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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
σημασία ίου 18ου αε. , τόσο γεά την εύρωηαεκή δσο χαί γεί την ελληνική
εστορεα, έχεε βέβαεα τονεστ^ί.* Στη δεάρχεεα του αεώνα αύτοΟ παίρνου* τήν όρεστεχή τους μορφή τά εστορεχά φαενόμενα πού προετοιμάζονταν κατά τούς τρείς προηγού
μενους αεώνες. ’Από την άλλη μερεά, στον έλληνεχό χώρο σημεεώνονταε βαθεές αλλα
γές, οεχονομεχές χαε χοενωνεχές, οε όποιες δημεουργοΟν τες προΰποθέσεες γεά την
'Επανάσταση του 1821. Μέσα λοεπόν στην τοσο χρίσεμη αυτή περίοδο έντάσσεταε

τό

γαλλεχό προξενείο της ’'Αρτας, πού αποτελεί, το' V u a της εργασίας μας.
Προς τήν ερευνά χαί τη μελε'τη της παρουσίας των Γάλλων στον ελληνεχό χώρο
χαί εδεαετερα στην "Ηπεερο χατηύθυνε άπο την άρχη τίς εροσπάθεεές μου 6 καθηγητής
της 'Ιστορίας Μέσων καί Νεωτέρων Χρόνων της Φελοσοφεχής Σχολής τοΟ Πανεπεστημεου
’Ιωαννίνων κ.Ζαχαρίας Ν.Τσερπανλης, αμέσως μολες δεορεστηκα βοηθο'ς στήν παρΛχπάνω
έδρα, τον Δεχέμβρεο του 1972.2 Οε πρώτες έκεενες έρευνες μου έδεεξαν δτε η γαλλεχή παρουσία στήν "Ηπεερο, με κέντρο τήν "Αρτα, ήταν σημαντεχη σ ’δλη τή δεάρχεεα
τού 18ου αε. καί δτε η μελέτη της μπορούσε νά δεαφωτεσεε αρκετές πτυχές των γαλλοτουρχεκών καί γαλλοελληνεχών σχέσεων στην περεοχή. Τήν άποψή μου αυτή ένίσχυσε πο
λύ μεά συζήτηση πού είχα μέ τήν αείμνηστη Δημοκρατία ’Ηλεάδη, στες αρχές τού 1976,
ή οποία μάλεστα μού έδωσε καί τίς πρώτες άρχεεακές ένδεεξεες γεά το γαλλεχύ προξε
νείο "Αρτας.
*Η χρησεμοτητα τής μελέτης τών γαλλεκών προξενείων τής ’Ανατολής, ακόμη καί
των λεγότερο σημαντεκών, γεά τή γαλλεκή κυρίως, αλλά καί γενεκοτερα τήν εύρωπαεκή
εστορία, έχεε ήδη έπεσημανθεί.3 ’Ωστόσο οε μέχρε τώρα σχετεκές μελέτες γεά τά γαλλεκά προξενεία του τουρκοκρατούμενου έλληνεχού χώρου, δηλ. τής Θεσσαλονίκης,4 τής
Πελοπόννησου5 καί τής Κρήτης,6 άσχολοΰνταε κυρίως μέ την οεκονομεκη δραστηρεοτητα
τών Γάλλων στες περεοχές αύτές. Είναε βέβαεα αναντίρρητο δτε η οεκονομεκη παρουσία
καί δεείσδυση τών Γάλλων, καί τών άλλων Ευρωπαίων, στον χώρο τής ’Οθωμανεκής Αυτο
κρατορίας ήταν ή χυρεοτερη έπεδίωξή τους, τουλάχεστο στες αρχές τού αεώνα. "Αν δμως ληφθεί υπόψη η συνεχεζομενη σ*δλον τον 18ον αύ. παρακμή τής Βενετίας, καθώς
καί ή κατάσταση τής 'Οθωμανεκής Αυτοκρατορίας, νομίζουμε δτε η οεκονομεκή δεείσδυ
ση δέν ήταν ο μόνος λόγος τής ίδρυσης καί τής δράσης τών γαλλεκών προξενείων.
Στόχος τής έρευνάς μας ήταν νά δεαπεστωθεε ή ποεότητα καί ή έκταση τής γαλλεκής παρουσίας στον ηπεερωτεκό χώρο καί νά μελετηθούν,δσο γευόταν πλατύτερα, οε
τομείς τής παρουσίας αυτής. Συγκεκρεμένα, έπρεπε νά δοθεί απάντηση στά ερωτήματα:
Πότε καί γεατε εδρύφήκε τό γαλλεκό προξενείο στην "Αρτα, ποεά ήταν ή περεοχή τής
δεκαεοδοσεας του, ποεά τά πρόσωπα πού τό πλαεσίωναυ καί ώς ποεο σημείο εφάρμοσαν
μεά γενεχότερη πολετεκή’ τί είδους σχέσεες αναπτύχτηκαν ανάμεσα στους Γάλλους τής
περεοχής τού προξενείου "Αρτας καί τούς Τούρκους καταχτητές, τούς "Ελληνες καί
τούς άλλους υπόδουλους, τούς γείτονες Βενετούς χαί τούς λοεπούς Ευρωπαίους* ποεές,

-4τέλος, ίταν οϋ δραστηριότητες των Γάλλων τού προξενείου, τί άντυδράσευς συνάντη
σαν καί με πουά μέσα χαυ ώς πουό Βάθρο επυτεύχθηκαν.
"Οσου είχαν ασχοληθεί παλαυότερα ρέ την ϋστορία τής ’Ηπείρου,7 καί ϋδυαίτερα της “Αρτας,8 παρέχουν λυγοστές, οπόρπυες, άνακρυβείς χαυ' άτεχμηρυωτες

πλη

ροφορίες γυά τό γαλλυχό προξενείο. Τό ύδυο περυοουσμένες εϋναυ χαυ ου εϋδησευς,
τυς οποίες μπορεί κανείς νά βρευ στα γενυχότερα έργα γυά τό γαλλυχό ερπόρυο του
16ου αϋ.8 "Ενα άρχετά σηραντυχό ρέοος από την αλληλογραφία των Γάλλων προξένων
"Αρτας ρέ τό ύπουργευο των Ναυτυχών δημοσίευσε σέ ρετάφραση δ Σεραφείμ Βόρευος*0
η Μάξυμος.*1 'Ωστόσο ό σκοπός τού άξυόλογου αυτού ερευνητή, στοχαστή χαί άγωνυστύ
δεν Τιταν νά ρελετησευ τό γαλλυχό προξενείο της πόλης αύτης. Τυς πληροφορίες τών
προξένων "Αρτας τυς χρησυροπουεΰ, μαζί χαυ ρέ άλλες, γυά νά ρελετησευ γενυχότερα
φαυνόρενα ττ^ς νεοελληνυχης οϋχονομυχής καί χουνωνυχης ϋστορίας.

’Επί πλέον, ό Μά-

ξυρος δεν χρησυροπουησε χαθόλου την αλληλογραφία τών προξένων "Αρτας ρέ τό ’Εμπορυχό 'Επυμελητηρυο της Μασσαλίας (στο έξης ΕΕΜ)* άχόρη, ου ρεταφράσευς του,έχουν
άρχετά καί πολλές φορές σηραντυκά λάθη, πού όφείλονταυ σέ παρανάγνωση η καί σέ αγνουα των προσώπων χαί της ϋστορίας της περυοχύς·
’Απαυτουνταν λουπόν ευρύτερη έρευνα στα Έθνυκά ’Αρχεία της Γαλλίας, δπου
^φυλάσσεταυ η αλληλογραφία τών προξένων της ’Ανατολής ρέ τό ύπουργευο τών Ναυτυχών,
καθώς χαί στά αρχεία τού ΕΕΜ. Γυά τά πρώτα υπήρχαν ου άκρυβευς άρχευακές ίνδείξευς
του Μάξυρου* έτσυ ρπόρεσα, ρέ βάση τίς ένδείξευς αυτές, νά προμηθευτώ φυλρογραφηρένους τούς σχετυκούς φακέλους. Γυά τά άλλα, τά αρχεία δηλ. τού ΕΕΜ, έπρεπε νά ρεταβώ στη Μασσαλία. Πραγρατυκά πήγα έχει, τόν Αύγουστο τού 1976 χαί τον Αύγουστο
τού 1978. *Η ερευνά ρου στούς φακέλους χαυ στούς τόρους δπου φυλάσσεταυ η άλληλο- *
γραφυα τών προξένων, οϋ άποφάσευς τού ΕΕΜ, τά αντίγραφα τών εγκυκλίων τού ΕΕΜ πρός
τούς πρόξενους της ’Ανατολής χαυ τών έπυστολών του πρός τούς προξένους τ^ς ^Αρτας,
οϋ γενυκές στατυστυκές του εμπορίου της ’Ανατολής, ου αδευες παραμονής, καθώς καί
η αλληλογραφία του έρπορυχού ουκου τών Roux, μοϋ έδωσε τη δυνατότητα νά έπυσηράνω
καί νά φωτοτυπήσω έχατοντάδες εγγράφων, πού αφορούν τό προξενείο "Αρτας.
’Οφείλω εδώ νά σηρευώσω ρυά πρώτη δυαπίστωση από τά αρχεία τού ΕΕΜ: δεν
συνάντησα σ ’αύτά καθόλου τό δνορα τού προξενείου "Αρτας στίς γενυχές καταστάσευς
τού εμπορίου της ’Ανατολές* άχόρη, σέ έλάχυστες άπό τίς έγχύχλυες έπυστολές τού
ΕΕΜ άναφέρεταυ χαί τό προξενείο ρας άνάρεσα στούς αποδέκτες. Τό γεγονός αυτό άφείλεταυ άσφαλώς στο δτυ τό προξενείο "Αρτας δεν έξαρτυότσν ούχονομυχά άπό τό ΕΕΜ*

··■yyxv*Mmmww*-

έτσυ τό τελευταίο αυτό δέν ένδυαφερόταν νά δυαπυστώσευ την άχρυβη κίνηση foD προ
ξενείου, άφοΰ δέν εύσέπραττε δυχαυώματα χαί, φυσυχά, δέν ρυσθοδοτοϋσε τούς προξέ
νους.

*Η απουσία ωστόσο τών εϋδησεων αυτών δέν δημυούργησε σημαντυχές δυσκολίες

στην έρευνα μας, γυά£υ οϋ πληροφορίες τών προξένων ρας έπυτρέπουν νά προσδυορίσουρε ρέ άσφάλευα τίς αύζορευώσευς τών συναλλαγών τών Γάλλων στην περυοχη τού προξε
νείου "Αρτας."Αλλωστε η εργασία ρας δέν άσχολείταυ άποχλευστυχά ρέ τό ερπόρυο,ού
τε έπυδυώχευ νά παρουσυάσευ στατυστυχούς πίνακες πάνω ο ’αύτό, επυσφαλείς κάποτε.*^

P

-5'Αντίθετα, η συωπή του ΕΕΜ δέν μας έθεσε το πρόβλημα τής δυαφορας πού παρουσυάζεταυ
ανάμεσα στυς χαταστάσευς που υπέβαλλαν ου πρόξενου άλλων προξενείων τής ’Ανατολές
στο υπουργείο των Ναυτυκών (η των ’Εξωτερυχών, στο δυάστημα 1761^1766) χαί σ ’έχείνες που συνέτασσε ιό ΕΕΜ.13 ’Από την άλλη μερυά, η απουσία του προξενείου "Αρτας
άπό τυς γενυχές στατυστυχές του ΕΕΜ ένυσχύευ την άποψη ότι τό εμπόρυο, καί γενικό
τερα ή οΰχονομυχή δυείσδυση, δεν ήταν 6 χυρυότερος - η τουλάχυστο ό υόνος - λόγος
τής ίδρυσης χαυ δυατήρησης τοϋ προξενείου "Αρτας·
'Ωστόσο, άχρυβώς αυτή ή ευδυχή εξάρτηση του προξενείου μας δημυουργευ όρυσμένες επυφυλάξευς ώς προς την άχρόβευα των πληροφοριών τών προξένων. Συγχεχρυμένα, άφοΰ τό επίσημο εισόδημά τους, τό προξενυχό, ήταν ανάλογο μό τον δγχο τών συ
ναλλαγών, η άφοΰ ot υδυου ot πρόξενου ήταν χαί έμπορου, είναυ λογυχό να ύποθόσευ
χανείς δτυ τό προσωπυχό τους συμφέρον τούς όδηγοΰσε πολλές φορές νά υπερτονίσουν
η χαί νά εμφανίσουν μευωμένη την έμπορυχή χίνηση, χαθώς χαί τίς δυνατότητες πού
προσέφερε η περυοχή τ ο υ ς . Ο υ

έπυφυλάξευς βέβαυα αυτές δέν μας όδηγοΰν μέ χανένα
I

τρόπο στην άπόρρυψη ώς άβάσυμων τών πληροφορυών τών προξένων' έπυβάλλουν μόνο χάπουα προσοχή στην άντυμετώπυση χαί χρησυμοποίησή τους. "Αλλωστε η σημασία τών ει
δήσεων τών Γάλλων προξένων τής ’Ανατολής έχευ ήδη άξυολογηθευ σαν ΰστορυχή πηγή
πρώτης τάξης.15 Σ ’αύτή άχρυβώς την πηγή στηρίχτηκε η έργασία μας: στίς αναφορές
τών προξένων "Αρτας πρός τό υπουργείο Ναυτυκών χαί πρός τό ΕΕΜ.16
Πρυν προχωρήσω στήν έκθεση τής μεθόδου πού άχολούθησα χαυ τής δομής τής έργασίας μου, θεωρώ απαραίτητο νά δυχαυολογήσω έδώ τά χρονυχά δρυα πού έθεσα: J.7021789. Γυά τό πρώτο, τό 1702, ώς έτος ίδρυσης του προξενείου "Αρτας, νομίζω δτυ τά
στουχεία πού προσχομίζονταυ δέν έπυτρέπουν χαμυά βάσυμη αντίρρηση. Είναυ σίγουρο
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δτυ ό πρώτος Γάλλος πρόξενος "Αρτας, ό. Benoit Gamier, δυορίσ ηχε χαί άνέλαβε τά
«h
χαθήχοντά του τό έτος αυτό.
*Αντυρρήσευς θά μπορούσαν νά δυατυπωθοΰν γυά τό δεύτερο, τό 1789. Πραγματυχά, μαρτυρευταυ Γάλλος προξενυχός πράκτορας στήν "Αρτα χαυ μετά τό έτος αυτό, ό
Pierre-Jerome Dupre.17 ‘Ωστόσο, ό Dupre έμενε στήν περυοχη εξυπηρετώντας δυχά του
άποχλευστυχά έμπορυχά συμφέροντα. "Αλλωστε δέν έπυσημάνΟηκε αναφορά του πρός τό
υπουργείο ή τό ΕΕΜ. Ου χυρυότερου δμως λόγου πού μας οδήγησαν νά μή συμπερυλάβουμε
την παρουσία του Dupre ή ·χαί αργότερα τοΟ H.Pouqueville, αδελφοί τοϋ γνωστού προ
ξένου ’Ιωαννυνων χαί συγγραφέα, ώς υποπρόξενου "Αρτας (1814-1822) στά χρονυχά δρυα
τής εργασίας μας

είναυ ού εξής: α) Μέ τήν έναρξη τής Γαλλυχής ‘Επανάστασης του

1789 τελευώνευ γυά τή Γαλλία τό "ancien regime"* έπέρχονταυ βαθυές αλλαγές- στή
δυάρθρωση τής γαλλυχής χρατυχής μηχανής, ου οποίες ολοκληρώνονταν λίγα χρόνυα αργό
■... ·'""" ....

τερα. ’Ακόμη, τό έτος αύτό σημαδεύευ τήν πτώση του γαλλυχοϋ έμπορυου τής ’Ανατο
λής.18 β) ’Ιδυαίτερα'#ιυά τό προξενείο "Αρτας, ή κατάληψη του πασαλυκυοΰ τών ’Ιωαν
νυνων άπό τον 'Αλή πασά (1788) καί ή ύπαγωγή σ ’αύτόν τής περυοχής τής "Αρτας δημυουργεί εντελώς νέες προοπτυχές γυά τή γαλλυκή παρουσία εχευ, πού η μελέτη τους
δέν θά μποροϋσε νά δεθεί δργανυκά μέ τήν έργασία μας. Είναυ χαραχτηρυστυχό εξάλλου
τό γεγονός, δτυ ή αλληλογραφία τοϋ προξενείου "Αρτας μέ τό γαλλυχό υπουργείο τών

1
-6Ναυτμκων σταματα στά 1788.19
θά μπορούσε άκόμη νά τεθεί ώς τελευταίο άκραίο opto τά 1776. Το έτος αυτά,
με το βασμλμχό δμάταγμα τής 9 Δεκεμβρίου, τά προξενείο "Αρτας, σπως καί αλλα, χαταργείταμ^χαί-η περμοχή ύπάγεταμ οτο γενμχό προξενείο Πελοποννήσου. Στην "Αρτα δμορίζεταμ προξενμχός πράκτορας ό A.Galleigne.20 ’Ωστόσο, ή δμαρθρωτμχη αυτή μεταβολή
δέν φαίνεται, νά επηρέασε σημαντμκά τη δραστηρυοτητα του πρώην προξενείου "Αρτας.
Ου προξενμχοί πράκτορες Galleigne καί de Grimaldi εξακολουθούν νά υποβάλλουν τύς
αναφορές τους στο υπουργείο (ώς το 1788)

καί στο ΕΕΜ (ώς το 1782). ’Ακόμη, ομ χα-

ταστάσεμς γμά το έμπόρμο ύποβάλλονταμ κατευθείαν στά υπουργείο καί δχμ μέσω τού
γενμκού προξένου της Πελοπόννησου.21
Μετά άπο τά παραπάνω, νομίζομε δτυ μπορούμε μέ σμγουρμά νά τοποθετήσουμε τά
1789 ώς τελευταίο ακραίο χρονμχό opto στην εργασία μας.
’Αναφέρθηκε πμό πάνω, δτμ ot μέχρυ τώρα μελέτες γμά τά γαλλμχά προξενεία
του έλλαδμχού χώρου έχουν σάν χύρμο άξονα την ομχονομμχή παρουσία των Γάλλων στίς
·>
άντίστομχες περμοχές. Μέ βάση τά γαλλμχά αρχεία, παρονομάζουν το έμπόρμο των περμοχών τής.δυκαμοδοσίας των προξενείων22 ή τίς έμπορμχές σχέσεμς ανάμεσα στίς περμοχές
αύτές καί τη Μασσαλία.^3 "Ετσμ τονίζεταμ καί έρευναταμ άπο κάθε πλευρά η βασμχή αύ·
,τή δραστηρμοτητα των Γάλλων. ’Ωστόσο, ή εύδμχή έξάρτηση του προξενείου "Αρτας, ο ί
μδμαίτερες συνθήκες που δημμουργοΰσε ή γεμτνίαση μέ τούς Βένετους, ακόμη καί ή μμκροτερη ομχονομμχή σημασία τής περμοχής - σέ σύγκρμση μέ τά ποοξενεία τής Θεσσαλο
νίκης, τής ϋελοπονυήσου

η τής

Κρήτης - μας οδήγησαν νά θέσουμε το κέντρο βάρους

τής έρευνας καί τής μελέτης μας στο προξενείο "Αρτας σάν εκπρόσωπό καί συνμσταμένη
τής γαλλμκής παρουσίας στίς περμοχές τής σημερμνής Νοτμας ’Αλβανίας, τής ’Ηπείρου
καί τής Δυτμκής Στερεας κατά τον 18ον άμώνα. Θεωρήσαμε δτμ ή απομόνωση μμδς**καί μόνης, οπομασδήποτε, δραστηρμοτητας των Γάλλων στήν περυοχή θά μας ξεστράτμζε άπά
τον άρχμκά στόχο, δηλ. τή δμακρίβωση τής πομότητας καί του εύρους τής γαλλμκής πα
ρουσίας στήν παραπάνω περμοχή.

‘Ακόμη λμγότερο, δέν θά μπορούσαμε νά μελετήσουμε

τό έμπόρμο στήν περμοχή τού προξενείου μας μέ βάση μόνο τά γαλλμκά αρχεία. Μμά τέτομα προοπτμκή άπαμτεί, νομίζουμε, ευρύτερη έρευνα στά άγγλμκά, στά όλλανδμκά, στά
μταλμκά, στά αύστρμακά καί στά ρωσμκά ακόμη αρχεία, ή οποία ξεφεύγεμ από τίς δυνα
τότητες μας.
Μέ τή βάση λομπόν καί τήν προοπτμκή πού θέσαμε πμό πάνω, ή εργασία μας χω
ρίστηκε σέ τρία μέρη.

Τό πρώτο, στό οποίο έξετάζεταμ τό προξενείο καί η οργάνωσή

του, ύποδμαμρέθηκε σέ τρία κεφάλαμα, _ © η ο ο

γίνεταμ λόγος: α) γμά τό προξενείο

"Αρτας σάν δμομκητμκό όργανμσμό (μδρυση-έδρα-όρμα-όνομασία-σημασία καί χρησμμότηταέξάρτηση)’ β) γμά τά υποπροξενεία, τά οποία κατά καμρούς υπάγονταν σ ’αύτό (Σαγμάδας, Ναυπάκτου, Λευκάδας, Μεσολογγμοϋ, Αύλώνας καί Πρέβεζας).

’Οφείλομε εδώ νά δμευ-

κρμνήσουμε δτμ τά Γμάννενα θεωρήθηκαν σάν μμά δεύτερη, ανεπίσημη, έδρα τού προξε
νείου καί δέν συμπερμλήφθηκαν στά ύποπροξενεία του’ γ) γμά τίς προξενμκές άρχές,
δηλ. τούς προξένους, τούς γραμματείς καί τούς δυερμηνείς.

’ΐδμαίτερο βάρος δόθηκε

στά πρόσωπα τβν προξένων, γματί ή έφαρμογή τής γαλλμκής πολμτμκής, παρόλο τόν συγ-

j

-7κεντρωτυσρά καέ προστατευτυσρό, άξαρτι,ότοιν κατά μεγάλο μέρος άπό τήν πρωτοβουλία
καό τυς μδυαυ'τερες ί,κανότητές τους.
Τά προβλήματα τής εγκατάστασης καυ τής ζωής τών Γάλλων στήν 'Αρτα έρευνωνταμ
οτά επτά κεφάλαυα του δεύτερου μέρους, τά όποΰα άναφέρουται,α) στη γαλλμκή παρουxta (nation) καέ τά με'λη της* β) στην καθημερινή ζωή των Γάλλων (προζενμκή κατουκέα,
θρήσκευα, ύγεέα, έθμμοτυπμκά καέ κουνωνυκά, ένδυμασμα καμ πνευματμκη ζωή)* γ) στή
συνεργασία καμ τυς δυαφορές μέ τούς Τούρκους* δ) στμς προθέσευς άπέναντυ ατούς υπό
δουλους “Ελληνες (τούς έμπορους, τούς αρματολούς, τούς προστατευόμενους, τούς προ
ξένους δμαφόρωυ εΰρωπα'μχών αυλών)* ε) στο'ν άνταγωνμσμο μέ τούς Βενετούς τής Πρε'βεζας, τής Βόνυτσας καμ των νησμών του ‘Ιονύου* στ) στη θέση τών Γάλλων άπέναντυ στούς
Ευρωπαίους καμ τούς 'Εβραμ'ους, καμ' ζ) στμς σχε'σεμς τών Γάλλων τής "Αρτας μεταξύ
τους, μέ τούς συμπατρμώτες τους τών γεμτονμχών προξενεύων, μέ τό ΕΕΜ καί μέ τ<5ν
πρεσβευτή τους στήυ Πύλη.
Τό τρμτο καμ τελευταίο μέρος τής εργασίας άφμερώνεταμ στύς δραστηρυότητες

%

τού προξενείου, δηλ. τών επίσημων εκπροσώπων του καί τών Γάλλων τΠς περυοχης. Στό
πρώτο κεφάλαυο τού μέρους αυτού έξετάζεταυ τό γαλλυκό έμπόρυο: ού όρου καί ή τεχνυκη, ού άρνητυκου καί ού θετυκοί παράγοντες (νομίσματα, τυμές, πόλεμου, ληστεία,
^δασμοί καί δυκαυώματα, άπαγορεύσευς έξαγωγης), ου γαλλυκοί έμπορυκοί οίκου, ου πρό
ξενου ώς έμπορου, ού άνταγωνυσμοί (μέ τούς "Ελληνες,τούς’Ιταλούς,τούς Ραγουζαίους,
τούς'Αγγλους καί τούς 'Ολλανδούς), ου εισαγωγές (υφασμάτων, άπουκυακών κ.α.) καί
ού εξαγωγές (συταρυού, ξυλείας, καπνών κλ. προυόντων). Στο δεύτερο κεφάλαυο μελεταταυ η γαλλυκή ναυτυλία στύν περυοχή, καί συγκεκρυμένα: ού όρου καί ή τεχνυκό, ού
θετυκοί καί άρνητυκοί παράγοντες, η άκτοπλοία (caravanne), ού άνταγωνυσμοί, τά ναυάγυα, ού κουρσάρου καί ού πευρατές.

Στό τελευταίο κεφάλαυο τού μέρους αύτοϊχ έπυ-

σημαόνονταυ καί κατατάσσονταυ ού δραστηρυότητες του προξενείου πού δέν εύχαν σχέση
μέ τό έμπόρυο καί τη ναυτυλία. Ού δραστηρυότητες αύτές, πού προσδυορίζουν τελυκά
την παρουσία των Γάλλων στην "Αρτα, αφορούν: α) στην περυσυλλογη καί περίθαλψη
τών Γάλλων λυποτακτών άπό τόν στρατό της Βενετίας, β) στη δυευκόλυνση τών έπυκουνωνυών μέ τό Παρίσυ καί τη Μασσαλία, καί γ) στη μετάδοση πληροφορυών τοπυκοΟ καί
γενυκού ένδυαφέροντος, ού οποίες άναφέρονταυ στους Τούρκους καί τούς Βενετούς.
1Η εργασία κλείνευ μέ ενα Παράρτημα, στό οποίο καταχωρίζονταυ όύ άναχωρησευς γαλλυκων καραβυών, όσες έπυσημάνθηκαν, άπό τά λυμάνυα της περυοχης τού προξε
νείου (ημερομηνία αναχώρησης, όνομα καί τύπος καραβυού, όνομα καί πατρίδα τού καπετάνυου, φορτίο καί τελυκός προορυσμόςΐ. Στό ίδυο Παράρτημα έπυσημαυνονταυ ού καπετάνυου πού είχαν όλθευ περυσσότερες άπό μία φορές στά λυμάνυα τού προξενείου καί
περυλαμβάνονταυ στατυστυκοί πίνακες σχετυκά μέ τούς τόπους προορυσμού τών καραβυών,
μέ τά φορτία τους,

τούς τύπους πού άνύκαν, με' τούς έμπορυκούς οίκους στούς ο

ποίους προορίζονταν τά φορτία, μέ τυς πατρίδες τών καπετάνυων,
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

---- Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (1669) ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ
ΤΟΥ ΠΑΣΣΑΡΟΒΙΤΣ

(1718)

*0 μυσός αύώνας πού μεσολάβησε άπό τήν πτώση τής Κρήτης ατούς Τούρκους (1669
ώς τή συνΙΗίκη του Πασσάροβυτς (1718) ένέχευ ύδυαίτερη σημασία γυά του ευρωπαίκό 18ον
αύώνα, καί συνεπώς γυά το θέμα μας. Στό δυάστημα αύτό, πού αποτελεί την τελευταία φά
ση τώυ

ανακατατάξεων στην Ευρώπη πρίυ άπό τήν όρυστυκοποόηση του 18ου αυ., μορφοπου

οΌνταυ ού μεγάλες εύρωπαυκές δυνάμευς τοϋ αύώνα πού μας ένδυαφέρευ. Στό υδυο δυαστη-'
μα ή Μεσόγευος, καί ύδυαίτερα ή άνατολυκή της λεκάνη, είτε ώς αυτοδύναμη αγορα ευτε
*

ώς κλευδυ γυά τον έλεγχο των έμπορυκών δρόμων πρός τίς 'Ινδίες, καθίσταταυ *πο κύρυο
θέατρο των έπυχευρήσεων.
Σκοπός μας στη σύντομη αυτή εύσαγωγή δέν είναυ βέβαυα νά έρευνήσουμε δυεξοδυ·

i
κά τη χρονική περίοδο πού ορίσαμε· ^Αλλωστε το θέμα έχευ εξεταστεί άπο όλες του τυς ■
πλευρές* άποτέλεσε αντικείμενο καί γενυκότερων ύστορυκών έργων καί εύδυκών μονογρα- ;
φυών. Πρόθεση μας είναυ υά έπυσημάνουμε έδώ γεγονότα καί καταστάσευς, περυγράφοντας |
έτσυ τά ύστορυκά πλαυσυα της γαλλυκής παρουσίας στήν περυοχή, τής οποίας μέρος απο- |
τελεί τό θέμα της εργασίας μας.

*

Τά κράτη τής Βόρευας καί της 'Ανατολυκής Ευρώπης δέν κάνουν εμφανή τήν πα- ^
ρουσία τους στη Μεσόγειο, παρά στό δεύτερο μυσό τοΌ 18ου αυ. Ού λουθηρανικές σκανδυ*
·*
ναβυχές χώρες, ή καθολυκή Πολωνία καί ή δρθόδοξη Ρωσία βρίσκονται, σε συνεχείς σχεδόν
συγκρούσευς μεταξύ τους. *Η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται, από κουνωνυκές ανακαταταξευς, πού έχουν σάν αποτέλεσμα τήν άνοδο των μεγάλων γαιοκτημόνων σέ βάρος τών αγρο
τών.2if ’Από την άλλη μερυά, ό 17ος αί., καί ύδυαίτερα τό δεύτερο μυσό του, αποτελεί
γυά την ’Ισπανία περίοδο παρακμής, πολύτοκης καί ούκονομυχής; άπώλευα τής Πορτογα
λίας, ή οποία γίνεταυ ανεξάρτητη πρίν από τά μυσά του αύώνα, τής Franche-Comte καί
ενός μέρους άπό τίς Κάτω Χώρες, πρός όφελος τής Γαλλίας (1659-1678), καθώς καί τών
ύταλυκών της κτήσεων καί τοϋ ύπόλουπου μέρους τών Κάτω Χωρών πρός όφελος τής αυστρια
κής μοναρχίας (171*+).25
Στό ύδυο χρονυκό δυάστημα σημευώνεταυ ή δυαδοχυκή έζασθένηση μυας άλλης μεγά
λης πολυτυκής καί ούκονομυκής δύναμης: τής 'Ολλανδίας. ’Ως τά 1672 παραμένει, από πολ
λές άπόψευς ή πρώτη ούκονομυκή δύναμη τής Εύρώπης άπό τήν άρχή τοΟ αύώνα.

’Ωστόσο ου

πόλεμου μέ τήν *Αγγλί<^ μετά τό ΙΘ^Ο είχαν άρχίσευ νά υποσκάπτουν τήν ύσχύ της. Στό
τελευταίο τέταρτο τοΌ 17ου αί. ή άνάμυξη τής ’Ολλανδίας στήν πολυτυκή τής ήπευρωτυκής Εύρώπης καί ού συνακόλουθου πόλεμου μέ τόν Λουδοβίκο Ι Δ ' τής Γαλλίας άποδείχχηκαν μουραία γυά τό όλλανδυκό έμπόρυο, πού έπεσε στά χέρυα τών "Αγγλων καί τών Γάλ
λων.26 'Αναμφίβολα ή ’Ολλανδία εύημερουσε άκόμη στά τέλη τοΟ 17ου αύ. Τό έμπόρυό της
έξαχολουθοΌσε νά σημευώνευ έπυτυχίες τόσο στήν Ευρώπη, κυρίως στίς γερμανυκές καί

1

11ρωσικές αγορές, δσο καί στην 'Ανατολή. 'Ωστόσο η τελική της πτώση αρχίζει νά διαφαίνεται άπό τήν αλλαγή στή νοοτροπία καί στήν πρακτική τών έμπόρων της: *0 νεανικός
ζήλος καί ή άγάπη γιά τόν κίνδυνο παραχωρούν τή θέση τους στη σύνεση τοΟ εμπόρου,
που δεν ε:ΰχεται-παρά να κρατήσει δσα έχει. Ό

Ολλανδός έμπορος, άπο τά μέσα του

17ου αί., γίνεται το αφεντικό, πού άπό τα πολυτελή γραφεία του διευθύνει τίς ύποθέσεις του·27
Στήν Κεντρική Εύρώπη, μετά τίς συνθήκες τοΟ 1648 πού συνεχίζουν τόν τεμαχισμ<5 τής Γερμανίας, το έχλεχτοράτο

του Brandembourg γίνεται τό βασίλειο τής Πρωσσί-

ας, ύσχυρη παρουσία στον γερμανικό βορρά. 'Από τήν άλλη, οί 'Αψβοϋργοι ενδιαφέρονταυ νά διατηρήσουν τον αυτοκρατορίχό τους τίτλο καί νά θεσουν τίς βάσεις ενός εκτε
ταμένου κράτους τού Δούναβη. 'Η μακρόχρονη βασιλεία τοΟ Λεοπόλδου A '(1658-1705)
είναι αποφασιστική στον τομέα αυτόν.

*0 ίδιος αύτοχράτορας θέτει σάν δεύτερο στόχο

τή ρύθμιση τής ισπανικής διαδοχής πρός όφελός του χαί πρός ζημία τού Λουδοβίκου ΙΔ'.
Οί νίκες των Αυστριακών ενάντια στούς Τούρκους (1683), ή κατάπνιζη των κινημάτων
τής Ουγγαρίας (1711) χαί οί πόλεμοι τής ισπανικής διαδοχής (1702-1713/4) αύξάνουν
την
νή

εδαφική, αλλά χαί τήν πολιτική, δύναμη της αυστριακής μοναρχίας, παρά τά έγγεμειονεκτήματα τής έτερογένειας τών λαών της.28 Με τίς συνθήκες τής Utrecht καί

τής Rastadt (1713-1714) ή Αύστρία παίρνει τή Νεάπολη, τό Μιλάνο καί τή Σικελία* γί
νεται έτσι η πρώτη ιταλική δύναμη καί μία άπό τίς χυριότερες στη Μεσόγειο.28
Γιά τήν αγγλική ιστορία του 17ου αί. τό κύριο χαρακτηριστικό παραμένει ή σα
φής αντίθεση ανάμεσα στις άπομονωτικές τάσεις τής 'Αγγλίας χαί τήν έλλειψη συμμετο
χής της στά ευρωπαϊκά πράγματα τών αρχών του αιώνα άπό τή μια, καί άπό τήν άλλη στήν
πλήρη ανάμιξή της σάν κύριας δύναμης μετά τό 1688.30 'Η ανάμιξη αύτή έχδηλώνεται κυ
ρίως, στό πολιτικό πεδίο, μέ τήν ήττα τού καθολικισμού, ό όποϊος ήταν γιά το\)ς σύγ*

χρόνους στενό δεμένος μέ την απόλυτη μοναρχία καί τόν Λουδοβίκο Ι Δ '. Αυτό άλλωστε

είναι, καί τό βασεκό χαρακτηρεστεκό τήε άγγλεκήε έστορίας στό τέλος τοΰ 17ου αύ.3^
*Η πολετεκή αυτή γραμμή προχόλεσε σοβαρές δυσκολίες στήν άγγλεκή μοναρχία κατά τό
δεύτερο μεσό τοΰ 17ου αε. "Αν καί ό Κάρολος Β '(1660-1685Ί κατάφερε νά παραμείνεε
στόν άγγλεκό θρόνο, ό αδελφός του ’Ιάκωβος Β' (1685-1688) μέ τόν άπεερία του προκάλεσε τήν επανάσταση τού 1688. Τά γεγονότα μετά τό έτος αυτό ώς τόν εκδίωξη των
χαθολεκων Stuart (1701) καί τήν ένωση μέ τή Σκωτία (1707) δεασφαλίζουν τόν θρίαμβο
τήε μετριοπαθούς καί προτεσταντεχήε άγγλεκήε μοναρχίας μέσα στό 'Ηνωμένο Εασίλεεσ
τήε Μεγάληε Βρετανίας.32
Στόν οεκονομεκό-έμπορεκό τομέα, ή ’Αγγλία εγκαταλείπει, τήν παραδοσεακή τε
χνική καί τούς έμπορεκούς δρόμους τοΟ παρελθόντος, πού είχαν τήν αρχή τους στόν
Μεσαίωνα.

’Αναπτύσσε^ ζωηρή δραστηρεότητα πρώτα στήν Εύρώπη καί μετά στήν ’Ανατολή
,Λ
-ο
καί στίς άποεκίες, πράγμα πού τής προσέδωσε μεγαλύτερη οεκονομεχή σημασία.33 ’Ιδεαί-

τερα στή Μεσόγειο, ή ναυτεκή υπεροπλία τήε ’Αγγλίας κατά τή σύγκρουσή της μέ τή Γαλ
λία,στήν τελευταία δεκαετία τού 17ου α£·, συνετέλεσε ώστε τό άγγλεκό έμπόρεο τήε Α 
νατολής νά γνωρίσεε καλές μέρες. Κε αύτό, παρά τή δράση τ£δν Γάλλων καταδρομέων καί
παρά τή στάση τήε ’Οθωμανεκήε Αύτοκρατορίας, στήν οποία η έπερροή τήε Γαλλίας ήταν

-12σημαντική εξαιτύας τής κοινής εχθρας προς τον αυτοκράτορα τής Αυστρύας.34 Στύς αρχές
του 18ου αί. τό άγγλικό εμπόριο στήν 'Ανατολή, μέ κύριο φορέα τή Levant Company, ήταν πολύ αισιόδοξο, μετά τή συνθήκη τοΟ Ryswick (1697), χαύ φάνηκε'Λίά άψηφα ασύνετα
τον γαλλικό ανταγωνισμό. *0 πόλεμός για τήν ισπανική διαδοχή τελικά δικαιολόγησε την
αίσιοδοξύα του. 'Η αγγλική ναυτική υπεροχή στή Μεσόγειο κατά τή διάρκεια τής σύρρα
ξης ήταν άδιαμφισβήτητη χαύ το άγγλικό εμπόριο δέν ύπέφερε πολύ άπό τούς Γάλλους
κουρσάρους, τουλάχιστον όχι δσο το γαλλικό άπο τή μακρόχρονη σύγκρουση.35
Τό χυριότερο όμως χαρακτηριστικό τοΌ δεύτερου μισοΟ του 17ου χαύ των άρχών
τοΟ 18ου αί. παραμένει η εξασθένηση τής βενετικής οικονομικής χαύ πολιτικής παρουσύας στή Μεσόγειο. "Αλλωστε χαύ ή περύοδος πού εξετάζεται, έδώ όριοθετεϊται από τούς
άτυχεϊς αγώνες τής Βενετύας ενάντια στήν ’Οθωμανική Αύτοχρατορύα. Είναι άχόμη γεγο
νός, ότι άπο τά μέσα του 17ου αί., ίσως χαύ 'νωρύτερα, παρατηρούται, μεταχύνηση των
κέντρων τής ευρωπαϊκής δημιουργικότητας στήν περιοχή πέρα άπό τύς "Αλπεις. #Η *Ιταλύα χαύ γενικότερα ή μεσογίυαχή περιοχή δέν βρίσκονται πιά στήν πρωτοπορεύα ^τής τε
χνολογικής, πνευματικής χαύ οργανωτικής χύνησης τής Εύρώπης.

’Αντύθετα, οί ιταλικές

πόλεις άρχύζουν νά υστερούν, σέ δλους τούς τομείς, άπέναντι στήν 'Ολλανδύα, τήν
'Αγγλύα χαύ τή Γαλλύα.36 ’Ιδιαύτερα ή Βενετύα εχει ώς βασική της επιδύωξη στον πο
λιτικό τομέα νά τηρήσει, αυστηρή ουδετερότητα στούς ευρωπαϊκούς πολέμους τής έποχής,
νά μην άναμιχτέϊ στύς συγκρούσεις στήν ’Ιταλύα χαύ νά ακροβατεί άνάμεσα στύς έπιδιώξεις τοΌ αυτοκράτορα τής Αυστρίας χαύ των άντιπάλων -ου.37 Παρόλα τά προσωρινά θε
τικά της αποτελέσματα, ή τακτική αυτή τής Βενετύας οδήγησε στήν έξασθένηση των δυνά
μεων της χαύ στή δημιουργία μιδς ψεύτικης πεπούθησης γιά ύπαρξη άσφάλειας, πού δυνά
μωσε τή ροπή των υπηκόων της πρός τήν άνεση χαύ τύς διασκεδάσεις, προετοιμάζοντας
έτσι τήν τελική πτώση.38 ’Εξαίρεση άπό τά παραπάνω άποτελεϊ ή συμμετοχή τής Βενε%

τίας στή Sacra Lega τοΟ 1684, οπότε καί κηρύσσει,, αύτή πρώτη, τόν πόλεμο στούς Τούρ
κους (1684-1699).39 ιΑπό τον πόλεμο όμως αυτόν η Βενετία βγαίνει, τόσο έξασθενημένη,
ώστε δεν είναι, σε' θέση νά άξυοπουήσευ τά πλεονεκτήματα που της έδι,νε ή συνθήκη τοΟ
Carlovitz (1699).

0L προσπάθειες γυά τήν αναβίωση τοϋ βενετι,κοΟ ναυτυκοΟ με την άντι,κατάσταση
της παραδοσιακές γαλερας άπό σύγχρονα σκάφη, καθώς καί οί, ένδοξες κατακτήσεις τοΰ
Φρ. Morosini καί η συνθήκη τοΟ Carlovitz δέν άλλαξαν τήν κατάσταση. Αΰτία, ή οί,κονομΐ,κή αδυναμία της Βενετίας νά ολοκληρώσει, τά προγράμματά της καί νά δυατηρήσει. τίς
κατακτήσευς της.1+0 "Ετσι, η Γαληνότατη Δημοκρατία τοϋ 'Αγίου Μάρκου αναγκάστηκε, με
τά τό 1718, νά περί,ορόσευ τό ναυτυκό της κράτος στην 'Αδρι,ατι,κή καί σέ μερυκές θέσευς στό ’ΐόνυο καί τήν απέναντι, έλληνι,κη στερυά.

*Αλλά κυ αύτή ή άμυνα της Άδρυα-

τυκης άποδείχτηκε υπέρτερη άπό τίς δυνάμευς της πόλης των Δόγηδων.141 Ή

ένοπλη ού-

δετερότητά της στή ζωτυκή αύτή περυοχή κόστυζε πολλά στή Βενετία άπό τή μυά, καί
άπό τήν άλλη προκαλοϋσε εναντίον της τό μίσος των εμπόλεμων, στό μέτρο που εμπόδι,ζε
τήν άνάπτυξη των έπι,χει,ρήσεών τους.1*2 ’Επιπλέον, η Βενετία είχε νά άντυμετωπίσευ
σοβαρά εσωτερικά προβλήματα, όπως τή δυαρροή κρατι,κων μυστυκων, τήν έκλυση τίδν ηθών,
τήν άνασφάλευα καί τήν αύξηση της εγκληματικότητας.1*3

-13*Η εξασθένηση τής πολετεκής δύναμην τής Βενετίας όφείλεταε ασφαλώς στήν οε~
κονομεκη της κατάπτωση.

Τό βενετεχό έμπόρεο δε'ν στάθηκε εχανό νά μεταβάλεε τη δομή

του καί νά άντεσταθεί άποτελεσματεχά στον άνταγωνεσμό των Ευρωπαίων, καί εδεαίτερα
των 'Ολλανδών.14-- Βέβαεα ή οεκονομεχη έπερροή της Βενετίας δέν είχε ακόμη, στίς αρχές
τοΟ 18ου αέ., έκμηδενεστεί. Το λεμάνε της χάνεε τη δεεθνή του σημασία, άλλα εξακο
λουθεί νά δεατηρεί την τοπεχη, πο\ί τοΰ προσδίδεε ό άνεφοδεασμός μεας.πόλης 100.000
κατοίκων, οε όποεοε μάλεστα είχαν συνηθίσεε στήν πολυτέλεεα. 'Ακόμη ή Βενετία ενθαρρύνεε τες βεομηχανίες τοΟ μαλλεοϋ, τοΟ μεταξεου καί τοΟ γεαλεοΟ.1*5
Παρόλα αυτά καί
νετία

παρά την έκταση της στην ’Αδρεατεκή καί στήν

Ιταλία, η Βε

δέν δεαδραματεζεε ούσεαστεχό ρόλο στά εύροϊπαεχά πράγματα καί η θέση της στή

Μεσόγεεο συνεχώς φθίνεε. Οε νέες έδέες τ?ις Ευρώπης πολύ λίγο την επηρέασαν.

Από τήν

πρώτη κεόλας εεκοσαετία τοΰ 18ου αε. ή Βενετεκη Δημοκρατία φαίνεταε χαταδεκασμένη,
τόσο άπό την αδυναμία της νά άλλάξεε τες δομές της όσο καί άπό τες επεθυμίες πού
προχαλεε στοάς έσχυρούς τη,* Ευρώπης, καί εδεαετερα στην Αυστρία.

0 18ος αεώνας

αρχεσε ασχημα γεά τη Γαληνότατη καί τελείωσε μέ τήν πτώοη της.
'Η αρχή της περεόδου που άναφέρομε έδώ, τό 1669, όταν έπεφτε ό τελευταίος
προμαχώνας της Κρητης, ό Χάνδακας, αποτελεί τό ΰψεστο σημείο τής αντοχές τής

Οθωμα-

νεχης Αυτοκρατορίας. Στό έξης ακολουθεί τήν κατεούσα. Οε μαχροχρόνεες εχθροπραξεες
δημεουργοΰν μεά άτμόσφαερα ψυχρου πολέμου ανάμεσα στην 'Οθωμανεκη Αυτοκρατορία καε
στίς χρεστεανεκές δυνάμεες της Ευρώπης.*4^ Τό ψυχροπολεμεκό κλίμα σύντομα οδηγεί σ€
συγχρούσεες (πόλεμος κατά τών Πολωνών, 1672-1676), κατά τες οποίες οε ΤοΌρχοε σημεεώνουν τά τελευταία έδαφεχά κέρδη στην εστορία τής αυτοκρατορίας τους.148

Από την

άλλη μερεά, οε συγκρούσεες αυτές, καί εδεαετερα η νίκη του Ιωάννη Sobieski (μετέπεετα βασελεα της Πολωνίας 'Ιωάννη Γ': 1674-1696) στά 1673, άποτελοίυ τά πρώτα ση*

μάδεα τ?ίς κάμψης τών στρατεωτεκών εχανοτητων της 'Οθωμανεχης Αυτοκρατορίας. Οε δυ
νάμεες της έξαχολουθοϋν βέβαεα νά δεατηροϋν^τήν παραδοσεαχη τους οργάνωση, αλλά ή
μαχητεχη τους άποτελεσματεχότητα έχεε άμβλυνθεί ,*48 Τό 1683, ορόσημο στη στρατεωτεχή
παρακμή τών Τούρκων, δέν άογεί. *0 βασελεάς της Πολωνίας 'Ιωάννης Γ' νε/.α τούς
Τούρκους στό Kalenberg καί τούς άναγκάζεε νά λύσουν την πολεορχέα της Βεέννης.50
Τό γεγονός αυτό άνοίγεε μεά νέα περίοδο στίς σχέσεες τής 'Οθωμανεκης Αυτοκρατορίας
μέ τήν Ευρώπη, ή οποία πέρνα πεά στήν επίθεση.51 Τό έπόμενο έτος (1684) ή Βενετία
προσχωρεί στη Sacra Lega καί κηρύσσεε τόν πόλεμο στην 'Οθωμανεκη Αύτοχρ., 6 οποίος
θά δεαρκέσεε 16 χρόνεα καί θά ληξεε μέ τό χεερότερη συνθήκη στην εστορία τής Αυτο
κρατορίας, τη συνθήκη τοΟ Κάρλοβετς (1699).52 Στό μεταξύ λαμπρές νίκες είχαν σημεεώσεε οε Βενετοί καί οε Γερμανοί σύμμαχοί τους στά βόρεεα σύνορα (εδίως στό Μόχατς
στά 1686 καί στη Ζέντα στά 1697), όπου δοξάζεταε ό πρίνχεπας Εύγένεος της Σαβοεας.53
ί.^
*
.
Κατά τόν δεύτερο αυτόν τουρκοβενετεκό πόλεμο τοΌ 1684-1699, οε "Ελληνες,
πού είχαν χαερετεσεε μέ ένθουσεασμό τη Sacra Lega, άγωνίζονταε στό πλευρό τής Βενε
τίας.5*4 ’Ιδεαίτερα οε κάτοεκοε τής Δυτεχής Στερεάς καί τής ’Ηπείρου δοχεμάζονταε
σκληρά άπό τίς έπεχεερήσεες τών έμπολέμων καί τες άντεκδεκήσεες τών Τούρκων.55 Τήν
ίδεα εποχή, τέλη 17ου-άρχές 18ου αε., τόν έπαναστατεκό τους αναβρασμό τροφοδοτεί η

έμφάνεση τοϋ Μ.Πέτρου (1689-1725) στό προσχήνεο τής *Ιστορέας, Παρά τήν άποτυχέα των
σχεδέων του γεά έξοδο στό Αεγαέο καέ παρά τό ότε οέ τάσεες αυτές τής ρωσεκής πολετε- ,
I

κής συνεεδητοποεοϋνταε χαε γένονταε σχοποέ της στόν 19ου αε., μολάταϋτα ή Ρωσέα μένεε,
ό μεγάλος.προστάτης χαέ ύπερασπεοτής τής 'Ορθοδοξέας χαέ σ ’αύτήν προσβλέπουν τά μεχρά βαλχανεχά έθνη.56
Παράλληλη ρέ τη στρατεωτεκή είναε χαέ η οεκονομεκή χαέ κοενωνεκή παρακμή
τής ’Οθωμανεχής Αύτοχρατορέας. Λόγοε δημογραφεκοέ, αδυναμία προσαρμογής στά νέα οε'!
χονορεχά (έμπορεκά,βεομηχανεχά,δημοσεονομεκά) δεδομένα τής Ευρώπης, κοενωνεκές ανα
ταραχές χαέ έθνεχές εξεγέρσεες φέρουν την αύτοχρατορέα στέ χεϋλος τής καταστροφής.57
Τό μοεραίο χτύπημα πού θά την κατέστρεφε δέν δένεταε, γεατέ οε ρεγάλες δυνάρεες τής
εποχής έργάζονταε συστηρατεχά ή ρεά ένάντεα στην άλλη, στην προσπάθεεά τους νά λύσουν
τέ ρεγάλο πρόβλημα πού έγενε γνωστό ώς " ’Ανατολεχό Ζήτημα".58
Με την εεσοδο τοϋ 18ου αέ. έγκαενεάζεταε ρέα πεοέοδος εερηνεκών σχέσεων τής
’Οθωρανεχής Αύτοχρ. ρέ τές δυνάρεες τής Κεντρεχής Ευρώπης.

’Η περέοδος αυτή Ίδεαρχεϋ

16 χρόνεα, άπό τή συνθήκη του Κάρλοβετς ώς τήν επέθεση των Τούρκων στή βενετεκή Πε
λοπόννησο ,στά 1715.58 *0 νέος τουρκοβενετεκός πόλερος (1715-1718) σηρεεώνεε τό τέλος
τής περεόδου πού δεαγράφουρε έδδ.
'Ο γαλλεχός 17ος αε. χαέ ή πρώτη δεχαπενταετέα τοϋ 18ου σηραδεύονταε άπό τή
μακρά βασελεέα τοϋ Λουδοβέκου Ι Δ ' (1643-1715),'Ιδεαέτερα ή περέοδος πού μας ένδεαφέρεε έδω (1669-1718) χαλύπτεταε σχεδόν ολόκληρη άπό τό δεάστημα τής προσωπεκής άσκη
σης τής έξουσέας άπό τόν Γάλλο βασελεά (1661-1715).
’Η έζωτερεκή πολετεχή τοϋ Λουδοβέκου Ι Δ ' εχεε ώς βάση τή σταθερή φροντέδα
του νά δεαβεβαεώσεε προς δλες τές κατευθύνσεες τή δόξα καέ τή δύναμή του. Καέ δταν
οε δρόροε τής δεπλωματέας δέν όδηγοΌν στό ποθητό σημεΕο, ό "βασελεάς ήλεος" δέν δε%

στάζεε νά χαταφύγεε στή δύναμη των όπλων.68 ’Η περέοδος 1661-1679 χαρακτηρέζεταε άπό
τούς νεκηφόρους πολέμουίτής Γαλλέας.*Αφοϋ όΛουδοβέκος ΙΔ' στερέωσε τή δύναμή του,
έτοεράζεταε νά καρπωθεέ ένα μέρος άπό τήν εσπανεκή κληρονομεά. Στήν πραγρατεχότητα,
μετά τόν πόλεμο τής "Devotion", ή άντέδραση τΕδν ναυτεκών δυνάμεων

τόν άναγχάζεε νά

άρκεστεϋ σέ μερεκές θέσεες στή Φλάνδρα. Τά σχεδεά του νά πάρεε έκδέκηση άπό τήν ’Ολλανδέα σκοντάφτουν στόν εσχυρό συνασπεσμό πού δημεουργεϋταε έναντέον του. ’Η αμέσως
επόμενη περέοδος, 1679-1688, κυρεαρχεεταε άπό τήν προσπάθεεά τής Γαλλέας νά έρμηνεύσεε τές συνθήκες σύμφωνα μέ τά συμφέροντά της (πολετεχή των "reunions") καέ καταλήγεε στή δημεουργέα ενός συνασπεσμοϋ (Ligue d'Augsbourg: 1686), άπό τόν αύτοκράτορα
τής Αύστρέας καέ πολλούς Γερμανούς πρέγκεπες καέ τούς βασελεάδες τής ’Ισπανέας καέ
τής Σουηδέας, μέ σκοπό νά άυαγκάσεε τόν Λουδοβέκο ΙΔ' νά σεβασχεϋ τές συνθήκες τής
Nimegue (1678-1679) κ^έ τής Ratisbonne (1684). Στήν εδεα περέοδο, καέ έδεαέτερα στα
πέντε τελευταία χρόνεα της, πολλά γεγονότα συντελοϋν ώστε νά σημεεωθεε μεά κρέσεμη
καμπή στή βασελεέα τοϋ Λουδοβέκου ΙΔ': ή μεταφορά τής αύλής στές Βερσαλλέες (1682),

6 θάνατος τοϋ Colbert (1683), ή ανάκληση τοϋ δεατάγματος τής Νάντης (1685), ό σχηματεσμός τής Ligue d ’Augsbourg (1686). βΗ τελευταέα περέοδος τής βασελεέας τοϋ Λουδοβέχου Ι Δ ' (1682/6-1715) είναε δεάστημα δοκεμασέας καέ πένθους γεά τή Γαλλέα. *0
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πόλεμος,πού αρχίζει, τό 1688 καέ θά δυαρκέσευ 25 χρόνυα, φέρνει, τή Γαλλία άντυρέτωπη.
δυαδοχυκά μέ δύο ευρωπαϊκούς συνασπισμούς καί τήν εμπλέκει, σέ δύο μεγάλους πολέμους:
α) Στον πόλεμο μέ τήν Ligue d ’Augsbourg (1688-1697), πού τελειώνει, μέ τη συνθήκη τοί
Ryswick-( 1697)-καί σημειώνει, τό πρώτο σταμάτημα της καταχτητικής πολιτικής του Λου
δοβίκου ΙΔ', καί β) στόν πόλεμο γιά τήν ισπανική διαδοχή (1702-1713/Ό* Είναι ένας
αγώνας έζαντλητικός γιά τούς εμπόλεμους, καί ιδιαίτερα γιά τή Γαλλία, η οποία, μετά
από μιά σειρά αποτυχίες (1702-1709), κατορθώνει, νά ανορθωθεί καί νά καθίσει, στό τρα
πέζι, των διαπραγματεύσεων μέ ίσους όρους.61 ’Από τίς διαπραγματεύσεις αυτές θά προ
κόψουν οι συνθήκες τής Utrecht (1713) καί τής Rastadt (1714), μέ τίς οποίες δημιουργείται μιά νέα ισορροπία ανάμεσα στίς τρείς μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις: τη Γαλλία,
τήν Αυστρία καί τήν 'Αγγλία.
Κατά τό χρονικό διάστημα πού διερευνούμε εδώ η γαλλική οικονομική ιστορία
έχει νά παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές, οί οποίες επιδρούν άμεσα στή θέση τής Γαλ*

λύας στην ’Ανατολυχη Μεσό'ιευο χαύ όφεύλονταυ στα έξης γεγονότα: α) Στην υπουργία τοΟ
Jean-Baptiste Colbert (1668-1683). Βασυχός του στόχος, ή ύσοσχέλυση τοϋ γαλλυκοΰ
προΰπολογυσμοϋ μέ την έφαρμογή της άρχης της άνάτπυξης των εξαγωγών χαύ της μείωσης
των εΰσαγωγών.

’Επανέρχονταυ βέβαυα έτσυ ου έμποροχρατυχές άντυληψευς των προχατό-

χων τοΰ Colbert (τοϋ Sully η τοϋ Richelieu), της έλυσαβετυανης ’Αγγλύας η της 'Ολ
λανδίας.

'Η μεγάλη χαυνοτομύα όμως είναυ η συσττματυχή προσπάθευα τοϋ Colbert νά ύ-

ποτάξευ τη γαλλυχη οΰχονομύα στύς άπόψευς του, μεταφυροντας την απόλυτη μοναρχύα
στό οΰκονομυχό πεδύο,62 τα::τυχη πού ακολούθησαν καύ ού δυάδοχού του. ’Αποτέλεσμα
της προσπάθευάς του ύπηρξε η συρτηματυκη οργάνωση των γαλλυχών έμπορυκών παρουχυών .
της ’Ανατολής, πού έχφράζεταυ μέ τύς βασυχε'ς νομοθετυκές ρυθμύσευς τοϋ 1681 (Ordonnance de la Marine), τοϋ 1685 χαύ τοϋ 1691 (Ordonnance sur les Consulats).63. ’Από
τό 1700 η γαλλυχη νομοθεσύα ρυθμυζευ με' λεπτομέρευες τύς προΰποθέσευς τοϋ έμπορύου
μέ την ’Ανατολή: άρυθμός χαραβυων, ημερομηνύα αναχώρησης, τυμές των ναύλων χλ.6**
β) Στην χαθυέρωση τοϋ λυμανυοϋ της Μασσαλύας ώς κε'ντρου μονοπωλυακϋς δυεξαγωγης τοϋ
γαλλυχοϋ έμπορύου της Άνιχτολης, μέ τό έδυκτο τοϋ 1669, τό όποϋο έπυσημοπουοΰσε
ύπάρχουσα κατάσταση.65 γ) Στην ανάθεση τοϋ ρόλου τοϋ συντονυστη γυά τό γαλλυχό έμπόρυο της ’Ανατολής στό ‘Εμπορυχό ’Επυμελητήρυο της Μασσαλύας (Chambre de Commerce de
Marseille). Μέ την ύπουργύα τοϋ Colbert, ό ρόλος τοϋ Ε?-Μ (ε£χεν ΰδρυθεϋ τό 1652)
χαθορύζεταυ δυπλός: δυουχητυχός (γυά τύς ύποθέσευς τοϋ λυμανυοϋ της Μασσαλύας χαύ
της έμπορυχης ναυτυλύας, καθώς χαύ γυά τη γενυχη δυεύθυνση των έμπορυκών σταθμών
τίς ’Ανατολής [Levant] χαύ της Β . ’Αφρυχης

[Barbarie]) χαύ συμβουλευτυκός (εΰσηγοϋν-

ταν στην κυβέρνηση γυά κάθε θέμα πού άφοροϋσε στην άσφάλευα, στήν έλευθερύα χαύ
στην πρόοδο τοϋ έμπορύου της Ανατολής).

’Ωστόσο, ή βασυκη έπυτυχύα τοϋ ΕΕΜ, πάντα

έχθρυχοϋ στη μονοπωλυακή ανάθεση τοϋ έμπορύου, παρέμευνε ή ματαυ*ωση της ΰδέας τοϋ
Colbert, καθώς χαύ άλλης ανάλογης στόν 18ον αΰ., νά άνατεθεϋ μονοπωλυακά η έκμετάλλευση τοϋ έμπορύου της ’Ανατολής σέ μυά έταυρεύα, έστω χαύ άν τήν αποτελούσαν Μασσαλυώτες έμπορου.66
Οΰ παραπάνω παράγοντες, καθώς χαύ ή πολυτυκή συγχυρύα (ΰδύως ή προσχώρηση

-16τής Βενετίας, στα 1684, στον συνασπεσμό εναντίον τής Πύλης) επίτρεψαν στό γαλλεχό
έμπόρεο, μέσα στ<5ν επόμενο (18ον) αεώνα, νά άφαερέσεε άπό τήν ’Αγγλία την υπεροχή
στην ’Ανατολή·67 ’Ακόμη έφεραν το γαλλεκό έμπόρεο μέσα στήν παραδ^σεακή ζώνη έπερροής τής.Βενετίας, τό ‘Ιόνεο καί την ’Αδρεατεχή, καί οδήγησαν στη δημεουργία γαλλεχων προξενείων στήν "Αρτα, τό Δυρράχεο, τή Ραγούζα χαε τό Sebenico.68
’Ιδεαετερο ένδεαφέρον γεά την κατάσταση στήν ’Ανατολεχή Μεσόγεεο χαε γεά τή
γαλλεχή παρουσία στήν περεοχή έχουν οέ σχέσεες τής Γαλλίας μέ τήν ’Οθωμανεχή Αυτο
κρατορία. Θεωρούμε σχόπεμο να υπενθυμίσουμε τή σημαντεχή δεαπίστωση, ότε στες χώρες
του Σουλτάνου οέ Εύρωπαεοε έμποροε δεν ήταν καταχτητές, όπως στίς Δυτ. ’Ινδίες."Ετσε
δεν ήταν χυρεοε τής οέχονομεχής οργάνωσης.

