης. 111 Ας θυμήσουμε εξάλλου
την περίπτωση του χωρίου Βορδώνια112 που αναφέραμε παραπάνω για να
σχηματίσουμε μια αρκετά καλή ιδέα του τρόπου προμήθειας του λαδιού.
για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό πρέπει να προσθέσουμε ακόμα
ότι οι αποστολές συνήθως γίνονται από τις Κιτριές και τα Τρίνησα και
ότι τα πλοία είναι πάντα βενετσιάνικα.
β) Διάθεση λαδιού σε Γάλλους εμπόρου; στο Μοριά : Είναι γνωστό
το ενδιαφέρον της Γαλλίας 113 για το προϊόν αυτό και οι μεθοδικές προσπά
θειες που καταβάλλει για να εξασφαλίζει ανοιχτή πάντα τη ροή του λαδιού
προς την αγορά της Μασσαλίας, ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες ποσό
τητες για τις σαπουνοποιίες κυρίως της Ν. Γαλλίας. Έτσι η ζήτηση του
λαδιού εϊναι μεγάλη στο Μοριά και πρέπει να ήταν ακόμα μεγαλύτερη
το 1736 -1737 εξαιτίας της κακής σοδιδς : ϊσως λοιπόν εϊναι ισχυρό το
κίνητρο της αυξημένης ζήτησης που ωθεί τον Χαμόδρακα στο να διαθέσει
λάδι στους Γάλλους 114 αντί να το στείλει στη Βενετία. Όμως δεν πρέπει
να περάσει απαρατήρητο ότι το σύνολο της ποσότητας που διαθέτει η
εταιρεία στους Γάλλους (8130 βαρ. = 390240 όκ.) είναι μεγαλύτερο άπ'
αυτό που στέλνεται στους Ταρωνίτη - Θεοτόκη η τουλάχιστο ίσο, αν
108. η σύνδεση της προαγοράς προϊόντων με τον δανεισμό χρήματος επιτείνει την
ήδη δυσμενή για τους άμεσους παραγωγούς διακίνηση προϊόντων, γιατί το δανειζόμενο
ποσό επιβαρύνεται με τόκους ένώ ό προμηθευτής χάνει την ευκαιρία να επωφεληθεί από
ενδεχόμενη ευνοϊκή εξέλιξη των τιμών. για τόν τρόπο κλεισίματος του προϊόντος βλ.
Κρεμμυδάς, το εμπόριο, δ.π., σ. 326-328, ένώ για τις επιπτώσεις της προαγοράς και
του δανεισμού βλ. Σπ. Άσδραχάς, «Προβλήματα», ο. π., σ. 29 - 30.
109. Βλ. έδώ, σ. 235 άρθρο 5.
110. Βλ. Στάμπα 30, σ. 56.
111. η παραπομπή της σημ. 110.
112. Βλ. έδώ σημ. 75.
113. Τά σχετικά θέματα βλ. στο βιβλίο του Β. Κρεμμυδά, Το εμπόριο, ο.π., και
είδικότερα στις σ. 144 - 157.
114. 'Αναφέρονται τά ονόματα των Γάλλων έμπορων Surdon και Rinaldo που
αγοράζουν λάδι από την εταιρεία' το αξιοσημείωτο είναι ότι οι έμποροι αυτοί δεν ανα
φέρονται ανάμεσα στους εμπόρους για τους οποίους έχουμε πληροφορίες από το βιβλίο
του Β. Κρεμμυδά, Το εμπόριο ο.π., με την επιφύλαξη της λανθασμένης αναγραφής
των ονομάτων από τόν βενετό μεταφραστή.
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συνυπολογισθούνκαιοι2000 βαρέλες της πρώτης εταιρείας. Μάλιστα αν η
σύγκριση περιοριστεί στις ποσότητες του 1736-1737 τότε έχουμε 8130
βαρέλες για τους Γάλλους και 2824 βαρέλες για τη Βενετία, (βλ. Πίν. II)
Έάν παράλληλα θελήσουμε να συγκρίνουμε την ποσότητα λαδιού που
διαθέτει η εταιρεία στους Γάλλους το 1736 προς το σύνολο των γαλλικών
έξαγωγών,του έτους αύτού, θα διαπιστώσουμε ότι τα 4/5 των εξαγωγών αυ
τών προέρχονται από τις πωλήσεις της εταιρείας.115 (βλ. Πίν. II)
Βέβαια η μεγαλύτερη αποδότικότητα του προϊόντος με τον τρόπο
αυτό της διάθεσης του βρίσκεται πίσω από τους προσανατολισμούς του
Χαμόδρακα χωρίς να αποκλείεται και η προσμονή του για περισσότερα
ατομικά κέρδη. Παράλληλα όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι στην όλη
διαδικασία επεμβαίνει και ό πρόξενος της Γαλλίας στην Αρκαδία Μπα
ρότσης116 και αυτό είναι ένα στοιχείο για να δώσει κάποια χροιά στην
ολη υπόθεση. Ωστόσο σύμφωνα με τον β' λ/σμό (βλ. πίν. II) που υπο
βάλλει ό Χαμόδρακας και με την αναλυτική παράθεση και αφαίρεση των
εξόδων μένει καθαρό κέρδος στην εταιρεία το ποσό των 2180 άσλ., το
όποιο αντιστοιχεί σε κέρδος 3,4%, το όποιο με τη σειρά του αντιστοι
χεί σε μισό άσλάνι κέρδος για κάθε βαρέλα. Το ποσό αυτό κέρδους,
έστω κι αν πρόκειται για επιτόπια διάθεση, φαίνεται αρκετά χαμηλό για
την εποχή και επισύρει την όχι αδικαιολόγητη αντίδραση των Βενετών
συντρόφων.117
Επίσης πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι παρά την μεσολάβηση
του Μπαρότση τα λάδια δεν πηγαίνουν απευθείας στους Γάλλους αλλά
παρεμβάλλεται ό μεσάζων Χαμόδρακας ανάμεσα σ5 αυτούς και στους δια
θέτες, που στην περίπτωση μας είναι ό Οσμάν αγάς118 της Αρκαδίας και
άλλοι έμποροι της Καλαμάτας. η περίπτωση του λαδιού της Αθήνας ερ
μηνεύεται από την κακή σοδιά αλλά και από την παρουσία των Γεωργίβαλων στην Αττική απ' όπου μπορούν να προμηθευθούν εύκολα λάδι.
Μπορούμε να υποθέσουμε από τα παραπάνω ότι ό έντονος συναγωνι
σμός και η ζήτηση του προϊόντος έχουν δημιουργήσει μια μορφή συνεργασίας
115. Βλ. σημ. 105.
116. Βλ. εδώ σημ. 52.
117. Σύμφωνα με τά στοιχεία μιας επιστολής του Barozzi προς τους Βενετούς
συντρόφους (Στάμπα No 6, σ. 37) ό Χαμόδρακας κέρδιζε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
της διαφοράς των σταθμών : δηλαδή αγόραζε λάδι υπολογίζοντας την βαρέλα προς
48 όκ. και πούλαγε πάλι με μέτρο την βαρέλα αλλά προς 44 όκ., δηλ. με μέτρο το
κανΐάρι "Ετσι αν θεωρήσουμε το ποσό των 8130 βαρ. ως σωστό με αυτή τη μέθοδο
είχε κερδίσει 32520 όκ. = 6775 βαρ. Χ 8 άσλ. (μέση τιμή) = 5420 άσλάνια, από το
οποίο αν αφαιρέσουμε ένα 3% που είναι τά έξοδα έχουμε καθαρό κέρδος 5258, κέρδος
που υπερβαίνει κατά πολύ το σύνολο τού κέρδους της εταιρείας στην περίπτωση
αυτή (2180 άσλ.)
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των ντόπιων πρακτόρων και προμηθευτών έναντι των Γάλλων: από
τα έγγραφα της εταιρείας δεν φαίνεται κάτι τέτοιο αλλά, πιστεύω, ότι δεν
μπορεί να αποκλεισθεί άφού μάλιστα η συνεργασία αυτή ευνοεί τους ντό
πιους, όπως μας δείχνει η σύγκριση της τιμής του λαδιού που διατίθεται
στην εταιρεία και της τιμής του λαδιού που προορίζεται για τους Γάλλους.
γ) η υπενοικίαση του μπιντάτ : Είναι η τρίτη δραστηριότητα της
εταιρείας στο πλαίσιο του εμπορίου του λαδιού, η οποία παράλληλα εν
τάσσεται στο ολο πλέγμα του προκαπιταλιστικού τρόπου συσσώρευσης
κεφαλαίου.119
Ό φόρος μπιντάτ η μπεταέτι120 καθιερώθηκε τον 18ο αι. και επιβάρυ
νε ορισμένα προϊόντα όπως το στάρι, το λάδι, το κερί κ.ά. χωρίς να είναι
πάντα σταθερό το ύψος του. Ό τρόπος συλλογής του φόρου αυτού ακολου
θεί το γενικό πλαίσιο της οθωμανικής δημοσιονομικής πολιτικής, που
προβλέπει την υπενοικίαση του. έναντι ενός ποσού όχι σταθερού, το ό
ποιο πάντως επαυξάνεται με μια σειρά από χρηματικά δώρα : εϊναι οι παρο
χές που καταβάλλονται στους μεσάζοντες για να διευκολύνουν την όλη
διαδικασία με τις παραστάσεις τους στον πασά της περιοχής.
Στην περίπτωση μας έχουμε, διετή (1735- 1737) ενοικίαση του φόρου
αυτού για την περιοχή της Μάνης και Μονεμβασιάς έναντι του ποσού
των 8000 άσλανιών (16 πουγγιά)· το ποσό αυτό όμως συνολικά ανέρχεται
στις 10000 άσλάνια, γιατί πρέπει να διατεθούν 4 πουγγιά επιπλέον για το
πασά της περιοχής ένώ το επιβαρύνουν ακόμα 250 άσλάνια για τον μεσά
ζοντα καθώς και αλλά 340 για πληρωμές προσώπων που θα αναλάβουν την
φύλαξη ώστε να αποφεύγεται το λαθρεμπόριο. Ωστόσο στην περίπτωση
της εταιρείας τά πράγματα εξελίχθηκαν ακόμη χειρότερα γιατί εμφανί
σθηκε και άλλος διεκδικητής, ό καπετάνιος Ίω. Μελέτης, που τελικά απο
σύρθηκε με τη συμφωνία να πάρει 1040 άσλάνια, σύμφωνα πάντα με τά
στοιχεία που καταθέτει ό Χαμόδρακας.
Από την παραπάνω μαρτυρία, η οποία βρίσκεται κοντά στην αλήθεια
άφου σε καμιά περίπτωση το ποσόν που καταβάλλεται στον Μελέτη 121
118. Δεν είμαι βέβαιος αν μπορεί να ταυτισθεί ό 'Οσμάν αγάς με τον ομώνυμο του,
που ήταν ιδιοκτήτης τσιφλικιού στο Πεταλίδι : βλ. Β. Κρεμμυδά, Το εμπόριο, δ.π.,
σ. 124, 294.
119. Νομίζω ότι η υπενοικίαση του έκτακτου αυτού δασμού μπορεί να ενταχθεί
στο γενικότερο σύστημα λειτουργίας του οθωμανικού δημοσιονομικού συστήματος.
Για τον τρόπο ενοικίασης των προσόδων βλ. Σπ. Άσδραχάς, «Οικονομία,» δ.π., σ. 166.
120. για το φόρο αυτό βλ. Ν. Svoronos, Le Commerce, δ.π., σ. 38. — Μιχ. Σα
κελλαρίου, Η Πελοπόννησος, δ.π., σ. 68. — Β. Κρεμμυδάς, Το εμπόριο, δ.π., σ. 62 65. — του ίδιου, Συγκυρία και εμπόριο στην προεπαναστατική
Πελοπόννησο, 1793 1821, 'Αθήνα 1980, σ. 38 - 40.
121. Βλ. έδώ σημ. 74.
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δεν προέρχεται από συνεταιρική εκμετάλλευση του μπιντάτ, έχουμε την
ευκαιρία να σημειώσουμε ακόμα μια ένδειξη για τον προσανατολισμό
