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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ 

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ Γ. ΖΑΜΠΕΛΗ 

( 1 7 3 4 - 1743) 

Στόχος αυτής της μελέτης είναι να εκμεταλλευθεί τις πληροφορίες 
που προσφέρει ένα σύνολο νοταριακών πράξεων, ώστε να περιγράψει τα 
στοιχεία της από κοινού εμπορικής δραστηριότητας των κατοίκων της Λευ
κάδας σε μια περιορισμένη χρονική περίοδο της ιστορίας της. Σύμφωνα 
λοιπόν με τους όρους του τίτλου μας, παρακολουθήσαμε, μέσα από το αρ
χείο του λευκαδίτη νοτάριου Γεωργίου Ζαμπέλη1, τη διαδικασία για τη 
σύσταση και τις διάφορες πτυχές της δράσης των συντροφιών —όπως ονο
μάζονταν εκείνα τα χρόνια οι εμπορικές εταιρείες— στα πλαίσια τήc εν
τόπιας κοινωνίας, από τα 1734 ως τα 1743. 

Η δεκαετία που θα μας απασχολήσει και η οποία αντιστοιχεί στη 
χρονική περίοδο κατά την οποία συντάχθηκαν οι νοταριακές πράξεις του 
αρχείου, 2 ανταποκρίνεται σε δύο αξιοπαρατήρητα χρονικά σημεία της 
λευκαδίτικης ιστορίας : στα 1734 συμπληρώθηκε μισός αιώνας βενετικής 
διοίκησης του νησιού, οπότε και ο χαρακτήρας αυτής της διοίκησης θα 
έπρεπε κανονικά να έχει επηρεάσει τη λειτουργία των θεσμών ως προς τη 
δραστηριότητα των κατοίκων στα μέσα του 1743 ξέσπασε φοβερός λοι
μός στο νησί—εξαιτίας του οποίου μάλιστα υπέκυψε και ο νοτάριος 
Γ. Ζαμπέλης— με όλες τις καταστροφικές για την κοινωνική ζωή συνέ
πειες που είχε εκείνα τα χρόνια η εξάπλωση μιας επιδημίας3. 

Το αρχείο που διαθέτουμε διατηρείται πλήρες και αποτελείται από 
961 δικαιοπραξίες, δύο από τις οποίες παρέμειναν ημιτελείς. Η δράση 

1. Βρίσκεται στο νοταριακό Αρχείο της Λευκάδας βλ. Ση. Φλογαΐτης, «Το 
νοταριακό Αρχείο Λευκάδας», ανάτ. από την Επετηρίδα του Κέντρου Ερεύνης της 
Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, 22 (1975 [=1977]), σ. 151, αρ. 12. 

2. Ακριβέστερα, υπάρχει επίσης ένα πληρεξούσιο που συντάχθηκε στις 16 Νοεμ. 
1733. 

3. για την ιστορία της Λευκάδας κατά τη βενετοκρατία, βλ. Π. Ροντογιάννης, 
Ιστορία της νήσου Λευκάδος, τ. 1, μέρος έβδομο : «Ενετοκρατία (1684 - 1797)», Αθήνα, 
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 1980, σ. 501 - 675. Κ. Μαχαιράς, Η Λεύκας επί Ενετο
κρατίας (1684-1797), Αθήναι 1951. 
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για την οποία μας μαρτυρούν οι υπόλοιπες 959 δικαιοπραξίες εκτυλίσσε
ται κατά κανόνα στην πρωτεύουσα του νησιού Αμαξική —όπου και ασκούσε 
τα καθήκοντα του ο Γ. Ζαμπέλης— και σπάνια στην Πρέβεζα η στη Βόνιτσα, 
τουλάχιστον ως προς τις εμπορικές δραστηριότητες. 

Το περιεχόμενο του αρχείου αντιπροσωπεύει μια μεγάλη ποικιλία 
δικαιοπραξιών που καλύπτουν όλο το φάσμα του ιδιωτικού δικαίου. Από 
αυτές το εμπορικό δίκαιο αφορούν μόνο 18 πράξεις, από τις οποίες πάλι 
μόνο 10 είναι συντροφικές σ υ μ β ά σ ε ι ς 4 . Για το λόγο αυτό προσπαθήσαμε 
να αντλήσουμε πληροφορίες για τις συντροφίες από το σύνολο των νο¬ 
ταρικών πράξεων. 

Πριν όμως προχωρήσουμε στην παράθεση των στοιχείων, σκόπιμο 
είναι να προβούμε σε μια διευκρίνηση που αφορά το αντικείμενο και τα 
όρια αυτής της μελέτης : δεν περιλάβαμε στην επεξεργασία μας ένα ορι
σμένο αριθμό συντροφιών που συνάπτονταν για την εκμετάλλευση των 
αλυκών και των ιχθυοτροφείων της περιφέρειας Λευκάδας, όπως επίσης 
και για την είσπραξη των δημοσίων προσόδων του νησιού. Και τούτο 
επειδή οι διάφορες δικαιοπραξίες οι σχετικές με αυτές τις συντροφίες 
βρίσκονται διάσπαρτες στ' αρχεία όλων των τότε νοταρίων της Λευ¬ 
κάδας, έτσι ώστε μόνο του το αρχείο του Γ. Ζαμπέλη να μη μας πληρο
φορεί επαρκώς γι' αυτές. Αλλά ο κύριος λόγος αυτής της εξαίρεσης 
ανάγεται στο είδος και στον τρόπο λειτουργίας αυτών των συντροφιών. 
Τόσο οι αλυκές όσο και τα ιχθυοτροφεία αποτελούσαν μονοπώλιο του 
βενετικού Δημοσίου, που εκμίσθωνε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης τους 
σε ιδιώτες. Το ίδιο συνέβαινε και με τα διάφορα είδη φόρων επί της παρα
γωγής και δασμών. Έτσι, κάποιος ιδιώτης—που προερχόταν πάντοτε 
από το ανώτατο κοινωνικό στρώμα, όπως μαρτυρούν οι νοταριακές πράξεις— 
αγόραζε το δικαίωμα εκμετάλλευσης των εν λόγω πλουτοπαραγωγικών 
πηγών για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ως «πιέντζος και πρεντζιπάλ 
παγαδόρος» έναντι της Βενετίας. Στη συνέχεια, το άτομο αυτό συνεταιρι
ζόταν με άλλους, με συμβάσεις που στην ουσία ήταν συμβάσεις προσ
χώρησης, κατανέμοντας τις αναγκαίες εργασίες και αποβλέποντας στη 
μεγαλύτερη αποδοτικότητα της επιχείρησης τους, αλλά και στην από 
κοινού ανάληψη του κινδύνου. 

Γεγονός πάντως είναι ότι η σύμπηξη αυτών των συντροφιών δεν ήταν 
το αποτέλεσμα ιδιωτικών οικονομικών διεργασιών, αλλά αποτελούσε 
μια «κατ' ανάθεση» εμπορική δραστηριότητα (αν μας επιτρέπεται ο 
όρος) αυτών οι οποίοι προσφέρονταν να επενδύσουν τα κεφάλαια τους 

4. Δείγματα των συντροφικών συμβάσεων δημοσιεύονται παρακάτω, στο Παράρ
τημα. 
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σε μια επιχείρηση ήδη προδιαγραμμένη από τη βενετική διοίκηση. Δεν 
επρόκειτο λοιπόν για συντροφίες με αντικείμενο ενδεικτικό των προτιμή
σεων όσων αποφάσιζαν να ακολουθήσουν εμπορική δραστηριότητα. 

Ό σ ο ν αφορά τις συντροφίες οι οποίες θα μας απασχολήσουν, θα μπο
ρούσαμε να τις διακρίνουμε σε δύο κύριες κατηγορίες, ανάλογα με το χώρο 
όπου εκτυλισσόταν η δράση τους : συντροφίες του χερσαίου και συντρο
φίες του θαλασσίου εμπορίου. Ο συνολικός αριθμός όσων διαφαίνεται 
η ύπαρξη μέσω των πράξεων του Γ. Ζαμπέλη ανέρχεται σε 35, από τις οποίες 
θα εξετάσουμε τις 34, επειδή για τη μία από αυτές το αρχείο, εκτός από 
το όνομα των συντρόφων, δεν μας προσφέρει κανένα άλλο στοιχείο. 5 Α π ό 
αυτές τις συντροφίες, οι 25 πραγματοποιούσαν χερσαίο εμπόριο, περι
ορισμένο μάλιστα στο έδαφος της Λευκάδας, ενώ οι 9 η το 26,5% μόνο 
από αυτές προσανατόλιζαν στη θάλασσα το πεδίο των ενδιαφερόντων τους, 
γεγονός αξιοσημείωτο αν πάρει κανείς υπόψη του ότι επρόκειτο για τη 
δραστηριότητα νησιωτών, έστω κι αν αυτό το νησί βρίσκεται πολύ κοντά 
στην ηπειρωτική χώρα. Τέλος, άς αναφέρουμε ότι το επιχειρησιακό κέντρο 
αυτών των συντροφιών βρισκόταν στην πρωτεύουσα του νησιού Αμαξική 
(με την εξαίρεση ενός εργαστηρίου σιδηρουργίας κι ενός ανεμόμυλου 
που βρίσκονταν στην Πρέβεζα 6), όλοι δε οι σύντροφοι ήταν λευκαδίτες. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του αρχείου, θα μπορούσαμε ακόμη να διακρί
νουμε δύο επιμέρους ομάδες συντροφιών σε καθεμία από τις παραπάνω 
κατηγορίες. Έτσι λοιπόν, από τις 25 συντροφίες του χερσαίου εμπορίου, 
οι 20 είχαν μονίμως εγκατεστημένο κέντρο δραστηριότητας (μύλοι, εργα
στήρια, ελαιοτριβεία κ.λπ.), ενώ το αντικείμενο των υπολοίπων 5 συνί
στατο στην αγορά γεωργικών προϊόντων από τους άμεσους παραγωγούς 
και στη χοντρική τους μεταπώληση στην πόλη. Ως προς τις συντροφίες 
του θαλασσίου εμπορίου, στην πρώτη ομάδα μπορούμε να περιλάβουμε 
όσες απέβλεπαν στην από κοινού εκμετάλλευση ψαροκάικων, που ήταν 
συνολικά 5, ενώ οι υπόλοιπες 4 ασχολούνταν με την αγορά εμπορευμάτων, 
τη θαλάσσια διαμετακόμιση και τη μεταπώληση τους. 