’Απεναντίας, περεβάλλονταν άπό χατά χα-

νόνα έχθρεχούς πληθυσμούς καί έξομοεώνονταν νομεχά μέ τούς καταχτημένους χρεστεανεχούς λαούς. ’Ακόμη, οέ Εύρωπαεοε δεν μπορούσαν νά αποκτήσουν τήν τουρχεχή υπηκοότη
τα, παρά μόνο αν άλλαξοπεστούσαν. Κάτω άπό αυτές τίς προυποθέσεες, η τύχη τού Εύρωπαέου έμπορου έξαρτεόταν ά το την Πύλη χαε άπό τες σχέσεες

της μέ τον ηγεμόνα του·68

Με τήν προοπτεκή αυτή θά πρέπεε νά δούμε καί τή θέση των Γάλλων εμπόρων στύς χώρες
τού Σουλτάνου·
Στά πρώτα χρόνεα λοεπόν τής βασελείας του (μετά τό 1661), 6 Λουδοβίκος Ι Δ '
χεεροτερεύεε μέ τες φελοδοξίες του τίς γαλλο-τουρκεχές σχέσεες πρός όφελος των "Αγ
γλων, των 'Ολλανδών, των Λεβορνέζων χαε των Γενοβέζων.'Η κατάσταση άλλάζεε μέ τόν
Colbert, μέ άποτέλεσμα τίς δεομολογήσεες τού 1673,

ιΑπό τότε χαε ώς τόν θάνατο τού

Colbert (1683)) οε γαλλοτουρχεχές σχέσεες περνούν μεά φάση άμοεβαεας καχυποψίας, πού
έπετεενεταε άπό τήν έχθρεχή στάση τού μεγάλου βεζίρη Καρα Μουσταφα πρός τούς χρεστεανούς

χαε όδηγεε στήν άνάχληση τού πρεσβευτή τής Γαλλίας στήν Πύλη De Nointel. *Η

άποτυχεα όπως των Τούρκων στή Βεεννη (1683), η ήττα στο Μόχατς (1687) καί ή *γ£:νεκά
ή πτώση τού τουρχεχού στρατεωτεχού γοήτρου άπό τή μεά, χαε άπό τήν άλλη ή υεοθέτηση
άπό τόν Λουδοβίκο τής παραδοσεαχής πολετεχή£ ένάντεα στήν Αυστρία των *Αψφούργων,
συντελούν ώστε οέ δύο δυνάμεες, ή Γαλλεα δηλ. χαε ή Τουρκία, νά άντεληφθούν τή σημα
σία τής άλληλεγγύης τους γεά τήν ευρωπαϊκή εσορροπεα. *Η σταδεαχή σταθεροποίηση τής
γαλλο-τουρχεχής συνεργασίας θά όδηγήσεε στες δεομολογήσεες τού 1740 καί στή χρυσή
εποχή των γαλλο-τουρχεχών σχέσεων (1740-1768).76

Μέ τή σύντομη αυτή εεσαγωγή θελήσαμε νά τοποθετήσουμε τό γεγονός τής εδρυσης,
στες άρχές τού 18ου αέ., γαλλεχων προξενείων - φυσεχά χαε' τής "Αρτας - μέσα στά ευ
ρωπαϊκά καί μεσογεεαχά του εστορεχά πλαίσεα. Τονίσαμε έδεαίτερα τες δεαχρατεχές σχέ
σεες στήν Ευρώπη, σέ μεά εποχή πού ή ‘Ισπανία παύεε νά αποτελεί μεγάλη ευρωπαϊκή δύ
ναμη, ή 'Ολλανδία άρχ^ζεε νά χάνεε τή λάμψη της καί ή Βενετία βρεσχεταε στήν άρχή
τού τέλους* σέ μεά έποχή πού ξεχωρίζουν οε τρεες μεγάλες δυνάμεες στήν Ευρώπη: ή
’Αγγλία, ή Γαλλεα καί ή Αυστρία. "Οταν, τέλος, 6 παραδοσεαχός κυρίαρχος τής ’Ανατολεχής Μεσογείου, ή ’Οθωμανεχή Αυτοκρατορία, άρχίζεε νά σχηρίζεε τήν ύπαρξή της στή
σύγκρουση των συμφερόντων

τών μεγάλων εύρωπαϊχών δυνάμεων καί νά γενεταε μεά άγορά

καθαρά άποεχεοχρατεχής έχμετάλλευσης άπό τες ίσχυρές οεχονομεχές δυνάμεες τής έπο-
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Xfls. 'AntS τότε αρχίζει η ραγδαία μετατροπή τήε δθωμανοχϊΐε οδχονομέαε σέ χαθαρά περί
φερευοχΤίε χαέ η έζόρτησέ τηε άπέ τά

ούχονομμχοί χάντρα τ?1ε Εύρώπηε, πονί %<£ δλοχληρω

%εΖ μέσα στέυ Ιβον αυ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

α)

A

ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

"Ιδρυση

Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε μέ βεβαυότητα πότε άκρυβώς λόφχηχε ή απόφαση
γυά την υδρυση τού προξενείου "Αρτας. Σίγουρα όμως δ πρώτος Γάλλος πρόξενος είχε
φτάσευ στη θέση του λύγο νωρίτερα άπό τίς 3 Νοεμβρίου 1702. Την ημερομηνία αυτό ε-

,

χευ τό πρώτο του γράμμα προς τό ΕΕΜ, πού στέλλεταυ μέσω Μεσσήνης με ενα γαλλυκό χαράβυ, το όποίο φόρτωσε στη Σαγυάδα γυά τό υταλυκό λυμάνυ. "Ετσυ γνωστοποιεί δτυ ε^ςασε στη θέση του.1 "Αν λουπόν ύπολογίσουμε δτυ ενα καράβυ γυά υά φθάσευ άπό τό
Μασσαλία χρευαζόταν τό πολύ δυο μόνες,2 πρέπευ υά τοποθετόσουμε, μέ χάθε άσφάλευα,
»

την απόφαση γυά την ίδρυση του προξενείου "Αρτας μέσα στέ 1702 χαί νά δεχτούμε τό
έτος αυτό ώς έτος ίδρυσης του προξενείου.
'Ωστόσο, πολλοί άπό τους παλαβότερους χαί τούς νεώτερους έρευνητές τοποθε
τούν την ίδρυση του προξενείου "Αρτας λίγο (η χαί πολύ) πυό πρίν χαί άλλου λίγο με
τά τό 1702. Συγχεχρυμένα, ό ίχανός ηπευρωτολόγος του περασμένου αύώνα Παναγυώτης
’Αραβαντυνός τοποθετεί την έγχατάσταση Γάλλου προξένου στη Σαγυάδα στά 1695.2 *0
Γάλλος ϋστορυκός Ed.Salvador άναφέρευ δτυ τό προξενείο της Σαγυάδας λευτουργοϋσε ή
δη, χαί μάλυστα μέ Γάλλο πρόξενο, δταν έχδόθηχε τό βασυλυτό δυάταγμα γυά τό ναυτυλία,
στά 1681.^ Τέλος, ο γνωστός άρχευοόίφης Κων.Δ.Μέρτζυος άναφέρευ, μέ βάση τά βενετυ-^
χά άρχεία, πρόξενο της Γαλλίας στά Γυάννενα τό 16695 χαί προξενυχούς πράκτορες τός
#

#

k

c

'Αγγλίας, τός Γαλλίας χαί της 'Ολλανδίας ατό Σαγυάδα πρίν από τό 1675.®

4 ν

Τό φαυνόμενο βέβαυα δέν είναυ άνεξόγητο. "Οπως σωστά άναφέρευ ό περίφημος
Γάλλος υστορυκός Ρ.Masson,^ στά μέσα τού 17ου αυ. τόν τίτλο τού Γάλλου πρόξενου επαυρναν ύθαγενεΰς σέ δυάφορα λυμάνυα τού έλληνυκοϋ τουρκοκρατούμενου χώρου, όπως
στην Πάτρα, τη Μεθώνη, την Κορώνη χ.ά. Δέν έπρόχευτο δμως γυά χανονυχά γαλλυχά προ
ξενεία, παρά γυά μυά "κατ’ουκονομέαν" λύση, γυά νά έξυπηρετοΟνταυ ου Γάλλου έμπορου
χαί τά γαλλυχά χαράβυα πού έρχονταν στά λυμάνυα αυτά. Γυ* αύτό δέν μπορούμε νά δε
χτούμε τίς χρονολογίες αυτές σάν την άρχη τού γαλλυκού προξενείου "Αρτας.
Δέν λείπουν βέβαυα χαί ου ίστορυχοί πού τοποθέτησαν την υδρυση τού προξενείου
μετά τό 1702. Συγχεχρυμένα, δ υστορυκός τός "Αρτας χαί μητροπολίτης ιΤ\ς πόλης αύτύς
(1864-1890) Σεραφείμ Ξενόπουλος (δ Βυζάντυος) θεωρεί δτυ τό γαλλυχό "ύποπροξενείο"
υδρύθηκε στά 1705.®
Οί παραπάνω ά^όψευς δέν φέρουν έπυχευρόματα ΰχανά νά κλονίσουν την άποψό
μας .σχετυκά μέ τόν χρόνο ίδρυσης τού γαλλυκού προξενείου "Αρτας. "Αλλωστε τό έτος
1702 (η τό 1701) δέχονταυ χαί ου περυσσότερου χαί ου πυό έγκυρου, γυά τό θέμα μας,
νεώτερου χαί σύγχρονου υστορυκοί.9

-20-

β) "Εδρα
*Η πρώτη έδρα τοΟ γαλλυχοΟ προξενείου ήταν ή Σαγι,άδα. ‘Έχεί φτάνει, ό πρώτος
Γάλλος πράξενος, 6 Gamier, καί άπό χεί στέλνει, τήν πρώτη του. έπι,στολή, στίς 3 Νοεμ
βρίου 1702, όπως ήδη άναφέρθηχε. Γρήγορα δμως 6 G a m i e r φεύγει, άπό τή Σαγι,άδα καί
έγχαθίσταται, στήν "Αρτα. *Η τελευταία του έπι,στολή άπο' τή Σαγι,άδα10 έχει, ημερομηνία
15 ’Ιανουαρίου 1703 χαί ή πρώτη άπο' τήν "Αρτα 14 Ιουνίου 1703.11 Στό δι,άστημα λουπάν αύτό (άπό 15.1. μέχρι. 14.6.1703) δ G a m i e r μετέφερε τήν έδρα τοΟ προξενείου του
στήν "Αρτα.12
Ή

πρωτοβουλία τήδ μεταφοράς τής έδρας τοΟ προξενείου άπό τή Σαγι,άδα στήν

"Αρτα φαίνεται, πώς άνήχευ άποχλει,στι,χά στήν Gamier. Αύτό δείχνει, ή έπυστολή του
τής 14 ’Ιουνίου 1703, στήν οποία αναφέρει, μόνο δτυ δυάλεξε τήν "Αρτα σαν τόπο δυαμονής, χωρίς χαθόλου νά ζητήσει, προηγούμενη έγχρυση. ’Από τό γεγονός αύτό συμπεραίνου
με δτυ ή πρώτη έδρα τοΟ προξενείου, ή Σαγυάδα, ήταν δν δχυ τυχαία,13 δμως οπωσδήποτε
ι

προσωρυνά. Γυά τάν λάγο αύτο δέν θεωρούμε τά λύγο δυάστημα της παραμονές τού* Garnier
ατά Σαγυάδα σαν κάτυ ξεχωρυστά χαί, πολύ περυσσάτερο, δέν μπορούμε νά μυλάσουμε γυά
προξενείο Σαγυάδας χαί νά τοποθετήσουμε ετσυ τάν χράνο υδρυσης του προξενείου^Αρτας
στυς 14.6.1703 η λίγο πρυν. Κατά τη γνώμη μας, ό G a m i e r στάλθηκε ώς πρόξενός στάν
περυοχά5 έχοντας κάθε δυχαίωμα νά δυαλέξευ ό υδυος τάν τοπο της δυαμονής του

καί

έπομένως καί την.έδρα τοϋ προξενείου, αφού βέβαυα σταθμυσευ σπά κοντά τά πράγματα
καί λάβευ ύπάψη δλους τούς παράγοντες.
Βέβαυα το έρώτηρα π^ραμένευ: γυατί ό G a m i e r δυάλεξε την "Αρτα καί δχύ τά
Γυάννενα. Μάλυστα δ ίδυος πράξενος στην πρώτη του χυάλας έπυστολά-άναφορά τ?ίς 3.11.
1702 άναφέρευ δτυ έπυσχέφ-cnxe τά Γυάννενα, τά δνομάζευ "capitale de l ’Albanie" καί
τά θεωρεί σχεδόν τάσο μεγάλη πάλη δσο τη Μασσαλία. Θά 71ταν λογυκά νά δυαλέξει* τά
Γυάννενα ώς τάπο εγκατάστασης του, γυά δύο βασυχούς λάγους: ήταν η έδρα τού πασδδυουκητή, άπο τάν οποίον έξαρτυάταν καί ή *Αρτα,1Ι+ καί άκάμη η πάλη αύτη, δπως ό
υδυος ό Garnier σημευώνευ, κατουχοϋνταν κατά τά τρία τέταρτα άπά "Ελληνες "δλους
καλούς έμπάρους". *Αν λουπάν δυάλεγε τά Γυάννενα ώς έδρα τού προξενείου του, δ Ga
rnier θά είχε τά δυνατότητα νά βρίσκεταυ κοντά στάν Τούρκο ανώτερο δυουχητά τής πε
ριοχής καί θά μπορούσε νά άναπτύξευ μέ μεγαλύτερη άνεση τίς έπαφές πού θά έξυπηρετουσαν τά γαλλυκά έμπάρυο. Μυά τέτουα μάλυστα άπάφαση δεν θά ήταν πολύ δύσκολη, ύ
στερα άπά την υποδοχή πού τού έπυφύλαξαν στά Γυάννενα,τάσο ου τουρχυχές άρχές δσο,
κυρίως, ου "Ελληνες έμπορου.
Παράλα αυτά, ό Garnier δυάλεξε τάν "Αρτα. Στην έπυστολά του τής 14.6.1703
δυκαυολογεί την εκλογή μέ τά έπυχευρημα δτυ ή πάλη αύτά, ή "Αρτα, προσφέρεταυ καλύ
τερα γυά τίς υπηρεσίεςπράς τάν βασυλυά καί πράς τά έμπάρυο.16 Συγχεχρυμενοπουεί κά
πως χά δεύτερο σκέλος τού έπυχευρηματος του καί άναφέρευ δτυ ή "Αρτα εϊναυ ή άποθηκη πολλών άλλων μεγάλων πάλεων, άπά τίς οποίες δέν βρίσκεταυ μακρυά καί ου οποίες
δυαθέτουν άξυάλογες αγορές δλον τάν χράνο.1 7 ^Εκείνο δμως πού δέν άναφέρευ ό Garnier
καί πού,κατά τά γνώμη μας, βάρυνε στάν έχλογά τής έδρας τού προξενείου είναυ η μυκρά
άπάσταση τής "Αρτας άπά τά θάλασσα. Καί άπά τά θάλασσα δυεχυνείτο τά σύνολο σχεδάν

-21τοΟ δγκου τών έξαγωγών καί των εισαγωγών.10 Κι# ακόμη, ή "Αρτα ήταν τό κέντρο μΐΒς
εύφορης περιοχής, κατεξοχήν αγροτικής, πού θα τροφοδοτοΟσε τό γαλλικό εμπόριο μέ

!

τρωτές ύλες γιά εξαγωγή·19 Βέβαια καύ ή Σαγιάδα ήταν λιμάνι* εκεί όμως ελειπε ή άπαραίτητητη υποδομή πού θά εξασφάλιζαν στους Γάλλους ανεκτές συνθήκες εγκατάστασης
καί ασφάλειας.
I:

Ή

"Αρτα λοιπόν δίαλέχτηκε άπό τόν πρώτο Γόίλλο πρόξενο ώς έδρα τού προξενείου

γυατί ήταν ό πλησιέστερος τόπος πρός τό θάλασσα πού παρείχε τίς προϋποθέσεις γιά
ασφαλή καί άνετη εγκατάσταση.

γ) "Ορια
Τά όρια τού προξενείου τύς "Αρτας ήταν αρκετά έχτεταμένα. Περιλάμβανα
περιοχή άπό τίς σημερινές νότιες αλβανικές άχτές μέχρι τή Ναύπακτο.

τήν

*0 πρώτος πρό

ξενος "Αρτας αναφέρει, άμέσως μετά τήν εγκατάστασή του, δτι τό προξενείο του έχτείI

νεται άπό τούς 'Αγίους Σαράντα μέχρι τή Ναύπακτο·20 Τά δρια αύτά σχεδόν δέν 'μεταβλή
θηκαν σ ’δλη τη διάρκεια της ζωής τοΟ προξενείου.2* Τήν ιόια έκταση δίνει σ'αύτό καί
ό πρόξενός J.Julien, 70 σχεδόν χρονιά αργότερα, λέγοντας: "Son entendue comprenoit
toute I'Albanie en commenqant aux confins de Durasse dans le golfe Adriatique et
il terminoit pres de la forteresse de Lepante".22
Αποφασιστικός παράγοντας γιά τον καθορισμέ τών ορίων των γαλλικών προξε
νείου ήταν η διοικητική διαίρεση τής ’Οθωμανικής Αύτο''ρατορίας, δπως φαίνεται από
τή θέση τοΟ ΕΕΜ καί τοΟ ύπουργοΟ Ναυτικών De Mauperas, δταν άνέκυψε θέμα
σίας ανάμεσα στον πρόξενο τής Χαλκίδας Guyon

δικαιοδο

καί στον υποπρόξενο τής Πάτρας Ρ.Βο-

net.23 *0 κανόνας αύτός άποτέλεσε ακόμη.τή βάση γιά τίς αποφάσεις, τόσο τοΟ άρμό* %

διού υπουργείου δσο καί τοϋ ΕΕΜ, δταν πρόξενοι τής "Αρτας ζητοϋσαν κατά καιρούς νά
προσαρτηθοΟν καί αλλα μέρη στό προξενείο τους,21*
-

4

δ) 'Ονομασία
ΙΙαρόλο πού η έδρα τοΰ προξενείου μεταφέρθηκε νωρίς στήν "Αρτα, όπως είδαμε,
τό δνομα τής πόλης αύτης τό συναντούμε στον τίτλο τοΟ προξενείου μόλις στά 1739.
"Ως τότε, στήν προξενική αλληλογραφία βρίσκουμε διάφορες ονομασίες: "Consulat de
la nation de France a Quaranto Santo, la Saillade et autres lieux endependens".23
Σέ άλλο ντοκουμέντο προστίθεται "...situSs en Albanie".2® ‘Αργότερα, στά 1726, ό
πρόξενος J.Dubroca θεωρεί Αντίγραφο άπό τά κατάστιχα τού προξενείου του ώς "Consul
General de France en ce Royaume d'Albanie".27 Μέ τόν ίδιο τίτλο ό πρόξενος αύτός ύπογράφει παρόμοιο έγγραφο καί στά 1737, προσθέτοντας τώρα καί τούς τίτλους του.2®
Τό δνομα τής £φρτας στόν τίτλο τοΰ προξενείου n των προξένων τό συναντούμε
γιά πρώτη φορά, δπως άναφέρθηκε, στά 1739. Σέ αντίγραφο άπό τά κατάστιχα τοΰ προξε
νείου, θεωρημένο άπό τόν πρόξενο Bou.lle στίς 22.7.1739, σημειώνεται ό τίτλος: "Con
sulat de France a Larta",29 Στή συνέχεια τό δνομα της πόλης άναφέρεται στόν τίτλο
τοΰ προξενείου, ένω ό πρόξενος έξακολουθεί νά είναι "Consul de France au Royaume
d'Albanie".30 Τελικά οί. δύο αυτοί τύποι συνενώνονται, καί στίς 26.8.1743 δ Boulle

,.
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d'Albanie a Larta".31
To πρόβλημα τής ονομασίας τού προξενείου “Αρτας φαίνεται κάπως περίπλοκο.'Ε
κτός άπό την άκριβή έννοια τού γεωγραφικοΟ-έθνικοΰ δρου Albanie,32 ή διαφοροποίηση
στην ονομασία τού προξενείου άπό καιρό σε καιρό μόνο μια εξήγηση μπορτϊ νά έχει: στα
πρώτα δηλ. χρονιά τής ζωής τού προξενείου ή “Αρτα ήταν άγνωστη στους πιο πολλούς
Γάλλους εμπόρους και ναυτικούς,33 μια πού δέν ήταν πόλη παραθαλάσσια.34 Φυσικά οί
ναυτικοί τής εποχές γνώριζαν μόνο τά κυριότερα λιμάνια τής περιοχές, δπου φόρτωναν
και ξεφόρτωναν τά καράβια τους: τους 'Αγίους Σαράντα καί τη Σαγιάδα. “Ετσι οΐ πρώ
τοι πρόξενοι περιόλαβαν στόν τίτλο τού προξενείου τά ονόματα τών λιμανιών αύτών,γιά
νά καταστήσουν σαφή τη γεωγραφική του θέση. Καί στο κάτω κάτω, ένας τίτλος προξενείου
πού θά είχε μόνο τό λιγογράμματο δνομα τής “Αρτας δεν θά έκανε καί μεγάλη έντύπωση
σ'δσους γιά πρώτη φορά αποφάσιζαν ν'άνοίξουν δοσοληψίες με τήν περιοχή. 'Αργότερα
I

λοιπόν, δταν τό προξενεϊο tyive γνωστό, καί μαζί μ ’αύτό καί η “Αρτα ώς έδρα τού προ
ξένου, μπορούσε τότε νά περιληφτεϊ τό δνομα τής πόλης στόν τίτλο τόΟ προξενείου,χω
ρίς τον κίνδυνο νά φέρει σύγχυση στους Γάλλους ναυτικούς.
Γιά τόν εαυτό τους δμως οΐ πρόξενοι “Αρτας κρατούν πομπωδέστερο τίτλο.Είναι
οΐ έκπρόσώποι τού βασιλιά τους δχι μόνο σέ μιά πόλη, άλλα σέ μιά ολόκληρη περιοχή,
ενα ολόκληρο "βασίλειο", έστω καί υποθετικό. “Ετσι μπορεί νά εξηγηθεί ή προσήλωσή
τους καί ή επιμονή τους νά ονομάζονται "Consuls de Frrnce au Royaume d ’Albanie".

e) Σημασία - χρησιμότητα
Κάνοντας λόγο παραπάνω γιά την έδρα τού προξενείου, μάς δόθηκε η ευκαιρία
«%

νά έπισημάνουμε καί νά υπογραμμίσουμε τήν άναφορά τού πρώτου πρόξενου Garnier στίς
υπηρεσίες του προς τόν βασιλιά καί τό έμπόριο. Τά δυο αυτά σημεία άποτέλεσαν τούς
πόλους, γύρω άπό τούς οποίους περιστράφηκε ή δραστηριότητα των Γάλλων προξένων, καί
δχι βέβαια μόνο τής “Αρτας.

Τ
ήταν
Είναι σαφές δτι οΐ Γάλλοι πρόξενοι στην 1Ανατολή /πράκτορες τού υπουργείου

Ναυτικών (Ministere de la Marine), δηλ. κρατικοί υπάλληλοι, άνθρωποι τού βασιλιά,
καί πράκτορες τού ΕΕΕ. *Η απάντηση στό ερώτημα ποιά άπό τίς δύο αύτες ιδιότητες
ήταν πιό ισχυρή γιά τούς προξένους “Αρτας άποτελει τό κλειδί γιά νά άντιληφθεύ κα
νείς τόν σκοπό τής ίδρυσης τού προξενείου καί τή θέση του μέσα στούς γενικότερους
στόχους τής γαλλικής πολιτικής.
“Ηδη ό Garnier, στήν πρώτη του κιόλας επιστολή-άναφορά πού μνημονεύτηκε,
τής 3.11.1702, αναφέρει δτι τό λιμάνι αύτό35 είναι χρήσιμο δχι μόνο γιά τή διακίνηση
τής άλληλογραφίας τού^ασιλιά

άπό τό Παρίσι καί τή Μασσαλία πρός τήν Κωνσταντινού

πολη·, πολύ γρηγορότερα άπ'δ,τι άπό άλλους δρόμους, άλλά καί γιατί μπορούν νά ανοί
ξουν ενα πολύ ευνοϊκό έμπόριο γιά τούς Γάλλους, άπό τούς 'Αγίους Σαράντα ώς τή Ναύ
πακτο.36 Μιλώντας γιά τό έμπόριο αύτό, ό Garnier εννοεί μόνο τίς έξαγωγές σιταριού,
άφθονου καί σέ καλή τιμή, καθώς καί βοδινού ή χοιρινού κρέατος, πού θά μπορούσε νά
φανεϊ πολύ χρήσιμο στό γαλλικό ναυτικό σέ καιρούς έλλειψης κρεάτων στή Γαλλία.’Ακόμη
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πεό ένθουσεώδεες γεά τή σημασία τής περεοχής είναε ου αναφορές τοΟ πρόξενου G.Dubroca* Σέ μεά ά π ’αυτές,37 πρός τον υπουργό των Ναυτεκών, άναφέρεε: "Je ne say, Mon
seigneur, qu'elle Echelle au Levant se trouve avec une disposition plus utile ny
plus avantageuse"♦
'Η χρησιμότητα καC ή πλεονεκτεκή θέση τοΟ προξενείου "Αρτας πού υπογραμμί
ζει, εδώ, κάπως ύπερβολεκά βέβαεα, ό G.Dubroca δέν άναφέρεταε μόνο στό έμπόρεο. Ά π ο χαλυπτεκή παύω σ ’αύτό είναε μεά άλλη του έπεστολή πρός τόν εδεον αποδέκτη, τρία χρόνεα αργότερα.38 Τώρα άναφέρεε ότε ή γεετνίαση τής περεοχής του προξενείου με τές βενετεκές θέσεες της Κέρκυρας, της Λευκάδας καί της Πελοποννήσου, του δένεε τή δυνατό
τητα νά παρέχεε άσυλο στους λεποτάχτες άπό του βενετεχό στρατό.39 ‘Ακόμη μπορεί νά
προσφέρεε στούς Γάλλους υαυτεχούς κάθε βοήθεεα-^ έδεαετερα χρήσεμη σέ μεά περεοχή,ο
όποέα συχνά άποτέλεσε όρμητήρεο κουρσάρων κατά τούς πολύχρονους πολέμους τού 18ου αε,
'Η γεετνέαση μέ τές βενετεκές κτήσεες παρέχεε ακόμη τη δυνατότητα στοές προξένους
"Αρτας νά συλλέγουν καέ νά δεαβεβάζουν στο Παρέσε πολλές πληροφορίες, σχετε*ά μέ τές
κενήσεες των Βενετών. "Αν σχεφθοΟμε τήν άσχημη οεκονομεχή κατάσταση τής Βενετίας
τήν εποχή αύτή, πού βέβαεα έπεδεενωνόταν δσο.προχωρούσε ό αεώνας, κε ακόμη ποεές ή
ταν οε μυστεκές βλέψεες των εσχυρών τής Ευρώπης, τότε μπορούμε νά καταλάβουμε τή ση
μασία των πληροφορεών αυτών. Οε πρόξενοε "Αρτας δέν ομολογούν καθαρά βέβαεα στήν
άλληλογραφία τους μεά τέτοεα δραστηρεότητα. Δέν ήταν όμως καθόλου δευτερότερη, δν
κρένουμε άπό τό πλήθος των σχετεκών πληροφορεών, πού θά μας δοθεί ή εύχαερέα νά ανα
φέρουμε καέ νά άξεολογήσουμε πεό κάτω, σέ εεδεκό χεφάλαεο.
Ασφαλώς δμως ούτε ό G.Dubroca ούτε χανεές άπό τούς δεαδόχους του στό προ
ξενείο "Αρτας παρέβλεψε τό έμπόρεο τής περεοχής καέ τές ώφέλεεες πού οε συμπατρεώτες του θά μπορούσαν νά άποχομέσουν ά π ’αύτό. *0 J.Dubroca τονέζεε τή σημασία*τοΌ
*
προξενείου του γεά τό γαλλεχό έμπόρεο χαέ γεά τή ναυτελία μέ τα έταλεχά λεμάνεα, με
τά οποία είναε περεσσότερο κοντά άπό κάθε δλλη περεοχή.1*0 ’Ακόμη ό εδεος πρόξενος,
I

σέ έπεστολή του πρός τό ΕΕΜ, ύπογραμμέζεε δτε ή σκάλα τής "Αρτας, παρόλο πού δέν
είναε όνομαστή, μπορεί νά προσφέρεε πολλά στό γαλλεχό έμπόρεο, γεατέ γεετονεύεε μέ
τή Χρεστεανοσΰνη (δηλ.τά ε^αλεκά λεμάνεα), εχεε πολλά προεόντα γεά έξαγωγή χαέ απο
τελεί μεά καλή άγορά γεά τά γαλλεκά βεομηχανεκά είδη Λ 1 Γεά τές προσπάθεεές του μάλεστα αυτές δ J.Dubroca άμεέβεταε, τουλάχεστον ήθεκά, άπό τό ΕΕΜ, τό οποίο ομολογεί
τήν υποχρέωσή του άπέναντε στον πρόξενο "Αρτας γεά πολλούς λόγους: γεά τήν προσοχή
μέ τήν όποέα τούς πληροφορεί σχετεκά μέ τήν κατάσταση τού προξενείου του, γεά τήν
τάξη πού έπεχρατεί στήν περεοχή τής δεχαεοδοσέας του χαέ γεά τές προσπάθεεες πού χα·*·
τέβαλε καέ τά μέσα πού χρησεμοποέησε, ώστε νά δεάκεενταε εύνοίχά οέ άρχές τοί τόπου
πρός τό γαλλεχό έμπόρμ^ χαέ τή ναυτελία. ’Ακόμη,τό ΕΕΜ έκφράζεε τήν εύχή νά συνεχίσεε δ J.Dubroca τές προσπάθεεές του.1+2
’Αργότερα, δταν γεά όεάφορους λόγους τό προξενείο χάνεε, δπως θά δούμε, πολ
λή άπό τή σημασία του, ή γραμματεία τοΟ ύπουργεέου Ναυτεκών σημεεώνεε πάνω στές άναφορές των προξένων "Αρτας, χατατάσσοντας τό προξενείο στά "Petits Consulats,|l+3 ή,
πολύ παράδοξα, "Consulate de l 1Archipel".1*1* 'Αλλά χαέ τότε άκόμη ή έξωμοσέα τού
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-24προξένου Boulle καί η ελλεεψη προξένου στην περεοχή "Αρτας χάνουν τό κενό τόσο αύσθητό, ώστε να τό σημεεώνεε δ υπουργός των Ναυτεχδν De Praslin σέ έπεστολή του πρός

τό ΕΕΗ.1*5
’Αναχεφαλαεώνοντας, έπεσημαίνουμε τό σημασία του προξενείου “Αρτας γεά.τό
εμπόριο καί τή ναυτελία, άλλά-χαί γεά τη δεαχίνηση τίς αλληλογραφίας, τη βοήθεεα
πρός τούς λεποτάχτες από τούς Βενετούς καί τη στρατολόγησή τους, καθώς καί γεά τίς

*

πληροφορίες πού θα μποροΰσαν να συλλεγονταε. *Ωστόσο, είναε ακόμη νωρίς να απαντήσου
με στο χαερεο ερώτημα πού θέσαμε, αν δηλ. δ πρόξενος "Αρτας όταν πράκτορας πεό πολύ
έμπορεχός η πολετεχο-στρατεωτεχός. Γεά νά δώσουμε σαφή απάντηση θά πρέπεε πρδτα νά

!

έξετάσουμε αρκετές ακόμη οψεες του θέματος,

I

στ) 'Εξάρτηση
Μεά ά π ’αύτές, νομίζω, αποτελεί ή εξάρτηση, τόσο η δεοεχητεχή δσο, κυρίως,
I

ή ούκονομυκη, των προξένων "Αρτας, Μέ άλλα λόγεα, οί δραστηριότητες τδν προξένων
κατευθύνονταν από τό ΕΕΜ ή άπό τό ύπουργείο των Ναυτεχων καί ώς ποεό βαθμό. "Η δεακρίβωση αύτης τΤίς σχέσης θά μας εδενε τό σημείο άναφορας γεά την απάντηση στο ερώτη
μα πού* θέσαμε.
Βέβαεα δεοεχητεχά, τουλάχιστο θεωρητεχά, τά προξενεία τίς ’Ανατολής υπάγον
ταν ατό υπουργείο Ναυτεχων η των ‘Εξωτερεκων (1761-1766), δηλ. στον βασελεά. Μέ δεκά του δεατάγματα δεορίςονταν καί παύονταν οε πρόξενου, ανανεωνόταν ή θητεία τους ό
γίνονταν οε μεταθέσεες τους.

‘Ακόμη, μέ βασελεκά δεατάγματα προάγονταν οε ύποπρόξε-

νοε σέ προξένους ή, τέλος, γενόταν όποεαδήποτε ύπηρεσεαχη μεταβολή.

’Αλλά είναε σί- .

γουρο δτε σ'δλα αύτά βάρυνε πολύ καί η γνώμη τοΌ ΕΕΜ, τό όποίο απευθείας η άπό τά
ι \

παρασχηνεα επηρέαζε άποφασεστεκά την έκλογη καί τόν δεορεσμό των προξένων, δπως καί
κάθε ύπηρεσεακη τους μεταβολή‘Ενδεεκτεκά θά μποροϋσε νά άναφερθεί, δτε δ πρόξενος G.Dubroca, απογοητευμέ
νος άπό τά πενεχρά έσοδά του καί ταλαεπωρημένος άπό τό άσχημο κλίμα, ζητοίσε νά με
τατεθεί σέ άλλο προξενείο. Βέβαεα τες αετησεες του τίς άπηύθυνε στον υπουργό του,
τόν πεό άρμόδεο,1*6 αλλά παράλληλα παρακαλοϋσε καί τό ΕΕΜ νά τόν βοηθήσεε στό θέμα
αύτό, αναγνωρίζοντας δτε είχε τή δύναμη.1*7
"Οπως δμως σημεεώθηκε, άποφασεστεχή σημασία γεά την κατεύθυνση των δραστηρεοτήτων των προξένων είχε ή ούκονομεκή τους έξάρτηση: άν δηλ. μεσθοδοτοΰνταν άπό
τό ΕΕΜ η άπό τό κρατεχό ταμείο, καί συγκεκρεμένα τό ταμείο τοϋ υπουργείου των Ναυτεκών (Caisse de la Marine), η καί άπό τες δύο πηγές η, τέλος, άν εσχυε εδεαίτερο
καθεστώς στό θέμα της μεσθοδοσίας των προξένων,

‘ΕδΕο δέν είναε άσφαλως ή θέση γεά

νά εξεταστεί δ τρόπος^γαό ή πηγή τίς μεσθοδοσίας των Γάλλων προξένων της ’Ανατολής.1+8
’Ωστόσο» είναε σίγουρο πώς οί περεσσότεροε, καί μάλεστα των πεό σημαντεκων
σέ έμπορεχή κίνηση προξενείων, πληρώνονταν άπό τό ΕΕΜ,

Γεά τήν άντεμετώπεση τδν

σχετεχων δαπανών, τό ΕΕΜ εύσέπραττε έναν δασμό πάνω στά εμπορεύματα πού εεσάγονταν
στή Μασσαλία άπό τήν ’Ανατολή-

%0 δασμός αυτός άποτελουσε τό κύρεο, άλλα δχε καί

τό μοναδεκό, έσοδο τού ΕΕΜ, τό δποίο κατά καερούς ύσχυρεζόταυ δτε δέν μπορεί νά κα-

J
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-25λύψευ τα έξοδα. "Επευτα μάλυστα άπδ τίς παραστάσευς τοΟ ΕΕΜ, έκδόθηκε τδ δυάταγμα
τοϋ Συμβουλίου τοΟ Κράτους, τής 10.1,1718, που άπά τήν 1 Μαυου τοϋ έτους αύτοϋ άπαγόρευε στο ΕΕΜ νά εισπράττει, δασμό ανάλογο με' τή χωρητικότητα, των καραβυών (droit
de tonnelagc) καί παράλληλα το άπήλασσε

άπά την υποχρέωση υά μυσθοδοτεί τους προ

ξένους. Στους τελευταίους αυτούς έπυτράπηκε νά εύσπράττουν το προξενυχδ (droit de
consulat), μέ το οποίο θά άντυμετώπυζαν δλα τά έξοδα τοϋ προξενείου τους, δπως γυνόταν πρίν από το 1691.
Αυτό δμως δέν χράτησε πολύ. Ού μεγαλέμπορου τής Μασσαλίας εύσηγοϋνταυ στδ
ΕΕΜ νά άναλάβευ καί πάλε τη μυσθοδοσυα των προξένων, άπδ φόβο μήπως ζημυωθεί τδ γαλλυχό έμπόρυο άν στραφεί ή ύποστήρυξη των προξένων προς τδ εμπόρυο άλλων, άπδ τούς
οποίους ίσως θά είχαν μεγαλύτερο συμφέρον,1*3 Τδ ΕΕΜ υιοθέτησε τήν είσήγηση καί μέ
τή σευρά του πρότευνε στο Συμβούλυο τοϋ Κράτους νά τοϋ αναθέσει, χαί πάλι, τη μυσθοδοσία των προξένων, πράγμα πού έφαρμδστηχε άπδ τήν 1.8.1720 μέ τδ δυάταγμα τ?ίς 24,4.
I

1720.

'

*

Ωστόσο χαί πρίν χαί μετά τδ 1720 υπήρχαν πρόξενου πού δέν εύσέπρατταν μυσθδ
ούτε άπδ τδ ΕΕΜ ούτε άπδ άλλη πηγή.50 Ού πρόξενου αύτοί καρπώνονταν τά έσοδα άπδ τδ
γνωστδ άγκυροβόλυο

(droit d'ancrage), πού δμως κρίνεταυ εντελώς ανεπαρκές γυά τδ

συντήρηση χαί την άξυοπρεπή παράστασή τους.53 *0ρυσμένου πρόξενου μάλυστα, ού οποίου
δέν εύσέπρατταν μυσθδ, προσπάθησαν κατά καυρούς νά αλλάξουν τδ καθεστώς αύτδ, αλλά
συνήθως χωρίς επυτυχία* τδ ΕΕΜ άντυδροϋσε, γυατί θεωροϋσε δτυ τά έσοδα άπδ τά προ
ξενεία αύτά, πού είχαν μυχρή έμπορυκή κίνηση, δέν θά κάλυπταν τά έξοδα της μυσθοδοσίας.52 "Αλλοτε πάλυ τδ ΕΕΜ δεχδταν τίς σχετυκές αύτήσευς, αν βέβαυα τδ έκρυνε συμ-,
φέρον.53
«%

Στούς προξένους χωρίς μυσθδ συγκαταλέγονταν

καί ού πρδξενου "Αρτας,,ού ο

ποίου εύσέπρατταν τδ προξενυχδ.51* Φαίνεταυ δτυ τδ προξενυχδ άποτέλεσε τδ μδνο επίση
μο έσοδο των Γάλλων προξένων ''Αρτας σ'δλη τη δυάρκευα της ζωής τοϋ προξενείου. Είναυ
βέβαυα αύτονδητο, δτυ δσο μεγαλύτερος ίταν δ δγκος καί ή αξία των δυακυνούμενων
προϋόντων, τδσο υψηλότερα ήταν καί τά έσοδα των προξένων.
Τδ δυκαέωμα (προξενυχδ) πού θά εύσέπρατταν ού πρόξενου"Αρτας είχε όρυσθεΕ
σέ 2%

καί μδνο στά προϋδντα πού έξάγονταν. Αύτδ άλλωστε υσχυε γυά δλα τά προξενεία,

δπου ού πρδξενου δέν μυσθοδοτοϋνταν,

*0 χανδνας δμως δέν φαυνεταυ νά τηρήθηκε στδν

"Αρτα, τουλάχυστο στην εποχή τοϋ G.Dubroca (1705-1724), δ οποίος αύξησε τδ προξενυκδ σέ 3%

καί τδ εύσέπραττε καί άπδ τά εύσαγδμενα είδη,

broca προκάλεσε την αντίδραση

*Η ένέργευα αυτή τοϋ G.Du

των Γάλλων έμπδρων καί τοϋ ΕΕΜ, τδ οποίο στήν αρχή55

μέ ηπυο τρόπο, μέ την πευθώ καί έμμεσες άπευλές, προσπάθησε νά συνετίσευ τδν πρόξε
νο "Αρτας. Τδ ΕΕΜ έκρυ\>ε τήν άπαίτηση τοϋ G.Dubroca παράνομη, γυατί, άπδ την έρευνα
πού έχανε, δέν δυαπίστωσε τήν ύπαρξη κάπουας δυαταγής τοϋ βασυλυα, πού θά έδυνε στδν
πρόξενο "Αρτας ύδυαίτερες δυκαυοδοσίες. "Αλλωστε, κατά τδ ΕΕΜ, καί τδν υδυον τδν
G.Dubroca δέν τδν συνέφερε μυά τέτουα τακτυκή, γυατί θά άπομάκρυνε τούς Γάλλους έμπόρους ή τουλάχυστο δέν θά προσύλκευε άλλους "3 un commerce naissant, tel que celui
de votre departeroent11. Τδ ΕΕΜ μάλυστα προσφερδταν υά μην άναφέρευ τδ γεγονός στδν

-26ύπουργό Pontchartrain, μέ τη βεβαεότητα δτε 6 πρόξενος "Αρτας θά άλλαζε τακτεκή.
'Ωστόσο, 6 G.Dubroca έπέμενε στήν άποψή τον' καί ανάγκασε το ΕΕΜ νά άναφόρεε
τό γεγονός στο υπουργείο Ναυτεκών, συνάπτοντας στήν αναφορά καί αντίγραφο τής επιστο
λής του προς τον,Dubroca, δπου έξέφραζε την αντίθεση του στην καενοτομία του προξέ
νου "Αρτας.56 '0 Dubroca yd τή σεερά του κατέφυγε στον Pontchartrain.57

Παράλληλα

έγραψε καί στο ΕΕΜ,58 έπεμενοντας ότε η απαίτησή του ήταν νόμεμη, γεατί α) αύτή ήταν
ή πρακτεκή σ'ολες τίς σκάλες, καί β) είχε στά χερεα του σχετεκό έ'γγραφο άπό τόν βασελεά. Τελεκά δ G.Dubroca δεκαεώνεταε' συγκενημένος εύχαρεστείι,τόν υπουργό γεά την
εΰνοεά του, ή οποία εκδηλώθηκε παρά τήν αντίδραση τοϋ ΕΕΜ. Το τελευταίο αυτό, κατά
τον πρόξενό

"Αρτας, δεν λάβαενε καθόλου υπόψη τίς εύδεκές συνθήκες στό προξενείο

"Αρτας.58
Το δεκαίωρα που πετύχε ο G.Dubroca, νά εεσπράττεε δηλ. 3%

στά εξαγόμενα καί

στά είσαγόμενα προεόντα, φαενεταε πώς δεατηρήθηκε καί γεά τούς δεαδόχους του, Στά
συμπέρασμα αυτό μας οδηγεί ή απουσία δεαραρτυρίας στην προξενεκη αλληλογραφία, πού
οπωσδήποτε θά εκδηλωνόταν, αν τό ΕΕΜ επεχεεροϋσε νά ρεεώσεε τό προξενεκό σέ 2%

καί

νά τό περεορίσεε μόνο στά εξαγόμενα.60
"Οσα άναφερθηκαν δεν αποβλέπουν μόνο στην έξακρόβωση τοϋ ύψους του πρόξενε-

!

κοϋ πού εύσεπρατταν οε πρόξενοε "Αρτας’ βεβαεα αυτό μας βοήθα νά ύπολογίσουμε τό ύψος
των εσόδων τους καί παράλληλα μεδς έπεβάρυνσης γεά τό γαλλεκό έμπόρεο τής περεοχής.
’Εδώ όμως μας ένδεαφέρεε εδεαετερα ή εύνοεα τοϋ Pontchartrain προς τόν πρόξενο "Αρτας
η οποία μάλεστα εκδηλώθηκε παρά την άντίδραση τοϋ ΕΕΜ. Τό γεγονός αυτό θά άποτελε'σεε
σημείο άναφορας γεά τη δεερεύνηση τοϋ λόγου ύπαρξης των Γάλλων προξένων στήν"Αρτα,
Παρόλη όμως την έπετυχία τοϋ G.Dubroca, ή οέκονομεκή κατάσταση των προξένων
"Αρτας δεν φαενεταε νά ήταν ρόδενη. θ£ λόγοε ήταν δύο κυρίως: ή πολύ συνηθεσμόνη τα
κτεκή των Γάλλων καπετάνεων νά μη πληρώνουν προξενεκό61 καί οε πόλεμοε, πού μείωναν
σημαντεκά ή καί μηδένεζαν γεά μεγάλα χρονεκά δεαστήματα την έμπορεκή κίνηση τής σκά
λας,62pd αυτονόητες συνέπεεες στά έσοδα των προξένων. Βεβαεα οε παραπάνω δύο λόγοε
δεν ήταν φαενόμενο πού παρατηρεεταε μόνο στό προξενείο "Αρτας.
"Ενας άλλος λόγος πού μείωνε τά έσοδα των προξένων "Αρτας έπεσημαενεταε από
τόν Boulle, στά 1751:63

Σ*δλες τίς σκάλες τής ’Ανατολής οε Γάλλοε η ού προστατευό-

μενοε τής Γαλλίας πού φόρτωναν σέ ξένα καράβεα (δχε γαλλεκά) πλήρωναν δεπλό προξενεκό, καί στον Γάλλο πρόξενο καί στον πρόξενο τής έθνεκότητας τοϋ καραβεοϋ. Παρακαλοϋσε λοεπόν ό Boulle νά εσχύσεε τό ίδεο καί στό προξενείο του,, ένα παραπάνω πο,ύ εκεί
οε δραστήρεοε Γεαννεώτες πρόξενοε,τής Νεάπολης καί τής Ραγούζας, τής Αύστρίας, τής
’Ολλανδίας καί τής Σουηδίας, είχαν τόν τρόπο νά εξασφαλίζουν φορτία γεά τά δεκά τους
καράβεα σε βάρος των γ^λλεκών,61* Σ ’αύτά μποροϋμε άκόμη νά προσθέσουμε καί έκτακτα
περεστατεκά, πού μείωναν πολύ τά έσοδα των προξένων "Αρτας, "Ετσε π.χ. ή μεγάλη πανώλης στή Μεσσήνη, στά 1742-1743, σε καερό μάλεστα πού ή Γαλλία βρεσκόταν σέ πόλεμο
(τής αύστρεακής δεαδοχής: 1740-γ1748) μέ τήν ‘Αγγλία καί τό γαλλεκό έμπόρεο καί ή ναυτελία τής "Αρτας κατευθύνονταν άποκλεεστεκά πρός τό έταλεκό αυτό λεμάνε, έκανε ώστε

|||

επί ένα χρόνο νά μη εύσπράξεί ούτε δεκάρα ό πρόξενος Boulle.65

A

-27Καί ενώ τόσες «at τόσο μεγάλες 7\rav ου οίχονομυχές δυσχέρευες τών Γάλλων
προξένων "Αρτας, δσο χαυ αν οί ίδυου ήθελαν νά τίς Εμφανίσουν ακόμη μεγαλύτερες,66
ου προξένου αύτου είχαν παράλληλα νά άντυμετωπίσουν σημαντυχά έξο£α.67 "Ηδη άπό τιίν
άρχη σχεδόν ό πρόξενος G.Dubroca είχε θέσευ μέ σαφηνευα τό θέμα τών εξόδων πού αφο
ρούσαν: στη“σΰντηρηση χαί μυσθοδοσία του γραμματέα (ohancellier), του δυερμηνέα
(drogman), των δύο φρουρών τού προξενείου (janissaires), τοΟ έφημέρυου (aumonier),
τού γυατρού (chirurgien), τού μάγευρα (cuisinier) καί ένός υπηρέτη (valet), χαθώς
χαυ τά ταχτυχά δώρα προς τίς τουρχυχές αρχές τού τόπου χαί τό ένουχυο γυά τόν προξενυχό χατουχία (maison consulaire).

’Εάν λουπόν δέν χορηγοΟνταν χάπουα βοηθευα (μέ

χάπουο ίσως χρηματυχό Επίδομα) χαυ αν τό ΕΕΜ δέν χατεβαλλε προσπάθευα νά αναπτυχθεί
τό έμπόρυο, ό Γάλλος πρόξενος δόλωνε την πλήρη αδυναμία του νά άντεπεξέλθευ στά έξο
δα αύτά.66

'0 γυός καί δυάδοχός του, ό J.Dubroca, στά παραπάνω έξοδα προσθέτευ χαί

άλλα γυά τη δυατηρηση αλόγων, πού ίταν απαραίτητα γυά τη μετάβαση τού προξένου έχεί
πού ξεφόρτωναν η φόρτωναν τά γαλλυχά χαράβυα, άφοϋ ή θάλασσα απείχε 15 μίλυ^ άπό την
πόλη.69 ’Επυπλέον ου πρόξενου ίταυ υποχρεωμένου νά φυλοξενοΰυ, συχνά γυά άρχετό χρουυκό δυάστημα, τούς Γάλλους εμπόρους χαυ χαπετάνυους πού έφταναν στόν πόλη τους, μυά
πού δέν υπήρχε πανδοχείο. Καμυά φορά τό έξοδο αυτό όταν μεγαλύτερο άπό τό χέρδος τού
προξένου άπό τύς δοσοληψίες τού φυλοξενούμενού του η χαυ συνέβαυνε ό πρόξενος νά μό
ευσπράττευ τυποτε, αφού ο συμπατρυωτης του έμπορος δεν εφερνε ούτε επαυρνε τυποτε./ι/
'Αχόμη χευρότερα ίταν τά πράγματα γυά τούς προξένους πού έφτασαν στην "Αρτα, χωρίς
νά είναυ έφοδυασμένου άχόμη μέ τά επίσημα έγγραφα τού δυορυσμοϋ τους’ αύτου δέν εί
χαν δυχαυωμα νά εύσπράττουν προξενυχό.71
Σημευώσαμε προηγουμένως δτυ τά παράπονα τών προξένων "Αρτας τά θεωρούμε ύπερβολυχά, γυατί τό σημαντυχότερο έσοδό τους προερχόταν άπό τό Εμπόρυο πού ου υδυου α
σκούσαν χαί μάλυστα, δπως συνέβαυνε μέ τον πρόξενο Boulle, χατ'άποχλευστυχότητα.72
Ου συνεχείς δυαμαρτυρυες τού προξένου αυτού79 έχαναν τον υπουργό τών Ναυτυκών

Ma-

chault νά ζητησευ άπό τό ΕΕΜ ένα σημείωμα O'une notte"), γυά νά γνωρυζευ τό δυχαυώματα είσέπραττε ό Boulle χαυ οί προχάτοχοί του. Στό σημείωμα θά έπρεπε νά άναφέρεταυ
μέ σαφηνευα τί δυχαυοΟνταν νά ευσπράττευ ό πρόξενος "Αρτας άπό χάθε πλοίο χαί χάθε
φορτίο, ώστε δ υπουργός νά μπορεί νά χρίνευ χάθε φορά τίς κατηγορίες τών προξένων
έναντίον των χαπετάνυων πού άρνούνταν νά πληρώσουν.71* ’Εχφράζευ μάλυστα δ Machault
τόν έχπληξό του, μέ άλλη έπυστολη του, πρός τό ΕΕΜ,75 τό οποίο άνέφερε δτυ δέν έχευ
στά άρχευα του άχρυβύ στουχεία γυά νά συντάξευ χαί νά ύποβάλευ τέτουο σημείωμα’ ακό
μη, τό ΕΕΜ άνέφερε στον υπουργό δτυ δ πρόξενος "Αρτας είχε τόν εύχέρευα νά £>υθμόζευ
μόνος του, τόσο αυτός δσο χαυ οί προχάτοχοί του, τό ύψος τών δυχαυωμάτων πού θά εύσέπραττε.

*Ετσυ δ Machault, παρόλο πού εξέφραζε δυπλωρατυχότατα τύ βεβαυότητα δτυ

δ Boulle δέν θά προχωρούσε σέ αύθαυρεσίες, νόμυζε δτυ καλό θά ?ιταν νά ρυθμυστεί τό
θέμα χαί νά χαθορυστευ μυά σχετυχό ταρίφα, ιΑνέθεσε λουπόν στό ΕΕΜ νά εϋσηγηθεί γυά
τό ύψος τών δυχαυωμάτων πού θά εύσέπρατταν οί πρόξενου "Αρτας, χωρίς νά θυγούν τά
συμφέροντα τού προξενείου, Ttfv είσύγηση αύτη, μετά άπό τόν έλεγχο τού υπουργού, θά
τόν έπυχύρωνε δ βασυλυάς, οπότε χαί θά Ενημερώνονταν οί Εμπορευόμενου.76

I

-28*Αναφέρθηκε παραπάνω δτε τά Εσοδα τοΟ προξένων "Αρτας άπό τό προξενεχό δέν
ίταν τά μοναδεχά. "Εμμεση

αλλά σαφός είναε ύ μαρτυρία του G.Dubroca. 'Ο πρόξενος

αύτός άνέφερε, στα 1706, δτε στόν ένα χρόνο πού βρισκόταν στην "Αρτα δέν είχε εέσπράξεε άπό τό προξενεχό πάνω άπό 300 λίβρες.

’Αξίζεε παράλληλα νά άναφερθεί έδω τό ύψος 1

των άμοεβων πού δίνονταν στοάς έπεκεφαλτϊς των γεετονεχων προξενείων, γεά νά γίνουν οε
σχετεκές συγκρίσεες.
3.000 Χάρες

*0 πρόξενος τ?ίς Θεσσαλονίκης έπαερνε,στά 1691, έτόσεα άμοεβό

γεά τόν μεσθό του, τά έξοδά του καί τίς δαπάνες γεά τό συντόρηση τοΟ

προξενείου, ένω ό πρόξενος της Κρητης έπαερνε 2.000 λ. μεσθό καί άλλες 2.000 λ. γεά
τά ύπόλοεπα εξοδαν78

Τρία χρόνεα αργότερα, τό 1694, ό πρόξενος Θεσσαλονίκης είχε

τίς εδεες άποδοχές, ένω γεά τόν συνάδελφό του της Κρότης τό ποσό γεά τά ύπόλοεπα έ
ξοδα αύξηθηκε στίς 3.500 λ.78
Γεά τό προξενείο της Πελοπόννησου τό ταμείο τοΟ υπουργείου Ναυτεκων (Treso-

ί

riers Generaux de la Marine) δεεθετε, στά 1720 (δταν τό ΕΕΜ είχε απαλλαγεί άπό την
υποχρέωση νά μεσθοδοτεί τούς προξένους), 22.150 λ.88 Τό 1721, δταν τό ΕΕΜ άνάλαβε
χαε πάλε τά έξοδα των προξενείων, ο πρόξενος της Πελοπόννησου είσέπραττε 15.650 λ.,
ένω της Θεσσαλονίκης 5.300 λ.87 Στά 1766 τό προξενείο των Χανεων (Canee) καί τό υπο
προξενείο του Χάνδακα (Candie) στοίχεζαν στό ΕΕΜ 9.600 λ.8^ Στά 1773 μάλεστα, εξαε
τίας της αύξησης του κόστους ζωής, ό υπουργός Ναυτεκων De Boynes πρστεενε στό ΕΕΜ
νά αύξηθουν οε αποδοχές των προξένων της Θεσσαλονίκης κατά 2.000 λ., της Κρητης κατά
1.000 λ. καί της Πελοπόννησου κατά 2.000 λ.83 Στά 1779 άποφασίζεταε νά χαταβάλλονταε
στόν γενεχό πρόξενο της 'Επτάνησου (Isles Venitiennes, μέ έδρα τη Ζάκυνθο), πού πρό-

1

σφατα είχε τοποθετηθεί, 10.000 λ.* τά μεσά άπό τό ΕΕΜ χαε τά αλλα μεσά άπό τό ύπουρ-^ |
γείο Ναυτεκων.81* *Ακόμη, στό χρονεχό δεάστημα 1771-1780, γεά τό προξενείο καί τά ύπο- |
προξενεία Πελοπόννησου δεετίθεντο κάθε χρόνο 24.800 λ., πού μεεώθηκαν σε 24.0Q0X.
χαί μετά σέ 23.600 λ., ένω στό προξενείο Θεσσαλονίκης δίνονταν 13.200 λ., πού αυξή
θηκαν σέ 13.950 λ. καί μετά σ.ε 15..150 λ.85 ^Τέλος, στά 1784, με απόφαση τοΌ ύπουργοϋ
Ναυτεκων De Castries της 31.7,1784, καθορίζεταε τό σύνολο των εξόδων γεά την Πελοπόν
νησο σέ 28.400 λ. καί γεά τη Θεσσαλονίκη σέ 18.400 λ.88
0ε πρόξενοί "Αρτας λοεπόν πολλές φορές ζητησαν νά μεσθοδοτοϋνταε καί αυτοί.
Δραματεκη είναε η έκκληση τοΰ Julien, τό 1771, πού άναφέρεε δτε αν δέν άναλάβεε τό
ΕΕΜ η τό υπουργείο Ναυτεκων έστω καί μέρος των εξόδων του προξενείου, αυτό θά κλείσεε. Καί θά πρέπεε, κατά τόν εδεο πρόξενο, νά σχεφτοΰν καλά πρίν πάρουν τέτοεα από
φαση, άφοΰ άναλογεστοϋν τίς υπηρεσίες, τίς οποίες τό προξενείο είχε προσφέρεε στό
παρελθόν καί άφοΟ λάβουν άκόμη ύπόψη δτε, μέ τά κατάλληλα μέτρα, ίσως τό προξενείο
προσφέρεε χρησεμες ύπηρεσίες καί στό μέλλον.87 Φαίνεταε δμως δτε μόνο ό προξενεκός
πράκτορας "Αρτας De Gr^naldi πέτυχε νά
τοΟ χορηγηθεί έτύσεος μεσθός 600 λ.88

ίχανοποεηθεί σχετεκό του αίτημα καί νά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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ΤΑ ΥΠΟΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Είδαμε κυόλας, άναφεράμενου στα δρυα τής δυκαυοδοσίας τοΟ προξενείου, δτυ
αύτ<5 περυλάμβανε τήν περυοχή άπά τους 'Αγίους Σαράντα ώς τή Ναύπακτο. Μέ τά μέσα ε
κείνης τής εποχής βέβαυα 6«5ν ήταν δυνατά ό πρόξενος “Αρτας νά έχευ την άμεση έποπτεία δλου αυτοί τον) χώρου χαί νά έλέγχευ τά πλήθος

των μεγαλύτερων χαί μυχράτερων

λυμανυών, δπου θά μποροΟσαν νά φορτώσουν ή νά ξεφορτώσουν τά γαλλυχά χαράβυα. “Επρε
πε λουπόν νά εχευ έμπυστούς του ανθρώπους, κυρίως Γάλλους, τουλάχυστο στά πυά χαίρυα σημεία, πού θά φρόντυζαν γυά τήν είσπραξη τοί προξενυχοί χαί γυά τήν έξυπηρέτήση
των γαλλυχών συμφερόντων. Ού έμπυστου αύτοί.*jrοΏ προξένου “Αρτας επαυρναν τάν τίτλο
τοΟ ύποπροξένου (vice-consul) χαί ού περυοχές τους του υποπροξενείου (vice-consulat)?'!
Τά υποπροξενεία πονί χατά χαυρούς υπάγονταν στά γαλλυχά προξενείο “Αρτας ήταν
. 9 0

τα παραπατώ:

α) Τ ή ς

Σαγιάδας
\ ϊ

Είδαμε δτυ ο πρώτος πράξενος “Αρτας Β.G a m i e r στήν αρχή ήλθε στή Σαγυάδα χαί
άπά έχεί εστευλε τήν πρώτη του έπυστολή πράς τά ΕΕΜ, στίς 3.11.1702.