του κεφαλαίου ενός ασχολουμένου με την ναυτιλία : πρότιμά την επένδυ
ση σε μια σίγουρη επιχείρηση όπως είναι η υπενοικίαση φόρων, από την
επενδυτική δραστηριότητα σε ναυτικές επιχειρήσεις αλλά οπωσδήποτε
εντάσσεται στον ολο τρόπο συμπεριφοράς των κεφαλαίων την εποχή αυτή.
Παράλληλα, νομίζω, ότι οι δραστηριότητες αυτές που δεν ελέγχον
ται αμέσως από τα διευθυντικά όργανα της εταιρείας, αποτελούν το έδαφος
όπου μπορεί να επωφεληθεί ό Χαμόδρακας για προσωπικά πλεονεκτήματα·
αυτό φαίνεται έκδηλα από την εξέλιξη που παίρνει η εξέταση των λογα
ριασμών γι' αυτήν την επιχείρηση : στον πρώτο λογαριασμό που υποβάλ
λει ό Χαμόδρακας παρουσιάζει κέρδος από την ενοικίαση του μπιντάτ
832 άσλάνια· στον δεύτερο λογαριασμό (βλ. πίν. III αναγκάζεται να τρι
πλασιάσει το ποσό και να το μετατρέψει σε 2221 άσλάνια. Όμως οι Ταρω
νίτης - Θεοτόκης δεν πείθονται, ούτε μ' αυτό το ποσό και όταν αργότερα
εξετάζουν τα χαρτιά της εταιρείας υποβάλλουν πλέον αυτοί νέα στοιχεία
(βλ. Πίν. ΙΙΙ2) σύμφωνα με τά όποια έχουμε μια διαφορά ανάμεσα στον
β' λογαριασμό του Χαμόδρακα και στις προτάσεις των συντρόφων της τά
ξεως των 4261 άσλανιων. Στις προτάσεις των Ταρωνίτη - Θεοτόκη, οι
όποιες είναι απολύτως τεκμηριωμένες, με συγκεκριμένα στοιχεία, ό Χαμό
δρακας δεν έχει να αντιτάξει επιχειρήματα και ως εκ τούτου θεωρώ, ότι
βρίσκονται πιο κοντά στην αποδότικότητα της δραστηριότητας αυτής.
Πέρα από τις ουσιαστικές ποσότικές διαφορές που εμφανίζονται στους
λογαριασμούς, τά αλλά στοιχεία έχουν περίπου τά ίδια χαρακτηριστικά :
εμφανίζονται τά γνωστά ονόματα διαθετών 122 λαδιού, ονόματα γνωστών
και από άλλες πηγές Γάλλων εμπόρων, που αγοράζουν τις μεγαλύτερες
ποσότητες του προϊόντος, ενω από τά ονόματα μερικών εξαγωγέων Ε λ λ ή 
νων εϊναι φανερό ότι αρκετές ποσότητες λαδιού, εκτός εκείνου της εται
ρείας, παίρνουν το δρόμο προς τη Βενετία. Εξάλλου, πιστεύω, ότι οι εξα
γωγές από την περιοχή αυτή, όπως εμφανίζονται από τους λογαριασμούς
του μπιντάτ, και για το διάστημα 1735 - 1737, σχεδόν καλύπτουν το
σύνολο της παραγωγής λαδιού στην περιοχή της Μάνης.
Αξιοσημείωτη εϊναι ακόμα η εμφάνιση μεταξύ των εξαγωγέων του
122. Βλ. Πίν. Ι2· από τους εμπόρους που εμφανίζονται στον πίνακα οι Δημ.
Παλαιολόγος, Ήλ. Γραμματικάκης, Γ. Βαρσάμης και Μπ. Δόξας στέλνουν λάδι στη Βε
νετία άφού εϊναι εξακριβωμένες οι σχέσεις τους με την αγορά της πόλης αυτής. από
τους Γάλλους οι Arnau, Lestard (η Leotard) και Pon (η Pin) ταυτίζονται με τους αναφε
ρόμενους από τον Κρεμμυδά, (Γο εμπόριο, ό.π., ευρετήριο), Arnaud, Leotard και Pin
ο Bonalfin μπορεί να συσχετισθεί με τον Bonifay του Κρεμμυδά, ενώ ό Rainaud πρέπει
να είναι ό Rinaldo του πίν. ΙΙΙα.
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καπετάνιου Μελέτη αλλά και άλλου του καπετάνιου Taraculi που μαζί με
τους ναύτες του εμπορεύεται λάδι : οι ενέργειες εντάσσονται στην προ
νομιακή αντιμετώπιση που έχει θεσπίσει 123 η Βενετία γι' αύτού του εί
δους τις εξαγωγές.
Η τιμή του μπιντάτ, δηλαδή ό φόρος που πληρώνεται, όπως εμφανί
ζεται από τους δύο λογαριασμούς παρουσιάζει πυκνότητα για τους 48
παράδες άνα βαρέλα, δηλαδή ένας παράς ανά οκά. Όμως η τιμή αυτή δεν
εϊναι σταθερή και έχουμε μεγαλύτερη απόκλιση προς πτωτικές τάσεις που
φθάνουν ως και τους 35 παράδες, πράγμα που δείχνει ότι ό τελικός καθο
ρισμός της τιμής, ως ένα σημείο, εϊναι αποτέλεσμα και προσωπικού δια
κανονισμού. Πάντως το μπιντάτ ανέρχεται στο 17% επί της τιμής του
λαδιού.
2. Το βελανίδι : Αποτελούσε το κύριο εξαγωγικό προϊόν της Μάνης
μετά το λάδι, καθώς η ζήτηση του ήταν αρκετά μεγάλη κυρίως από τις
ιταλικές αγορές. Βέβαια πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι χρήσιμος στη
βυρσοδεψία και στην υφαντουργία ήταν ό κάλυκας του βελανιδιού, 124
του οποίου η εξαγωγή είναι συνεχής και μαρτυρεΐται και από παλαιότε
ρες αλλά και μεταγενέστερες πηγές. 125
Στην περίπτωση της εταιρείας έχουμε πρόβλεψη για την αποστολή
123. Η μεταχείριση αυτή σχετίζεται με νόμο που θεσπίστηκε το 1659 και προέβλε
πε την καταβολή του μισού δασμού εισαγωγής για τους καπετάνιους και ναύτες, ως την
ποσότητα των 2 miara για τον καπετάνιο και 1 miaro (400 οκάδες) για τους ναύτες. Μά
λιστα για την υποδοχή του λαδιού αυτού που θα εμπορεύονταν το πλήρωμα κάθε πλοίου
ιδρύθηκε και ιδιαίτερη υπηρεσία υποδοχής, η doganetta, η οποία ήταν επιφορτισμένη
επιπλέον να διαθέτει το λάδι αυτό στην επιτόπια κατανάλωση : βλ. S. Ciriacono, Olio,
δ.π., σ. 18 - 19.
124. Παραθέτω πάλι τις σχετικές πληροφορίες από τον Νικ. Παπαδόπουλο. Έρμη;
ο Κερδώος, δ.π., σ. 88 -89 : « . . . η κόγχη, κάλυέ οστεώδης, ο οποίος βαστά το βα
λάνι, είναι το λεγόμενον' εις το Εμπόριον βαλανίδι. Χρησιμεύει πολύ εις την βυρσοδε
ψίαν . . . ποσότητα αρκετήν τοιούτον είδους συνάζει η Πελοπόννησος εις την Έπαρχίαν
της Μάνης και της Αχαΐας και εγκρίνεται όσον πίπτει από το δένδρον αφ' οι ωρίμαση.
Γίνεται και εις τα μέρη της Ακαρνανίας, και των Σαλώνων, αλλ' ολ.ιγώτερον, το όποιο
και χαμάδα ονομάζεται. — Βλ. επίσης J. Μ. Wagstaft, «The Economy» ο.π., σ. 299.—
Β. Κρεμμυδάς, το εμπόριο, ο.π., σ. 195.
125. Κ. Δ. Μέρτζιου, « η Μάνη εις τα αρχεία της Βενετίας (1611 -1674)», Λα
κωνικαι Σπουδαί Α' (1972), σ. 156 όπου σε αναφορά της 25 Σεπτ. 1666 από τη Ζάκυνθο
αναφέρεται η σύλληψη από πειρατές ιταλικού πλοίου, που μετέφερε βελανίδι της Μάνης.Ά θ . Πετρίδης, «Περί των έν τη Κορσική Στεφανοπούλων», Πανδώρα 20(1870) 431,
όπου σε συμφωνητικό της 23 Φεβρουαρίου 1697 αναφέρεται η αποστολή βελανιδιού
από τη Μάνη στη Βενετία.- σε πρόσφατη εργασία της Έρσης Μπρούσκαρη, «Εμπορι
κές περιπέτειες του μητροπολίτη Φιλαδέλφειας Γαβριήλ Σεβήρου», Θησαυρίσματα 18
(1981) 310, παρέχεται η πληροφορία για αποστολή βελανιδιού από τη Μάνη το 1612
και δίνεται παράλληλα και βιβλιογραφία για το θέμα.
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2.400.000 λιμπρών, που αντιστοιχεί σε 2400 miara· όμως η συνολική ποτητα, που προωθείται τελικά στη Βενετία φθάνει μόλις τα 1213 miara,
(=485200 οκάδες), δηλαδή είναι το μισό της προβλεπόμενης (βλ. Πίν. V).
Κάτι τέτοιο όμως αφήνεται να εννοηθεί ως ενδεχόμενο στο συμφωνητικό
της εταιρείας, όπου αναφέρεται ότι το σύνολο των αποστολών θα καθορι
σθεί και από τις περιστάσεις. Βέβαια οι περιστάσεις εδώ είναι μια και μο
ναδική, δηλ. η πτωτική τάση που παρουσιάζει η ζήτηση και άρα η τιμή
του στην αγορά της Βενετίας, πράγμα που έχει άμεση επίπτωση και στην
τιμή του προϊόντος στο χώρο διάθεσης : διαπιστώνεται από τον πίν. IV
ότι η τιμή του προϊόντος παραμένει σταθερά στα 3,60 άσλάνια ανά miaro,
ένώ ως προς την τιμή του προϊόντος κατά τους χρόνους της πρώτης εται
ρείας παρουσιάζει σαφή πτώση.
Όρίζεται επίσης ρητά στο συμφωνητικό και η ποιότητα του προϊόν
τος που πρέπει να εΐναι «mezza camada» : αν ερμηνεύω σωστά τις λέξεις
αυτές, έχουμε να κάνουμε με μετρίου μεγέθους βελανίδι, ένώ η άλλη λέξη
πρέπει να αντιστοιχεί προς την ελληνική «χαμάδα»·126 ό όρος παραδίδε
ται και από τίς γαλλικές πηγές.
Το αξιοσημείωτο στην περίπτωση του βελανιδιού είναι ότι όλη η
ποσότητα που αγοράζεται από την εταιρεία πουλιέται από τους Γρηγοράκηδες τη γνωστή Μανιάτικη οικογένεια. Πιθανώς πρέπει να συνδυασθεί
με κάποια «μονοπωλιακή» διακίνηση του προϊόντος από τους Γρηγοράκηδες σε συνδυασμό με την κατοχή ορεινών εκτάσεων οπού ευδοκιμεί η
βελανιδιά.
3. «ύπο - εταιρεία Τύνώας» : Ζωηρό υπήρξε πάντα το ενδιαφέρον που
οι έμποροι από την περιοχή αυτή της Β. Αφρικής έδειχναν για την αγορά
του Μοριά άπ' οπού προμηθεύονταν μετάξι, απαραίτητο για την κατασκευή
των σκούφων της Τύνιδας. 127 Τυνήσιοι έμποροι έκαναν την εμφάνιση τους
αρκετά συχνά στην Πελοπόννησο όπου παράγονταν ικανές ποσότητες
μεταξιού δεύτερης ποιότητας· η ζήτηση αυτή παραμένει σταθερή και κατά
την εποχή αυτή και σ' αυτήν την πραγματικότητα φαίνεται ότι ανταποκρί
νεται το άνοιγμα του Χαμόδρακα στην «πιάτσα» της Τύνιδας, ένώ πρέπει
να επαναλάβουμε ότι συναλλαγή με την αγορά αυτή προβλέπεται και από
το καταστατικό της εταιρείας.
126. Βλ. και
127. Βλ. Β.
ενδιαφέρει άμεσα
υψηλές εισαγωγές
ο.π., ο. 35.