Στη συνέχεια, θα επιχειρήσουμε να σκιαγραφήσουμε, πρώτα, τις 
δραστηριότητες των ατόμων που προσπαθούσαν να συμπήξουν μια συντρο
φία και τις οικονομικές διαστάσεις της συνένωσης τους αυτής· δεύτερον, 
θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε την παρουσία των συντροφιών στα 
πλαίσια της σύγχρονης εντόπιας κοινωνίας· τέλος, θα περιγράψουμε τον 
τρόπο νομικής οργάνωσης αυτών των συντροφιών.7 

5. Ινβεντάριο 4 Ιουν. 1741. 
6. Καταχώριση 21 Μαΐου 1740 και συνυποσχετικό διαιτησίας 8 Νοεμ. 1742. 
7. Ειδική βιβλιογραφία σχετική με το θέμα μας δεν βρήκαμε. Έτσι, για μια γενική 

ιδέα, βλ. J. Georgelin, Venise au siècle des lumières, Paris/La Haye, Mouton, 1978, 
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Α. Οι οικονομικές συνθήκες για τη δραστηριότητα των συντροφιών 

Μετά την επιβολή της βενετικής κυριαρχίας στη Λευκάδα ο πληθυ
σμός της συνεχώς αυξανόταν, ενώ ο πανίσχυρος βενετικός στόλος κατά
φερε να καταστείλει τις πειρατικές επιδρομές στο νησί που, εκτός από τις 
καταστροφές στην παραγωγή, δημιουργούσαν κλίμα ανασφάλειας μεταξύ 
των κατοίκων. Έτσι, από πρώτη όψη εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίες εκεί
νες συνθήκες για την ομαλή λειτουργία της παραγωγής και την ύπαρξη 
πλεονάσματος που θα μπορούσε να διακινηθεί με τη μορφή εμπορευμάτων. 
Παρόλ' αυτά, τόσο η δημοσιονομική πολιτική της Βενετίας με τους πολυ
άριθμους φόρους και δασμούς που είχε επιβάλει όσο και ο ανταγωνισμός 
των προϊόντων της που προστατεύονταν με μια σειρά ευεργετικά μέτρα δεν 
ευνοούσαν την ανάπτυξη του εμπορίου των υποτελών σ' αυτήν επαρχιών8. 
Με ποιες λοιπόν διαδικασίες πορίζονταν τ' αναγκαία κεφάλαια όσοι αργό
τερα επρόκειτο ν' αναπτύξουν εμπορική δραστηριότητα μέσω συντροφιών; 

Προσβλέποντας στο σύνολο των δικαιοπραξιών του αρχείου, οι οποίες 
αφορούσαν κάθε είδους διακίνηση περιουσιακών στοιχείων (αγοραπωλη
σίες, μισθώσεις, δωρεές, διαθήκες κ.λπ.), διαπιστώσαμε ότι, κατά ένα 
ποσοστό της τάξης του 65 - 70 %, το αντικείμενο αυτών των δικαιοπραξιών 
αφορούσε αγαθά του αγροτικού χώρου, δηλαδή αμπέλια, χωράφια κι ελαιό
δεντρα. Αυτό το ποσοστό πρέπει μάλλον να θεωρηθεί ως υψηλό αν πάρει 
κανείς υπόψη του ότι την πελατεία του Γ. Ζαμπέλη αποτελούσαν κυρίως 
κάτοικοι της πόλης και ότι τα εν λόγω αμπέλια, χωράφια, ελαιόδεντρα 
βρίσκονταν κι αυτά —όπως υποδηλώνεται— στα περίχωρα της πόλης. 
Πράγματι, θα μπορούσαμε να δεχθούμε ότι οι γεωργικές εργασίες προσείλ¬ 
κυαν τον κύριο όγκο κι αυτού του αστικού πληθυσμού της Λευκάδας. 
Σημειωτέον ότι το υπόλοιπο ποσοστό αφορούσε σπίτια, αστικά κτήματα, 
εργαστήρια, βάρκες κ.λπ. 

Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον μπορούμε ν' αναζητήσουμε και τα άτομα 
που επρόκειτο αργότερα να συστήσουν συντροφίες. Στις συντροφίες για 
τις οποίες διαθέτουμε πληροφορίες συμμετείχε ένα σύνολο 80 ατόμων. 

1225 σ. Lane F., Venise and history. The collected papers of Fr. C. Lane, Baltimore 1966, 
560 σ. J. Le Goff, Marchands et banquiers du Moyen Age, 5η έκδ., Παρίσι, PUF, 1972, 
128 σ. R. Lopez, La révolution commerciale, dans l'Europe médiévale, μετάφρ. J.- P. De¬ 
lumeau, Παρίσι, Aubier Montaigne, 1974, 252 σ. J.- G. da Silva, "Fructification du capi
tal et dynamique sociale dans les sociétés commerciales (XVIe - XVIIIe siècles)", σ. 63 ¬ 
132, in: Troisième conférence internationale d'histoire économique (Μόναχο 1965), 
τ. 5, Παρίσι 1974. 

8. Βλ. Α. Ανδρεάδης, Περϊ της οικονομικής διοικήσεως της Επτανήσου επί ενετο
κρατίας, Αθήναι, Εστία, 1914, τ. 1, σ. 63 επ. και τ. 2, σ. 213 -235. Επίσης, του ιδίου, 
«Ο πληθυσμός των Ιονίων νήσων», Οικονομική Ελλάς (13)8, 27 Μαρτ. 1910, σ. 163. 
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Θα πρέπει ωστόσο εξαρχής να επισημάνουμε ότι όσοι συμμετείχαν σε 
συντροφίες για την εκμετάλλευση ψαροκάικων δεν εμφανίζονται παρά μόνο 
σε πράξεις σχετικές με το δίκαιο των προσώπων (διαθήκες, πληρεξούσια, 
σύμφωνα γάμου κ.λπ.), έτσι ώστε να μη γνωρίζουμε τίποτε άλλο εκτός 
από το ότι είχαν την Ιδιότητα των συντρόφων. Ακόμη, από τους υπό
λοιπους 72 συντρόφους, επαρκή στοιχεία διαθέτουμε μόνο για τους 35 
από αυτούς. Ό λ α αυτά λοιπόν τα άτομα τα βρήκαμε να δραστηριοποιούνται 
στον αγροτικό χώρο πριν συνεταιριστούν σε κάποια συντροφία. 

Έτσι, τους είδαμε ν' αγοράζουν επανειλημμένως χωράφια, αμπέλια η 
ελαιόδεντρα στα περίχωρα της πόλης, 9 όχι όμως και ακίνητα μέσα στην 
πόλη. Βρήκαμε επίσης άτομα που κάποτε είχαν αναλάβει την εμφύτευση 
αμπελιών να συνεταιρίζονται αργότερα σε μαγαζί λιανικής πώλησης εμπο
ρευμάτων, σε φούρνο κ.λπ. 1 0 Μερικές φορές, οι κατοπινοί σύντροφοι ανα
λάμβαναν την καλλιέργεια κι εκμετάλλευση χωραφιών ή αμπελιών δυνάμει 
αντίχρησης, μέχρι να τους καταβληθεί το χρηματικό ποσόν που στο μεταξύ 
είχαν παραχωρήσει ως δάνειο. 1 1 Αλλά δεν ήταν άγνωστο και το φαινό
μενο δύο άτομα, πριν συστήσουν συντροφία για την εκμετάλλευση εργα
στηρίου η μύλου, να έχουν ήδη συνεργαστεί σε διάφορες γεωργικές εργα
σίες. 1 2 

Γενικά λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι όλοι οι σύντροφοι για τους οποίους 
διαθέτουμε πληροφορίες δραστηριοποιούνταν στον αγροτικό χώρο πριν 
συμπήξουν συντροφία. Θα μπορούσαμε επίσης να πιθανολογήσουμε ότι 
από αυτού του είδους τις δραστηριότητες αντλούσαν κυρίως τα κεφάλαια 
τα οποία επένδυσαν αργότερα στις συντροφίες τους. Πράγματι, τόσο από 
το αρχείο του Γ. Ζαμπέλη όσο και από τα αρχεία των νοταρίων Ιω. Γαβαλά 
και Βιτζ. Γαϊτάνη που εξετάσαμε συμπληρωματικώς, δεν επισημάναμε 
περιπτώσεις όπου οι μέλλοντες σύντροφοι να είχαν, για παράδειγμα, ήδη 
πουλήσει μέρος της περιουσίας τους η δανειστεί χρηματικά ποσά, γεγονός 
που θα μπορούσε ενδεχομένως ν' αποδοθεί στην προσπάθεια τους για εξεύ
ρεση κεφαλαίων. 

9. Αγοραπωλησίες 24 Ιουν. 1736, 18 Ιαν. 1738' εξόφληση 20 Ιουν. 1736 κ.λπ. 
Βλ. επίσης από το νοταριακό αρχείο του Βιτζ. Γαϊτάνη, τις διαδοχικές αγορές χωραφιών 
4 και 18 Φεβρ., 23 και 30 Μάρτ., 4 Απρ., 11, 12 και 18 Μαΐου 1735) από άτομο που αργό

τερα συμμετείχε σε συντροφία (συντροφική σύμβαση 10 Αυγ. 1740 του αρχείου Γ. Ζαμ
πέλη). 

10. Εμφυτεύσεις 27 Ιουν. 1736, 30 Μαρτ. 1740' διανομή αμπελιού 31 Μαρτ. 1741· 
λύση συντροφίας 28 Ιουν. 1740· διαθήκη 28 Ιουν. 1743. 

11. Αντιχρήσεις 17 Ιαν. 1737, 21 Ιουν. 1738, 28 Ιαν. 1740. 
12. Συμβιβασμός 3 Απρ. 1736- ινβεντάριο 19 Ιαν. 1740· λιβέλλο 30 Αυγ. 1737 

συντροφ. σύμβαση 23 Φεβρ. 1743. 
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Εξάλλου, φαίνεται ότι τα άτομα με τα οποία ασχολούμαστε ακολου
θούσαν εμπορική σταδιοδρομία σε πρώτη γενιά, με την έννοια ότι κατά 
κανόνα δεν διαδέχονταν κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο στην εκμετάλ
λευση της επιχείρησης τους, αλλά πρώτοι αυτοί δραστηριοποιούνταν 
σ' αυτό τον τομέα. 1 3 Δεν αναφερόμαστε βέβαια και σε όσους συμμετείχαν 
διαδοχικά σε διάφορες συντροφίες. Πράγματι, από τη μελέτη των νοτα¬ 
ριακών πράξεων προβάλλει η περίπτωση ενός αριθμού συντρόφων που, 
αφότου είχαν αρχίσει να εμπορεύονται, συνεταιρίζονταν διαδοχικά με 
διαφορετικά πρόσωπα και συχνά σε διαφορετικής μορφής δραστηριότητες. 

Ω ς προς το ζήτημα του μεγέθους και του είδους των εισφορών για τη 
σύσταση συντροφιών, θα μπορούσαμε εξαρχής να παρατηρήσουμε ότι το 
ύψος του κεφαλαίου δεν καθοριζόταν τόσο σε συνάρτηση με το αντικεί
μενο της επιδιωκόμενης εμπορικής δραστηριότητας όσο με τη διαθεσι
μότητα περιουσιακών άξιων για επένδυση. Προς αυτή την άποψη συνη¬ 
γορούν, από τη μια, η διαφορά που υπήρχε στο κεφάλαιο συντροφιών 
με τον ίδιο εταιρικό σκοπό και, από την άλλη, το γεγονός ότι σε μεγάλο 
αριθμό συντροφιών μέρος η και ένας μόνο από τους συντρόφους εισέφεραν 
σε χρήμα η άλλες περιουσιακές αξίες, ενώ οι υπόλοιποι αρκούνταν στην 
παροχή προσωπικής εργασίας. Πάντως, ακόμη και στην περίπτωση που 
η εισφορά δεν συνίστατο σε ρευστό, η αξία της εκτιμόταν ωστόσο πάντοτε 
σε χρήμα. 