‘Αναφέρθηκε επί

σης δτυ σύντομα δ Garnier, στοΰς πρώτους μήνες τοϋ 1703, μετέφερε τήν έδρα τοί προ
ξενείου του άπά τή Σαγυάδα στήν “Αρτα. Στήν έπυστολή δμως πού εστευλε άπά την “Αρτα,
Τ


στίς 1U.6.1703, ό Garnier άναφέρευ δτυ άφησε στή Σαγυάδα ώς ύποπράξενο τάν H.Pellis-*
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sier, δ δποίος χαί άνέλαβε, δπως θά δούμε, τά προξενείο “Αρτας μετά τάν θάνατρ, τοΟ
Garnier (13.8.1703).
Τά βασυχά πράβλημα πού άντυμετώπυσε δ Pellissier χατά τά βραχύ δυάστημα τής
πρώτης του ύποπροξενείας στή Σαγυάδα ήταν ή άρνηση των Γάλλων χαπετάνυων

νά πληρώνουν

προξενυχό.*^ άλλωστε, φαίνεταυ πώς αύτάς άχρυβως ήταν ό λάγος πού τοποθετήθηκε έχεί
ύποπράξενος. *0 Pellissier τοποθετείταυ χαί πάλυ υποπρόξενος Σαγυάδας άπά τάν πρόξε
νο G.Dubroca, δ δποίος γνωστοπουεί στάν ύπουργά Pontchartrain τήν ένάργευά του αύτή
χαί ζητεί τήν Εγχρυσή του.^2 Δέν γνωρίζουμε πάσο χράτησε ή δεύτερη υποπροξενεία τοΟ
Pellissier στη Σαγυάδα, ούτε χαί αν μετά άπά αύτάν τοποθετήθηκε άλλος ύποπράξενος.
*0 πράξενος Boulle, στά 1750, άναφέρεταυ στή Σαγυάδα "quy est une echelle
de la dependance de ce consulat hors du golfe de Larta vis a vis Corfou, mais une
tres mauvaise rade...", καθώς χαί στυς ένέργευες τοΟ έχεί Τούρκου τελώνη, ό οποίος
είχε καταφέρευ νά πάρευ φυρμάνυ τής Πύλης, ώστε νά φορτώνονταυ στή Σαγυάδα δλα τά
εμπορεύματα·^ Δέν άνά^έρευ δμως τίποτε δ Boulle γυά παρουσία ύποπροξάνου. Τά πυθα-
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νάτερο βέβαυα είναυ δτυ δέν υπήρχε. Στά 1763, λίγο πρίν άπά τά τέλος τής προξενείας
του, δ ίδυος πράξενος άναφέρευ χαί πάλυ τή Σαγυάδα μαζί μέ τούς 'Αγίους Σαράντα. Τή
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φορά αύτή μ&ς δίνευ μυά δμμεση, αλλά σαφή μαρτυρία, δτυ δέν υπάρχου έχεί ύποπράξενος:
..Schelles desertes, ού il n fy a qufun simple magasin d 1entrepot..·" χαί πού χρη-
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λος, το υπόμνημα τοΟ προξένου Julien, τοϋ 1771,95 άναφέρεε: ’'La Saliade etoit aussi
une bonne echelle ou les marchandises destinees pour Janina, capif^le de l'Epire, se
dechargeoient- II y avoit aussi un vice-consul...” .

Καί προσθέτει, ότε καί εδώ, δπως

καί στην Αυλώνα, μόνο δουλτσενεώτεκα πλοία συχνάζουν.
Οε πληροφορίες πού έχουμε στή δεάθεσή μας είναε πολύ φτωχές, γεά νά προσπαθήσουμε νά ανασυγκροτήσουμε τήν εστορεκή πορεία τού γαλλεχοϋ υποπροξενείου τής Σαγεάδας. Το σίγουρο είνat ότε υπηρετούσε εκεί, σέ κάποεες στεγμές, Γάλλος υποπρόξενος, ό
οποίος εξαρτεόταν

άπό τό προξενείο "Αρτας. Το γεγονός αύτό βέβαεα άποτελεί άσφαλή

βάση γεά την κατάταξη τού ηπεερωτεκού λεμανεοϋ τής Σαγεάδας στά υποπροξενεία τής
"Αρτας. Σέ άλλο σημείο τής εργασίας μας θά έχουμε τήν εύχαερία νά επεσημάνουμε τόν
ρόλο του λεμανεοϋ τής Σαγεάδας γεά τό γαλλεχό έμπόρεο, καθώς καί γεά τό έμπόρεο τών
'Ελλήνων, δταν μάλεστα τό τελευταίο έγενε εδεαίτερα άνταγωνεστεχό.

3) Τής Ναυπάκτου
"Οπως θά δούμε έξετάζοντας πεό κάτω τό υποπροξενείο Μεσολογγίου, στή δεένεξη
τού Γάλλου προξένου "Αρτας μέ τόν συμπατριώτη του υποπρόξενο Πατρών γεά τή δεκαεοδοσία στήν περεοχή Μεσολογγίου περελαμβανόταν καί ό έλεγχες στήν περεοχή τής Ναυπάκτου.
Γεά τή δεκαεοδοσεα στό υποπροξενείο αύτό, δηλ. τής Ναυπάκτου, φαενεταε ότε ή δεαφορά
"Αρτας καί Πατρών έλάνθανε σέ ολόκληρο σχεδόν τό πρώτο μεσό τού 18ου αε., χωρίς έντούτοες νά πάρεε σαφή θέση ούτε τό υπουργείο τών Ναυτεχών ούτε τό ΕΕΜ.96 Τά στοεχεία
πού έχουμε στη δεάθεσή μας μδς πείθουν δτε από τες αρχές τοϋ 18ου αε. μέχρε τό 177097
περίπου τό υποπροξενείο Ναυπάκτου υπαγόταν στό προξενείο "Αρτας, εκτός άπό μεχρά χρονεχά δεαλεεμματα, οπότε ύπαγόταν στό υποπροξενείο Πατρών, δηλ. στό γενεκό πρόζενείο
Πελοποννήσου.
*0 πρώτος πρόξενος "Αρτας B.Garnier, λίγο πρίν άπό τόν θάνατό του (13.8.1703)
*

είχε τοποθετήσεε υποπρόξενο στή Ναύπακτο τόν Pierre Granier.

*0 τελευταίος αύτός,

μέ έπεστολή του πρός τό υπουργείο Ναυτεχών, ζητούσε νά τού ανατεθεί επίσημα τό υπο
προξενείο Ναυπάκτου.98 'Ωστόσο, στά 1705 δ Ρ.Granier μαριυρεεταε γραμματέας τού προ
ξενείου "Αρτας.99 ’Ακόμη, τό θέμα τής έζάρτησης τοϋ υποπροξενείου Ναυπάκτου φαενεταε
νά περεπλέκεταε καί άπό παρέμβαση τού Γάλλου προξένου ’Αθηνών. Συγκεχρεμένα, σέ έπεστολή του ό πρόξενος ’Αθηνών J.-B.Goujon πρός τόν Dubroca,100

άνέφερε ότε μπορούσε

νά έγχαταστήσεε υποπρόξενο στή Ναύπακτο. Τό δεχαίωμα τού τό έδενε τό βεράτε (barat)
πού είχε άπό τόν σουλτάνο, χαί βέβαεα ό Goujon δέν τό συζητούσε καν. Τά στοεχεία πού
δεαθέτουμε δέν ξεκαθαρίζουν τό θέμα.

’Επεπλέον, ύπάρχεε ένα χρόνεκό κενό, μεας σχε

δόν δεκαετίας, "ίσως ,$τό δεάστημα αύτό, κατά τό οποίο άλλαξε χαί ό πρόξενος ’Αθηνών,
ή Ναύπακτος νά μή περελαμβανόταν πεά στό βεράτε τοϋ νέου προξένου.
Τό θέμα τής εξάρτησης τού υποπροξενείου Ναυπάκτου ερχεταε καί πάλε στήν επεφάνεεα στά 1720.

Ό

γενεκός πρόξενος Πελοποννήσου Clairambault είχε γράψεε στόν πρό

ξενο "Αρτας G.Dubroca δτε μέ ενέργεεές του στήν αυλή ζητούσε νά εεσπράττεε ό ίδεος
τό προξενεχό γεά τήν περεοχη τής Ναυπάκτου* τό έπεχείρηνά του ήταν δτε βρεσχόταν πυό

A

1

j

-31κοντά καί έτσι» θά μποροϋσε νά άντυμετωπίσευ Αμεσότερα καί εΰκολότερα
συναδέλφους του τά προβλήματα ποιί θά άνέκυπταν στόν περυοχό.

and τούς άλλους ΐ

*0 πρόξενός "Αρτας όμως
>·

είχε τό γνώμη δτι> ή δι,καυοδοσία του Clairambau.lt, σύμφωνα μέ τό σουλτανυκό βεράτι,,
περυορυζόταν~στί~ς ακτές τοϋ κόλπου τϋς Ναύπακτού (τοϋ σημερυνοϋ Κορυνθυακοϋ) μόνο

!

τίς πελοποννησι,ακές. Ού πασάδες τός Ναυπάκτου καί της Χαλκίδας, έλεγε ό Dubroca, δί-

j

και,α δεν αναγνωρίζουν παρά δυο βεράτι,α: τοϋ προξένου ’Αθηνών Gaspari γυά τά λυμάνυα
των Σαλώνων, της Θήβας καί της Λυβαδίας, δυκαυοδοσίας τοϋ πασα τής Χαλκίδας, καί τό
δυκό του (δηλ.τοϋ Dubroca) γυά τη Ναύπακτο καί τά αλλα λυμάνυα πού ανήκαν στον εκεί
πασά. "Αλλωστε τά συμφέροντα των προξένων ’Αθηνών καί "Αρτας τά άντεπροσώπευε στόν

jj

περυοχό ό γυός του Dubroca,101 ό όποιος έδώ καί έξυ χρόνυα (δηλ,άπό το 1714) κοπίαζε
γυά τό γαλλυκό έμπόρυο στίς βόρευες ακτές τοϋ κόλπου τϋς Ναυπάκτου. Παρακαλοϋσε λουπόν ό πρόξενος "Αρτας νά ύποδευχτεί στον Clairambault, ώστε νά περυορυστεί στόν Πελοπόννησο, δπως γυνόταν ως τότε. "Αλλωστε, συμπλήρωνε ό πρόξενος "Αρτας, ό Gaspari
»
είχε τό βεράτυ δώδεκα ολόκληρα χρόνυα, ένδ ό υδυος ό Dubroca δεκαπέντε.102 *»
Στά 1725 δέν είχε ρυθμυσθεί ακόμη όρυστυκά η δυαφορά τών δύο Γάλλων προξένων.
*0 J.Dubroca, πού διαδέχτηκε τον πατέρα του στό προξενείο "Αρτας, προβάλλευ καί έναν
άλλο λόγο, δυεκδυκώντας τά βόρευα παράλυα τοϋ κόλπου τός Ναυπάκτου: ότυ δηλϊ- τά μεγάλα πλόία δέν μποροΌσαν νά περάσουν άπό τά ρηχά νερά στην είσοδο του κόλπου της
"Αρτας (δηλ.τοϋ’Αμβραχυκοϋ)* έτσυ πολλά έμπορεύμστα άπό την περυοχη του φορτώνονταν
αναγκαστικά στά λυμάνυα τοϋ κόλπου τής Ναυπάκτου. "Αν λουπόν δέν είχε τό δυκαίωμα
νά εΰσπράττευ προξενυκό στα λυμάνυα αυτά, η ζημυά του θά ίταν σημαντυκη.*03
Νέα άνακίνηση τοϋ θέματος* σημευώνουμε στά 1734, οπότε άπαυτησευς πρόβαλλε ό .
υποπρόξενος Πατρών Ρ.Bonnet.’Αξυόλογα στουχεία, πού δυαφωτίζουν αρκετά τό θέμα, μδς
I%
παρέχευ έπυστολό τοϋ J.Dubroca πρός τόν υπουργό Maurepas.101* ιΑπό τόν έπυστολό-άναφορά αύτη πληροφορούμαστε τά εξής: *Η Ναύπακτος χρησίμευε σαν όρυο της δυκαυοδοσίας
τοϋ προξενείου "Αρτας άπό τόν ίδρυσή του. Σάν τέτουο μάλυστα, περυλαμβανόμενο στη
δυκαυοδοσία τοϋ προξενείου "Αρτας, άναφέρεταυ καί στην πρόσφατη ανανέωση της θητείας
τοϋ J.Dubroca.

Σύμφωνα μέ την υδυα αναφορά, ό G.Dubroca είχε έγκαταστησευ στη Ναύ

πακτο, πρίν άπό την κατάληψη της Πελοποννησουν άπό τούς Τούρκους (1715), εναν άπό
τούς γυούς του ώς υποπρόξενο. Μετά τόν θάνατο τοϋ ύποπροξένου αύτοϋ, ό G.Dubroca παρακάλεσε τόν τότε υποπρόξενο ΙΙατρών νά δυαχευρίζεταυ τίς υποθέσεις τοϋ υποπροξενείου
Ναυπάκτου, μέχρι νά τοποθετήσει, εκεί άλλον υποπρόξενο.

’Εντωμεταξύ ό G.Dubroca πέθανε

(1724),πρίν προλάβει νά τοποθετήσει, υποπρόξενο στό Ναύπακτο. "Ετσυ ό υποπρόξενος Πατρών L.Bonnet βρήκε την ευκαιρία νά πραγματοποιήσει παλαιό του σχέδιο καί τό ύπουργεΐο νομιμοποίησε τόν κατάσταση επιλύοντας διαφορά τοϋ ύποπροξένου Πατρων μέ τόν πρό
ξενο τής Χαλκίδας. 'Ο'ίχρόζενος "Αρτας J.Dubroca δέν μπορούσε, συνεχίζει,, νά άνεχθεί
αυτό τό φανερό αδικία σέ βάρος του καί παρακαλοϋσε τόν υπουργό νά έπέμβει. *Υπέβαλε μά
λιστα,σάν Απόδειξη γιά τά όσα έλεγε, καί δηλωτικό γράμμα τοϋ ορθόδοξου μητροπολίτη
Ναυπάκτου καί "Αρτης Παρθενίου, τοϋ οποίου ή δικαιοδοσία εκτεινόταν στίς διαμφισβητούμενες περιοχές.*05

· *

Στά 1741, 6 πρόξενος "Αρτας- Boulle, άφοϋ άπέτυχαν δυό-τρείς προηγούμενες
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.

δυόρυσε τελυκά εκεί τόν Andre Jacovit,106 ζακυνθυνό, άνθρωπο γνωστές έντυμότητας, τόν
οποίο είχε ό Boulle στην "Αρτα γυά εξυ περίπου μήνες. Τ<ίν εφοδίασέ*μάλυστα μέ τή σχε- ■
τυκή πατέντα,..πού.θά εληγε τον

Ιανουαρυο τού 1742, οποτε έληγε καυ η τρύχουσα θη

τεία τού προξένου "Αρτας. Στόν δυορυσμό τοϋ Jacovit άντέδρασε ό υποπρόξενος Πατρων
N.Roze.

Ό

Jacovit μάλυστα φοβόταν πολύ, μήπως 6 συνάδελφός του των Πατρων τόν βλά-

;·

ψευ μέ τίς σχέσευς του μέ τόν πασά (τής Ναύπακτού;) καί τόν βενετό πρόξενο Πατρδν,
στον οποίο υπάγονταν καί ή Ναύπακτος καί ή "Αρτα. Τούς φόβους τοΟ ύποπροξένου του
δεν

τούς συμμερυζόταν ό Boulle καί τούς θεωρούσε μάλλον υπερβολικούς, αν καί δυατη-

ροΰσε έπυφυλάξευε λε'γοντας ότυ "la suite demontrera".107
'0 πρόξενος όμως τής "Αρτας, επευτα από δυαταγή τού υπουργείου, αναγκάστηκε
νά αποσύρει, τόν Jacovit από τή Ναύπακτο, όχι, βέβαυα αδιαμαρτύρητα. Ου δυαμαρτυρίες
του στηρίζονταν στό γεγονός ότυ είχε λάβευ δυαβεβαυώσευς, όταν άνέλαβε τό προξενείο

;

"Αρτας (1739), ότυ ή Ναύπακτος ανήκε στή δυκαυοδοσία του, μυά καί υπαγόταν στόν μη-

ji

τροπολυτη "Αρτας’ με' βάση αυτές τίς δυαβεβαυώσευς, 6 Boulle είχε τοποθετήσευ τόν Ja- ,j
covit στό υποπροξενείο Ναύπακτού.108 Μετά τήν έξωμοσία τού Boulle (1763), φαίυεταυ

"

ότυ ή Ναύπακτος εϊχεν υπαχθεί όρυστυκά στό υποπροξενείο Πατρων. Μαρτυρία τού 1774
μάς βεβαυώνευ τήν υπόθεση αυτή·10?

γ) Της Λευκάδας
Τή μοναδυκή μνεία γυά τήν ύπαρξη Γάλλου ύποπροξένου στή Λευκάδα, δυορυσμένου
από τόν πρόξενο "Αρτας, εχουμε άπό έπυστολή τού προξένου G.Dubroca

πρός τόν υπουργό

Pontchartrain, τής 28.8.1705.110 Στήν αναφορά αυτή άναφέρεταυ ότυ ου γείτονες νησυώτες, καί ΰδυαίτερα οΰ Λευκαδυτες, "mettent en usage ce qui dependoit d ’eux pour nous
%

traverser", πράγμα ποΰ ανάγκασε τον πρόξενό "Αρτας νά άποφασιίσευ τήν έγκατάσταση
ύποπροξένου στή Λευκάδα. Αυτό, κατά τον G.Dubroca, ?ίταν άναγκαϋο, γυα τύ άλλυώς θά
συνέβαυνε καί έκεί ό,τυ στήν Κέρκυρα: τό πρόσωπο δηλ. πού έξυπηρετούσε τά γαλλυκά
συμφέροντα,"sujet de la Republique (=τής Βενετίας), chevalier de l ’Empereur (=τής
Αυστρίας)" ,'έλάχυστα.,ένδυαφερόταν γυά τά γαλλυκά συμφέροντα, μέ αποτέλεσμα νά παρα
μένουν στήν Κέρκυρα φυλακυσμένου έπί ενα χρόνο Τάλλου ναυτυκοί.
*0 G.Dubroca ζήτησε τήν εγκρυση τού υπουργείου Ναυτυκων γυά τήν παραπάνω ένέργευά του, χωρίς όμως καί νά τήν πάρευ. ’Επίσημα λουπόν μάλλον δέν υπήρξε ύποπρόξενος τού προξενείου "Αρτας στή Λευκάδα.

’Ωστόσο,νομίζουμε ότυ ή παραπάνω μαρτυρία

τού G.Dubroca, καί σάν προσπάθευα εγκατάστασης ΰποπροξένου καί αν ερμηνευθεί, μδς
ύποχρεώνευ νά Αναφέρουμε έδδ τή Λευκάδα.
Λ

δ) ΤοΟ Μεσολογγίου
Τό σπουδαυότερο άπό τά υποπροξενεία "Αρτας ήταν εκείνο τού Μεσολογγίου.111
Τήν περυοχή του τή δυεκδυκούσαν τόσο τό προξενείο "Αρτας όσο καί τό γενυκό προξενείο
Πελοποννήσου, μέσω τού υποπροξενείου Πατρων. Ού φάσευς τής δυαφωνίας αυτής άξόζευ
νά μας απασχολήσουν.

J
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στάν γενυχά πρά

ξενο Πελοπόννησου, χωρίς ου πρώτου προξένου “Αρτας να εγείρουν χάπουα αξίωση. Πρώτος
φαυνεταυ δτυ άναχίνησε το θέμα ό G.Dubroca μέ αίτησή του να ύπαχθοϋν οΰ περυοχές
Μεσολογγίου καί Ναύπακτού στο προξενείο του, τάν οποία, ώς πρός την περυοχη Μεσολογ
γίου, άπέρρυψε το Συμβούλυο τοϋ Κράτους, στά 17201.13Το θέμα έπανέρχεταυ ρέ τάν π,ράξενο J.Dubroca, από την άρχη ράλυστα τής προξενευας του, στά 1725. Βέβαυα το ΕΕΜ έξέφρασε την αντίθεση του στίς άξυώσευς τοϋ προξένου “Αρτας, γυατί, δπως καθαρά άναφέρεταυ, θά βλάπτονταν τά συμφέροντά του. Κυ αυτά, γυατυ τά έσοδα άπά τίς περυοχές αυ
τές δεν θά πήγαυναν πυά στά ταμείο τοϋ ΕΕΜ, δπως χαί τά έσοδα άπά την περυοχη τοϋ
προξενείου “Αρτας. Το ΕΕΜ εχευ λουπάν κάθε συμφέρον νά παραμευνευ

9

φ

η περυοχη

τοϋ

,

'i

Μεσολογγίου στη δυχαυοδοσία τοϋ γενυχοϋ προξένου Πελοπόννησου’ κατηγορεί τάν πράξενο |
“Αρτας δτυ εχευ έπεχτατυχές τάσευς, δτυ δεν έλαβε ύπάψη τίς άποτυχημένες σχετυχές

|

ένέργευες τοϋ πατέρα του στά παρελθάν καί δτυ ενεργεί κρυφά, χωρίς δηλ. νά άυαχουνώ- |

σευ τίποτε στο υδυο. Πάντως τά ΕΕΜ, στά 1725, πυστεύευ, σύμφωνα καί ρέ τίς δυαβεβαυ- |
ώσευς τοϋ γενυχοϋ προξένου Πελοπόννησου Clairambault, δτυ το ζήτημα είχε λάξ£υ καί

*

*

'Ii

δτυ δεν θά δημυουργηθεί ποτέ στά μέλλον.lli+

f!

'Ωστάσο, το υδυο τά ΕΕΜ άναγχάζεταυ νά άναγγείλευ στον J.Dubroca, ρέ έπυστο-

■

λη του της 16.4,1735,115 δτυ εχευ πυά άποφασυστεί νά ύπάγεταυ το Μεσολάγγυ στη δυκαυε .

\

δοσία τοϋ προξένου “Αρτας. Μέ την υδυα έπυστολη, τά ΕΕΜ άναγνωρυζευ τά δυκαίωμα τοϋ
J.Dubroca νά εΰσπράττευ πράς δφελος του προξενυκσ άπά τά γαλλυκά χαράβυα που θά φάρ-

τωναν .στην περυοχη τοϋ Μεσολογγίου. Τέλος, παραχαλεί τάν πράξενο “Αρτας νά έπυφορτί- |
σευ αύτάν που θά ευσπράττευ τά προξενυχά χαυ μέ τάν υποχρέωση νά είσπράττευ καί τά

.

χάτυμο γυά λογαρυασμά τοϋ ΕΕΜ, καθορίζοντας δ ίδρος δ J.Dubroca τά ύψος της σχετυ-

. '

χης προμηθευας. Τά χάτυμο αυτά, που εχευ δρυσθεϋ σέ 200 λίρες

τουρνουά γυά τά μεγα- j

λύτερα χαράβυα (vaisseaux), σέ 150 λ. γυά τίς πολάκες, τά κέτσυα χαυ τίς κορβέτες

λ

Cpolacres, chechs, corvettes), σέ 100 λ. y\,a τά μπάρκα χαί τούς πάγκους Cbarques,
'
#
pinques) καί σέ 50 λ. γυά τίς ταρτάνες (tartanes), θά άποδυδεταυ στά ΕΕΜ μέ σχετυχά

ί:
jg

κατάσταση στά τέλος κάθε έτους.116

;

Παράλληλα δμως, τά ΕΕΜ ένεργεΐ προσεχτυχά, μέσω roO άντυπροσώπου του στάν

■

αύλη, γυά νά πληροφορηθευ τούς λάγους, οί οποίου οδήγησαν τον ύπουργά Maurepas "a

λ

deraembrer cette echelle du Royauine de Moree" χαυ νά την προσαρτησευ !,au. departement

■'

du Consul d ’Albanie".

’Αφοϋ λουπάν έξαχρυβώσευ τούς λάγους αύτούς, πού παραδέχεταυ

δτυ τούς άγνοεΐ, τά ΕΕΜ θά ένεργησευ ανάλογα, γυά νά ύποστηρίξευ τά συμφέροντα τουί11
Πραγματυχά, τά ΕΕΜ πήρε άπάφαση, στίς 2,8.1736, νά συντάξευ ύπάμνημα πράς τάν Maure
pas, δπου θά εξέθετε χαυ θά τεκμηρίωνε τά παράπονά του γυά την άπάφαση νά προσαρτηθευ τά Μεσολάγγυ στά προξενείο “Αρτας. Τά ύπάμνημα θά τά έπέδυδε στάν ύπουργά ο
Inspecteur Icard, δ όπΡίος βρυσχάταν την έποχά αύτη στά Παρίσυ.118 Είναυ δρως σίγου-

!

ρο, δτυ άπά τά 1735 τά Μεσολάγγυ άνάχευ δρυστυχά στη δυχαυοδοσία των προξένων“Αρτας11'
χαί άχάμη δτυ τά καθεστώς αυτά δέν μεταβλάθηχε σ ’δλη τη δυάρχευα τής ζωής τοϋ προξενείου μας·

}\

Πρώτος Γάλλος πού ονομάστηκε άπά τάν J.Dubroca ύποπράξενος στά Μεσολάγγυ ί-

i

-34ταν ό Ambroise Jullien,120

δ δποίος πρέπευ νά άνέλαβε τά χαθήκοννά του στά τέλη ’Α

κρυλικού η τέ αργότερο αρχές Μαΐίου τοΟ 1735.121 Πρύν άπέ τέν Jullien, καθήκοντα ύκοπροξένου άσχούσε χάπουος "Ελληνας**22 αυτές, μαζί μέ τους ομοεθνείς του, κατά τέν Γάλ
λο ύποπροξενο, προέβαυνε σε πουχύλες αύθαυρεσύες σέ βάρος των γαλλυχών χαραβυών, μέ
αποτέλεσμα ου Γάλλου χαπετάνυου νά μέ πλησυάζουν εκεί. "Ετσυ ό Jullien, δκως άναφέρευ, "έχυσε ύδρώτα καύ αυμα" (ayant sGe sang et eau), γυά υά άλλάζευ τήν κατάσταση
προς δφελος των γαλλυχών συμφεράντων. Καί το πέτυχε μέ τή βοήθευα τού πρεσβευτή στήν
Πύλη Villeneuve (1728-1741), τού προστάτη του, ό οποίος τέν εφοδίασε μέ τά άπαραύτητα
φυρμάνυα. "Ετσυ, συνεχύζευ ό Jullien, άφού έπύ ένα χρονο δέν φάνηκε στά Μεσολάγγυ
γαλλυχέ καράβυ καύ αφοί) ό ΰδυος ξόδεψε πολλά, πέτυχε ώστε ου Γάλλου καπετάυυου νά
μένουν εύχαρυστημένου άπέ τήν παρουσία του καύ άπέ cnv προστασία πού τούς παρείχε.123
*0 δυάδοχος τού J.Dubroca στο προξενείο "Αρτας, ό L.Boulle, δέν φαύνεταυ νά
είχε αγαθές σχέσευς μέ τον ύποπρέξενο Μεσολογγύου A.Jullien.

*0 πρέξενος μάλυστα αυ

τές παραδέχτηκε, σέ έπυστολή του πρές τέν Jullien τής 22.7.1739,121* δτυ δέν έγνώρυζε
κάν δτυ υπήρχε στέ Μεσολέγγυ Γάλλος ύποπρέξενος, πράγμα πού τέ έμαθε σχεδέν ?υχαία·
Καύ παρέλο πού ό Boulle είχε στην "Αρτα συγγενείς καύ φύλους του, άπέ τούς όπούους
θά μπορούσε εύκολα νά τοποθετήσευ κάπουον στέ υποπροξενείο Μεσολογγύου, θεώρησε καλέ
νά επυκουνωνησευ πρώτα μέ τέν Jullien. Ζήτησε λουπέν δ ποέξενος "Αρτας άπέ τέν ύποπρέξενέ του νά τοϋ ύποβάλευ μυά άκρυβή αναφορά, σχετυκά μέ τήν κατάσταση καύ τύς δυνατέτητες ανάπτυξης τού έμπορύου στήν περυοχή του. ’Επυπλέον, τέν χαθυστούσε υπεύθυνο
γυά την άχρυβευα των στουχεύων τής άναφορδς, τά οποία θά μπορούσε νά έλέγξευ προσωπυκά. ’Ακέμη δ πρέξενος "Αρτας ζητούσε μυά λεπτομερή κατάσταση δλων των γαλλυχών χαραβυων πού έπλεαν στέ Μεσολέγγυ, έστω καύ αν δέν φόρτωναν τίποτε" η κατάσταση αυτή θά
χρησύμευε στον Boulle γυά τή σύνταξη γενυχέτερης, τήν όπούα θά υπέβαλλε στούς άνωτέρους του. Τέλος, δ πρέξενος "Αρτας ήθελε νά γνωρύζευ τά δνέματα των φορτωτών^τύς
τυμές καύ τήν πουέτητα τού συταρυού. Δέκα μέρες αργότερα ό Boulle έγραψε καύ πάλυ
j

στον ύποπρέξενέ του στο Μεσολέγγυ. Τώρα άπαυτούσε περυσσοτερες καύ άκρυβέστερες πληροφορύες: γυά τά καράβυα πού έφταναν έκεί, γυά τά εμπορεύματα πού ξεφέρτωναν, αν ύπήρχε δυνατέτητα νά βρει κανεύς στέ Μεσολέγγυ χερύ, μαλλυά, μετάξυ κλ. καύ, κυρύως,
γυά τύς τυμές τού συταρυού.125

/

Ου παραπάνω έπυστολές τού προξένου "Αρτας έπευσαυ τέν Jullien δτυ σύντομα θά
εχανε τή θέση του. Γυά νά τέ άποφύγευ, στηρύζεταυ στή βοήθευα των μεγαλεμπέρων τής
Μασσαλύας Roux, πρές τούς δπούους στέλνευ άντύγραφα τής αλληλογραφίας του μέ τέν
Boulle καύ τούς παραχαλεί νά ενεργήσουν, ώστε νά ονομαστεί επίσημα, μέ βασυλυκέ δί
πλωμα (brevet), ύποπρέξενος στέ Μεσολέγγυ.126 Τέ αυτημά του τέ στηρίζευ στύς υπηρεσί
ες πού είχε προσφέρευ, στούς κέπους πού εΕχε ΰποβληθεί καύ στά έξοδα πού είχε δυαθέσευ, ώστε νά καταστ^σευ τήν περυοχή τού Μεσολογγύου έκμεταλλεύσυμη άπέ τέ γαλλυκέ
εμπέρυο.
καύ

'Ό Jullien ύπενθυμύζευ άκέμη, δτυ ίταν δ πρώτος Γάλλος πού πήγε έκεί, καθώς

τήν κατάσταση πού εΕχε δημυουργήσευ δ προκάτοχές του "Ελληνας.122
Στά πρώτα χρένυα τής παραμονής του στέ Μεσολέγγυ, ώς τέν θάνατο δηλ. τού J.

Dubroca (1738), δ

Jullien εύσέπραττε στέ Μεσολέγγυ τέ προξενυκέ, άπέ τέ οποίο έδυνε

k

-35τά μισά στόν πρόξενο 'Αρτας.

'Από αύτά πού κρατούσε πλήρωνε δλα τά Εξοδα τοΰ υποπρο

ξενείου: δώρα στις τοπικές αρχές, φιλοξενία των καπετάνιων καί των γραμματικών τους
πού έρχονταν εκεί. '0 J.Dubroca μάλιστα είχε ύποσχεθεϊ νά συμμετέχει κατά τό ήμισυ
στά έξοδα αυτά, άλλα δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή .του.126 *0 Boulle
όμως, ό οποίος τόν Αύγουστο τοΰ 1740 βρισκόταν γιά έπιθεώρηση στό Μεσολόγγι,, απαγό
ρευσε στον υποπρόξενο του να εισπράττει, προξενικό άπό δσα καράβια θά φόρτωναν σιτάρι
γιά λογαριασμό του* μόνο Ετσι ό Jullien μπορούσε νά διατηρήσει τή θέση του. Με τόν
τρόπο αυτόν δμως τά έσοδα τοΟ ύποπροξένου Μεσολογγίου μειώνονταν πολύ καί άναγκάζεται νά ζητήσει τώρα άπό τούς Roux νά φροντίσουν νά μετατεθεί στό υποπροξενείοΠατρώνϊ29
Είναι, φανερό, ότι ό πρόξενος Boulle είχε σημαντικά προσωπικά συμφέροντα στήν
περιοχή τοΰ Μεσολογγίου. ’Εμπορευόταν σχεδόν άποκλειστικά τό σιτάρι* τοΰ υποπροξενείου
καί ήθελε νά καταστήσει τόν εκεί υποπρόξενο υπάλληλό του. Είχαν συμφωνήσει μάλιστα
νά παίρνει ό Jullien τό μισό προξενικό καί προμήθεια 2%, άλλά ό πρόξενος 'Αρτας, άθετώντας τη συμφωνία, Εδινε στόν ύποπρόξενό του μόνο τό Ενα τέταρτο άπό τό προξενικό
καί την προμήθεια. 'Οταν 6 Jullien τόλμησε νά διαμαρτυρηθεί, 6 Boulle απάντησε με μιά
έπιστολή γεμάτη ύβρεις καί άπειλές.136 "Ετσι η οικονομική κατάσταση τού ύποπροξένου
Μεσολογγίου γινόταν κάθε μέρα καί χειρότερη, μέάποτέλεσμα ό Jullien νά μή διαθέτει
ούτε τά έξοδα τού ταξιδιού του για τή Γαλλία, όπου Επρεπε νά μεταβεί γιά προσωπικές
του υποθέσεις, ένώ παράλληλα είχε νά φροντίσει γιά μιά άνεψιά του, την οποία θά πάν
τρευε στό Μεσολόγγι με κάποιον 'Ελληνα.131
Τά συνεχής

παράπονα τοΰ Jullien καί ή υποστήριξη των Roux προκάλεσαν κάποια

Επέμβαση τοΰ υπουργείου προς τόν Boulle. Τό συμπέρασμα αύτό βγαίνει άπό μιά έπιστολή
τοΰ προξένου 'Αρτας προς τόν υπουργό,132 μέ την οποία ό ■ Boulle

δικαιολογού

σε τή στάση του μέ τό επιχείρημα ότι τό προξενείο "Αρτας είχε νά αντιμετωπίσει πολλά
Εξοδα (ένοίκιο, δώρα κλ.), τή στιγμή πού τά Εσοδα μειώνονταν καθημερινά άπό τή δρα
στηριότητα των ’Ελλήνων προξένων διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών. 'Ολα αυτά δεν επίτρεπαν
στόν πρόξενο 'Αρτας νά παραιτηθεί άπό τά δίκαιώματά του στά Εσοδα τοΰ υποπροξενείου
Μεσολογγίου.
'Ενα άλλο πρόβλημα πού είχε νά αντιμετωπίσει ό υποπρόξενος στό Μεσολόγγι ήταν ό ανταγωνισμός μέ τόν συνάδελφό του των Πατρών.

*0 εκεί Γάλλος υποπρόξενος N.Ro-

ze παρείχε τέτοιες διευκολύνσεις στά γαλλικά καί τά ξένα καράβια (μειωμένο προξενικό,
χορήγηση άνακριβών

πιστοποιητικών υγείας κλ.), μέ άποτέλεσμα νά μειώνεται σημαντικά

ή κίνηση στό Μεσολόγγι.133 Παράλληλα τό ύπουργεϊο τών Ναυτικών, πρός τό οποίο άναφέρθηκε 6 Jullien, τοΰ συνιστα νά αποφεύγει κάθε προστριβή μέ τόν συνάδελφό του τών Πατρων καί άναθετει στόν άμεσο προϊστάμενο τοΰ Jullien, τόν πρόξενο 'Αρτας, νά παρακο
λουθεί τήν συμπεριφορά τοΰ ύποπροξένου του στό Μεσολόγγι.134
Στά 1754 δ Jullien ήταν 70 ετών135 καί ήδη είχε υποβάλει αίτηση νά τοΰ χορη
γηθεί κάποια σύνταξη. ’0 υπουργός Rouille φαίνεται νά κλίνει στην άποψη τής ικανοποί
ησης τοΰ αύτήματος, άλλά τό ΕΕΜ άντιδρα, γιατί: α) ο υποπρόξενος Μεσολογγίου δέν προσέφερε τις υπηρεσίες του άποκλειστικά στό εμπόριο, β) είχε κερδίσει άρκετά κατά τήν
πολύχρονη ύπηρεσία του, καί γ) θά δημιουργοΰνταν κακό προηγούμενο.136

-36Στά 1753 δ Jullien

ήταν εντελώς ανίκανος νά άσχήσει τα χαθήχοντά του’ οΰτε

να ύπογράψει δέν μποροϋσε, γιατί ήταν γέρος καί άρρωστος.

'0 Boulle τ<5τε πρότεινε

να βρεθεί κάποιος άντιχαταστάτης του, χωρίς όμως καί να χάσει 6 Jullien έντελώς τό
εισόδημά του. *0 άντιχαταστάτης αυτός θα επαιρνε τό 10% τοΟ προξενικοί, ενώ τό ύπόλοιπο θά το μοιράζονταν ό Jullien με τον Boulle. Είχε βρεθεί μάλιστα και ό κατάλληλος
άνθρωπος, που θά δεχόταν αύτή τη λύση. ΤΗταν ό Spiridion Barozzi (Βαρότσης;)137, έλληνιχής καταγωγής, ύποπρόζενος τής Βενετίας στό Μεσολόγγι, άνθρωπος ικανός, τόν ο
ποίον ό πρόξενος ’'Αρτας γνώριζε άπό τό 1740.

*Η οικογένεια τοϋ Barozzi, πού είχε πο

λύ καλή φήμη στην Πελοπόννησο, άριθμοϋσε πολλούς προστατευόμενους τής Γαλλίας, καί
ένας θείος του ήταν ύποπρόζενος ’Αρκαδίας.

'0 Boulle λοιπόν παραχαλοΌσε τό υπουργείο

νά δεχτεί την πρότασή του, η οποία θά έδινε κάποια λύση στό πρόβλημα τοΟ Jullien,
χαί νά εγκρίνει τήν ανάθεση του υποπροξενείου στον Barozzi* άλλωστε δεν θά βρισκόταν
άλλος νά δεχτεί με τόσο μικρές αποδοχές, μιά τού τά έσοδα τοϋ προξενείου "Αρτας δέν
έπέτρεπαν κάτι καλύτερο.*39
Τελικά ό A.Jullien επιβιβάστηκε, με τή μεσολάβηση τοϋ υποπρόξενου Πατρών, σέ
κάποιο καράβι, πού θά τόν έφερνε,μαζί με τή σύζυγό του, στή Γαλλία, δπου είχε εκφράσει τήν επιθυμία νά τελειώσει τίς ήμερες του.139 Καθήκοντα ύποπροξένου στό Μεσολόγγι,
ασκεί τώρα δ Sp.Barozzi, ό οποίος κράτησε αύτή τή θέση

τουλάχιστον ώς τό 1778.11+0

Τοϋ έτους αύτου είναι καί ή τελευταία πληροφορία πού διαθέτουμε γιά τό γαλλικό υπο
προξενείο Μεσολογγίου.

ε) Της Αυλώνας

*

Πρίν προχωρήσουμε στήν έξέταση των πληροφοριών γιά τήν Αυλώνα, θά πρέπει, νά *
διευκρινίσουμε τά σχετικά μέ τή διοικητική έξάρτηση τοϋ υποπροξενείου αύτοϋ. Τό ΕΕΜ,
μέ τήν απόφασή του τής 12.12.1737,*1*1 εξέφραζε τήν άποψη ότι ή Αύλώνα ανήκε στό προ
ξενείο Δυρραχίου. 'Ολόκληρη δμως ή προξενική αλληλογραφία μας βεβαιώνει, ότι τό υπο
προξενείο Αυλώνας υπαγόταν στή δικαιοδοσία τοϋ προξένου "Αρτας, χωρίς μάλιστα νά α
νακύπτει καμιά αμφιβολία ή αμφισβήτηση γι*αύτό. "Οπως θά δοΰμε, δ πρόξενος Boulle
μεταβαίνει έχει συχνά, αντιμετωπίζει τά ζητήματα πού προκύπτουν άπό τή συμπεριφορά
των Τούρκων άξιωματούχων τής περιοχής καί, κυρίως, δημιουργεί σημαντικά προσωπικά
συμφέροντα.

’Επιβλήθηκε έτσι μιά αδιαμφισβήτητη πρακτική, ώστε ό πρόξενος "Αρτας

J.Julien, μιλώντας γιά τά δρια τοϋ προξενείου του στά 1 7 7 1 , νά άναφέρει δτι
11...mes predecesseurs y (=στήν Αύλώνα) tenoient un vice-consul...".
'Η αντίφαση αύτή στις πηγές μπορεί νά σημαίνει: α) Τό ΕΕΜ, παρόλο πο'ύ γνώ
ριζε δτι ή Αύλώνα ανήκε στό προξενείο "Αρτας, θέλησε μέ τήν παραπάνω απόφασή του νά
δημιουργήσει βάση γιά μελλοντική διεκδίκηση τής Αυλώνας άπό τό προξενείο Δυρραχίου*
αύτό βέβαια θά έξυπηρε^οϋσε τά συμφέροντα τοϋ ΕΕΜ, γιατί, δπως άναφέρθηκε, άπό τό
προξενείο "Αρτας δεν εισέπραττε δικαιώματα, β) Τό ΕΕΜ σωστά θεωρούσε τό ύποπροζενείο Αύλώνας ώς ύπαγόμενο στό προξενείο Δυρραχίου, ένώ οι πρόξενοι "Αρτας κατέλαβαν
αυθαίρετα μιά περιοχή πού άνήκε σέ άλλον συνάδελφό τους, γ) Κατά τήν περίοδο πού
θά μας απασχολήσει έδώ (1737-1743)

γο

ύποπροζενείο Αύλώνας ύπαγόταν "κατ'οικονομίαν"

J

-37> στ(5ν πρόξενο "Αρτας, γεατί δέν ύπαρχε στό Δυρράχεο Γάλλος πρόξενος, ό όπ·ίος θά έπόπτευε τό υποπροξενείο Αυλώνας καί θά δεόρεζε τόν υποπρόξενο. Τό τελευταίο αυτό είναε
τό πεθανότερο* καί η απόφαση τοϋ ΕΕΜ τό άναφέρεε, άλλά καί ή άλληλογραφία πού έχουμε
στή δεάθεσή μας χαλύπτεε μόνο τό παραπάνω χρονεχό δεάστημα τών έξε περίπου έτών. "0σο γεά τη μαρτυρία τοϋ J.Julien, ό πρόξενος αυτός μάλλον αυθαίρετα έπεχτείνεε καί
ατούς παλαεότερους προχατόχους του χάτε πού συνέβαενε μόνο ατά πρώτα χρόνεα τής προξενίας τού Boulle.1*43
"Οπως όμως καί νά έχεε τό πράγμα, μπορούμε με άσφάλεεα νά θεωρήσουμε ότε τό
ύποπροξενεεο Αυλώνας υπαγόταν στό προξενείο "Αρτας, έστω καε προσωρενά, κατά τό χρο
νεχό δεάστημα 1737-1743·

'Από την άποψη αύτη, νομίζουμε ότε δεν σφάλλουμε κατατάσσον-

τας την Αυλώνα στά υποπροξενεία "Αρτας.
*Η συνέλευση του ΕΕΜ λοεπόν εξέτασε, στά τέλη τοϋ 1737, αίτημα τ®θ έμπορεκου
οίκου της Μασσαλίας Bouttier et Boulle (στό έξης Β+Β), τό οποίο είχε υποβληθεί στόν
ύπουργό De Maurepas, μέ έπεστολή τους τής 22.11.1737. Ό

οίκος αυτός έπεδίωκε».νά
·»
εδρύσεε έμπορεκό σταθμό στην Αυλώνα (ftville de la dependence du Grand Seigneur situee dans le Golphe Adriatique"), ζητώντας συγχρόνως: 1) Νά δεευθύνεταε ό σταθμός
Αυλώνας άπό τόν Joseph Aillaud

καί νά δοθεί άδεεα παραμονής καί σέ έναν ακόμη

έμπορεκό άντεπρόσωπο (coinmis). 2) Νά δοθεί στόν Aillaud 6 τίτλος τοϋ ύποπροξένου,
χωρίς νά είσπράττεε μεσθό η δεκαεώματα. 3) Νά άποκλεεστεε ή ίδρυση άλλου έμπορεκου
σταθμού στην περεοχη.
Στην παραπάνω πρόταση των Β+Β τό ΕΕΜ ,εεστγείταε στόν ύπουργό τά εξής: 1) Δεν
έχεε αντίρρηση νά άναλάβεε τη δεεύθυνση τοϋ σταθμοϋ Αύλώνας ό Aillaud, ό οποίος τό
τε βρεσκόταν στη Σμύρνη* άλλωστε ήταν ώρεμος, εκανός καί γνώστης τής πρακτεκίίς τοϋ
έμπορίου τής 'Ανατολής καί των συνηθεεών των Τούρκων.

'Ακόμη,τό ΕΕΜ έχεε τη γνώμη

ότε ή εγκατάσταση τοϋ έμπορεκοϋ σταθμοϋ στήν Αυλώνα συνέφερε καί γεά έναν άλλο λόγο:
θά μπορούσαν νά στέλλονταε εκεί απευθείας γαλλεκά υφάσματα καί άλλα είδη, χωρίς νά
περνούν άπό τό Λεβόρνο, άπό όπου προωθούνταν άπό ξένους στες άγορές τής Δαλυατίας*
έτσε τά γαλλεκά υφάσματα θά άπέβαεναν σοβαρός άνταγωνεστής των βενετεκών στην περεοχη.*1*5

2) ΤΗταν δυνατό νά ονομαστεί ό Aillaud υποπρόξενος, μόνο γεά τό χρονεχό δεά

στημα πού δεν θά υπήρχε πρόξενος στό Δυρράχεο, άπό τόν οποίον έξαρτεόταν χ\ Αύλώνα.
Τό ΕΕΜ συμφωνούσε ακόμη νά μή καταβάλλεταε στόν

Aillaud μεσθός, ούτε νά τού παραχω-

ρηθεί τό δεκαίωμα τής είσπραξης προξενεκοϋ, αφού θά έπαερνε τόν τίτλο τοϋ ύποπροξέ
νου άποκλεεστεκά γεά την προσωπεκη του προστασία, χωρίς νά προσφέρεε καί τίς σχετεκές υπηρεσίες. 3) Τό ΕΕΜ δεν συμφωνοϋσε νά δοθεί στούς Β+Β ή άποκλεεστεκότητα τής
εμπορεκής έκμετάλλευσης τής περεοχής. Αύτό θά περεόρεζε τήν ελευθερία τοϋ έμπορίου
καί τής ναυτελίας* παρόλο πού ή Λύλώνα δεν παρουσίαζε ζωηρή έμπορεκή κίνηση, ωστόσο
πήγαεναν εκεί γαλλεκά πλοία,είτε γεά νά φορτώσουν δημητρεακά είτε μεταφέροντας όεάφορα έμπορεύματα ή μαύρους άπό την ^Αφρεκή. "Αλλωστε, ό οίκος Β+Β Οά είχε τό προβάδεσμα, άφοϋ στόν Aillaud θά απευθύνονταν όσοε έφταναν εκεί, τόν μόνο πού θά γνώρεζε
νά τά καταφέρνεε στην άγρεα αύτή περεοχή,11*6
Οε παραπάνω θεσεες τού ΕΕΜ έγεναν δεκτές άπό τόν Maurepas, μέ τήν έπεστολή
υ

-38του τής 8.1.1738.147 *Απ<5 τήν έπυστολή αυτή μαθαίνουμε άκόμη δτυ ό υπουργός συμφώνου^σε νά σταλεί στον Aillaud

τό brevet

τοϋ ύποπροξένου Αυλώνας. Πραγματυκά, ό Aillaud

εφ^ασε στην Αυλώνα, στυς 18.8.1738, έφοδυασμένος μέ βασυλυκό δίπλωμα υποπρόξενου.‘Ε
πίσης ο Γάλλος πρεσβευτής στήν ΙΓΰλη μαρκήσυος De Villeneuve

τόν έφοδίασε μέ σουλτα-

νυκό φυρμάνυ, πού απευθυνόταν στυς τουρκυκές αρχές Αυλώνας καί Δυρραχίου, ου οποίες
περυέβαλαν τόν Γάλλο

ύποπροξενο μέ σεβασμό καί εδευξαν χαρά πού προτίμησε την πάλη

τους. Ου προοπτυκές λουπόν είναυ εύοίωνες καί ό Aillaud

έκφράζευ τήν ελπίδα δτυ θά

είναυ ασφαλής καί δτυ το ΕΕΜ θά τοΟ χαρίσευ την προστασία του.11+8
'Εκτος άπά τάν Aillaud, δπως είδαμε, οί Β+Β είχαν ζητήσευ νά δοθεί αδευα πα
ραμονής καί σε έναν ακόμη άντυπρόσωπό τους. Γυά τον σκοπό αυτόν έπέλεξαν τάν Gaspar
Sellon, τάν οποίο παρουσίασαν στή συνεδρία τοΟ ΕΕΜ τής 13.3.1738, γυά νά τοϋ δοθεί
αδευα μετάβασης καί παραμονής στήν Αυλώνα. Τά αίτημα αναβλήθηκε γυά την

επόμενη συ

νεδρία, μετά από οκτώ ήμε'ρες, δπάτε καί υκανοπουήθηκε.1ί48
*0 πρόξενος "Αρτας Boulle, τοΟ οποίου ό αδελφός Jean-Antoine είχεν υδρύσευ,
μαζί μέ τόν Bouttier, τάν έμπορυκό σταθμά στήν Αυλώνα, δυέθετε άκρυβείς πληροφορίες
»

γυά τίς έμπορυκες δυνατότητες τής περυοχής: 8-10 μυκρά φορτία έλυες, άξίας 60-70.000
πυάστρων, αλλα τόσα περίπου φορτία συταρυου ή λαχανυκών καί 3-4 φορτία

πίσσας

άξίας περίπου 100.000 πυάστρων. Τά παραπάνω, παρόλο πού οί ποσότητες δέν ήταν μεγά-*
λές^ δ πρόξενος "Αρτας τά θεωρούσε σημανηυκά, γυατυ τήν έποχή έκείνη (1740), δπως
έγραφε, "on ne trouve presque rien a retirer du Levant avec quelque profit".150 *H
εκτίμηση τοϋ προξένου "Αρτας φαυνεταυ πώς ήταν σωστή. Σέ κατάσταση άγορας λαδυοϋ,
τής 20.5.1739,151 βλέπουμε δτυ πράγματυ φορτώθηκε στην Αύλώνα λάδυ γυά λογαρυασμό
τοΰ έμπορυκου οίκου των Jean-Antoine Boulle καί

Jean-Baptiste Bouttier.

*Η προοπτυκή ϋκανοπουητυκών κερδών^ άπό τήν έκμετάλλευση τοϋ λαδυοϋ τής π^ερυο-*
χής Αύλώνας εκανε τούς Β+Β νά δυαθέσουν κεφάλαυα καί νά κατασκευάσουν εκεί μόνυμες
έγκαταστάσευς. Τό 1742 είχαν άρχίσευ, δπως φαυνεταυ, τήν κατασκευή οίκήματος, τό ο
ποίο θά χρησίμευε ώς κατουκία τοϋ ύποπροξένου152 καί ώς αποθήκη εμπορευμάτων.

’Ακόμη

εστευλαν Γάλλους τεχνίτες γυά νά έγκαταστήσουν έλαυοτρυβεία, δυναμυκότητας 3.000
millerolles C48 όκάδες* βλ.παρακάτω γυά τά μέτρα καί τά σταθμά) καί νά τελευώσουν
τήν κατουκία του υποπρόξενου. Ου εργασίες θά άπαυτουσαν δαπάνη ύψους 10.000 πυά-ι
ατρών,153

'Η σημαντυκή αυτή ύποδομή, κατά τή γνώμη τοϋ προξένου "Αρτας, θά κρόσφερε

καλές ύπηρεσίες στό γαλλυκό εμπόρυο γενυκότερα, γυατυ θά συντελοϋσε ώστε νά κατευθύνονταυ στή Μασσαλία τά προυόντα (συτάρυ,λάδυ,μαλλί καί κερί), πού προηγουμένως προωθοΟνταν στή Βενετία καί στή Γένοβα.15**
Λ βστόσο οί Γάλλου τής Αύλώνας είχαν νά άντυμετωπυσουν δυό σοβαρούς εχθρούς:
τό κλίμα καί τήν άπληστία των τοπυκών άρχών. '0 υποπρόξενος Aillaud καί ό έμπορυκός
άντυπρόσωπος Sellon π έ θ α ^ ν στήν Αυλώνα.155 Τήν υδυα τύχη είχε καί δ γυατρός από
τυς Κάννες Nicolas Roustan (Φεβρ,1739),156 ίσως καί άλλου Γάλλου,157 ώστε, σύμφωνα μέ
τήν κατάθεση τοϋ νέου ύποπροξένου, ό μόνος Γάλλος πού έμενε στήν Αύλώνα ήταν δ Louis
Marc.158 ‘Αμέσως μετά τόν θάνατο τοϋ Aillaud, ύποπρόξενος Αύλώνας ονομάστηκε δ Simon
Lablache,158 πού κυ αύτός προσβλήθηκε από πυρετούς, ένδ ένας ύπηρέτης του πέθανε* δ

-39Boulle αναγκάστηκε νά μεταφέρευ τόν νέο ύποπρύξενο Αύλώνας,,στόν "Αρτα γυά αλλαγή κλίματος.160
Παρόλα αυτά, ό πρόξενος ''Αρτας επόμενε στήυ άποψη ότυ ή Αυλώνα μπορούσε νά
γίνευ σημαντυκό κέντρο τον) γαλλυκοΰ εμπορίου. Κατά τή γνώμη του, ου δυσκολίες πού
άντυμετώπυζαν ού Γάλλου δεν οφείλονταν τόσο στό άσχημο κλίμα, όσο στήν έλλυπη γνώση
των συνθηκών της περυοχης καί στυς άσχημες προυποθεσευς κατουκίας καί δυατροφής. Τό
πρώτο φορτίο λαδυοΟ είχεν αποδείξει, ότυ υπήρχαν μεγάλες δυνατότητες κέρδους, παρά
τό υπέρογκο τελωνείο.

’Εκείνο πού χρευαζόταν ήταν να έπυτραπεί στούς Γάλλους να κτί

σουν άνετο κατάλυμα καί να έγγυηθούν ού τοπυκές αρχές την άσφάλευα τους.*6*
'Εκτός από τούς πυρετούς καί τό κλίμα, ού Γάλλου τής Αυλώνας είχαν να αντιμε
τωπίσουν, όπως σημευώθηκε, καί την απληστία των τοπυκων τουρκυκών άρχών.

'ΐδυαίτερα

δύο ΤοΟρκου τελώνες, ού αγάδες Ραμαντάν καί Μεχμέτ, απασχολούν μεγάλο μέρος από την
αλληλογραφία τής περυόδου πού έξετάζομε εδώ. Ού Τοϋρκου τελώνες εύσέπρατταν 8%, αντί
3%, έπαιρναν από τούς Γάλλους εμπορεύματα χωρίς νά πληρώνουν ολόκληρη την άξίά τους,
έμπόδυζαν τη διακίνηση ανθρώπων καί κεφαλαίων καί γενυκά δυσκόλευαν πολύ τό γαλλικό
έμπόρυο τής περιοχής. Τόση ήταν ή ζημυά πού προξενούσαν, ώστε ό κίνδυνος από τούς
πυρετούς φαυνόταν σχεδόν ασήμαντος.

'Η κατάσταση χευροτέρευε γυά τούς Γάλλους, γυατί

ό πασάς τής περυοχης ήταν άρρωστος καί έτσυ ού δύο αγάδες μπορούσαν, κατά τήν έκφρα
ση τού Boulle, νά "λύνουν καί νά δένουν".*62
Σάν νά μην έφταναν αυτά, όταν ό ύποπρόξενος Lablache κατέφυγε άρρωστος στην
"Αρτα, ού Τούρκου βρήκαν τήν ευκαιρία νά λεηλατήσουν τό σπίτι του, από όπου πήραν
αντικείμενα καί έμπορεύματα αξίας 1.500 πυάστρων περίπου.
αύτδν, όπως

'Η έπυστροφή των χρημάτων

καί όσων ού δύο τελώνες είχαν εύσπράξευ παράνομα, αποτελούν τό άντυκεί-

μενο των άπαυτήσεων των Β+Β, καθώς καί τού προξένου "Αρτας. Μόνο μέ τήν έπυστροφή
I*
των χρημάτων αυτών καί yd τη τυμωρία των δόο αγάδων ού Γάλλοι, της Αυλώνας θά ξανα—
κέρδυζαν το κύρος τους, προϋπόθεση απαραίτητη γυά τη δυεξαγωγη τοϋ εμπορίου. Με τόν
σκοπό αυτόν γυνονταυ έπανευλημμένες ένεργευες των Β+Β καί τοϋ προξένου "Αρτας πρός
τό υπουργείο των Ναυτυκών καί τόν Γάλλο πρεσβευτή στην Πύλη, προκαλοϋνταυ δυαταγες
τοϋ υπουργείου πρός τόν πρεσβευτή καυ, μέ τός ένέργευες τοϋ τελευταίου αύτοϋ, έκδυδονταυ φυρμάνυα της Πόλης πρός τίς αρχές της Αυλώνας.16^ Παράλληλα ό Boulle εστευλε
στην Αυλώνα πολλές φορές τόν γραμματέα τοϋ προξενείου του Mongin, χωρίς όμως ούσυαστυκό αποτέλεσμα,161*
'Ωστόσο, τά έπανευλημμένα φυρμάνυα της Πόλης καί τά ταξυδυα τοϋ Mongin στόν
Αύλώνα συνετε'λεσαν ώστε ου κάτουκου τϊϊς περυοχης νά αρχίσουν νά δείχνουν κάπουον σε
βασμό πρός τους Γάλλους.

'0 Boulle, γυά νά στερεώσει τίς έπυτυχίες αυτές, άποφασυζευ

νά μεταβεΐ ό ίδυος μέ έπυβλητυκη όίκολουθυα στόν Αυλώνα. Τό ταξυδυ τοϋ προξένου "Αρ
τας πραγματοπουόθηκε στ^τέλη τοϋ 1741 μέ αρχές τοϋ 1742. Μέ άπευλές καί ύποσχέσευς
ό Boulle κατόρθωσε νά άναγκάσευ πέντε Τοόρκους άξυωμαιουχους, που άποδευχτηκαν ένο
χου, νά άναλάβουν τόν υποχρέωση νά έπυστρέψουν τό ποσό των 54.000 άσπρων.

Ό

πρόξε

νος "Αρτας έκτυμα σωστά τό γεγονός σάν τεράστυο ήθυκό κέρδος, άφοϋ οΰ Τοϋρκου, μετά
από τρία ολόκληρα χρόνυα, υποχρεώθηκαν νά άναγνωρίσουν καί νά επανορθώσουν την άδυ-

*

-40►κέα πού είχαν δυαπράξευ. *Από τήν Αύλώνα ό Boulle άναχώρησε, μετά τίς 8 Μαυου 1742,
μέ μυά βενετυκή γαλέρα καί εφτασε στην ’'Αρτα, μέσω Κερκύρας, πρέν άπό τίς 12 ’Ιουνυου. 165
Τά σχετυκά φυρμάνυα τής Πύλης έπρεπε βέβαυα νά τα σέβονταυ καύ ού "Ελληνες
έμπορου της περυοχής της Αυλώνας καύ πρός αυτή την κατεύθυνση επρεπε άκόμη νά ένέργήσευ ό Γάλλος πρεσβευτής* "Ετσυ θά έξασφάλυζόταν η συνεργασύα τους, προϋπόθεση α
παραίτητη γυά τό γαλλυχό έμπόρυο, κυρίως τού λαδυού, πού τόσο χρευαζόταν ή άνερχόμενη γαλλυκη σαπουνοπουυα.166 'Ακόμη ού Γάλλου τής Αυλώνας είχαν νά αντιμετωπίσουν
τούς Βενετούς, ού όπουου προσπαθούσαν μέ κάθε τρόπο νά δυατηρήσουν τήν άποκλευστυκότητα στό έμπόρυο τής περυοχής.167
Παρόλες τίς ένεργευες του προξένου "Αρτας καί παρά τήν έπυτυχία τού ταξυδυού
του στήν Αυλώνα, ού αύθαυρεσίες των Τούρκων δέν σταμάτησαν. Συγκεκρυμένα, ζήτησαν
άπό τόν υποπρόξενο Lablache, στά τέλη τού 1742, ένα νέο φόρο (τον ονόμαζαν barche η
bardar), τόν όποιον ού Γάλλου δέν πλήρωναν σε καμυά άλλη σκάλα της ’Ανατολής. \'θ La·»
blache ένημέρωσε σχετυκά τόν πρεσβευτή στήν Πύλη καύ αναγκάστηκε νά άφήσευ τό πλούο
πού περίμενε νά φύγευ άδευο, γυά νά μήν έπυβαρύνεταυ μέ τά έξοδα ώσπου νά ρυθμυσθεΕ
τό θέμα* ΤΗταν ωστόσο άποφασυσμένος ή νά πουλήσευ έκεύ τά έμπορεύματα πού είχε η νά
τά φορτώσευ άπό άλλο λυμάνυ, παρόλη τή σημαντυκή ζημυά.168 *Ακόμη, ό καδής της περυοχής ζητούσε νά πληρώσουν χαράτσυ δύο ύπηρέτες του Γάλλου ύποπροξένου, άν καί δέν
ήταν χρυστυανού ύπηχοου τού σουλτάνου.169
Τά σουλτανυκά φυρμάνυα πού έκδόθηκαν μέ τήν παρέμβαση τού Γάλλου πρεσβευτή
στήν Πύλη δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Κατά τόν πρόξενο."Αρτας, αυτό συνέβηκε, γυατό
τά φυρμάνυα δέν άνέφεραν ρητά τίς πουνές πού θά έπυβάλλονταν σε περίπτωση ανυπακοής.
Μετά τόν Φεβρουάρυο του 1743 δέν έχουμε άλλες πληροφορίες γυά τήν Αυλώνα.
Σχεδόν 30 χρόνυα αργότερα, στά 1771, ό πρόξενος "Αρτας J.Julien, στό υπόμνημά του
προς τόν ύπουργό De Boynes,T0 όπουο άναφέραμε,178 κάνευ μνεία καί τής Αυλώνας μυλώντας γυά τά δρυα τού προξενείου "Αρτας. ’Αναφέρευ τήν Αύλώνα σάν τόπο, δπου «φθονούν
τό συτάρυ, τό λάδυ καί τό κερί, κάπου ανάμεσα στό Δυρράχυο καί τή Σαγυάδα. Προσθέτευ
ακόμη δτυ ήταν σημαντυκό λυμάνυ, στό όπουο τά καράβυα φόρτωναν καί ξεφόρτωναν "beaucoup de merchandises"* έκευ ού προκάτοχου του δυατηρούσαν υποπρόξενο. Δέν υπήρχε ό
μως τότε (τό

1771)

υποπρόξενος στήν Αύλώνα ούτε προτευνεταυ κάτυ τέτουο άπό τόν

Julien. Θά πρέπευ λουπόν νά θεωρήσουμε δτυ τό γαλλυκό ύποπροξενεύο τής Αυλώνας εκλευσε δρυστυκά, άν δχυ στά 1743, τουλάχυστο πρίν άπό τό τέλος τής προξενευας τού Boulle
(1763)* τό πυθανότερο, στά πρώτα χρόνυα τού επταετούς πολέμου (1756-1763), δταν μευώνεταυ πολύ η έμπορυχή δραστηρυότητα των Γάλλων στήν ’Ανατολή καί καταστρέφεταυ ούκονομυκά ό

πρόξενος Boulle.