σημ. 123.
Κρεμμυδας, Το έμπόοιο, δ.π., σ. 168, 169, 326. — η αγορά αυτή
και τά γαλλικά συμφέροντα, τά όποια αντιπροσωπεύονται κυρίως με
προϊόντων από τη Μπαρμπαριά : βλ. Σπ. Ασδραχάς, «Προβλήματα»,

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

η

εμπορική

συνεργσία

Ταρωνίτη,

Θεοτόκη

- Γεωργίβαλων

269

Έτσι στις 10 Σεπτεμβρίου 1734 ό Χαμόδρακας σε συνεργασία με
τον Γεώργιο Μπομπότση —που θα ταξιδεύσει στην Τύνιδα128— επεν
δύει κεφάλαιο 3725 άσλανιών για την αγορά μεταξιού δύο ποιοτήτων (κα
θαρό και endria;). "Ας σημειωθεί ότι η συμφωνία έχει τη μορφή διμερούς
εταιρείας οπού ό ένας έκ των συμβαλλομένων καταβάλλει το κεφάλαιο
και η διανομή του κέρδους γίνεται σε δυο ϊσα μέρη, άφου βέβαια επιστρα
φεί στον κύριο μέτοχο το αρχικό κεφάλαιο.
Το 1736 ό Χαμόδρακας στέλνει και δεύτερη παρτίδα μετάξι Καλα
βρύτων και Δημητσάνας· όμως, όπως προκύπτει από την εξέταση των ανα
λυτικών λογαριασμών, η εταιρεία αυτή δεν μένει προσανατολισμένη μόνο
στο εμπόριο του μεταξιού αλλά και μια άλλη σειρά από παραπληρωματι
κές εμπορικές συναλλαγές ορίζουν το χαρακτήρα της, που πάντα είναι στε
νά εξαρτημένος από τη συγκυρία της αγοράς : αποστέλλεται μια ποσότη
τα σταριού, που δεν είχε καλό αποτέλεσμα και τελικά καταλήγει στα χέ
ρια του Όλλανδού προξένου Θεοδώρου Φλώρου- μικρά ποσά αποδίδει
και το εμπόριο κρασιού καθώς και η διάθεση μιας παρτίδας σκούφων (barette). Πρέπει όμως κυρίως να τονισθεί η εμπορία χρήματος που διεξάγε
ται στην Τύνιδα για λογαριασμό της εταιρείας, (βλ. Πίν. V)
Πέρα από τά χρήματα που αντιπροσωπεύουν η διάθεση του μεταξιού
στην αγορά της Τύνιδας και το μικροεμπόριο άλλων ειδών, η ολη δρα
στηριότητα ενισχύεται με την εμπορία χρήματος που πραγματοποιεί
ται επιτόπου και στη Χίο και αποφέρει σημαντικά κέρδη της τάξεως
16%-20%.
η ολη επιχειρηματική δραστηριότητα στην Τύνιδα κλείνει με θετικά
αποτελέσματα (604 ασλάνια κέρδος σύμφωνα με τον α' λογαριασμό, 686,80
σύμφωνα με το β') και παράλληλα σε συνδυασμό με την αποστολή του
σταριού φαίνεται να διευκολύνει τις χρηματικές ανάγκες της εταιρείας
στην αγορά της Ανατολής.
Τελειώνοντας το κεφάλαιο αυτό με τις κύριες εξαγωγικές δραστηριό
τητες της εταιρείας πρέπει να αναφέρουμε ακόμα : α) την αποστολή βαμ
βακιού από τη Σμύρνη: πρόκειται για 421,5 καντάριατού προϊόντος αύτού
που στέλνει στη Βενετία για λ/σμό της εταιρείας ô Μαρίνος Μπαλτατζής 128. Πέρα από την παρουσία των Τυνησίων στην αγορά του Μοριά για την αγορά
μεταξιού, ζωηρό ενδιαφέρον έδειχναν και οι "Ελληνις για την απευθείας διάθεση προϊό
ντων στη Β. 'Αφρική. με την παρουσίαση των στοιχείων της εταιρείας, μπορούμε να
επαναπροσδιορίσουμε χρονικά το όριο εμφάνισης Ελλήνων εμπόρων στην αγορά της
Τύνιδας, άφου η ως τώρα ανάλογη διαδικασία είχε ως δριο το 1761, χρονιά κατά την
οποία η εταιρεία Γ. 'Αγγέλου, Ν. Πάουλου, Ποθητού Πάουλου και Χατζή Πανάγου
Δουκάκη ανάλαβε παρόμοιες εμπορικές δραστηριότητες : βλ. Σωκρ. Κουγέας, «Συμφω
νητικόν καλαματιανής εμπορικής εταιρείας του Παναγιώτη Μπενάκη προ δ α κ ο σ ί ω ν
ετών, «Πελοποννησιακή
Πρωτοχρονιά»,
1964, σ. 5 - 7 .
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η αξία του φορτώματος αύτου μαζί με όλα τα έξοδα του ανέρχεται στο
ποσό των 7716 άσλανιών που πληρώνεται εν μέρει με την ανταλλαγή
με τίς κάνες τουφεκιού 129 οι όποιες αποστέλλονται σε δύο δόσεις μέσω Ζα
κύνθου και Μεθώνης, αξίας 4149 άσλανιών, ενώ τα υπόλοιπα καταβάλ
λονται από τους Ταρωνίτη - Θεοτόκη σε πιστωτές του Μαρίνου Μπαλτα
τζή (βλ. Πίν. IV). β) την αγορά και αποστολή στον Νικ. Φραγγελα (Λι
βόρνο) 4000 κοίλων σταριού 1 3 0 το στάρι αυτό που αγοράστηκε από τον
Άρναούτ Μουσταφά (Τριπολιτσά) αποπληρώθηκε με την αποστολή
26471/2 σιβιλιάνων, 131 οι όποιες μετακινούνται στην αγορά της Ανατο
λής ως εμπόρευμα, ανταλλάσσονται με ρουμπιέδες 132 και αφήνουν
σημαντικό κέρδος 133 (βλ. Πίν. VI). γ) Τέλος σημειώνουμε μια μικρή πο
σότητα μεταξιού που στάλθηκε στη Βενετία.
4. Τα υφάσματα : στο ευρωπαϊκό κύκλωμα της αγοράς και ειδικότερα
στην ανταλλακτική διαδικασία που διεξάγεται ανάμεσα στα προχωρημένα
σε βιοτεχνία και βιομηχανία ευρωπαϊκά κράτη και την αγρότική οθωμανι
κή περιφέρεια ό ρόλος της προώθησης και διάθεσης υφασμάτων στην
αγορά της 'Ανατολής είναι αποφασιστικός : 1 3 4 η διάθεση τους θα έπιτρέ129. Για την εισαγωγή όπλων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από τα εργαστήρια
της Ιταλίας και τίς πρότιμήσεις των Τούρκων για τίς κάννες των Βενετών, βλ. Φ. Μπω
ζούρ, Πίνακας, δ.π., σ. 206. Για το είδος αυτό των εμπορικών ανταλλαγών, όπου η
αξία ενός βιομηχανικού προϊόντος καταβάλλεται σε είδος (αγρότικά προϊόντα) και
τά κέρδη των Ευρωπαίων εμπόρων, βλ. Β. J. Slot O Δημήτριος Κουρμούλης και το
διεθνές έμπόριον των Ελλήνων κατά τά ετη 1770 -1784», Μνημοσύνη 5 (1974 . 1975) 119.
130. Για το στάρι και τους παραγωγούς του που ήταν κυρίως οι Τούρκοι της Πε
λοποννήσου, βλ. Β. Κρεμμυδδς, Το εμπόριο, δ.π., σ. 174-178 και άλλου (ευρετήριο).
Βλ. επίσης Βασ. Παναγιωτόπουλος, «από το Ναύπλιο», ό.π., σ. 48 - 56. για το εμπόριο,
του σταριού τον 18ο αϊ. βλ. Σπ. Άσδραχάς, «Αγορές και τιμή του σιταριού στην Ελ
λάδα το IH' αιώνα», στον τ. Οικονομική δομή, δ.π., σ. 547 - 574.
131. Είναι τά πιάστρα της Σεβίλλης από τά ισχυρότερα και περιζήτητα νομί
σματα στο χώρο της Ανατολής, τά όποια όπως αναφέρει ό Μπωζούρ, Πίνακας, ο.π.,
σ. 249, κόστιζαν 3 γρόσια και 12 παράδες.
132. Το νόμισμα αυτό πρέπει να ταυτιστεί με τον «Ούρουπιέ», που αναφέρεται
από τον Νικ. Παπαδόπουλο, Έρμης ό Κερδώος, τ. Β', μέρος Β', Βενετία 1817, σ. 438.
133. Πέρα από τίς συγκεκριμένες ανάγκες τού ισοζυγίου που λόγω της ανελαστι
κότητας της αγοράς έκλινε πάντα υπέρ των εξαγωγών, η εισαγωγή νομίσματος στις α
γορές της Ανατολής εξυπηρετούσε και άμεσους κερδοσκοπικούς λόγους γι' αυτό κοί
πριν να καταλήξει στην αγορά προϊόντων περνούσε από διάφορες φάσεις αλλαγής με
αλλά νομίσματα : βλ. Σπ. Άσδραχάς, Οικονομία, ο. π., σ. 187. — Jose Gentil da Silva,
« η οικονομική και η κοινωνική ιστορία της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Με
σογείου», στον τ. Η Οικονομική δομή, δ.π., ο. 356.—Ν. Σβορώνος, «Η νομισματική
κυκλοφορία στην Τουρκοκρατία», Έπιστ. Έπετ. της Φιλοσοφικής σχολής τον Παν/μίον
Θεσ/κης 19 (1980) 312
134. Για τίς εισαγωγές υφασμάτων βλ. Β. Κρεμμυδάς, Το εμπόριο, ο.π., σ. 129138 και αλλού (ευρετήριο). 'Επίσης Σπ. Άσδραχάς, Οικονομία, ο.π., σ. 187.—J. G. Da
Silva : « η οικονομική», ο.π., σ. 353.
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ψει στους Ευρωπαίους να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος από το έλλειματικό
εμπορικό ισοζύγιο που κλίνει τουλάχιστον ως τα μέσα του 18ου αϊ. σε
βάρος των εξαγωγών τους προς την Ανατολή, χωρίς φυσικά αυτό να ση
μαίνει ότι τα κέρδη δεν είναι μεγάλα για τα ευρωπαϊκά έθνη.
Η κατάσταση αυτή σε μικρογραφία βέβαια δίνεται ανάγλυφα και στην
περίπτωση της εταιρείας, δπου τα υφάσματα που προωθούνται στην Ανα
τολή θα κληθούν να εξασφαλίσουν κάποια Ισορροπία στο εμπορικό ισοζύ
γιο δεδομένου ότι η αγορά της Πελοποννήσου δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη
απορροφητικότητα. 135 Ή δ η από την εποχή της πρώτης εταιρείας οι Ταρωνίτης - Θεοτόκης επιχείρησαν να προωθήσουν στην αγορά της Μάνης
υφάσματα μέσω του εμπορικού πράκτορα τους στην Κέρκυρα, Βενετάντου : 136
η επιχείρηση αυτή τελικά δεν προχώρησε γιατί δεν απέδωσε θετικά απο
τελέσματα, αν λάβουμε υπόψη μας τις αναφορές του Χαμόδρακα. 137
Έτσι η προσοχή των συντρόφων στρέφεται προς την Κωνσταντινού
πολη 138 οπού αποστέλλονται βενετσιάνικα αλλά κυρίως φλωρεντινά υφά
σματα μέσω του Ν. Φραγγελά από το Λιβόρνο -139 η προώθηση τους γίνεται
135. Παρά τους λόγους που προβάλουν οι Χαμόδρακας - Γεωργίβαλος ως αιτία
της αποτυχίας στη διάθεση υφασμάτων στην αγορά της Μάνης, ότι δηλ. αυτά δεν τα
συνηθίζει ό κόσμος στην περιοχή αυτή, είναι εξακριβωμένο ότι τά υφάσματα παρου
σιάζουν πτωτικές τάσεις που οφείλεται στον κορεσμό της αγοράς από παρόμοια είδη :
βλ. Β. Κρεμμυδάς, Το εμπόριο, ο.π., σ. 130-138 και άλλου (ευρετήριο) και Σπ. Άσ
δραχάς, Οικονομία, δ.π., σ. 187.
136. Ανταποκριτής του οίκου Ταρωνίτη - Θεοτόκη στην Κέρκυρα πιθανώς ανή
κει στην οικογένεια, που μέλη της μαρτυρούνται και από άλλες πηγές : βλ. Ευτυχίας
Δ. Λιάτα, «Μαρτυρίες για την πτώση τ' Άναπλιού στους Τούρκους (9 Ιούλη 1715)»,
Μνήμων 5(1975), σ. 107, 114, 133, 147. — Δημ. Χ. Γκάφας, «Έλληνικαί εξαγωγαί
κατά τάς αρχάς του 18ου αιώνος κατ' άνέκδοτον έμπορικήν αλληλογραφιαν», άνάτ. από
την Έπιθεώρησιν
'Εμπορικού
Δικαίου ΚΔ' (1973) 316-334.
137. Στάμπα Al Laudo σ. 11, έπιστ. της 13 Αύγ. 1733 : γράφει ό Δημ. Χαμόδρα
κας από το Μυστρά στους Ταρωνίτη - Θεοτόκη και σ. 17, έπισι. της 12 Νοεμβρ. 1733 :
γράφει ό Γ. Γεωργίβαλος από το Μυστρά στους Ταρωνίτη - Θεοτόκη.
138. η εισαγωγή φλωρεντινών και γενικότερα ιταλικών υφασμάτων στις αγορές
της Ανατολής είναι συνεχής για πολλούς αιώνες : βλ. Φ. Μπωζούρ, Πίνακας, ο.π., σ.
205, 207-213 όπου και αναλυτικές πληροφορίες για τις διάφορες ποιότητες υφασμάτων.
Ljuben Berov, « ο ι μεταβολές των τιμών στο εμπόριο της Τουρκίας με την Ευρώπη (ΙΣΤ' ΙΘ' αιώνας)», στον τ. Οικονομική οομή, δ.π., σ. 535, 537.
139. Η προώθηση εμπορεύματος μέσω του Λιβόρνου είναι ευνόητη άφού το λιμά
νι αυτό είναι σχετικά πολύ κοντά στην Φλωρεντία, ένώ παράλληλα οι ναυτιλιακές γραμ
μές από την πόλη αυτή παρουσιάζουν μεγαλύτερη πυκνότητα, γιατί οι Άγγλοι, που αν
ταγωνίζονται τους Γάλλους για την κυριαρχία στην Μεσόγειο, έχουν διεισδύσει στην
αγορά του Λιβόρνου και την έχουν καταστήσει ορμητήριο των εμπορικών τους εξορμή
σεων : βλ. Γ. Λεονταρίτης, « Ε λ λ η ν ι κ ή » ό.π., σ. 38.—J. G. Da Silva, « η οικονομι
κή», ό.π. σ. 350.
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είτε απευθείας είτε μέσω της Σμύρνης και η διάθεση τους στην Πόλη εξα
σφαλίζεται από τους Στ Πατερακη 140 και Άναγν Παπαδουκακη
Την αποδότικότητα των υφασμάτων στις «πιάτσες» της Ανατολής
έχει συλλάβει καλά και ο Χαμόδρακας με την εμπορική διορατικότητα
που τον διακρίνει επιμένει141 ιδιαίτερα για να αποστείλουν οι σύντρο
φοι της Βενετίας προσθετές ποσότητες υφασματοιν, τονίζοντας τους ότι
το κέρδος από το εμπόριο αυτό ανέρχεται σε 25 - 30 % η βεβαιότητα του
κέρδους τον ωθεί μάλιστα ως το σημείο να προτείνει στους Ταρωνιτη Θεοτόκη συνεργασία, σε άλλο πια επίπεδο, έκτος της εταιρείας, προσφέ
ροντας τους ό ίδιος κέρδος 25 % για το εμπόριο υφασμάτων Στην πρόταση
του αύτη επανέρχεται αργότερα και για ενίσχυση των επιχειρημάτων του
αναφέρει τα ικανοποιητικά οφέλη από την διαχείριση του Πατερακη 1 4 2
Οι αναλυτικοί λογαριασμοί που υποβάλλουν οι δυο πράκτορες στην
Πόλη (βλ εγγρ Ε 1)2 , 3 και Πιν VII) μας δίνουν την δυνατότητα να επιση
μάνουμε τις όλες φάσεις της διεξαγωγής του εμπορίου αύτού
Τα υφάσματα που στέλνονται εΐναι ταμπινια, μουαρεδες, χρυσά, ατλά
ζια, καναβοπανα) πουλιούνται σε "Ελληνες της Πόλης Πατερακης, Ά ν τ
Ροδοκανακης, Χριστοφής Ζιρλής, Μανόλης Βαρτζακης, χατζή Γιωργής Νικολός Γκικας, Ά ν τ Καβαράς (,)
Συνολικά αποστέλλονται από το 1734-1736 υφάσματα άξιας 31798
ασλανιων τα όποια πουλιούνται για 36340 άσλανια, (από τα όποια έχουν
αφαιρεθεί τα έξοδα και η προμήθεια των πρακτόρων) και αφήνουν καθα
ρό κέρδος 4542 άσλανια δηλ κέρδος 14,3%, στο όποιο άν προστεθεί η
προμήθεια των μεσαζόντων (781 ά σ λ ) ανέρχεται σε 16,7% οι εισπρά
ξεις από τα υφάσματα συμφωνά με τους λογαριασμούς των δυο πρακτό
ρων αποστέλλονται στο Θεόφιλο Γεωργιβαλο, και προφανώς είναι στα
χέρια του ένα μέρος του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν οι εξαγωγές λα
διού και βελανιδιοδ από την Πελοπόννησο, που έχει αναλάβει να πραγ
ματοποιήσει ό Χαμόδρακας
5 Άλλες εισαγωγές Έκτος από τα υφάσματα και τα προϊόντα του
Πιν VI που αποτελούν όπως είπαμε παραπάνω το κύριο προιον εισαγω
γής με κύριο προορισμό διάθεσης την Κωνσταντινούπολη, οι αποστολές
140 ΒΛ εδω σημ 31 Για τον ρολό των Χιών έμπορων στη διακίνηση των υφα
σμάτων απο την Σμύρνη στην εσωτερική αγορά, βλ Σπ Αοδραχας, «Άγορες», ο π ,
σ 560
141 Ισως στην επίμονη του Χαμόδρακα να έχουμε μια μαρτυρία για την στροφή
του ντόπιου έμπορου στην εκμετάλλευση της εσωτερικής αγοράς και στην απολαβή κερ
δών απο την εκμετάλλευση αυτή βλ Σπ Ασδραχας, «Προβλήματα», ο π , σ 35
142 Στάμπα 30, σ 9, έπιστ της 5 Δεκ 1734 γράφει ο Δημ Χαμόδρακας από το
Μυστρα στους Ταρωνιτη - Θεοτόκη
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από τη Βενετία άλλων προϊόντων παρουσιάζει αναλογικά ένα μέγεθος που
κινείται σε μέτριο επίπεδο- αυτό φυσικά είναι το γενικό πλαίσιο της αγο
ράς του Μοριά, που παρουσιάζει πάντα και ίδίως στις αρχές του 18ου αιώ
να μικρή ικανότητα απορρόφησης δυτικών προϊόντων, την οποία επιτείνει
και ό έντονος ανταγωνισμός των ενδιαφερομένων εθνών.
Τά έγγραφα της εταιρείας, ανάμεσα στα όποια υπάρχουν και δύο φορ
τωτικές, μας παρουσιάζουν εισαγωγές αξίας 7410 άσλανιων. Βέβαια εΐναι
αδύνατο να επισημάνουμε αναλυτικά τά εισαγόμενα προϊόντα, γιατί στις
φορτωτικές συνήθως αναφέρονται σε πολύ γενικές γραμμές 143 τα προ
ϊόντα, και μόνο για ορισμένα είδη έχουμε ειδικότερη περιγραφή· πάντως
και από τις φορτωτικές (δείγμα φορτωτικής, βλ. Παράρτ. εγγρ. Δ') και από
διάσπαρτες πληροφορίες εντοπίζονται τα παρακάτω είδη :
γυαλικά Βενετίας (Μουράνο) - καθρέφτες
πανιά σε μικρές ποσότητες
είδη κουζίνας (καζάνια, χύτρες, μαστραπάδες, τρίφτες, τηγάνια, πιροστιές)
τραπεζάκια καρυδένια
φλάσκες γυάλινες
όπλα
νήματα της στάθμης
καναβάτσινα σακκιά
χαρτί για γράψιμο - βιβλία
καμπάνα εκκλησίας :
βιτριόλι