Έτσι, το κεφάλαιο μιας συντροφίας για την αγορά σιταριού από τους 
παραγωγούς και τη μεταπώληση του στην πόλη, για παράδειγμα, μπορούσε 
να κυμαίνεται ανάμεσα στα 100 και 300 τζεκίνια, 1 4 όπως υπήρξε και περί
πτωση όπου πραμάτεια αποτιμήθηκε στα 300 τζεκίνια όταν συστήθηκε 
συντροφία σε μαγαζί λιανικής πώλησης για την εκμετάλλευση της. 1 5 Σύμ
φωνα με μερικά παραδείγματα, η εισφορά κάθε συντρόφου για την εγκα
τάσταση εργαστηρίου ήταν της τάξης των 20τζεκ. εφόσον όλοι εισέφεραν 
σε χρήμα, τη στιγμή που—σχεδόν ταυτόχρονα—η τιμή πώλησης ενός 
ελαιοτριβείου μαζί με τον εξοπλισμό του αποτιμήθηκε περίπου 30 τζεκ. 1 6 

Πάντοτε ως προς τις συντροφίες του χερσαίου εγκατεστημένου εμπορίου, 
ενώ το μερίδιο ενός συντρόφου σε μύλο είχε αποτιμηθεί στα 63 τζεκ., 
την ίδια ακριβώς εποχή ένας μύλος πουλήθηκε συνολικά 36 τζεκ. 1 7 

13. Βλ. όμως εξαίρεση στο συνυποσχετικό διαιτησίας και απόφαση 8 και 13 Νοεμ. 
1742. 

14. Λύση συντροφίας 16 Μαΐου 1743· διαθήκη 22 Ιουλ. 1743. 
15. Συντροφ. συμβ. 9 Μαρτ. και 15 Δεκ. 1735. 
16. Αγοραπωλ. 22 Αυγ. 1739, 10 Δεκ. 1741" διαθήκες 1 Δεκ. 1738, 18 Μαΐου 1741. 
17. Αγοραπωλ. 26 Απρ. 1741' εξόφληση 23 Ιαν. 1741. 

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

ΜΝΗΜΩΝ 10 (1985)



Ειδικά ως προς τις συντροφίες για την εκμετάλλευση μύλων, το μέγε
θος του κεφαλαίου δεν προσδιοριζόταν εκ των προτέρων: οι σύντροφοι 
κατένεμαν μεταξύ τους υπό τύπο εισφορών το μίσθωμα η την αξία του 
εδάφους για την ανέγερση του μύλου, την απαιτούμενη εργασία οικοδό
μησης, τα εργαλεία για τη λειτουργία του και άλλα τυχόν έξοδα μέχρι 
την αποπεράτωση του μύλου, εκτιμώντας σε χρήμα την εισφορά καθενός 
και προβλέποντας το ενδεχόμενο συμπληρωματικών εισφορών. 1 8 Ω ς προς 
τις συντροφίες για την εκμετάλλευση ψαροκάικων, τα παραδείγματα που 
διαθέτουμε μαρτυρούν διαφορετική διαδικασία για το σχηματισμό του 
κεφαλαίου. Έτσι, στην αρχή εκτιμούσαν την αξία του σκάφους που εισέ¬ 
φερε ο ένας από τους συντρόφους και στη συνέχεια διαιρούσαν αυτή την 
τιμή σε μερίδια: ο σύντροφος που αναλάμβανε να κυβερνάει το σκάφος 
όφειλε να εργάζεται δωρεάν, μέχρι να καλυφθεί η αξία του μεριδίου του 
στο κεφάλαιο. 1 9 Τέλος, όσον αφορά τις συντροφίες αγοράς, θαλάσσιας 
διαμετακόμισης και μεταπώλησης πραματειών, όλοι εισέφεραν σε χρήμα. 
Ως προς το μέγεθος ωστόσο του κεφαλαίου τους, υπήρχε μία κλιμάκωση 

ανάμεσα σε 20 τζεκ. για το εμπόριο με τα γειτονικά νησιά και σε 323 τζεκ. 
για το εμπόριο με τις πόλεις του «Πουνέντε», σύμφωνα με τα παραδείγμα

τα μας. 2 0 

Ποιο ήταν όμως το κοινωνικό αντίστοιχο όλων των παραπάνω οικο
νομικών μεγεθών η, με άλλα λόγια, έναντι ποιών αγαθών τα άτομα που 
μας απασχολούν προτίμησαν να επενδύσουν τις περιουσίες τους σε εμπο
ρικές δραστηριότητες; Θα μπορούσαμε ν* αναφέρουμε μερικές τιμές 
εκείνης της εποχής : ένα σχετικά μεγάλο σπίτι στην πόλη αγοραζόταν 
γύρω στα 40 - 45 τζεκ., ενώ η τιμή ενός καινούριου αμπελιού στα περί
χωρα της πόλης κυμαινόταν γύρω στα 25 τζεκ. και μιας ελιάς στην ίδια 
περιοχή 1,5 - 2 τζεκ.· η τιμή ενός βουβαλόπετσου ήταν περίπου 3 τζεκ. 2 1 

Από την άλλη, ξέρουμε ότι μία βάρκα πουλήθηκε 10 τζεκ. η ότι η μέση 
τιμή ενός ψαροκάικου κυμαινόταν γύρω στα 45 τζεκ. 2 2 

Είναι βέβαια αλήθεια ότι διαμέσου των νοταριακών πράξεων δεν 
είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τις ιδιαίτερες εκείνες συνθήκες μέσα στις 
οποίες πραγματοποιούνταν η διακίνηση των διαφόρων αντικειμένων, και, 

18. Συντροφ. συμβ. 2 Δεκ. 1739, 6 Ιουν. 1742· καταχώριση 23 Φεβρ. 1743 κ.λπ. 
19. Συντρ. σύμβ. 7 Αυγ. 1740' συμβ. ναυτολόγησης 4 Φεβρ. 1740 κ.λπ. 
20. Κωδίκελλο 15 Ιουλ. 1737 συντροφ. συμβ. 5 Αυγ. 1739, 10 Αυγ. 1740, 7 Μαρτ. 

1742. 
21. Βλ. για παράδειγμα αγοραπωλ. 20 Οκτ. 1735, 5 Ιαν. και 6 Αυγ. 1736, 31 Ιαν. 

και 14 Δεκ. 1738· πληρεξούσιο 23 Αυγ. 1736. 
22. Καταχώρ. 12 Νοεμ. 1742" συντρ. σύμβ. 7 Αυγ. 1740' αγοραπωλ. 22 Σεπτ. 1738. 
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κατά συνέπεια, δεν μπορούμε παρά να πιθανολογήσουμε την οικονομική 
αντιστοιχία των αγαθών εκείνη την εποχή. Απ' όσα όμως προαναφέρθηκαν, 
θα μπορούσαμε τουλάχιστον να υποθέσουμε ότι η διαδικασία σχηματισμού 
του κεφαλαίου αποτελούσε μια προσπάθεια αρκετά δύσκολη για τους συν
τρόφους. Έτσι, τους βρήκαμε να δραστηριοποιούνται στον —πιο ασφαλή 
γι' αυτούς— αγροτικό χώρο απ' όπου θα μπορούσαν ν' αντλήσουν εισοδή
ματα- είδαμε ακόμη ότι πολλοί απ' αυτούς δεν ήταν σε θέση να εισφέρουν 
παρά την προσωπική τους εργασία. Τέλος, η διακύμανση στις ποσότητες 
κεφαλαίων συντροφιών με τον ίδιο εμπορικό σκοπό ενισχύει την παρα
πάνω άποψη. 

Β. Η παρουσία των συντροφιών στην εντόπια κοινωνία 

Θα μπορούσαμε τώρα να ερευνήσουμε πιο αναλυτικά την ταυτότητα 
των 34 συντροφιών που μας ενδιαφέρουν και να σκιαγραφήσουμε τη θέση 
τους στον κοινωνικό χώρο της Λευκάδας κατά τη χρονική περίοδο που 
προαναφέραμε. 

α) Συντροφίες του χερσαίου εμπορίου. Στις 20 συντροφίες αυτής της 
κατηγορίας με μονίμως εγκατεστημένο κέντρο δραστηριότητας, υπήρ
χαν 5 ανεμόμυλοι, 3 μαγαζιά λιανικής πώλησης εμπορευμάτων,23 2 ελαιο
τριβεία, 2 εργαστήρια σιδηρουργίας, 2 εργαστήρια κατεργασίας κτηνο
τροφικών προϊόντων, 1 υφαντουργείο, 1 φούρνος, ενώ οι υπόλοιπες 4 ανα
φέρονταν με τη γενική ονομασία «συντροφίες σε εργαστήρια», χωρίς 
από το σύνολο του αρχείου να προσδιορίζεται το αντικείμενο τους. Η 
παραπάνω ομάδα συντροφιών αποτελούσε το 59% του συνόλου των 34 
συντροφιών για τις οποίες διαθέτουμε στοιχεία και σε αυτές συμμετεί
χαν 42 συνολικά σύντροφοι, κατά μέσο όρο δηλαδή 2 σύντροφοι η και 3 
σε καθεμία. 

Ως προς τη διαχείριση των συμφερόντων της συντροφίας και την 
επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, διαγράφονταν δύο ενδεχόμενα από τη 
συμφωνία σύστασης της : είτε οι σύντροφοι αναλάμβαναν από κοινού τις 
αναγκαίες εργασίες για την πραγματοποίηση της εμπορικής δραστηριό
τητας είτε τις κατένεμαν μεταξύ τους. 

Στην πρώτη περίπτωση έχουμε το παράδειγμα εργαστηρίων, όπου οι 
σύντροφοι είχαν αποφασίσει να ενεργούν από κοινού. Όταν μάλιστα κάποτε 
ένας σύντροφος παρέβη αυτή τη συμφωνία και προέβη σε αγορά χωρίς τη 

23. Προτιμήσαμε αυτή την έκφραση για να χαρακτηρίσουμε αυτό που στο κεί
μενο των νοταριακών πράξεων αποκαλείται «εργαστήρι μαρτζεργιό» (mercerie) και που, 
κατά λέξη, θα έπρεπε να μεταφραστεί ως ψιλικατζίδικο — μία σύγχρονη ονομασία δηλαδή 
που δεν θ' ανταποκρινόταν στην υποδηλούμενη πραγματικότητα εκείνης της εποχής. 
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συγκατάνευση του συντρόφου του, τότε ο τελευταίος κατάγγειλε τη συν
τροφία τους και ανέθεσαν σε «κριτές αρμπίτρους» το διακανονισμό της 
διαφοράς τους. 2 4 Στη δεύτερη περίπτωση, εκτός από το παράδειγμα μύλων 
όπου (όπως προαναφέραμε) κατανέμονταν οι εργασίες για την οικοδόμηση 
και λειτουργία τους, οι νοταριακές πράξεις μαρτυρούν και για τη λειτουρ
γία συντροφιών σε μαγαζιά λιανικής πώλησης εμπορευμάτων: ο ένας 
από τους συντρόφους αναλάμβανε να εισφέρει στο μαγαζί το σύνολο των 
εμπορευμάτων προς πώληση και να ασχολείται συνεχώς με την προμή
θεια πραμάτειας για το μαγαζί, ενώ οι άλλοι δύο όφειλαν «να μένουν στο 
εργαστήρι και να πουλούν το πράγμα όπου έχουν ενδυμένο». 2 5 Ωστόσο, 
σε κάθε περίπτωση, προβλεπόταν σχετικά «να μην ημπορή ο ένας ποτέ 
να κάνη τίποτες χωρίς την γνώμην του άλλου», πράγμα που σημαίνει ότι 
όλοι θεωρούνταν ως δραστηριοποιημένοι στις υποθέσεις της συντροφίας. 