στ) Της Πρέβεζας
ΕΪναυ γνωστό δτυ η Πρέβεζα, σ ’δλη σχεδόν τή δυάρκευα τού 18ου αύ., αποτελούσε
βενετυκή κτήση,

'Από τήν πλευρά αύτή θά μας άπασχολήσευ καί πάλυ, δταν θά εξετάσουμε

τίς σχέσευς τών Γάλλων τής "Αρτας μέ τούς Βενετούς. Στίς σχέσευς αύτές η Πρέβεζα

I

-41δυαδραμάτι,σε βασικό ρόλο, γυατύ γευτόνευε με ττΐν περυοχη tfis δμχαυοδοσύαε τοΟ γαλλυχού προξενείου ’'Αρτας άπο τή μυά, χαύ άπο την άλλη παρεΣχε τή δυνατότητα στοάς Βενετούς νά ελέγχουν τήν είσοδο τού ’ΑμβρακυκοΟ.

^

’Αναφέρουμε δμως την Πρέβεζα χαύ εδώ, γυατύ σέ χάπουα στυγμή ήταν ή έδρα ύποπροξένου εξαρτημένου άπο τόν πρόξενό τής "Αρτας. "Ηδη στοί 1734 ο J.Dubroca άνέφερε
δτυ δυατηροϋσε στην Πρέβεζα διερμηνέα, δπως καύ στη Βόνυτσα, γυά νά έξυπηρετούνταυ
I

ου συμπατρυωτες του ναυτυκού

'0 δυερμηνέας αυτές, τού όπούου δέν γνωρίζουμε οΰτε το

δνομα οΰτε αν ήταν Γάλλος η άλλης εθνυχότητας η ύπηχοος τού σουλτάνου, άναφέρεταυ νά
έπυδύδευ έπυστολή τοΟ προξένου "Αρτας στάν Γάλλο καπετάνυο Cattelin.*71
Στά 1768 δμως ό πρόξενός J.Julien, έπευδή ο Βενετός πυλότος,πού θά δυευκόλυνε
τά γαλλυχά καράβυα νά περνοΌν τά άβαθη νερά στην είσοδο του κόλπου, δέν έκπληρουσε
τύς ύποχρεώσευς του, θεώρησε χαλά νά έγκαταστήσευ στην Πρέβεζα υποπρόξενο.

'0 υποπρό

ξενος αυτός είχε το δυκαύωμα νά ύψώνευ τη γαλλική σημαύα στην κατουκύα του. Ου απο
δοχές του, πού δέν ήταν σταθερές, έξαρτυάνταν άπο τούς Γάλλους ναυτυκούς, ου ό.ποΣου
θά πλήρωναν κατά τήν κρύση του,ς τύς έξυπηρετησευς που θά τούς παρεΣχε.172 Αύτή είναυ
καύ ή μοναδυκη μαρτυρύα γυά τήν παρουσύα στήν Πρέβεζα ύποπροξένου τοΟ προξενείου
"Αρτας.
'Αργότερα άναφέρεταυ καύ πάλυ ύποπράξενος τής Γαλλύας στήν Πρέβεζα, αλλά
αύτάς έξαρταταυ άπο τόν Γάλλο γενυκά πρόξενό Ζακύνθου

Andre Grasset de Saint-

Sauveur. Στά 1785 ώς ύποπράξενος στην Πρέβεζα μνημονεύεταυ δ "Ελληνας Eustache Parussio (Εύστάθυος Παρούσης). Γυ'αύτόν δ προξενυκάς πράκτορας "Αρτας de Grimaldi άναφέρευ δτυ είναυ άναξυόπυστος, δτυ η δυαγωγη του ζημυώνευ άντύ νά ώφελεΣ τούς Γάλλους
καυ δτυ ευδοπούησε σχετυκά τον Sain’t^Sauveur. '0 προξενυκάς πράκτορας "Αρτας θεωρεΣ
ώς υπεύθυνο γυά την κατάσταση αύτή τάν γενυκά πρόξενο Ζακύνθου, ό όποΣος ήταν άνευ
ρος καύ δέν γνώρυζε οΰτε τής συνήθευες της 'Ανατολής οΰτε τάν χαρακτήρα των ’Ελλή
νων. "Ετσυ, δέν θά ήταν παράδοξο, αν δ Saint-Sauveur τοποθετοΌσε καύ άλλους cάν τον
Παρούση σέ άλλα ύποπροξενεΣα της δυκαυοδοσύας του.173
*Η άναφορά αύτή του de Grimaldi είχε βέβαυα άλλο σκοπό, ό όποΣος φαύνεταυ
καθαρά σέ μεταγενέστερη άναφορά του, τής 15.3,1786.171* Στόχος του ήταν νά άποσπασχεΣ
η Πρέβεζα άπο τά γενυκά προξενεΣο Ζακύνθου καυ νά ύπαχθεΣ καυ πάλυ στη δυκαυοδοσύα
της "Αρτας. Κατά τόν de Grimaldi, παρόλο πού ή ϋρέβ»-.ζα άνηκε στούς Βενετούς, πράγμα
πού οδήγησε στήν ύπαγωγή της στά γαλλυκό γενυκά προξενεΣο Ζακύνθου, η περυοχη της
άποτελοΟσε φυσυκά έξάρτημα τοΟ προξενεύου "Αρτας."Αλλωστε, συνεχύζευ δ de Grimaldi,
ή Πρέβεζα ποτέ δέν είχε ζωηρά γαλλυκό έ’μπόρυο' ό μόνος λόγος πού σταματούσαν έκεΣ
τά γαλλυκά καράβυα ήταν γυά νά εξασφαλίσουν τυς ύπηρεσύες τοΟ ΒενετοΟ πυλότου."Ετσυ
ου άρμοδυάτητες του ύποπροξένου περυορύζονταν πάντα στήν έξασφάλυση των ύπηρεσυών
τού πυλότου καύ δέν έκτε^ονταν ποτέ σέ ούσυαστυκά καθήκοντα, δποις η έποπτεύα των
γαλλυκών καραβυών. *Η άνάθεση τέτουων άρμοδυοτήτων στον Παρούση, κατά τάν de Gri
maldi "n'etoit pas prudent qu'un grec du pays, dont la fidelite doit etre toujours
suspecte, eut une pareille inspection".

’Επυπλέον, δ γενυκάς πρόξενος Ζακύνθου δέν

είχε τήν εύχέρευα νά έποπτεύευ τάν ύπυπρόξενό του τήε Πρέβεζας, αλλά οΰτε καύ μπο-

A

-42ρ'δύσε νά προσφέρει, όποιαδήποτε βοήθεια στά γαλλιχά καράβια πού προσέγγιζαν στήν Πρέ
βεζα·
Τά έπιχειρήματα όμως του προξενικού πράκτορα "Αρτας δέν φαίνεσαι, νά έπεισαν
τό υπουργείο των Ναυτικών. "Ετσι δ de Grimaldi, λόγους μήνες αργότερα,175 περιορίζε
ται να αναφέρει ότι θά παρακολουθεί από κοντά τό διαγωγή τού προξενικού πράκτορα τής
Πρέβεζας, τόν οποίον ό Saint-Sauveur θά διόριζε εκεί, καί θά πληροφορεί σχετικά τόσο
τό ύπουργείο όσο καί τόν γενικό πρόξενο Ζακύνθου. Συμπερασματικά θά μπορούσαμε νά
πούμε, ότι ή παρουσία ύποπροξένου τής Γαλλίας στήν Πρέβεζα, πού σάν βενετική κτήση
δέν καλυπτόταν άπό τός διομολογήσεις τής Πύλης πρός τή Γαλλία, εξαρτιόταν αποκλειστι
κά από τή διάθεση των Βενετών καί τίς σχέσεις

τους μέ τούς Γάλλους. Αυτός ασφαλώς ή

ταν καί ό λόγος τής υπαγωγής τοΟ γαλλικού ύποπροξενείου τής Πρέβεζας στή δικαιοδο
σία τού προξένου Ζακύνθου, αμέσως μόλις δημίουργήθηχε τό γενικό προξενείο των Isles
Venitiennes, μέ έδρα τη Ζάκυνθο, στα 1779.
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ΟΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

α) Οί πρόξενοι
Είναι, γνωστά βέβαια τά καθήκοντα και 6 ρόλος τών Γάλλων προξένων τής

Ανατο

λής.*76 Γενικά θά μπορούσαμε νά ποϋμε ότι αύτοί ήταν τό μάτι καί τό άφτί του Γάλλου
βασιλια καί τοϋ 'Εμπορίχοϋ 'Επιμελητηρίου τής Μασσαλίας στίς περιοχές όπου βρίσκον
ταν. Σέ άλλα κεφάλαια τής εργασίας μας θά δοθεί ή εύκαιρία νά άναφερθοΟμε ειδικά στά
καθήκοντα καί στον ρόλο των προξένων ''Αρτας. 'Ωστόσο έδω θά προσπαθήσουμε νά γνωρί
σουμε, μέ βάση τά στοιχεία,*77 κυρίως ανέκδοτα, πού εχουμε στή διάθεσή μας τοι5ς αν
θρώπους που κατά καιρούς άνέλαβαν τό γαλλικό προξενείο "Αρτας.
1/ Benoist G a m i e r (1702-1703)

I
Πρώτος πρόξενος "Αρτας ήταν ό B.Garnier.*78 Μας δόθηκε κιόλας ή εύκαιρία νά
0

άναφερθοΟμε στόν χρόνο ανάληψης

των καθηκόντων του, εξετάζοντας τό πρόβλημα τοϋ χρό

νου τής ίδρυσης του προξενείου. Είδαμε ότι ό πρόξενος αυτός εφθασε στή Σαγιάδα, τήυ
πρώτη έδρα του προξενείου, πριν άπό τον Νοέμβριο τοΟ 1702, άφοΟ στις 3 τοΟ μήνα αύτοΟ'γράφει καί προς τό υπουργείο Ναυτικών καί προς τό ΕΕΜ καί αναφέρει ότι εφθασε στή
θέση του.*78 Στήν επιστολή του αυτή έπίσης ό G a m i e r σημειώνει ότι ήδη είχε έπισχεφτεΐ καί τά Γιάννενα. "Αν ακόμη υπολογίσουμε ότι οί αφίξεις των γαλλικών καραβιών
δέν ήταν

τότε αρκετά συχνές καί επομένως άνάλογες ήταν καί οι ευκαιρίες για τή διεκ

περαίωση τής αλληλογραφίας του,*6 0 -θά πρέπει νά τοποθετήσουμε τήυ άφιξη τοϋ Garnier
στή Σαγιάδα στά τέλη Αύγουστου μέ αρχές Σεπτεμβρίου τοϋ 1702. Στοές πρώτους μήνες τοϋ
It
1703 ό Garnier μετέφερε την έδρα τοϋ προξενείου, όπως άναφέρθηκε, στήν "Αρτα. .
Γιά τήν ούκογένεια τοϋ πρώτου Γάλλου προξένου “Αρτας δέν γνωρίζουμε σχεδόν
τίποτε, παρά μόνο ότι ήταν νυμφευμένος, πρίν γίνει πρόξενος "Αρτας.*6* *0 Ben.Gamier
πέθανε στήν "Αρτα, στίς 13 Αύγούστου 1703.*62
2. Hierosme Pellissier (.1703-1705)
Μετά του θάνατο του Garnier

άνελαβε προσωρινά τό προξενείο ό Η.Pellissier,

ύστερα άπό σχετική άδεια (patente) τοϋ πρεσβευτή τήτ Γαλλίας στήν Πύλη De Ferriol.
'Ωστόσο, περισσότερο άπό ενα χρόνο άργότερα δέν είχε ρυθμιστεί ακόμη τό θέμα τοϋ επί
σημου διορισμοϋ προξένου στήν "Αρτα. Ό

Pellissier βέβαια διεκδικοϋσε τή θέση αυτή.

Είχε διαθέσει μάλιστα χρήματα, γιά νά μεταβεί στήν Κωνσταντινούπολη καί νά ζητήσει
βεράτι, νά ρυθμίσει θέματα του προξενείου, νά περιθάλψει ναυαγούς καί λιποτάκτες άπό
τούς Βενετούς. Παρόλα αυτά, ή αβεβαιότητα τόυ ενοχλούσε καί παρακαλοΰσε νά διοριστεί
έπίσημα πρόξενος "Αρτας^η αυτός ό ίδιος ή τελοσπάντωυ κάποιος άλλος.*63
Τελικά διορίζεται πρόξενος "Αρτας ό G.Dubroca, ό όποιος φτάνει στήν "Αρτα
στίς αρχές ‘Ιουλίου 1705, οπότε καί λήγει ή προσωρινή προξενεία τοϋ Pellissiex1.'Ωε
πρός τίς διεκδικήσεις τοϋ τελευταίου αύτοϋ γιά νά τοϋ έπιστραφοϋν τά χρήματα πού εί
χε ξοδέψει, τό ΕΕΜ θεωρεί ότι ύχανοποίησε όλες τίς νόμιμες απαιτήσεις καί δέν όφεί-

-44^Xeu τίποτε πλέον στάν Pellissier,181* ό οποίος έξακολουθεί, μετά τήν αφυξη τοΟ κανονυκοϋ προξένου, να προσφέρευ τίς υπηρεσίες του ώς γραμματέας τοΐ) προξενείου, τουλά
χιστον ώς τίς 15.11.1706.185 *0 Pellissier πέθανε στήν "Αρτα στά τέλη τοϋ.1708 η
στίς αρχές τοϋ 1709 άπά πανώλη.188
3. Guillaume Dubroca (1705-172*+)
'Ο δυορυσμος του G.Dubroca187

ώς προξένου “Αρτας πρέπευ νά έγυνε στίς αρχές
j

τοϋ 1705*188 φαένεταυ πώς τοϋ κουνοπουήθηκε ρέ έπυστολή τοϋ υπουργείου τής 1.5.17051.80
Πρίν άκάμη δ Dubroca ξεκυνήσευ γυά τή θέση του, άνέφερε δτυ περνώντας άπά τή Νεάπολη
θά συζητήσευ ρέ τον εκεί Γάλλο πράξενο δλα τά σχετυκά ρέ την καλύτερη οργάνωση του
προξενείου “Αρτας. 'Υπέβαλε ακόμη τήν παράκληση υά ειδοποιηθεί ό πρεσβευτές στήν Πύ

ι
I
ί

λη καί νά φροντίσει, γυά τά απαραίτητο βεράτυ, καθώς καί γυά την αποστολή έπυκυρωμένου άπά τάν ρεγάλο βεζίρη άντυγράφου των δυορολογήσεων, ώστε νά μήν υποβληθεί ό Du
broca στά έξοδα καί τάν κάπο ένάς ταξυδυοϋ στην Κωνσταντυνούπολη.181
'0 G.Dubroca έφτασε στην “Αρτα στίς 4.7.1705, μετά άπά ταξίδι, 45 ήμερων.182
'Αμέσως μετά την αφυξή του, έγραψε καί δ ίδυος στάν Γάλλο πρεσβευτή στήν Πύλη, γυά
:·Ι
νά τοϋ γνωστοπουήσευ την ανάληψη των καθηκάντων του καί νά τάν παρακαλέσευ γυά την

ρ

αποστολή βερατυοϋ, απαραίτητου γυά την αναγνώριση τοϋ νέου προξένου άπά τον πασά

?ι

των Γυαννίνων.183

'0

πρεσβευτής

de Ferriol έστευλε πραγματυκά τά βεράτυ στάν

πράξενο “Αρτας, δ οποίος,στίς 16.4.1706, αναφέρει, πράς τά υπουργείο: ” ...l'arabassadeur m 1a encor1 envoye le barrat de sorte que je suis a present en etat de faire la
fonction avec honneur et seurete.. .Μ .181*
Γρήγορα δμως αρχυσαν γυά τάν νέο πράξενο οί δυσκολίες. Τάσο τά κλίμα τοϋ τάπου καί οί πυρετοί,185

δσο καί οί ίσχνές απολαβές, αυτές κυρίως, τάν κάνουν πολύ

συχνά νά ζητά νά βρεθεί λύση στά πράβλημά του ή νά μετατεθεί σέ άλλη καλύτερη ,^έση 188
Τά αίτημά του γυά μετάθεση δέν έγυνε βέβαυα δεκτά, άφοϋ παρέμευνε στην “Αρτα ώς τά
1724.

i
Στές 6.10.1723 ο G.Dubroca γράφει, πράε τάν ύπουργο Maurepas καέ παρακαλεΕ

r

υά άναυεωθεϋ η θητεία του, γυατά οί, μυκρές αποδοχές τοϋ προξένου ίταυ ό μένος πάρος
ποΟ τοϋ είχε άπομεένεμ γυά νά ζεΈ.197 Στές 19 τοΟ Εδυου μάνα στέλνει, πληροφορίες γμά

Η
ί

τίς κυνήσευς των Τούρκων. Τά φθυνάπωρο τοϋ 1723 «ίχε προσβληθεί άπά βαρυά άρρώστυα,

ί

αλλά τήν άνουξη τής έπάμενης χρονυδς βρυσκάταν σέ ανάρρωση καί ζητούσε νά παραμείνευ

,;

έκεί ώς πράξενος.188 Αυτή είναυ καί ή τελευταία μαρτυρία τής προξενείας τοϋ G.Dubroca. Στά 1725, δταν άνελαβε τά προξενείο δ γυάς του, δ G.Dubroca είχε ήδη πεθάνευ.*0

ι
j

θάνατάς του πρέπευ νά τοποθετηθεί στά δυάστημα άπά 25.4.1724, όπάτε έχουμε τήν τελευ- *·
ταία έπυστολή του, μέχρυ 23.6.1724. Μέ τήν ημερομηνία αύτή σώζεταυ έπυστολή τοϋ με-

i'

τέπευτα προξένου “Αρτας J.Dubroca πράς τάν Maurepas (στά ΑΝΓ,Β^. 170), άπά τά Λυβά-

jj

ρνο* μέ τήν έπυστολή αυτή ό J.Dubroca κατηγορεί κάπουον ώς υπεύθυνο γυά τάν θάνατο
τοϋ πατέρα του καί ένάς άδελφοϋ του καί ζητεί νά άποδοθεί δυκαυοσύνη.188
Γυά τήν οίκογένευα τοϋ G.Dubroca γνωρίζουμε δτυ ήταν νυμφευμένος, σέ δεύτερο
γάμο,200 μέ τήν Catin Baron (ή Catina Barona), πού πέθανε κυ αυτή στήν “Αρτα, στίς
28.11.1738.201 'Ακάμη μαρτυροϋνταυ ώς γυοί του, έκτάς άπά τάν Jean-Baptiste, ό οποίος iy
1

-45δνχδέχτηκε τον πατέρα του στ<5 προξενείο ‘'Αρτας, ένας άλλος

πού είχε δμορμο^εί άπο

τόν πατέρα του, στα 1714, υποπρόξενος στη Ναύπακτο καί ένας τρίτος ώς πρόξενος Δυρρα
χίου·202 Στα 1712 ό G.Dubroca είχε στήν “Αρτα χάπομον από τούς γμούς ;του.203

’Οφεί

λουμε ακόμη νά σημευώσουμε, ότμ καί πενήντα χρόνμα αργότερα ή φήμη τού G.Dubroca

ώς

καλού προξε'νου δματηρούνταν στους διαδόχους του.20**
'

*+« Μεταξύ των δύο Dubroca (1724)
Μετά τον θάνατο τού G.Dubroca, ό πρεσβευτής τής Γαλλίας στην ΙΙύλη μαρκήσμος

de Bonnac ονόμασε πρόξενο "Αρτας τον Venture de Paradis. Αυτός όμως δεν πήγε στήν
"Αρτα, άλλα έμεμνε στην Κωνσταντμνούπολη περμμένοντας την έγκρμση τού δμορμσμού του
από τό υπουργείο, έπεμδή φοβόταν μήπως υποβληθεί άδμκα σέ κόπους καί έξοδα.205
'Αφοί λομπόν ό de Paradis δεν πήγε στην "Αρτα, ό πρεσβευτής αναγκάστηκε νά
ονομάσει, προσωρμνό πρόξενο τόν ‘Αναστάσμο Μαρούτση, έπίτμμο δμερμηνε'α (drogman honnoraire) τής Γαλλίας, πρός τόν οποίο έστεμλε καί τό απαραίτητο σουλτανμκό βεράτμ τού
προσωρμνοϋ προξένου. Στον Μαρούτση είχεν έπίσης ανατεθεί νά καταγράψεμ τήν χληρονομμά
τού G.Dubroca. *0 Μαρούτσης όμως, πολύ απασχολημένος μέ τίς έμπορμχές του ύποθέδεμς
στά Γμάννενα, πήγε γμά

λίγο στήν "Αρτα, αναγνωρίστηκε άπό τίς εκεί τουρκμκες αρχές

ώς προσωρμνός πρόξενος τής Γαλλίας καί έφυγε πάλμ στά Γμάννενα, αναθέτοντας τό προ
ξενείο στον γραμματέα Noblet. Τήν έποπτεία τού προξενείου άνέθεσε σέ ένα είδος συμ
βουλίου άπό τέσσερεμς "Ελληνες τής "Αρτας (une espece de conseil) καί ό Noblet μετα
βλήθηκε σέ απλό έκτελεστυκό όργανο τού "συμβουλίου" αύτού.206 "Αν λουπόν συνεχμζόταν
γμά πολύ αύτή ή κατάοταση, ο μετέπεμτα Γάλλος πρόξενος J.Dubroca

είχε τή γνώμη ότμ

"cette echelle alloit etre abandonee et entierement fermee aux sujets du Roy, car
le but et la principale attention des grecs en cc- pays n fest autre que de reduire
et detruire notre commerce". Πραγματμκά, ού βλέψεμς των τεσσάρων ‘Ελλήνων του "συμβουλίου" καί ή άγνομα τοΟ Noblet έφεραν τό προξενείο στά πρόθυρα τής δμάλυσης. Τίς
συνέπεμες άπό τήν κατάσταση αύτή άντμμετώπμζε επεμτα συνεχώς ό πρόξενος J.Dubroca.207
5. Jean-Baptiste Dubroca (1724-1738)
•Ο J.-B. Dubroca200 δμορίστηκε πρόξενος "Αρτας κατά τό φθμνόπωρο τού 1724.
Ξεκίνησε γμά τή θέση του τέλη ‘Όκτωβρίου-τάρχές Νοεμβρίου του έτους αυτού.209 Πρώτη
φροντίδα του, μόλμς έφθασε στήν "Αρτα καί άνέλαβε τά καθήκοντά του, ήταν νά έφοδμαστεί μέ τά άπαραίτητα φμρμάνμα, μέ τά δποία θά άντμμετώπμζε τίς αύθαμρεσίες τών
Τούρκων. Γμά τόν οκοπό αύτόν ό νέος πρόξενος ήταν άποφασμσμένος νά μη λογαρμάσεμ ούτε
κόπους ούτε έξοδα.210 Στά 1730 ή θητεία του άνανεώνεταμ γμά μμά ακόμη τρμετία.
'Η δεύτερη αύτή θητεία έληξε τόν Σεπτέμβρμο του 1733’ μετά άπό αίτηση τού ένδυαφερόμενου,212
Dubroca

ή θητεία του ανανεώθηκε καί πάλμ, όπως φαίνεταμ άπό τίς εύχαρμστίες τού
πρός τόν υπουργό Maurepas, τόν οποίον ό πρόξενος "Αρτας δμαβεβαμώνεμ γμά

τόν ζήλο καί τήν άφοσίωά^ του.213

__

'Αλλά καί ό πρόξενος αύτός δεν άπέφυγε τούς κμνδύνους πού έκρυβε τό άσχημο
γμά τούς άσυνήθμστους Γάλλους κλίμα τής περμοχής καί ού συχνοί πυρετοί πού μάστμζαν
τόν τόπο. ‘Από επμστολή του τής 1.6.Γ73621** πληροφορούμαστε ότμ ό J.Dubroca έμεμνε
10 μήνες βαρμά άρρωστος άπό τεταρταίους πυρετούς, τόσο πού δέν μπορούσε νά έκτελέσεμ
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από τά καθήκοντα του. Δέν παρέλευψε δμως νά ζητήσει τήν ανανέωση τής τρέχου

σας θητείας του πού έληγε την 1.1.1737,215 καθώς καί νά εύχαριστήσευ γυά τήν ίκανοποίηση τοϋ αυτόματός του.216 'Ωστόσο, παράλληλα ζητοϋσε να μετατεθεί σέ ^ίλλη θέση μέ υ
γιεινότερο κλίμα, καί κατά προτίμηση στην Κρήτη, δπου ή θέση χήρευε άπό τόν θάνατο
τοϋ προξένου N.Dez. Μετά την τοποθέτηση στήν Κρήτη τοϋ de Valnay, ο J.Dubroca υπέβαλε
τήν παράκληση νά μετατεθεί στή Seyde (σήμ.Saida τής Συρίας,ή αρχαία Συδών), δπου δ
πρόξενος Martin σχεδίαζε νά παραιτηθεί. Τώρα μάλιστα, έκτός άπό τό κλίμα, στοάς λό
γους πού επικαλείται ό πρόξενος "Αρτας προστέθηκαν ή πανώλης καί δ πόλεμος* πού ερή
μωσαν τή σκάλα τής "Αρτας καί έκαναν δυσβάστακτα τά έξοδα γυά τή συντήρηση τοϋ προ
ξενείου.217
Οι επανειλημμένες αιτήσεις τοϋ J.Dubroca, οι έκκλήσεις του θά λέγαμε, γυά με
τάθεση τελυκά δέν πρόλαβαν νά ικανοποιηθούν.

*0 πρόξενος αυτός πέθανε στην "Αρτα

στίς 6.10.1738.218 Γυά τά αίτια τοϋ θανάτου του υπάρχουν άντυφατυκές μαρτυρίες.

*0

γραμματέας τοϋ προξενείου Brun άναφέρει δτυ δ θάνατος έπήλθε μετά άπό τριήμερη άσθέ»

4 νευα* δ υποπρόξενος Μεσολογγίου, A.Jullien άποδίδευ καί αύτός τόν θάνατο τοϋ συγγενή
καί προστάτη του προξένου σέ μακρόχρονη άρρώστυα.

'Αντίθετα, δ μετέπευτα πρόξενος

Boulle δυατυπώνευ υποψία δτυ δολοφονήθηκε μέ δηλητήριο.219
'0 J.-B. Dubroca ήταν

γυός τοϋ G.Dubroca, τόν οποίο καί δυαδέχτηκε στό προ

ξενείο "Αρτας, καί τής Catin Baron. Δύο άδέλφυα του, δπως άναφέρθηκε, άνέλαβαν τό έ
να τό υποπροξενείο Ναύπακτού καί τό άλλο τό προξενείο Δυρραχίου. Γνωρίζουμε ακόμη δτυ
δ J.Dubroca είχε μία αδελφή, ή οποία, στά 1728, ήταν οίκότροφη στό άββαείο τοϋ SaintSauveur.220

Ου φροντίδες τοϋ προξένου "Αρτας γυά τήν αδελφή του είναι συγκινητικές*

ή αποκατάστασή της καί μυά άνάλσγη προίκα άπασχολοϋν συνεχώς τόν J.Dubroca.221

Τε

λυκά ή αδελφή του παντρεύτηκε τόν de Rousset* ακόμη αύτή ήταν ή μοναδυκή κληρονόμος
«*
τοϋ προξένου "Αρτας.222
^Ακριβώς ή κληρονομυά τοϋ Dubroca καί τά χρέη πού άφησε πεθαίνοντας άπασχόλησαν γυά καυρό τόν γραμματέα τοϋ προξενείου Brun, τόν υποπρόξενο Μεσολογγίου Jullien
καί τόν μετέπευτα πρόξενο Boulle.

‘Από τή μυά ου πυστωτές τοϋ Dubroca ζητοϋσαν τά

χρήματά τους, πού άνέρχονταν σέ 900 τσεκίνυα.

ι0 Brun μάλυστα εξέφραζε τόν φόβο δτυ

καί αύτή ή προξενυκή κατουκία κυνδύνευε νά πέσευ στά χέρυα τους.223 'Από τήν άλλη,
επρεπε νά προστατευτούν τά συμφέροντα των κληρονόμων του* τά υπάρχοντά του έπρεπε
νά σφραγυστοϋν μέχρυ νά συνταχθεί τό έπίσημο πρακτυκό άπογραφής. Βέβαυα ό Brun προέβη
στίς ένέργευες αυτές,224 άλλα δέν έλευψαν τά παράπονα καί οΰ κατηγορίες των κληρονό
μων. '0 μετέπευτα πρόξενος Boulle θεωρεί τά παράπονα άδυκαυολόγητα καί τίς κατηγορίες
άστήρυκτες, γυατί δ προκάτοχός του είχε μόνο χρέη* έπυπλέον, δλα τά γνωστά πολύτιμα
άντυκείμενα πού είχε βρέθηκαν.225
'Η υπόθεση τής κλίΐρονομυας χρόνυζε, ου πυστωτές δυσφοροϋσαν καί δ θόρυβος
δέν ώφελοϋσε καθόλου τό κύρος των Γάλλων στήν περιοχή. '0 Boulle εύσηγείταυ νά κλεί
σου τό θέμα, τό συντομότερο δυνατό*225

έτσυ δ πληρεξούσιος των κληρονόμων υποπρό

ξενος Jullien πήγε στήν "Αρτα καί φρόντισε νά πληρωθοϋν ου δανειστές τοϋ Dubroca.227
'Ωστόσο ή υπόθεση δέν είχε κλείσει οΰτε ώς τά τέλη τοϋ 1740.228
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-47Otr υπηρεσίες πού είχε προσφέρει# καί Π δυναμυκό παρουσία τοΟ J.Dubroca στο
προξενείο “Αρτας έιΐυσημαίνονται# αμέσως μετά τόν θάνατό του. 'Ο γραμματέας Brun έγρα
φε, τόν επόμενο τοΟ θανάτου τοΟ Dubroca, ότι# μόνο ή παρουσία τοΟ μακαρίτη προξένου
στόν “Αρτα συντελούσε στό νά μό περυέλθει# στούς “Αγγλους ολόκληρο τό έμπόρυο μέ τό
Μεσσόνη.22^ Καί ό υποπρόξενος Μεσολογγίου Jullien όμολογοΟσε ότυ έχασε "un second *pere et puissant protecteur".23®
Τίς καλός του αύτός υπηρεσίες έπυχαλοϋνταν ακόμη ο J.Dubroca, λίγα χρόνυα
πρίν από τόν θάνατό του, καί ζητοϋσε νά ονομαστεί υππότης τοΟ Τάγματος τοΟ 'Αγίου Λα
ζάρου. Ετό ύπόμνημά του προς τόν υπουργό Maurepas ό πρόξενος “Αρτας στόρυζε τό αίτη
μά του στούς έζΏs λόγους: α) Θά είχε έτσι# περυσσότερο κόρος ανάμεσα στούς Τούρκους,
"qui n'estiment les gens qu'autant qu’ils les voyent augmenter en autorite", 0) Θά
ξεχώριζε με τόν τρόπο αύτόν από τό πλήθος των "προξενίσκων" (petits consuls) άλλων
Ευρωπαίων ηγεμόνων, ού οποίου δροΟσαν στην περυοχη τοΟ προξενείου“Αρτας, τό στυγμό
μάλυστα πού όταν υποχρεωμένος νά δυαπραγματεύεταυ με προσωπικότητες όπως ό Βενετός
γενυκός τίρονοητός της Κέρκυρας’η ό

έκτακτος προνοητός τός Λευκάδας, γ) Τό φι#λ£νθρω-

πυκό έργο πού είχε αναπτύξει# στην “Αρτα τού έδυνε, ύποστόρυζε ό Dubroca, αύτό τό δυχαίωμα.231 Πραγματυκά, ό J.Dubroca, πρίν λήξει# τό 1734, πόρε τόν τίτλο πού ζητοίσε?32
“Εταυ, στά 1737, θεωρεί τό γνησυο τ^ς ύπογραφός τού γραμματέα Brun ώς έξός: "Nous
Jean Dubroca, chevalier des Ordres Royaux de Notre Dame du Mont Carmel et de S*
Lazare de Jerusalem, Conseiller du Roy et Consul General de France en Albanie".233
Γι#ά τίς σχέσευς τοΰ προξένου J.Dubroca μέ τό ΕΕΜ, καθώς καί γυά τό ζωηρό έμπορυκη δραστηριότητα πού ανέπτυξε, θά γίνει# λόγος στά ουκεία κεφάλαυα.
6. Charles-Louis Deflandres (1738-1739)
Μετά τόν θάνατο τοΟ J.Dubroca (6.ΙΌ.1738), τίς επείγουσες ύποθέσευς τοΟ προ-

«%

ξενείου δμεχπεραίωνε ό γραμματέας Le Brun. "Ηδη όμως, στίς 24.12.1738, καθήκοντα προ
ξένου άσχοΰσε ό Ch.-L. Def landres.234* 'Η προσωρμνή του προξενεία άρχμσε, φαίνεταμ,
λίγο μετά τόν θάνατο τοΟ Dubroca χατ’έντολή τοΟ Γάλλου πρεσβευτή στήν Πύλη μαρχήσμου
de Villeneuve καί δμήρχεσε περίπου επτά μήνες, μέχρμ τήν άφμξη τού χανονμκοΟ προξέ
νου Laurent Boulle.235 "Οταν ό Boulle

άνομάστηκε πρόξενος "Αρτας, ό Deflandres

νε γραμματέας στό προξενείο τής Τύνμδας*236

έγμ-

άπό τή θέση αυτή παύθηκε τό Γ748,γματό

είχε νυμφευθεί, χωρίς τή σχετμκή αδεμα, τήν μταλμχής καταγωγής Caraollina.237
Κατά τούς 7 μήνες τής προσωρμνής προξενείας του στήν "Αρτα, ό Deflandres εί
χε δανεμστεί άπό δμαφόρους 2.810 λ., γμά νά άντμμετωπίσεμ τά έξοδα μετάβασης καί εγ
κατάσταση ς στήν "Αρτα.23® Τό ΕΕΜ, έπεμτα άπό εντολή τού υπουργείου, θά κατέβαλλε
στούς δανεμστές τό ποσό αύτό, που θά βάρυνε τόν λογαρμασμό άπό τά έσοδα τού 1%, τό
οποίο τό ΕΕΜ

είσέπραττε άπό τά Εμπορεύματα τής ’Ανατολής.239 "Ας σημεμωθεί άκόμη,

5τμ γμά τόν προσωρμνό otuVov πρόξενο δματυπωΟηκαν ύπόνομες γμά καταχρήσεμς σε βάρος
τής χληρονομμας τού J .Dubroca.24®

I
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7. Laurent Boulle (1739-1763)
!θ δεάδοχος τού J.Dubroca στό προξενείο "Αρτας L.Boulle υπήρξε ό πρόξενος μέ

την πεό ιιακρόχρονη θήτευα. 'Η πολετεεα του απασχόλησε πολύ τίς άρμόδεςς γαλλεκές άρχές, άλλα καί τούς δεαδόχους του στό προξενείο "Αρτας.
*0 Boulle

γεννήθηκε τό 1705.21** Πρεν άναλάβεε τό προξενείο "Αρτας, γνωρίζομε

ότε βρεσκόταν στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε έμπορεκό οίκο μαζί με τόν γνωστό μας J.-B.
Bouttier. Στη Θεσσαλονίκη λοεπόν έλαβε έπεστολη τοΟ υπουργείου Ναυτεκών, τός 4.2.1739,
άπό την οποία έμαθε ότε είχε προταθεί στόν βασελεά γεά πρόξενος στόν "Αρτα. Φαίνεται,
ότε άποφασεστεκός παράγοντας

γεά την έκλογη τοΟ Boulle όταν τό ότε θεωρούνταν έπε-

τυχημενος έμπορος καί παρείχε έγγυησεες γεά τόν αύξηση τού γαλλεκού έμπορίου στην
"Αρτα, τό οποίο είχε μεεωθεί πολύ αύτη τόν εποχή, όπως θά δούμε.21*2 *0 Boulle δέχτη
κε τόν δεορεσμό, ελαβε τά άπραίτητα έγγραφα στύς 23 Μαίου 1739 καί έτοεμάστηκε νά
ξεκενησεε γεά τη νέα του θέση μέ ένα καράβε πού άνύκε στόν έμπορεκό του οίκο. Μαζί
του θά έπαερνε καί δύο άλλα πρόσωπα, γεά νά τόν βοηθούν.21*3 Πρίν όμως ξεκενησεε, θά
έπρεπε νά ρυθμεσεε τίς ύποθέσεε'ς του στη Θεσσαλονίκη, καί έδεαίτερα νά άναθέσεε'σέ
κάποεον τη δεεύθυνση της έπεχεερησης του. Γεά τόν σκοπό αυτόν έπέλεξε τόν Barthelemy
Dauraas, γεά τόν οποίο ζητησε τη σχετεκη άδεεα (certificat de negociant) .2lfl*
Στίς 4 ’Ιουνίου 1739 ό Boulle άπέπλευσε άπό τη Θεσσαλονίκη* αφού έπεασε στά
Κύθηρα καί τόν Κεφαλλονεά, άποβεβάστηκε, στίς 3 'Ιουλίου, στην Πρέβεζα, όπου έγενε
δεκτός μέ τεμές άπό τούς Βενετούς.21*5 Στόν "Αρτα έφτασε στες 4 ‘Ιουλίου* εκεί τού
έγενε λαμπρή υποδοχή άπό τίς τουρκεκές αρχές.249 *Η πρώτη αύτη θητεία τού Boulle έ
ληγε στά τέλη τού 1741 καί ανανεώθηκε ύστερα άπό σχετεκη αίτηση του εδεου.247
Στούς πρώτους μήνες τού 1742* ό Boulle ζητησε καί έλαβε έξάμηνη άδεεα γεά τη
Γαλλία.21*9 Κατά τη δεάρκεεα της παραμονής του έκεϊ, οε φίλοε καί οε συγγενείς τού
Boulle

τού έκαναν συνοεκέσεο μέ τη 6.Jonville, τό όποίο όμως ναυάγησε, γεατε η '

ύποψηφεα νύφη άρνούνταν νά τόν άκολουθησεε στην "Αρτα.21*9 Δεν άργησε όμως νά βρεθεί
νέα ύποψόφεα νύφη, η κόρη τού Guilherray, άπό πλούσεα μεγαλοαστεκό οεκογένεεα καί μέ
εσχυρούς δεσμούς στούς έμπορεκούς κύκλους της Μασσαλίας.
Τό πρόβλημα τώρα είναε νά πετύχεε ό πρόξενος "Αρτας τη σχετεκη αδεεα τού
προϊστάμενοί του ύπουργοΰ των Ναυτεκών, κατ’εξαίρεση άπό τόν σχετεκό άπαγορευτεκό
νόμο. Τά έπεχεερόματα, στά οποία στηρεζόταν τό αίτημα τού Boulle καί τά οποία μάλεστα τόν έπεεσαν νά άκολουθησεε τίς συμβουλές των φίλων καί των συγγενών του καί νά
νυμφευτεί, ίταν: α) Θά ?1ταν περεσσότερο άσφαλης, αυτός καί η περεουσία του, αν εί
χε κάποεον δεκό του άνθρωπο στόν "Αρτα νά τόν φροντίζεε.250 Καί ή προσωπεκη τοΟ άσφάλεεα είχε άμεσες συνέπεεες γεά τό γαλλεκό έμπάρεο στόν περεοχη, όπου 6 Boulle φαίνεταε δτε είχε άναπτύξεε σημαντεκη δραστηρεότητα. β) Τό άσχημο κλίμα καί οε κίνδυνου
πού περεέκλεεε γεά την ύγ-^ία του. γ)*Επεπλέον, μέ τίς γνωρεμεες καί τίς σχέσεες τΥ\ς
οίκογένεεας της μέλλουσας γυναίκας του, ό Boulle έλπεζε ότε θά ώφελοΰσε πολύ τό έμ~
πόρεο τύς περεοχης τού προξενείου του.251 Τό αίτημα τού προξένου "Αρτας φαίνεταε ότε
έγενε δεκτό άπό τό υπουργείο. Αυτό τουλάχεστο δείχνεε μεά έπεστολη τού Boulle, μέ
ημερομηνία 25.4.1761,252 στην οποία άναφέρεταε ότε, όταν ό Boulle έφυγε καί πάλε γεά

Tf\ Γαλλία μέ νέα άδευα, άφησε στήν "Αρτα τή γυναυκα του καί τ<5ν γυό του, ήλυκίας 16
έτδν, πού θα ασχολούνταν μέ τίς ύποθέσευς του προξενείου.253
Ετά 1756 ό Boulle ζήτησε καί άλλη άδευα γυά τή Γαλλία, επαναλαμβάνοντας τό
αίτημα καί τήν επόμενη χρονυά. Τή φορά αυτή επικαλούνταν τήν άρκέτά προχωρημένη ήλυκία του (ήταν σχεδόν 52 ετών) καί τήν άσχημη τροπή πού πήραν ου έμπορυκές του έπυχευρήσευς άπό τούς πολέμους καί τόν σκληρά άνταγωνυσμό των "Αγγλων.251* Τά αίτημά του
έγκρίθηκε στίς 23.5.1757, πράγμα πού δ πρόξενος "Αρτας πληροφορήθηκε μετά άπό έπτά
σχεδόν μήνες.255 'Ωστόσο δ Boulle δέν έκανε χρήση τής αδευας αύτής, ούτε καί άλλης
πού πέτυχε, ύστερα άπό πολλούς κόπους, στά 1760. ‘Από τό 1761 ώς τό τέλος τής προξενείας του, στά 1763, προσπαθεί χωρίς Αποτέλεσμα νά πάρευ νέα άδευα γυά τή Γαλλία.
Θεωρούσε τή μετάβασή του εκεί απαραίτητη* ήταν δ μοναδικός τρόπος γοά νά άποτρέψευ
τήν τέλευα οίκονομυκή του καταστροφή, έπανασυνδέοντας τίς σχέσευς του μέ τούς έμπορυκούς κύκλους τής Μασσαλίας.256
"Οπως καί ου προκάτοχοί του στό προξενείο "Αρτας, έτσυ καί δ Boulle είχε νά
άντυρετωπίσευ τό άσχημο κλίμα καί τούς πυρετούς, από τούς οποίους ύπέφερε συχνά.257
Οέ έμπορυκές του έπυχευρήσευς έπίσης δέν τού άπέδυδαν καί τά εύσοδήματά του άπό τό
προξενυκό ήταν γυά καυρό σχεδόν Ανύπαρκτα, έξαυτίας τίδν πολέμων καί τής πανώλης.25®
Είχο φτάσευ πυά στό σημείο νά μή μπορεί νά συντηρήσευ ούτε τήν οίκογένευά του, ένώ
δταν έφτασε στήν "Αρτα είχε 40.000 φράγμα προσωποκή περυουσία. Στά 1763 δχυ μόνο δέν
τού έμενε τίποτε άπό τήν περυουσία αυτή, αλλά χρωστούσε νοίκυα πέντε έτων ν.αί δέν
δυέθετε ούτε τά έξοδα γυά τήν άνανέωση τού βερατυού του.255 Στά 1761 δ Boulle είχε
ζητήσευ ή νά τού άνατεθοϋν τά προξενεία καί άλλων χωρων, τά όποία είχαν "Ελληνες,
ή. νά μετατεθεί σέ καλύτερη θέση,260 άλλά μάταυα. Βασυκό έπυχείρημα γυά τά παραπάνω
αυτόματα τού προξένου "Αρτας ήταν ου ύπηρεσυες πού είχε προσφέρευ μέχρυ τότε καί δ
ίδυος καί δ άδελφός του.263
*Η τελευταία έπυστολή τού προξένου Boulle πού σώζεταυ Απευθυνόταν στό ΕΕΜ,
ρέ ήμερομηνία 14.12,1763.262 Μετά άπό τήν ημερομηνία αύτή, καί μάλλον στους πρώτους
μήνες τού 1.764, δ L.Boulle άσπάστηκε τόν μωαμεθανυσμό καί γυ'αύτό χαρακτηρίστηκε ώς
Αποστάτης.263 'Ωστόσο, ή έπυστολή πού έστευλε πρός τό υπουργείο Ναυτυκών άπό τήν
Τένεδο, στίς 24.8.1764, δείχνευ δλο τό δράμα τού ανθρώπου, δ δποίος, μετά άπό 25
δλόκληρα χρόνυα σκληρών προσπαθευών καί θυσυων, δέν είχε πλέον ούτε τά μέσα νά συν
τηρηθεί, ό ίδυος καί ή οίκογένευά του, καί βρίσκευ μόνη λύση νά άπαρνηθεί τήν πατρί
δα καί τή θρησκεία του, Στήν έπυστολή αυτή φαίνεταυ καθαρά ή ψυχολογυκή θέση καί ή
συνευδησυακή πάλη τού Boulle. ΠαρακαλοΟσε θερμά νά τόν συγχωρήσουν "de l'abonfination
que j fai comnrise, du tort que j'ai fait a l femploi dont j'etois revetu et du scandale que j fai donne a toute la chretiente".

'Ακόμη παρακαλούσε νά δοθεί στούς πυστωτές

του μέρος Από τά χρέη του καί νά ληφθεί μέρυμνα γυά τή γυναίκα καί τά παυδυά του.261*
'Από τήν Τένεδο μάλυστα έστευλε στον πρεσβευτή στήν Πύλη de Vergennes "quclques
argent et effets"* άπό κεί καί πέρα χάνονται, τά ίχνη του Boulle.265
'Ο ύπουργός των Ναυτυκών δούκας de Praslin, Αφού εξέφρασε τήν έκπληξη καί τή
δυσαρέσκευά του γυά τήν Αποστασία τού προξένου "Αρτας, ανέθεσε στό ΕΕΜ νά βρεί κά-

-50πουον τρύπο συμπαράστασης προς την οίκογένευα τοϋ άποστάτη. *0 γυύς τοϋ Boulle
βάλε

ύπέ-

αύτύς σχετυχή αναφορά καί πήρε κάπουα μυκρή βοήθευα στύ Λυβύρνο. 'Η γυναίκα

τοΟ Boulle είχε πεθάνευ στη Λευκάδα,πρίν άπύ τό 1765.266 Μεγάλα δμως προβλήματα δημυούργησε ή κληρονομυά του’ στην ύποθεση παρεμβαίνευ ή τουρκυκή δυκαυοσύνη, άφοϋ ό
Boulle ήταν πυά μωαμεθανής καί υπήκοος τοϋ σουλτάνου. Τύν χευρυσμύ τοϋ θέματος άνέλαβε, ώς εκπρόσωπός τοϋ υπουργείου καί των πυστωτών τοϋ Boulle δ μετέπευτα πρύξενος
"Αρτας Julien, άλλά ώς το 1777 δεν είχε ρυθμυστεΐ άκύμη.287
8. Jean Lulien (1764-1775)
Τά προβλήματα πού δημυούργησε ή αποστασία τοϋ Boulle άπαυτοϋσαν τήν παρουσία
στήν "Αρτα ένύς έμπευρου Γάλλου, γνώστη των ηθών καί τής πρακτυχής των Τούρκων. Κα
τάλληλος γυά τήν αποστολή αυτή κρίθηχε δ Jean(-Baptiste) Julien.268
*0 Julien είχε γεννηθεί το 1700269 στή Languedoc, άλλά άπο το 1730 τά συμφέροντά του τον έφεραν στή Μασσαλία, δπου εγκαταστάθηκε καί συνδέθηκε με γνωστή ουκογένευα.270 Πρίν έλθευ στήν "Αρτα, δ Julien είχεν εργαστεί,κυρίως ώς έμπορος, στή
Χαλκίδα. ‘Εκεί, άφοϋ άσκησε τά καθήκοντα του προξένου επί 14 χρύνυα,27* άσχολήθτίχε
μέ το έμπύρυο. Ου πολέμου καί ού καταχρήσευς των υπαλλήλων του τάν κατέστρεψαν ούκονομυκά καί τον άνάγκασαν νά καταφύγευ στήν Πάτρα.272 "Οταν βρυσκύταν στήν πύλη αύτή,
δ Julien έπυφορτυστηκε άπο τον φίλο του έμπορο Jusquin

με τήν πληρεξουσυύτητα τής

χήρας Deliege, πού δυεχδυκοϋσε μέρος τής κληρονομυας τοϋ Boulle.273 "Ετσυ δ Julien
πήγε στήν "Αρτα, στυς 14.6.1764, δπου άσχολήθηκε άναγκαστυκά μέ τήν άπογραφή τής
κληρονομυας του άποστάτη προξένου καί μέ τά πολύπλοκα θέματα τής δυαφορας μέ τήν
τουρκυκή δυκαυοσύνη.274
Μύλυς ό Julien έφτασε στήν "Αρτα, άνέλαβε, επευτα άπύ έντολή τού πρεσβευτή
de Vergennes καί τίς ύποθεσευς τοϋ έχευ γαλλυκοϋ προξενείου.275 Κατά τά τρία χρύνυα
τής προσωρυνής προξενείας του (1764-1767) δ Julien δέν είχε δυκαίωμα νά ευσπράττχυ
προξενυκύ.278 Τύ προξενείο τοϋ άνατέθηκε επίσημα μέ έπυστολή τοϋ ύπουργευου Καυτυκών, τής 1.6.1767, τήν οποία έλαβε, τον ’Ιούλυο τής υδυας χρονυας, στήν Πάτρα, άπύ
δπου έφυγε αμέσως γυά τήν "Αρτα.277
Βέβαυα το προξενείο "Αρτας δέν μπορούσε νά χαρακτηρυστεί, τύτε τουλάχυστο,
σάν θέση ζηλευτή. Μετά άπύ τύν επταετή πύλεμο (1756-1763), άπύ άρρώστυες καί θανά
τους, άπύ τήν άποστασία τοϋ προχατύχου του, δ Julien παρέλαβε ένα προξενείο έ/καταλευμμένο καί άντυμετώπυσε τήν άπροθυμία των συμπατρυωτών του ναυτυκών νά προσεγγί
ζουν στά λυμάνυα του. ‘0 νέος πρύξενος, μέ τή? βοήθευα τοϋ ΕΕΜ καί μερυχών γνωστών
του, είχε κατορθώσευ νά δώσευ κάπουα ζωή στύ προξενείο του, δταν συνέβησαν τά γνω
στά γεγονότα τοϋ 1770 (τά ‘Ορλωφυκά). Παρόλα αυτά, στά 1773 δ Julien ήταν άρκετά
εύχαρυστημένος άπύ τήν εμπορυκή κίνηση των Γάλλων στήν περυοχή τοϋ προξενείου του?78
ΤΗταν δμως ήλυκυωμένος χ£ί είχε προσβληθεί άπύ τούς πυρετούς πού μάστυζαν τήν περυοχτί. 279
'βστύσο, άπύ τύ 1769 δι-Julien είχε φροντίσευ νά βρεί κάπουον υκανύ βοηθύ,
τύν Grimaldi, άφοϋ άναγκάστηκε νά στείλευ στή Γαλλία, έξαυτίας τής άσχημης δυαγωγής του, τύν προηγούμενο βοηθύ του, τύν Roque.288

\

-51*Αφοϋ ό Julien, μέ έντολό toO ύπουργου Ναυτεκώυ de Boynes, είσέπραξε από τό
ΕΕΜ δσα είχε ξοδέψει, πατά τόν άπογραφη τ!\ς χληρονομι,ας τού Boulle,283 καύ άφού τού
εγκρύθηκε η έξάμηνη αδει,α που είχε ζητόσευ,282 έφυγε άπό την "Αρτα γυα τό Μασσαλία,
στύς 14.9.1775.283 'Η άποχώρηση τοΟ Julien από τύ προξενείο "Αρτας συνοδεύτηκε από
τίμητυκές εκδηλώσεις των τουρκικών άρχών, ου οποίες, μαζί με τούς "Ελληνες προύχον
τες τού τύπου, τόν προέπεμψαν ώς τόν παραλία, δπου τού παράθεσαν μεγαλύπρεπο γεύμα?84
'0 Julien δεν ξαναγύρυσε στην "Αρτα. ‘Από τη Μασσαλία ύπέβαλε την παραίτηση του άπό
τύ άξύωμα του προξένου, καθώς καί αυτηση να τού δοθεί κάποίο έπύδομα.

fH παραίτηση

έγυνε δέκτη άπο τον βασιλιά* δσο γιά τύ δεύτερο αίτημα τοΟ Julien, τα στοιχεία πού
διαθέτουμε δεν μας διασαφηνίζουν την έκβαση του.285
9.

Amable Galleigne (1776-1779)

Πρίν άπύ την αναχώρηση του, δ Julien είχε άφησει άντικαταστάτη του στόν "Αρτα
τύν Grimaldi, ό οποίος έκτελοΟσε, φαίνεται, χρέη γραμματέα του προξενείου.'Ωστόσο,
μετ<ί την δριστικη παραίτηση τού Julien άπο τύ προξενείο "Αρτας καύ την άποδοχη της
παραίτησης άπο τον βασιλιά, δεν διορίστηκε πρόξενός "Αρτας δ Grimaldi, άλλα ό εμπο'
·»
ρος A.Galleigne, ό δποίος καταγόταν άπο την πύλη Berre τΤ\ς Προβηγκίας.288 *Άπύ την
άρχό σχεδόν της θητείας του, δ Galleigne δεν ονομάζεται, πρόξενος (consul), άλλα προ
ξενικός πράκτορας (agent de la nation)^ και υπάγεται στό δικαιοδοσία του γενικού προ
ξένου της Πελοπόννησου, υστέρα από τό γνωστό διάταγμα της 9.12.1776.

*Η μεταβολή αυ

τή -δεν φαίνεται νά ενόχλησε τόν Galleigne, τού δπούου δηλωμένη επιδίωξη ?1ταν νά προωθόσει τά εμπορικά του συμφέροντα, ιδρύοντας στην "Αρτα εμπορικό οιχο.287
!Από τό 1755 ηδη δ Galleigne είχε αδεια παραμονής γιά τη Yolstishe (Βοστύτσα
:Αίγιο)* η εκεί εμπορικό του δραστηριότητα προκάλεσε τά παράπονα τού υποπρόξενου
Πατρών N.Roze.288 'Ακόμη δ Galleigne είχε έλθει, σέ ρηξη με τόν πρόξενο "Αρτας Juli
en, δταν άκόμη δ τελευταίος αυτός δέν είχε άναλάβει έπύσημα τό προξενείο’ α ί τ ί α ^ η
άρνηση τού Galleigne νά καταβάλει, προξενικό γιά τό σιτάρι πού είχε φορτώσει,, στα
1765, στο Μεσολόγγι, καύ τό Δραγαμέστο (:‘Αστακό).288 *Η άρνηση τού Galleigne έπιδοκιμάστηκε, όπως είδαμε, άπο το ύπουργείο.

‘Ωστόσο, τό γεγονός αύτό δέν εμπόδισε τόν

Julien νά πεί άργότερα ότι, δ Galleigne όταν "tres en etat de me remplacer sous quel
titre que ce soit".280
*0 διορισμός τού Galleigne ώς "agent de la nation franqoise a Larta" έγινε
μέ βασιλικό brevet τύς 11.12.1776! άπο τόν Μάρτιο όμος τού 1776 ό Galleigne έτοιμαζόταν νά φύγει, από την Πάτρα γιά την "Αρτα.283 'Εκεί έφτασε στύς 28 Αύγούστου, καύ
δ Grimaldi τού παρέδωσε τό προξενείο καύ γνωστοποίησε την άφιξη του στύς άρχές τού
τοπου. 292
Στά τέλη τού 1776 ή "Αρτα υπάγεται, πλέον στο γενικό προξενείο Πελοπόννησου
καύ δ Galleigne μετονομάζεται, σέ "agent du Consul General de la Moree"·283 Τό βασι
λικό brevet της 11.12.1776 ανακαλείται, καύ άνατίθεται στόν γενικό πρόξενο Πελοπόννη
σου Amoreux "de luy en expedier un de ses agents a Latra".284 *0 Galleigne έρριξε τό
βάρος τύς παρουσίας του στην "Αρτα στόν άνάπτυξη τού έμπορύου καύ στόν άντιμετώπιση
τού σκληρού) άνταγωνισμού των 'Έλλόνων εμπόρων.285 'Η θητεία του
τόν θάνατό του, στύς 27.5.1779.288

eke£

έληξε

μέ

-5210, Joseph-Ignace de Grimaldi (1779-1789)
^

*0 διάδοχος τοΟ Galleigne μάς είναι ηδη γνωστί5ς.237 Τάν είχε φέρει, στάν "Αρτα

δ Julien ώς βοηθά του καί σ ’αύτάν είχε αναθέσει, τίς ύποθέσεις τοΟ προξενείου, δταν
έφυγε, τον Σεπτέμβριο τοϋ 1775.236 Μετά τον θάνατο τοϋ Galleigne, δ Grimaldi έσπευσε
νά σφραγίσει τά υπάρχοντά του,μέ την ύδιάτητα τοϋ προσωρινού γραμματέα (chancellier
subroge) τοϋ προξενικού πρακτορείου "Αρτας.233 Τά στοιχεία πού διαθέτουμε δέν αναφέ
ρουν πάτε ό Grimaldi ονομάστηκε "agent du Consul General de la Moree" στάν "Αρτα.
Σίγουρα δμως έλαβε αύτάν τάν τίτλο 300 άπά τάν γενικά πράξενο Πελοποννάσου, τά πιθανάτερο αμέσως η λίγο μετά τάν θάνατο τοϋ Galleigne.
Τά 1781 ό Grimaldi υπέβαλε στά ΕΕΜ τάν παράκληση νά διαβιβαστεί καί νά υπο
στηριχτεί ύπάμνημά του πράς τάν ύπουργά των Ναυτικών, μέ τά οποίο ζητούσε κάποια ε
πιχορήγηση- βρισκόταν, άνέφερε, σέ έσχατη ανάγκη καί επικαλούνταν τίς ύπηρεσίες του,
ιδιαίτερα στά θέμα της έξαγωγης ναυπηγάσιμης ξυλείας. Το ΕΕΜ αποφασίζει, νά πρυωθησει
καί νά υποστηρίξει, τά ύπάμνημά τοΟ προξενικού πράκτορα "Αρτας.301 Τελικά τά αίτημα
I
γίνεται, δεκτά άπά τον ύπουργά de Castries καί άπο τον βασιλιά, ό οποίος, στά πλαί
σια τοϋ διατάγματος τές 3.3.1781, διατάσσει το ΕΕΜ νά δίνει, στάν Grimaldi έτησεο
μίσθά 600 λ., άπο την 1.7.1781.

βΗ άποφαση γνωστοποιείται στάν γενικά πράξενο Πελο

πόννησου καί η εκτέλεση της ανατίθεται, στάν La Tour.302
Αύτες είναι καί οι τελευταίες ειδάσείς γιά τάν Grimaldi. Δέν γνωρίζουμε πάτε
άκριβως καί πως τελείωσε η θητεία του στην "Αρτα. Είναι, δμως σίγουρο, δτι δ Grimaldi
βρισκόταν στην πάλη αύτη στά 1787 ώς προξενικός πράκτορας.303 ’Αλλά καί στά 1795 γόν
συναντούμε έκεί, καί μάλιστα έχοντας αρκετή δύναμη, άφοϋ προμηθεύει, στάν περιηγητά
Scrofani έναν γενίτσαρο γι,ά συνοδό.?0*4 Δεν είναι, γνωστά άπο ποΟ αντλούσε δ Grimaldi
τη δύναμη του αύτη.'Ο ’Ιταλός περιηγητάς δέν αναφέρει τίποτε σχετικό.

β) Οι γραμματείς καί οι διερμηνείς
'Έκτάς άπά τούς προξένους, άλλου άξιωματοϋχοι (officiers) τοϋ προξενείου
ίταν ού γραμματείς (chancelliers) καί ού διερμηνείς (drogmans).
1. Ού γραμματείς
’Ενώ γιά τούς Γάλλους προξένους "Αρτας ίσχυε ειδικό καθεστώς σχετικά μέ τίς
άποδοχές καί τά δικαίωμα νά εμπορεύονται, γιά τούς γραμματείς τοϋιΐδιου προξενείου
έφαρμοζάταν ή νομοθεσία, η οποία διείπε τούς συναδέλφους τους των άλλων προξενείων
τής ‘Ανατολές. 305 Είναι, γνωστά, δτι στά 1691’, μέ βασιλικό διάταγμα, άφαιρέθηκε άπά
τούς προξένους τά δικαίωμα νά διορίζουν ού ίδιου τούς γραμματείς τοϋ προξενείου
τους,306 "pour ne point leur laisser une occasion d'en abuser en affermant ses emplois souvant a des Sujets incapables de les remplir". Τά ίδιο διάταγμα έδινε μια
σχετική αύτονομία στούς γραμματείς.307
Ού γραμματείες των προξενείων έπρεπε νά βρίσκονται σέ κατάλληλο μέρος της
προξενικές κατοικίας- έκεί θά έμεναν καί ού γραμματείς.