Και μια σειρά από αλλά εϊδη που περικλείονται στο γενικό χαρακτη
ρισμό «διάφορα εμπορεύματα».
Το υπόλοιπο άνοιγμα ανάμεσα στις εισαγωγές και εξαγωγές καλύπτε
ται πάντοτε με την εισαγωγή νομίσματος 144 . Στην περίπτωση της πρώτης
εταιρείας έχουμε εισαγωγή 2000 τσεκινιών, ενώ στη δεύτερη η ανάγκη
αυτή καλύπτεται και με την εισαγωγή χρήματος —είναι τά 1000 τσεκίνια
(3333 άσλάνια) που παίρνει ό Χαμόδρακας με την υπογραφή της συμφω
νίας, καθώς και αλλά 500 τσεκίνια που παίρνει ό Χαμόδρακας από οφειλέ
τες των Ταρωνίτη - Θεοτόκη (Δ. Παλαιολόγος)— αλλά και με τις άλλες
εμπορικές πράξεις με Γάλλους εμπόρους, μπιντάτ, Τύνιδα που συντελούν
στην διευκόλυνση των χρηματικών αναγκών της εταιρείας.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της αποστολής νομίσματος από
τον Ν. Φραγγελά, 141 όπου βλέπουμε να εξελίσσεται ό μηχανισμός που
143. Στάμπα 30, σ. 24, 25, 31 - 43 οπού οι φορτωτικές.
144. Γενικά για αίς εισαγωγές νομίσματος βλ. Β. Κρεμμυδας, το εμπόριο, ό.π.,
σ. 110-120 και άλλου (ευρετήριο). — Σπ. Άσδραχάς, «Προβλήματα», δ.π., σ. 35. —
του ίδιου, «Ζητήματα οικονομικής ιστορίας της τουρκοκρατίας», Αντί τ. Α', τχ. 41
(20 Μάρτ. 1976), σ. 21.
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μειώνει κατά κάποιο τρόπο την δυσμενή κατάσταση που δημιουργείται
σε βάρος των δυτικών εμπόρων με τις αποστολές χρήματος : πρόκειται
βέβαια για το εμπόριο χρήματος από το όποιο βγαίνουν πάντα κερδισμένα
τα νομίσματα των δυτικών κρατών έναντι του συνεχώς ύπότιμούμενου τουρ
κικού νομίσματος.
Ακόμα σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός
ότι παρόλες αυτές τις ευνοϊκές ρυθμίσεις ό Χαμόδρακας βρίσκεται μερικές
φορές στην ανάγκη να δανεισθεί χρήματα από Εβραίους και Τούρκους
τοκογλύφους, πράγμα που οπωσδήποτε φανερώνει την δυσκολία στην διά
θεση ρευστού χρήματος.
6. Τα έξοδα : Τα έξοδα 145 της εταιρείας είναι από τά πλέον αμφιλεγό
μενα σημεία των λογαριασμών : στις διάφορες φάσεις των προτάσεων και
αντιπροτάσεων έχουμε μεγάλες αποκλίσεις κάθε φορά, άφού σύμφωνα με
τον πρώτο λογαριασμό που υποβάλλει ό Χαμόδρακας τα έξοδα είναι
11126 άσλάνια, (η 21,5%) στον δεύτερο αναθεωρημένο που υποβάλλει ό
ίδιος το ποσό έχει πέσει στα 10255, (η 19%) ενώ οι αντιπροτάσεις των
Ταρωνίτη - Θεοτόκη συνοψίζουν το ποσό αυτό στις 7337 άσλάνια. (βλ.
Παράρτ. εγγρ. Ζ').
Πάντως πέρα από την ασυμφωνία αυτή, που δημιουργείται κάθε φορά,
οχι από την μη παραδοχή ορισμένων πηγών εξόδων αλλά από την ασυμ
φωνία ως προς το ποσό που αντιστοιχεί στην κάθε πηγή, τά κύρια έξοδα
(βλ. και ποσοστά εξόδων στους Πίν. II, ΙII, V, VI, VII) που επιβαρύνουν
τις εξαγωγές ανήκουν σε δύο κατηγορίες :
α' Ν ό μ ι μ α έ ξ ο δ α
Τελωνείο
Μπιντάτ και Γιουμπρούκι
Προξενικά δικαιώματα
Ταχυδρομικά έξοδα
Έξοδα για την φύλαξη του εμπορεύματος
Διατροφή του υπηρέτη του Χαμόδρακα
β' έ κ τ α κ τ α έ ξ ο δ α ( μ π α ξ ί σ ι α )
Δώρα στον βοϊβόδα και τους αγάδες
Δώρα στους καπετάνιους των πλοίων

Σ' αυτά πρέπει να προστεθούν και αλλά μικρότερα έξοδα που αντι
προσωπεύουν γραφική υλη, κερί, χρήματα που τους κλέβουν ληστές και
κυρίως ένα μεγάλο ποσό, το μεγαλύτερο όλων που αντιπροσωπεύει τους
τόκους για τα δανεικά χρήματα, καθώς επίσης τά έξοδα το ναύλο και τα
ασφάλιστρα.
145. Για τα έξοδα βλ. Β. Κρεμμυδάς, Το έαπόριο, δ.π., σ. 233 - 235.
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Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι τα έξοδα που αντιπροσωπεύουν
τα δώρα στους αγάδες (χρήματα και διάφορα είδη, κυρίως όπλα) είναι
πάντα μεγαλύτερα και από τα προξενικά δικαιώματα αλλά και από τα τε
λωνειακά, και μάλιστα δεν αμφισβητούνται ποτέ από τους διαδίκους.
Ωστόσο, νομίζω, ότι πάντα στο πεδίο αυτό υπάρχει η δυνατότητα να
οφεληθεί περισσότερο από τα καθιερωμένα ό Χαμόδρακας, γιατί, πέρα
από τις σταθερές απότιμήσεις, η ελαστικότητα των πηγών εξόδων είναι
τόσο μεγάλη που επιτρέπει να προστεθούν κάθε φορά έκτακτες δαπάνες,
όπως στην περίπτωση του πρώτου λογαριασμού του Χαμόδρακα, όπου
τα έξοδα που αναφέρει για δεήσεις στην Χρυσοπαντάνασσα για να προ
στατεύσει τις αποστολές προϊόντων, ξεπερνούν το ποσό που καταβάλλε
ται για το τελωνείο έπί των εξαγωγών βελανιδιού.
Στην περίπτωση των εξόδων επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν εντάσ
σονται τα έξοδα των εισαγωγών υφασμάτων γιατί υποβάλλονται ξεχωρι
στοί λογαριασμοί γι' αυτά από τους πράκτορες στην Πόλη, στους οποίους
έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε λεπτομερώς τα έξοδα των
εισαγωγών που ανέρχονται περίπου στο 17,8% επί της αξίας των διατιθε
μένων είδών. (βλ. Πίν. VII)
*
* *
Στα πλαίσια που προσπαθήσαμε να επισημάνουμε παραπάνω, κινήθηκε
η εταιρεία ανάμεσα στον εμπορικό οίκο Ταρωνίτη - Θεοτόκη και τον οίκο
των Αθηναίων αδελφών Γεωργίβαλων τα κέρδη της εταιρείας αυτής στην
ακριβή προσέγγιση τους είναι υπόθεση δύσκολη γιατί υπάρχουν διαφορε
τικές εκτιμήσεις από κάθε πλευρά. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχει κέρδος
αρκετά ικανοποιητικό όπως προκύπτει και από τις μαρτυρίες των Γεωργι
βαλων και ένα άνοιγμα υπέρ των εξαγωγών που πρέπει να καταβάλουν
οι Ταρωνίτης - Θεοτόκης στους συντρόφους τους της Ανατολής. Από
τους λογαριασμούς της εταιρείας είναι αδύνατη η συνολική αποτίμηση
του καθώς δεν εντάσσονται οι χειρισμοί και τα αποτελέσματα των εμπο
ρικών διαδικασιών που πραγματοποιήθηκαν στην «πιάτσα» της Βενετίας
από τους Βενετούς εμπόρους.
Η ανάλυση των στοιχείων της εταιρείας όπως πραγματοποιήθηκε
σε χονδρικές γραμμές, μας δίνει την δυνατότητα να εντάξουμε στην προ
βληματική μας και τους άλλους παράγοντες που δρουν παράλληλα με τους
κυρίαρχους στην Μεσόγειο Γάλλους την εποχή αυτή. Και προς την κατεύ
θυνση αυτή, πιστεύω ότι υπάρχει ανοιχτό το ερευνητικό πεδίο για να από
τιμήσουμε μέσα από διαδοχικές ερευνητικές προσεγγίσεις το σύνολο της
εμπορικής πράξης και των άλλων εθνοτήτων αλλά και της αναμείξεως σ'
αυτήν του ντόπιου στοιχείου.
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Η παρουσίαση και ερμηνεία στοιχείων περισσότερο αναλυτικών και
πλησιέστερων στην εμπορική πράξη —όπως πραγματοποιείται στην εξω
τερική αλλά κυρίως στην εσωτερική αγορά— από εκείνα που μας παρέ
χουν τα επεξεργασμένα στοιχεία των επίσημων εμπορικών φορέων, νομί
ζω ότι έχει πολλά να προσφέρει στη συνολική γνώση του οικονομικού
φαινομένου και μάλιστα κατά την εποχή που αμέσως οδηγεί στην επανά
σταση του '21.
Η εντόπιση και εξέταση της λειτουργίας μιας εμπορικής εταιρείας
η σύνδεση του τοπικού μεταπράτη με τον έμπορο της παροικίας, η προώ
θηση εμπορεύματος και η διάθεση του στους δυτικούς εμπόρους, η ενοι
κίαση φορολογικών προσόδων, η εισαγωγή βιοτεχνικών ειδών και χρή
ματος είναι μερικά από τα προβλήματα που θίγονται στην παρούσα ερ
γασία. Βέβαια η αποτίμηση της σημασίας των , παραγόντων αυτών δεν
είναι δυνατόν μέσα από τα πλαίσια της εργασίας αυτής, να οδηγήσει σε
γενικά συμπεράσματα και να δώσει οριστικές απαντήσεις στα οικονομικά
προβλήματα της εποχής, που χρειάζονται καθολικότερη αντιμετώπιση και
οπωσδήποτε συνεχή αποδεικτική διαδικασία. Αντίθετα, νομίζω, ότι σε
γενικές γραμμές η λειτουργία της εταιρείας ορίζεται από τους εμπορικούς
κανόνες που έχει επιβάλει η δυναμική της ευρωπαϊκής οικονομικής συμ
περιφοράς.
Παράλληλα όμως, μέσα από τα έγγραφα της εταιρείας στη μορφή
που τα έχουμε σήμερα, παρουσιάζεται χαρακτηριστικά η δράση του γη
γενή παράγοντα, η συμβολή και η εμπλοκή του στην έμπορομεσιτική
πράξη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ενισχύονται ορισμένες υποθέσεις
σχετικά με την διαστρωμάτωση και λειτουργικότητα του πλέγματος εκεί
νου, που μέσα από μια σειρά διεργασιών, συμμετέχει και ως ένα βαθμό
ορίζει με την παρουσία του τις εμπορευματικές διαδικασίες της εποχής.
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»

»

Μάνη

»
»
»
»
»
»
«
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Διαθέτης
Κολοκούβερος
Τρουπάκης
Ί ω . Παπαδάκης
Γαϊτανάρος
Ά λ έ ξ . Στάνος
Παναγ. Ρωμάνος
Παπαγιάννης
Πολυχρ. Γιατράκος
Κων/νος Σοτάλης
Νικ. Καραμαλάκης
Παναγ. Ματθαιάκης
Νικ. Γραμματικάκης
Άνδρεανάκης
Sumairo
Γιάννης Μαρκάκης
Caramani
Μ. Θεοδωρόπουλος
Cazzi Casanogli
Νικόλ. Κουνουπιώτης
Memisaco Carachi
Νικολός Σαλιβαράς
Μανόλης Σπιτάκης
Γιώρ. Κολομπάτσος
Σταμάτης Ρακαλης
Άποστ. Άργείτης
Παναγιώτης Δόξας
Ali Cozza
Braimi Lairinga
Αντώνης Σπιτάκης
Deride Rallia
Ali Murasso

—
Γιώρ. Κολομπατσος
Ηλίας Λάσκαρης
Μαν. Πολυμενάκης
Κωνσταντής Δόξας
Παν. Γραμματικάκης
Ά π ο σ τ . Άργείτης
Νικ. Κουνουπιώτης
Ali Cornino
Θεοδ. Τάκιατζης
Deride Darà
Δημήτριος Κουρης
Θεοδ. Κραμουσας(;)
Δημήτρ. Κιβάνης(;)
Δημ. Γκορανίτης
Μπαλάσης Κιβάνης(;)
Ά ν α γ ν . Άλιφεράκης
Άναγν. Παπαδάκης
Παναγής Ρωμάνος
Κονόμος Νίκας
Νικ. Καραμαλάκης
Παν. Ματθαιάκης
Νικ. Γραμματικάκης

Ποσότητα
(σε βαρέλες)
672: 5 -τ

Τιμή
ασλάνια άσπρα

Αξία
άσλάνια άσπρα

Ι 6:

4287 :

45

1-1081
408 : 5
42:27
10
9
8
33 : 23
216 : 5
69
3 : 28
13
13:37
1 2 : 24
200
25
15
2 : 10
300
128 : 14
126 : 33
40:
24
32
45 : 4
40: 6
116
2:32
5 0 : 11

J

6 : 45
4
90_
Ι
4 :
ι
Ι 4:
30
!
4 : 24 '
ι
!
5
Ι
,
30 Ì
Ι 5:
!
30 !
Ι 5:
S
ι 4
Ì
ι
ι- 673 Ι 4
60 | - 4 : 1 1 7 |
ι
ê 4
60
4
Ι
Ι 5
'
60
\ 4:
ι
5
' 5
~
! 5
—
—
5
110
5
30
5
ι 5
- 905 ι 5
-5:8
4
60
90
' 3
'
ι 5
4
ä
_
4
1
Ι
386
6
60
i
280
7
105
'
43
Ι 4
1
60
4
60
35
4
32
4
30
40
4
60
4
70
25
Ι 4
70
ι
:
4
20
6
90
!
43
4
25
6
60
60
4
60
35
4
40
40
4
60
ί 4
32:24
45
25
4
60
15
ι 4
30
30
4
30
30:37
4
90
6
4
90
|
88 :43
! 5
30
ι
196 : 18
! 5
20
|
69:34
Ι 5
i
„

2604
202
40
38
33
167
1134
365
14
50
53
50
1000
112
75
11
1500
761
696
200
120
160
202
150
580
10
201
2509
2005
172
270
140
136
160
275
114
25
204
112
270.
151
180
142
112:
63
93
154
28
466
1014
348
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:
:
:
:
:
:
:
:

22—
' - 6891 : 45
22—
21
30 |
30 ί
72 !
38 '

Ι

112 !
45 !
| - 3347: 8
15
ι

Ι
:

60
ι

:

5~

:
•

78
52 \

—

- 4583 :22
105 '
50
52
80
17—

Ι

10
30
60
80

[

21
60
90
60 ι
7
60 '
90 ι
65
65

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 2 (συνέχεια)
Περιοχή

1

'
Μάνη
»
»
»
»
»
»
»
»
·»
»
• »

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
))
»

ι
ι
|
i

Διαθέτης

Ποσότητα
(σε βαρέλες)

Cassanogli
12
'Αντώνης Σπιτάκης
121
Memisacco Garachi
73
Ramasanachi
40
παπα-Στρατής
9
Ahmet Passa
233
Ι Μανόλης Σπιτάκης
141
j Παναγιώτης Δόξας
56
Ι Στρατ. Καπετανάκης
9
| Δημήτριος Καφετζής 119
ι Μιχάλης Λάσκαρης
9
| Γιώργος Στρατάκης
100
! Στρατήγης Ροκάκης
152
Ι Ιωάννης Δόξας
8
i Δημ. Παλαιολόγος
89
! Σαράντος Ψωμάς
22
! Ίωάν. Καραγκιόζης(;) 41
j Γ. Οΐκονομόπουλος
76
j Νικόλ. Βατικιώτης
25
Ι Δημήτριος Λαλούσης
26
Ι Θεοδ. Τάκιατζης
54
ι Γιαν. Παλαιολόγος
95
ι Νικ. Σαλιβαρας
175
| Γιωρ. Λογγανικιώτης
33