Ό σ ο για τις 5 συντροφίες που απέβλεπαν στην αγορά γεωργικών προ
ϊόντων από τους παραγωγούς και στη μεταπώληση τους στην πόλη, αντι
κείμενο της εμπορίας τους ήταν το σιτάρι και το λάδι. Η συνοχή αυτών 
των συντροφιών θα πρέπει να ήταν αρκετά χαλαρή εφόσον δραστηριο
ποιούνταν ουσιαστικά κάθε χρόνο την εποχή μετά τη σοδειά των παρα
πάνω προϊόντων. Αυτό άλλωστε μαρτυρεί και το παράδειγμα μιας συντρο
φίας σιταριού που διαλύθηκε στα μέσα του 1743, αφού υπήρχε ήδη «από 
το 1732, του Αυγούστου και Σεπτεμβρίου ταις ήμέραις». 2 6 Σ' αυτές συμμε
τείχαν συνολικά 11 άτομα. 

β) Συντροφίες του θαλλασσίου εμπορίου. Σύμφωνα με τα δεδομένα του 
αρχείου, δραστηριότητα που εκτυλισσόταν αμιγώς στο θαλάσσιο χώρο 
άσκούσαν μόνο οι 5 συντροφίες για την εκμετάλλευση ψαροκάικων, στις 
οποίες συμμετείχαν 8 άτομα. 2 7 Σε καθεμιά από αυτές τις συντροφίες συμ

μετείχαν δύο άτομα, όπου ο ένας εισέφερε «μίαν τράταν και την φελου¬ 
κούλαν όλην αρματωμένην, με όλα της τα χρειαζούμενα διά την τέχνην 
την αλιευτικήν» και ο άλλος αναλάμβανε «να δουλεύη καλά και αναμπι¬ 
στευμένα την τράτα». Εφόσον λοιπόν οι εν λόγω συντροφίες είχαν αυτή 

τη μορφή, οφείλουμε να επισημάνουμε το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό 
των συντρόφων οι οποίοι εργάζονταν αποκλειστικώς στη θάλασσα και 
που τους υπολογίσαμε σε 5 η 7% επί του συνόλου των 72 συντρόφων των 
οποίων γνωρίζουμε το χώρο δραστηριότητας. Το γεγονός είναι αξιο
σημείωτο αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για τη δραστηριότητα των 

24. Βλ. συνυποσχ. διαιτ. και απόφαση διαιτ. 12 και 13 Φεβρ. 1736. 
25. Συντροφ. συμβάσεις 9 Μαρτ. και 15 Δεκ. 1735, 6 Ιουν. 1742 κ.λπ. 
26. Βλ. λύση συντροφίας 16 Μαίου 1743. 
27. Ένας από τους συντρόφους συνεταιρίστηκε τρεις φορές διαδοχικά (συντρ. 

σύμβ. 7 Αυγ. 1740- σόμβ. ναυτολόγ. 4 Φεβρ. 1740- αγοραπωλ. 19 Ιουλ. 1742). 
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κατοίκων ενός νησιού. Δεν θα έπρεπε ωστόσο να θεωρηθεί και άσχετο 
με την εκ παραλλήλου διεξαγωγή της αλιείας από τα δύο ιχθυοτροφεία 
της περιοχής, που δεν άφηνε μεγάλο πεδίο δράσης στους μεμονωμένους 
ψαράδες. Ίσως λοιπόν επειδή απαιτούνταν ιδιαίτερες ικανότητες από 
μέρους του καπετάνιου των αλιευτικών σκαφών ώστε να υποσκελιστεί ο 
εμπορικός κίνδυνος του ανταγωνισμού, αλλά και ο φυσικός κίνδυνος της 
θάλασσας, ίσως λοιπόν γι' αυτό το λόγο τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνού¬ 
σαν ν* απολαμβάνει ο καπετάνιος τα 2/3 των κερδών —«ενα μερδικό ξέ
χωρα διά το καραβοκυράτο του, κατά το συνήθειον και των άλλων τρατών 
του τόπου»— ενώ αντιθέτως συμφωνούσαν «ό,τι ζημία γίνη να αγροική¬ 
ται εν τω μέσω τους». 

Στις 4 συντροφίες για την αγορά, θαλάσσια διαμετακόμιση και μετα
πώληση πραματειών συμμετείχαν 11 άτομα, δύο η τρεις δηλαδή σε καθεμία 
από αυτές. Στις 3 από αυτές προβλεπόταν η αγορά και συγκέντρωση στη 
Λευκάδα πραματειών από δέρματα, πρινοκόκκι και σφουγγάρια, αντιστοίχως. 
Στη συνέχεια, είτε από κοινού είτε ένας απ' όλους, οι σύντροφοι προβλε
πόταν να ταξιδέψουν για να πουλήσουν την πραμάτεια τους : γενικά στον 
«Πουνέντε» ως προς τα σφουγγάρια· ειδικά στη Βενετία ως προς το πρινο
κόκκι- και ως προς τα δέρματα εκεί όπου θα έκριναν συμφέρον να ταξιδέ
ψει ο εξουσιοδοτημένος σύντροφος. Ως προς την τελευταία περίπτωση, 
γνωρίζουμε ότι ο εν λόγω σύντροφος τελικά ταξίδεψε στη Μεσσήνη της 
Σικελίας, απ' όπου κι έφερε το μικρόβιο του λοιμού στη Λευκάδα.2 8 Τέ
λος, με τα χρήματα από αυτές τις πωλήσεις, στις δύο από τις τρεις περι
πτώσεις, προβλεπόταν η αγορά είτε «κασονιών»(;) από τη Μπρέσια είτε 
άλλων ειδών, η εισαγωγή και μεταπώληση τους στη Λευκάδα.29 Αυτού του 
είδους το εμπόριο λοιπόν γινόταν αποκλειστικώς με τις Ιταλικές πόλεις. 

Η τέταρτη από τις συντροφίες αυτής της ομάδας αφορούσε την αγορά 
λαδιού από την Κεφαλονιά και τη μεταπώληση του στη Λευκάδα. Κι αυτό, 
ενώ ξέρουμε ότι η Λευκάδα είχε μεγάλη ελαιοπαραγωγή, τόση ώστε να 
γίνεται κι εξαγωγή προς τη Βενετία. Τελικά, αν και το ταξίδι στην Κεφα
λονιά έγινε ήδη το Νοέμβρη του 1736, το λάδι βρισκόταν ακόμη απούλητο 
στην αποθήκη ενός από τους συντρόφους τον Ιούλη του 1737. 3 0 

Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν καθοριζόταν η ποσότητα 
της προς εμπορία πραμάτειας εκ των προτέρων. Σε όλες όμως τις περιπτώ
σεις καθοριζόταν το διατιθέμενο κεφάλαιο για την άσκηση της συντροφι¬ 
της δραστηριότητας: 323 τζεκ. για το πρινοκόκκι, 150 τζεκ. για τα δέρ-

28. Διαθήκη 31 Οκτ. 1742. 
29. Συντρ. συμβ. 5 Αυγ. 1739, 10 Αυγ. 1740. 
30. Κωδίκελλο 15 Ιουλ. 1737. 
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δέρματα, 84 τζεκ. για τα σφουγγάρια, 20 τζεκ. για την εισαγωγή λαδιού από 
την Κεφαλονιά. Πράγματι η διαθεσιμότητα κεφαλαίων μοιάζει να ήταν 
το κύριο πρόβλημα, αλλά και το κίνητρο για τη σύσταση και δραστηριο
ποίηση αυτού του είδους συντροφιών — με ευκαιριακό λίγο ως πολύ χαρα
κτήρα, εφόσον δεν είδαμε πουθενά τα ίδια πρόσωπα να επαναλαμβάνουν 
από κοινού την ίδιας μορφής δραστηριότητα. 

Με βάση πάντα τα δεδομένα του αρχείου μας, η πρώτη παρατήρηση 
που θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε είναι σχετική με το αντικείμενο της 
εμπορικής δραστηριότητας των συντροφιών. Πριν όμως, θα παραμερί
σουμε προσωρινά τις συντροφίες αγοράς, διαμετακόμισης και μεταπώλησης 
πραματειών, και θα περιοριστούμε σ' εκείνες που συστήθηκαν με την 
πρόθεση να ασκήσουν εμπορική δραστηριότητα σε μονιμότερη βάση. 
Ως προς τις συντροφίες αυτές (του χερσαίου εμπορίου) παρατηρούμε ότι, 
εκτός ίσως από τα εργαστήρια σιδηρουργίας ή το υφαντουργείο, το αντι
κείμενο δράσης τους συνίστατο στην πρωτογενή κατεργασία γεωργικών 
προϊόντων από τους μύλους, τα ελαιοτριβεία και τα λοιπά εργαστήρια, 
ενώ δεν ετίθετο θέμα κατεργασίας για τα μαγαζιά λιανικής πώλησης εμπο
ρευμάτων, όπως είναι προφανές. Ακόμη, όπως θα μπορούσαμε να υποθέ
σουμε αλλά και όπως μαρτυρούν διάφορα στοιχεία από τις νοταριακές 
πράξεις, η λειτουργία αυτών των συντροφιών δεν απαιτούσε την ύπαρξη 
ενός σύνθετου μηχανικού εξοπλισμού, καθώς απέβλεπαν μάλλον στην 
ικανοποίηση στοιχειωδών καταναλωτικών αναγκών του εντόπιου πληθυ
σμού. 

Αντιθέτως, αν ρίξουμε μια ματιά στις διαθήκες, ινβεντάρια, προικο
σύμφωνα και άλλες πράξεις του αρχείου, όπου περιγράφεται η περιουσία 
μεγάλου μέρους του λευκαδίτικου πληθυσμού, θα διαγνώσουμε την ύπαρξη 
μιας μεγάλης ποικιλίας αντικειμένων των οποίων η κατασκευή απαιτούσε 
περιπλοκότερη διαδικασία κατεργασίας, όπως πολυάριθμα είδη επίπλω
σης κι ενδυμασίας, ακόμη και είδη πολυτελείας, όπως διαφόρων ειδών 
κοσμήματα. Προφανώς το εμπόριο αυτών των ειδών δεν ήταν άγνωστο 
στην εντόπια κοινωνία, με τη διαφορά ότι δεν το εξυπηρετούσαν οι υπάρ
χουσες εκεί συντροφίες κατασκευής προϊόντων. 

Από την άλλη ωστόσο, τα παραδείγματα συντροφιών που εκτελούσαν 
το εξαγωγικό εμπόριο με τις ιταλικές πόλεις, έστω κι ελάχιστα, δεν παύουν 
να είναι ενδεικτικά λόγω του αντικειμένου αυτής της εμπορίας : δέρματα, 
πρινοκόκκι, σφουγγάρια πουλιούνταν στις ιταλικές πόλεις και όχι, για 
παράδειγμα, λάδι η άλλα αγροτικά προϊόντα που παρήγε το νησί σε αφθο
νία. Η εξήγηση του φαινομένου αυτού πρέπει να αναζητηθεί στο χαρα
κτήρα και τις προτιμήσεις της αγοράς των ιταλικών πόλεων. Επειδή τα 
προϊόντα αυτά ήταν αδύνατο να τα κατεργαστούν τα εργαστήρια της Λευ-
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Λευκάδας —όπου και η αγορά δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη— εξάγονταν ως πρώ
τες ύλες στις διάφορες ιταλικές πόλεις, όπου οι εκεί υπάρχουσες βιοτε
χνίες θα μπορούσαν να τα κατεργαστούν ώστε να εξυπηρετήσουν σχετικά 
προηγμένες καταναλωτικές απαιτήσεις. Ίσως μάλιστα, υπό τη νέα τους 
αυτή μορφή, τα εμπορεύματα αυτά να επανεισάγονταν στη Λευκάδα. 