*Έκτάς άπά τά στέγη, ού πρό

ξενοι ?ιταν ύποχρεωμένοι νά παρέχουν στούς γραμματείς τού προξενείου τους καί τροφή.
Βασικά καθήκον τών τελευταίων αύτων Fjvav νά συντάσσουν τά διάφορα έγγραφα είτε τοϋ

-53προξενείου εετε μελών τής γαλλεκής παροεκεας.’Ακόμη, ού γραμματείς είχαν τήν ευθύνη
■^γεά τήν τήρηση καί ενημέρωση τοϋ αρχείου τοϋ προξενείου.

*Η άρνησή τους να εκτελέσουν

τά καθήκοντά τους έπέσυρε καί μεά όρεσμένη κατά περίπτωση ποενη.300 Ού γραμματείς
διατηρήθηκαν ατά προξενεία της ’Ανατολής σ ’δλο τό δεάστημα ποιί εξετάζομε έδώ.300
’Εκτός από τον μεσθό τους, ού γραμματείς είσέπρατταν όρεσμένη άμοεβη γεά τίς
υπηρεσίες πού προσέφεραν στά μέλη τής παροικίας, ανάλογα με τό είδος τής προσφερόμενης υπηρεσίας. Τό ύψος τής άμοεβής τους όρεζόταν άκρεβώς γεά κάθε περίπτωση καί ήταν
τό ίδεο σέ όλα τά προξενεία. 31 °Αύτόν τον

κανόνα θέλησε νά παραβεΐ ό πρόξενος G.Dubro-

ca, θεωρώντας ότε ού αποδοχές τοϋ γραμματέα τοϋ προξενείου του, εξαετίας τής μεεωμένης κίνησης καί των λίγων εύκαερεών πού παρουσεάζονταν, δέν έπαρκοϋσαν

γεά νά

καλύψουν ούτε τά έξοδα γεά τη συντήρησή του. Γ ε ’αύτό συγκάλεσε, την 1.1.1706, συνέ
λευση τής παροεκίας τής "Αρτας, μέ θέμα την αύξηση των άμοεβών τοϋ γραμματέα.311 *Η
συνέλευση άποφάσεσε νά καθορεσεε τό ύψος των σχετεκών άμοεβών, σύμφωνα μέ τό πνεϋμα
τής Ordonnance de la Marine τοϋ 1681 (κεφ.9,άρθρ.17). Συντάχτηκε λοεπόν ενα τεμολόI
γεο (ταρίφα) γεά 22 δεαφορετεκές περεπτώσεες, από μεσή ρέχρε 10 πεάστρες καί άι*ό 1-2
στεκίνεα. ’Η ταρίφα τοεχοκολληθηκε στό προξενείο, άφοΰ στάλθηκάν αντίγραφα στες άρρόδεες αρχές. *Η ένέργεεα αύτή τοϋ Dubroca προκάλεσε την αντίδραση τοϋ ΕΕΜ, τό οποίο
ύπέμνησε στόν πρόξενο "Αρτας ότε δεν είχαν τό δεκαίωμα, ούτε ό εδεος ούτε ή παροεκία
τής '"Αρτας, νά πάρουν παρόμοεες άποφάσεες* τό ΕΕΜ εστεελε παράλληλα στόν πρόξενο
"Αρτας αντίγραφο τοϋ σχετεκοϋ δεατάγματος τής 15.6.1692.332
Καί αυτές όμως τίς όχε σημαντεκές άμοεβές τους ού γραμματείς τοϋ προξενείου
μας δέν τίς είσέπρατταν πάντοτε χωρίς κόπους καί άρκετη καθυστέρηση. Γεά προστρεβές
των γραμματέων μέ ύδεώτες δέν έχουμζ στοεχεία. Είναε,βέβαεα,πολύ πεθανό νά συνέβαεναν, άφοϋ είναε γνωστό πώς ού Γάλλοε έμποροε καί ναυτεκοε προσπαθοϋσαν μέ δεάφορους
«*
τρόπους νά μη πληρώνουν ούτε τά δεκαεώματα των προξένων. "Εχουμε όμως δύο μαρτυρημένες περεπτώσεες, κατά τίς οποίες τό εδεο τό ΕΕΜ καθυστερεί πολύ, τη μία φορά, η άρνείταε, την άλλη, νά καταβάλεε την άμοεβη τοϋ γραμματέα. Συγκεκρεμένα, ό γραμμ. Mongin,
τό 1741, ζητοϋσε άπό τό ΕΕΜ 48 λ. γεά δύο πρακτεκά (verbaux) πού συνέταξε καί εστεελε στούς Γάλλους πρεσβευτές στην Πόλη καί τη Βενετία, σχετεκά μέ τη ζημεά τοϋ καπετάνεου Patot άπό τούς Δουλτσενεώτες.313 Τό ΕΕΜ άναγνώρεσε τελεκά τό χρέος καί ανέθε
σε στόν πρόξενο Boulle νά τό έξοφλησεε, άπό τά έσοδα τοϋ κότερο στό Μεοολόγγε.
‘Αργότερα, στά 1743, τό ΕΕΜ άρνηθηκε νά καταβάλεε στόν ίδεο γραμματέα 32 λ. γεά τή
σύνταξη εγγράφων σχετεκά μέ την έπεδημόα πανώλης πού είχε πλήξεε κάποεο γαλλεκό καράβε (τοϋ καπ.Eysalenne). Κατά τό ΕΕΜ, τά χρήματα έπρεπε νά ζητηθοϋν άπό τίς ύγ,εεονομεκές άρχές τής Μασσαλίας, παρόλο πού, όπως δήλωνε, ού σχετεκές εεόησεες είχαν ά
μεσο ένδεαφέρον.315
Σημαντεκό έπεσης.^αθήκον των γραμματέων ήταν νά άναπληρώνουν τούς προξένους,
όταν δλεεπαν, καί νά τούς άντεκαθεστοϋν προσωρενά, όταν άποχωροϋσαν ή πέθαεναν, μέχρε την άφεξη τοϋ νέου προξένου.

"Ετσε, 6 γραμμ. Le Prun άνέλαβε καθήκοντα προσωρε-

νοϋ προξένου μετά τον θάνατο τοϋ J.Dubroca καί μέχρε τήν άφεξη τοϋ Boulle. *0 γραμμ.
Mongin άντεκατέστησε τόν πρόξενο Boulle, στά 1742-1743, όταν ό τελευταίος αύτός βρε-

Λ

-54σκόταν στην Αυλώνα χαί στή συνέχευα στη Γαλλία μέ έξάμηνη δδει,α. Τόν ίδι,ο πρόξενο
αντικατέστησε έπίσης, τον Σεπτέμβριο τοΟ 1748, ό γραμμ. Bronde, ενώ τόν πρόξενο Julien άντυχαθυστοϋσε, στα 1767, ό γραμμ. Ange Marc· Δέν έλευψαν βέβαυα χαί ού περιπτώ
σεις, κατά τις οποίες ού γραμματείς διεχδικοϋσαν τό αξίωμα τοΌ προξένου. Χαρακτηρι
στική είναι η περίπτωση τοϋ Brun, ό οποίος, μετά του θάνατο τοϋ J.Dubroca, διεχδιχοϋσε μέ έπιμονή τη θέση τοϋ προξένου "Αρτας* τό αίτημα του πρός τόν πρεσβευτή σιήν Πύλη
τό στήριζε στη γνώση του τής περιοχής χαί τό συνόδευε μέ αποσπάσματα επιστολών από
διαφόρους, έγχωμιαστιχά γιά τό άτομό του.318
Ού πηγές μας παραδιδουυ συχνά τοί ονόματα των γραμματέων τοΟ προξενείου "Αρτας.
*Ωστόσο, δέν μποροΟμε,μέ βάση τα στοιχεία αύτά, νά γνωρίζουμε μέ άχρίβε-ια

τόν χρόνο

πού ό χαθένας τους άνέλαβε ή παρέδωσε τή γραμματεία τοϋ προξενείου. Είναι, λοιπόν αδύ
νατο νά συυταχτεί ένας πίναχας, πού θά έδειχνε τη διαδοχή των προσώπων στή γραμματεία
τοϋ προξενείου "Αρτας χαί τόν ακριβή χρόνο τής υπηρεσίας τοϋ χαθενός. Παρόλα αυτά,
θεωρούμε σκόπιμο νά παραθέσουμε εδώ έναν χρονολογικό κατάλογο337 μέ τά ονόματα των
γραμματέων τού προξενείου "Αρτας πού γνωρίζομε. Σέ υποσημείωση θά παρατίθενται, *οί
αρχειακές ένδεέξεις, χαθώς χαί ού πληροφορίες πού διαθέτουμε γιά τόν καθένα.
- Hierosme Chanteduc: γραμματέας στίς 25.9.1704.318
- Pierre Granier: γραμματέας στίς 28.8.1705, 10.9.1705 χαί 1.10.1705.338
- Silvestre: γραμμ. την 1.9.1705.3^8

^

- Gaspar Noblet: γραμμ. στίς 5.1.1725, 18.6.1726, 28.4.1727, 30.8.1727 χαί 14.2.1728321
- Joseph ή Joseph Ignace Brun: γραμμ. στίς 25.11.\732,27.11.1736 καί 24.12.1738.322
- Jean-Baptiste Mongin: γραμμ. στίς 30.8.1739,29.9.1739 χαί 1.12.1740.323
- Simon Lablache: προσωρ.γραμμ. τήν. 31.10.1739?2**\

:Cr '

- V'*''

- Andre Bronde: προσωρ.γραμμ. την 9.5.1741.325
- Louis Marc: προσωρ.γραμμ. την 21.5.1742.326

“

- Ange Marc: ονομάστηκε προσωρινός γραμμ. μετά τόν θάνατο τοϋ Mongin (9.2.1748)* υπη
ρέτησε πρίυ ώς γραφέας (ecrivain) στό προξενείο* ώς γραμμ. συντάσσει, τό πρακτικό
άπογραφής των υπαρχόντων τοϋ Mongin.327
- Louis Curet: γραμμ. την 31.3.1750.328
- Francois Carbonnel:

προσωρ.γραμμ. τήν 27.6.1740* γραμμ. την 20.9.1753.328

- Jean Petit: προσωρ.γραμμ. την 21.4.1756.330
- Jean Tabaret: προσωρ.γραμμ. την 15.4.1768.331
- Antoine Adam η Adaini: γραμμ. την 20.7.1768 χαί προσωρ.γραμμ. τήν 12.9.1775.33^
* Ange Ailgustin Christin: γραμμ. στίς 14.12.1773 καί 24.1.1774.333
- Etienne Maisse: προσωρ.γραμμ. την 14.12.1773* γραμμ. την 16.5.1774.331<
- Martelly: προσωρ.γραμμ. την 16.9.1775.335

2. Ού διερμηνείς
Είναι, βέβαια γνωστά ό ρόλος καί τά καθήκοντα των διερμηνέων ατά γαλλικά προ
ξενεία τής *Ανατολής.338 *Η παρουσία τους σ'αύτά ίταν ασφαλώς απαραίτητη, γιατί γνώ
ριζαν τη γλώσσα καί τήν πρακτική κάθε περιοχής τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας."Ετσι,

ι

-55ή χρησυμότητά τους στίς επίσημες έπαφές τών προξένων μό τίς τοπυκές αρχές καθώς καυ
'στύς δοσοληψίες τών Γάλλων εμπόρων καί ναυτυκών μέ τοάς ντόπυους είναι, αυτονόητη.
Στά μεγάλα προξενεία (Κωνσταντυνοάπολης, Σμάρνης, Θεσσαλονίκης κλ.) υπήρχαν
πολλοί δυερμηνείς, μέ μυά όρυσμένη ύεραρχία. Στίς θέσευς αυτές χρησυμοπουοϋνταν Γάλ
λου, ου οποίου γνώρυζαν τήν τουρκυκη γλώσσα, συνήθως πρώην τρόφυμου (enfants de langue) τής γνωστής σχολής των Καπουτσίνων τής Πάλης.337 Χρησυμοπουοϋνταν δμως καί ντό
πιου* κυρίως ''Ελληνες (αλλά καί 'Εβραίου). *Η παρουσία των τελευταυων αυτών, των

Ελ

λήνων, ένδυαφέρευ ύδυαίτερα τήν ερευνά μας. 'Η άποψη τοΰ ΕΕΜ, τουλαχυστο στυς αρχές
τοΟ 18ου αύ., ήταν νά μη χρησυμοπουοΌνταυ ντόπυου διερμηνείς στυς επυσημες επαφες με
τίς τουρκυκές αρχές, γυατί α) δέν μετέφραζαν πυστά, απο <ροβο, καυ β) δεν ήταν αφοσυωμένου στην υπηρεσία τής Γαλλίας, αλλά ένδυαφέρονταν μάνο νά εξασφαλυσουν την προστα
σία της καί νά μή πληρώνουν έτσυ χαράτσυ στους Τοάρκους.333 Τά ΕΕΜ είχε τη γνώμη, οτυ
ου υπηρεσίες των ντόπυων δυερμηνέων θά ήταν περυσσάτερο χρησυμες στοάς Γάλλους εμπό
ρους καί ναυτυκους.339
Στό προξενείο "'Αρτας όύ πηγές δέν αναφέρουν την ύπαρξη έμμυσθου Γάλλους δυερμηνέα. Τά σχετυκά καθήκοντα άσκοϋσαν ντόπυου,' ύδυαίτερα

Ελληνες. Βέβαυα ου προξένου

"Αρτας δέν άντυμετώπυζαν καμυά δυσκολία νά βρουν κατάλληλους ανθρώπους γυ αυτή τή θέ
ση. *Η προστασία τής Γαλλίας στοάς ντάπυους δυερμηνείς καί τα συνακάλουθα ευδυκα
προνόμυα ήταν ένας ακατανίκητα δελεαστυκάς λόγος.
Ου πληροφορίες των πηγών στηρίζουν την υπόθεση οτυ ου Γάλλου πρόξενου

Αρτας

χρησυμοπουοϋσαν περυσσότερους από έναν ντόπυους ^υερμηνευς.31*9 Τα ονοματα των δυερμηνέών Σπυρ. Παπαδόπουλου καί Κων. Βλαχουτση άναφέρονταυ συχνά.3*1*

Ακβμη συχνότερα συ

ναντούμε σ*αύτη τη θέση μέλη της γυαννυώτυκης ούκογένευας των Μαρουτσηδων. Τυ θέμα θα
μδς άπασχολήσευ περυσσάτερο, δταν θά γόνευ λόγος γυά τίς σχέσευς των

Γάλλων τής

τας μέ τους "Ελληνες, καί εύδυκότερα γυά τους έκεί προστατευομενους τής Γαλλίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

A*

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

(NATION)

’Εκτός από τούς άξυωματούχους-ύπαλλήλους των γαλλικών προξενείων τ^ς'Ανατο
λές,γυα# τούς όπούους έγυνε ήδη λόγος, στύς δυάφορες σκάλες ύπέρχαν καύ άλλου Γάλ
λου: έμπορου, γυατρου, τεχνύτες, ναυτυκού, ου όποϋου ευτε έμεναν έκεϋ έγκαταστημένου μέ δυάφορες ύδυότητες ευτε ήταν περαστυκού γυά ύποθέσευς τους.1 Αύτού όλου άποτελοϋσαν τη γαλλυκή παρουκύα (nation).2 'Η σημασύα τές παρουκύας είναυ βέβαυα
αύτονόητη. 0ά μπορούσαμε, γενυκεύοντας καύ άπλουστεύοντας κάπως, νά ποϋμε δτυ αύτή
προσδυορόρυζε καυ τήν ύπαρξη τού προξενεύου."Αλλωστε ου πρόξενου η υποπρόξενου δέν
ήταν παρά "consuls (η vice-consuls) de la nation fra^aise" στύς δυάφορες σκάλες.
Ου περυσσότερες παρουκύες τές ’Ανατολές, καυ υδυαύτερα στύς μεγαλύτερες καυ
σημαντυκότερες σκάλες,^ ήταν, οργανωμένες σέ σώμα, τό "corps de la nation", πφύ τό
αποτελούσαν ου Γάλλου έμπορου τές σκάλας. Είχαν υδυαυτερο ταμευο, τοΟ δπούου τά έ
σοδα προέρχονταν άπό τύς επυβαλλόμενες κάθε φορά έκτακτες εύσφορές των μελών καυ
από τά τέλη πού πλήρωναν τά γαλλυκά καράβυα. Τό ταμεύο αύτό κάλυπτε δυάφορα έξοδα
τέ5 σκάλας, δπως μυσθοδοσύες, δώρα πρός τύς τοπυκές αρχές κλ. Ου οργανωμένες αύτές
nations εξέλεγαν κάθε χρόνο δύο άντυπροσώπους, τούς deputes, μέ τά ακόλουθα καθή
κοντα: 1) Νά συνοδεύουν τόν πρόξενο, μαζύ μέ τούς άλλους έμπορους πού άποτελούσαν
τό "corps de la nation", στύς έπύσημες έμφανύσευς του καύ υδυαύτερα στύς άκροάσευς
πού του παραχωρούσαν ου τοπυκές τουρκυκές άρχές. 2) Νά βοηθούν τόν πρόξενο στύς
συνελεύσευς πού συγκαλοϋσε. 3) Νά εΰσπράττουν τά τέλη πού έπυβάλλονταν στά γαλλυ
κά καράβυα γυά τήν έξόφληση των χρεών τές παρουκύας καύ τήν άντυμετώπυση τώυ ^ακτυκών εξόδων της σκάλας. 4) Νά προβαύνουν, παρουσύα τού προξένου, στήν έκκαθάρυση των εσόδων άπό τό προξενυκό. 5) Νά πληρώνουν τά δυάφορα έξοδα, ύστερα άπό άπόφαση τής συνέλευσης τές παρουκύας καύ σχετυκή έντολή τοΟ προξένου. 6) Νά φροντύζουν γυά τή φύλαξη τού ταμεύου τές παρουκύας σέ ύδυαύτερο χρηματοκυβώτυο, πού βρυσκόταν μέσα στήν προξενυκή κατουκύα*

άπό τό χρηματοκυβώτυο αύτό ου deputes θά κρα

τούσαν τό ένα άπό τά τρύα κλευδυά. 7) Νά τηρούν »αταστάσευς εισπράξεων. 8) Νά συν
τάσσουν καύ νά υποβάλλουν στό ΕΕΜ καταστάσευς έσόδων. 9) Νά φροντύζουν, τέλος, γυά
τή σωστή άνταλλαγή τών δυάφορων νομυσμάτων. Στύς μεγάλες σκάλες μάλυστα ου άντυπρόσωπου τές παρουκύας ευσέπρατταν καύ όρυσμένη άμουβή.1*
Στύς συνελεύσευς τού "corps de la nation" , ου όπούες άποτελούσαν τό'άποφασυστυκύ δργανο γυά τήν έπύλυστ δυάφορων προβλημάτων τές σκάλας, είχαν δυκαύωμα νά
παύρνουν μέρος μόνον οΰ Γάλλου έμπορου.

'Από τό 1731 μάλυστα όρύστηκε δτυ τό δυκαύ-

ωμα αύτό τό είχαν μερύκού μόνο έμπορου, τών όπούων 6 τζύρος ξεπερνούσε τύς 3.000
πυάστρα γυά τύς μεγαλύτερες σκάλες ή τύς 2.000 π. γυά τύς άλλες (έκτός άπό τήν Κύ
προ,δπου τό δρυο ήταν 1.500 π.).5
Στήν "Αρτα, παρόλο δτυ μαρτυρευταυ ή παρουσύα μόνυμα έγκαταστημένων Γάλλων,
τών όπούων ό άρυθμός έπούκυλλε κατά καυρούς, δέν ύπέρχε οργανωμένο

"corps de la

-58nation" ούτε καί αερετοί άντεπρόσωποε τής παροεκίας (deputes). #Αναφορές μάλεστα
των προξένων J.Dubroca καί L.Boulle μας βεβαεώνουν δτε σέ δρεσμένες στεγμές δεν
υπήρχε εκεί ούτε ένας Γάλλος έμπορος η άκόμη καθόλου γαλλεκή παροεκεα.8 Οε μαρτυ
ρίες των προξένων αύτών θά μποροϋσαν νά κρεθοΟν ύπερβολεκές η άκόμη δτε εξυπηρε
τούσαν προσωπεκά τους συμφέροντα. *Η μαρτυρία πάλε τοϋ 1737 θά έπεβεβαεωνε έμμεσα
τες παραπάνω αναφοράς, άφοϋ δέν άυαφέρεε κανόναν έμπορο η άλλον Γάλλο στήν "Αοτα
σ'δλο το δεάστημα άπό το 1698 ώς τό 1736, άν δέν έκανε λόγο άποκλεεστεκά γεά τούς
καταγόμενους άπό το Languedoc.7 Σάν ύπερβολεκή άκόμη μποροϋμε νά θεωρήσουμε τήν
άποψη του ύπουργοϋ Ναυτεκών de Praslin, ό δποεος στά 1764, λίγο μετά τήν άπουτασία
τοϋ προξένου Boulle, άνέφερε δτε "il n'y a aucun franqois dans cette partie de la
Turquie".8 Κε αύτό, γεατε λίγα χρόνεα αργότερα, γύρω στά 1770, μεά άλλη κατάσταση
πού άπαρεθμοΟσε τούς Γάλλους στες δεάφορες σκάλες εκανε λόγο γεά τήν παρουσία 65
Γάλλων στήν πεμεοχή "Moree et Albanie" .8 Γεγονός δμως εδναε δτε στήν "'Αρτα δέν
ύπάρχεε οργανωμένη παροεκία. "Εμμεσα αλλά σίγουρα μας τό βεβαεώνεε ή άπουσεα των
deputes.*0
*Ωστόοο, καί στο προξενείο "Αρτας γίνονταν συνελεύσεες (assemblies), τύς ο
ποίες συγκαλοϋσε ο πρόξενος η καε δ αναπληρωτής του. Σ ’αύτές τες συνελεύσεες συμ
μετείχαν τόσο οε έγκαταστημένοε έκεε Γάλλοε, δσο καε περαστεκοί άπό τήν περεοχή
καπε-τάνεοε, ακόμη καε "Ελληνες προστατευόμενοε. Τέτοεες συνελεύσεες μαρτυρουνταε
οε έξής: α) Στες 18.12.1705 συγκλήθηκε συνέλευση άπό τον πρόξενο G.Dubroca μέ θέμα
τήν άδεκη σύλληψη καε σκληρή τεμωρία άπό τούς Τούρκους τοϋ γραμματέα P.Granier.*Αποφασεστηκε νά δεαμαρτυρηθοϋν στον Γάλλο πρεσβευτή στήν Πύλη, στέλνοντας προς τον
σκοπό αύτόν εέδεκό ταχυδρόμο. Στή συνέλευση ήταν παρόντες ο πρώην πρόξενος Pellissier, δ έμπορος G.Aubert καε δ patron (καπετάνεος-εδεοκτήτης καραβεοϋ) Barthelemy
Allemand.11 β) Στες 24.2.1706 συγκλήθηκε συνέλευση άπό τον εδεο πρόξενο, μέ θέμα
τήν άρνηση τοϋ καπ. L.Audibert

νά πληρώσεε έκτακτη εεσφορά 200 πεάστρων, ή δποεα

είχε έπεβληθεί μέ άπόφαση τής προηγούμενης συνέλευσης τής 26.12.1705.
κε τώρα νά άναφερθεε τό θέμα στον υπουργό Ναυτεκών Pontchartrain

’Αποφασεστη-

καε νά έξουσεο-

δοτηθεε δ πρόξενος νά δανεεστεε άπό ντόπεους τό σχετεκό ποσό. Παρόντες στή συνέ
λευση οε Pellissier

καε' Aubert.12 γ) Στες 28.4.1727 δ πρόξενος J.Dubroca συγκάλε-

σε συνέλευση, στήν δποεα άποφασεστηκε νά πληρώνεται πελότος στήν Πρέβεζα, δ οποίος
θά περνοϋσε μέ άσφάλεεα τά γαλλεκά καράβεα άπό τήν είσοδο τοϋ κόλπου. Παρόντες οε
καπετάνεοε P.Guyot,Μ.Piston,A.Yeard,Fr.Ollivier καε δ παλαεός καπ.Ant.Ollivier.13
δ) Στες 10.10.1738 δ γραμματέας τοϋ προξενείου Brun συγκάλεσε συνέλευση, στήν δποεα
άποφασεστηκε νά κληθεί άπό τή Βόνετσα δ pire G a r d i e n ^ d νά τελέσεε μνημόσυνο τοϋ
J.Dubroca (είχε πεθάνεε στίς 6.1C.1738)’ ακόμη η συνέλευση άποφάσεσε νά πουληθοϋν
τά τρόφεμα πού βρέθηκαν στήν προξενεκή κατοεκία καε νά δοθοϋν τά χρήματα στούς κληρονόμους τοϋ Dubroca. Παρόντες ό έμπορος

P.Roubaud,0 καπ.Fr.Ollivier, δ γραφέας

(ecrivain) ενός καραβεοϋ Fr.Mathieu Andre καί δ “Ελληνας Const.Vlaccuzzi (Βλαχούτσης).11* ε) Στες 13.10.1738 δ εδεος γραμματέας τοϋ προξενείου συγκάλεσε συνέλευση
γεά νά καταγραφοϋν τά υπάρχοντα τοϋ προξένου J.Dubroca. Παρόντες οε P.Roubaud,

-59^r.Mathieu Andre,Con.Vlaccuzzi,Nicole Teodoxiou (N.Θεοδοσίου),Dimitri Conffina (Δ.
Κοφενας) χαε Joanny papa Teodory ( 'ΐ.Ιϊαπαθεοδώρου η ’I.Θεοδώρου τοΟ παπα η ’ΐ.τού
παπα Θεοδώρου).15
’Ασφαλώς οέ παραπάνω πέντε περεπτώσεες δέν θά εϊναε καί οέ μοναδεχές. "Αν
είχαμε στά δεάθεσά μας τά χατάστεχα (Registres καί Minutes) τοΟ προξενείου, θά μπο
ρούσαμε νά έπεσημάνουμε πολύ περεσσάτερες. ’Ωστάσο χαε αύτές οέ λίγες περεπτώσεες
είναε άρχετές νά μας οδηγήσουν στά συμπέρασμα δτε στά προξενείο "Αρτας γίνονταν συνελεύσεες γεά δεάφορα θέματα, τά οποία άφορούσαν τάν έχεί γαλλεκά παροεκία. Δέν 7\~
ταν βέβαεα οε αύστηρά καθορεσμ’ε'νες συνελεύσεες τοΟ corps de la nation. Θά μπορού
σαμε, μέ τά σημερενά μέτρα, νά τες χαρακτηρίσουμε σάν άτυπες συγχεντρώσεες μέ την
πρωτοβουλία τοΟ προξένου η τοΟ αναπληρωτή του, στες οποίες δεχαεοϋνταν νά λάβουν
μέρος Γάλλοε έμποροε χαε χαπετάνεοε, καθώς καί ντάπεοε προστατευάμενοε.
’Εκτάς άπά τες παραπάνω συνελεύσεες, μεά άλλη πηγά πού μας πληροφορεί γεά
τάν παρουσία Γάλλων (έμπορων η μέ άλλες εδεάτητες) στάν "Αρτα είναε οέ αδεεες μεI

τάβασης καί παραμονές (certificats de residence), τες οποίες χορηγούσε το ΕΕΜ?1®
’Η αδεεα αυτά, δπως είναε γνωστά, άταν απαραίτητη προϋπόθεση γεά νά μεταβεε κανείς
χαε νά έργαστεί στες σκάλες τάς ’Ανατολές, παράλο πού ή παραβίαση των σχετεχών
δεαταγών άταν αρκετά συχνά-17 Μέ τον χαερο, το ΕΕΜ έπαερνε αύστηρά μέτρα, γεά νά
προστατευτεί το τάσο ζωτεκο έμπορεο της ’Ανατολές άπά ανίκανους η τυχοδεώκτες,άλλά
χαί άπο έχείνους πού δέν άταν αρεστοί ατούς Μασσαλεώτες μεγαλέμπορους τού ΕΕΜ.1®
Είναε επίσης γνωστά ή απόφαση νά περεορεστεε σε μεά δεκαετία το δρεο παραμονής των
Γάλλων έμπάρων στάν 'Ανατολά,1®

ή αντίδραση τού ΕΕΜ20 καί δ καθορεσμος του ορίου

αύτοϋ στά 15 καί μετά πάλε στά 1 0 ‘χρονεα.21 Τέτοεες λοεπον άδεεες, πού δάθηχαν άπά
τά ΕΕΜ σέ Γάλλους εμπάρους νά εγκατασταθούν στάν "Αρτα η την περεοχη της, έπεσημά<»
ναμε τίς έξης: α) Στά 1729 δάθηχε αδεεα γεά τά Salona en Albanie στον Andre Aubert,negociant,γεά“ τοΟ Melchior

καί της Clere Fabry,άπά τά Malijeay,diocese de

633ΐ,ήλεκίας περίπου 31 έτών.22 β) Στά 1731 δόθηκε αδεεα γεά τάν "Αρτα στον Antoi
ne Icard,negociant,γεά τού Frangois καί της M.Prepaud^o' τη La Ciotat ,ηλεκεας
37 έτών.23 γ) Στά 1739 χορηγήθηκε αδεεα γεά την "Αρτα στάν Cesar Bonnet,γεά τοΟ
Pierre χαε τβς Jeanne d ’Estienne,άπά την Αχχ,ηλεχίας 40 έτών. Θά πηγαενε έκεί ώς
υπάλληλος (commis) τοϋ Boulle, ο οποίος είχε ονομαστεί πρόξενός "Αρτας.214 δ) Στά
1780 δάθηκε αδεεα γεά τάν "Αρτα στάν Nicolas Roque,γεά τοΟ Frangois χαε της Marie
Jouy,axo' τάν Carcasson( ;) ,ηλεκεας περίπου 36 έ τ ώ ν . Ό Roque βρεσκάταν ηδη στάν"Αρτα,
δπου δεεύθυνε τον έμπορεκά οίκο τοΟ Lasalle, μέ τες ένέργεεες καί τάν έγγύηση τού
οποίου χορηγήθηκε καί ή παραπάνω αδεεα.25
Γνωρίζομε ακόμη, δτε στην "Αρτα βρίσκονταν, στά 1744, οέ Frangois Carbonnel,
commis ,άπά τά La Ciotat*, Victor Grenet ,chirurgien ,άπά τά Martigues,

καθώς καί ό

Mongin, γραμματέας τού προξενείου. Γεά τούς δύο πρώτους 6 πράξενος Boulle είχε ζητάσεε, ύστερα άπο έντολά τού υπουργού Maurepas, ά5εεα παραμονής, ένώ γεά τάν Mon
gin πίστευε δτε δέν ίταν άπαραίτητη.2® Πραγματεχά τά ΕΕΜ,στη συνεδρία της 11.2.
174527άποφάσεσε νά έπετραπεί η παραμονά στάν "Αρτα τών Grenet καί Carbonnel, γεά

n
60,,τούς οποίους έστευλε στέν Boulle τέ σχετυκέ αδευα. Τέ ΕΕΜ συμφωνοΟσε έπέσης με τέν
άποψη δτυ δέν 7\ταν άπαραυτητη ή άδευα γυά τέν γραμματέα Mongin.28 Στέ μεταξύ, δ
Grenet είχε άναχωρέσευ γυά τέ Γαλλία καί ό Boulle έπέστρεψε στέ ΕΕΜ^τέν αδευα παρα
μονές του.28 Τέλος, μαθαένουμε δτυ δ υποπρόξενος Μεσολογγίου Jullien υποχρέωσε τον
γυατρέ Negrel,o όποΕος δέν είχε άδευα παραμονές, να έπυστρέψευ στέ Γαλλία. βΗ ένέργευα τοΟ ύποπροζένου έπυδοκυμάστηκε άπο τέ ΕΕΜ, τέ δποΕο μάλυστα καέ κατέβαλε τέν
άξέα των ναύλων.38
Μυά τελευταία, άλλα δχυ λυγέτερο άξυέλογη, πηγέ, πού μ&ς πληροφορεΕ γυά τέν
παρουσύα Γάλλων στέν 'Αρτα η μας έπυβεβαυώνευ τύς πληροφορύες άλλων πηγών, εδναυ
οδ έπυστολές τών προξένων χαύ τά αντέγραφα άπο τά κατάστυχα του προξενεέου. Χάρη
στέν πηγέ αύτέ μαθαένουμε δτυ: Στά 1704 ζοΟσαν στέν 'Αρτα οδ G.Aubert χαέ L.Baya,
Γάλλου έμπορου,οδ όποΕου προσυπέγραψαν μυά κατάσταση εξέδων τοΟ προξ.ΡθΙΙϊθεΐθΓ .31
Στά 1706, οδ Γάλλου πού βρέσχονταν στέν 'Αρτα (Pellissier,πρώην πρόξενός,Ρ.Granier,
γραμματέας ,Gasquy καέ Audibert ,καπετάνυου) υπέβαλαν αυτημα στον πρεσβευτή του,ς νά
δυευθετηθευ μυά υπόθεση τοΟ συμπατρυώτη τους G.Aubert.32 Στά 1739, οδ εμπορου*Ρ.
Roubaud άπο τέν Toulon

καέ Fr.Carbonnel,άπέ τέ La Ciotat,υπέγραψαν ώς μάρτυρες

τέν κατάθεση τοΟ ύποπροξένου Αυλώνας S.Lablache.33Την υδυα χρονυά, δ πρόξενός BoulΙβ,πληροφορησε το ΕΕΜ

δτυ είχε πεθάνευ στην Αύλώνα ό Γάλλος βαρελοπουύς J.Durand,

άπέ τέ Cassis.34 Στά 1741 πέθαναν στέν "Αρτα οδ καπ.Ant.Carbonnel καέ J.-B.Galline.35 Στά 1743, δ Boulle άνέφερε στον υπουργέ δτυ ου μονού Γάλλου της 'Αρτας ίταν
δσου έμεναν στέν προξενυχη κατουκέα: ό γραμμ.Mongin,δ commis Andre Bronde
Μασσαλέα, δ commis Fr.Carbonnel,ό commis (στά Γυάννενα) L.Marc χαέ δ J.Rebul
το Annot

άπέ τέ
άπο

της Προβηγχέας,γυατρές στην 'Αρτα.36 Στές 19.2.1748 ό Boulle θεώρησε άν-

τέγραφο άπέ τά κατάστυχα του προξενεέου μέ τέν άπογραφέ τών ύπαρχέντων τοΟ γυατρου
N.Roustang,o δποΕος είχε πεθάνευ στέν Αύλώνα.37

Στά 1762 υπογράφουν ώς μάρτυρες τέ

πρακτυκο άπογραφές τών ύπαρχέντων του Leonard Deliege,δ δπουος είχε πεθάνευ στά
Γυάννονα στές 25.3.1762,0 Δημητρυος Βλαχούτσης,έμπορος άπέ τά Γυάννενα,δ Jean Bardon άπέ τέ Montpellier,ύπάλληλος στέ έργοστάσυο του L.Badin

χαέ ό ύποπρέξενος της

Νεάπολης Bortolo Piazzoni.38 Στά 1772 υπέγραψαν ώς μάρτυρες την κατάθεση τοΟ καπ.
Daniel δ έμπορος στέν 'Αρτα Michel Blanc καέ ό πατήρ Joseph Maria Odierna.38 Τέλος,
μέ άφορμέ τέν άπαέτηση τών Βενετών νά καταβάλλεταυ τελωνευακές δασμές στέν Πρέβεζα,
μαθαένουμε δτυ στά 1775 ζοϋσε χαέ έμπορευέταν στέν 'Αρτα ό Γάλλος Lasalle.40
*Η λεπτομερές άπαρέθμηση ονομάτων καέ στουχεέων προερχέμενων άπέ τές παραπά
νω χατηγορέες τών πηγών, παρέλο πού άποβαυνευ σέ βάρος τές συνοχές τές έργασ'έας μας,
νομίζομε δτυ ίταν απαραίτητη. Σέ έπέμενα κεφάλαυα θά έχουμε τέν εύκαυρέα νά άναφερθοΟμε στούς Γάλλους πού εμπορεύονταν η δημυούργησαν έπυχευρέσευς στέν Ά ρ τ α καέ τέν
περυοχέ της. Προθεσέ ν/άς εδώ ίταυ νά άποδείξουμε δτυ ύπαρχε γαλλυκέ παρουκυα στέν
Άρτα, η δποέα δμως δέν Αταν οργανωμένη σέ σώμα, σύμφωνα μέ τές σχετυκές νομοθετυχές ρυθμέσευς.
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θί συνθήκες τής ζωής των Γάλλων στές σκάλες τής ’Ανατολής είναι, γνωστές·

|

είδυχοέ μελετητές έχουν ασχοληθεί μέ το' θέμα χαέ το' φώτυσαν άπο' δυάφορες

jl;

πλευρές.1,1 ’Εδώ θά δυερευνήσουμε ίδυαέτερα τές συνθήκες τής ζωής των Γάλλων στό προ- j;
ξενεϋο

τής "Αρτας. Συγχεχρυμένα, θά μδς απασχολήσουν ή προξενυχή χατουχέα, η θρη-

|]·

σκεέα,

ή ύγεέα, οί τελετές, η ένδυμασέα χαέ ή πνευματυχή ζωή των Γάλλων τοΟ προξε-

|

νείου μας.

α) *Η π ρ ο ξ ε ν ι κ ή κατουκία.
Κέντρο τής ζωής των Γάλλων τής "Αρτας ήταν, όπως χαέ στές άλλες σκάλες, ή
προξενυχή χατουχέα

(maison consulaire).**2 Έ χ ε ΰ είχαν τά γραφεία τους χαέ χβτου-

χοΟσαν οί πρόξενου χαέ οί γραμματείς. Σ ’αύτή γένονταν οί συνελεύσευς χαέ ου γυορταστυχές έχδηλώσευς. Στον περίβολό της βρυσχόταν τά λατυνυχό παρεχχλήσυ. Στην προξε
νυχή χατουχέα έβρυσχαν χαταφύγυο χαέ στέγη οί περαστυχοέ Γάλλου έμπορου χαέ ναυτυχσέ, οί λυποτάχτες άπο τούς Βενετοάς, άχάμη χαέ ντόπυου. "Οπως άναφέρθηχε άλλωστε,
η έλλευψη χατάλληλου ουχήματος στή Σαγυάδα ήταν ό βασυχάς λόγος τής μεταφοράς τής

*

έδρας τοΟ προξενείου.43
Δέν γνωρέζουμε ποΟ άχρυβώς έμεναν οί πρώτου τρεΰς πρόξενου "Αρτας, οί Β.
Gamier, H.Pellissier χαέ G.Dubroca.

’Υποθέτουμε δτυ θά νοέχυασαν χάπουο οίκημα,

πού οί χώρου του θά είχαν χρυθεΰ χατάλληλου γυά νά έξυπηρετήσουν τές ανάγκες τοϋ
προξενεέου. Γνωρέζουμε πάντως δτυ τό οίκημα αυτό βρυσχόταν χάπου στήν τότε περυοχή
τής πόλης χαέ μάλυστα στές χεντρυχότερες χαέ πυό πολυσύχναστες συνουχέες της.*4**
’Ωστόσο, η χατουχέα των προχατόχων του δέν ίχανοπουοΟσε τόν πρόξενο J.Dubroca, ό οποίος, στά 1730, σχεδέαζε νά μεταχομέσευ, χυρέως γυά λόγους ύγεέας, σέ
μυά ύγυευνότερη περυοχή, "a une des extremities de la ville", μέ χαθαρό αέρα χαέ ώραέα θέα. "Ετσυ, δταν ξεσποΟσαν οί έπυόημέες, πού δέν ήταν καθόλου σπάνυες, 6 πρό
ξενος αυτός δεν θά αναγκαζόταν νά χαταφεύγευ στά βουνά, αλλά θά μποροΟσε νά παραμε'νευ στο σπυτυ του ασφαλής.

’0 J.Dubroca λουπόν άποφάσυσε, με δυχά του άποχλευστυχά

έξοδα,νά χτέσευ ένα τέτουο οίκημα, πού δε'ν θά ήταν δμως έτουμο πρέν άπο τόν Μάρτυο
τοΟ 1730. ’Ασφαλώς ή δαπάνη θά ήταν σημαντυχή' ή έλπέδα δμως νά ξαναβρεϋ έτσ,υ τήν
ύγεέα του χαέ ή απόφαση νά μεένευ στήν "Αρτα έχαναν τόν πρόξενο αυτόν νά δυαθέσευ
τά χρήματα γυά τήν αγορά τοΟ ουχοπέδου χαέ τήν κατασκευή τοΟ οίχήματοςΛ3
’Από μεταγενέστερη αλληλογραφία πληροφορούμαστε δτυ ό J.Dubroca πραγματοποί
ησε τό σχέδυό του. Μετά τόν θάνατό του (6.10.1733), οί κληρονόμου του πρόβαλαν τήν
άπαέτηση νά είσπράξουν τόσο τήν άξέα τών προμηθευών πού υπήρχαν στην προξενυχή χα
τουχέα κατά τόν θάνατο τοΟ προξένου αύτοϋ (περέπου 29.500 άσπρα), δσο χαέ ποσό
693 λυρών χαέ 15 σολδέων γυά ένοέχυυ 9

μηνών χαέ 8 ημερών, δσο δηλ. εμευναν οί άντυ-

χατασΐάτες τοΟ J.Dubroca (Brun xaiDeflandres) ,με'χρυ τήν άφυξη τοΟ Boulle.46

Λ

-62Είναι. ένέιαφόρον νοί παρακολουθήσουμε τήν τιίχη τοΟ σπυτυοΟ αύτοΟ μετά τόν θά
νατο τοΟ πρώτου ίδυοκτότη του. "Ηδη 6 J.Dubroca, γι,ά νά έζοφλόσει, xpefn του, είχε
άρχυ'σευ δυαπραγματεόσει,ς μό χόν έπυτυμο δεερμηνόα τοΟ προξενείου Χριστόδουλο Μαροότση, 6 onoCos ένδιαφόρθηχε γι,ά τόυ αγορά χοΌ οΰχτΐματος. Είχε συμφωνηθευ μάλυστα τομό 1 .000 τσεχενεών, καθώς καδ ό δρος vbf έξακολουθδσεε νοί χρησεμοποεεεταε τδ σπδτε
γεά κατοεκδα των Γοίλλων προξένων "Αρτας, οε οποϋοε θοί πλδρωναν στδν Μαρούτση 200
πεάστρα τον χρδνο. *0 θοίνατος δμως τοΟ J.Dubroca δέν έπέτρεψε τδν ολοκλήρωση τής
συμφωνίας.1*7 ’Αντδθετα, 6 πρδξενος Julien μδς βεβαεώνεε δτε δ Μαρούτσης είχε αγορά
σει, τδ σπδτε δσο άκδμη ζοΟσε δ Dubroca.*40 Τδ πεθανδτερο είναι, πώς τδ σπδτε περεήλθε
τελεχά στδν χατοχδ τοΟ Μαρούτση. Είναι, δμως σδγουρο, δτε ο γεαννεώτης μεγαλέμπορος,
"ayant gagne des sommes immenses sous la protection du Roy11, παραετδθηκε άπδ τά δεχαεώματά του πάνω στδ σπδτε αύτδ ύπέρ "τοϋ Γάλλου βασελεα". "Ετσι, η maison consulaire, τδν δποδα είχε φτεάξεε ό J.Dubroca, έγινε δημδσεο κτήμα των Γάλλων καδ εξα
κολούθησε νά στεγάζει, τδ γαλλεκδ προξενεεο "Αρτας.*40

,

Μεά έκθεση τοΟ προξένου Boulle, τοΟ 1752, μας έπετρέπεε νά δεαμορφώσουμε
χάποεα γνώμη γεά τδν κατοεκδα των Γάλλων προξένων "Αρτας. 'Αρεθμοϋσε 25 δεαμερδσματα (appartements: τδ πεθανδτερο δωμάτεα), έκτδς άπδ τδ παρεκκλήσι,, καδ περεβαλλδταν
άπδ αύλδ καδ κήπο.

’Ακδμη, ήταν εφοδιασμένη μέ τέσσερα μεκρά χανδνεα, τά όποϋα χρη-

σεμοποεοΟνταν σέ δεάφορες γεορταστεχές έχδηλώσεες. Κατά τδ μαρτυρδα Γάλλων καπετά
νιων πού φιλοξενήθηκαν έκεε, η προξενεκδ κατοεκδα στδν "Αρτα ίταν "une de plus bel
les et de plus vastes q u fil y ait dans tout le Levant11.50
"Οσο γι,ά τδ ύπηρετεκδ προσωπεκδ τής τεράστιας, γι,ά τδν εποχή, αύτής χατοεκδας, λδγα μδς εϊναε γνωστά. Ξέρουμε μδνο πώς τουλάχεστο δύο άτομα ανήκαν στδν προ
σωπεκδ ύπηρεσδα τοϋ προξένου.51 Θά πρέπει,'ασφαλώς νά υπήρχε καδ άλλο προσωπεκδ^ ί
σως αρκετά πολυάρεθμο, τδ δποεο, άν δέν έμενε μδνεμα εκεΕ, τουλάχεστο κατά τδ 6εάρκεεα τής ημέρας ασχολούνταν μέ δεάφορες έργασδες (καθαρεδτητα,κουςδνα κλ.)."Αν άληθεύεε η ύπδθεση αύτδ, τδ ύπηρετεκδ προσωπεκδ τής maison consulaire των Γάλλων στδν
"Αρτα θά πρέπεε νά άποτελοϋνταν, κατά τδ μεγαλύτερο μέρος του, άπδ ντδπεους, άνδρες
καδ γυναίκες.52
Αύτδ ή πολυτελδς καδ έπεβλητεκδ κατοεκδα θά είχε ασφαλώς την ανάλογη έπδπλωση καδ θά ?|ταν έφοδεασμένη μέ τά κατάλληλα σκεύη. Μεά άμυδρή εεκδνα γεά τδ έσωτερεχδ της μδς δδνουν τά πραχτεχά άπογραφής των ύπαρχδντων των προξένων J.Dubroca
καδ L.Boulle.55 Πεδ άμεση δμως είναε η εντύπωση πού σχηματδζεε κανεδς άπδ τδς περεγραφές τών γεορταστεχών εκδηλώσεων πού γδνονταν στδν προξενεκδ κατοεκδα μέ τδν εύκαερδα δεαφορων γεγονδτων, καθώς καδ άπδ τδς σχετεκές εεδδσεες τής προζενεκής άλληλογραφδας.
Γνωρδζουμε λοεπ$ν δτε στδν προξενεκδ κατοεκδα ύπήρχαν χωροε δπου οε Γάλλοε
έμποροε μποροΟσαν νά αποθηκεύουν τά έμπορεύματά τους.

"Λλλοε χωροε χρησδμευσαν γεά

τδν άποθδκευση καδ συντδρηση αρκετά μεγάλων ποσοτδτων άπδ είδη δεατροφής, τά δποεα
θά ήταν αρκετά νά καλύψουν τδς άνάγκες τ3ν ένοδκων γεά μεγάλο χρονεχδ

δεάστημα,

γεατδ, δπως θά δοΟμε, δέν έλεεπαν ούτε οε έπεδημδες ούτε οε ταραχές. ’Ακδμη θά πρέ
πεε νά ήταν έτσε κατασκευασμένη η προξενεκδ κατοεκδα, ώστε νά έγγυδταε τδν άσφάλεεα

-63xfcjv προξένων καύ των άλλων Γάλλων πού έμεναν σ ’αύττί. Ού δυομολογήσευς81* *βυ ομ δ\ίο
γενίτσαρου τΠς φρουράς δέν όταν οπωσδήποτε αρκετοί γυοί vet τούς προφυλάξουν από τύς
αύθαυρεσύες τών άξυωματούχων η άπό τήν απληστία των Τούρκων καύ των Αλβανών. Δέν
έλευψαν έξαλλου ού περυστάσευς, κατά τύς δποΣες ού Γάλλου πρόξενου βρέθηκαν στόν α 
νάγκη νά ύπερασπύσουν τόν σωματυκό τους άκεραυότητα καύ αυτό τό ζωό τους. Συμπερασματυκά, θά μπορούσαμε νά ποϋμε ότυ ή προξενυκό κατουκύα τών Γάλλων τής "Αρτας, τουλάχυστο αυτό πού κατασκεύασε ό πρόξενος J.Dubroca, άνταποκρυνόταν στύς άπαυτόσευς της
άνετης δυαμονός, τΓ|ς άσφάλευας καύ, προπαντός, στό ζωτυκό ανάγκη νά εχευ δ Γάλλος
πρόξενος δσο γυνόταν μεγαλύτερο κύρος στόν περυοχό. ΥΗταν, δπως άναφέρθηκε, τό κέν
τρο τός ζωής καυ τός δραστηρυότητας των Γάλλων στόν περυοχό τοΟ προξενεύου*Αρτας,
σ ’όλο σχεδόν τον 18ον αύ.

β) Ή θρησκεία
Βασυκό μέλημα δλων τών προξένων "Αρτας όταν νά εξασφαλίσουν στό προξενεΰο
r
·»
τους τόν παρουσύα ενός λατύνου ύερωμένου.55 ’Εκτός από τόν αύγλη καυ τό κύρος πού
θά τούς έξασφάλυζε, λόγου πρακτυκού καύ άμεσης ανάγκης έκαναν τόν παρουσυα αυτό α
παραίτητη; δέν όταν λύγου ού Γάλλου η καύ άλλης έθνυκότητας καθολυκού πού πέθαυναν
στόν "Αρτα* αλλά καυ όσου ζοϋσαν έκεΣ, ακόμη καύ γυά λύγο χρονυκό δυάστημα,αύσθάνονταν έπύσης

άμεση την ανάγκη, όπως μδς φανερώνευ η προξενυκό άλληλογραφύα, από

τά μυστηρυα καύ τύς ύεροπραξύες τής έκκλησύας.

"Αλλωστε, άς σκεφθοϋμε ότυ ού Γάλλου

τός "Αρτας, όπως καύ σέ όλες τύς άλλες περυοχές τός ’Οθωμανυκός Αύτοκρατορύας, βρύσκονταν ανάμεσα σέ περυβάλλον έχθρυκό καύ από θρησκευτυκη άποψη, ανάμεσα σέ αλλό
θρησκους καύ "σχυσματυκούς", ενώ ού υδυου δέν όταν ποτέ πολυάρυθμου.

’Ακόμη, άς μό

μδς δυαφεύγευ ότυ δ Γάλλος βασυλυάς θεωροΟνταν δ κατεξοχη χρυστυανός μονάρχης*.η
προστασύα τός θρησκεύας επομένως όταν ανάμεσα στά καθόκοντα ■ τών άντυπροσιόπων του
στύς σκάλες τ?ις ’Ανατολές, καύ όχυ βέβαυα στά πυό ασήμαντα, παρόλο πού δέν προβλέπονταν, ώς αύτονόητα, από κάπουον εύδυκό νόμο.
Δέν είναυ λουπόν καθόλου παράξενο, άν στά βασυκά αύτόματα τοϋ προξενεύου
συγκαταλέγεταυ, στά 1705 κυόλας, η άποστολό ύερέα.56 *0 πρόξενος G.Dubroca άπευθύνευ σχετυκό έκκληση: "II nous faudra d'abord absolnment un aumonier".57
Δέν είναυ γνωστό πότε ύκανοπουηθηκε τό αύτημα τοΟ προξένου αύτοΟ ούτε καύ
πυός λατύνος ύερωμέυος στάλθηκε έκεΰ.58 Στα 1725 πάντως,ό πρόξενος J.Dubroca είχε
έπυβάλευ έκτακτη εύσφορά γυά τόν ύερέα, 1 τσεκύνυ σέ κάθε γαλλυκό καράβυ.58 Πρός
τό τέλος τός ύδυας χρονυας έκτελοϋσε χρέη έφημέρυου στό προξενεΣο "Αρτας δ reverend
pere Michelange, φραγκυσκανός μοναχός από τύς Συρακούσες.80 ’Από τό 1726 ώς τό 1749
άναφέρεταυ

στό θέση αύτό δ Joseph Ignace (de) Berra.61 Στά 1732, σέ κά-

πουα άπουσύα τοϋ de Berra, έκτελοΟσε χρέη έφημέρυου δ r

pere Joseph Piloti, mi-

neur observantin (δηλ.τοΟ Τάγματος τών Minori Osservanti)·62
*0 πρόξενος Boiille θεωρούσε πραγματυκη συμφορά τό ότυ η ούκονομυκό του καταστροφή καύ η έκμηδένυση τός έμπορυκ?ς κύνησης τοΟ προξενεύου τόν στέρησε, ανάμεσα
στ’άλλα, καύ άπό τύς πολύτυμες ύπηρεσύες ένός ύερωμένου* μετά τόν θάνατο τοϋ do Ber-

-«ra, ό Γάλλος πρόξενός δέν είχε τέν οεκονομεκέ δυνατότητα να βρεε καύ vci συντηρεί έ
ναν έφημέρεο γεά τc5 προξενείο του.63 Τέλος, στα 1772 καε στοί 1775 εχουμε μαρτυρημένη
τέν παρουσεα

στέν θέση τοΟ εφημέρεου τοϋ προξενείου "Αρτας τοϋ J.-fCOdierna,topa-

πάστολου.64
Οε ανάγκες δμως της θρησκευτεκης καύ της λατρευτεκης ζωές των Γάλλων της '
"Αρτας έπέβαλλαν τέν ύπαρξη κατάλληλου χώρου, τέν κατασκευή δηλ. ναοϋ. "Ηδη στά
1707, δ πρόξενός G.Dubroca ύπενθύμεζε προηγούμενη παράκληση στάν ύπουργά Ναυτεκών,
νά δεαταχθεε δ πρεσβευτές στέν Πύλη de Ferriol καε νά πάρεε αδεεα γεά τέν κατασκευή
ναοϋ στέν "Αρτα.65 ’Εκείνος δμως, δ οποίος κυρεολεκτεκά αναλώθηκε στέν ύπάθεση αυτέ,
έταν δ πράξενος J.Dubroca. Στά 172666 είχε άρχέσεε νά χτεζεε στέν "Αρτα λατενεκη
έκκλησεα, τέν δποεα θά στολεζε "avec toute la decence qui convient a la maison du
Seigneur". To#v ναά αύτάν δ Γάλλος πρόξενός θά τύν προε'κεζε, γεά νά καλύπτονταε καε
στο μέλλον τά έξοδα της συντέρησης του, μέ το σπετε πού κατοεκοϋσε, άν τελεκά κατάφερνε νά το άγοράσεε.67 Φαε'νεταε δμως πώς δ ΤοΟρκος εδεοκτητης του σπετεοϋ δέ\} του
τά πούλησε καε' η άνε'γερση τοϋ'ναοϋ δέν δλοκληρώθηκε.

’Απά την άλλη μερεά, ή χρησε-

μοποε'ηση ένάς χώρου της προξενεκης κατοεκεας ώς ναοΟ δημεούργησε προβλήματα στον
Γάλλο πρόξενό. "Ετσε άποφάσεσε, δπως άναφέρθηκε, νά άγοράσεε ενα οεκοπεδο κάπου
στύς παρυφές της πάλης καε' νά κτε'σεε έκεε τέν προξενεκη κατοεκύα.
Μέσα στον χώρο αύτον δ J.Dubroca μπόρεσε "avec toute assurance" νά χτε'σεε
καε ναά, χώρες νά χρεεαστεε τέν άπαετούμενη εεδεκέ αδεεα*6^ άλλωστε, ή έλεύθερη ά 
σκηση των θρησκευτεκών τους καθηκόντων είχε έπειραπεί στούς Γάλλους της ’Οθωμανεκης
Αύτοκρατορε'ας μέ βάση τε'ς νέες δεομολογησεες τοϋ Λουδοβε'κου ΙΔ'.70 ’0 ναός αύτάς
άφεερώθηκε στά δνομα της Παρθένου καε' στάν προστάτη της Γαλλεας *Αγεο Λουδοβεκο. Τά
κτέρεο τοϋ ναοΟ δεακοσμηθηκε κατάλληλα, πάράλο πού οε τεχνε'τες δεν ίταν, κατά jf'v
J.Dubroca,καε' τάσο εκανοε'. Τελεκά τά έργο τοΟ προξένου αύτου προκάλεσε τάν θαυμασμό'
τοΟ εησουε'τη Tempest, καθώς καε' μεά θερμέ έπεστολέ τοϋ ’Λρχηγοϋ τοϋ Τάγματος αύτοϋ
Φραγκεσκου Retz.71
’Η ύπαρξη τοϋ ναοΟ μέσα στάν περε'βολο της προξενεκης κατοεκε'ας ίταν δ βασεκάς
λάγος, δ δποεος συγκρατοϋσε τούς μετέπεετα προξένους καε' δέν τέν έγκατέλεεπαν, δταν
άργάτερα συνάντησαν μεγάλες δυσκολε'ες καε' η συντηρησέ της στοε'χεζε πολύ.

*0 φάβος δ-

τε ή προξενεκέ κατοεκε'α θά επεφτε στά χέρεα των Τούρκων καε' δ ωραίος ναάς της θά βεβηλωνάταν άποτελοΟσε γ ε ’αύτούς μάνεμο έφεάλτη.72
Στάν ναά υπήρχαν βέβαεα δλα τά άπαραε'τητα άμφεα καε' εερά σκεύη. Είναε φανερά
δτε η γενναεοδωρε'α τοΟ J.Dubroca δέν έξαντλέθηκε στά σημείο αύτο'.73

Στά παρέκκλέσε

λοεπάν της προξενεκης κατοεκε'ας, αρκετά έπεβλητεκά καε' πού δπωσδέποτε άνταποκρενάταν
στες ανάγκες τοΟ δλεγάρεθμου ποεμνε'ου, τελοΟνταν καθημερενά η θεε'α λεετουργε'α καε'
έπεπλέον κάθε άπάγευμαν*ί>έηση, δπου δε'ν παρέλεεπαν νά μνημονεύσουν "la personne sacrSe du Roy"

καε' τέ βασελεκέ οεκογένεεα.74

"Ολες τε'ς προσπάθεεες, τούς κάπους καε' τά χρήματα πού είχε δεαθέσεε δ πράξενος J.Dubroca στάν τομέα της θρησκεε'ας τά θεωροΟσε καθήκον του. "Οπως δ εδεος δμολογοΟσε,

"les devoirs de ma profession sont si intimement

unis a ceux de ma religi

on, que jc ne saurais manquer aux uns sans trangresser les autres".75 ’Απαραε'τητο

-65χαθήχον τους, *οι5 άπέρρεε and τυ'ς προσταγές TPis θρησκείας, ου προ'ζενοϋ τής "Αρτας
θεωρούσαν άχο'μη χαυ τιίν οργάνωση χαυ άσκηση τοΟ φυλανθρωπυχοϋ έργου στά προζενεϋο
τους. Τά γευτο'νεμα vief τυς βενετυκάς χτάσευς τονίς εδυνε συχνοί ττίν εύχαερε'α να περεθάλπουν λυποτάχτες άπά τούς Βενετούς.70 'Οχυ μάνο Γάλλου, άλλά.καί ύπήκοου άλλων
χρυστυανών ήγεμάνων βρήκαν στήν "Αρτα στέγη καί τροφή* ου άρρωστου συνάντησαν τίς
φροντίδες τών προξένων τής Γαλλίας, "spirituels et temporels"* δσου ά π ’αυτούς πέθαυναν κηδεύονταν χρυστυανοχά. ’Ακόμη, μέ έξοδα των προξένων στέλνονταν στίς πατρίδες τους, ενώ σκλάβου απελευθερώνονταν,
*0 πρόξενός J.Dubroca είχε σχέδυα περυσσάτερο μακρόπνοα. 'Οπως δμολογευ δ
υδυος, πάθος του ήταν "d'en faire une fondation a perpetuite sous la protection du
Roy, pour y etablir dans la suitte des missionaires, qui seroient d*une tres grande
utilite dans ce pays, tant pour la direction des chretiens du ritte latin que pour
apprendre aux Grecs du pays les langues latines et italiennes, dont ils sont tres
avides". Στο τελευταίο αύτά δ Γάλλος πρόξενός έβλεπε, καί σωστά, πολλά τα πλεονεκτή
ματα .

'

*

Δέν γνωρίζομε την τύχη των σχεδίων τοΟ J.Dubroca.