,
Τιμή
ι άσλάνια άσπρα

) 5
5
5
Ι 5
5
24
! 5
29 1-2824
5
19
5
16
5
15
ι 5
21 |
6
7
6
Ι 6
6
31
6
, 6
33 ,
ί 6
11
6
15
! 6
15 ι
Ι 6
39 ι
! 6
ί 6
18 Ι
Ι 6
! 6
37
1
40

15

30
15
20

60
48
48
48
60
60
60

Αξία
άσλάνια άσπρα
60
624
365
204
45
1225
746
282
46
616
56
600
912
148
537
132
| 296
495
115
806
351
617
1139
ι 214
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105 |
21 1-15273:67
80 ,
5
75
105 ι
ι
60 ,
93
55 ,
72 !
48 |
60 ,
90

ΠΙΝΑΚΑΣ II
Λάδι : Διάθεση σε Γάλλους έμπορους
ΕΞΟΔΑ

(αγορά προϊόντος)

Ημερομηνία | Ποσότητα1 Τιμή
| σε | άσλάνια
αγοράς Ιβαρέλες| παράδες

Αξία
|
άσλάνια |
παράδες |

10/11/1736 | 1600

| 7:

20

19000

18/12/1736
18/ 3/1737
»

|
|
|
Ι

8
7 : 20
8
5 : 10

8000
7500
8000
2782

i 7 : 30
| 7 : 20

7750
11250

»
»
»

|
|
|
|

1000
1000
1000
530

| 1000
| 1500
| 500

Σύνολο
8130
"Αλλα έξοδα :

| Π : 37]

Προέλευση

| Osman aga (μέσω
'Αρκαδίας
Ι îarozzi)
|
»
»
| Αθήνα
| Osman aga 'Αρκαδίας
: 5 | Αρκαδία (μέσω Barozzi)

Ε Σ Ο Δ Α (διάθεση προϊόντος)
Ήμερομηνία ΙΠοσότητα| Τιμή | 'Αξία |
| σε | άσλάνια | άσλάνια | Αγοραστής
διάθεσης Ιβαρέλες | παράδες | παράδες |
21/7/1736
28/8/1736
»
»
»
20/6/1737

Σύνολο
| Αθήνα
| Κ.αλαμάτα:Άλέξ. Στάνος
-Φωτεινός
'Έξοδα

3962 : 5 |

| 1500
! 1500
j 1130
| 2000
| 1200
[800

750
300
632
166

20
10
18
15
35
15

|
|
|
|
|
|

11250
12375
9548:5
16750
9450
5900:5

63093
ΚΕΡΔΟΣ
,.
η
%

— έξοδα 3%
—
* μέση τιμή

Γενικό Σύνολο

7:
8
8
8
7
7

8130 τιμή 8 άσλ.* 65273

μέσ. τιμ.7,5 61245

μεσιτικά Κολλυβοδιάκου
προμήθεια Barozzi

|
|
|
|
|
|

63093

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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.

2180
3,5

| Surdon
|
»
|
»
|
»
| Rinaldo
|
»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙχ
Λάδι : υπενοικίαση φόρου μπιντατ
Ημερομηνία
αποστολής

1

15/8/1735

Ι Δημ. Χαμόδρακας

»
»
»
»

15/10/1735
3/9/1735
15/3/1736

»

15/3/1737

»
»
»
»
»
»
»
»

Άξία
Ι Αποδέκτης | Ποσότητα Ι Τιμή !
η αγοραστής (σε βαρέλες) (παράδες | άσλάνια άσπρα

'Αποστολέας

|
|
'
Ι
!

Δημ. Παλαιολόγος
'Ηλ. Γραμματικάκης
Γιαννάκης Κεχρής
Παπάζογλης
Δημ. Χαμόδρακας

|
|
|
Ι

Παν. Cheimisso( ;)
Γιαννάκ. Κρεββατάς
Μπενιζ. Δόξας
Δημ. Χαμόδρακας

ι
|
Ι
Ι
|

Ή λ . Γραμματικάκης
Μπενιζ. Δόξας
Παπάζογλης
Rinaldo
Δημ. Χαμόδρακας

ι Ταρωνίτης- ,'
| Θεοτόκης
| [Βενετία]
ί
Ι
»

Ι
Ι

673
96
116
55
200
905

| Ταρωνίτης| Θεοτόκης
|

1000
820
430

Paul. Leotard

»

»

|

ΤαρωνίτηςΘεοτόκης
[Βενετία]

»

! [Γαλλία]
| Rinaldo
Bonalfin
| »
»
! Rinaldo (από Γεράκι) Ι [Γαλλία]

807:

72

Ι

»

Ι

48

2824
95
820
204
928
1200
1020
1200

[
|
Ι

, Σύνολο

12586

» ι
» Ι

!
i

!
Ι
Ì

»ι

40 ,
48 !

Ι

38 |
48 |

» Ι

115
139
66
200
1086

:

950
984
516

Ι

» Ι 3388
114
))
)>

'

ι

ι

ι

40 |
38 ί
48
35 |
36

Ι

ί

983
204
886:
440
892:
1080:

13851 :

15
60

47

— Μερίδιο Ί ω . Μελέτη

ΕΞΟΔΑ

1040
Αγορά φόρ. 16 πουγιάχ500 άσλ. 8000
—, Δώρα στον πασά 4 » Χ 500 » 2000
250
Διάφορα έξοδα
. . 340
—
11630
Σύνολο
Κέρδος

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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11630
2221 η 16%

ΠΙΝΑΚΑΣ HL
Λάδι : υπενοικίαση φόρου μπιντάτ
Ημερομηνία
αποστολής

10/5-9/6/1735
18/8/1735

»
»
»
»

3/9/1735
1736
12/3/-7/4/1736

»
»

23/2/-5/3/1737

»
»
»

68-27/3/1737
21/3-4/4/1737
25/3/1737

»

15/3-26/4/1737

»
»
»
»
—

Ι
ι

'Αποστολέας

ι Ποσότητα

| Τιμή Ι Α ξ ί α
(σε βαρέλες) | (σε
](σε άσλάνια)
|(παρά- Ι

'Αποδέκτης

'

ι

| Leotar-Pon
1
Δημ. Χαμόδρακας
1 καπ. Taraculi& ναύτες
Ι Δημ. Παλαιολόγος
Ι Ή λ . Γραμματικάκης
| Παπάζογλης
ί Παναγ. Cheimisso(;)
I Caraoglani (Μπ.Δόξας)
| Γιαννάκης Κρεββατάς
| Γιώργος Βαρσάμης
| Μπενιζ. Δόξας
Ι Arnaud
Μπενιζ. Δόξας
| Παπάζογλης
Ι καπ. Ί ω . Μελέτης
I Rainaud
ι
»
I Chazi Cussemaga
Ι Μπουκιλάκης( ;)
Ι Μπενιζ. Δόξας
| Σταμ. Κρεββατάς
| Δημ. Χαμόδρακας
j Γ. Βαρσάμης
Ι Ά ν δ ρ . Μανουσάκης
| παπα-Σιάνης (;)

ι [Γαλλία]
| Ταρωνιτης-Θεοτόκης
| [Βενετία]

1 δες)

!
ι

»
»

ί

—

Ι

—

I

—

j [Βενετία]
S Leotar
j [Βενετία]
, [Γαλλία]
j [Βενετία]

«
B

i

Ι [Γαλλία]

Ι

»

1 Rainaud
Pon

,

»

»
»
»

»

Rainaud

762 : 38
668
108 : 38
93 : 4 4
105
2 0 0 : 39
1331
145
8 0 4 : 15
41 : 14
306 : 23
1580
847
116
17
1359
1908
1220
154
603 : 15
481 : 11
46:33
14
146
26

Ì
Ι

46
48

i )>

!
Ι

»
»

1

»

|
|

40
48

»

Ι

»

ι

»

|

48

Ι
|
Ì

»
40
»

40
Ι

»

Ι

»

ί [32]
!
35

Ι
!
ι

»
»
»

ê

»
40

i
Ι
|
|
|
,
Ι
|
Ι
|
Ì
!
ι
[
i
1

|

1

ι
Ι
!
Ι
ι

880
801
129
112
126
241
1594
145
965
49
367
1580
847
116
20
1359
1908
1220
123
528
420
41
12
128
26

ι

[15/10/1735]
[15/3/1737]

Ι Δημ. Χαμόδρακας

Ι

»

I
Ι Ταρωνίτης-Θεοτόκης
1

»

»

13085 : 30 Ι
905
2824
16814 : 30

!

48

»

| 13638
| 1086
| 3388
18112

1

ΠΙΝΑΚΑΣ IV
Βελανίδι : αποστολές στη Βενετία

*
ω

CL

Ö

ι Ρ
! '<
ι
α.
t-»

W

Ημερομη
νία απο
στολής

i

10/12/1732

I

23/ 3/1735
17/ 9/1735
15/10/1735
20/ 1/1737

»

!
-

Ι
j Ποσό- i Τιμή
•Αϊ ία
Ι τη τα | άσλ. ασπ. άσλ. ασπ.
Προέλευση
](σε miaι
1 ra)
!
I

I

400

4

194
227
281
278
233

3
3
3
3
3

30

!

1700

-

ι

1 Fr. Carion
| Ant. Taraculi
I G. Sbrignadello
] Ant. Vianello
i Is. Bedolin

ι ffl
I

Καπετάνιος

|
Ì

1213

Σύνολο

1

66
60
60
60
60

688
795
984
973
815

84

4275

84

Ι Γρηγοράκηδες
ι

>>

»
»
»

1
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Ι

Ι

;

ΠΙΝΑΚΑΣ V
'Εμπόριο με Τύνιδα (σύντροφος Γ. Μπομπότσης)
Ε Ξ Ο Δ Α (αγορά προϊόντων)
Ήμερομ. | Εμπόρευμα

10/9/1734 ! Μετάξι καθαρό
»
| » Endria(;)
2/12/1736 i » Καλαβρύτων
Ι » & Δημητσάνας
Γ Αλλα έξοδα :
Ι Έξοδα αποστολής
ΙΔιατροφή-Ένοίκιο
|Ζημιά από στάρι

Ποσότητα
(οκάδες)
285
260
323
323
Τελωνεία -,
3 έτων
Σύνολο

Ε Σ Ο Δ Α (διέθεση προϊόντων στην Τύνιδα)

| Τιμή
Ι Αξία
| ασλάνια | ασλάνια
| άσπρα | άσπρα
|
|
|
!
23%

7:
5:
6:
6:

60
90
60
60

Ημερο | Εμπόρευμα
μηνία |
[

|Ποσό
Τιμή
Ι Αξία
| τητα | ασλάνια j ασλάνια
|Λίμπρ. | άσπρα | άσπρα

12137 : 60
114955
12099 : 60
12099 : 60

1734
| Μετάξι καθαρό | 700 | 4 :
»
| » Endria(;) i 635 [ 3 :
18/3/1737 I » Καλαβρύτ. | 780 | 3 :
Ι » Δημητσάν. [
|

15731 : 20
| 769
! 360
| 250
ι
7111 : 20

1734
»
8/3/1737
»

10
10
30

12867 : 40
12027
[2535

Ι
|20% κέρδ. Ι 460
|16% »
! 224
Ι —
| 234
1
| —
61
Ι
Ι
Ι
Ι
-κέρδ.
»
Ι σκούφοι
i 1200 | —
' 76
i
Ι
Ι
8484 : 40
Σύνολο
"7111 : 20
"Εξοδα
α. εμπορία επί τόπου (Τύνιδα)
1373 :20
β. εμπορία στη Χίο
Στην εταιρεία κέρδος : 686 ασλάνια
Στο Μπομπότση
: 686
»
|Νόμ.(ρουπιέδες°)| [2300]
| σιβιλιάνεςβ
| 1400
i Σιτάρι
Ι —
Ι Κρασί
Ι —

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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ΠΙΝΑΚΑΣ VI
"Αλλες δραστηριότητες της "Εταιρείας
ΕΞΟΔΑ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ι
Ήμερομ. ΓΕμπόρευμα ι
| Ποσότητα
άποστολ. [
|
!
15/8/1735 | Σιτάρι ,

14000 κιλά

!
Ι

ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
| Τιμή | 'Αξία
Ι (άσλά-1 (άσλά| νια) | νια)
|

1

1736

[

Ι

| Έξοδα :

14000

Ήμερομ. |Έμπόρευμα| Ποσό- Ι
άποστολ. |
|τητα

!

Ι 20
ΙΜπιντατ
Ι
Ι'Ασφάλιστρ.
- 16% |
Τελωνείο
1
3%
Ι Προξενείο
|"Αλλα εξ. ιΙ

))

Ι
|
!
i
i
I

J

4/4/1736 |

»

11402

20/7/1735 | Β α μ β ά κ ι |174 μπάλ.=-(με όλα τα εξ.) |7716 : 29
|421,5 καντάρια
ί
[
15/10/1735 | Μετάξι

| 2 κολέτα

!

Ι
|

'Αξία
ασλάνια

ΙΣιβιλιάνες |2647i/ a !100σιβ.-=177άσ. | 4685 ασλάν. -,
!
-η
|
»
j ))
|[1 σ ι β . - 7,1 ρουπ. 1(18740) ρουπέεδ
|
12 παρ.
|ρουπιέδες 3 |9200
449 άσλ.: κέρδος

200
227
33 : 80
120
46
11/1/1736 | Κάνες τουφ | 695

J4688 : 80

Τιμή

11097

|

[1,7 άσλ.]

1198

[1,8 άσλ.]