Ακόμη, αποβλέποντας στον εταιρικό σκοπό αυτών των συντροφιών, 
θα μπορούσαμε να κρίνουμε κατά πόσο η εμπορική δραστηριότητα είχε 
ήδη παγιωθεί στην εντόπια κοινωνία, σύμφωνα πάντοτε με όσα στοιχεία 
μας προσφέρει το αρχείο του Γ. Ζαμπέλη. Καταρχή βέβαια θα πρέπει 
να παραμερίσουμε τις 9 συντροφίες που ασχολούνταν είτε με την αγορά 
γεωργικών προϊόντων από τους παραγωγούς και τη μεταπώληση τους στην 
πόλη είτε με την αγορά, θαλάσσια διαμετακόμιση και μεταπώληση πραμα
τειών, για το λόγο ότι η δραστηριότητα τους δεν συνίστατο στην παρα
γωγή εμπορεύσιμων αγαθών αλλά στη διαμεσολάβηση ανάμεσα στους 
παραγωγούς και στην αγορά. Έτσι, όπως άλλωστε προαναφέραμε, η εμπο
ρική τους δραστηριότητα ήταν πρόσκαιρη, εξαρτιόταν κυρίως από τη 
διαθεσιμότητα κεφαλαίου και απέβλεπε στη βραχυπρόθεσμη αποδοτικό
τητα αυτού του τελευταίου. Αλλά σε βραχυπρόθεσμη αποδοτικότητα του 
επενδυμένου κεφαλαίου απέβλεπαν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, και οι υπό
λοιπες 25 συντροφίες : τόσο οι 5 συντροφίες για την εκμετάλλευση ψαρο
κάικων που απέβλεπαν στη συλλογή μιας πρώτης ύλης (ψάρια), όσο και 
τα 3 μαγαζιά λιανικής πώλησης εμπορευμάτων που υπήρχαν όσο χρειαζό
ταν για να πουληθεί η ήδη αγορασμένη πραμάτεια, αλλά και οι μύλοι, 
τα ελαιοτριβεία κ.λπ. Θα μπορούσαμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι οι σύν
τροφοι, όπως θα δούμε παρακάτω, αντιμετώπιζαν πάντοτε το ενδεχόμενο 
της επιστροφής τους στο χώρο των γεωργικών εργασιών. 

Σχετικός άλλωστε με αυτή την υπόθεση είναι και ο πραγματικός χρό
νος διάρκειας των 25 αυτών συντροφιών. Έτσι, από τις 8 συντροφίες για 
τις οποίες γνωρίζουμε το χρονικό σημείο έναρξης και παύσης της λειτουρ
γίας τους, οι 6 διαλύθηκαν πριν από τον προβλεπόμενο από την εταιρική 
σύμβαση χρόνο. Άλλωστε, από το σύνολο του αρχείου, δεν προκύπτει 
τάση για αύξηση του αριθμού των συντροφιών με το πέρασμα του χρό
νου : στα 1734 υπήρχαν ήδη 3 συντροφίες, ενώ στα μέσα Ιούλη 1743 
φαίνεται ότι υπήρχαν 4 συντροφίες. Θα μπορούσαμε επίσης ν' αναφέρου
με ότι, κάθε χρόνο και για μία περίοδο 7 χρόνων, κατά μέσο όρο 
πραγματοποιούνταν 2 συστάσεις συντροφιών έναντι 3 διαλύσεων αντι
στοίχως. 

Το δείγμα που χρησιμοποιούμε είναι βεβαίως εξαιρετικά περιορισμένο 
για τη συναγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Ωστόσο, θα μπορούσαμε 
οπωσδήποτε να διαβεβαιώσουμε ότι δεν βρισκόμαστε μπροστά σε άνθηση 
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της εμπορικής δραστηριότητας στη Λευκάδα κατά τη χρονική περίοδο 
που μας ενδιαφέρει. Τόσο η εξεύρεση κεφαλαίων όσο και η ανάληψη 
του εμπορικού κινδύνου φαίνεται ότι αποτελούσαν καίρια προβλήματα 
για όσους ήθελαν να συστήσουν συντροφίες. Η συνηθισμένη λύση για 
την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων συνίστατο στη συνένωση 
κεφαλαίου και προσωπικής εργασίας η ιδιαιτέρων ικανοτήτων των ατόμων. 
Με αυτή την έννοια, βρήκαμε άτομα που εισέφεραν το σύνολο ή σχεδόν 
της πραμάτειας σε μαγαζιά λιανικής πώλησης, καθώς και χήρες που εισέ
φεραν ψαροκάικα η μύλους στις αντίστοιχες συντροφίες, χωρίς περαιτέρω 
παραγωγική δράση μέσα σε αυτές. 3 1 Αντιθέτως, παρά την ποιοτική και 
ποσοτική διαφορά στις εισφορές των συντρόφων και θέλοντας να κατα
νείμουν τις ενδεχόμενες συνέπειες του εμπορικού κινδύνου, η συμμετοχή 
τόσο σε κέρδη όσο και σε ζημίες προβλεπόταν πάντοτε σε ίσα μέρη, με 
την εξαίρεση των συντροφιών σε ψαροκάικα, όπως προαναφέραμε. 

Είδαμε λοιπόν ότι η σφαίρα της εμπορικής δραστηριότητας των συν
τροφιών ήταν στενά συνδεμένη με τον αγροτικό χώρο. Αλλά και σε καθένα 
χωριστά από τους συντρόφους, ο αγροτικός χώρος μοιάζει να παρέμενε 
πάντοτε οικείος. 

Αξίζει να διερευνήσουμε τη δραστηριότητα που ανέπτυσσε καθένας 
από τους συντρόφους κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που μας 
ενδιαφέρει, έξω από τα πλαίσια της συντροφίας της οποίας ήταν μέλος. 
Προς το σκοπό αυτό αναζητήσαμε πληροφορίες και στις νοταριακές πρά
ξεις του Ιω. Γαβαλά, που συντάσσονταν συγχρόνως με αυτές του Γ. Ζαμπέλη. 

Πιο ειδικά, μας απασχολεί η δραστηριότητα 80 συνολικά συντρόφων 
που με μια ορισμένη ιδιότητα συνέβαλαν στη σύνταξη των νοταριακών 
πράξεων του Γ. Ζαμπέλη. Από το συνολικό αυτό αριθμό, οι 5 ήταν γυ
ναίκες : οι 2 είχαν την κυριότητα κτημάτων όπου η συντροφία στην ο
ποία συμμετείχαν έμελλε να ανεγείρει μύλο, η μία είχε στην κυριότητα 
της το 1/3 ενός ελαιοτριβείου και οι άλλες 2 διέθεταν την κυριότητα ψα
ροκάικων τα οποία ήθελαν να εκμεταλλευτούν συνάπτοντας συντροφίες 
με άλλους. 3 2 Και οι 5 είχαν το δικαίωμα ν' ασκούν το εμπόριο «ως χήρες 
ελεύθερες όπου ήταν», μπορούμε δε να πιθανολογήσουμε ότι απέκτησαν 
τα παραπάνω αγαθά από κληρονομιά. Εν πάση περιπτώσει, δεν προκύ
πτει από τη μελέτη των νοταριακών πράξεων ότι είχαν κάποια παραγωγική 

31. Συντροφ. συμβ. 6 Ιουν. 1742, 23 Φεβρ. 1743' καταχώρ. 21 Μαΐου 1740- αγοραπωλ¬ 
19 Ιουλ. 1742. 

32. Διαθ. 22 Απρ. 1738· αγοραπωλ. 10 Δεκ. 1741, 19 Ιουλ. 1742· καταχ. 21 Μαΐου. 
1740· συντρ. συμβ. 6 Ιουν. 1742, 23 Φεβρ. 1743. 
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γική δραστηριότητα είτε στα πλαίσια της συντροφίας τους είτε έξω από 
αυτή. 

Από τους 72 άντρες συντρόφους που γνωρίζουμε το αντικείμενο δρα
στηριότητας της συντροφίας τους, συναντήσαμε συχνά το ίδιο άτομο να 
συνεταιρίζεται διαδοχικά με άλλους σε διάφορες συντροφίες και με δια
φορετικό αντικείμενο. Ποτέ όμως κάποιος από αυτούς δεν συμμετείχε 
σε συντροφίες για την εκμετάλλευση των αλυκών, των ιχθυοτροφείων 
η των δημοσίων προσόδων. Επίσης, σε αυτές τους τις μετακινήσεις οι 
σύντροφοι δεν μετέβαλλαν ριζικά τον τομέα της δραστηριότητας τους, 
με την έννοια ότι, αφού είχαν ήδη εξασκήσει το χερσαίο ή το θαλάσσιο 
εμπόριο συνέχιζαν κατά κανόνα να δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο. 3 3 

Τα μέλη των συντροφιών για την εκμετάλλευση ψαροκάικων, σε ορι
σμένες περιπτώσεις, συμμετείχαν διαδοχικά και σε άλλες συντροφίες, που 
είχαν όμως πάντοτε το ίδιο αντικείμενο απασχόλησης· 3 4 αλλά και γενικά, 
από το σύνολο του αρχείου προκύπτει ότι δεν επιδείκνυαν καμιά δρα
στηριότητα πέρα από τα πλαίσια αυτών των συντροφιών. Αντιθέτως, 
ήταν συνηθισμένο φαινόμενο κάποιος σύντροφος του χερσαίου εμπορίου 
να επενδύει κάποια συγκεκριμένη στιγμή στην αγορά, θαλάσσια διαμετα
κόμιση και μεταπώληση πραματειών.35 Ο χρόνος αυτής της ενέργειας 
μπορούσε να είναι πριν, συγχρόνως η μετά την ύπαρξη μιας άλλης συντρο
φίας του χερσαίου εμπορίου όπου ήδη συμμετείχε. Γεγονός πάντως είναι 
ότι το είδος αυτών των πραματειών, όπως ήδη αναφέραμε, δεν είχε καμία 
σχέση με το αντικείμενο δραστηριότητας των συντροφιών στις οποίες 
εκ παραλλήλου συμμετείχαν τα εν λόγω πρόσωπα. Με τις παρατηρήσεις 
αυτές νομίζω ότι ενισχύεται η υπόθεση ότι βασικός στόχος των συντρόφων 
δεν ήταν τόσο η εγκαθίδρυση μιας κανονικής εμπορικής δραστηριότητας 
όσο η βραχυπρόθεσμη πραγματοποίηση κέρδους. 

Αλλά αυτές δεν ήταν οι μόνες δραστηριότητες στις οποίες συναντούμε 
τους συντρόφους. Έτσι, τους βρήκαμε να παίρνουν μέρος στις συναλλα
γές του αγροτικού χώρου, ενώ συγχρόνως ήταν μέλη συντροφιών και ασκού
σαν εμπορική δραστηριότητα: αγόραζαν αγροτικά κτήματα η μίσθωναν 
χωράφια η και δέχονταν ελιές για εξόφληση χρέους προς αυτούς, τη στιγμή 

33. Βλ. εξαίρεση στις διαθήκες 27 Αυγ. 1737, 1 Δεκ. 1738 και στα κωδίκελλα 4 και 
12 Δεκ. 1738, όπου σύντροφος σε εργαστήρι συμμετείχε συγχρόνως σε θαλάσσια συν¬ 
τροφία. 