'Η άπουσυα σχετυχών εΰδή-

σεων μας δείχνευ δτυ μάλλον,τελυκά, δέν πραγματοπουήθηκαν. Θα ήταν μάλυστα πολύ ένδυαφερον να έρευνηθεΰ τά θέμα των σχέσεων των Γάλλων τής ’'Αρτας μέ τούς ύπηκάους
τοϋ σουλτάνου, ΰδυαίτερα τούς 'Ελληνες, στον θρησχευτυχά τομέα. Τα λίγα στουχευα
πού έχουμε στή δοάθεσή μας μας προσανατολίζουν στη σκέψη δτυ υπήρχε πράθεση άπά τή
μερυά τών Γάλλων προξένων γυά την άσκηση προσηλ .ηυσμοϋ ανάμεσα στους ύπάδουλους 'Ελ

ϋ

ληνες. *Η υλοποίηση τής πρόθεσης αύτής δμως έξαρτυάταν, φαένεταυ, άποκλευστυχά χαυ
μάνο άπά τήν προσωπυχή δραστηρυάτητα τοΟ κάθε προξένου, χωρές νά ύπάρχευ χαυ νά λευτουργευ ένα γενυχοτερο σχέδυο, καταστρωμένο χαυ δυευθυνάμενο άπο ένα υψηλότερο στήν
*»
οεραρχία κέντρο. ’Ιδυαίτερα επίμονες φαυνονταυ οΰ προσπάθευες πού κατέβαλε στον το
μέα αύτον ό J.Dubroca.77
Αύτές ου προσπάθευες είχαν πρωταρχυκά στοχο νά άποτρέψουν τούς έξι σλαμυσμούς
Εύρωπαίων, κυρίως λυποτακτών, πού δέν ήταν σπάνυου.70 *0 J.Dubroca μάλυστα θεωροϋσε
τή σχετυκή δραστηρυάτητά του σάν ένα άπέ τά βασυκά του καθήκοντα, κυρίως μετά την
αναγόρευσή του σέ υπποτη τοϋ Τάγματος τοϋ 'Αγίου Λαζάρου τής 'Ιερουσαλήμ.7® Στον
τομέα δμως του προσηλυτυσμοΟ δέν φαίνεταυ νά απέδωσαν οΰ προσπάθευες τοϋ Γάλλου προ
ξένου. Μαρτυρευταυ μονο ή περίπτωση ενός 'Εβραίου πού βαφτίστηκε κατά το λατυνυκο
δάγμα.00

Δέν άναφέρεταυ καμυά περίπτωση ύπάδουλου 'Ελληνα, στήν 'Αρτα ή στήν περυο-

χή τοϋ προξενείου γενυχοτερα, πού νά άσπάστηχε τά λατυνυκο δόγμα, τουλάχυστο*χάρη
στίς προσπάθευες τών Γάλλων προξένων.

'Εκτος άπο το δτυ μυά τε'τουα ένέργευα θά δη-

μυουργοϋσε στους Γάλλους περυπλοχές στυς σχέσευς τους μέ τές τουρκυκές άρχές, άφοϋ
ου ύπάδουλου χρυστυαυου,^αν ύπήκοου τοϋ σουλτάνου, οΰ Γάλλου άντυμετώπυζαν καί τή
δυσπυστυα καί τήν εχθρυκή δυάθεση τών 'Ελλήνων ορθάδοξων, κυρίως τών κληρυκών, άπε'-

ί'ι:

ναντυ στούς λατίνους, δπως μάς δυαβεβαυώνευ μυά άναφορά τοϋ G.Dubroca στα 1706,01

ι; itHi

Σχετυκά χαυ μέ τή θρησκεία ήταν τά ζήτημα τών γάμων τών Γάλλων στήν ’Ανατο
λή.02 ’Αναφέρουμε χαραχτηρυστυχά δτυ τά βασυλυκά δυάταγμα τής 20.7.172G άπαγάρευσε
στούς Γάλλους πού έμεναν στήν Ανατολή νά νυμφευτοϋν έχεϋ. 'Αλλα νομοθετήματα άπα-

ill

66γόρευαν στύς ουκσγένευές τους, υδυαύτερα στύς συζύγους η τύς θυγατέρες τους, να έγκατασταθοϋν έκεί. ’Ιδυαύτερα καταδυκάζονταν ου γάμου μέ ντόπυες, γυατύ ύπαρχε ό κίνδυ
νος τής άλλαξοπυστύας, καθώς καύ το πρόβλημα τής ανατροφές των παυδυών από ένα τέτουο γάμο.63 "Ας άναφερθεί ακόμη οτυ τό φοβερότερο έγκλημα γυά τούς Γάλλους ήταν νά
συνάπτουν σχέσευς μέ τουρκάλες· "Αν ανακαλύπτονταν, θά έπρεπε η νά γύνουν μουσουλμά
νου η νά καοϋν ζωντανού·®1*
Βέβαυα ου λόγου των άπαγορεύσεων δέν ήταν μόνο θρησκευτυκού. Το υπουργείο
Ναυτυκών καύ το ΕΕΜ θεωροΟσαν έπυζήμυο νά συνάπτουν οΰ Γάλλου τής'Ανατολής μονυμους
καύ σταθερούς δεσμούς έκεί, δσο κυ άν το τελευταίο έπυκαλοϋνταν άλλους λόγους.85
Ου γάμου αυτού είχαν απαγορευτεί καύ ου συνέπευες γυά τούς Γάλλους ήταν αρκετά σοβα
ρές.86 'Ιδυαύτερα μάλυστα αύστηρές ήταν ου άπαγορεύσευς γυά τούς Γάλλους προξένους?7
/απ§’τό 1716 καύ μετά, χορηγοϋνταν άδευες παραμονής στύς συζύγους καύ στύς θυγατέ
ρες τών Γάλλων έμπορων τής ’Ανατολής, καθώς καύ ατούς γυούς καύ άλλους συγγενείς
τους, έφόσον είχαν συμπληρώσου το 18ο έτος τής ήλυκύας τους.88

γ)

*Η ύγεία

Βασυκο καύ δυσεπύλυτο ήταν το πρόβλημα τής ύγεύας, το οποίο άντυμετώπυζαν
ου Γάλλου τής "Αρτας, δπως καύ ου συμπατρυώτες τους στύς άλλες σκάλες τής 'Ανατο
λής.88 Δυάφορες έπυδημύες? κυρύως πανώλης, καύ πυρετού αποτελούσαν συχνότατο κύνδυνο, τάσο πού ου Γάλλου προξένου στήν "Αρτα θεωρούσαν μεγάλη τύχη νά περάσουν μυάδυύ χρονυές χωρύς νά τον άντυμετωπύσουν. Ου συνέπευες άπό τύς έπυδημύες αυτές γυά
το γαλλυκο έμπορυο καύ τή ναυτυλυ'α στήν περυοχή τού προξενεύου μας θά μας απασχολή
σουν στά ουκεία κεφάλαυα.

'Εδώ, έξετάζοντας τύς συνθήκες τής ζωής τών Γάλλων στην

"Αρτα, θεωρούμε σκοπυμο νά δώσουμε όρυσμένα στουχεία σχετυκά μέ τή συχνότητα καύ τήν
έκταση τών έπυδημυών αύτών, καθώς καύ μέ τά μέτρα πού παύρνονταν σέ τοπυκο επίπεδο.
Ου μαρτυρυ'ες γυά έπυδημύα πανώλης είναυ αρκετά συχνές. Μυά πρώτη οχετυκή α
ναφορά έχουμε στά 1705, χρονυά πού θεωρούνταν άπό τέν πρόξενό G.Dubroca αρκετά καλή,
αφού μόνο πέντε άτομα είχαν χαθεί στήν "Αρτα, ενώ τήν προηγούμενη τά θύματα ήταν περυσσότερα.80 Πολλού πέθαναν καύ άπο τήν έπυδημύα τού 1708-1709,

f0 υδυος 6 Γάλλος

πρόξενος είχε προσβληθεί τρείς φορές, ένώ ό πρώην πρόξενος Pellissier, ήταν, δπως
είδαμε, ένα από τά θύματά της.81 ’Ιδυαύτερα οξείας μορφής φαύνεταυ πώς ήταν ή πανώλης τού 1 7 m , πού δυάρκεσε ολόκληρο τό καλοκαύρυ, τό φθυνόπωρο καύ τον χευμώνα τής
χρονυδς αυτής.

’Εκδηλώθηκε άρχυκά στά Γυάννενα,τόν Μάυο-’Ιούνυο, καύ είχε στό δυάστη-

μα αύτό 12 θύματα. ’Η έπυδημύα δυνάμωσε τόν Αύγουστο καύ τόν Νοέμβρυο. Τόν μήνα αυ
τόν προσβλήθηκε καύ τό χωρυό Πέτα, δπου πέθαναν δέκα άτομα σέ 8 ημέρες. Ου κάτουκου
είχαν έγκαταλεύψευ τό χωρυό τους καύ ζούσαν στά βουνά, σέ απόσταση ό ένας άπο τόν
άλλον, ένώ απαγορευόταν μέ πουνή θανάτου κάθε έπυκουνωνύα μαζύ τους.

*Η έπυδημύα ύ-

ποχώρησε στύς αρχές Δεκεμβρίου καύ φαύνεταυ πώς δέν σημευώθηκε νέα έξαρση.82
’Επύσης ΰδυαύτερα έπυκύνδυνη ήταν καύ ή έπυδημύα τού 1718-1719, από τήν δπούα είχε προσβληθεί καύ ή προξενυκή κατουκύα. fH περυοχή τής "Αρτας, πόλη καύ ΰπαυθρο, ύπέφερε από τήν άσθένευα καύ άντυμετώπυσε τό φάσμα τής πεύνας, γυατύ τά χωράφυα είχαν μεύνευ άκαλλυέργητα, ένώ τά ζώα είχαν προσβληθεί.83 Τήν υδυα περίοδο,

-67δπως είναε γνωστό, καί ή Μασσαλία είχε κτυπηθεξ άπό τόν πανώλη, μέ τρομερές συνέΛ ε ε ς . 01* ‘Ενδεεκτεκό είναε τό κυρεολεκτεκά χαρμόσυνο άγγελμά γεά τό λόξη της, ποό
περελαμβάνεταε στόν έγκόκλεο του ΕΕΜ, τής 10.10.1721.55
Μεκρότερης έκτασης καί χώρες μεγάλες άπώλεεες όταν η έπεδημεα* πο\ί έπληξε τα
Γεαννενα στά 1741.06 Το' Μεσολδγγε έπεσης είχε προσβληθεϋ στα 1743-1744.97 *Αφοϋ πέρασε ένα μεγάλο χρονεκό

δεάστημα, νέα έπεδημεα πανώλης ξέσπασε στόν ‘'Αρτα στα 1764-

1765.90 Τό φορά αύτό ό πρόξενος Julien υποχρεώθηκε να κλεεστεε δέκα ολόκληρους μήνες στόν προξενεκό κατοεκία. Κατά τον εδεο πρόξενο, ό άρεθμός τών θυμάτων έφτασε στό
ενα τρίτο τών κατοίκων* άπό τοός Γάλλους ποό έμεναν στόν προξενεκό κατοεκεα πέθαναν
επτά χαε δεασώθηκε μόνον δ πρόξενος. Οε τουρκεκές άρχές καί οε πρόκρετοε είχαν έγκαταλείψεε τόν πόλη, μέ άποτέλεσμα νά λεηλατηθοϋν πάνω άπό 100 σπίτεα."
Συχνός ακόμη είναε οε άναφορές τών Γάλλων προξένων “Αρτας, καθώς καε τοϋ
υποπρόξενου Μεσολογγίου, γεά έπεδημίες στες γεετονεκές τους περεοχές, κυρεως στόν
Πελοπόννησο καε στό Λευκάδα.100 “Αλλωστε η άποστολό σχετεκών εέδόσεων στό ΕΕΜ καε
στό ύπουργεεο άποτελοΟσε καθήκον τών Γάλλων προξένων, γεατε ή έγκαερη πληροφόρηση
όταν ενα άπό τά κύρεα μέτρα προστασίας.

’Αξεόλογη έπεσης πηγά, ποό μας δένεε πληρο

φορίες σχετεκές μέ τάν έκδόλωση έπεδημεών σέ γεετονεκές μέ τόν “Αρτα περεοχές, κυ
ρίως στά ‘Επτάνησα, είναε ή άλληλογραφεα τοϋ ΕΕΜ μέ τόν Γάλλο πρόξενο στό Βενετία,
τόν πρόξενο στό Ζάκυνθο καί τοός ύποπρόξενους στόν Πάτρα καί στην Κέρκυρα.101
‘Εκτός δμως άπό τόν πανώλη, δέν όταν σπάνεες οε περεπτώσεες τών τοπεκών πυ
ρετών.102 Στά 1729-1730 ό πρόξενος J.Dubroca έμεενε άρρωστος οκτώ μήνες. Γεά νά θε
ραπευτεί;, άναγκάστηκε νά άλλάξεε κλίμα καί νά πάεε ένα μόνα στά Γεάννενα. Στό δεάστημα μάλεστα τής άρρώστεας του δ Γά.λλος πρόξενος όρεστεκοποίησε τόν άπόφασό του νά
ύποβληθεε στό δαπάνη καί νά κτεσεε σπίτε κάπου στες άκρες της πόλης.103 “Αλλη έμφάνεση τών πυρετών αύτών μαρτυρεεταε άπό τόν πρόξενο Boulle, στά 1740-1741.

'Η έπο^ό

εδεαετερα τοϋ φθενοπώρου καί τών άρχών τοϋ χεεμώνα, άπό τόν Αύγουστο δηλ.ώς τόν Δεκέμβρεο, όταν η περίοδος έξαρσης τών πυρετών. Αύτη άκρεβώς τόν περίοδο τοϋ 1740 πέθαναν άπό πυρετοός τρεες Γάλλοε καπετάνεοε.1°1* Καί στά 1743 δ εδεος πρόξενος άνέφερε
δτε δλοε στόν προξενεκό κατοεκεα είχαν προσβληθεε πάλε άπό τοός πυρετοός* ό Boulle
μάλεστα εξέφραζε τόν κάπως ύπερβολεκό φόβο δτε δεν θά μπορούσε άκόμη καί τόν πέννα
νά πεάσεε άπό τόν μεγάλη έξάντληση.105
‘Αναφέρθηκε ηδη δτε τό βασεχό μέτρο γεά τόν άντεμετώπεση τών έπεδημεών, χαε
εδεαετερα τής πανώλης, όταν η έγκαερη πληροφόρηση καί ή δσο γενόταν καλύτερη άπομόνωση τής έπεκενδυνης περεοχής. Είναε άκόμη γνωστά τά γευεκότερα μέτρα γεά τόν κατα
πολέμηση τής τρομερής άρρώστεας’ κυρεως όταν προληπτεκά, όπως οε καραντίνες, τά πεστοποεητεκά άπολυμανσης τών καραβεών κλ. Σέ άλλα κεφάλαεα θά μας δοθεξ η εύκαερεα
νά έξετάσουμε τους τρόπους ποό έβρεσκαν οε καπετάνεοε νά αποφεύγουν τά ένοχλητεκά
καί έπεζόμεα γεά τό προσωπεκό τους συμφέρον αύτά μέτρα.

‘Εδώ κρίνουμε σκόπεμο νά

άναφερθοϋμε στες σχετεκές προφυλάξεες ποό παίρνονταν στόν περεοχό του προξενείου
“Αρτας, μέ πρωτοβουλία καί εύθόνη είτε τών τουρκεκών άρχών είτε τών Γάλλων προξένων.
‘Ιδεαίιερη σημασία έχεε η παρέμβαση τών προξένων στες τοπεκές αρχές καί οί
ύποδείξεες τους γεά τό λήψη προληπτεκών μέτρων. Τέτοεα παρέμβαση σημεεώνεταε άπό

-68τον J.Dubroca. Συγχεκρεμένα, πράς τά τέλος τής ανοεζης τοΟ 1729, είχε σημεεωθεΕ κροϋσμα πανώλης σέ δυο σπέτεα τής "'Αρτας. 'Αμέσως 6 Γάλλος πράζενος έχανε διαβήματα στάν
ΤοΟρκο δεοεκητή, γεά να ληφθοϋν οε άναγκαΕες προφυλάζεες* γεά να τον πεέσεε μάλιστα,
τοΟ ύπογράμμεσε τή ζημεά ποά θά είχαν τά τουρκικά τελωνεία τής περιοχής άπά τή μεέωση η καέ τήν έκμηδένεση τής έμπορεκής κένησης, αν έξαπλωνάταν τά κακά.’Ο ΤοΟρκος
δεοεκητής δχε μάνο δέχτηκε τές ύποδεεζεες τοϋ Γάλλου προζένου, αλλά καέ τάν παρακάλεσε νά έποπτεάσεε προσωπεκά, ώστε νά ληφθοΟν δλα τά άναγκαΕα μέτρα, δπως γενάταν
στή Δάση. "Ετσε οε δυο οεκογένεεες άπομακράνθηκαν άπο τάν πάλη καέ τέθηκαν σέ αύστηρή άπομάνωση.

Μετά τάν

θάνατο δλων τών μελών τους, τά υπάρχοντά τους καέ τά

παραπήγματα δπου έμεναν παραδάθηκαν στή φωτεά. Οε ένέργεεες αύτές τοΟ Γάλλου προζέ
νου, άσυνήθεστες γεά τουρκεκή περεοχή αλλά άποτελεσματεκές, προκάλεσαν τά συγχαρητήρεα τών Βενετών ποονοητών τών γεετονεκών περεοχών.187
Βασεκά όμως πράβλημα ποά άντεμετώπεζαν οε Γάλλοε τής "Αρτας ήταν η έλλεεψη
γεατρών καέ φαρμάκων.1®8 "Ηδη οε πρώτοε πράξενοε τά είχαν έπεσημάνεε.
-

*0 G.Dubroca

ύπογράμμεζε σέ αλλεπάλληλες έπεστολές του τή θλεβερή κατάσταση όσων άρρώσταενα\ι έκεϋ, γεατέ αύτοέ ποά άσκοϋσαν τήν έατρεκή δέν είχαν ούτε τές γνώσεες, ούτε τήν εκανάτητα ούτε καέ τά άπαραέτητα φάρμακα. Τά κάρεσ μέσο τους ήταν τά λάβδανο, γεά νά
άνακουφέζουν τοάς πάνους.1®8 Καέ δταν άκάμη κάποεος Γάλλος γεατράς άποφάσεζε

νά

άσκήσεε τά έπάγγελμά του στήν "Αρτα, δέν έμενε καέ πολά έκεε, γεατέ τά έσοδά του
δέν ήταν αρκετά.

’Ενδεεκτεκά εϊναε τά έπεεσάδεο ποά συνέβη ανάμεσα στάν πρόξενό J.

Dubroca καέ τάν γεατρά Baltezard Michel.11® Γεά

ά άντεμετωπεσίοϋν τά έξοδα τής με-

σθοδοσέας καέ τής συντήρησης του γεατροϋ, δ πράζενος αύτάς εεσηγήθηκε νά άναλάβεε
ό εδεος τή συντήρηση (στέγη καέ τροφή) τοϋ γεατροΟ, δ όποεος θά έπαερνε γεά μεσθο
ένα τσεκένε άπά κάθε γαλλεκά καράβε. Τά ΕΕΜ δμως δέν δέχτηκε τήν εέσήγηση, θεωρώντας
•
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δτε οε έπεζήμεες συνέπεεες άπά τήν έπεβολή με&ς έκτακτης εεσφορας θά ήταν μεγαλύτερες
άπά τήν ώφέλεεα που θά είχε η παρουσέοί γεατρου στήν "Αρτα.111
'Η προξενεκή άλληλογραφέα δέν μας πληροφορεί γεά τήν τάχη ποά είχε ανάλογο
αίτημα τοϋ προζένου Boulle. Συγκεκρεμένα, ό πράζενος αύτάς, άφοΟ ύπογράμμεζε το γεγονάς δτε πέθαναν στήν "Αρτα χωρές έατρεκή περέθαλψη τρεες Γάλλοε καπετάνεοε,112
καέ άφοϋ έπεσήμαενε δτε ήταν πολά δαπανηρή η μετάβαση στήν "Αρτα γεατροϋ άπο τά Γεάννενα, προτεενε τά έξης: νά χορηγεε δ εδεος στέγη καέ τροφή στάν γεατρά, άλλα τή μεσθοδοσέα νά άναλάβεε τά βασελεκά ναυτεκά ταμεεο, γεατέ τά λέγα καράβεα ποά έφταναν
στήν περεοχή δέν θά μποροϋσαν νά άντέξουν μεά τέτοεα έπεβάρυνση.113 *Η άπουσέα σχετεκών εεδήσεων, μετά τά 1741, σημαένεε η δτε η πράταση τοϋ Boulle έγενε δεκτή,ή δτε
δ Γάλλος πράζενος ήταν σέγουρος πώς καέ άλλες παράμοεες ένέργεεές του δέν θά είχαν
θετεκά άποτέλεσμα. Οά πρέπεε νά ουνέβαενε τά δεάτερο, άν ληφθοϋν ύπάψη οε μεγάλες
δυσκολίες ποά άντεμετώπϋ^ε ή σκάλα τής "Αρτας άπά τοάς συνεχεΕς πολέμους, οε δποεοε
δδήγησαν στήν οέκονομεχή καταστροφή καέ τελεκά στήν άποστασέα (1763) τάν προζενο
Boulle·
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'Εθιμοτυπικά καί κοινωνική ζωή

Παρόλες όμως τις δυσκολίες, οι πρόξενοι "Αρτας ούτε μιά στιγμή δέν σκέφτηκαυ

ν<£ άφήσουν άνεκμετάλλευτη κάθε ευκαιρία πού θά τούς προσέδιδε αίγλη και κύρος, ανά
μεσα στούς Τούρκους άζιωματούχους και τούς υπόδουλους έμπόρους και πβτ>ύχοντες.

Αλ

λωστε ή εξασφάλιση τοΟ κύρους αύτοΌ άποτελοϋσε βασική προϋπόθεση γιά τήν επιτυχία
σέ κάθε τομέα τής δραστηριύτητας των Γάλλων στήν περιοχή τοϋ προξενείου. Μέ τό πνεύ
μα λοιπόν αυτό, δ πρόξενος G.Dubroca δέν παρέλειψε νά διατάξει δυό γαλλικά καράβια
πού φάρτωναν στήν Κάπραινα νά χαιρετίσουν μέ κανονιοβολισμούς τήν είδηση τής ανάλη
ψης, στά 1723, τής πρωθυπουργίας άπο τόν δούκα τής 'Ορλεάνης και τοϋ υπουργείου των
Ναυτικών άπο τάν κόμη De Maurepas. Γιά νά τιμήσει τά ίδιο γεγονός, έκανε δέηση στά
παρεκκλήσι τής προξενικής κατοικίας.111*
Οι ευκαιρίες γιά τήν οργάνωση διαφόρων παράμοιων έκδηλώσεων δέν έλειπαν.
ΪΙροαγωγές, νέοι υπουργοί, ειδήσεις γιά έγκυμοσύνες τής βασίλισσας, η αποκατάσταση
τής υγείας τοϋ βασιλια,

ακόμη και τό νέο έτος αποτελούσαν αφορμές γιά δοξολογίες,

σημαιοστολισμούς, κανονιοβολισμούς και ανταλλαγή συγχαρητήριων έπισκέψεων μέ τις
τουρκικές άρχές και έπιστολών μέ τούς γείτονες Βενετούς προνοητές.116

Από τήν άλλη

μεριά, δλα αυτά έδιναν τήν ευκαιρία στούς Γάλλους τής "Αρτας νά διασκεδάσου'· τήν
πλήξη τους, αλλά καί νά προωθήσουν τις υποθέσεις τους.
’Αξίζει, νομίζω, νά άναφερθοϋν έδώ μέ περισσότερες λεπτομέρειες οΐ γιορτα
στικές εκδηλώσεις πού έγιναν στήν "Αρτα, στις 23.4.1752, δταν μαθεύτηκε εκεί η
γέννηση τοΟ διαδόχου καί νέου δούκα τής Βουργουνδίας. Παρόλο πού δέν υπήρχε στήν
"Αρτα οργανωμένη γαλλική παροικία καί παρά τό γεγονός ότι ή απόσταση άπο τήν παραλία
δέν επίτρεπε τή συμμετοχή τών γαλλικών καραβιών καί των πληρωμάτων τους, ο πρόξενός
Boulle οργάνωσε λαμπρές τελετές. Τήν προηγούμενη έγινε έπόσημη δοξολογία στον ναο
τοϋ προξενείου* όταν τελείωσε η δοξολογία, ρίχτηκαν 21 χαιρετιστήριες βολές απο*
τά τέσσερα κανόνια τής προξενικής κατοικίας. Τήν ημέρα τοϋ εορτασμού (23.4.), μέ τήν
ανατολή τοϋ ήλιου έγινε έπίσημη έπαρση τής σημαίας τοΟ προξενείου, πού ακολουθήθηκε
από κανονιοβολισμούς καί βολές τουφεκιών, ενώ στήν είσοδο ήταν παραταγμένοι οι προστατευόμενοι τής Γαλλίας καί όσοι άλλοι είχαν κάποιον δεσμό μέ τούς Γάλλους.116 Η
είσοδος μάλιστα ήταν στολισμένη μέ αψίδες από μυρτιές. Τό απόγευμα παρατέθηκε δείπνο
στήν προξενική κατοικία, στό οποίο παρακάθησαν συνολικά 100 άτομα, καθισμένα σέ σο
φάδες κατά τά τουρκικά έθιμα. Τό σερβίρισμα τών φαγητών έγινε σύμφωνα μέ αυστηρό
πρωτόκολλο.’Ιδιαίτερη σημασία έχει τό γεγονός ότι οί 12 πρώτοι άπο τούς Τούρκους και
τούς "Ελληνες σερβιρίστηκαν ταυτόχρονα. 'Ανάμεσα στούς προσκαλεσμενους ήταν ολοι οΐ
Τούρκοι άξιωματοϋχοι, οΐ πρόξενοι άλλων κρατών (θά λέγαμε τό διπλωματικό σώμα τής
πόλης) καί όλοι οΐ "Ελληνες προύχοντες. Κατά τήν είσοδο μάλιστα τοϋ Τούρκου διοικη
τή καί τοϋ κατή ρίχτη^ν δύο τιμητικές βολές, όπως έκαναν καί οΐ ΤοΟρκοι όταν ό
Γάλλος πρόξενος έμπαινε στό φρούριο. Οΐ προσκαλεσμένοι τοϋ Γάλλου προξένου διασκέ
δασαν ακόμη μέ άκροβάτες καί χορευτές, ένώ οΐ "Ελληνες χόρεψαν δικούς τους χορούς.
Οι έκδηλώσεις τέλειωσαν,μέ τή δύση τοϋ ήλιου,μέ άλλους κανονιοβολισμούς. Δέν παρέλειψαν,τέλος, νά εύχαριστήσουν καί χό συγκεντρωμένο πλήθος, στό όποΕο μοιράστηκαν
1000 ψωμιά καί προσφέρθηκε άφθονο κρασί. "Ολες αυτές οΐ έκδηλώσεις επιδοκιμάστηκαν
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ά%6 1 rfv υπουργό, προίγμα πονί ό πρόξενος Boulle σημειώνει ιδιαίτερα.117 Παρόμοιες τελετ^ς,

σέ μεκράτερη έκταση, έγεναν χαύ με τήν εύχαερύα τής γέννησης χαύ δεύτερου

Γάλλου πρύγχεπα.118

^

"Αλλες τετραήμερες έχδηλώσεες, δεαφορετεχοϋ δμως χαρακτήρα, έγεναν στήν"Αρτα
τά 1774, στύς 24-27 ’Ιουνύου, δταν μαθεύτηκε έχεε 6 θάνατος τοϋ βασελεα Λουδοβύχου
ΙΕ ' χαύ η ένθρο'νεση τοΟ νέου Λουδοβίκου ΙΣΤ'. Νεκρώσιμες δεήσεες, πένθεμος στολεσμος
τής προξενεχής κατοεχύας καύ των γαλλεχών καραβεών πού βρύσκονταν στήν περεοχή, συλ
λυπητήριες έπεσκέψεες χαύ έπεστολές, αλλά χαύ δοξολογύες, χανονεοβολεσμού χαύ δεή
σεες γεά τήν ύγεύα χαύ τή μακροημέρευση τοϋ νέου βασελεα έχαναν σ #δλους γνωστό το
γεγονύς χε έδωσαν ταυτόχρονα τήν εύχαερύα στούς Γάλλους νά έπαναβεβαεώσουν τά φελεχά τους αεσθήματα άπέναντε στούς Τούρκους.118
Καύ οε Γάλλοε έπύσης ήταν ύποχρεωμένοε νά συμμετέχουν σέ παράμοεες έχδηλώσεες των Τούρκων.120 Στες περεπτώσεες μάλεστα αυτές δέν ήταν άπαραύτητη μονο η παρουσύα τους, άλλα χαύ τά σχετεχά δώρα, χαύ εσως πεο άπαραύτητα. "Ετσε ο προξενικός
πράκτορας Grimaldi εστεελε στύ ύπουργεΣο κατάσταση έξοδων πού έγεναν μέ τήν εύχαερύα
τής γέννησης δθωμανής πρεγχύπεσσας. Το ποσά ανερχόταν σέ 98 γροσεα χαύ 30 άσπρα.*0
Grimaldi ζητοϋσε νά τοϋ καταβληθούν τά χρήματα άύτά, άναφέροντας συγχρόνως δτε τέτοεου εεδους έξοδα ήταν άπαραε'τητα, γεατύ αλλέως οε Τοϋρχοε φέρνονταν μέ δυσμένεεα
στούς Γάλλους.121

ε) 'Ενδυμασία - Πνευματική ζωή
'Ολοκληρώνοντας τήν έξέταση τής ζωής των Γάλλων τής "Αρτας, θεωρούμε σκοπεμο
νά αναφέρουμε μερεχές ακόμη πληροφορύες, πού νομύζομε δτε βοηθούν στήν κατανόηση
τής παρουσύας χαύ τής δραστηρεο'τητας των Γάλλων στην περεοχή τού προξενεύου. 0εΐ4
πληροφορύες αύτές αφορούν δυο άπο' τούς προξένους, τούς πεο άντεπροσωπευτεκούς, καύ
άναφέρονταε στον τρο'πο τής άμφύεσής τους καθώς χαύ στά πνευματεχά τους ένδεαφέροντα.
Βέβαεα δέν μας έχουν σωθεε λεπτομερεες περεγραφές, πού θά μας επέτρεπαν νά ^χηματύσουμε μεά ολοκληρωμένη εεχονα.122 'Ωστοσο, οε άπογραφές των ύπαρχο'ντων δσων Γάλλων
πέθαεναν έκεΣ αποτελούν σημαντεκή πηγή.
Θά άναφερθοϋμε λοεπον εδώ σέ δυο άπο' τύς παραπάνω άπογραφές, γεά τούς προ
ξένους J.Dubroca,o όποεος πέθανε στήν "Αρτα (6.10.1738),χαύ

L.Boulle, πού άλλαξο-

πύστησε (1763). *Η πρώτη123 άναφέρεταε χυρε'ως στά προσωπεκά εεδη τού J.Dubroca.'Λπά
τύς τρεεσύμεση περύπου σελύδες της ξεχωρύζουμε τά πολλά χαύ βαρύτεμα κοσμήματα (12
δαχτυλύδεα, χρυσά κουμπεά στολεσμένα μέ πολύτεμες πέτρες κ.ά.) Ηαύ τά πολυτελή' καύ
έντυπωσεακά ένδ.ύματα.124 "Αλλωστε, ή πολυτελής έμφάνεση ήταν φυσεχο νά άποτελεΣ έπεδεωξη τών Γάλλων προξένων, γεά δυο' κυρεως λο'γους: άπο' τή μεά εκπροσωπούσαν το'ν βασελεά τους χαύ άπο τήν άλλη* μεγάλωναν μέ το'ν τροπο αύτέν το' κύρος τους.'Λξύζεε άχο'μη
νά σημεεωθεε εδώ δτε χαύ άρχετά άπο τά ένδύματα τού προξένου αύτοϋ ήταν σύμφωνα μέ
τήύ τουρχεχή μέδα. *Η δεαπύστωση αυτή μ&ς όδηγεε στήν ύπύθεση δτε υπήρχαν περεπτώ
σεες, κατά τύς δποεες δ Γάλλος πράξενος δέν ήθελε νά ξεχωρύζεε άπύ τούς ντάπεους.128
*Η άλλη άπογραφή υπαρχόντων, τοϋ προξένου Boulle,12^ περελαμβάνεε μάνο επεπλα χαύ σκεύη* εϊναε εξάλλου φυσεχο αύτο, άφοϋ δ Boulle φεύγοντας άπύ τήν

Αρτα πήρε

71μαζό του τά προσωπικά του αντικείμενα, όσα μποροΟσαν vet μεταφερθοΟν, καό οπωσδήποτε
Tei ένδόματα χαό

tc£

κοσμόματά του.'Από ττίν άπογραφό αυτό ίδιαότερο ένδιαφόρον εχει

Π καταγραφή της βιβλιοθήκης τοΟ άποστοίτη προξένου. Περιλάμβανε 122^τόμους έργων, κυ

ρίως ιστορικών

και' άλλων ποό είχαν σχόση μό τό έμπόριο χαό τήν πρακτική του, καθώς

καιΓ σύλλογός νομών και κανονισμών. ’Ακόμη περιεϋχε και βιβλία μό θρησκευτικό περιε
χόμενο, καθώς και γραμματικός: δόο της γαλλικές γλώσσας, μόα της ιταλικές χαό μια
της τουρκικής. ’Αξι'ζει ακόμη νοί σημειωθεϋ ότι Ανάμεσα στά άλλα βρόθηκαν και' τετρά
διο μουσικής.
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Νομίζομε 0τυ άποτελευ βασυκό προϋπόθεση γυά τόν κατανόηση τής παρουσύας καύ

1

τής δραστηρυότητας των Γάλλων στόν περυοχό τού προξενείου "'Αρτας ή έξέταση των σχέσεων των προξένων τους - καύ γενυκότερα τών Γάλλων - μέ τους ντόπυους (κατακτητές καυ
υπόδουλους), μέ τους άλλους Εύρωπαύους καυ μεταξύ τους. βΗ ερευνά αύτό» τόσο στόν
πόρευα όσο καυ στα πορίσματα της, ασφαλώς θα είναυ ένδυαφέρουσα καυ από τόν άποψη
τής τοπυκής ΰστορύας.
Είναυ βέβαυα αυτονόητο, ότυ τό είδος των σχέσεων των Γάλλων τής "Αρτας μέ
τους Τούρκους της περυοχής αποτελούσε καθορυστυκό παράγοντα γυά τόν άσκηση τής πολύτυκής καυ τόν εξυπηρέτηση των γαλλυκών συμφερόντων. Θεωρητυκά ου σχέσευς αυτός καθοI

ρύζονταν από τύς ύδυαύτερες αυμφωνύες τής Γαλλίας μέ την Πύλη, τύς Δυομολογησβυς
(Capitulations), όπως αυτές δυαμορφώνονταν κάθε φορά. Στόν πράξη όμως, οΰ δυομολογόσευς έπηρέαζαν την πολυτυκό καυ τό δυάθεση τών Τούρκων άπέναντυ στούς Γάλλους στο
μέτρο πού ου συγκεκρυμένες συνθήκες καύ η δύναμη τού κάθε τοπυκού δυουκητή τό έπέβαλλαν.128
Βέβαυα ου Γάλλου πρόξενου "Αρτας, κατά τύς δυαφορές τους μέ την τουρκυκή
δυούκηση η μέ άλλους άξυωματούχους, συχνά έπυκαλέστηκαν τά προνόμυα καύ τύς έγγυήσευς πού τούς παρευχαν οΰ δυομολογόσευς. "Εξύσου όμως συχνά ου Τούρκου τής "Αρτας
είχαν τό γνώμη ότυ τά κεύμενα αύτά- υπήρχαν γυά νά τά τηρούν οΰ υδυου μόνο όσο καύ
όταν τούς συνέφερε. Δυαπύστωση καύ δυκό μας είναυ, όπως έχευ ηδη τονυστεΰ, ότυ οΰ
σχέσευς τών Γάλλων μέ τούς Τούρκους βασύζονταν στόν προσωπυκό έπυκουνωνύα καύ γνωρυμύα, στόν προσωπυκότητα τού Γάλλου προξένου καύ τού Τούρκου δυουκητή,129 στο παντο
δύναμο "μπαξύσυ"138 καυ γενυκότερα στόν ταυτότητα τών συμφερόντων, όπως αύτά γίνον
ταν άντυληπτά από τύς δυο πλευρές στό συγκεκρυμένη χρονυκό στυγμό. Φυσυκά τό είδος
τών παραγόντων, πάνω στούς όπούους βασύζονταν οΰ γαλλο-τουρκυκές σχέσευς, καθόρυζαν
καύ τόν πουότητα, τη σταθερότητα καύ τό δυάρκευα τών σχέσεων αυτών.
Δέν θά πρέπευ λουπόν νά άναζητόσουμε σταθερότητα καύ δυάρκευα στύς σχέσευς
Γάλλων καύ Τούρκων στόν "Αρτα, αφού τά στουχευα αύτά δέν χαρακτόρυζαν καύ τούς παρά
γοντες, πάνω στούς όπούους οΰ σχέσευς τους βασύζονταν. Μέ άλλα λόγυα, καύ οΰ Γάλλου
πρόξενου καύ οΰ Τούρκου δυουκητές άλλαζαν, συχνότερα οΰ δεύτερου από τούς πρώτους*
επομένως, η προσωπυκό έπυκουνωνύα καύ γνωρυμύα έμπαυνε κάθε φορά σέ άλλη βάση. Ούτε
βέβαυα οΰ γενυκότερες συνθήκες έμεναν αμετάβλητες. Μαζύ μ'αύτές μεταβαλλόταν καύ^ό
βασυκός παράγοντας τής ταυτότητας τών συμφερόντων.
Τό μόνο πού έμενε αμετάβλητο σχεδόν ίταν ή φυλοχρηματύα καύ η άπληστύα τών
Τούρκων.131 Οΰ σχετυκές αναφορές τών Γάλλων προξένων "Αρτας είναυ άποκαλυπτυκές.
"On n'est pas en ce pays, Monseigneur", έγραφε 6

G.Dubroca

προς τόν Pontchartrain,

"ny plus ny moins Turc que dans les autres de 1 'Empire".132 "Ενας άλλος πρόξενος, ό

A

-73,J.Dubroca, άνέφερε πράς τάν υπουργέ Maurepas: "Les Turcs y entrent facilement
lor^qu’ils trouvc-nt quelque chose a gagner, parce qu'en Turquie,bien plus qu'en
aucune autre partie du monde, on surmonte bien souvent avec un certain manege
toutte sorte d'obstacle et les difficultes avec de l fargent".133 Οΰ Γάλλου προξένου
"Αρτας πολύ νωρίς σχημάτυσαν τάν παραπάνω έντύπωση γυά τούς Τούρκους, ου οποίου άλ
λωστε δέν φροντυζαν υά κρύβουν αύτά τά δυάθεσά τους. Είναυ δυαμετρυκά άντύθετη η
γνώμη τού G.Dubroca πού άναφέραμε με κεύνη πού δυατύπωσε ο ΰδυος πρύζενος ενάμυση
χράνο νωρύτερα, τον ’Ιούλυο τού 1705, όταν, έπηρεασμένος άπο τύς πρώτες έντυπώσευς
καύ τά λαμπρή ύποδοχά, σημεύωνε τον θαυμασμό καύ τάν αγάπη των Τούρκων προς τάν Γάλ
λο βασυλυά.131* 'Η γνώμη τών Γάλλων προξένων, δχυ μονο τάς "Αρτας αλλά καύ δλης της
’Ανατολές, συμπυκνώνεταυ παραστατυκά σε υπόμνημα τοϋ ΕΕΜ, τοΟ 1781: "...II faut avoir vecu avec les Turcs, connoitre la rapacite de leurs officiers, la mauvaise
foy, la corruption de leurs juges...".135
Αύτά τάν άρπακτυκη δυάθεση καύ τά φυλοχρηματύα τών Τούρκων προσπαθούσαν πάνI

τα νά έκμεταλλευτοϋν οΰ Γάλλου προξένου'Αρτας, γυά τάν έξυπηρέτηση τών συμφερζ^των
τους. Το κονδύλυ Mpresens annuels"138 δεν έλευπε βέβαυα άπο καμυά κατάσταση έξοδων
τοΟ προξενεύου. "Ηδη στά 1706, ο G.Dubroca, αναλύοντας τη σχετυκη δαπάνη, μάς πλη
ροφορεί σέ ποσους Τούρκους άξυωματούχους έπρεπε νά πληρώνουν: στούς πασάδες τών
Γυαννύνων καύ τοΟ Αέλβυνου, μέ τέσσερευες κατηδες, έναν βοεβύδα καύ δυο αγάδες.Σ’αύτούς είχε κυολας παρουσυαστευ 6 Γάλλος προ'ξενος καύ φυσυκά προσφερε δώρα, πού οπωσδή
ποτε θά ίταν ανάλογα μέ τον βαθμά καύ τά θέση τοΟ καθενος. "Επρεπε ακόμη νά ύπολογυστοΟν καύ αύτά πού θά δύνονταν στούς Τούρκους άξυωματούχους της Ναύπακτού, δταν θά
πύγαυνε εκεί ύποπράξενος.137
Στάν ούσύα λουπον, δέν έπροκευτο γυά δώρα, άλλά γυά έπυβολη κανονυκης εΰσφο•k
ρδς. Στά 1739 μάλυστα, ο πρόξενός Boulle*, σέ άναφορά του πράς τον ύπουργο, καθο'ρυζε
τά ύψος της εύσφοράς αύτης,πού έπρεπε νά πληρώσευ ό πρόξενός δταν αναλάμβανε τά καθάκοντά του: συνολυκά 30 πυάστρα.

"Αλλα 25 π. θά πλήρωνε, γυά νά καταχωρυστεί στά

κατάστυχα της τοπυκης δυκαστυκάς άρχάς τά σουλτανυκο βεράτυ.

’Επίσης κάθε άλλαγη

δυουκητη η κατά στούχυζε στον πρόξενό 10 π., γυά υφάσματα καύ δώρα στούς υπηρέτες.
’Ακόμη σέ δυάφορες εύκαυρύες (γυορτές τού μπαϋραμυοϋ κ.α.) τά έξοδα γυά τά μυκροδώρα
(καφέ,ζάχαρη,γλυκίσματα,λυκερ καύ συροπυα) έφταναν τά

30-35 π.

"Αλλα 25-30 π. στού

χυζε στάν πρόξενό ή πρώτη του μετάβαση σέ άλλη πάλη, δπως στά Γυάννενα, δπου άσφαλώς
θά έπρεπε νά μεταβεί γυά επίσκεψη γνωρυμύας.138 ’Υπήρχαν μάλυστα καύ περυπτώσευς,κα
τά τύς οποίες ού ΤοΟρκου δε'ν περύμεναν νά τούς προσφέρουν "δώρα" * τά ζητοΟσαν ού
υδυου.*38 ’ίϊστοσο το κονδύλυ αύτά τοϋ προΰπολογυσμού τών γαλλυκών προξενείων, έπευδά
δέν άταν δυνατό νά ελεγχθεί μέ άκρύβευα, δημυούργησε στο ΕΕΜ ύποψύες γυά καταχράσευς
δπως δεύχνευ σχέδυο βαά^λυκοΟ δυατάγματος.11,8
Ου εΰσφορές βέβαυα

πού άναφέρθηκαν εδώ, τά "δώρα11, δπως τά δνάμαζαν οΰ Γάλ~

λου πράξενου, άταν οΰ τακτυκές, οΰ καθυερωμένες. 'Υπήρχαν δμως καύ πολλές άλλες πε
ρυπτώσευς καύ εύκαυρύες γυά τέτουα έκτακτα έξοδα. Αύτά μάλυστα άταν τάσο μεγαλύτερα,
δσο πυά σημαντυκη άταν καύ η έξυπηρέτηση πού οΰ Γάλλου έπεδύωκαν.1111 ’Αλλά καύ άλ
λου ευδους έξυπηρετάσευς ζητοΟσαν οΰ Τούρκου. Μυά τέτουα περίπτωση άναφέρεταυ στά

-74^706, δταν ό πασάς των Γμαννίνων,11*2 δ βοεβόδας τής "Αρτας κανί δ χατής, καί ού τρείς
άπό τήν ούκογένεμα των Bossina, παραχάλεσαν τόν Γάλλο πρόξενο vcf μεσολαβήσεμ γμά vet
άπελευθερωθεί δ Μουσταφάς, γμός τοϋ 'Αλή Bossina, πού είχε πμαστεί μέ^12 συντρόφους
του καί δταν σκλάβος στίς γαλέρες. Πραγματμχά ό G.Dubroca δμαβέβασε τήν παράκληση
στον υπουργό Pontchartrain καί στο ΕΕΜ, μέ τήν παρατήρηση δτμ άπό τήν έκβαση τής υ
πόθεσης θα έξαρτμόταν ή αδεμα γμά τήν έξαγωγή σμταρμοϋ.1!*8
Δέν ελεμπαν ακόμη κανί ού περμπτώσεμς, ποό ού Τοϋρχομ ζητοΟσαν τή μεσολάβηση
των Γάλλων προξένων, ακόμη κανί στήν Πύλη."Ετσμ δ μουσελμμης των Γμαννίνων, ποό δταν
κανί δμομχητής "Αρτας, πρέν ξεκμνήσεμ γμά τήν Κωνσταντμνούπολη παραχάλεσε τόν J.Dubroca να τοϋ δώσεμ συστατμχή έπμστολή προς τόν Γάλλο πρεσβευτή. '0 πρόξενος"Αρτας
τοΟ τήν εστεμλε αμέσως, ελπίζοντας δτμ δ πρεσβευτής του θα έπμδοκίμαζε τήν άπόφαση,
γνωρίζοντας πόση άνάγκη είχαν ού Γάλλομ τής"Αρτας τόν ΤοΟρκο αύτόν μπέη.1**1*
'Ακόμη καί τόν ρόλο τόϋ εύδμχοϋ στρατμωτμχοϋ έμπεμρογνώμονα καί σύμβουλου
των Τούρκων δμομχητών

επαμζαν ού πρόξενου.

'0 βοεβόδας τής "Αρτας 14*5 είχε χαλέσεμ,

τό 1761, τόν Boulle καέ τοΟ άναχοένωσε έπμστολή τοΟ πασα τών Γμαννόνων. Μέ τήν ίπμ~
στολή του δ Τοϋρχος πασάς, άπό χρόνμα φίλος τοϋ Γάλλου προξένου, ζητοϋσε πληροφορέες γμά τές κμνήσεμς ναυτμκών δυνάμεων. Συγκεκρμμένα, σύμφωνα μέ πληροφορίες άπό τό
Δέλβμνο, είχαν άγκυροβολήσεμ ανάμεσα στήν Κασσώπη καέ τούς *Αγίους Σαράντα 70 περέ~
που μεγάλα πολεμμχά πλοία,με ύσπανμκή μάλλον σημαία. Στή συνέχεμα χωρίστηκαν σέ δυο
μοίρες καί άπέπλευσαν.*0 Boulle, άφοϋ στήν αρχή προσπάθησε νά άποφύγεμ μμά συγκεχρμμένη απάντηση, αναγκάστηκε τελμκά νά έκφράσεμ τήν άποψης δτμ έπρόκευτο μάλλον γμά
ύσπανμκά πολεμμχά' στόχος τους δταν ή Μάλτα, τής οποίας η σχεδμαζόμενη κατάληψη άπό
τόν σουλτάνο άπεμλοϋσε τό γεμτονμχό ύσπανμκό βασίλεμο τής Νεάπολης.11*6
Ού έξυπηρετήσεμς καί τά δώρα τών Γάλλων δημμουργοΟσαν τήν άπαραίτητη άτμ4όσφαμρα, μέσα στήν οποία καλλμεργοϋνταν ού γνωρμμίες τών προξένων "Αρτας μέ τούς '
Τούρκους άξμωματούχους τής περμοχης. Ού σχετμκές άναφορές τών προξένων άποτελοϋν
μμά καλή πηγή εύδήσεων γμά τήν περμοχή. Γμ'αύτό θεωρούμε σκόπμμο νά κάνουμε έχτενέστερο λόγο γμά τίς περμπτώσεμς αυτές. "Ετσμ,στά 1706,δ Ό σ μ ά ν αγάς πού πέρασε άπό
τήν "Αρτα καί γνωρίστηκε μέ τόν G.Dubroca, πρόοφερε στούς Γάλλους τήν προστασία τών
αποσπασματων του στμς μετακμνησεμς τους. η/ Λμγο μετά, περασε απο τήν

Αρτα ο πασας

τών Γμαννίνων,1**8 στον οποίον δ Γάλλος πρόξενος παρμαονέθηκε γμά τή συμπερμφορά τών
τοπμχών άρχών, πού δέν σέβονταν τίς δμομολογήσεμς καί τά σουλτανμκά φμρμάνμα.

*0

Τοϋρχος πασάς προθυμοπομήθηκε νά τμμωρήσεμ κατώτερους άξμωματούχους, άλλά δέν εκανε
καθόλου λόγο γμά τόν δμομκητή καί τόν κατή τής "Αρτας. Τό κέρδος γμά τούς Γάλλόυς
δταν ού δμευκολύνσεμς πού παραχωρήθηκαν σνό θέμα τών λμποτακτών άπό τούς Βενετούς,1!*8
'Ιδμαίτερα στενές φαίνεται νά δταν ού σχέσεμς τοϋ J.Dubroca, μέ τόν ’Αλή
μπέη, δ οποίος άνέλαβε τή^δυοίκηση τοϋ πασαλμκοΟ τών Γμαννίνων τόν Μάρτμο τοΟ 1732150
*0 Γάλλος πρόξενος μάλμστα τόν περμγράφεμ σαν πολύ ύκανό δμομκητή καί πρόθυμο νά
άναλάβεμ τίς πμό δύσκολες καί έπμχένδυνες έπμχεμρήσεμς, αρκεί νά έχεμ τό ανάλογο
συμφέρον. Ού πρόγονομ τοΟ Τούρκου αύτοϋ μπέη δταν δλομ πασάδες καί προστατευόμενομ
τοΟ μεγάλου βεζίρη, ενώ δ μδμος δταν φίλος τοϋ Γάλλου προξένου καί τοϋ πατέρα του.
Στον *Αλή μπέη είχε δοθεί καί τό βοεβοδμλμχμ τής "Αρτας σάν κληροδότημα γμά τόν μ-

-756vov χαέ τοιίς γυοές του.Ήτσο 6 J.Dubroca είχε πολλές έλπέδες, έδι,αέτερα στέ θέμα
τή ε έξαγωγής ναυπηγήσιμης ξυλείας·151 Ή δ η ό Γάλλος πρόξενος είχε άρχέσει, δι,απραγμαχεάσευς μέ τον άυτι,προ'σωπο τοΟ *ΑλΓί ποιί δεουκοΰσε τήν "Αρτα, αλλά χαέ^μέ χάν εδεο
χάν Τοϋρχο μπέη, όταν ό τελευταεος αυτός πήγε στήν "Αρτα γεά λε'γα τό Πάσχα τοϋ
1732.152
Ετά 1735 το' βοεβοδολμ'χι, xfls Άρτας νοεχεάσχηχε γεά ένα χράνο σχάν Μεχμέτ
μπέη, παλεά φε'λο τοϋ J.Dubroca* δεοεχητιίς τής περυοχής ίταν ό δεχαοχτάχρονος γεο'ς
τοΟ Μεχμε'τ. Ό

Γάλλος πρόξενος δέν τιαρελεεψε νά έπυσχεφτεϋ το'ν νεαρά δεοεχητά, άπό

τάν όποεο πήρε τή δεαβεβαε'ωση, ότε θά παρασχεθεε στοάς Γάλλους χάθε εξυπηρέτηση.153
Α λ λ ά χαε ό προ'ξενος Boulle εεχε χενηθεΕ δραστήρυα στον τομέα τής χαλλεέργεεας των γνωρεμεών μέ τους Τοάρχους άξεωματουχους.Αποτέλεσμα τής ταχτεχής αύτής του
Γάλλου προξένου ήταν νά πετυχεε χάτε ποά θεωρούνταν ακατόρθωτο: νά πάρεε δηλ. άπό
τον χατή των Γεαννε'νων έπεσημο έγγραφο έναντεον των τουρχεχών αρχών τής Αυλώνας,γεά
τή γνωστά ύπο'θεση τοϋ ύπερβολεχοΰ τελωνεεαχοϋ δασμοϋ χαε' τής κατάσχεσης εέδών τοϋ
έχεε έμπορεκοϋ σέκου.15** *0 προ'ξενος αύτο'ς χαλλεεργοϋσε τε'ς σχέσεες του συστηματεχά
χαε' σέ άνάποπτο χράνο. "Ετσε όταν όνομάστηχε νέος πασάς στά Γεάννενα, αύτο'ς ίταν άπά
χράνεα φε'λος τοϋ Boulle.155 Την έδεα τακτεκη φαενεταε ότε άχολοάθησε χαε' ό πρόξενος
J.JiUien, ό όποεος δέν άνησυχοϋσε χαθάλου άπά τήν αλλαγή τοϋ δεοεχητή "Αρτας, στά
1774, γεατέ χαε' 6 νέος ήταν φε'λος του.156
Οέ φελε'ες άνάμεσα στους Τοάρχους δεοεχητές χαε τοάς Γάλλους προξένους στήν
Άρτα, γεά τε'ς οποίες μάς πληροφοροϋν οέ αναφορές τών τελευταέων, δημεουργοϋν πολ
λές έπεφυλάξεες ώς πράς τάν εέλεχρένεεα χαε

τά σταθεράτητά τους, χαε όχε μάνο άπά

τάν πλευρά τών Τοάρκων. ΧαρακτηρεστΙκά είναι, μάα αναφορά τοϋ J.Dubroca πράς τά γαλλεχά υπουργείο Ναυτεχών*157 ό Γάλλος πράξενος δέν μεάζεε νά λυπάθηκε, όταν τά βοεβο»%
διλικι 'Αρτας δέν δόθηκε στον Σουλειμάν μπέη, στον όποιο μάλιστα είχε δώσει σχετική
συστατική επιστολή προς τον πρεσβευτή Villeneuve. Τήν ίδια άλλωστε συστατική επιστο
λή δέν είχε παραλειψει νά δώσει και στον αντίπαλο τοϋ Σουλειμάν, τάν *Αλή μπέη, στάν
όποΕο και δάθηκε τελικά το βοεβοδιλικι,158
Οι Γάλλοι πρόξενοι 'Αρτας είχαν βέβαια συμφέρον νά υπερτονίζουν τις γνωριμίες
καύ τις "φιλίες*1 τους μέ τοάς Τούρκους άζιωμαρούχους.

’Αποτελούσε αύτο μιά έγγύηση

γιά τούς συμπατριώτες τους έμπάρους και ναυτικούς, δτι στήν περιοχή τοϋ προξενείου
μποροϋσαν νά επεκτείνουν μέ ασφάλεια τάν κύκλο τών έργασιώυ τους* και άπά τάν δγκο
τών συναλλαγών, δπως άναφέρθηκε, έζαρτιάταν και τά ύψος τοϋ εισοδήματος τών προξέ
νων· 'Ετσι οι σχετικά λίγες περιπτώσεις, κατά τις όποιες οι Γάλλοι πράξενοι ήταν σέ
θέση νά διαβεβαιώσουν τά υπουργείο και το ΕΕΜ γιά τή φιλική στάση τών Τούρκων και'
γιά τήν ησυχύα τής περιοχής, έμςανιζονται στήν προξενική αλληλογραφία σάν σημαντικά
επίτευγμα.159 βΗ διαπισ'τ^ιση αύτή νομίζομε ότι άποτελεϋ μιά σαφή ενδειξη γιά τήν ποιάτητα τών γαλλο-τουρκικών σχέσεων στήν περιοχή τοϋ προξενείου 'Αρτας.
Περισσάτερο συχνές άπά τις αναφορές πού μιλούσαν γιά φιλικές σχέσεις ήταν
έκεινες πού έκαναν λάγο γιά πά αντίθετο. Οί διαφορές μάλιστα άνάμεσα στούς Γάλλους
καύ τούς Τούρκους όξύνονταν τάσο, ώστε έπαιρναν τή μορφή διπλωματικοϋ έπεισάδιου
και' ή διευθέτησή τους άπαιτοϋσε τήν παρέμβαση τής γαλλικής πρεσβείας στήν Πύλη ή και

-76400 γαλλυκοΟ ύπουργεέου. Ου αφορμές γυά τή δημυουργύα παράμουων καταστάσεων βέβαυα
δέν έλευπαν. Στα 1703 σημευώνεταυ κυάλας η πρώτη.*0 Γάλλος πράξενος Β.G a m i e r αναγ
κάστηκε νά φυλονυκήσευ ζωηρά μέ τάν ΤοΌρκο δυουχητή καέ τάν κατά. Λύ*υα, ή προσπάθευα Τούρκων άξυωματούχων νά προσηλυτίσουν χρυστυανούς, πράγμα π'οιί θεωροΟνταν μεγά
λη έπυτυχυα γυά τούς Τούρκους, τή στυγμή μάλυστα πού ου δυά παραπάνω άξυωματοϋχου'
ήταν "χατζή". Το έπευσοδυο εληξε με νυχη τοΟ Γάλλου προξένου’ ου ΤοΟρκου αναγκάστη
καν νά ζητήσουν συγγνώμη.160
Σοβαρότερο ήταν το επευσάδυο πού σημευώθηκε στά 1705. Συγκεκρυμένα, δέκα έ
νοπλου ’Αλβανού μπήκαν μέ τή βυα στήν προξενυκή κατουκυα, ζητώντας νά πάρουν σκλάβο
εναν Γάλλο στρατυώτη, γυατυ, όπως ύσχυρυζονταν, είχε κλέψευ ενα μουλάρυ άπά κάπουο
μοναστήρυ. *Η άντυσταση τοΟ G.Dubroca, πού δέν δίστασε νά χρησυμοπουήσευ καυ τά ό
πλα του, ήταν σθεναρή.'Η υπόθεση εφτασε στον κατά καυ δυευθετάθηκε μέ δωροδοκίες.
’Ωστοσο δ βοεβάδας κάλεσε σέ άπολογία τον Γάλλο πρόξενό, ό οπουος έστευλε άντυπράσωπο τάν Pellissier’ μπροστά σ'αύτάν 6 Τούρκος δυουκητής ύβρυσε το γαλλυκά δνομα
καυ προκάλεσε έτσυ δυάβημα τοΟΓ Dubroca προς τον Γάλλο πρεσβευτή.161 Την υδυα χρονυά,
ου ΤοΟρκου τής Πρέβεζας, παρά τίς γνωστές συμφωνίες των δυομολογήσεων, ανάγκασαν τον
xax.L.Audibert νά ύποστεζ έξευτελυστυκά έλεγχο, άκάμη καυ στά προσωπυχά του είδη.
’Επυπλέον του ζήτησαν ενα τσεκίνυ καυ μία οκά μπαρούτυ καυ έπευδή εκευνος άρνήθηκε
νά τά δώσευ, τάν κακοποίησαν.162
'Αλλο σημαντυχά έπευσάδυο δημυουργήθηκε μέ τή σύλληψη, τά μαστίγωμσ καυ τή
φυλάκυση τοΟ γραμματέα τοΟ προξενεέου Ρ.Granier, ό οπουος ελευθερώθηκε, άφοϋ αναγ
κάστηκε νά δώσευ 300 δουκάτα καυ ενα χρυσά ρολάυ. ’Απαυτήθηκε ή παρέμβαση του Γάλ
λου πρεσβευτή καυ σουλτανυχά φυρμάνυ, γυά νά άναγκαστοϋν οΰ ΤοΟρκου τής 'Αρτας νά
έπυστρέψουν στάν Granier δσα τοΟ είχαν πάρευ* άκομη ό βοεβάδας δέχτηκε τούς δρο^ς
τοΟ Γάλλου προξένου, νά καταργηθεϋ δ φάρος των δυοδυων καυ νά μευωθεΰ δ τελωνευάκος
δασμάς σέ 3%, δπως δρυζαν ου δυομολογήσευς.16^ Τήν υδυα χρονυά (1706), σημευώνονταυ
καυ άλλα έπευσάδυα, μέ θύματα Γάλλους ναυτυκούς ή 'Ελληνες φυλους τής Γαλλίας καί
δράστες ’Αλβανούς ή 'Ελληνες φυλους των Τούρκων.'Ολα αύτά αναγκάζουν τάν G.Dubroca
νά στείλευ τον γραμματέα του Granier στήν Κωνσταντυνούπολη.

’Ωστάσο, δ Γάλλος πρό

ξενός ερμήνευε τά έπευσάδυα αύτά σάν αύθαυρεσίες των Τούρκων υπαλλήλων καυ δχυ σάν
έκφραση γενυκάτερης πολυτυκής, άφοΌ το συμφέρον των Τούρκων ήταν νά δυατηρουν αγα
θές σχέσευς μέ τούς Γάλλους, τούς σημαντυκοτερους αγοραστές των προυάντων τους.16*4
Ή

έκτίμηση τοΟ προξένου ήταν σωστή.’Η τακτυκή τοΟ βοεβάδα δυσαρεστοΟσε καυ τούς

'Ελληνες καυ τούς Τούρκους άκάμη, ου δποϋου ζήτησαν άπά τήν Πύλη τήν ανάκλησή τουϊ65
Τά υδυα προβλήματα στές σχέσευς του μέ τούς Τούρκους άντυμετώπυσε καυ δ J.
Dubroca.