2577

Ι
ι
ι

i

1. 'Αγοράστηκε στην Τριπολιτσά από το "Αρναούτ Μουσταφά· στάλθηκε στο Ν. Φραγγελά στο Λιβόρνο' ό τελευταίος σε αντάλ
λαγμα στέλνει στην Τύνιδα σιβιλιάνες.
2. Στάλθηκε στη Βενετία από τη Σμύρνη· ένα μέρος του πληρώθηκε με ανταλλαγή με τις κάνες.
3. οι σιβιλιάνες ανταλλάσσονται με ρουπιέδες, οι όποιοι στέλνονται στη Σμύρνη και πουλιούνται προς 12 παράδες ό ένας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α'
["Ιδρυση Α' Εταιρείας : 'Αθήνα, 7 Δεκ. 1732]
Rappresentante il Sig. Nicolò Strati la figura della Dita Taroniti, e Teotochi, hoggi
hanno accordato da una il Signor Giorgio Giorgivalo, e dall' altra il Signor Nicolò Strati
di far compagnia per procedere nella Morea olio, e vallonia per due carichi.
Olio barile 2000, e vallonia miara 400, e scrivere in Venezia d' accordo alla Dita
Taroniti, e Teotochi, perche spediscano due bastimenti per caricar esse mercanzie, ponendo
ogni parte la metà del capitale di quanto importasse il sudetto olio, e vallonie.
Dichiarando, che detti carichi olio, e vallonie vadino à consegnazione della Dita
Taroniti, e Teotochi per esitarle con la solita proviggione di due per cento. Vendute le dette
mercanzie avrà ogni uno à tirare il suo capitale, e Γ utile, detratte le spese, sia diviso in
due porzioni, una per il Signor Giorgivalo, e l'altra per la Dita Taroniti, e Teotochi, unita
mente con il Sig. Nicolò Strati, cosi de danno, che Iddio non lo permetta.
Giorgio Giorgivalo affermo.
Nicolò Strati affermo.
B'
[Ίδρυση Β' Εταιρείας : Βενετία, 8 Μαΐου 1734]
Con la presente scrittura, la quale habbi vigore, come se fatta fosse per mano di pu
blico nodaro, dichiarano dall' una parte la Ditta Taroniti, e Teotochi, e dall'altra il Sig.
Demetrio Camodraca, facendo per il Sign. Giorgio Giorgivalo, come anco detto Sig. Gior
givalo dichiara alla fudetta Ditta con sua lettera 12 Novembre 1733 che il giorno d'oggi
tra di loro s'accordano, e stabiliscono compagnia per anni due, e mezzo, cioè principiando
dal venturo Agosto, sino il mese di Febraro 1736 con li patti, e conditioni, ut infra.
Primo. Per capital, e fondo della detta compagnia mettono la Ditta Taroniti, Teotochi per la loro parte Cechini tre mile Num. 3000 & il Signor Giorgio Giorgivalo altri
Cechini tre mille Num. 3000 che fanno tutti sei mille Num. 6000.
Secondo. Il sudetto capitale Cechini 6000 abbi da negoziarli il sudetto Sig. Camodraca
in Morea, Athene in valonie, ogli, & altre mercantie per Venetia, potendo ingerirsene in
qualunque altro negozio che le paresse per utile della compagnia per Scio, e Barbarla, & in
ogni altro lo havesse illuminato Iddio.
Terzo. S'obliga il Sig. Camodraca di spedir à Venetia ogli chiari, e netti senza morga,
e del secondo oglio detto gliostolada, come pure delle valonie buone, e nette mezo camade.
Quarto. Il sudetto Sign. Camodraca abbi debito di caparar a tempo con ogni vantaggio
gl'ogli, e valonie, & havendoli pronti habbi da scriver di volta in volta alla Dita Taroniti
Teotochi per spedirli li bastimenti, e darle giusto il loro carico, e che venghino per Venetia nelle mani, & in consegna alla detta Dita, li quali habbino da esitar la mercantia nel
miglior modo, che puono per il comun utile della compagnia.
Quinto. S'obliga il sudetto Camodraca di non impiegarsi, ne ingerirsi in verun anco
che sia piccolo negozio fuori della compagnia qual si sia mercantia che farà, & ogni negozio che s'ingerirà tutto siano, e si intendano per conto della compagnia, in oltre s'obliga
di dover spedir à Venetia, come oltre entro delli anni due, e mezo che ha da continuar in
circa la presente compagnia oglio barile dodecimille, e valonia libre due miglioni, e quattrocento
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miara, ò manco, ò più secondo le congionture, e secondo li utili che farà la compagnia, e con ogni carico di spedir assieme anco il conto per il costo, e spese in circa.
Sesto. La presente compagnia, che non sia sottoposta in altre spese, se non in quelle,
che correranno sopra le mercanzie.
Settimo. Quanta robba spedirà da Venetia in ogni tempo la sudetta Dita al Signor Camodraca con suo ordine, sia, e s'intenda per conto della compagnia, e detta Dita habi di
haver la loro provision giusto il pratticato della Piazza, come pure la robba che riceverà
con esso lui il Sig : Camodraca, tanto la robba di seda che ha ordinato al presente à Fiorenza, e quanto per l' avenire siano, e s'intendino tutta per la compagnia, la qual robba di
seda in ogni tempo che sia spedita per Scio, Smirne, e Costantinopoli giusto gl'ordini del
Signor Camodraca, e in detta robba di seda di Fiorenza la Dita non habbi da ricever provision.
Ottavo. La detta Dita Taroniti, Teotochi s'obligano di contar al presente di loro portion al Sig. Camodraca à conto cecchini mille Num. 1000., & il resto cecchini due mille
di dover spedirli a Fiorenza per il venturo Ottobre, ο Novembre, come ordima il Sig. Camo
draca.
Nono. In ogni negotio, e Spedition che fanno la Dita Taroniti Teotochi per conto della
compagnia, habbino il debito sempre di far la sicurtà, il simile il Sig. Camodraca habbi
debito di dar per tempo le notitie alla Dita per esser fatte le sicurtà per l'espeditioni, che esso
sarà per fare dalla Morea per Venetia.
Decimo. Ogni utile havesse mandato il Signor' Iddio cavando prima tutte le spese, e
sicurtà, come pur cecchini quaranta Numero 40 per cadaun anno, li quali debba ricever
il Sig. Camodraca per le sue spese per servitor, e per cavallo, e che sia fatto detto utile in
due portion uguali, l' una da ricever la Dita Taroniti, Teotochi, e l'altra il Sign. Demetrio
Camodraca per il Signor Giorgio Giorgivalo tanto anco per il discapito, che Iddio non lo
permetta.
Undecimo. E perche la proroga dell' Esenzion del Dacio delle mercantie sia finita li 21
Agosto passato, e con Decreto dell' Eccellentiss . Senato ancora sia sospesa per l'avvenire
dichiarano, che se il Serenissimo Prencipe rinoverà detta Esenzion come prima per le mercanzie che devono venir dalle parti di Turchia in ogni carico con li tre quarti valonia, che
non habbino da pagar Dacio, la presente compagnia habbi da continuare, e se leverà detta
Esenzion in verun capo, & in particolar nell'oglio, cioè che habbi da pagar Dacio, in questo
caso la presente compagnia sia, e s'intenda nulla, come se fatta non fosse, & il Sig. Camodraca per il capitale della Dita Taroniti, Teotochi cechini tremule s'obliga di dover inves
tirli in tanta buona netta seda, e tanto anco l'utile della portione di essa Dita, che avessero
fatto la robba di seda di Fiorenza, & ogni altra robba della compagnia, e spedir dette sede
à Venetia in consegna, e conto della sudetta Dita.
E per segno della verità si fece il presente con altro simile sottoscritti tutti due dalle
parti di proprio pugno.
(Taroniti, e Teotochi affermiamo come sopra.
(Demetrio Camodraca affermo come sopra.
Duodecimo. Dichiariamo, che dalla parte della Dita Taroniti, Teotochi sono compresi
ducati correnti duemille trecento ottanta due N. 2382., che detta Dita mette in tanti damaschini con rasi, panni, e galloni valutati per li contanti, cosi accordati con il Sig. Camodraca, giusto il conto, che oggi le abbiamo consegnato.
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10 Giugno 1734 Venetia
Non ostante, che il Prencipe con Decreto dell'Eccellentissimo Senato 29 Maggio pas
sato abbia levato per l'avenire Γ esenzione degli oglij volendo, che paghino Dado, non os
tante questo d'accordo, le parti vogliono, che la presente compagnia, che abbi da continuar
per quel tempo, si ritrovassero contenti l'una parte, e l'altra.
(Taroniti Teotochi affermo come sopra.
(Demetrio Camodraca affermo come sopra, e come nel]' oltrascritta.

r
[Επιστολή του Δ. Χαμόδρακα (Βενετία) προς τους
Μ. Θεοδωρόπουλο και Στ. Γιαννακόπουλο (Μόστρας) : 12 Ί ο υ ν . 1738]
Segue la presente mia per significarvi che di salute stiamo bene, e che sia cosi anche
di voi Signori. Con altre mie vi ho scritto a lungo, e capite. Spero che il Bobocci v'abbi
mandati soldi, ο pure il Gligori, e date come ho scritto.
Li soldi di Costantinopoli temo che non li trattengha il Sign. Teofilo per li suoi bisogni.
Però a Bobocci gli ho detto, e scritto che da Costantinopoli ve li mandi, e tanto anche da
Scio, se venderà; Egli però è un Diavolo, e non so quel che sarà.
Li detti soldi se veniranno nelle vostre mani, voi darette governo a tutte le cose; & il
tutto sia secreto assai sempre come io vi scriveva.
Vi dico, che qui m'hanno ricercati li presenti conti. Ora come sono nel libro, non vanno bene.
Perche gli olij che habbiamo comprati, lo sappiate il guadagno che è pocco; e come lo
passo assai; e poi lo divido con tutti.
L' ho fatto perche dice; tanto olio havete comprato, e venduto; tanto guadagno havête fatto. Il Bedaetti ne ha del guadagno tanto, e Γ olio poco.
Però io gli ho pagati in Prò. E se detti Prò glieli mostro tutti non gli fanno buoni.
Solamente io gli ho pagati quelli di Bedaetti, e dell' olio. Osservate che supporti gli
passo, e mi cerca fondamento.
Ora siamo restati d'accordo che io habbia a portate i presenti conti. Et ecco che io gli
ho distesi, e gli ho composti, e ne ho tolto carta che assomiglia con il libro.
E portate giù nella camera (sive partamento) il mio libro, nelle pagine 90, ò pocco
più avanti, ò pocco più addietro, il libro è cucito a quintemeti di carta, e fra mezzo dove
sono divisi in quintemeti, metterete anche questo, e lo cucirete, come è anche l'altro libro.
E se fosse la carta più lunga, ο più larga, lo ne ho lasciato margine, e la taglierete; e
là dove lo metterette, osserverete quante pagine sono, e di là anderete numerando anche
queste, che mettete.
Ma fatte, che i numeri siano simili alli miei; e se la pagina del numero dice 90, ò quanti dice; voi scriverete 91, 92, 93, e va dicendo. Segnerete anche questi otto fogli, come è
anche l'altro libro.
Et osservarete i margini delle pagine, e se queste sono più bianche le pagine, le imbratterete, onde siano simili.
E quando lo havrete fatto che sia simile; chiamerete il papà Panagioti, e lo copiera
compagno, e simile come questo, che io ho composto.
Vi chiuderete voi due, e li copierete. E caso non fosse egli, copiatelo voi, ma pulito.
Et in un mezzo foglio di carta vi scrivo come havete a pripripiare; e come hanno à
scrivere i testimonij.

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

η

εμπορική

συνεργασία

Ταρωνίτη,

Θεοτόκη

Γεωργίβαλων

289

E quando li copierete in quatre fogli di carta, li cucirete; e scriverete, Dar, & Aver;
come sono anche questi similissimi.
E terminando i conti, chiamerete prima il santo Ecconomo, e gli direte.
Fanno bisogno di spedire à Demetrio certi conti, che ci scrive; quali gli ho copiati dal
suo libro. Et osservate il libro, e li conti se sono compagni, e simili, e se anche il caraterre
è suo (cosi gli dirette), e sottoscriveteli, e fatte attestatione di essi.
Chiamerete poi il Cacavachi, e le cose stesse gli dirette.
Poi chiamerete Zuanne Leopulo, che era qui, e le cose stesse gli dirette.
Dietro a Cacavachi chiamerete Andrea Gunà, e le cose stesse gli dirette.
Tre Persone sono sufficienti, ò anche quatro per sottoscriverli; delle quali sia qui notto
il carattere : Ma li nostri, come Benisello, & altri non li chiamerete.
E dove gli mostrerete il libro per incontrar con le copie che avrete a fare procurate
quanto sia possibile a non legger distintamente; Ma nel principio una, ò due righe, e li numeri che vengano d'accordo, perche non vedano i nostri interessi.
Vi avrei scritto di mettere anco il Crevatà, ma non bramo che vedano i nostri interessi
l'Ecconomo, Cacavachi, Zuanne Leopulo, e Gunà sono abastanza.
Li conti li ho piegati, e quando li riceverete mettete nel banco carta di sotto, e di sopra,
& una tavola à caricarli, perche si estendano eguali, e non gli imbrattate; e guando averete
finito, se vi è vassello per Livorno, fatteli in un plico; ma non cucite con azze i fogli per la
contumacia; e raccomandateli al Sign. Elia per mandarceli subito, & e. Però in Attene
non li mandate, ne che sappino niente.
Vi prego considerate bene quanto vi scrivo, e con buona diretione conducetelo a fine,
perche io possa metterlo a campo; mentre è causa la mia testa che non li ho fatti quando
io era costà; Ma io sperava altro, & altro ho trovato, e Dio ci liberi, e che nissun sappi niente.
Scrivo a Bobocci, e se venisse costà dategliela, e parlategli, che se gli scrivono, che
scriva; come è la verità, che tanto utile ha riuscito, e che non mi ha reso conto in lungo; ma
per quello che è riuscito.
Nelli conti sottoscrivete V.S., e Sign. Nicolachi, e Sign. Paraschevà, tutto quel che vi
dischiaro nelli conti che havete tolto, ove non avete tolto, e la causa come ho scritto per
avanti.
Qui mi tanserete tutti, però io non ho messo niente nella mia borsa; ma ne ho perso
ancora. Dio sa che non voglio rubare; ma gli ho dati nelli Prò, come li sapete; e se li mostro,
non me li fanno buoni, e per questo mi sono portato cosi.
Li libri che vi ho scritto a mandarmi tratteneteli, perche non fanno bisogno.
Li confessi di Levi, e di Mustaffagà non li mandate, mentre ecco che ancora per questi
ho esteso conti, e fatte la copia.
Il Sign. Giorgio non l'ha fatto apposta per quel che ha scritto, ma è stato errore come
è certo.
Abbiamo veduti certi punti del Sign. Giorgio, che scriveva per avanti, e non mi danno
soldi perche vogliono lettera che dica a darli, e che saranno ben dati. E saranno da 25
giorni, che ho scritto, & attendo la lettera.
A'
[Φορτωτική έγγραφων εταιρείας : Ζάκυνθος, 22 Σεπτ. 1738]
Nave Veneta nominata S. Nicolò, Capitan Steffano Fassi per il viaggio di Venezia.
Ha caricato l'Erede Sign. Angelo Foscardi sotto coperta della sudetta nave per
conto, & ordine del Sig. Demetrio Camodraca un forzier con diverse carte, e cattastici,
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serrato, e ben condizionato, per esser consegnato in questo presente suo viaggio in Venezia
alii Sign. Demetrio Camodraca, Taroniti, Teotochi, ò a chi per loro, franco di nollo, & ci.
Manifesto della nave gallerà San Nicolò, Gapitan Steffano Fassi procedente dal
Zante, Dragomestre, e Corfù.
Nota di carte fatte venire dalla Morea dal Sig. Demetrio Camodraca esistenti nella
cassa affidata nelle mani del Sig. Dottor Demetrio Sava assistente della Dita Taroniti, e
Teotochi.
Contratto, e ricevute scritte in turco, e sigillate secondo l'uso de Turchi del Cotomani per la comprida del Bedaetti, sive Dacio, e pagamento fatto al medemo di ratta in ratta, e le lettere del sudetto in risposta, che gli mandava il danaro per il Dacio.
Ricevute turchesche scritte in turco, e sigillate secondo il loro uso di Mustafaga per
doana, e carazi, e mie ricevute, che mi faceva imprestar denari dal medemo giusto la
di lui partida.
Conti autentici di Costa Saro, e Zuanne Cristo compagni.
Ricevute di Calilbei scritte in turco per doane giusto la di lui partida.
Ricevute scritte in turco di Alli Agga Voivonda per carazi, & altre facende.
Contratti, e ricevute auttentiche delli mercanti Francesi Mons. Gurdan, e Mons.
Rinand, e loro partide.
Conti auttentici di Antonio Barozzi, e sentenza della causa fatta d'avanti del console
general di Franzia, e lettere del medemo in risposta delli soldi, che gli mandava per il negozio degli ogli, che corse tra di noi, quali lettere hanno il loro luoco per ricevute, e come
nella di lui partida.
Conti auttentichi di Zuanne Exarco per formend.
Conto auttenticho di Lazarin Candavra per gli ogli, come nella di lui partida.
Conto auttenticho di Fotinò Corognò per gli ogli, come nella di lui partida.
Conto auttenticho di Colivodiacho per gli ogli.
Ricevute auttentiche de consolati, che ho pagato.
Ricevute del Cottomagni auttentiche scritte in turco per Bedaetti, sive Dazio, che ho
pagato per gli ogli, che ho caricato in Chitries, e Calamata per Venezia.
Contratto auttenticho della compagnia di Giorgio Bobozi, & Starnati Ianacopulo.
Conti auttentici de ruppi spediti dal medemo da Tunesi giusto la loro partida.
Ricevute, che mi faceva imprestar soldi da Mustafaga, & dall'Ebreo Levi, & Ebreo
Clachamugli, e Mamutaga, e Nicolò Puri, e Dragomano Sotiri Ianguleo.
Ricevute auttentiche del Turco Alli Garamagni per oglio, come da sua partita.
Contratto auttenticho di Laschari Pizaugni, e Demetrio Cafezi, come da sua partita.
Contratto, e ricevute auttentiche di Gianachi Meletti per la compagnia del Bedaetti,
sive Dazio, che havevimo.
Lettere di diverse persone, à quali spediva danari per mercantie, e mi respondevano
d'averli ricevuti, quali lettere hanno il suo luoco, come ricevute.
Contratto di Gianachi Crevatà auttenticho per oglio, come da sua partita.
E ciò oltre li libri, e libretti de negotij, e carichi fatti, & altre carte, e conti.
Nota di diverse partite contenute nelli libri del Signor Demetrio Gamodraca, ricevute, e scritti auttentici concernenti varij negozi)', & interessi d'altre persone fuori della
compagnia, & esistenti nella cassa medema.
Confesso della Villa Vordonia auttentico, alla quale gli ho dato io soldi assieme con
Papasogli, Gianachi Crevatà, Nicolachi Cutufari, Gianachi Meleti, Panagioti Doxa, Giorgio Gramaticachi, Benisello Doxa, come da partida della sudetta Villa.
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Li sudetti, che hanno dato li soldi, ogni uno ha a parte la sua partida, poiché mi hanno per so\ Tastante alla Villa, à quali devo render conto.
Partida del Signor Leonardo Capitanacchi per li negozij, che corsero tra di noi.
Partida del Signor Leonardo Capitanacchi qu Demetrio per li negozij, che corsero
tra di noi
Partida del Dragomano Alli Passa, Steffano Dimachi per quanto e debitor.
Partida di Mustafagà per Capitanacchi per tormento, e caffè
Partida di Monsieur Iuschm francefe, e scritti auttentichi.
Partida di Assimachi Bairopulo, e ricevuta del medemo.
Partida di Chazi Cadiraga della compagnia passata, e ricevuta scritta in turco, e
sigillata poiché habbiamo veduti conti tra di noi.
Partide delli Signori Theofilo, e Giorgio Giorgivali fratelli, e conti auttentichi.
Partida di Elia Grammaticachi.
Partida di Costantin Marco.
Partida di Nicolachi Cutufan.
Partida di Nicola Purn.
Partida di Maumataga Turco Voivonda di Calamata.
Partida dell'Ebreo Levi
Partida di Giorgachi Longanichioti.
E ciò oltre altri libri, conti, lettere, ricevute, & altre concernenti vanj negozij, e
maneggi avuti dal sudetto Camodraca dal 1725 fino 1734.
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1.
27 Ottob. 1734. Per le robbe di seda che ha avuto il Sig. Starnati Paterachi da
Fiorenza, e da Venetia, che era tutti tochi 124. da Venetia tochi 10. Brez
za 669, li diede à aspri correnti da Costantinopoli 137 P.
763:93
Sei tochi d' Oro Br. 392. à aspri correnti 392
P. 1078:—