34. Σύμβ. ναυτολ. 4 Φεβρ. 1740· συντρ. σύμβ. 7 Αυγ. 1740· αγοραπωλ. 19 Ιουλ. 
1742. 

35. Πρβλ. συντρ. συμβ. 9 Μαρτ. και 15 Δεκ. 1735 και συντρ. συμβ. 10 Αυγ. 1740, 
7 Μαρτ. 1742· διαθ. 31 Οκτ. 1742, 27 Ιουν. 1743. 
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γμή που υπήρχε η συντροφία τους δραστηριοποιημένη.36 Αλλά και γεωρ
γικές εργασίες αναλάμβαναν οι σύντροφοι εκ παραλλήλου προς την εμπο
ρική τους δράση μέσω των συντροφιών : αναλάμβαναν την εμφύτευση 
κάποιου χωραφιού η την καλλιέργεια του ως αγρολήπτες η λόγω αντίχρη¬ 
σης για κάποιο δάνειο που είχαν ήδη παραχωρήσει.37 Θα μπορούσαμε να 
επισημάνουμε λοιπόν ότι η εμπορική δραστηριότητα δεν είχε απορροφή
σει τελείως τα ενδιαφέροντα των συντρόφων αυτών. 

Ό σ ο ν αφορά τη δραστηριότητα αυτών των ατόμων μετά τη διάλυση 
των συντροφιών όπου συμμετείχαν, η πηγή που χρησιμοποιούμε δεν μας 
δίνει επαρκή στοιχεία λόγω κυρίως της περιορισμένης χρονικής της διάρ
κειας. Ε ν προκειμένω λοιπόν διαθέτουμε μόνο ενδείξεις : ένας απ' αυ
τούς αγόρασε αμπέλια μετά τη μεταπώληση πραμάτειας από τη συν
τροφία όπου συμμετείχε88· δύο πρώην σύντροφοι αγόρασαν επίσης από 
κοινού αμπέλια και χωράφια λίγο μετά τη διάλυση του εργαστηρίου που 
εκμεταλλεύονταν συνεταιρικά.3 9 Άλλωστε και οι διαθήκες, ινβεντάρια 
κ.λπ. αυτών των προσώπων —όπου υπάρχουν— μαρτυρούν ότι η περιουσία 
τους περιλάμβανε σε μεγάλο μέρος αντικείμενα αγροτικού χαρακτήρα. 

Μήπως άραγε θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι, ξαναρχίζοντας τις 
δραστηριότητες τους οι σύντροφοι στον αγροτικό χώρο, βρίσκονταν και 
πάλι σ' ένα χώρο πιο γνώριμο και κυρίως πιο ασφαλή γι' αυτούς; Α ς μην 
ξεχνάμε βέβαια—πάντοτε στα πλαίσια της σχετικότητας που επιβάλλει 
η ιστορική μας πηγή— ότι πρόκειται για μια αγροτική οικονομία, μ' εμ
φανή τα όρια που θέτει σε μεγάλο βαθμό ο οικογενειακός της χαρακτήρας 
στη διαδικασία ανταλλαγής των αγαθών. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν, θα 
μπορούσαμε να επικαλεστούμε το γεγονός ότι στην εντόπια κοινωνία δια
κινούνταν κυρίως αντικείμενα αγροτικού χαρακτήρα, ενώ το μεγαλύτερο 
μέρος των συντροφιών απέβλεπε είτε στην πρωτογενή κατεργασία γεωρ
γικών προϊόντων είτε στην αλιεία, δραστηριότητες δηλαδή σε μικρό βαθμό 
εξειδικευμένες. Ακόμη, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι γεωργικές δρα
στηριότητες συγκέντρωναν την προτίμηση των ατόμων, αφού μόνο οι 11 
σύντροφοι η ποσοστό 15% είχαν επαφή με τη θάλασσα, είτε ψαρεύοντας 
είτε μεταφέροντας πραμάτειες. 

Επίσης, το γεγονός ότι πολλοί από τους συντρόφους, μια ορισμένη 

36. Αγοραπωλ. 23 Μαρτ. 1740. Βλ. επίσης από το αρχείο Ι. Γαβαλά μίσθωση 
έργου 2 Φεβρ. 1734· λιβέλλο 11 Ιαν. 1740· έξόφλ. 28 Μαρτ. 1743. 

37. Διανομή αμπελιού 31 Μαρτ 1741" επίμ. αγρολ. 30 Απρ. 1738· αντιχρήσεις 14 
Μαρτ. και 19 Απρ. 1737, 28 Ιαν. 1740, 1 Μαΐου 1743· δάνεια 21 Ιουν. 1738, 29 Νοεμ. 
1741. 

38. Αγοραπωλ. 1 Μαρτ. και 28 Ιουν. 1741. 
39. Αγοραπωλ. 30 Απρ. 1740, 8 Ιαν. 1743. 
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στιγμή, ασχολούνταν με την αγορά και μεταπώληση πραματειών θα πρέπει 
βέβαια να θεωρηθεί ως δραστηριότητα με καθαρά εμπορικό χαρακτήρα, 
αλλά με έντονο παρόλ' αυτά το στοιχείο της προσωρινότητας. Έτσι, φαί
νεται ότι οφείλουμε ν' αποδώσουμε την αιτία σύστασης αυτού του είδους 
των συντροφιών στην επιδίωξη των ατόμων για άμεση απόδοση των κεφα
λαίων τους. Κι ας επισημάνουμε το γεγονός ότι, στις συντροφίες αυτές 
και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που μελετούμε, κάθε σύντροφος συνε
ταιρίστηκε μία μόνο φορά για την πραγματοποίηση θαλάσσιου ταξιδιού 
και τη μεταφορά πραμάτειας — με μία μόνο εξαίρεση σε σύνολο 11 ατό
μων που αποτελούσαν αυτές τις συντροφίες. 4 0 

Γ. Η νομική οργάνωση των συντροφιών 4 1 

Από το σύνολο των 35 συντροφιών —που όλες τους ήταν καθαρά 
προσωπικού χαρακτήρα— οι 10 συστάθηκαν με νοταριακή πράξη του Γ, 
Ζαμπέλη ενώ η σύμβαση σύστασης μιας άλλης είχε τον τύπο του ιδιωτικού 
εγγράφου και τελικά καταχωρίστηκε στο αρχείο που εξετάζουμε. Μπορούμε 
λοιπόν να διαπιστώσουμε ότι, ακολουθώντας σταθερά μία τυπολογία, 
τα συμβαλλόμενα άτομα προέβλεπαν και ρύθμιζαν πολλά νομικά ζητήματα 
σχετικά με τη λειτουργία της συντροφίας τους, καθορίζοντας τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις κάθε συντρόφου στα πλαίσια της κοινής τους δραστη
ριότητας. Τέτοια ζητήματα ήταν : ο καθορισμός και η περιγραφή του αντι
κειμένου της συντροφικής τους δραστηριότητας· το ποσόν και ο τρόπος 
σχηματισμού του κεφαλαίου της συντροφίας- ο χρόνος διάρκειας της· 
η κατανομή των εργασιών διαχείρισης των συντροφικών υποθέσεων η 
συμμετοχή καθενός σε κέρδη και ζημίες· ζητήματα προσωπικής ευθύνης 
των συντρόφων ο τρόπος απόδειξης της συντροφίας· τέλος, ζητήματα 
σχετικά με τη λύση κι εκκαθάριση της συντροφίας. 

Ό σ ο ν αφορά τον τύπο της σύμβασης για τη σύσταση συντροφίας, 
είναι προφανές ότι δεν ήταν πάντοτε νοταριακή πράξη, αλλά πολύ συχνά 
ήταν ιδιωτικό έγγραφο συνταγμένο από τους συντρόφους η και δήλωση 
ενώπιον ιερέα, ο οποίος και συνέτασσε το σχετικό έγγραφο. 4 2 

40. Συντρ. σύμβ. 10 Αυγ. 1740. Α π ο το αρχείο Ι. Γαβαλά, βλ. συντρ. σύμβ. 9 Νοεμ. 
1734. 

41. Βλ. κυρίως Λούντζης Ερμ., Περί της πολιτικής καταστάσεως της Επτανήσου 
επί Ενετών, ανατύπ., Αθήνα, Κάλβος, 1969. Μανίν Δαν., Περί της αστικής, εμπορικής 

και ποινικής των Ενετών νομοθεσίας, μετάφρ. Μ. Ιδρωμένου, Κέρκυρα 1889. Φραγ¬ 
κόπουλος Θ., Η εν ταις Ιονίοις νήσοις αστυκή νομοθεσία κατά τε τους Ενετικούς νόμους 

και τας εν ισχύι διατάξεις του Ιονίου Πολιτικού κωδικός, Αθήναι 1886. Levy - Brühl Η., 
Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
Παρίσι 1938. 

42. Διαθήκη 1 Δεκ. 1738· λύση συντροφιών 28 Ιουν. 1740, 16 Μαΐου 1743· καταχώρ. 
21 Μαΐου 1740. 
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1) Το αντικείμενο της συντροφικής δραστηριότητας. Μετά την παρά
θεση των στερεοτύπων σε κάθε σύμβαση στοιχείων (τόπος και ημερομη
νία σύναψης, ονοματεπώνυμο των συμβαλλομένων κ.λπ.), το πρώτο σημείο 
στο οποίο αναφερόταν κάθε νοταριακή πράξη σύστασης μιας συντροφίας 
ήταν ο καθορισμός του αντικειμένου της δραστηριότητας της. Προκει
μένου για τις συντροφίες του χερσαίου εγκατεστημένου εμπορίου, στη 
νοταριακή πράξη αναγραφόταν καταρχήν ότι τα συμβαλλόμενα μέρη 
«μέλλουν να συντροφέψουν εις μύλον» η «εις εργαστήρι» κ.λπ., χωρίς να 
εξειδικεύουν περισσότερο τις συνθήκες της από κοινού δραστηριότητας 
τους, πράγμα που γινόταν στη συνέχεια, όταν κατένεμαν μεταξύ τους τις 
αναγκαίες εργασίες και τις εισφορές για την επίτευξη του εταιρικού σκο
που.43 Αντιθέτως, στις συντροφίες αγοράς, θαλάσσιας διαμετακόμισης και 
μεταπώλησης πραματειών περιγραφόταν λεπτομερέστερα το αντικείμενο 
της εμπορικής δραστηριότητας : ο τόπος και ο τρόπος αγοράς της πραμά
τειας, η ανάθεση της διαμετακόμισης της και ο τόπος της μεταπώλησης 
της. 4 4 

2) Ο σχηματισμός του κεφαλαίου. Το κεφάλαιο σχηματιζόταν από 
κάθε είδους εισφορές από μέρους των συντρόφων, που η αξία τους όμως 
ήταν πάντοτε αποτιμημένη σε χρήμα. Οι σύντροφοι το διέκριναν από το 
ενεργητικό η παθητικό της συντροφίας τους, θεωρώντας το ως ένα ποσόν 
αναγκαίο για την επίτευξη του συνεταιρικού τους σκοπού και προέβλεπαν 
«να ευγάζουν πρώτα το καπιτόλι και ύστερα να μοιράζουν το διάφορον η 
την ζημίαν». Επίσης, το ενδεχόμενο συμπληρωματικών εισφορών δεν 
αποκλειόταν.1 5 