’Αμέσως μάλυστα μετά τήν άφυξή του στήν 'Αρτα, δ πράξενος αύτάς ήλθε σέ ρή-

ξη μέ τάν βοεβάδα. *0 ΤοΟρκος άξυωματοΟχος, δταν τά προξενευο δυουκουνταν άπά τήν
τετραμελή έπυτροπή πού είχε όρίσευ δ προσωρυνάς πράξενος Μαρούτσης, βρήκε τήν εύκαυρία νά άπαυτεΰ ύπερβολυκούς δασμούς καυ νά έπυβάλλευ νέους φάρους, παρά τυς δυομολογήσευς. Μέ τίς ένέργευες δμως τοϋ Dubroca, δ βοεβάδας υποχρεώθηκε νά έπυστρέψευ
ενα μέρος άπά τούς δασμούς πού είχε ευσπράξευ άπά τάν καπ. L.Gras. Τελυκά δ βοεβά
δας αύτάς άπομακρύνθηκε άπά τήν 'Αρτα.166

-77Παροί τις έλπύδες των Γάλλων, καύ δ νέος βοεβάδας δέν φέρθηκε καλύτερα. Αύτός
μάλιστα δημιούργησε έπεισάδιο μέ πρωτοφανή δζύτητα, πού διάρκεσε δύο ολόκληρα χρό
νια. Συγκεκριμένα, τοποθέτησε δοκέ του φρουρά στάν άποθάκη έμπορευμάτων, μέσα στάν
προξενικά κατοικύα, κατά παράβαση τοϋ άρ.15 τών διομολογάσεων (τοϋ 1673), τά όποϋο
έγγυάταν τά απαραβίαστο τοΟ καταλύματος των προξένων.167 fO J.Dubroca έγκατέλειψε*
τάτε τάν προξενικά κατοικύα καύ κατέφυγε στάν κατά, άπά τάν όποιο πάρε καύ σχετικό
έγγραφο, καύ στον πασά τών Γιαννύνων.'Ο βοεβάδας αναγκάστηκε νά προσφέρει, στάν Γάλλο
πράζενο τρύα πουγγιά (1.500 π.) γιά νά μά δοθεΕ συνέχεια, αλλά 6 Dubroca άρνάθηκε
τάν προσφορά, πράγμα πού προκάλεσε τάν έπαινο καύ τά συγχαρητάρια των γειτόνων Βένε
των προνοητών.'Ο Γάλλος πράζενος όταν αποφασισμένος νά πετύχει τάν ανάκληση τοϋ
βοεβάδα, μέσω τοΟ υπουργού Maurepas καύ τοϋ πρεσβευτή d'Andrezel.160 Παράλληλα, έ
πειτα άπά συνεννάηση μέ τούς Βενετούς προνοητές Λευκάδας καύ Πρέβεζας, δ Dubroca
απέκλεισε εμπορικά τάν περιοχά "Αρτας καύ έπύ τέσσερεις μάνες δέν φάνηκε έχει κανέ
να καράβι. Στύς ένέργειές του αυτές είχε καύ τάν ύποστάριζη των 'Ελλάνων προκρύτων,
οι όποϋοι μάλιστα έθεσαν στά διάθεσά του σημαντικά ποσά (5 πουγγιά: 2.500 π.ϊ,'γιά
νά αντιμετωπιστούν οι σχετικές δαπάνες. Παρά τάν αίτηση συγγνώμης, ό Γάλλος πρόξε
νός συνέχισε τύς ένέργειές του, μέ αποτέλεσμα νά πετύχει τελικά τάν ανάκληση τοϋ
Τούρκου άξιωματούχου.165 Το έπεισάδιο έληξε τελικά μέ τά σύλληψη τοϋ βοεβάδα καύ τά
νύκη τών Γάλλων.170
'Η οξύτητα στύς γαλλο-τουρκικές σχέσεις στάν περιοχά τοϋ προξενεύου "Αρτας
δέν προερχόταν μάνο άπά τάν άπληστύα τών Τούρκων άξιωματούχων. Στά 1740 ανώνυμοι
Τοϋρκοι έφτασαν σέ βιαιάτητες, προκαλώντας ζημιές στάν προξενική κατοικύα. ’0 πρά
ζενος Boulle κατέφυγε στάν Τοϋρκο διοικητά καύ τάν κατά, οΐ όποιοι ύποσχέθηκαν νά
τιμωράσουν τούς ταραξύες. 'Ωστόσο οΐ αρχές-, έπειδά έπράκειτο γιά Τούρκους, προσπα*I
θοϋσαν νά άφάσουν τά έπεισάδιο νά λησμονηθεί. 'Αναγκάστηκαν όμως νά συλλάβουν κά
ποιον καύ νά τάν καταδικάσουν σέ σκληρά τιμωρία.

*0 Γάλλος πράξενος, βρύσκοντας τάν

εύκαιρύα νά δεύξει τά μεγαλοψυχύα του, μεσολάβησε καύ χαρύστηκε ή ποινά.171
"Αλλα έπεισάδια είχαν άφορμά τάν καταπάτηση άπά τούς Τούρκους γαιοκτάμονες
τών συμφωνιών μέ Γάλλους έμπάρους. Στά 1741, γιά παράδειγμα, ό ίδιος ό πράξενος
Boulle αντιμετώπισε τάν τακτικά αύτά, όταν δύο Τοϋρκοι αγάδες άρνοϋνταν νά τοϋ παρα
δώσουν τά σιτάρι πού είχε πληρώσει,γιατύ είχαν βρει καλύτερες τιμές σέ "Ελληνες έμ
πάρους. Τά διαβάματα τοϋ Boulle πράς τάν Γάλλο πρεσβευτά δέν είχαν αποτέλεσμα.'Ο
τελευταΠος μάλιστα αύτάς συνέστησε στάν πράζενο "Αρτας νά δεχτεΕ τάν έπιστροφά τών
χρημάτων του, γιά νά μά τά χάσει κι αύτά.172 Παράμοια περύπτωση σημειώθηκε καύ στά
1754, όταν κάποιος 'Αλβανός άξιωματοϋχος τοϋ Κάρλελι ( :Αΐτωλοακαρνανύα) σφετερύστηκε
ένα φορτύο σιταριοϋ καύ άλλα είδη πού ανήκαν στάν Γάλλο πρόξενό "Αρτας. *0 Boulle
ύπολάγισε τά ζημιά σέ 2$Ι00 λύρες. Οι ένέργειές του πράς το ύπουργεΕο καύ την πρεσβεύα στάν Πύλη δέν φαύνεται νά είχαν σημαντικά αποτέλεσμα.173 Στην περύπτωση αύτά
ξεχωριστά σημασύα έχει η συνεργασύα μέ τούς Τούρκους καύ 'Ελλάνων, οΐ όποιοι χτυποϋν άνοιχτά πιά τούς Γάλλους. Είναι η έποχά πού τά γαλλικά έμπάριο χάνει έδαφος
πράς όφελος τών ύπάδουλων 'Ελλάνων έμπάρων.
Λύγα χράνια αργότερα, στά 1762, ό πασάς τών Γιαννύνων Σουλειμάν171* αποφάσισε

78"Vdf εύσπράττευ προξενυχδ άπδ τά ελληνυχά χαράβυα (κυρίως τοϋ Μεσολογγίου) πού έπλεαν
μέ τουρχυχή σημαύα. ’Επευδή δμως αύτά προσβάλλονταν συχνά άπδ τούς πευρατές τής Κορσυχής ϊιαύ τοΟ Μοναχδ χαύ ου έμπορου προτυμοϋσαν τα γαλλυχά n χαύ άλλα εύρωπαυχά χαράβυα, δ Σουλευμάν ζητοϋσε χαύ άπδ αύτά προξενυχδ 3-4%, με? τδ πρόσχημα αύξημένων τελωνευαχών δασμών. Στήν απαίτηση τοϋ Τούρκου πασδ είχαν χυδλας άναγχαστευ να ύποχύψουν ου Γάλλου χαπ. J.-B.Megy χαύ Jos.Jourdan. ’Η κατάσταση φυσυχά άλλαζε τώρα πρδς
δφελος των έμπδρων τής περυοχής, χυρύως τών 'Ελλήνων, χαυ' τών χαραβοών άπδ τδ Μεσολδγγυ, τα δποΣα θα πλήρωναν μδνο μυά φορά προξενυχδ, στδν πασά, χαυ δχυ δύο, στδν
πασά χαύ στδν πρδξενο, δπως τοί γαλλυχοί. Τδ πλήγμα ήταν φοβερδ γυοί τα γαλλυχοί οίχονομυχά συμφέροντα στήν περυοχή, ύστερα μάλυστα άπδ τδν πρδσφατο (επταετή:1756-1763)
πδλεμο.
*0 πρδξενος τής "Αρτας δέν είχε πυοί στή δυάθοσή του πολλά μέσα γυοί νοί άντυμετωπύσευ τήν χατασταση. *0 Σουλευμάν ήταν υσχυρδς χαύ δ Boulle δέν ήταν σέ θέση να
άναμετρηθεΣ άνουχτά μαζύ του. Στύς έπανευλημμένες έπυστολές τοϋ Γάλλου προξένου δ
Τοϋρχος πασάς δέν καταδέχτηκε'χάν νοί άπαντήσευ. Καύ τδ ταξύδυ τοϋ Boulle στα Γυάννενα, πού ποϋ στούχυσε 100 π., πολύ λύγα απέδωσε.
ούτε σουλτανυχδ βεράτυ*

’Αχδμη, δ Γάλλος πρόξενός δέν είχε

τδ προηγούμενο είχε λήξευ χαύ δ Boulle δέν είχε τδ έξοδα

γυά~τήν ανανέωση, ενώ τδ ΕΕΜ δέν δεχδταν νοί τα χαλύψευ άπδ τα γενυχά χονδύλυα τοϋ
έμπορύου.
Φαύνεταυ δμως πώς στήν υδυα άδυναμύα γυοί άντυμετώπυση τής χατασταστς βρύσχονταν χαύ τδ ύπουργεΣο χαύ τδ ΕΕΜ. Ου συνεχευς έχχλήσευς τοϋ προξένου "Αρτας χαύού εν
τολές τοϋ ύπουργοϋ πρδς τδν Γάλλο πρεσβευτή στήν Πύλη δέν φαύνεταυ να άπέδωσαν σπουδαύους χαρπούς. Γυά τδν Γάλλο πρδξενο δέν έμενε πυά, παρά ή άποστασύα.175
Ου άπαυτήσευς, χυρύως ουχονομυχές, των Τούρχων δυουχητβν τής "Αρτας συνεχύστηχαν έντονδτερες χαύ χατά τήν προξενευ'α τοϋ J.Julien.*0 πρδξενος αύτδς δυαχρυνευ
καθαρά δτυ στδχος των Τούρχων ήταν τώρα ή άκτοπλουα (caravanne), δ,τυ δηλ.είχε άπομεύνευ στή γαλλυχή ναυτυλύα τής περυοχής τοϋ προξενεύου.176 Ου λύγες επυτυ,,'ύες τοϋ
Γάλλου προξένου στύς προσπάθευές του γυά τδν περυορυσμδ των αύθαυρεσυών των Τούρ
χων δέν έχουν πυά υδυαύτερη σημασύα. Πρδχευταυ μάλλον γυά χυνήσευς τακτυκής τών
Τούρχων, οί δποΣες ύπερτονύζονταυ άπδ τδν Julien. "Ετσυ πρέπευ νά έρμηνευτεΣ χαύ τδ
δυάταγμα τής Πύλης πού χάπως περυδρυζε τύς άπαυτήσευς τών τουρκυκών τελωνεύων,177
καθώς χαύ ή επέμβαση τοϋ Julien στδ θέμα Γάλλου έξωμδτη,170
Οί Τοϋρκου πυά δέν δυστάζουν νά συμπερυφέρονταυ βάναυσα στούς Γάλλους καύ
νά προσβάλλουν χαύ αύτή τή γαλλυχή σημαύα. Χαρακτηρυστυκδ είναυ τδ έπευσδδυο, τδ δποΣο μδς παραδύδευ δ πρδξενος Julien, μέ έπυστολή του τής 1.10.1769: Πρύν δύο μή
νες είχε φτάσευ στήν "fyvra σουλτανυχδ φυρμάνυ νά γύνουν δημδσυες τελετές γυά νύχες
τών Τούρκων.179 Τδ γαλλυχδ, δπως χαύ τά άλλα προξενεΣα στήν "Αρτα, ύψωσε τή σημαύα
του συμμετέχοντας στδν εορτασμδ.

*0 Julien δμως άναγχάστηχε νά τήν ύποστεύλευ, γυα-

τύ πληροφορήθηχε δτυ Τοϋρχου στρατυώτες μαζύ μέ άλλους ντδπυους είχαν σχύσευ τύς
σημαΣες τών άλλων προξενεύων. Αύτδ έξαγρύωσε τούς Τούρκους, ου δποΣου χατέστρεψαν
τδ κοντάρυ τής σημαύας χαύ τή βασυλυχή χορδνα. Ου ζημυές βέβαυα άποκαταστάθηκαν χαύ

-79^.ot ToOpxot ζήτησαν συγγνώμη, αλλά ή εύαυσθησία τών Γάλλων είχε άμβλυνθεί τόσο, ώστε
6 πρόξενος δέν θεώρησε σχόπυμο νά ύποβάλευ παράπονα στόν Κωνσταντυνούπολη.*88 Είχε
περάσου πυά η εποχό πού ό G.Dubroca

δημυουργοΟσε θέμα Mat μόνο γυατί έβρυσκε τό

θέση του χατευλημμένη181 η ό Boulle θυγόταν γυατί ό βοεβόδας τόυ δεχόταν καθυστός!82
Ου σχέσευς τών Γοίλλων τός 'Αρτας μέ τούς Τούρκους καλυτέρεψαν αυσθητά μετά
τόν πρώτο ρωσοτουρκυκό πόλεμο (1768-1774). Ot ToOpxot τός 'Αρτας, στα 1774, έδευξαν
οτυ συμμερίζονταυ τό πένθος τών Γάλλων, όταν αγγέλθηκε ό θάνατος τοΟ Λουδοβίκου ΙΕ'.
*Η στάση τους αύτό έκανε τόν πρόξενο Julien νοί σημευώσευ δτυ "...depuis cette derniere guerre les Turcs sont plus raisonnables qu* auparavant11.183
Τόν άσχημη συμπερυφορά τών Τούρκων δέν τό δοκίμαζαν φυσυχά μόνο ot πρόξεvot
τΠς "Αρτας· Καί ot ύπoπpόξεvot τός περυοχός πολλές φορές είχαν τόν υδυα καί χευρότερη τύχη· ’Αναφέραμε ηδη τά έπευσόδυα μέ τόν Lablache στό υποπροξενείο Αυλώνας.
Ίδυαίτερος λόγος γίνεταυ στίς πηγές γυά τίς ταλαυπωρίες τοΟ ύποπροξένου στό Μεσολόγγυ A.Jullien,oTci 1743 καί στα 1745. Συγχεχρυμένα, στίς 29.11.1743, τρείς ανθρώ
που τοΟ Τούρκου δυουχητό Μεσολογγίου παραβίασαν τόν χατουχία τοΟ ύποπροξένου, ^υά νοί
συλλάβουν χάπουον 'Ελληνα πού είχε χαταφύγευ έκεί.’Επευδό ό Jullien άρνόθηκε νά τόν
παραδώσευ, ό δυουχητός δυέταξε νοί συλλάβουν τόν υδυον καί νά τόν οδηγήσουν δεμένο
στόν κατό.'Ο Γάλλος υποπρόξενος έπυχαλέστηχε τά σχετυχά άρθρα τών δυομολογόσεων
(τοΟ 1740), αλλά ό ΤοΟρκος δυχαστόδ τοΟ απάντησε "νά τίς βράσευ καί νά πυεί τό ζου
μί τους". Τελυχά ό Jullien άφεθηχε έλεύθερος μέ τη μεσολάβηση τοΟ ΒενετοΟ συναδέλφου
του καί δύο αγάδων, άφοΟ αναγκάστηκε νά δώσευ xri τό ρολόυ του.
Ot μετέπευτα ενέργευες τοΟ Jullien εξαγρίωσαν τόν ΤοΟρκο άξυωματοΟχο, ό ο
ποίος βρόχε τόν εύχαυρία νά έκδυχηθεί άργότεοα. Στά 1745, μέ άφορμό δτυ δ Jullien
δέν υπάκουσε σέ δυαταγό τοΟ Τούρκου δυουχητΟ νά παρουσυαστεί, ToOpxot στρατυώτες ευσέβαλαν στό σπίτυ του, χατέστρεψαν τό γαλλυχό έμβλημα καί ξυλοκόπησαν άγρυα τόυ
Γάλλο υποπρόξενο, πού μάλυστα όταν άρρωστος στό χρεβάτυ, καί την γυναίκα του.'Επευτα
τόν έσυραν άπό τούς λασπωμένους δρόμους αίμόφυρτο στόν χατό.
Ot πηγές μας παραδίδουν μέ πολλές λεπτομέρευες τόν περυπέτευα τοΟ Γάλλου ύποπροξένου Μεσολογγίου, καθώς καί τίς ένέργευες τοΟ υδυου, τοΟ προξένου Boulle
τοΟ πρεσβευτό στόν Πύλη de Castellane (1741-1747), γυά νά δοθεί

καί

ικανοποίηση.*8*4 0ά

όταν βέβαυα άσκοπο νά τίς παραθέσουμε εδώ. ’Εκείνο πού θέλουμε μόνο νά τονίσουμε είvat oxt ot δυομολογησευς, πού θεωpητtκά έγγυόνταν καί τόν άσφάλεta τών Γάλλων προξεvtxώv υπάλληλων καί τό απαραβίαστο τών προξενυχών κaτotκtώv, συχνά παραβοάζονταν
καί μάλυστα κατά τρόπο ώμο. 'Ετσυ ot Γάλλου πρόξενου καί υποπρόξενου τός περτυοχός
τοΟ προζενείου'Αρτας όταν πολλές φορές υποχρεωμένου νά άγωνυστοΟν οχο μόνο γυά τά
συμφέροντα πού έκπροσωποΟσαν, αλλά καί γυά τόν υδυα τό σωματυκό τους άκεραυότητα
χαC τή ζωή τους άχομηί'
Τελευώνοντας την έξέταση τών σχέσεων τών Γάλλων τής "Αρτας μέ τους Τούρκους,
όφευ'λουμε νά αναφέρουμε μυά βασυχή δυαπυ'στωση: οτι δηλ. οΰ Γάλλου προξένου μέ κανέ
να τρο'πο δέν ήθελαν νά φανοΟν πώς έπεμβαυ'νουν στυ'ς έσωτερυχές δυαμάχες των Τοέρχων.
'Η πολυτυχή τους μάλυστα ήταν,όπως άναφέρθηχε, νά χαλλυεργοϋν φυλυχές σχέσευς μέ
κάθε ΰσχυρά ΤοΟρχο. Χαραχτηρυστυχή στο' σημεΕο αΰτο' είναι η στάοη τοΟ προξένου J.Du-

-80broca. Συγχεχρυμένα, στά 1734-1735, οΰ χάτουχου στά πασαλέχυ 'ίων Γυαννένων είχαν
χωριστεί σέ δυά άντυμαχάμενες παρατάξευς, υποστηρίζοντας χαθένα and τά αδέλφια Μεχμέτ χαυ ’Αλϊί μπέηδες, νο\5 πάλευαν yea τάν έζουσέα μετά τάν θάνατο τοβ πατέρα τους
Όσμάν πασδ. *0 δευτεράτοχος Ά λ ή ς έπυ 15 χράνυα σφετερυζάταν τάν έζουσυ'α, ποά άνάχε
στο'ν πρωτάτοχο Μεχμέτ. Τά φυλονυχυ'α τους έχμεταλλεάονταν ου ΤοΟρχου χαέ οΰ “Ελληνες
ΰσχυρου τοΟ τάπου, γυά δυχά τους όφελος. '0 Γάλλος πρόξενος λουπάν, παράλο πονί έβλε
πε ότυ τό συμφέρον του άταν μέ τά μέρος τοΟ Μεχμέτ.χαυ δτυ πάλυ θά έπυχρατοϋσε δ ’Αλάς, άνέφερε στάν ΰπουργά του: "Ce

(δηλ.ή έπυχεέμενη έπυτυχυα τοΟ ’Αλά) m'est fort

indifferent, parce que je n'ay jamais voulu demontrer partialite.. . 185
*0στο'σο, δέν παρέλευπαν οΰ Γάλλου πράζενου στές αναφορές τους νά χάνουν λάγο
γυά πρόσωπα χαυ πράγματα στάν περυοχά τους, όπως θά δοΟμε σέ ΰδυαυτερο χεφάλαυο τοΟ
Γ'μέρους τάς έργασυ'ας μας.
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ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

α) %0 ύπόδουλος πληθυσμός
Οι σχόσεις πού αναπτύχθηκαν ανάμεσα στούς Γάλλους τής "Αρτας καί τούς "Ελληνες τής περιοχής τοΟ προξενείου ένδιαφόρουν άμεσα τήν ερευνά μας, τύσο άπύ τήν άποψη
τής διακρίβωσης τοΟ ρολού καύ τής θόσης τοϋ γαλλιχοϋ προζενεύου μόσα στόν χώρο αύτον, δσο καύ άπό τήν πλευρά' τής τοπικής ιστορίας.
Βασικό σημείο άναφορας γιά τή μελε'τη των παραπάνω σχύσεων είναι η απάντηση
στά έρώτημα, άν αύτός κάλυπταν δλο το κοινωνικό φάσμα τών ‘Ελλήνων η αν είχαν ανα
πτυχθεί μόνο μό μερικός ή καύ μύα ομάδα τους. ‘Η μελε'τη τής προξενικής άλληλογραφύας
μας δύνει το πρώτο στοιχείο. *Απο τήν πηγή αύτή

απουσιάζουν σχεδόν έντελώς άναοορός

στούς ανώνυμους 'Ελληνες καύ γενικά στον υπόδουλο πληθυσμό τής περιοχής. Καύ οί^λύγες πού ύπάρχουν, είτε άφοροΟν ένόργειες προχρύτων είτε έχουν σκοπό νά τονίσουν τύς
δυσκολίες πού συναντούσαν οι Γάλλοι.
"Ετσι μαθαίνουμε δτι, στά 1706, οι άπεσταλμόνοι πρόκριτοι τής "Αρτας προς
τον σουλτάνο

γιά τόν φόρο του χαρατσιοΟ είχαν πετύχει νά αύξηθει ό αριθμός τών φο

ρολογούμενων από 11.000 σε 13.000, μό αποτέλεσμα τήν ανάλογη μείωση της εισφοράς
τοΟ καθενός.188 'Ακόμη πληροφορούμαστε δτι τήν ίδια έποχή σημειώθηκε σημαντική ανα
τίμηση τών ειδών πρώτης ανάγκης, παρά τήν αφθονία τής συγκομιδής. Αύτό οφειλόταν στύς
υπερβολικός απαιτήσεις τοϋ Τούρκου διοικητή. Φυσικά, ή πληροφορία τοϋ Γάλλου προξέ
νου άποβλόπει στο νά τονίσει τύς δικός του^οίκονομικες δυσκολίες καί δχι τοϋ πληθυ
σμού.187 Αύτός είναι καί ό στόχος τοϋ προξένου Eoulle, δταν άναφόρει, στά 1743,'οτι
οι κάτοικοι τής περιοχής, χαταχτητός καί ύπόδουλοι,"sont aussi pauvres que voleurs11.188 Σημαντικότερη είναι ή αναφορά τοϋ ίδιου προξένου, στά 1760. Σε έπιστολή
του προς τόν ύπουργό άναφόρει δτι οί αυθαιρεσίες τών διοικητών189 τής "Αρτας καί οί
έκβιασμοι τών 'Αλβανών, πού ήταν στην ύπηρεσία τους εδώ καί 10 χρόνια (δηλ.άπό τό
1750), nont reduit le pals a la derniere misere; les maisons et les campagnes sont
la plus part desabitees et desertes..

, οί κάτοικοι ήταν εξαθλιωμένοι καί καταστραμ-

μόνοι από τούς βαρύτατους φόρους. "Ολα αύτά, συμπληρώνει ό Γάλλος πρόξενος, άνοιξαν
τόν δρόμο καί όδηγοϋν τά βήματα τών δυστυχών στή μισητή αποστασία,180
Χαρακτηριστικός γιά τις διαθόσεις τών Γάλλων τής'Αρτας άπόναντι στόν υπόδου
λο πληθυσμό τής περιοχής, δσο καί πολύτιμες γιά τήν ιστορία της, είναι ακόμη οί μαρ
τυρίες γιά έπεισόδια καί μικροεξι~γόρσεις τών 'Ελλήνων τής περιοχής. Οι έκτιμήσεις
τών Γάλλων προξόνων γ ι ά ^ ή ν ικανότητα καί τή θέληση τών υπόδουλων 'Ελλήνων νά άποτινάζουν τόν ζυγό τους είναι πολλός φορές αντιφατικός.

Γιά παράδειγμα, ο πρόξενος

J.Dubroca, 6 δποΠος, στά 1725, ελεγε γιά τούς "Ελληνες δτι είναι γεννημόνοι γιά τή
σκλαβιά καί δτι μό τήν παραμικρή δυσκολία σκύβουν τό κεφάλι στίς δθωμανικός άρχε'ςΐ91
β0 ίδιος πρόξενος, τόσσερα χρόνια άργότερα, παραδόχεται δτι ύπάρχουν στήν περιοχή
τοϋ προξενείου του πολλοί "mal intentionncs et ennemis du repos public".192 Ίδιαί-
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τ&ρχ\ σημασία πρόπευ vdf δοθεΣ στό γεγονός δτυ δ Γάλλος πρόξενος χαρακτόρυζε τούς “Ελ
ληνες πατρυώτες ως έχθρούς τός δημόσυας τάξης.
'Από τόν πρόξενό Boulle μαθαίνουμε δτυ, στύς 10.12,1757, σημειώθηκε στόν “Αρ
τα στοίση (sedition) των κατούκων. '0 Γάλλος πρόξενος άποδύδευ, καύ δρθά, τόν ένόργευα
αύτό στύς δυσβάστακτες οΰκονομυχός άπαυτόσευς τοϋ Τούρκου δυουκητό* αυτός, κατά τόν
Boulle, έκαναν τούς χατούχους υά χάσουν τά λογυκά τους καύ νά είναυ ετουμου νά έκραγοΟν καύ νά έρημώσουν ττίν περυοχό. Τόν κατάσταση πού δημυουργόθηκε φαύνεταυ νά τό φοβαταυ περυσσότερο δ Γάλλος πρόξενος άπό οσο δ ΤοΟρκος δυουκητός. Γυ'αύτό εΰδοπούησε
άμόσως τόν πρεσβευτό του στόν Πύλη χαύ εΰσηγόθηχε νά ένημερωθοΟν τά άρμόδυα όργανα,
γυά νά ληφθοϋν τά κατάλληλα μότρα.*99
'Ιδυαύτερη σημασύα έχουν οΰ εΰδόσευς τοΟ προξόνου Julien γυά τά δρλωφυκά.
Καύ αν

ου πληροφορυ'ες του γυά τά γεγονότα τός Πελοποννόσου χάνουν τόν άξύα τους,

γυατύ δ πρόξενος "Αρτας δόν όταν βόβαυα αύτόπτης μάρτυρας, οΰ εΰδόσευς δμως γυά τά
γεγονότα τής περυοχός του προξενεύου του είναυ πολύ ενδυαφερουσες. *Η τυχόν εξάλλου
παρόμβασό του στό δυαμόρφωση των γεγονότων αυτών εχευ τό σημασύα της γυά τό συγχεχρυμόνο μας θόμα, τό μελετη δηλ. των σχόσεων των Γάλλων μό τούς “Ελληνες τϊ\ς περυοχός
τοΟ προξενεύου. 'Από τον Julien

πληροφορούμαστε λουπόν δτυ ού έπαρχύες τοϋ Μεσολογ-

γύου'χαύ τοϋ Κάρλελυ, "dittes anciennement I'Aetolie et Acarnanie", ακολούθησαν τό
παράδευγμα τοϋ Μορυα καύ δτυ προετουμάζονταν άπό πολύ χαυρό υά ξεσηκωθούν. Γυά τό
συμμετοχό τους αύτό ου παραπάνω περυοχός δοχυμάστηχαν σκληρά. Σουλτανυκό φυρμάνυ έ
δωσε τόν άδευα στούς άτακτους 'Αλβανούς ("sans frein ni discipline") νά ρημάζουν
τούς τόπους άπό δπου πέρασαν. Καύ στόν ύδυα τόν "Αρτα, 2-3,000 'Αλβανού, παρόλο πού
π^ραν μό τό βύα τρόφυμα αρκετά γυά 30.000, κατόστρεψαν τό ενα τρύτο της πόλης, Πολλού άπό τούς χατούχους έχασαν τό ζωό τους,'ένώ πολλά γυναυκόπαυδα δδηγόθηχαν στ^
σκλαβυά.191* ’0 ύδυος δ Γάλλος πρόξενος μόλυς κατόρθωσε νά σώσευ τό ζωη του. ’Ακόμη
καύ δ Τοϋρχος δυουκητός τϋς πο'λης δόυ όταν σε θόση νά τοϋ δώσευ τόν παραμυκρό βοηθευα, δσο κυ άν ου δυομολογόσευς τό έπόβαλλαν.

"Ετσυ δ Julien άυαγκάστηκε νά μυσθώ-

σευ μό δυκά του χρόματα μυά μυκρό φρουρά, γυά νά σωθευ άπό τό λαύλαπα των άτακτων
'Αλβανών.*95
’Αλλά καύ στόν ύδυα τόν "Αρτα είχε φανεϋ, τόν ήμερα τοϋ Πάσχα τοϋ 1770, δτυ
θά ξεσηκώνονταν ου "Ελληνες. Τό δτυ δόν κυνόθηχαν τελυκά δφεύλεταυ στα μότρα πού ελαβε δ Τοϋρκος δυουκητης,196 Στά μότρα αυτά ένεργός ύπϋρξε καύ δ ρόλος τοϋ Γάλλου
προξόνου. *0 Julien είχε πληροφορηθεξ άπό χάπουον φύλο του, τόν δπούον δόν κατονομάζευ, δτυ καύ δλόκληρη ή "επαρχύα τός ’Ηπεύρου" ότσν πυρωμένη καύ ετουμη νά πάρ'ευ τά
δπλα, Πληροφορόθηκε άκόμη δτυ οΰ "Ελληνες άρχηγού είχαν λάβευ άπό ενα ζύφος καύ άπό
ενα χρυσό μετάλλυο άπό τόν αύτοκράτευρα τής Ρωσύας. λύγο μπαρούτυ καύ άλλες προμό-
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θευες, καθώς καύ άφθονες ύποσχύσευς γυά ύσχυρή βοήθευα. *0 Mouamet bey, δυουκητής
τής “Αρτας, πού ευχε κυ αύτο'ς τυς πληροφορυ'ες του, πήγε στήν κατουχυα τοΟ Γάλλου
κροζύνου. Κατά τή δυάρχευα τοΟ γεύματος έζύιρρασε στύν Julien τυς ύποψυες του γυά
τύς προετουμασυες των ‘Ελλήνων χαυ' ζήτηση τή συμβουλή του γυά νά άντυμετωπυσευ τήν
κατάσταση. *0 Γάλλος πράζενος οχυ μήνο έπυβεβαυ'ωσε τύς ύποψυ'ες τοΟ Τούρκου δυουκητίϊ,

83^ άλλα καύ τύν συμβούλεψε νά άφοπλύσευ πρώτα-πρώτα τούς "'Ελληνες τής πύλης καύ τών
περυχώρων* άκύμη τοϋ ύπέδευζε νά συλλάβου καύ νά κρατήσευ γυά δμηρους τύς οίκογένευες τών "Ελλήνων προκρίτων, δηλ. "ce q u fils avoient de plus precieux", γυά νά εξασφαλύσευ τήν ούδετερύτητα ή καύ τή συνεργασία τους* τύλος, τοϋ συνέστησε να αύξήσευ
τή φρουρά του καύ παροίλληλα να κάνευ αύστηρύ ελεγχο στύς έξύδους τής πύλης, μέ σκοπο
νά λογοκρύνεταυ καύ να κατάσχεταυ κάθε ύποπτη έπυστολή. Ου ύποδεύξευς τοΟ Γάλλου προ
ξένου ακολουθήθηκαν κατά γράμμα άπύ τύν ΤοΟρκο μπέη καύ άποδεύχτηκαν, δπως φαύνεταυ,
άποτελεσματυκές. "Ετσι, ο Julien δέν παρέλευψε νά τονύσευ στύν Γάλλο ύπουργύ τών Ναυ
τικών τή συμβολή του στύ οτυ "ce pays fut sauve du sac et du carnage et resta par
force dans une entiere obeissance a son souverain".
Είναυ λουπύν σύγουρο οτυ ου Γάλλου πρύξενου "Αρτας ένδυαφέρονταν βασυκά γυά
τή δυατήρηση τής "τάξης καύ τής ησυχύας" μέ δπουοδήποτε τρύπο, γυατύ μύνο ετσυ τύ
γαλλυκο έμπορυο καύ ή ναυτυλύα σΐήν περυοχή μποροϋσαν νά έπωφεληθοϋν. Χαρακτηρυστυκο
μάλυστα είναυ τύ γεγονός οτυ, καύ στύ δυάστημα πού ου άτακτου "Αλβανού ρήμαζαν τήν
περυοχή, ό Julien έπωφελήθηκε άπύ όρυσμένα δυαλεύμματα καύ

βρήκε τύν τροπο νά εξα-

σφαλύσευ ναύλους σέ δυο Γάλλους καπετάνυους, πράγμα πού προκάλεσε τον επαυνο του
ΕΕΜ.*9® "Η δυαπύστωση αύτή δύνευ τύ μέτρο καύ τήν πουύτητα του ένδυαφέροντος τών
Γάλλων τής "Αρτας γυά τήν περυοχή καύ τούς κατούκους της·
"Απύ τύν υδυο πρύζενο Julien πληροφορούμαστε άκύμη, οτυ ού "Αλβανού, τών δπούων ή άπληστύα κορυφώθηκε άπύ τά πλούσυα λάφυρα μετά τή συμμετοχή τους στήν κατα- .
στολή τής εξέγερσης τοϋ 1770, είχαν άναγάγευ τή λεηλασύα καύ τή σφαγή σέ τροπο ζωής
καύ βυοπορυσμύ καύ άπευλοΟσαν καύ.πάλυ, στύς αρχές τοϋ 1772, οτυ θά ξαναπερνουσαν
άπύ τήν "Αρτα. Τύν "Ιούνυο μάλυστα τοϋ έτους αύτοΟ είχαν συγκεντρωθευ περύπου 4.000
καύ σκύπευαν νά χτυπήσουν τήν πύλη, ή όπούα σώθηκε τή φορά αύτή χάρη στύς ένέρ'γευες
τοϋ Τούρκου δυουκητή της, άν καύ ό ύδυος ήταν άλβανυκής καταγωγής.199

β) Οι άρματολοι
"Αξυύλογες είναυ ου πληροφορύες τών Γάλλων προξένων "Αρτας σχετυκά μέ τούς
αρματολούς τής περυοχής. "Ας σημευωθευ οτυ ου Γάλλου ύπολύγυζαν στή βοήθευα ή τουλάχυστο στήν ανοχή τών αρματολών γυά τήν έκμετάλλευση τής ξυλεύας άπύ τά δάση της
περυοχής, δπως θά δοϋμε. Στύς προσπάθευες άλλωστε τών Γάλλων προξένων γυά τήν έξαγωγή τής ξυλεύας αυτής ύφεύλονταυ καύ ου πληροφορύες τους γυά τούς αρματολούς. Στά
1732 λουπύν μαρτυρευταυ οτυ ου αρματολού ποτέ δεν έβλαψαν τούς Γάλλους. Κατά,τον
J.Dubroca, προξενούσαν ζημυές στά χωρυά, δταν ου κουνοτητες άρνοΟνταν νά καταβάλουν
τούς μυσθούς.

"Επυπλέον ο πρόξενός αύτύς είχε φυλυκές σχέσευς μαζύ τους, ώστε ου

άρματολού δέν θά πεύραζ^ν κανέναν "portant chapeau", μήπως είναυ δυκος του άνθρωπος,
"Οταν μάλυστα οί ευδυκού γυά τήν έκτύμηση τών δασών έπυσκέφτηκαν τήν περυοχή τοΟ Μακρυνύρους, ό οπλαρχηγός Τρουμπούκης200 τούς προσφερε άκύμη καύ ψωμύ

καύ κρασύ, πού

ήταν τοσο δύσκολο νά βρευ κανεύς.201
'Εξύσου ένδυαφέρουσες είναυ ου πληροφορύες, σχετυκά μέ τήν δνομασύα, στά
1749, τοϋ ΙΙασομπεη202 γυοϋ τοϋ Μεχμέτ μπέη, ώς δερβέναγα τής περυοχής.

Αποστολή

"\ου ήταν η καταδίωξη των κλεφτών καί Α αφαίρεση τών άρματολυκυών άπο' τούς "Ελληνες,
Μερυκου άπο' αύτούς βρήκαν οέκτρά θάνατο καί άλλου παραδέθηκαν καί αμνηστεύτηκαν' άλλου δμως είχαν καταφύγευ στή βενετυκή Πάργα καί 6 Πασο'μπεης ζητφΟσε τήν έκδοσή τους
τέσο άπο' τον ύποπρέξενο τής Βενετίας στήν "Αρτα δσο καί από τέν γενυκέ προνοητή τής
Κέρκυρας.2®^ Ζήτησε άκομη καί άπο τέν Γάλλο πρέξενο νά μεσολαβήσει στον γενυκέ προνοητή. '0 Boulle, παρέλο πού σκέφτηκε στήν αρχή νοί άρνηθεί, υπάκουσε τελυκά, γυατί
δέν ήθελε νά κάνευ εχθρό του έναν τέσο υσχυρέ μπέη καί έπευδή έβλεπε δτυ ή δράση τοΟ
Πασέμπεη γυά τήν εξόντωση τών κλεφτών εύνοοΟσε τά γαλλυκά συμφέροντα.2®1* Καί στα τέ
λη τοΟ 1749, οέ 'Αλβανοί τοΟ Πασομπεη δεν είχαν κατορθώσει- άκομη νά δυώξουν τοιίς "Ελ
ληνες αρματολούς, οί οποίου, κατά τον Γάλλο πρόξενό, "continuent de leur faire tete"
'Ο άνταγωνυσμος γυά τά άρματολυκυα προκάλεσε σοβαρή άναστάτωση στήν περυοχή, χωρίς
νά δυαφαυνεταυ δυάθεση τής Πάλης νά δώσευ κάπουο τέλος.2®5
Δυαπυστώνουμε λουπέν καί πάλυ, δτυ έκεϋνο ποιί ένδυέφερε τοιίς Γάλλους ήταν ή
δυαφιίλαξη τής τάξης, πράγμα ποιί τοιίς παρείχε μεγαλύτερες έγγυήσευς γυά τήν άσφαλέστε
ρη καί άπροσκοπτη έξυπηρέτηση τών συμφερόντων τους. "Αν αύτοί ου αρματολοί ήταν "Ελ
ληνες, 'Αλβανοί ή ΤοΟρκου, ου Γάλλου ένδυαφέρονταν μονο γυά το πώς θά τοιίς χρησυμοπουοΟσαν στην επυδυωξη τών σκοπών τους.
'Ωστέσο, ου προξένου τής "Αρτας δεν παρέλευπαν νά δυαβυβάσουν στο υπουργείο
ή στο ΕΕΜ κάθε σχετυκή πληροφορία, άκομη κυ άν δέν άφοροΟσε άμεσα τήν περυοχή τους.
Χάρη λουπέν στυς μαρτυρίες τους, μαθαίνουμε γυά ένα έπευσέδυο στή βενετοκρατοιίμενη
περυοχή τής Πρέβεζας. Συγκεκρυμένα, σέ κάπουο μοναστήρυ τής περυοχής ποιί πανηγιίρυζε
είχε πάευ, έπευτα άπο άδευα τών Βενετών, καί ο αρχηγός τών αρματολών τής περυοχής
"Αρτας, υσως το φθυνοπωρο τοΟ 1736. Στο πανηγύρυ φυλονίκησαν ό Τοϋρκος άξυωματοϋχος
«»
καί ένας "Ελληνας άπο' τή Λευκάδα’ το' έπευσοδυο πήρε δυαστάσευς καί σκοτώθηκαν 14
ΤοΟρκου καί 4 Πρεβεζάνου.

β0 δυουκητής τών Γυαννίνων 'Αλή μπέης παραπονε'θηκε στο'ν

Βενειρο'' γενυκο' προνοητή τής Κέρκυρας,2®6 6 οποίος δυαπίστωσε, έπευτα άπο' προσωπυκή
έρευνα, δτυ αυτυ'α γυά το έπευσο'δυο ήταν ου προσβλητυκές δυαθέσευς τών Τούρκων.*Αργοτερα ου κάτουκου τής Πρέβεζας πληροφάρησαν το'ν γενυκο' προνοητή, δτυ δ *Αλής συγκέν
τρωνε 'Αλβανούς, γυά νά λεηλατήσει- τήν πόλη τους. '0 Βενετές άζυωματοΟχος έστευλε
δύο γαλέρες, τέσσερευς γαλυο'τες καί μερυκά μπρυγκαντίνυα με 600 άνδρες, κάτω άπο' τίς
δυαταγές τοΟ συνταγματάρχη Visconti.

'Επίσης ή φρουρά τής Πρέβεζας ένυσχύθηκε άπο'

τούς "Ελληνες άρματολούς, ου οποίου είχαν παυθεί, περίπου 300 άνδρες, πού άρχυσαν
νά λεηλατοϋν τή γευτονυκή τουρκυκή περυοχή.

*Απέ τήν άλλη μερυά, ό *Αλής είχε συγ-

κεντρώσευ 700-800 'Αλβανούς, πεζούς καί εφυππους, μέ αποτέλεσμα νά μή τολμά κανείς
νά κυκλοφορεί στήν περυοχή* αύτο είχε άρνητυκές συνέπευες στο γαλλυκό, άλλα καί στο'
ελληνυκέ έμπο'ρυο. "Ετσυ jty "Ελληνες προκρυτου τής "Αρτας μεσολάβησαν στον 'Αλή, γυά
νά άποτρε'ψουν γενυκοτερη σύγκρουση.

’Αλλά καί δ προ'ξενος J.Dubroca, πού είχε άναλά-

βευ τέν ρο'λο του μεσολαβητή, κατάφερε νά πραγματοπουηθεί συνάντηση τοϋ βοεβοόα"Αρτας
Μουσταφά καί τοΟ συνταγματάρχη Visconti, ώς έκπροσώπων τοΟ 'Αλή μπέη καί τοΟ ΒενετοΟ
γενυκοΟ προνοητή, στο' γαλλυκο προξενείο "Αρτας, δπου κλείστηκε συμφωνία καί το' έπευ207
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#Αξυέλογη άκέμη είναυ καί η πληροφορία τοΟ υδυου προξένου, δτυ στα 1731, μέ

δυαταγέ τοΟ νέου άρχυστράτηγου πασδ στέ Βυδίνυ, ύποχρεώθηχαν ου "Ελληνες καί ου 'Ε
βραίου vci προμηθεύσουν στέν τουρχυκέ στρατό δπλα (8.000 στά Γυάννενα^-χαί 5.000 στέν
"Αρτα). *0 καθένας έπρεπε νά φέρευ, μέ πουνέ θανάτου, ενα τουφέκυ, μυά σπάθη καυ δυο
πυστέλες. 'Απέ τέ μέτρο δέν έξαυρέθηκαν ούτε ου χάτουχου των χωρυών.288
'Εδώ, τέλος, μκοροΟμε να έντοίζουμε καί τίς πληροφορίες τοΟ προξένου G.Dubroca γυά τέ δυνατότητα στρατολογίας ντέπυων μυσθοφέρων. Συγκεχρυμένα, στα 1705 δ Γάλ
λος πρόξενός βρυσκέταν σέ συνεννοέσευς μέ χάπουον τοπυχο αρχηγέ. Γυά το πρόσωπό αύτο
δέν μας παρέχευ περυσσέτερες πληροφορυες. Τον δνομάζευ στέν άρχέ 'Αλβανό (chef Α1banois), άλλα αργότερα τον θέλευ "Ελληνα αρχηγέ των 'Αλβανών. "Οπως καυ αν έχευ τέ
πράγμα ώς πρές τέν έθνυχέτητά του, τέ γεγονές είναυ δτυ δτυ αύτές προσφέρθηκε νά
ύπηρετέσευ τέν βασυλυά τές Γαλλυας μέ άλλους 60 άνδρες.

*0 G.Dubroca δυαβίβασε την

πρέταση στέν ύπουργέ Maurepas, τέν 'Ιούλυο τοΟ 1705. Παρά τίς συχνές δμως ύπομνέσευς
του καυ παρά το γεγονές δτυ η προσφορά αύξέθηχε σέ 500 άνδρες, δέν δέθηκε καμυά ά-

*>

πάντηση στέν Γάλλο πρέξενο. Τέν υδυα τύχη είχε, στά 1706, παρέμουα πρέταση ένές άλ
λου τοπυκοΟ άρχηγοΟ, τοΟ Belo Joane (Μπελογυάννη;), δ όποϋος προσφερέταν νά ύπηρετέσευ στέν γαλλυκέ στρατέ μέ πάνω άπέ 500 συντρέφους του, δλους νέους καυ υχανούς.'Ο
Γάλλ'ος πρέξενος απάντησε στέν πρέταση τοΟ Belo Joane, δτυ ή Γαλλία, πρές τέ παρέν
τουλάχυστο, δέν είχε τέν πρέθεση νά στρατολογέσευ ντέπυους.288 'Απέ τότε καυ σ'δλη
τέ δυάρκευα τές παραμονές των Γάλλων στέν "Αρτα δέν ξαναγίνεταυ λέγος γυά παρέμουες
επαφές. "Ισως*, άν ου πρώτες αύτές προσφορές των τοπυκών άρχηγυσκων γίνονταν δεκτές
άπέ τούς Γάλλους, θά είχαμε χαύ άλλες παρέμουες άργέτερα.

γ) Ου προστατευόμενου

**

"Οπως εχευ τονυστεί, ένας άπέ τούς σκοπούς - δ χυρυέτερος - τές παρουσίας
τών Γάλλων στέν 'Ανατολέ ίταν ή προώθηση των ουκονομυκών τους συμφερέντων. "Ετσυ
ου Γάλλου πρέξεν^υ είχαν νά φροντίζουν γυά την έκμετάλλευση άπέ τούς συμπατρυώτες
τους τών πρώτων υλών τές περυοχές τοΟ προξενείου τους καί τέ δημυουργία άγορών γυά
τά βυομηχανυκά προυέντα τές πατρίδας τους. Στέν προσπάθευα αύτέ fixav απαραίτητη ή
συνεργασία τών ντέπυων, καί υδυαυτερα τών έμπέρων, πού μποροΟσαν μέ οπουονδέποτε
τρέπο νά συμβάλουν στέν πραγματοποίηση τοΟ παραπάνω σχοποϋ.218 Τέτουους συνεργάτες
ου Γάλλου βρέκαν άρκετά πρέθυμους, τουλάχυστο στην άρχέ. Τέ άντάλλαγμα γυά τέ συνερ
γασία έταν πολύ δελεαστυκέ: η προστασία τές Γαλλυας, ή δπουα σέμαυνε, θεωρητυκά,
άπαλλαγέ άπέ τυς προσβολές τοΟ ντέπυου Τούρκου δυουχητέ καυ άπέκτηση συγκεχρυμένων
έμπορυκών προνομίων. "Ετσυ δημυουργέθηκαν ου προστατευέμενου (proteges).211
Γυά τέ ΕΕΜ η παρουσία τών προστατευομενων στίς δυάφορες σκάλες τές 'Ανατολές
ίταν ενα άναγχαϋο κακέ.

'Απέ νωρίς είχε δυαβλέψευ δτυ θά μποροΟσαν κάπουα στυγμη

νά προξενέσουν σπμαντυκέ ζημυά στά γαλλυκά συμφέροντα.212 'Αποτέλεσμα λουπον τών
σχετυκών ευσηγέσεων τοΟ ΕΕΜ Τμαν τέ βασυλυκέ δυάταγμα τές 2U.2.1727, τέ οποίο περυέρυζε τά δυχαυώματα τών προστατευέμενων καί δρυζε αύστηρέτερα κρυτέρυα γυά τέ χορηγηση τές γαλλυκές προστασίας.213
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Στήν περιοχή τοΟ προξενείου "Αρτας συναντοϋμε, άπύ τήν ίδρυσή του, πολλούς

"Ελληνες, κυρίως έμπορους, πού είχαν τήν προστασία τής Γαλλίας* οί περισσύτεροι άπύ
αύτούς ύπηρετοΟσαν παράλληλα τύ γαλλικά προξενεϋο ώς διερμηνείς, κανονικοί η Επίτι
μοι, ώς γραφεξς, ώς γραμματεϋς καί άκύμη αναπλήρωναν τούς Γάλλους προξένους, όπως
π.χ. δ Jean Costerellj ( Ίω.Κωστερέλλης ή Κωσταρέλλης), ό δποιος άναπληροΟσε, στα'
2m
1703, τύν πρόξενό β.Gamier. Στά 1713 άναψέρεται προστατευύμενος ό Κωνσταντίνος
Paiceo (Παϊσιος).215 ’Αρκετές φορές, άπύ τύ 1738, άναφέρεται ό γνωστές μας Κων.Βλαχούτσης ώς γραφέας ή διερμηνέας τοΟ γαλλικοΟ προξενείου"Λρτας.2 *^'Επίσης, στα 1750,
μαρτυρεΣται ο Σπυρίδων Παπαδύπουλος ώς διερμηνέας τοΟ προξενείου* ό ίδιος σημειώνε
ται, στά 1756, ώς ancien protege (έώ μάλλον έχει τή σημασία τοΟ παλαιοΟ καί δχι τοΟ
πρώην προστατευύμενου)·217 'Ακύμη άναφέρεται, στά 1756, δ Βασίλειος Πάνου (Pano) καί
6 Γιάννης ΣκλαβοΟνος (Sclavuno)·2 *® ’Αναφέρεται έπίσης, στά 1763, κάποιος Δρύσος
(Drosso) ώς "drogman barataire de France".21^
Οι πιύ δραστήριοι δμως προστατευύμενοι τής Γαλλίας στήν περιοχή ήταν oi
·*
Γιαννιωτες ’Αναστάσιος καί Χριστύδουλος Μαρουτσηδες.220Είδαμε ήδη δτι ό πρώτος είχε
άναλάβει προσωρινά τύ προξενείο "Αρτας, μετά τύν θάνατο τοΟ G.Dubroca, καί δτι το
είχε αναθέσει μέ τή σειρά του σέ μια τετραμελή έπιτροπή.

'Εκδηλώθηκαν μάλιστα ζωη

ρές κινήσεις τοΟ Μαρούτση, γιά νά δοθεί τύ προξενείο στύν Γάλλο έμπορο G.Aubert,
τύν οποίο χρησιμοποιοΟσε ώς Εμπορικά του άντιπράσωπο στά Σάλονα.221 ’’Ετσι δ δραστή
ριος Γιαννιώτης θά μποροϋσε νά έλέγχει τύ προξενείο.

Ό

'Αναστάσιος Μαρούτσης ήταν

διερμηνέας μπερατλής (drogman barataire)222 τοΟ γαλλικοί προξενείου Θεσσαλονίκης
καί δέν υπαγόταν στή δικαιοδοσία τοΟ Γάλλου προξένου "Αρτας. Γ ι ’αύτο δ J.Dubroca
ζητοΟσε νά τοΟ άφαι^ρεθει αύτύ το βεράτι καί νά τοΟ δοθεί άλλο γιά τήν περιοχή τής
"Αρτας.223 βΟ Χριστόδουλος Μαρούτσης μνημονεύεται ώς drogman honnoraire στά 1732»,
ώς premier drogman στά 1738, ώς υποπρόξενος στά Γιάννενα τύ 1739, ώς drogman a barat
a Janina στά 17*40 καί 17*45 καί άκάμη ώς πληρεξούσιος τοΟ προξένου Boulle στήν ίδια
πύλη,

*τύ 17*41.22** Σημειώσαμε επίσης δτι δ Χριστόδουλος Μαρούτσης είχε αγοράσει

τήν προξενική κατοικία τής "Αρτας, γιά 1.000 τσεκίνια, καί δτι τελικά τήν είχε προ
σφέρει στύ γαλλικά δημύσιο.
Βέβαια η χειρονομία τοΟ Μαρούτση, δσο κι άν ήταν σημαντική, έντάσσεται σέ
άλλες παρόμοιες έζυπηρετήσεις των προστατευομενων προς τούς Γάλλους, οί δποίες δε;
ήταν σπάνιες.

'Αποτελούσαν άλλωστε μέρος άπύ τίς υποχρεώσεις τους πρύς τούς προστά

τες τους. Γιά παράδειγμα, δ πρύξενος Boulle άφηγείται δτ*,, δταν χρειάστηκε νά έπέμβει
δυναμικά γιά νά σώσει τύ καράβι τοΟ χαπ. Patot πού είχε ύποστεί έπίθεση άπύ δουλτσινιώτικο πειρατικά, πήρε μαζί του 12 στρατιώτες πού του διέθεσε δ ΤοΟρκος διοικητής,
καθώς καί *4 προστατευομενους.225 'Ακόμη, οί προστατευύμενοι είχαν υποχρέωση νά
διευκολύνουν τή διακίνησή τής γαλλικής αλληλογραφίας, μέ τίς γνωριμίες καί τούς
ανταποκριτές τους στά ιταλικά λιμάνια.226
'Επίσης οί προστατευύμενοι ήταν υποχρεωμένοι, καί φαίνεται πώς πρύθυμα άνταποκρίνονταν, νά συμμετέχουν στίς διάφορες γιορταστικές καί άλλες Εκδηλώσεις τοΟ προ
ξενείου. Μάλιστα δχι μύνον αύτοί, άλλά καί άλλοι "συμπαθοΟντες" (autrcs affectioncs)
παρατάχτηκαν τιμητικά στήν είσοδο τής προξενικής κατοικίας κατά τίς Εκδηλώσεις πού

-87^ίγιναν γυά τή γέννηση τοϋ δούκα τής Βουργουνδίας.227
Μέ δυσκολία όμως oil χειρονομίες αυτές των 'Ελλήνων προστατευόμενων τής Γαλ
λίας έκρυβαν τήν αμοιβαία έχθρότητα. Τα προσωπικά συμφέροντα τών προ'στατευόμενων,πού
μέ τόν καιρό έγιναν αρκετά ισχυροί ώστε να μή διστάζουν νά τό δείχνουν, τούς έφερναν
συχνά' σέ σύγκρουση μέ τούς προστάτες τους. Μετά τά μέσα τοϋ αιΐώνα, παρατηρούται, ό
πως θα δοΟμε, ανάπτυξη τής ελληνικής ναυτιλίας καί παράλληλη πτώση τής γαλλικής, κα
θώς καί σοβαρός ανταγωνισμός άπο άλες ευρωπαϊκές σημαίες. Oil προστατευόμενοι λοιπόν
είχαν τότε συμφέρον νά προτιμοϋν άλλα καράβια καί δχι τά γαλλικά, γιά τίς μεταφορές
τους προς χαί άπο τά ιταλικά κυρίως λιμάνια.22® Γιά νά αντιμετωπιστεί ή κατάσταση,
ό πρόξενός Boulle είσηγήθηκε νά καταβάλλεται, προξενικό τόσο στον πρόξενό τής εθνικό
τητας τοΟ καραβιοϋ δσο χαί στο'ν προ'ξενο τής Γαλλίας, τής οποίας την προστασία απο
λάμβαναν.
Ριζικότερο δμως μέτρο ήταν ή απειλή τής αφαίρεσης τής προστασίας.

Ίδιαίτε-

ρα στήν "Αρτα, ή γαλλική προστασία παρείχε τίς περισσότερες έγγ'υήσεις. Οι Τοϋρκοι
■»
διοικητές, κατά τον πρόξενό Boulle, ένώ δέν δίσταζαν νά προσβάλλουν χαί νά φυλακί
ζουν προστατευόμενους άλλων δυνάμεων, ακόμη καί τούς ίδιους τούς προξενικούς υπάλλη
λους, δέν τόλμησαν νά κάνουν τά ίδιο χαί σ ’έκείνους τής Γαλλίας.22® Τά παραπάνω μέτρα-φαίνεται πώς απέδωσαν κάποιους καρπούς. Οι "Ελληνες προστατευόμενοι τής Γαλλίας
υποχρεώθηκαν νά αναθεωρήσουν, προσωρινά βέβαια,τή στάση τους καί στά 1752 συνέστησαν
στούς ανταποκριτές τους στά ιταλικά λιμάνια νά προτιμοϋν τά γαλλικά καράβια.230
'Απο δσα άναφέρθηχαν, φαίνεται ότι oil σχε'σεις των Γάλλων τής "Αρτας μέ τούς
προστατευομενούς τους βασίζονταν αποκλειστικά στο αμοιβαίο συμφέρον. Ου έπιδιώξεις
των δύο πλευρών συνέπιπταν ως μια ορισμένη χρονική στιγμή, τήν οποία μποροϋιιε νά το
ποθετήσουμε κάπου στά μέσα τοϋ 18ου αιΐ. *Η βασική αύτή διαπίστωση καθορίζει καί *την
ποιότητα των παραπάνω σχέσεων. Δέν πρόκειται δηλ., καί ούτε το περίμενε κανείς, γιά
σχέσεις ειλικρινούς φιλίας καί συνεργασίας,

βΗ βάση τους δέν μετακινήθηκε άπο το κα

θαρά οικονομικό συμφέρον σέ κοινές πολιτικές η πολιτιστικές επιδιώξεις. Το σχήμα
λοιπόν πού διέγραψαν ου σχέσευς αύτές στη δυάρκευα τοϋ αιΐώνα χαθορίζεταυ μέ σαφήνευα: άπο σχέσευς αμοιβαίας ανάγκης μετατρέπονταυ σέ μυά κατάσταση άμουβαίας ανοχής,
γυά νά δημιουργηθεί τελυκά ή ανταγωνιστικότητα καί ή σαφής εχθρότητα.

6) Οι "Ελληνες πρόξενοι
’Εχθρικές επίσης ήταν ου σχέσευς τών Γάλλων τής "Αρτας μέ μυά άλλη ομάδα
‘Ελλήνων έμπορων: τούς προξένους χαί ύποπροξένους δυαφόρων αυλών στά Γιάννενα καί
στήν "Αρτα.231 Καί ήταν επόμενο αυτό, άν ληφθεί υπόψη ό σκληρός ανταγωνισμός ανάμε
σα στούς Γάλλους καί στρ^ύς άλλους Ευρωπαίους, ιδιαίτερα τούς "Αγγλους, τούς 'Ολλαν
δούς καί τούς Αύστριακούς, γυά τήν οικονομική επικράτηση στήν Ανατολή* ο ανταγωνι
σμός μάλιστα εντάθηκε από τά μυσά περίπου τοϋ 18ου αέ. καί έπειτα, όταν ή Γαλλία
άρχισε νά χάνει έδαφος

καί νά μήν αποτελεί πυά τον αδιαφιλονίκητο κυρίαρχο τοϋ

έμπορίου καί τής ναυτυλυ'ας στήν περιοχή τής ’Ανατολικής Μεσογείου.
'Από τό 1729 κιόλας έκδηλώθηκε ή πρώτη αντίδραση τΏν Γάλλων προξένων «πέναν
τι στούς "Ελληνες συναδέλφους τους. Συγκεκριμένα, τό προξενείο τής Αυστρίας στήν

-88!^ρτα είχε ανατεθεί στάν Δημήτρεο Κωνσταντύνου, δ δποίος είχε Αναπτύξει, έντονη δρα
στηριότητα, μέ σκοπά νά πεύσεε τούς Γεαννεώτες καύ τούς 'Αρτενούς έμπάρους να φορτώ
νουν σέ ναπολετάνεκα καράβεα*

Αποτέλεσμα, ή σημαντεκή μεύωση τοΟ κύκλου των έργασε-

ών τής γαλλεκής ναυτελύας στήν περεοχή. *0 πράξενος J.Dubroca δμως έκμεταλλεύτηκε τή
δεαμάχη τοϋ Κωνσταντίνου μέ κάποεον καπετάνεο καύ βρήκε τήν εύκαερύα νά τύν κατηγορήσεε στάν έπετετραμμένο τής Λύστρύας στήν Πύλη de Taleman,A<poi έγραψε σχετεκά καύ στάν
Γάλλο πρεσβευτή. Οε ενέργεεες τοΟ Dubroca

καύ οε παράλληλες πεέσεες τοϋ πρεσβευτή

Villeneuve έκαναν τάν Αυστριακά έπετετραμμένο νά παύσεε τύν Κωνσταντύνου καύ νά Αναθέσεε καύ τύ προξενείο τής Λύστρύας στάν εδεο τύν Dubroca.252
Τήν εδεα έπετυχεα σημεύωσε καύ δ πράξενος Boulle

δέκα χράνεα άργύτερα. Τή

φορά αύτή τά γαλλικά συμφέροντα παραβλάπτονταν άπά τή δραστηρεάτητα τοϋ προξένου
τής ’Αγγλεας στά Γεάννενα Οεοδοσύου Πάνου.233 'Η δύναμη μάλεστα τοϋ Γεαννεώτη αύτοϋ
έμπορου ήταν τάση, ώστε μποροϋσε νά πεέσεε μέσω των τουρκεκών Αρχών τούς συμπατρεώτες του έμπορους νά άκυρώσουν άκάμη καύ συμφωνύες φάρτωσης σέ γαλλεκά καράβεα. Αύτά
συνέβη στήν περύπτωση τοϋ καπ., Daniel, δ δποίος είχε κλεύσεε ένα φορτύο κερύ.