Discapito di far li sudetti intieri
E per publicarli quelli d'oro
E doana per li medesimi
Spese
Batto discapito del soldo, e tutte le spese

P.

1841:93

P.

253:92

P.

1588: 1 P.

1588: 1

P.

2472:50 P.

2472:50

P.
P.

7131:10
1017:60

P.

1170:50

P.
P.

1104:88
62:50

P.
96:42
P. 28:—
P. 129:50
P.

253:92

Restano netti intieri
28. Detto. Ho venduto tabini tochi 22. Br. 1340
à aspri il Brazzo 235. Pezze
5. Décembre. Ho venduto rasi, canevazza, e tabini à Cazi
Giorgi tochi 60. Br. 3770 à correnti aspri di Costantinopoli 227
A Manoli Varzachi tochi 8. Br. 508. a aspri correnti 240
A Cristofi Zirli tochi 9. B. 585 à aspri correnti di Costantinopoli 140
Ha tenuto per la sua bottega tochi 9. Br. 584 aspri correnti
di Costantinopoli 227
Ha havuto il doanier Br. 33

P. 10486:78
Per discapito per farli intiero isolote senza entrar P.
E spese come si vedono
P.

559:109
986: —

P. 1545:109
Batte il discapito che faccino intieri, e spese come si
vedono in faccia

P.

1545:109

P.

8940:69 P.

8940:69

Summa pezze intiere hanno dichiarato
P. 13001 :—
Per pro vision di vendita, e compreda à 2 per cento
P. 260:—
Sono rimasti netti intieri isolote à aspri 90 piastre dodecimille settecento
quarantauno
P. 12741 :—
Li sudetti, che ho raccolto dalla robba, che ho venduto li ho consignati al Sig.
Theofili Giorgivali
Starnati Paterachi.
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[Έξοδα]
Per la doana di Smime
Discapito per li soldi della doana
Consolato
Di più per il consolato
Nollo sino à Smirne
per fachini, e spesa

Per casse, che si hanno tornato stivar
Di per casse
per magazen à Smirne
Crimazio
Per il Dragoman
Per la barca
Provision Smirne
Discapito per li soldi
Summa spese à Smirne

P.

313:8
7:82
208:72
6:95
28:35
2:—

P.
Ρ.

556:22
1:75
1:50
3 :—
1:50
1:20
1:50
104:—
1 :—

P.

681:27
12:60
2:—
3 :—
1:60
1:90
133:40
3 :—
41 :—
82:—
164:—

Nollo per le barcha sino à Costantinopoli
Per deschierè à Costantinopoli
Per il Roadari
Alli guardiani
Per la mauna
Per mastagia
Per fachini
Per magazen
Per publicar
Provision del. Sig. Zanetto a Costantinopoli
Pezze
Per bolladura prima, e doppo

Battiamo per li Venetiani d'oro, e rasi le spese, che sono
passare in faccia
Ρ.
Ha trattenuto ancora dalle sudette spese
P.

129:50
27:—

P.

156:50

Battiamo li sudetti
Tutte le Spese intiere

P.

1125:37
17:96

P.

1145:13

P.

156:50

P.
986:83
Starnati Paterachì
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2.
9. Sett. Quanti rasi, tabini, canevazza ha avuto Starnati Paterachi per conto di D. Demetrio Camodraca tochi 76.
si sono venduti ut infra.Quelli che ha dato Manoli Varzachi tochi 49, Brazza 3007 da aspri ogni Brazzo 225
Ha dato ad Antonio Rodocanachi tochi 30, Br. 1191 da
asp. 246
Ha tenuto per la sua bottega tochi 5. Br. 364, da asp. 246.
Ha havuto il doanier tocchi 2, Br. 104:6 da aspri 240. ..

P.

5638:15

P.
P.
P.

2441:72
746:24
209:60

P.
Discapito, ch'erano li sudetti conti di Costantinopoli per fari'
isolote
P.
Spese di Smirne doana, e consolato gli oltrascritti si vedono P.

9035:51

P.

1298:15

Si batte il discapito, che faccino intieri tanto le spese, come
in faccia si vedono

542:30
755:105

P . 1298:15
P. 7737:36

Per provision di vendita, e pagam. à 2 per 100

P.
P.

7737:36
154:80

P. 7582:76
Sono rimasti intiere isolote à asp. 90, piastre sette mille cinquecento ottantadue, e aspri settantasei
Li sudetti, che ho scosso dalla robba, che ho venduto li ho pagati al Sig. Teofilo Giorgivali giusto come sopra.
Starnati Paterachi.
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[Έξοδα]
Spese per l'oltrasciitta, che sono fatte
Per nollo sino a Smirne da Livorno
Doana a Smirne
Ancora discapito nella doana
Per il consolato
Discapito delh soldi
Per h factum
Per il Dragoman
Per Sicurtà da Smirne sino a Costantinopoli, che ha fatto il Sig Marati
Per il pubhcante
Per provision a Smirne

Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ

13 2
173 70
4 34
115 80
3 86
4 30
3 30
101 25
16 87
57 90

493 74
[Έξοδα Κπολης]
Per deschiere di Costantinopoli
Per nollo delle barche
Per il zoadam
Ancora per il sudetto
Per Mastagia di Costantinopoli
Per il pubhcante
Per provision del Sig Zanetto
Per magazen le passo
Per Elia cechini 3

Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ

2 —

3.—
2
2
78
22
47
94
10

—
90
40
111
—
—
30

Summa delle di Smirne, e Costantinopoli che ha pagato il Sig Starnati
Ρ 756 105
Starnati Paterachi
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3.
1735, adi 10. Ott. robba, che mi è venuta da Smirne spedita dal Sig. Maratti
Casse 4, avevano rasi
Pezze 35 :—
Tabini
Pezze 33 :—
Amuer
Pezze 17 :—
Summa . . . . Pezze 85:—
Li sudetti sono venduti li 5 Ottobre.
Ho dato à Cazi Giorgi, e Nicolò Giocca rasi, tabini, e amuer Br. 1677.
à as. 223:—
Ho dato à Manoli Varzachi, e Antonio Cavarà Br. 3612 à As. 220:—
Summa
Hanno fatto li sudetti correnti
1736, 30 Marzo
Per la seconda fattura, che é venuta à dritura
Tabini
Tabini
Amuer

Br. 5289:—
P. 9738:—
da Livorno casse 4 in
Pezze 34:—
Pezze 31 :—
Pezze 17 :—

Pezze 82:
Spediti dal Sig. Taroniti, e Teotochi, li sudetti li ho dati al Signor Starnati
Paterachi in tanti Brazza
Br. 1887
à as. 228:—
Ho dato à Savilato, e
Michiel Marati
Br. 3303VÌ
à as. 225:—
Hanno fatto
P. 9777: 60

Battiamo le controscritte spese come si vedono ogni nome
Sono rimaste nette
Anagnosti Papaducachi.
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P.19515: 60
P. 3498:108
P. 16016: 17

[Έξοδα]
Spese per la controscritta fattura per mano del Marati à Smirne consolato
provisione, e nollo
Doana di Costantinopoli
Spese per la doana giusto il consueto
Mastigia
Per nollo da Smirne à Costantinopoli
Alli figlioli dell'Agà
Discapito di far il foldo intiero

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

286: 68
375: 40
32: —
83: —
6: 60
5: —
584: —

P. 1371: 48
Per la seconda fattura.
Doana dell' oltrascritta
Mastagià per il detto
Spese per la doana
Consolato à Costantinopoli
Per nollo del medesimo
Discapito oer far li soldi intieri à 6. per cento

P. 381 : —
P.
92: 60
P.
30: —
P. 157: 60
P.
24: 60
P. 586: —

P. 2642:108
Per diverse per ettere che capitarono da Demetrio Gamodraca, che il
termine v'era finito di scoder, e mi son impressato e le ho pagate, e diedi
scontro
P. 277: —
Per provision alle 2 fatture casse 8 à 2 per cento
P. 367: —
Per bettirme della doana à aspri 8 il brazzo e toccar alle due fatture .. P. 212: —
Summa Spese
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P. 3498:108

ΣΤ'
[Φορτωτική 13 Φεβρ. 1734/5 Βενετία
αποστολέας: Ταρωνίτης - Θεοτόκης' παραλήπτης: Δ. Χαμόδρακας]
Ha Caricato con il Nome di Dio, e buon salvamento una volta tanto in questo porto
di Venetia li Signori Taroniti, e Theotochi per conto del Signor Demetrio Camodraca Comp.
Sotto Coperta della Nave nominata Santissima Trinità.
Capitanio Antonio Taraculli per condurre, e consegnare
in questo presente suo viaggio di Morea le appiè nominate mercantie segnate come
di contro numero, e marca, li colli intieri, asciute, e ben conditionate, e cosi promette
detto capitano à suo salvo arrivo di questo suo presente viaggio consegnarle al Signor
Camodraca, ò à chi per lui sarà.
E di Nolo franco per avello pagato qui.
Et in fede del vero sarà la presente con altre simili fottosciitte da detto capitano, ò suo
scrivano, ò per lui da terza persona, e una compita l'altre restino di niun valore. Nostro
Signore Γ accompagni per tutto à salvamento.
Una cassa d' albedo incerchiata, e ben condìtionata con armi diverse
N.
1
Due colli instiorati con caldiere di rame
N. 2
Tré bauli di bulgaro instiorati con vetri di Murano
Ν. 3

Un detto vecchio come sopra
Un collo instiorato con trenta sacchi di canevazza nuovi
Due tavolini di noghera nuovi
Nove canevette di noghera con suoi vetri
Un moschetto nuovo
Due barille da sei secchi

Ν.
N.
Ν.
N.
Ν.
Ν.
N.

6
1
1
2
9
1
2

Quindeci cassette da soma ben condizionate con ferrarezze
Sei detti piccole con piombi
Tré cassette da soma incerchiare con merci diverse
Due forzieri instiorati con merci diverse
Tré detti con vetri diversi
Tré ballette carta da scriver, e carta strazza instiorate
Un bariletto veriol
Quattro colli instiorati con caldiere, e pignate di rame, cazze, e grattacase
Un detto con fersore
Quattro castoncini vetri diversi
Una canevetta di noghera con suoi vetri
Una campana da chiesa

N . 22
N . 15
Ν. 6
Ν. 3
N. 2
Ν. 3
N. 3
N. 1
N. 4
Ν. 1
N. 4
N. 1
N. 1

N . 66
Io Capitan Antonio Taiuculli dissi esser.
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Ζ'
[Έξοδα · β' λ/σμος Χαμόδρακα - αντιπροτάσεις Ταρωνίτη - Θεοτόκη]
1—Per
2—Per
3—Per
4—Per
5—Per
6—Per
7—Per
8—Per
9—Per
10—Per
11—Per
12—Per
13—Per
14—Per
15—Per
16—Per
17—Per
18—Per

corrieri . ..
R
doana delle vallome .
regali alh capitani
consolatto per ι carichi
spesi nelle barache delli carichi
sachi
regali alla voivoda, & alh Aga
quanto ci hanno tolto ι ladri quando veniva il Paleologo dal porto
Vathi, ove ha dato il carico a Canon
quanti ho perso quando io venivo da Calamata
quanti hanno tolto a Canon quelli di Maina, che gli hanno preso
la barcha, e gli ho dato io
libri, carta, e cera nelli tre anni
spesi quando mi sono portato m Livorno
quanti ho dato a Mustaga per lasciarmi fare il cauco in Maina
ove era inibita
pro che ho pagati in diverse volte
salano del servitore, e del putto
mio vitto
le lettere di cambio delle robbe di seta
bedaetti, e giubruci negli oh
R

1—Per
2—Per
3—Per
4—Per
5—Per
6—Per
7—Per
8—Per
9—Per
10—Per
11—Per
12—Per
13—Per
14—Per
15—Per
16—Per
17—Per
18—Per