3) Η διάρκεια. Φυσικά δεν γίνεται λόγος διάρκειας προκειμένου για 
τις συντροφίες αγοράς και μεταπώλησης εμπορευμάτων, όπου η λύση τους 
ήταν ευνόητο ότι θα επακολουθούσε την πλήρη εκποίηση των εμπορευ
μάτων. Σε τρεις περιπτώσεις μαγαζιών λιανικής πώλησης εμπορευμάτων 
η λύση της συντροφίας προβλεπόταν επίσης να γίνει μετά την πλήρη εκ
ποίηση των ήδη αγορασμένων εμπορευμάτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, 
η διάρκεια δεν καθοριζόταν και πρέπει να θεωρηθεί ότι προβλεπόταν ως 
αόριστη. Προκύπτει επίσης ότι η συντροφία ήταν δυνατόν να συνεχίζει, 
παρά την αλλαγή στο πρόσωπο κάποιου από τους συντρόφους, που επερχό
ταν είτε με μεταβίβαση εν ζωή του συντροφικού μεριδίου είτε με κληρο
νομική διαδοχή. 4 6 

43. Συντρ. συμβ. 7 Αυγ. 1740, 6 Ιουν. 1742. 
44. Συντρ. συμβ. 5 Αυγ. 1739, 7 Μαρτ. 1742. 
45. Συντρ. συμβ. 5 Αυγ. 1739, 10 Αυγ. 1740. 
46. Αγοραπωλ. 22 Αυγ 1739· δωρεά 4 Νοεμ. 1739. 
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4) Εργασίες διαχείρισης της συντροφίας. Στα πλαίσια που διέγραφε 
η από κοινού δραστηριότητα τους και ο νομικός δεσμός της συνεταίρισής 
τους, οι σύντροφοι συμφωνούσαν «να μην ημπορή ο ένας χωρίς τον άλλον 
να κάμη τίποτες, αμή συμφώνως» να προβαίνουν στις αναγκαίες εργασίες 
για την επιτέλεση του σκοπού της συντροφίας τους. Στην περίπτωση όπου 
οι σύντροφοι ήταν περισσότεροι από δύο, οι σχετικές αποφάσεις έπρεπε 
να παίρνονται κατά πλειοψηφία. 4 7 Α ν το αντικείμενο της από κοινού 
δραστηριότητας των συντρόφων προϋπέθετε διαφόρων ειδών ενέργειες 
για την πραγματοποίηση του, τότε οι ενέργειες αυτές κατανέμονταν μεταξύ 
των συντρόφων και περιγράφονταν από τη συντροφική σύμβαση. 4 8 Τέλος, 
η ίδια σύμβαση προέβλεπε μερικές φορές ιδιαίτερη αμοιβή για κάποιον 
από τους συντρόφους, που θα πληρωνόταν από τη συντροφική περιουσία 
«για τον κόπο του και ό,τι άλλο έξοδο φαίνεται από τους λογαριασμούς 
ότι έκανε». 4 9 

5) Κέρδη και ζημίες. Αφού γινόταν η ανάληψη του κεφαλαίου, όπως 
αναφέραμε παραπάνω, ανάλογα με την εισφορά του καθενός, η σύμβαση της 
συντροφίας προέβλεπε την κατανομή κερδών η ζημιών μεταξύ των συντρό
φων. Εκτός από τις συντροφίες για την εκμετάλλευση ψαροκάικων όπου, 
όπως είδαμε, ο κυβερνήτης του σκάφους δικαιούνταν τα 2/3 των κερδών 
αλλά συμμετείχε κατά ίσο μερίδιο σε ενδεχομένη ζημία, σε κάθε άλλη 
περίπτωση η συμφωνία προέβλεπε για τους συντρόφους «να μοιράζουν 
εις όμοια μερδικά τόσον το διάφορον όσον και την ζημίαν», ανεξάρτητα 
από το ποσόν της εισφοράς τους. 

6) Ευθύνη των συντρόφων. Απέναντι σε τρίτα πρόσωπα που συναλλάσ
σονταν με αυτούς, οι σύντροφοι ευθύνονταν «ομού και ινσόλδουμ» (in 
solidum) για ζητήματα που προέκυπταν από τη δράση της συντροφίας τους. 
Ως προς την ευθύνη κάποιου από τους συντρόφους απέναντι στους υπό
λοιπους, αυτός υποχρεωνόταν να λογοδοτήσει για τις προσωπικές του 
ενέργειες προς τους άλλους σε χρόνο που επίσης καθοριζόταν από τη συν
τροφική σύμβαση. 5 0 Εφόσον κάποιος από τους συντρόφους θα παρέβαινε 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις, υπήρχαν δύο ενδεχόμενα : είτε προβλε
πόταν ότι «αν τυχόν κάμουν κανένα ινκάνο εις την συντροφίαν τους, πάραυ
τα να ξεκαθαρίζουν τους λογαριασμούς τους και να ευγαίνουν χωρίς κανένα 
διάφορον», είτε διόριζαν διαιτητές —«ανθρώπους πρακτικούς και φοβόθεους 

47. Συντρ. συμβ. 5 Μαρτ. και 15 Δεκ. 1735, 5 Αυγ. και 2 Δεκ. 1739, 10 Αυγ. 1740 
κ.λπ. 

48. Συντρ. συμβ. 9 Μαρτ. 1735, 5 Αυγ. 1739, 10 Αυγ. 1740. 
49. Συντρ. συμβ. 9 Μαρτ. και 15 Δεκ. 1735, 10 Αυγ. 1740. 
50. Συντρ. συμβ. 9 Μαρτ. 1735, 10 Αυγ. 1740. 
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θεους»— για την επίλυση της διαφοράς τους. 5 1 Η επιβολή του όρκου 
μέσα σε εκκλησία από τους διαιτητές ως μέσο απόδειξης, καθώς επίσης 
και η πρόβλεψη ποινικής ρήτρας από τη συντροφική σύμβαση, δεν ήταν 
άγνωστες σε παρόμοιες περιπτώσεις.5 2 

7) Απόδειξη της συντροφίας. Όπως προκύπτει από διάφορες πράξεις 
του αρχείου, καθένας που συμμετείχε σε εμπορικές συναλλαγές διατηρούσε 
και το ανάλογο κατάστιχο· κάθε σύντροφος επίσης είχε και το δικό του 
κατάστιχο. Θα μπορούσαμε μάλιστα ν' αναφέρουμε παρεπιμπτόντως ότι 
οι 41 από ένα σύνολο 65 ανδρών συντρόφων η ένα ποσοστό 63% γνώριζαν 
να γράφουν (ποσοστό λίγο μεγαλύτερο από το αντίστοιχο συνολικό ποσο
στό των ανδρών του Ιδίου κοινωνικού στρώματος —του κατώτερου— που 
άγγιζε τα 60%), ενώ οι υπόλοιποι 10 άνδρες σύντροφοι, που ανήκαν στο 
ανώτερο κοινωνικό στρώμα (σιορ), γνώριζαν στο σύνολο τους γραφή. 
Από κοινού λοιπόν οι σύντροφοι διατηρούσαν και συνέτασσαν το ειδικό 
κατάστιχο που διέθετε κάθε συντροφία, καταχωρίζοντας εκεί κάθε λογα
ριασμό που προέκυπτε από τη δραστηριότητα τους. Οι διάφορες απαιτή
σεις αποδεικνύονταν έτσι σύμφωνα με την έγγραφη τους στο κατάστιχο: 
«διά κάθε κρέδιτο της συντροφίας τους, τόσον με σκρίτα ωσάν και με 
κατάστιχον ή και με μόνον λόγον πίστεως». 5 3 

8) Λύση και εκκαθάριση της συντροφίας. Η λύση μιας συντροφίας 
επερχόταν είτε επειδή είχε συμπληρωθεί η χρονική διάρκεια που προβλε
πόταν στη σύμβαση σύστασης της, είτε επειδή είχε επιτευχθεί ο σκοπός 
για τον οποίο είχε συσταθεί, είτε μετά την περιέλευση της κοινής επιχεί
ρησης σ' έναν από τους συντρόφους, λόγω θανάτου ενός από τους συν
τρόφους η λόγω καταγγελίας ενός από τους συντρόφους η με τη θέληση 
όλων των συντρόφων. 5 4 Έτσι, οι σύντροφοι εδήλωναν από κοινού —στην 
τελευταία περίπτωση—τη σχετική τους βούληση μπροστά στο νοτάριο, 

που συνέτασσε και την αντίστοιχη πράξη. Τη λύση μιάς συντροφίας ακο¬ 
λουθούσε το στάδιο της εκκαθάρισης, στο οποίο προέβαιναν είτε εξουσιο

δοτώντας κάποιον ανάμεσα τους είτε μέσω τρίτων προσώπων.5 5 Μετά το 
τέλος λοιπόν και αυτής της εργασίας, οι σύντροφοι εδήλωναν πλέον ότι 

51. Συντρ. συμβ. 9 Μαρτ. και 15 Δεκ. 1735' συνυποσχ. διαιτ. και αποφ. διαιτ. 12 
και 13 Φεβρ. 1736, 10 και 12 Απρ. 1742. 

52. Συντρ. συμβ. 7 Αυγ. 1740, 6 Ιουν. 1742· καταχώρ. 23 Φεβρ. 1743. 
53. Συνυποσχ. διαιτ. 3 Απρ. 1736· πληρεξ. 23 Αυγ. 1736" διαθ. 18 Μαΐου 1741· 

ίνβεντ. 19 Ιαν. 1740. 
54. Βλ. αντιστοίχως συντρ. συμβ. 9 Μαρτ. και 15 Δεκ. 1735· άγοραπωλ. 19 Ίουλ· 

1742· καταχώρ. 12 Νοεμ. 1742· διαθ. 27 Αυγ. 1737· συνυποσχ. διαιτ. και αποφ. διαιτ. 12 
και 13 Φεβρ. 1736, 10 και 12 και 14 Απρ. 1742· λύσεις συντρ. 28 Ιουν. και 26 Ιουλ. 1740, 
16 Μαΐου 1743. 

55. Πληρεξ. 22 Ιαν. 1736- διαθ. 27 Αυγ. 1737· συνυποσχ. διαιτ. 8 Νοεμ. 1742. 
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«εξώφλησαν εις όλα την συντροφίαν και δεν πρετεντέρουν τίποτες αναμε
ταξύ τους». 

Εκτός από αυτό το βασικό περιεχόμενο, υπήρχε συχνά στις συμ
βάσεις σύστασης συντροφιών μια σειρά από επιμέρους ρήτρες που προέ
βλεπαν και ρύθμιζαν διάφορα ζητήματα που πιθανόν να προέκυπταν από 
τη λειτουργία τους. Συμπερασματικά λοιπόν και παίρνοντας υπόψη τη 
λεπτομερή ρύθμιση των σχετικών με τις συντροφίες ζητημάτων, θα μπο
ρούσαμε να ισχυριστούμε ότι, όσοι αποφάσιζαν να συνεταιριστούν για 
ν' ασκήσουν εμπορική δραστηριότητα, είχαν ακριβή γνώση του τρόπου 
οργάνωσης και λειτουργίας του θεσμού των συντροφιών. 

Βεβαίως, οι δυνατότητες πληροφόρησης μέσω του αρχείου του Γ. 
Ζαμπέλη δεν μας επιτρέπουν παρά μόνο τη σκιαγράφηση της από κοινού 
εμπορικής δραστηριότητος των λευκαδιτών κατά τη δεκαετία 1734- 1743. 
Είναι ωστόσο σαφές ότι, σε μια κοινωνία όπου ο αγροτικός χώρος συγκέν
τρωνε το σύνολο σχεδόν των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τα εν λόγω 
άτομα γνώριζαν ήδη το θεσμό των συντροφιών και, υπό ορισμένες συνθή
κες, δεν δίσταζαν ν' αναλάβουν τη λειτουργία του. Μάλιστα, μοιάζει να 
βρισκόμαστε στο μεταίχμιο μιας εποχής όπου η σφαίρα των εμπορικών δρα
στηριοτήτων δεν έχει ακόμη αποκτήσει την αυτονομία της απέναντι 
στην αντίστοιχη αγροτική. Παρόλ' αυτά, οι ανταλλακτικές σχέσεις με 
αντικείμενο εμπορεύματα που απαιτούσαν μία ορισμένη εκ των προτέρων 
μηχανική κατεργασία δεν ήταν άγνωστες στην εντόπια κοινωνία, μόνο 
που προφανώς επρόκειτο για αγαθά εισαγόμενα. 

Πράγματι, ενώ είδαμε ότι οι συντροφίες που διεξήγαν το διαμετακο
μιστικό εμπόριο μετέφεραν στις ιταλικές πόλεις πρώτες ύλες προς κατερ
γασία, αντιθέτως οι συντροφίες με μονίμως εγκατεστημένο επιχειρησιακό 
κέντρο και με έδρα την πόλη της Λευκάδας ασχολούνταν σχεδόν αποκλει
στικώς με την πρωτογενή κατεργασία γεωργικών προϊόντων, ώστε να εξυ
πηρετήσουν προφανώς τις ανάγκες διατροφής του εντόπιου πληθυσμού. 
Δεν τίθεται βεβαίως ζήτημα κατεργασίας προκειμένου για τις συνεταιρι
κές εκμεταλλεύσεις αλιευτικών σκαφών. 

Ως προς όλες τις συντροφίες όμως, βασικό πρόβλημα για τη σύσταση 
τους φαίνεται ότι ήταν η εξεύρεση κεφαλαίων και βασικό μέλημα των 
συντρόφων ήταν η γρήγορη απόδοση αυτών των κεφαλαίων γιατί, όπως 
φανέρωνε η συμπεριφορά τους, βιάζονταν να επιστρέψουν στις γεωργικές 
τους ασχολίες, τις οποίες άλλωστε ποτέ δεν εγκατέλειπαν τελείως. Ίσως 
γι' αυτούς ο αγροτικός χώρος να παρέμενε ακόμη πιο αποδοτικός, πιο 
οικείος και πιο ασφαλής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ * 

1 

1740 Αυγούστου 10, ΕΠ[έτος παλαιό], Αμαξική της Αγίας Μαύρας. 
Ενεφανίσθησαν εν τω καγκέλω εμού νοταρίου τα παρόντα μέρη και κάτωθεν 
υπογεγραμμένοι, ο κυρ Σωτήριος Δουκόπουλος, κυρ Γεωργάκης Μαλακάσης 
και κυρ Ζάχος Ρογκότης κάτοικοι εις τούτην την Χώραν, οι οποίοι θελημα¬ 
τικώς και ομογνώμως οι τρεις εσυμφώνησαν να κάμουν συντροφίαν συν θεώ 
επάνω εις τομάρια εργασμένα. Όθεν έστησαν διά καπιτόλι της πραγματείας 
και συντροφίας τους ο καθένας τζεκίνια χρυσά πενήντα και τα απίθωσαν 
εις τας χείρας του άνωθεν κυρ Σωτηρίου, ωσάν όπου αυτός έχει να συνάξη 
τα αυτά τομάρια με ξεκαθαρωσύνην ότι ύστερα αφ' ου συναχθή το πράγμα 
από τους ταμπάκιδες, εις τους οποίους έδωκαν εις καπάρο και οι τρεις ομο¬ 
γνώμως τζεκίνια πενήντα, να το κονσινιάρη και παραδίδη εις τας χείρας του 
κυρ Ζάχου του άνωθεν. Και αυτός να ημπορή να ταξιδεύση μα τα αυτά τομά
ρια, όπου ο θεός θέληση, και φανισθή και αυτών των τριών συντρόφων το 
πλέα καλίτερον. Και διά τους κόπους του οπού έχει να κάμη εις το ταξίδι 
και χασομερίαις του, ευχαριστημένοι και οι τρεις υπόσχονται και θέλουν 
να πάρη από την μέσην της συντροφίας τζεκίνια χρυσά επτά και μισό. Ομοίως 
να ευγάζη κάθε εξοδιάν όπου ήθελε κάμη τόσον εις το πάγεμά του ωσάν 
και εις τον καλόν του γυρισμόν και φαγί του και εις κάθε αλλην εξοδιάν όπου 
ήθελε τύχη να δράμη, με χρέος του να κρατή και να γράφη εις χαρτί ξεκάθαρα 
κάθε εξοδιάν και κάθε πούλησιν και αγοράν οπού ήθελε κάμει εις την αυτήν 
πραγματείαν και ταξίδι διά φως καθαρόν των συντρόφων του. Και περιπλέον 
να έχη άδειαν τα όσα σολδιά πιάσει από το πράγμα της πραγματείας τους 
να τα ενδύη ό,τι πράγμα ήθελε του φανεί αρμόδιον και καλόν διά αβαντάντζο 
της συντροφίας όλης. Και γυρίζωντας εδώ καλό κατευόδιον να έχη χρέος 
να δείξη σωστόν και ξεκάθαρον τον λογαριασμόν εις τους συντρόφους του. 
Και να ευγάζονν πρώτον το καπιτόλι τα εκατόν πενήντα τζεκίνια, και ύστερα 
να μεράζουν το διάφορον όπου ήθελε δείξη η πραγματεία τους οι τρεις όμοια, 
έτζη να αγροικούνται και οι τρεις όμοια εις κάθε ζημίαν οπού ο Θεός μη το 
δώση. Ευγάζωντας ακόμη και κάθε εξοδιάν όπου ήθελε δείξη να έκαμεν 
εις το αυτό βιάντζο από την μέσην και τα επτά και μισό τζεκίνι την πλερω¬ 
μην του κόπου του και στράτας του θαλασσινής ως άνωθεν. Περιπλέον ξεκα
θαρίζουν ότι την κάθε φοράν όπου ήθελε χρειασθούν οι ταμπάκιδες άσπρα 
δανεικά από τον κυρ Σωτήριον ωσάν οπού αυτός φαίνεται και είναι οπού 

* Δείγματα συντροφικών συμβάσεων. 
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κρατεί τα σολδιά της συντροφίας τους, να τα δίδη ειμή να αγροικονύνται δοσμένα 
με την γνώμην και των τριών συντρόφων. Ομοίως ακόμη ξεκαθαρίζουν 
ανίσως και χρειασθή η πραγματεία τους περισσότερα σολδιά, να έχη χρέος 
να βάνη ο καθένας την πάρτην τον. Και όντως συμφωνώντες εποίησαν το 
παρόν εις ασφάλειαν βεβαιώνοντας το και οι τρεις ιδιοχείρως. 

Σωτήριος Δουκοπουλος βεβεονο 
Γεώργιος Μαλακάσις βεβεώνω 
Ζάχος Ροκοτης βεβεγονο 

2 

1742 Ιουνίου 6, ΕΠ[έτος παλαιό]', Αμαξική της Αγίας Μαύρας. 
Ενεφανίσθησαν εν τω καγκέλω εμού νοταρίου τα παρόντα δύο μέρη, από 
το ένα η κυράντζα παπαδιά χήρα Μηλία του ποτέ παπά Σίμου Κοντάρη, 
και εκ του ετέρου ο μισέρ Σπύρος Συνοδινός εσυμφώνησαν ως κάτωθεν. 
Ήγουν με την θέλησιν του θεού εσυμφώνησαν και τα δύο μέρη να κάμουν 
ένα μύλον ανεμόμυλον εις οποίον τόπον ήθελε τοις φανισθή αρμόδια και καλά, 
ξεκαθαρίζουν, ότι ο μεν Σπύρος υπόσχεται να βάλλη όλην την ξυλήν και να 
την ευγάλλη ο ίδιος και να την δουλεύση και να την κάμη όλην έτοιμην οπού 
να αλέθη, και όλην αυτήν την ετοιμασίαν της ξυλής του μύλου και διά τους 
κόπους του οπού έχει να κάμη να του κλείωνται τζεκίνια σαράντα. Η δε 
χήρα παπαδιά Μηλία υπόσχεται να κάμη με έξοδα εδικά της τα επίλοιπα 
όλα χρειαζόμενα του μύλου, ήγουν τοίχον, σιδερικά, πανιά, και επίλοιπα 
ήγουν τάβιλαις, αντέναις και καντρόνια τα οποία εξοδιάζωντας αυτή με 
άσπρα εδικά της, ύστερα να κάνουν τον λογαριασμόν τους και να κλείουν 
σαράντα τζεκίνια διά να ισάσουν με εκείνα οπού είναι η εξοδιά του Σπύρου 
διά την ξυλήν, και τα όσα περιπέσουν οπού να εξοδίασεν η άνωθεν χήρα παπα
διά να αγροικούνται τα μισά αυτηνής και τα άλλα μισά του Σπύρου ωσάν 
σύντροφοι οπού είναι. Και επειδή δεν έχει τον μόδον να της τα δώση να ημπο¬ 
ρή να τα πέρνη από την δούλευσιν του μύλου έως οπού να ρεφαρισθή και 
τότε έπειτα να μεράζουν τα μέρη εις δύο το κέρδος οπού ημπορούν να κερ
δίσουν ωσάν συντρόφοι οπού είναι και να ημπορούν να τον δουλεύουν οι 
δυο ήγουν ο Σπύρος και ο Αθανάσης υιός της αυτής χήρας παπαδιάς, έχων¬ 
τας χρέος ο αυτός Σπύρος να δείχνει την τέχνην του μύλου του άνωθεν Αθα¬ 
νάση. Με χρέος και των δύο μερών να τον έχουν ετοιμασμένον διά άλεσμα 
όλον τον μήνα τον ερχόμενον Απρίλιον. Και όποιος από τα δύο μέρη ήθελε 
μετανοήση από ετούτην την συμφωνίαν, την όσην εξοδιάν οπού ήθελε κάμουν 
τόσον ο Σπύρος διά την ξυλήν, ωσάν και η χήρα παπαδιά διά τον τοίχον 
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και επίλοιπα να ημπορή να την πέρνη το μέρος όπου μένει αμετανόητον μισο
τιμής. Ακόμη ξεκαθαρίζουν ότι την όσην εξοδιάν κάμουν διά τον τόπον 
οπού μέλλει να φαμπρικάρουν τον μύλον και το νόβελο του αυτού μυλότοπου 
να το πλερώνουν παντοτινά αντάμα. Και ούτως συμφωνώντες εποίησαν το 
παρόν γράμμα το οποίον θέλουν να είναι στερεόν, βέβαιον και aπaρaσáλευ¬ 
τον εν παντί καιρώ, κριτηρίω και βήματι, βεβαιώνοντας ιδιοχείρως ο Σπύρος, 
και υπό μαρτυρίας. 

Σπιρος Σινοδινο βεβεονο 
Χρίστος Παπαζογλις μαρτιρο 
Αποστωλης Νταφλωρως μαρατηρω 
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