Corrieri
dogane delle \allome
regali a capitani
consolatto per ι carichi
spesi nelle barache delli carichi per Venezia
sachi
Per un bollo per le botti
regali alh Voivoda, & alh Aga
R
quanti si hanno tolti li Ladri
quanti ho perso quando io venivo da Calamata R
quanti hanno tolto a Canon
libri, carta, e cera
quanti ho speso quando mi sono portato in Livorno
quanti ho dati a Mussaga per lasciarmi far il
carico in Maina ove era inibito
R
pro che ho pagati m diverse volte
R
salano del senitore, e del putto
R
assegnamento come nella scrittura di compagnia
le lettere di Cambio bonificacion come nel capo
4 al 9 "subalterno
bedaetti, e giubruci di Β e 1081
Canon
R 1189 —
Li Β e673 Taraculh
908 56
Di Β e1571 Sbrignad elio
1954 —
Sopra Vianello Bedoline
Zane di Β " 1923
3953 —
R

R

155
138
119
224
517
54
239

—
—
60
60
42
60
60

49
50 60
15 60
20 —
46 —
336
1049
120
400
495
6126

—
—
—
60

—

10255 102
60
138
28
324
250
54
1

—
—
—
—
60

—

239 60
49 —
50 60
15 60
20 —
46 80
336 —
1049 —
120 —

8004 56
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400 —

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Αγγέλου, Γ. 269
Άγγλοι 271
Άγιος Πέτρος, Μάνης 250
αγορά 233, 234, 240, 242, 270.
εσωτερική 226, 272
ευρωπαϊκή 227, 229, 231, 252, 255, 259.
τοπική 227, 262, 271
Αθήνα 229-232, 234, 235, 238, 241, 242,
246, 248, 251, 264, 280.
Αι Βλάσης (Aivassi) 258
Ακαρνανία 267
Αλή αγάς, βοϊβόδας 248
Αλή Καραμάνης 249
Αλή πασάς 251
Αλιφεράκης, 'Αναγνώστης 278
Ανατολή 227, 231, 239, 243, 244, 255,
260, 269-272, 275.
Ανδρεανάκης 278
Απουλία 259, 260
Άργείτης, Άποστ. 278
Αρκαδία (Κυπαρισσία) 244, 264, 280.
Άρναουτ, Μουσταφάς 270, 284
Αρχεία :
—Έλληνικού Ινστιτούτου Βενετίας,
228, 230
—Κρατικά Αρχεία Βενετίας 226, 228.
—Κρατικά Αρχεία Βενετίας, 'Αρχείο
Περούλη 228, 230, 233.
ασφάλιστρα 232, 236, 247, 285.
Αττική 254, 264.
Αφρική Β. 268, 269.
Αχαΐα 267
βαμβάκι 269
Βαρσάμης, Γ. 266, 282.
Βαρτζάκης, Μανόλης 272
Βατικιώτης, Νικόλ. 279
Βενετάντος 271
βιβλία (χαρτί) 273
Βορδώνια 250, 263
Γαϊτανάρος 278
Γαλλία - Γάλλοι 227, 233, 238, 240, 244,
247, 248, 249, 257, 259, 266, 268, 271,
273, 275, 280, 281, 282.
Γεράκι 281
Γερμανία 261
Γιαγκουλαϊος, Σωτήρης 249
Γιαννακόπουλος, Σταμ. 245, 249.
Γιατράκος 262
Γιατράκος, Πολυχρ. 278
Γκίκας, χατζηΓιώργης, Νικόλ. 272
Γκορανίτης, Δημ. 278
Γλαρέντζα 232

Γούνας, Ανδρέας 246
[Γούνας] Πέτρος 246
Γραμματικάκης, Γεώργιος 251
Γραμματικάκης, Γιάννης 251
Γραμματικάκης, Ηλίας 248, 251, 266,
281, 282.
Γραμματικάκης, Παναγής 251, 278.
Γρηγοράκηδες 268, 282.
γυαλικά 241
Δαλματία 260
δανεισμός 242, 249, 250, 263.
δασμοί 236, 255, 257, 260, 265, 285.
Δημάκης, Στέφανος 251
Δημητσάνα 269, 283.
Δόξας, 'Ηλίας 250
Δόξας, 'Ιωάννης 279
Δόξας, Κων/νος 278
Δόξας, Μπενιζέλος 246, 251, 252, 262,
266, 281, 282.
Δόξας, Παναγιώτης 251, 278, 279.
Δουκάκης, χατζή Πανάγος 269
Εβραίοι 242, 244, 249, 274.
Ελληνική Κοινότητα Βενετίας 230, 251
Έλος 234
Έξαρχος, 'Ιωάννης 249
έξοδα 236, 244, 247, 252, 257, 274 κ.έξ.
281, 295, 296, 297, 299.
Επτάνησα 259, 260
Ευρώπη - αΐοι 227, 239, 254, 259, 261,
270, 271.

Ζάκυνθος 242, 267, 270.
Ζαρνάτα 278
Ζιρλής, Χριστοφής 272
Ηπειρώτες 230
Θεοδωρόπουλος, Μανούσος 245, 278.
Θεοτόκη, οίκογ. 230
Θεοτόκης, Κωνσταντής 230
Θεσσαλονίκη 231
Ίερομνήμων, Θωμάς 253
Ίστρία 260
Ιταλία 270
Καβαράς (;), Άντ. 272
Κακαβάκης 246
Καλαβρός, Μαρίνος (Calavro Μ.) 237,
247.
Καλάβρυτα 269, 283
Καλαμάτα 249, 251, 264, 278, 280.
κάνες 270, 285.
Κανταβράς, Λαζαρής 249
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η

εμπορική συνεργασία Ταρωνίτη,

Καντήραγας · βλ. Χατζή Καντήραγας
Καπετανάκη, οίκογ. 251
Καπετανάκης 262
Καπετανάκης, Λεονάρδος Δημ. 251
Καπετανάκης, Στρ. 279
καπνός 241
Καραγκιόζης, Ίω. 279.
Καραμαλάκης, Νικ. 278
καραντίνα 234
Κάσσης, 'Ανδρέας 253
Κάτω Χώρες 261
Καφετζή, οίκογ. 249
Καφετζής, Δημήτριος 249, 262, 279.
Καφετζής, Παναγιώτης 249
κέρδος 231, 240, 247, 264, 257, 264. 269,
270, 272, 275.
Κέρκυρα 260, 271.
Κεχρής, Γιαννάκης 281
Κιβάνης, Δημήτριος 278
Κιβάνης, Μπαλάσης 278
Κιτριες 249, 263, 278.
Κολλυβοδιάκος, Παναγ. 249, 280.
Κολοκούβερος 278
Κολομπάτσος, Γεώργης 278
Κορωνιός, Φωτεινός 249
Κουνουπιώτης, Νικόλ. 278
Κουρής, Δημήτριος 278
κουρσάροι 232, 241.
Κουτούφαρη, οίκογ. 250
Κουτούφάρης, Νικολάκης 250, 251.
Κουτούφαρι 249
Κραμούσας, Θεόδωρος 278
Κρεββατάδες 246
Κρεββατάς, Γιαννάκης 246, 250, 281, 282.
Κρεββατάς, Σταμάτης 282
Κρήτη 259, 260.
Κυπαρισσία- βλ. 'Αρκαδία
Κύπρος 260
Κων)πολη 236-239, 241, 247, 254, 256,
271, 272, 275.
Λαλούσης, Δημήτριος 279
Λάσκαρης, Ηλίας 278
Λάσκαρης, Μιχάλης 279
Λεβή 249, 251.
Λεώπουλοι 246
Λεώπουλος, 'Ιωάννης 246
Λιβόρνο 236, 237, 240, 241, 242, 246,
247, 248, 251, 270, 271, 284.
Λογγανικιώτης, Γεωργάκης 251, 279.
Μαμούταγας 249· πρβλ. Μαουμέταγας
Μανουσάκης, 'Ανδρέας 282
Μαουμέταγας, βοϊβόδας Καλαμάτας 251"
πρβλ. Μαμούταγας.
Μαρατσάς, Δημήτριος 233
Μαρκάκης, Γιάννης 278
Μάρκου, Κωνσταντής 251
Μασσαλία 263
Ματθακάκης, Παναγ. 278
Μαυρομιχάλης, Γεωργάκης 263

Θεοτόκη

Γεωργίβαλων
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Μεθώνη 232, 247, 270.
Μελέτης, Ιωάννης 250, 251, 265, 267,
281, 282.
Μέρτζιος, Κ. 226
Μεσόγειος 227, 239, 271, 275.
μετάξι 233, 236, 241, 242, 255, 269, 270,
270, 284.
Μονεμβασία 260, 265.
Μοριάς· βλ. Πελοπόννησος
Μουσταφά, αγάς 248, 249, 251.
Μουράνο 273
Μπαϊρόπουλος, 'Ασημάκης 229, 230, 251.
Μπαλτατζής, Μαρίνος 241, 269, 270.
Μπαρμπαριά 235, 256· πρβλ. Τύνις
Μπαρότσης, Άντ. (Barozzi) 244, 249,
264, 279.
Μπέρκος, Παναγιώτης 233
μπιντάτ (μπεταέτι) 238, 239, 244, 245,
247-250, 256, 260, 265 κ.έξ. 281, 282,
285.
Μπολλώνης, Χρήστος 258, 263.
Μπομπότσης, Γεώργιος 249, 269, 283.
Μπουκιλάκης 282
Μυστράς 229, 231, 232, 233, 236, 238,
239, 240, 242, 243, 245, 246, 247, 249252, 255, 260, 271, 272, 277.
Ναύπλιο 241, 242, 254.
Νεαπόλεως, Βασιλιάς 259
Νίκας, Κονόμος 278
νόμισμα 243, 270, 273, 274, 284, 285.
Ντέκας, 'Ιωάννης 253
'Οθωμανική Αυτοκρατορία 227, 253, 270.
Οίκονομόπουλος, Γ. 279
'Οσμάν, αγάς 'Αρκαδίας 264, 265, 280.
Παλαιολόγος, Γιάννης 279
Παλαιολόγος, Δημ. 230, 233, 262, 266,
273, 279, 281, 282.
Παναγιώτης, παπάς Μυστρά 246
Πάντοβα 249
Πάουλος, Ν. 269
Πάουλος, Ποθητός 269
Παπαγιάννης 278
Παπαδάκης, Άναγν. 278
Παπαδάκης, Ίω. 278
Παπαδουκάκης, Άναγν. 241, 247, 273,
285.
Παπάζογλη, οίκ. 250
Παπάζογλης 250, 281, 282.
Παραμυθιά 231
παροικίες 227, 255, 258, 276.
Πατεράκη, οίκογ. 237
Πατεράκης, Σταμ. 237-241, 247, 272, 285.
Πάτρα 253
Πελοπόννησος (Μοριάς) 229, 231-238,
240, 245, 247, 248, 251, 252, 254, 257263, 267, 273.
πειρατία 259, 267.
Περούλης, Δημ. 228, 277' πρβλ. 'Αρχεία
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Παν.

Μιχαηλάρης

Πεταλίδι 265
Πιτζαούνης, Λάσκαρης 249
Πόλη - βλ. Κωνσταντινούπολη
Πολυμενάκης, Μανόλης 278
Πουρή, Νικολός 249, 251.
προαγορά (καπάρωμα) 235, 250, 263.
προϊόντα :
αγρότικά 226, 238, 254.
βιοτεχνικά 233, 254, 256, 273, 276.
προμήθεια 235, 236.
Ρακαλής, Σταμάτης 278
Ροδοκανάκης, Άντ. 272
Ροκάκης, Στρατηγός 279
Ρωμάνος, Παναγής 262, 278.
Σαλιβαράς, Νικ. 262, 278, 279.
Σάλωνα 267
Σάρος, Κώστας 248
Σεβίλλη 270
Σιάνης, παπάς 282
σκούφοι Τύνιδας 268, 269, 284.
Σμύρνη 231, 234, 236, 237, 240, 241, 247,
254, 256, 260, 269, 272, 284.
Σοτάλης, Κων/νος 278
Σπάρτη 250
Σπιτάκης, 'Αντώνης 278, 279.
Σπιτάκης, Μαν. 278, 279.
Στάνος, Άλέξ. 262, 278, 280.
στάρι 242, 249, 251, 265, 269, 270, 284,
285.
Στρατάκης, Γιώργος 262, 279.
Στρατής, παπάς 279
Στρατής , Νικόλαος 230, 231, 232.
Συκάς, Γεώργιος 233, 248.
Τάκιατζης, Θεόδωρος 278, 279.
Ταρωνίτη, Φλώρου 230
Ταρωνίτης, Διονύσιος 230
Τεργέστη 259
Τουρκία - κοι 236, 248, 258, 262, 270,
274.
Τρίνησα, Μάνης 232, 243, 263.
τόκος (διάφορο) 233, 242, 250, 263.
Τρίπολη (Τριπολιτσά) 249, 270, 284.
Τρουπάκης 262, 278.
Τύνις 238, 239, 240, 242, 244, 247, 249,
254, 258, 269, 273, 283, 284.
υφάσματα 234-237, 239, 240, 241, 247,
254, 258, 270 κ.έξ., 285, 292, 293,
294.
Φλωρεντία 234-237, 247, 271.
Φλώρος, Θεόδωρος 269
Φουρμόντ- βλ. Fourmont
Φραγγελάς, Ν. 236, 237, 241, 242, 247,
270, 271, 273, 284.
Φωτεινός 280
Χαλήμπεης 248
ΧατζηΚαντήραγας (Cazzi Cadiraga) 229,
230, 251.
χαράτσι 248
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Χίος - οι 231, 235, 236, 237, 241, 256,
269, 272, 283.
Χρήστου, 'Ιωάννης 248
Χρυσοπαντάνασσα, Μυστρά 275
Ψωμάς, Σαράντος 279
Ahmet Passa 279
Aivassi- βλ. "Αι Βλάσσης
Ali Cozza 278
Ali Cornino 287
Ali Murasso 278
Arnaud (Arnau) 266, 282.
Bairopulo- βλ. Μπαϊρόπουλος
Barozzi· βλ. Μπαρότσης
Bedolin, Iseppo 277, 282.
Borghetti - Maratti 247
Bonifay (Bonalfin) 266, 281
Calavro, Marino· βλ. Καλαβρός, Μα
ρίνος.
Caramani 278
Caraoglani 282
Carion, Fr. 277, 282.
Cazzi Cadiraga- βλ. Χατζή Καντή ράγας
Cazzi Casanogli 278, 279.
Chazi Cusseinaga 282
Chemisso (;) Παναγ. 281, 282.
Chiavistelli, Andrea 234, 236, 247.
Clachamugli 249
Clerambò, Giovanni (Clairembault Jean),
247.
Cottomagni 248, 249.
Dandria - Manesso 234
Dende, Darà 278
Dende, Rallia 278
doganetta 267
Domestici, Φραγκίσκος 248
Fourmont 249, 250.
Gurdan 248
Jusquin 251
Lairinga, Btraimi 278
Leotard (Lestard) 266, 281, 282.
Manesso- βλ. Dandria - Manesso
Maratti· βλ. Borghetti - Maratti
Memisaco, Carachi 278, 279.
Mussaga 274
Pin (Pon) 266, 282.
Rainaud (Rinaldo, Rinand) 248, 249,
263, 266, 280, 281, 282.
Ramasanachi 279
Savi alla Mercanzia 252.
Sbrigadello, Giuseppe 272, 282
Sumairo 278
Surdon 263, 280" πρβλ. Gurdan
Taraculi, Antonio 267, 277, 282.
Vianello, Antonio 277, 282.
Zan Petro, κουρσάρος 241

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