'£> Πά

νου, έκτάς άπά τήν υποστήριξη των τουρκικών Αρχών, χρησεμοποεοϋσε εύρύτατα τύς γνωρεμύες καύ τύς συγγένεεές του, ρέ αποτέλεσμα νά μονοπωλεί σχεδόν τή ναυτελύα τής πε
ριοχής. f0 Γάλλος πρόξενός άντέδρασε, χορηγώντας άπά δεκά του χρήματα (περ.5.000 λ.)
χαμηλάτοκα ναυτεκά δάνεεα (μέ 3-^%) καύ μεεώνοντας τούς γαλλεκούς ναύλους, καθώς καύ
τά προξενεκά. Παράλα αύτά, δ καπ. Carbonnel δεν θά έβρεσκε φορτύο, αν δεν κυκλοφοροϋσαν φήμες γεά έπεκεύμενο πάλεμο ’Λγγλύας-'Ισπανύας.
’Επεπλέον δ Θ.Πάνου είχε καταφέρεε νά δοθεί σέ κάποεον δεκά του (δημεούργημά του, δπως τάν χαρακτηρύζεε δ Boulle) το δλλανδεκά προξενείο τής "Αρτας. "Ετσε θά
μποροϋσαν νά στραφοϋν πράς τά δλλανδεκά καράβεα δσα φορτύα έχαναν τά έγγλέζεκα έξαετύας τών παραπάνω φημών.234 Τελεκά δρως, γεά κάποεον άγνωστο λάγο, πού μάλλον δέν
έχει* οχέση μέ τύς ένέργεεες τοϋ Γάλλου προξένου, δ Θ.Πάνου άνακλήθηκε. Πράξενος τής
’Αγγλύας στά Γεάννενα έγενε δ Pisany, αδελφάς τοϋ δεερρηνέα τής άγγλεκής πρεσβεύας
στήν Κωνσταντενούπολη, *Η μεταβολή χαερετύστηκε Απά τύν Boulle σάν σημαντεκά γεγονάς
γεά τά γαλλεκά συμφέροντα.235 *0 Pisany δέν κράτησε γεά πολύ τά προξενείο. "Ηδη τον
'Ιούλεο τοϋ 17U0 δ Boulle πληροφορήθηκε δτε το άγγλεκά προξενείο στά Γεάννενα δόθηκε
σέ έναν σημαντεκά παράγοντα τής πάλης, τάν Καραγεάννη. Τάτε δ πατέρας τοϋ 0.Πάνου,
δ δποίος ήταν μπερατλής δεερμηνέας τής 'Αγγλύας καύ άντύπαλος τοϋ Καραγεάννη, πράτεενε στάν Γάλλο πράξενο "Αρτας νά ενώσουν ΐύς δυνάμεες τους ένάντεα στάν νέο πράξενο τής 'Λγγλύας. Φυσεκά δ Boulle δέχτηκε τήν αναπάντεχη προσφορά καύ ή συμφαίνύα
κλεύστηκε μέ τή μεσολάβηση τοϋ Μαρούτση.236
*0στάσο δ Γάλλος πράξενος Αξεολογεί σωστά τήν Απεελή πεύ δεαγράφεταε γεά
»λ
τά συμφέροντα τών συμπαίρεωτών του καύ τά δεκά του. Σάν τά μάνο μέσο γεά τήν άντεμετώπεση τής κατάστασης θεωρεί τήν άπαγάρευση μέ σουλτανεκά φερμάνε νά Αναλαμβάνουν
οε "Ελληνες ύπήκοοε τοϋ σουλτάνου τή δεπλωματεκή έκπροσώπηση ξένων αύλών. Προς τάν
σκοπά αύτάν έπρεπε νά κενηθοϋν δραστήρεα τάσο τά γαλλεκά ύπουργείο Ναυτεκών δσο καύ
ή πρεσβεύα στήν Πύλη. "Αν πετύχαενε τύ σχέδεο, τάτε πολλά μεκρά προξενεία θά έμεναν
χώρες προξένους, γεατύ τά έσοδά τους ήταν ασήμαντα.

#Λλλά καύ άν τοποθετούνταν πρά-

89'ζενοο, αύτοέ δέν θά είχαν τέ δύναμη, τέν δποέα έδεναν στούς 'Ελληνες συναδέλφους
τους οε γνωρεμέες, οε φελε'ες, οε συγγένεεες χαέ γενεχά f\ προτέμηση τών δμοεθνών τους
έμπορων.237

**

Τα πράγματα δυσχέλεψαν περεσσέτερο γεά τούς Γάλλους τΤΙς ‘'Αρτας άπά τά μέσα
περέπου τοΟ αεώνα. 'Ιδεαε'τερα προβλέματα παρουσεάστηχαν στέν πρέζενο Boulle τέν έποχέ αύτέ άπέ τέν παρουσέα χαέ τέ δράση στά Γεάννενα, χαέ γενεχά στέν περεοχέ τοϋ προ
ξενείου, τοϋ ’Αναστασέου Πάνου.23® ’Απά τά τέλη τοΟ 17Η7 περέπου, δ'Α.Πάνου είχε δνομαστεζ πρόξενός τές Ραγούζας χαέ τές Νεάπολης, ένώ δ αδελφές του Μεχαέλ, δραστέρεος χαέ τολμηρές έμπορος, έταν έγχαταστημένος στέ Μεσσήνη χαέ έπεετα στέ Νεάπολη.
β0 Μ,Πάνου μάλεστα, σέ συνεργασέα μέ τέν άλλοτε πρέζενο τής 'Αγγλέας Θ.Πάνου,υέ τέν
δποΕον έταν συγγενές, είχε δημεουργέσεε πολλά προβλήματα στέ γαλλεχέ ναυτελέα χαέ
τέ έμπέρεο χατά τέν προζενεέα τοϋ J.Dubroca χαέ οδέγησαν τέν πρέζενο αύτέν στέν οεχσνομιχη χαταστροφέ.233 ’Λχέμη, δ 'Α.Πάνου είχε τοποθετέσεε ύποπρέζενέ του στέν'Αρτα
χάποεον άλλον 'Ελληνα, τέν Δημέτρεο Λεοντέδη.21*0 'Αργέτερα, στά 1761, δ 'Αν.Πάνου
είχε άποχτέσεε τέση δέναμη, ώδτε δνέμασε πρέζενο τές Ραγούζας στέν 'Αρτα χάποέ*ον υ
πηρέτη του.21** Οε πηγές δέν μδς πληροφορούν πέτε χαέ γεατέ δ Α.Πάνου επαψε νά είναε
πρέξενος. Πάντως, στά 1768, πρέξενος τές Ραγούζας στέν 'Αρτα άναφέρεταε χάποεος G.

Dolci. ^ 2
"Αλλος 'Ελληνας ποέ είχε γένεε πρέξενος ίταν δ Θεέδωρος Ηεσ(σ)ηνέζης, άπέ
τά Γεάννενα.'Ο 'ίεσσηνέζης είχε άναλάβεε, άπέ τέ 17U9, τά προζενεεα τές Αύστρέας χαέ
τές 'Ολλανδέας χαέ είχε φροντέσεε νά δεορεστεϋ, μέ σουλτανεχέ φερμάνε, ύποπρέξενές
του στέν 'Αρτα δ 'Αντώνεος Άντωνέπουλος. Στά 1751 δ Μεσσηνέζης μαρτυρεεταε ώς πρό
ξενός τοϋ Λεβέρνου χαέ τές 'Ολλανδέας στέν 'Αρτα.21*3
Στά 1762, άναφέρεταε έπέσης δτε τέ προξενεεο της Δανέας στέν 'Αρτα τ έ %εχεε
χάποεος 'Ελληνας.2i|£* Τέλος, στά 1785 τέ ρωσεχέ προξενεεο τές εδεας πέλης άνατέθεταε
σέ χάποεον Πάνο Becilly (Μπεχέλλη,Μπετσέλλη), Χεμαρεώτη, ταγματάρχη τοϋ ροισεκοϋ
στρατοϋ. Αυτές έφτασε στέν 'Αρτα χαέ άνέλαβε τά χαθέχοντά του τέν Αύγουστο τοϋ 1785,
άφοϋ πρώτα πέρασε άπέ τέν Κωνσταντενούπολη. *Η άφεξέ του στέν 'Αρτα εγενε δεχτέ μέ
ένθουσεασμέ άπέ τούς 'Ελληνες τές πέλης, δπως σημεεώνεε δ Γάλλος προξενεχές πράκτο
ρας^ Grimaldi. 'Αντέθετα , οε Τοϋρχοε είχαν σταθεϋ πολύ έπεφυλαχτεχοέ άπέναντέ του.
Ηέ τέν έκρηξη δμως τοϋ νέου ρωσοτουρχεχοϋ πολέμου (1787-1792), ό Becilly μέ τούς
άλλους ύπαλλέλους τοϋ ρωσεχοϋ προζενεέου κατέφυγαν στέν Πρέβεζα.21*5
'Εχτές άπέ τούς δεσμούς πού είχαν στέν περεοχέ οε 'Ελληνες πρέξενοε, πράγμα
πού τονέζεταε έπανεελημμένα στές άναφορές των Γάλλων συναδέλφων τους,21*5 δεέθεταν
χαέ άλλα μέσα γεά νά έπεκρατέσουν στέν άνταγωνεσμέ μέ τέν άλλοτε πανέσχυρη χαέ άκέμη
αρκετά εσχυρέ γαλλεχέ ναυτελέα. Δέν Οά έζετάσουμε έδώ τές γευεκέτερες συνθέκες πού
εύνοοϋσαν τούς 'Ελληνες στέν άνταγωνεσμέ αύτέ. 9ά περεορεστοϋμε στέν έπεσέμανση των
μέσων πού μετέρχονταν οε 'Ελληνες πρέζενοε άλλων χρεστεανεχών αύλών στέν περεοχέ
τοϋ γαλλεχοϋ προζενεέου 'Αρτας, εδεαέτερα στέν 'Αρτα χαέ τά Γεάννενα.
Βέβαεα δ πεέ άσφαλές τρέπος γεά νά πετύχεε χανεές χάτε στέν 'Οθωμανεχέ Αύτοχρατορές τοϋ 18ου αε. ?ίταν τέ χρέμα. Φαένεταε λοεπέν πώς οε 'Ελληνες πρέζενοε χαέ
δεέθεταν χρέματα χαέ έταν άποφασεσμένοε νά ξοδέψουν γεά νά πετύχουν τέν σκοπέ τους.
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γόρευση τές Πύλης να άναλαμβάνουν οΰ ύπέκοοέ της ξένα προξένευα. Trfv τακτυκέ τους πολέ σωστοί έπυσέμαυνε 6 πρόξενός Boulle, ηδη άπο' τέ 1749: "...mais a f^rce d fargent
les dits grecs, quy obtiennent de tels barats (δηλ.τοΟ προξένου>, y font passer
sous silence leur qualite de sujets ottomans" .2lf7 ’Ακόμη» at? έπυστολέ του πράς τέ*
ΕΕΜ ό υδυος προ'ξενος άπέδυδε τέν έπυτυχέα των ’Ελλήνων προξένων στέ φυλαργυρυα των
ξένων πρεσβευτών στέν Πύλη καέ των υπουργών τοϋ σουλτάνου.21+8
"Αλλη βασυκέ έπυδυ'ωξη των 'Ελλήνων προξένων καέ άπαραέτητη προϋπο'θεση γυά
τέν έπυτυχέα τους δταν να κερδέζουν τέν έμπυστοσένη των ομοεθνών τους έμπο'ρων καέ
τέν προτέμησέ τους προς τές σημαΰες ποέ έκπροσωποϋσαν. ’Ασφαλώς αρκετά σημαντυκο'
ρόλο έπαυζε έδώ η καταγωγέ καέ οΰ δεσμοέ των ’Ελλένων προξένων μέ τοές έμπορους τές
περυοχές. Αυτό δμως δέν έταν αρκετό, παρολο ποέ ύπερτονέστηκε άπο τοές Γάλλους προ
ξένους. Ου "Ελληνες έμπορου, γυά νά φορτώσουν σέ αλλα καράβυα καέ δχυ στά γαλλυκά,
ποέ άπο παράδοση χρησυμοπουοϋσαν, έπρεπε νά βροΟν ασφαλώς εύνουκοτερους ορούς."Ετσυ
ου συμπατρυώτες τους προ'ξενου -φρο'ντυσαν νά τούς έξασφαλέσουν: α)"Αμεση δυνατότατα
φέρτωσης* αύτο' έπυτυγχανοταν μέ ττίν καλέ δυκτυωση στά ΰταλυκά λυμάνυα καέ τέ συνεχή
παρουσέα σττίν περυοχέ καραβυών έτουμων νά φορτώσουν.’Ακο'μη,έφταναν στο σημεΕο, καέ
μέ ζημέα τους, νά νουκυάζουν σέ έπεέγουσες περυπτώσευς ξένα καράβυα άπο τέ γευτονυκέ Κέρκυρα.21+8 β) Τέ μεέωση τών έξο'δων μεταφοράς, μέ τέ συμπέεση τοϋ προξενυκοΟ καέ
των ναέλων, άχο'μη καέ μέ τέν έλάττωση τών δασμών τών τουρκυκών τελωνεέων. Κυρέως δ
μως τά έξοδα μεταφοράς προ'ς τά υταλυκά λυμάνυα μευώνονταν χάρη στη συνεργασέα τών
Βενετών τές Πρέβεζας, ου όπουου έβρυσκαν έτσυ ττΐν εύκαυρέα νά πλέξουν τοές Γάλλους.
Το βενετυχο γραφευο ύγεέας στέν Πρέβεζα έφοδώζε εύκολα τά καράβυα που φορτώνονταν
άπο τοές "Ελληνες προξένους μέ τά άπαραέτητα έγγραφα, έτσυ ποέ δέν άπαυτοΟνταν ο^
ύγευονομυχος έλεγχος τών καραβυών αυτών στέ Μάλτα* άποτέλεσμα, ή άξυδλογη

μεέο>ση

τών έξόδων μεταφοράς.250 ΤΗταν τοσο σημαντυκο τέ δφελος τών 'Ελλένων έμπορων άπέ την
παραπάνω τακτυκη, ώστε ό Boulle, δ όπουος/αίοκαλυπτευ στο ΕΕΜ, παραχαλεϋ νά μη χουνολογηθευ η πηγη τές πληροφορέας."Αν γυνέταν γνωστέ,τότε όΓάλλος πρόξενός φοβοταν
δτυ καέ ου "Ελληνες έμπορου θά άντυδροΟσαν άρνητυχά προς τέ γαλλυκέ ναυτυλέα, άλλα
καέ οΰ.Βενετοέ θά παρενέβαλλαν έμπέδυα στά γαλλυκά καράβυα.251
’Ακόμη, οΰ "Ελληνες προξένου δέν παρέλευπαν νά χρησυμοπουοΟν τοές ντοπυους
Τοέρκους άξυωματοέχους. Είναυ πολέ πυθανέ δτυ στές ένέργευες τοϋ ’Αν.Πάνου δφευλο'ταν τέ φυρμάνυ,ποέ κατο'ρθωσε νά πάρευ ό τελώνης στέ Σαγυάδα 'Εμέν, σύμφωνα μέ το 6ποέο δλα τά έμπορεέματα έπρεπε νά φορτώνονταυ έκευ. Μέ τέν τροπο αύτον άποκλευ'οταν
6 'Λμβρακυκος, το' βασυκο' πεόέο δράσης τές γαλλυχές ναυτυλέας στην περυοχέ.252 Τέλος
οΰ "Ελληνες προ'ξενου, καέ ΰδυαέτίοα δ ’Αν.Πάνου, δυέδυδαν έντεχνα φήμες γυά έπυχεέμένους πολέμους τές Γαλλ&χς μέ άλλες δυνάμευς. Ου φέμες αύτες, άν ληφθεϋ ύτίο'ψη η
γενυκο'τερη κατάσταση, γένονταν εύκολα πυστευτές καέ προξενοϋσαν σημαντυκέ ζημυά στά
γαλλυκά συμφέροντα.253
Γένεταυ λουπον σαφές, δτυ οΰ "Ελληνες πρόξενου προσπαθοϋσαν μέ κάθε τρο'πο,
έστω καέ μέ ζημέα τους, νά άνταγωνυζυνταυ τοές Γάλλους. Μέ δυορατυκέτητα, σαφένευα
καέ καλέ γνώση τών πραγμάτων, δ προ'ξενος Boulle προσδυορυζε τά κένητρα τές ταχτυ-

-91-

η!\ς αυτής. Τέ οικονομικέ συμφέρον τέ παρέβλεπε η τέ αξιολογούσε πολύ λέγο σαν παράγοντα τές δράσης των "Ελλένων προξένων. *0 Boulle διέβλεπε χυρέως τέν προσπάθεια
τών 'Ελλήνων ναΓ απαλλαγούν

xaxcf κάποιον τρέπο άπέ τέν ζυγέ τους κ α ί » ά ξεφέγουν

άπέ τέ μοίρα τοΟ ύπέδουλου. "Έκφραση αύτοΟ τοΟ μύχιου πέθου έταν’έ έλξη πού άσχοΟσε
στοές ισχυρούς αύτοές 'Ελληνες ή ίκανέτητα νοί ανταγωνίζονται τά γαλλικά συμφέροντα
χαέ έτσι, να στέκονται σοίν ίσου απέναντι, στοές έλεέθερους Εύρωπαιους.25**
"Η διαπίστωση τοΟ Γάλλου προξένου είναι, σημαντικέ δσο και αποκαλυπτικέ. "Αν
μάλιστα τέν προσπάθεια αύτέ των ισχυρών "Ελλένων έμπέρων, ανάμεσα στοές δποίους έπιλέγονταυ οΐ πρόξενοι άπέ τίς διάφορες αύλές, δέν τέν θεωρέσουμε μένο σάν βούληση
για' προσωπικέ έγωιστιχέ προβολέ, τέτε έχουμε μιά σημαντικέ ένδειξη, άπέ τα μέσα κιέλας τοΟ 18ου αΐ. και πιο' νωρίς, δτι η ιδέα τές πολιτικές ανεξαρτησίας διατηρείται
έντονα στοές "Ελληνες άστοές, ώστε να έζωτερικεέεται και να γίνεται ορατέ άπέ κά
ποιον τρέτο, δσο έμπειρος παρατηρητές κι αν έταν αυτές.
"Οπως δμως κι αν έχει τέ πράγμα, δ άνταγωνισμές τών "Ελλένων προξένων ?*ταν
·*
έζουθενωτικές για τέ γαλλικέ ναυτιλία. *0 άνταγωνισμές βέβαια αύτές δέν ίταν απο
κλειστικέ φαινέμενο τές περιοχές τοΟ προξενείου "Αρτας.

"Εχει πάντως είχε ιδιαίτερη

σημασία για τα γαλλικέ συμφέροντα, γιατί δλο το έμποριο, κατά την ομολογία τοΟ Γάλ
λου προξένου, βρισκέταν στα χέρια τών "Ελλένων. Αύτοι έστελναν κάθε είδους έμπέρευμα σέ άλλους ομοεθνείς τους, τις περισσέτερες φορές συγγενείς και συνέταιρους τους,
έγκαταστημένους στέ Μεσσένη, τέ Νεα'πολη, το Λιβορνο, τέ Μάλτα κ.ά. "Ο Γάλλος πρέξενος ομολογούσε άκέμη δτι θά ίταν εύκολα τά πράγματα γιά τέ γαλλικέ σημαία, άν είχε
νά παλαέψει μέ πρέζενους "Αγγλους,Ναπολιτάνους,"Ολλανδούς,Ραγουζαίους η μέ κάθε άλ
λον.255
ΤΗταν άνάγκη λοιπέν νά ληφθούν μέτρα, καέ μάλιστα γρέϊορα. Προ'ς στιγμέ φά
νηκε νά καθησυχάζει τέν Boulle τέ γεγονο'ς δτι τά ραγουζε'ιχα καράβια έταν εκτεθειμέ
να στοές Μπαρμπαρίνους πειρατές. Αυτά δμως δέν στάθηκε αρκετέ νά αποθαρρύνει τοές
"Ελληνες έμπέρους άπέ τέ νά τά χρησιμοποιούν.2^

*Ακόμη καί ή συνεργασία τον) βοεβέ-

δα "Αρτας, τοΟ όποιου τά συμφέροντα θίγονταν μέ τέν άπέφαση νά φορτώνονται τά εμπο
ρεύματα μένο στέ Σαγιάδα, τελικά δέν απέδωσε σπουδαία πράγματα.

"Ο Τούρκος διοικη

τές περιορίστηκε μένο νά πιέσει κάπως μερικούς "Ελληνες έμπέρους καί νά δηλώσει δτι
η Πύλη άπαγέρευε στοές ύπηκέους της τέν ανάληψη ξένων προξενείων.257 Ούτε πάλι εφερε
αποτέλεσμα ή άπέφαση τού Boulle νά ναυπηγέσει ένα πλοίο ειδικέ γιά τις μεταφορές
πρές τά ιταλικά λιμάνια καί νά άγοράσει καί ένα δεύτερο γιά τέν ίδιο σκοπέ* τά δυο
αυτά καράβια, παρέλο που έταν πάντα στέ διάθεση τών "Ελλήνων φορτωτών, σάπιζαν άπέ
τέν άπραξία.258
Μιά λύση λοιπέν άπέμενε: νά παυθοϋν οΐ "Ελληνες πρέξενοι μέ όποιονδέποτε τροπο.

I

I

Η επισήμανσή τοΟ γεγονοτος, δτι η Πύλη απαγόρευε στοές ύπηκέους της νά ονομά

ζονται πρόξενοι, δέν έφερε, δπως είδαμε, αποτέλεσμα* τέ χρήμα άποδείχτηκε άσέγκριτα
ίσχυρέτερο

άπέ όποιαδέποτε νομικέ δυσχέρεια.

"Επίσης δέν άπέδωσε τά άναμενέμενα α 

ποτελέσματα η κατασυκοφάντηση τών "Ελλένων προξένων στοές άρμέδιους πρεσβευτές στέν
Πύλη, οτι δήθεν η παρουσία τους στέν "Αρτα καί στά Γιάννενα γελοιοποιούσε τίς αύλές

-92κού τούς χρησιμοποιούσαν.256 Οι ξένοι πρεσβευτές στήν Πύλη κώφευαν* στις υποδείξεις
τοΟ Γάλλου συναδέλφου τους και τηροΟσαν μυώ στάση, πού δσο κι αν ήταν άχαρακτήριστη
γιά τούς Γάλλους, ώστέσο έξυπηρετοΰσε τά συμφέροντα τους, “Ετσι άπέ$υχε η προσπάθεια
τοΟ Γάλλου πρεσβευτή Desalleurs vof οργανώσει μια κοινή διαμαρτυρία πρές τήν Πύλη ό 
λων των έκεϋ συναδέλφων του.266 Ούτε άκέμη έφερε κάποιο σημαντικέ αποτέλεσμα ή παρέμ
βαση τοΟ Γάλλου υπουργού των Ναυτικών Rouille πρές τέν Τούρκο πρεσβευτή στο Παρίσι
Μεχμέτ έφέντη, τού οποίου ό γιές, κατά τις πληροφορέες τού Boulle, είχε γίνει μεγά
λος βεζίρης.261
'Η μεγαλύτερη άπειλή γιά τούς “Ελληνες προξένους ήταν αύτο άκριβώς πού τούς
έδινε τήν περισσότερη δύναμη: ή χρησιμοποίηση των έγγραφων πού χορηγούσε το' βενετικό
γραφείο ύγειας τής Πρέβεζας. 'Η εισήγηση τού Γάλλου προξένου “Αρτας πρές τον πρεσβευ
τή του στήν Πύλη και οι άναφορά του σέ συγκεκριμένα περιστατικά, καθώς και η κατάλλη
λη χρησιμοποίηση των πληροφοριών αύτών άπέ τον Γάλλο πρεσβευτή απέδωσαν καρπούς.’Ο
Desalleurs υπογράμμιζε έντονα τον κίνδυνο πού απειλούσε τις χώρες τΤις Ευρώπης ,άπέ
τον πλημμελή υγειονομικέ έλεγχο των καραβιών, τα οποία έφταναν άπο τήν *Ανατολή.262
*Η καταγγελία ήταν σοβαρή και δέν μπορούσε να αγνοηθεί. Δέν ήταν άλλωστε καθολου
σπάνιά τα κρούσματα και ούτε αμελητέα ή έκταση' τής καταστροφές πού προκαλοϋσαν. *Η
αυλή τής

Βιέννης λοιπον διέταξε να δίνονται τά προξενεία της στήν ’Ανατολή μονο σέ

ύπηκοους

της.263 Στήν “Αρτα τέ αυστριακέ και τέ ούγγρικέ προξενείο δίνεται τέτε σέ

κάποιον Λιβορνέζο έμπορο, 6 οποίος είχεν εγκατασταθεί εκεύ στα τέλη τού 1751.2611
Κι αύτος δμως δέν έμεινε για πολύ. “Ηδη στις αρχές τού 1755 είχε φύγει για τή Θεσ,
„
265
σαλονικη η τήν Τρίπολη τής Συρίας και τή θέση του είχε πάρει πάλι κάποιος “Ελληνας.
“Ετσι και οι νέες προσπάθεΟες τών Γάλλων προξένων “Αρτας, παρέλο πού απέδω
σαν πρές

στιγμή, τελικά ναυάγησαν. *Η άποτυχία αυτή τή φορά ήταν οριστική.*Η §έση

τών προξένων στήν “Αρτα δε'ν ήταν τέσο προσοδοφέρες για τούς ξένους ώστε να τούς
έλκύσει. Συνεχίζουν λοιπέν οι “Ελληνες να κατέχουν τις θέσεις αυτές. Συγκεκριμένα,
πρέξενος τής Αυστρίας είναι, στα 1761, κάποιος άσημος “Ελληνας άπέ τή Λευκάδα, τής
Νεάπολης και τής Ραγούζας κάποιος άλλος άπέ τά Γιάννενα.266 *0 τελευταίος μάλιστα
φαίνεται πώς ήταν άρκετά δυναμικές* μέ τή συνεργασία τού βοεβέδα “Αρτας είχε δημι
ουργήσει πολλά προβλήματα στή γαλλική ναυτιλία, στά 1768.267

e) Ot έξαιρέσεις

άηό

τή γενικότερη τακτική

*Ωστέσο, μέσα στέ δυσμενές γιά τούς Γάλλους τής “Αρτας περιβάλλον πού δημι
ουργούσαν οΐ ανταγωνισμοί μέ τούς “Ελληνες, δέν έλειψαν και οΐ περιπτώσεις συνεργα
σίας. Μια τέτοια συνεργασία πραγματοποιούνταν βέβαια σέ έπίπεδο προσωπικέ και έξαρτιέταν τέσο άπέ τήν προσωπικότητα τού Γάλλου προξένου οσο και άπέ τις ύπάρχουσες
συνθήκες.266 *Απέ τούς Γάλλους προξένους “Αρτας, οί δύο Dubroca φαίνεται πώς είχαν
καλλιεργήσει περισσέτερες προσωπικές φιλίες μέ "Ελληνες, μέσα και έξω άπέ τήν κεριο
χή τού προξενείου. “Αλλωστε και ή έποχή τους, τά πρώτα δηλ.σαράντα χρέυιά τού αΐ6)να, προσφερέταν περισσέτερο γιά τέτοιου είδους σχέσεις.
*0 G.Dubroca βοηθήθηκε άπέ τέν “Ελληνα έμπορο τής Βενετύας Δημήτριο Μποσση
(Boss!) σέ μιά δύσκολη στιγμή, σέ άνταπέδοση τής έζυπηρέτησης πρές τέν “Ελληνα έμπο·

-93Ότι^ν αγορά καπνού άπά τάν περυοχά τοΟ προξενείου.259 βΟ J.Dubroca πάλυ, είχε φρον
τίσει, vci προμηθεύσου σέ κάπουον ‘'Ελληνα άπά τά Λευκάδα ένα βυβλύο, μέσω των Roux.270
Στά υδυο πλαύσυο έντάσσονταυ καύ ου προσωπυκές έξυπηρετησευς»των Γάλλων προ
ξένων προ'ς τούς ‘'Ελληνες προστατευάμενους. “Ετσυ ό J.Dubroca έφόδύασε μέ συστατυκά
έπυστολά πράς τούς Roux τάν γυά ένος άπά τούς δυερμηνείς του προξενείου, ό δποίος*
θά πάγαυνε στά Μασσαλύα καύ τά Λυάν γυά ύποθέσευς του. Γυά τάν έντυμάτητα τοϋ νέου
αύτοϋ ο Γάλλος πράξενος έγγυδταυ προσωπυκά, άναφέροντας μάλΰστα δτυ άταν πολύ δυαφορετυκάς άπο κάπουον Μανούση Θεμελά* τον τελευταίου αύτάν φαύνεταυ πώς είχε εξυπηρετάσευ στά παρελθύν μέ τον υδυο τράπο δ Dubroca καύ είχε δυαψευστεί στύς σχετυκές
δυαβεβαυώσευς του.271
’Ακάμη καύ οϋ Γάλλου προξένου “Αρτας κατά τά δεύτερο μυσά τοϋ 18ου αί. ανα
φέρουν παρομουες περυπτώσευς. 'Ο Boulle, στά 1751, επαυρνε πληροφορύες γυά τύς κυνάσευς τοϋ’Αν.Πάνου άπο τον γραμματέα τοϋ “Ελληνα αύτοΟ προξένου Nicolo Gergelly
(Γεωργέλλη).272 Καύ δ πρόξενός Julien άνέφερε στον ύπουργοο de Boynes, στά 1772,
δτυ τά χράματα τοϋ καπ. Daniel, τά δποία κατακρατούσε ό ύποπρύξενος της Γαλλίας στην
Κέρκυρα

Dado, ανήκαν στούς “Ελληνες έμπορους τάς “Αρτας 'Λρυστοδουλο Βλαχούτση καύ

Στέργυο Ραφτάνη* δ Γάλλος πρόξενός ευσηγουνταν νά τούς έπυστραφοϋν.273
Σημαντυκοτερη ύπίίρξε η/περύπτωση της συνεργασύας των ‘Ελλάνων προκρύτων της
“Αρτας μέ τάν J.Dubroca, στά 1727, στάν κουνάν αγώνα ένάντυα στον Τούρκο δυουκητά.27“
’Αλλά κυ αύτο το είδος τάς συνεργασύας δέν δυαφοροπουεί καθολου το γενυκάτερο κλύμα τοΟ άνταγωνυσμοΟ’ μάλλον αποτελεί

μυά προ'σθετη έπυβεβαύωση του. Δέν βα-

συζάταν δηλ., δπως άναφέρθηκε, στά δυάθεση ευλυκρυνοϋς συνεργασύας.

“Οπως άλλωστε

καύ ου Γάλλου, καύ ου “Ελληνες τάς “Αρτας“δέν δύσταζαν νά συμπαραταχτοΟν μέ το\ί£
Τούρκους, αν αύτά έξυπηρετοΟσε τά συμφέροντά τους.

’Εδώ άνάκευ π.χ. ή περύπτωσή

πού μάς παραδύδευ δ πρόξενός G.Dubroca. Συγκεκρυμένα,*κάπουος “Ελληνας ένουκυαστης
τοϋ φάρου καπνοί, σέ συνεργασία.μέ τάν κατά, εΰσέπραξε 20 ασπρα τάν όκά άπά τάν
καπ .L.Audibert, άντύ γυά 1 άσπρο, δπως άταν δ κανόνας.275 ’Ανάλογη είναυ καύ η περί
πτωση τοϋ “Ελληνα δεσπότη τάς “Αρτας, δ δπουος, στά 1726,είχε πάρευ τά μέρος τοϋ
Τούρκου δυουκητά στά δυένεξά του μέ τάν Γάλλο πράξενο.276 *0 δεσπάτης αυτός, μέ
γράμμα του προς τάν Γάλλο πρεσβευτά στάν Πύλη, πληροφορούσε οτυ δ ύδυος δ J.Dubroca
είχε σχύσευ τά γαλλυκά σημαύα καύ δχυ δ Τούρκος δυουκητάς.277 ’Ακάμη, στά γνωστά
ύπάθεση τάδ κλοπής ένάς φορτύου συταρυοϋ, το δποΰο άνηκε στάν πράξενο Boulle, φαύ
νεταυ πώς είχαν συνεργαστεί μέ τον Τούρκο δυουκητά τοϋ Κάρλελυ μερυκού “Ελληνες
προκρυτου τ?ϊς περυοχάς (certains primatis Grecs des villages).278
Μαρτυρούνταυ επίσης καύ περυπτώσευς συνεργασύας των Γάλλων μέ τούς Τούρκους
έναντύον των 'Ελλάνων.’Χαρακτηρυστυκά είναυ η προσπάθευα τού προξένου G.Dubroca νά
δωροδοκησευ τον βοεβάδα “Αρτας, μέ σκοπά νά απαγορευτεί στούς “Ελληνες τάς Λευκά
δας η άγορά συταρυοϋ άπο τάν περυοχά.273
Τέλος, άξύζευ νά ένταχθεί καύ έδώ η μοναδυκά, αλλά χαρακτηρυστυκά πληροφορύα
γυά παρέμβαση τών Γάλλων στά είδος των καλλυεργευών τΓ<ς περυοχης. Στά 1727, δ πράξενος J.Dubroca είχε ελθευ σέ συμφωνύα μέ τούς “Ελληνες προύχοντες νά πυέσουν τούς

-94χωρμχούς τής περμφέρεμάς τους, ώστε νά άντμχαταστήσουν τές χαπνοχαλλμέργεμες με
φυτείες βαμβαχμοΟ. 'Η προσπάθεμα αύτή μάλιστα είχε άποδώσεμ* τύ ένα τρέτο σχεδύν
άκό τές χαπνοχαλλμέργεμες άντμχαταστάθηχε, σύμφωνα μέ τές ύποδεέξε»*ς τοΟ Γάλλου προ
ξένου.280

στ)

i

Συμπέρασμα

*Απύ όσα άναφέρθηκαν, νομέζομε δτμ δμχαυολογείταμ ή άρχμκή μας δμαπέστωση
ώς πρύς τές σχέσεμς 'Ελλήνων καέ Γάλλων στήν περμοχή τοΟ προξενείου "Αρτας. Προκεμταμ δηλ. γμά σχέσεμς εύκαμρμακές, πού ρυθμύζονταμ κάθε φορά άπο' τά συμφέροντα τών
δύο πλευρών. Δεν έπμσημαμ'νεταμ σταθερύτερο ύπύβαθρο, δπως θά ήταν ή πολμτμστμχή καέ
ή πολμτμκή προσέγγμση. Φυσμχά ή πρώτη δέν συνέφερε χαθο'λου τήν καθαρά άπομχμαχη πο
λμτμκή τών Γάλλων. *Η δεύτερη ήταν δύσκολο, αν δχμ άδύνατο, νά αναπτυχθεί, έστω καέ
αν οί Γάλλομ το έπεδέωκαν. *Η προσήλωση τών 'Ελλήνων στήν όμοδοξη Ρωσέα ήταν, τουλάχμστο ώς τήν 'Ελληνμκή 'Επανάσταση, στέρεη καέ φανερή. Αύτά καθαρά το είχε ςπι-σπ~
μάνεμ 6 πρόξενός J.Dubroca, στά 1734 κμολας, όταν έγραφε στον ύπουργά Maurepas δτμ
ομ "Ελληνες λυπήθηκαν γμά τύς νέκες τών Γάλλων στήν ’Ιταλέα, δένοντας μαζέ καέ τήν
εξήγηση: "...(les Grecs) qui regardent la czarine comme le Messie, qui doit les
delivrer de leur esclavage, la voyent unie d*interest avec 1'empereur...".2 81
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ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΕΝΕΤΟΥΣ

’ΑφοΟ έξετάσαμε τύς σχέσεες τών Γάλλων τής 'Αρτας μέ τούς Τούρκους κβύ μέ
τούς 'Ελληνες, θεωροϋμε σχόπεμο νά χάνουμε εδεαύτερο λάγο γεά τε'ς σχέσεες τους μέ
τούς Βενετούς. Το' γαλλεχά προξενεύο άλλωστε έδενε μεγάλη σημασύα σ ’αύτές, γεατύ οε
Βενετοε ήταν σε' θέση νά έχετηροϋν τήν είσοδο τοΟ ’Αμβραχεχοϋ μέ τούς φρούρεα τής
Πρέβεζας χαε' τής Βο'νετσας χαύ επομένως νά έλέγχουν τά βασεχό χεδύο δράσης των γαλλεχων συμφερόντων στήν χερεοχή. ’Εχεχλέον η μεχρή άχάσταση τον) προξενεύου άπό τά ’Ιόνεα νησεά, βενετεχές χτήσεες χε αυτά, εδενε μεά νέα δεάσταση στες χαραχάνω σχέσεες.
Πέρα όμως άχο' τε'ς χαθαρά γαλλοβενετεχές έχαψε'ς, οε σχετεχές χληροφορε'ες είναε χρησεμες, νομεζομε, χαε γεά τήν εστορεα χΠε χερεοχής.

·.
·*
Είναε βέβαεα γνωστό' δτε ανάμεσα στή Γαλλε'α των Λουδοβύχων χαύ τή Γαληνότατη

Δημοχρατε'α τοΟ ‘Αγε'ου Μάρχου έχεχρατοΟσε, άν έχε χάντα φανερή έχθρο'τητα, οπωσδήποτε
όμως ένα χλύμα ψυχροΟ πολέμου. 'Η δεαχε'στωση τοΟ προξένου G.Dubroca, στά 1706 χεολας, άχο'μη χε άν θεωρηθεε ύπερβολεχή, δε'ν χαύεε νά είναε σωστή στή βάση της: "Sa
Majeste (δηλ.ό βασελεάς τής Γαλλε'ας) n'a pas de pires ennemys que les Venitiens".282
Σκοπός μας όμως έδώ δέν είναε νά έξετάσουμε τε'ς γενεχάτερες γαλλοβενετεχές σχε'σεες.
Θά χερεορεσχοΌμε νά τε'ς μελετήσουμε όπως δεαμορφώθηχαν στήν χερεοχή χού μας έ'.δεαφέρεε, σημεεώνοντας ταυτόχτονα συγχεχρεμένα κοτε χαραχτηρεστεχά έπεεσόδεα.
*0 πρόξενος G.Dubroca θεωροΟσε δτε δύο ήταν βασεχά οε λο'γοε τής έχθρεχής
στάσης των Βενετών: οε λεχοταξύες283 χαε'η έμπορεχή άντεζηλύα.28** Τον δεύτερο .μάλεστα λόγο 6 πρόξενος αύτός τον συγχεχρεμενοχοεοΟσε

άχόμη χερεσσότερο.

’Ανέφερε δηλ.

δτε μέ τήν έγχατάσταση τον) γαλλεχοΟ χροξενεεου στήν “Αρτα χαε τή συναχόλουθη δραστηρεοπούηση τον) γαλλεχοΟ έμπορε'ου χαύ τής ναυτελύας στήν χερεοχή, τά εμπορεύματα των
'Ελλήνων έμπορων μέ προορεσμό τή Μεσσήνη δέν χερνοΌσαν πεά άπό τήν Κέρχυρα, με άποτέλεσμα νά χάνεε τό βενετεχό τελωνεεο έχεε 10.000 πεάστρα τον χρόνο.28- Ή

ζημεά,

έστω χαε μόνο αυτή χού σημεεώνεε ό G.Dubroca, χώρες δηλ.νά ληφθεε υπόψη ό γενεχότερος οεχονομεχός άνταγωνεσμός στήν χερεοχή, ήταν ασφαλώς σημαντεχή.
Οε Βενετοε θεώρησαν υπεύθυνο γεά τήν χατάσταση τόν Γάλλο πρόξενο χαε προς
αύτόν έστρεψαν τά πυρά τους. Στηρεχτηχαν στες τεταμένες σχέσεες τοΟ Γάλλου πρεσβευ
τή στήν Πύλη de Ferriol μέ τόν μεγάλο βεζε'ρη χαε χρησεμοποε'ησαν τήν άπληστε'α τοΟ
τότε βοεβόδα 'Αρτας, γεά νά αναγκάσουν τόν Dubroca νά έγκατασταθεύ στή Σαγεάδα.’Ο
βοεβόδας μάλεστα, τό χαλοχαε'ρε τοΟ 1708 είχε πάεε στήν Κωνσταντενούπολη χαύ είχε
χατηγορήσεε τόν Γάλλο Πρόξενο δτε έμπόδεζε τούς ραγεάδες νά πληρώνουν τό χαράτσε.
*0 μεγάλος βεζύρης, έπεετα άπό αυτό, δεέταξε τόν πασά των Γεαννε'νων ( 'Ασλάν πασάς:
1702^1720) νά άναγχάσεε τόν Dubroca νά εγκατασταθεί στή Σαγεάδα.

*0 Γάλλος πρόξενος

δέν υπάκουσε, χαύ γεατύ δέν είχε σχετεκή δεαταγή άπό τόν υπουργό του χαύ έπεεδή φο
βόταν δτε θά δολοφονηθεΠ άπό τόν δεοεχητή τής Σαγεάδας Ρασούλ άγά,286 ’Η προαπάθεεα
βέβαεα των Βενετών άχέτυχε, άοΌΟ ό Γάλλος πρόξενος εξακολούθησε νά έχεε τήν έδρα

-96του στόν "Αρτα. Τοί στοεχεϋα ποό Οαί έζηγοΟσον τοός λόγους τής άποτυχέας τών Βενετών
λεέχουν' υποθέτουμε ότε αύτό όφεελόταν στες ένέργεεες τών Γάλλων στόν Πόλη καέ στό
σθεναρό στάση τοΟ προξένου G.Dubroca.
’Εκτός άπό τοός Τούρκους, οέ Βενετοέ προσπάθησαν νά κάνουν δργανά τους καέ
"Ελληνες, εδέως όσους είχαν συμφέροντα ό δεσμούς

στά γεετονεκά Λευκάδα, όπως 6 .

Δόμος Ράφτης.287 ’Αργότερα μάλεστα, όταν πεά οε Βενετοε' είχαν γε'νεε χόρεοε τός Πρέ
βεζας χαε' τός Βόνετσας μέ τά συνθάχη τοΟ Πασσάροβετς (1718), οε "Ελληνες έμχοροε
είχαν άνοίγχη αχό τά συνεργασε'α των Βενετών, έδεαέτερα στό θέμα τοΟ ύγεεονομεχοΟ ε
λέγχου των χαραβεών.

"Ας άναφερθεζ άχόμη έδώ ότε ό γαλλοβενετεχός άνταγωνεσμός ω

φέλησε χυρέως τόν έλληνεχά ναυτελε'α, χαε' χεό πολό στό δεύτερο μεσό τοϋ αέώνα.288
Γνωρε'ζουμε έπε'σης ότε οέ Βενετοε χρησεμοποε'ησαν κάθε πρόσφορο γ ε ’αύτοός μέσο
χοό θά ζημε'ωνε τούς Γάλλους. Δέν παρέλεεπαν νά βοηθοΟν μέ κάθε τρόπο τοός έχθροός
τών Γάλλων,289

η νά δεαδε'δουν ότε τά γαλλεχά χαράβεα όταν χατοίλληλα μόνο γεά τά

φωτεά χαε' ότε μόνο οέ έδεσε μποροΟσαν να έζασφαλέσουν τοός φορτωτές από τόν κένδυνο
τών ναυαγέων.298 ’Αχόμη χαε τοός Γάλλους χαχετάνεους προσπαθούσαν νά πάρουν μέ^τό
μέρος τους οέ Βενετοε'. ΖητοΟσαν ά π ’αύτοός νά άναγνωρε'σουν στον προνοητά τής Πρέβε
ζας τές δεχαεοδοσέες ποό είχαν οέ Γάλλοε πρόζενοε χαε' ετσε νά εέσπράττουν προξενεχό,
έδεαε'τερα στά φορτέα ποό έβγαεναν λαθραϋα άπό τά τουρχεχά έδάφη.

’Η

χροσπάθεεα αύτό

τών Βενετών φαε'νεταε ότε είχε άποδώσεε χαρποός, άν χρε'νουμε άπό τόν περε'πτωση τοϋ
χαπετάνεου άπό τό Martigues Toussain Cattelin, στά 173·+. ’0 χαπετάνεος αύτός, όταν
έφτασε στόν Πρέβεζα νά φορτώσεε σετάρε, τέθηκε ΰπό τόν προστασέα τοΟ Βενετοΰ Προνοητό, χωρές νά εέδοποεόσεε τόν πρόξενο J.Dubroca* παράλληλα, δέν άναγνώρεζε χανένα
δεχαεωμα στοός ύπαλλόλους τοΟ γαλλεΧοΟ προξενεέου, ούτε χαε στόν ίδεον τόν πρόξενο
χοό πάγε στόν Πρέβεζα γεά την υπόθεση αύτό.281
Τά έμπόδεα ποό παρεμβάλλονταν άπό τοός Βένετους στό γαλλεχά ναυτελέα τός
περεοχός, κατά παράβαση τών σχετεχών συνθηκών χαε τός γενεχότερα παραδεγμένης ναυτεχός πρακτεχός, όταν πολλά χαε' έχτεε'νονταν σ ’όλη σχεδόν τό δεάρχεεα τοΟ αέώνα.’Λζε'ζεε νά παραθέσουμε συγχεχρεμένα παραδεε'γματα, τά όποεα θά μάς βοηθόσουν νά χατανοόσουμε χαλότερα τό θέση χαε' τόν έσχό τών Γάλλων χαέ τών Βενετών στόν περεοχό αύτό
της ’Ηπεε'ρου. Οέ Βενετοε' προνοητές τών νησεών δέν έκρυβαν τε'ς έχθρεχές τους δεαθέσεες, άπό τές άρχές τοϋ αέώνα, προς τά γαλλεχά χαε' τά έσπανεχά χαράβεα, γεά νά έχ^εχηθοϋν γεά τές νέχες τοϋ Γάλλου ναυάρχου Forbin.292 Παρά τές ύπάρχουσες συνθήκες
εέρόνης, είχαν χηρόξεε άνοεχτό πόλεμο στά γαλλεχά πλοϋα, χρησεμοποεώντας γεά τόν
σκοπό αύτό τόν αύστρεαχό σημαέα.293 Στά 1706, ό Γάλλος χαπ. Lemaire, χατά τό ταξέδε
του άπό τόν Πάργα πρός τόν "Αρτα, αναγκάστηκε νά σταματόσεε στό Λευκάδα.

’Εκεϋ τό

γαλλεκό καράβε χτυπόΟηκε καέ παρά λέγο νά βυθεστεϋ.’Ο χαπετάνεος του υποχρεώθηκε
νά πληρώσεε κάθε εεδους ,'<?0ρο, ακόμη καέ νά δώσεε ένα βαρέλε κρασέ στόν Βενετό προνοητό, άπό τόν όποϋον ακούσε πολλά προσβλητεχά λόγεα γεά τοός Γάλλους καέ τόν βασελεά τους.29**
Ταχτεχό τών Βενετών όταν νά βοηθοϋν τοός έχθροός τών Γάλλων, χυρέως τοός
"Αγγλους, τοός Ηαπολετάνους χαέ τοός Γενοβέζους.

'Απεναντέας, ύποχρέωναν μέ τό βέα

τά γαλλεχά χαράβεα νά πηγαένουν στά λεμάνεα της Λευκάδας η της Ζακύνθου, δπου κρα-

-97τοϋσαν τά φορτία, μέ τά δυκαυολογύα δταν άταν άναγκαυα γυά δημάσυα χράση. Αύτδ είχε
συμβεϋ στα καράβυα τοΟ χαχ.Luc Borelli, χού είχε φορτώσου συτάρυ άχά τάν Κων/λη γυά
τά Μασσαλία, χαύ τοΟ xax.Jean Rey, πού τά συνέλαβαν στά νησάκυ Κάλαμο^.295 Στύς 29
'ίουνύου 1711 έχύσης, τρεϋς βενετυχές γαλυάτες συνέλαβαν τά χαράβυ τοϋ χαπ. Jean
Baptiste Brive αχέ τά Martigues, χό oxoCo είχε φορτώσου στάν περυοχά τάς "Αρτας μέ
χροορυσμά χό Γαλλύα. Μέ αφορμή μάλυστα τά έπευσάδυο αύτά δ G.Dubroca ζήτα άχο τά
γαλλυχά ύχουργευο vci γύνουν ου σχετυχές ένέργευες στάν Βενετά δάγη, ώστε να άναγνωρυστευ η προξενυκά του υδυάτητα χαύ vet μχορεΰ έχσυ vci έχεμβαύνευ·296
'ΐδυαύτερα έχθρυχά χράς τούς Γάλλους είναυ τάν έχοχά αυτά (1712) ή στάση
τοϋ χρονοητά Ζακύνθου Bragadin.297 *0 Βενετος αύτάς άξυωματοΟχος είχε συλλάβου το
χαράβυ τοϋ Γάλλου Poirier, χού ίταν έγχαταστημένος στο Ναύχλυο* είχε λεηλατάσευ το
ναυαγυσμένο χαράβυ τοϋ χαχ.Balthezar Rouviere άχά χό Μασσαλύα, μέ τάν χράφαση δτυ
μετά άχά 24 ώρες άχο τά στυγμά τοϋ ναυάγυου τοϋ άνάκε’ είχε έχυσκεφτευ ένοχλος τους
χαχ. Moret χαύ Leynaud άχά χό La Ciotat, χροσβολά χού δεν είχε γύνευ χουθενά, ούτε
στά Βενετύα ούτε στύς χτάσευς της’ τέλος, άχαγάρευσε σέ ''Ελληνα χυλοτο νά όδηγάβευ
γαλλυχά χαράβυ άχά τά Ζάχυνθο στά Ναύπακτο, τά στυγμά χού έδενε κάθε βοάθευα στα
άγγλυχά, στα όλλανδέζυχα, στα ναχολυτάνυχα χαυ τά γενοβέζυχα καράβυα.299
"Αλλο έχευσάδυο σημευώθηκε στάν Κέρκυρα, στα 1730; '0 χαχ. Frangois Vaillant
άχο τά Berre είχε άναγκαστευ νά άγχυροβολάσευ γυά έχυσχευά στάν Κασσοχη, οχου, σέ
μυά φυλονυκύα, ένας ναύτης του σχάτωσε χάχουον.

'Εχευδά δ Γάλλος χαχετάνυος άρνάθηκε

νά χαραδώσευ τον ναύτη ατούς Βενετούς, αύτού συνέλαβαν το χαράβυ καύ τά όδάγησαν στά
λυμάνυ τάς Κέρκυρας, δχου τά φρουρούσαν. *0 χράξενος τάς "Αρτας, έχευτα άχά δυαμαρτυρύες των Γυαννυωτών έμχάρων στους'όχούσυς άνάχε τά φορτύο χαύ άφοϋ ου χροσχάθευες
τοϋ Γάλλου ύχοχράξενου στάν Κέρκυρα δέν έφεραν άχοτέλεσμα, αναγκάστηκε νά έχέμβευ.
»»
'Η εχέμβασά του καύ η μεσολάβηση των χρονοητών τάς Λευκάδας (έκτακτου χαύ ταχτυκοϋ)
άχελευθβρωσαν τά γαλλυκά χαράβυ.299
*Αχά την έχοχά αύτη (1730) χαύ έχευτα, τά λύγα χαρομουα έχευσάδυα χού άναφέρονταυ ρυθμύζονταυ μέ τά δυχλωματυχά δδά. Ου σχέσευς τών Γάλλων μέ τούς Βενετούς,
χαράλο χού εξακολουθούσαν νά είναυ άνταγωνυστυχές, δέν είχαν την δξύτητα τών τρυών
κρώτων δεκαετυών τοϋ αυώνα. Τά χροβλάματα τώρα λύνονταυ εύκολάτερα, μέ τά μεσολάβηση
τών Γάλλων πρεσβευτών καύ τών Βενετών βάυλων στην Πύλη.

'0 χράξενος J.Dubroca έχυ-

χαλοϋνταν μάλυστα χαύ τύς έξυπηρετάσευς πράς τούς προνοητε'ς, γυά τύς δποΰες ή βενετυκά Σύγκλητος τάν είχε εύχαρυστησευ μέσω τών έκτακτων χρονοητών Λευκάδας Da Riva
καύ Balbi, καύ έξέφραζε τάν έχχληξά του γυά τάν έκταση χού είχε δώσευ σέ κάχουΌ έπευσάδυο δ γενυχάς προνοητάς Vendramin.300 'Εξάλλου, ου Βενετού δέν είχαν πυά τά
δύναμη νά έπυβάλουν τύς άπάψευς τους. Χαραχτηρυστυκο είναυ τά έκευσάδυο, δταν δώδε
κα Γάλλου ναϋτες, χού κρατούνταν στάν Κέρκυρα, χατάρθωσαν νά δυαφύγουν.

*0 Βενετος

γενυχάς προνοητάς παρακάλεσε τον πρόξενό Julien, μέσω τυϋ έκτακτου προνοητη Λευκά
δας, νά χαραδώσευ τούς φυγάδες. Φυσυκά ό Γάλλος πρόξενός άρνάθηκε, καύ έγραφε στάν
ύχουργά του: "J'accompagnai mon refus de toutte la politesse qu'il me fut possible,
lui faisant sentir en meme temps le ridicul se sa demande".301
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Trf βασι,χή θήμα δμως ποιί Απασχόλησε τοώς Γάλλους προξένους τής "Αρτας ώς πράς
τές σχέσεμς του μέ τούς Βενετοδς, άπά Trfv ίδρυση τοΟ προξευευ'ου, ήταν ή απαίτηση τών
Βενετών νά εισπράττουν φάρους καί γυοί έμπορείματα ποί φορτώνονταν σέ^τουρχυχές περιο
χές. 301<?

Γεά νά έμποδίσουν τοΑς Γάλλους νά σταθεροποιήσουν τά έμπάρυά τους σέ μιοί

περιοχή, στήν δποία άπά παλαιά ΑνθοΟσε τά δικά τους, od Βευετοέ υποχρέωναν όσα γαλλι
κοί καράβια έπιαναν στήν Κέρχυρα γιά ανεφοδιασμό' νά πληρώνουν δασμέ 6% στήν Αξία των
ειδών ποΑ φορτώνονταν στήν δθωμαυική έπιχράτεια.

Στις διαμαρτυρίες τοΟ προξένου Β.

Gamier, δ δποΕος μάλιστα πήγε γιά τάν σκοπέ αύτέν στήν Κέρκυρα, ή Απάντηση τοΟ γενικοΟ προυοητή Δανιήλ Dolfin ίταν δτι κανένας ως τέτε δέν είχε παραπουεθεΕ.3’®2 Οΐ
παραστα'σεις και' οΐ απειλές τοΟ Γάλλου προξένου, δτι θά ΑποτανθεΕ στέν Βενετέ βάιλο
καί στέν ίδιον τέν δέγη, δέν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Τέ πρέβλημα τέ αντιμετώπιζε
καέ ό πρέξενος Pellissier, δ δποΕος μάλιστα εΐσηγήθηχε στέ γαλλικέ ύπουργεΕο νά προβεΕ σέ έπι'σημο διάβημα πρές τή βενετική Γερουσία.3®3
Τά πράγματα χειροτέρεψαν γιά τοΑς Γάλλους μετά τή συνθήκη τοΟ Πασσάροβιτς
*

(1718), μέ τήν όποι'α δέθηκαν στοές ΒενετοΑς η Πρέβεζα και ή Βένιτσα και μποροΟσ&ν
τώρα νά έλέγχουν τήν είσοδο στέν ’Αμβρακικέ.30** Od Βενετοι θέλησαν νά έχμεταλλευτοΟν
αύτή τή δυνατέτητα και σάν αντιστάθμισμα γιά τήν Απώλεια τής Πελοποννήσου, πράγμα
ποΑ έπισημαινει ό πρέξενος J.Dubroca.3®^
’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιά τι'ς γαλλοβενετικές σχέσεις στήν περιοχή παρουσιά
ζουν δέο έπιστολές τοϋ προξένου G.Dubroca πρές τέν Βενετέ ναΑαρχο ’Ανδρέα Pisani,
πρίν Ακέμη τελυώσει ό τουρχοβενετιχές πέλεμος καί πριν ύπογραφεΕ η συνθήκη τοϋ Πασ
σάροβιτς (21.7.1718). Μέ τήν πρώτη άπέ αύτές, τής 13.11.1717,306 δ Γάλλος πρέξενος
ζητοΟσε Απάντηση στά εξής καίρια έρώτήματα: α) Νά δηλωθεΕ άπέ τέν Βενετέ ναΑαρχο,
αν συμφωνοΟσε γιά τήν παροχή λιμενικών διει»<ολΑνσεων πρές τοΑς Γάλλους στήν Πρέβεζα,
%V
δπως γινέταν καέ δταν τήν είχαν οι Τοϋρκοι.307 β)"Λν οΐ ίδιες διευκολύνσεις παρέ
χονταν καί στέ Ξηρέμερο. γ) ΠοΟ στηρίζονταν οί αξιώσεις των Βενετων γιά τελωνεια
κούς δασμούς. δ) "Αν άναγνωριζέταν ή ΐδιέτητα τοϋ προξένου στέν Dubroca

η τέν έκπρέ-

σωπέ του. ε)*Αν παρεχόταν στα γαλλικά πλοία τύ δικαίωμα τής έλευθεροπλοιας στέν
κέλπο.

ot

)"Av τά γαλλικά

καράβια θά πλήρωναν άγκυροβέλιο στήν Πρέβεζα ή τή Βένιτσα

ή άν θά έξαιροϋνταν άπέ αύτέ. ζ)*Αν θά παρεχέταν προστασία στούς Γάλλους κατά τις
μετακινήσεις τους πρές τή θάλασσα η πρές τά Γιάννενα, δταν περνοΟσαν μέσα άπέ βενε
τικές περιοχές. η)*Αν,τέλος, προστατεύονταν, σέ περίπτωση ανάγκης, οΐ έγκαταστάσεις
τών Γάλλων στήν "Αρτα.30® "Οπως μαθαίνουμε άπέ τή δεύτερη έπιστολή τοΟ Dubroca, μέ
ημερομηνία 3.1.1718,309 ο Pisani άπάντησε στέν Γάλλο πρέζενο, μέσω τοϋ γενικοΟ'προνοητή *Αντ.Loredan, δτι οΐ Γάλλοι έπρεπε νά πληρώνουν στήν Πρέβεζα τελωνειακέ δασμέ
γιά δ,τι εύσαγέταν ή έξαγέταν* έπιπλέον, ένα ιδιαίτερο τέλος γιά τά καπνά’ καί
τέ σπουδαιέτερο, θά έ π ρ ε & δλα τά έμπορεύματα νά μεταφέρονται στή Βενετία,
Βέβαια ό G.Dubroca θεώρησε τούς ορούς αύτούς απαράδεκτους, γιατί, κατά τή
συλλογιστική του, αν δ καθένας ΐπέβαλλε τέτοιους περιορισμούς, τέ έμπέριο άπέ τή θά
λασσα θά έπρεπε νά σταματήσει. Διπλωματικέτατα δμως δέν έκλεισε τή συζήτηση. Χωρίς
νά θίξει καθέλου τέ δεύτερο καί τέ τρίτο σημείο τής έπιστολής τοϋ Pisani, άμτιπρέτεινε στέ πρώτο νά μοιράζονται οΐ Βενετοι μέ τούς Τούρκους τούς τελωνειακούς δασμούς,310

-99προίγμα τό όποϋο δέν δέχτηκαν οέ ΤοΟρκου. Ούτε οέ παραστάσεις τοΟ Γάλλου προξένου προς
\ ά ν μετέπευτα γενυκό προνοητή Γεοίρ .Pasqualigo είχαν κάποεο θετι,χό αποτέλεσμα. Μέ
έπυστολή λοεπο'ν πρός το'ν υπουργέ του, στές 10.4.1720,6 G.Dubroca εεσηγοΟνταν νά γένουν δυαβήματα πρός τή Βενετε'α. Παράλληλα, περε'μενε τήν έξέλεζη. τής υπόθεσης καέ όπά
τήν πλευρά τοϋ βοεβόδα τής 'Αρτας, 6 όποϋος είχε εεδοποεέσεε σχετεκά τήν Πύλη καέ οέ
σχέσεες του μέ τοός Βενετοός δέν όταν καθάλου φελεκές. Στήν παραπάνω έπυστολή πρός
τό γαλλεκο έιπουργεέο ΰπάρχεε συνημμένο υπόμνημα τοΟ Γάλλου προξένου, όπου άναφέρονταε
τά σημεϋα, στά όποεα στήρυζαν οε Βενετοέ τές άπαυτήσει,ς τους γεά τήν είσπραξη τελωνεεακοΟ δασμοί): θεωρούσαν το'ν έαυτο' τους κυρε'αρχο τής θαλάσσεας περεοχής τον) κόλπου
χαε' έπέμεναν ότε το' τελωνεϋο υπήρχε στήν Πρέβεζα χαέ χατά τήν τουρχυχή κατοχή τής
πάλης.
'ΐδυαέτερο ένδεαφέρον παρουσεάζεε ή άντε'χρουση τδΐν έπεχεερημάτων αύτων τ<3ν
Βενετών άπό τού Γάλλο πρόξενο. Αυτός λοεπο'ν άνέφερε ότε οε ΤοΟρχοε εέσέπρατταν τελωνεεαχό δασμό στήν Πρέβεζα, γεατε' όταν χυρεοε χαε' τής στερεδς γύρω από τόν κόλπο.
'Αντέθετα, οέ Βενετοέ, χατά τή συνθήκη εέρήνης, έξουσέαζαν στερεά μόνο μεας ωρ^ς γύ
ρω από τήν Πρέβεζα χαέ τή Βόνετσα χαέ ποτέ δέν τοός παραχωρήθηχε η χυρεαρχέα τής
θαλάσσεας περεοχής τοΟ κόλπου. 'Αλλωστε 6 σουλτάνος κατεεχε μέσα στην περεοχό αύτή
ψαρότοπους χαέ αλυκές, τΐδν όποέων ή ύπαρξη δέν συμβεβαζόταν μέ τές βενετεχές άξεώσεες.

’Ακόμη, οέ ΤοΟρκοε εέσέπρατταν παλαεότερα τελωνεεαχονίς δασμούς στήν Πρέβεζα,

χωρές όμίος καέ νά εέσπράττουν άλλον παρόμοεο δασμό οπουδήποτε στές ακτές τον) κόλπου,
παρόλο ποό αυτές ανήκαν σέ δυο' δεαφορετεκά σαντζάκεα: από τήν Πρέβεζα ιός τήν Κόπραενα, στό σαντζάχε των Γεαννένων-βοεβοδελέχε 'Αρτας, χαέ από χεε χαέ πέρα στό σαντζάκι.
τοΟ Κάρλελε-βοεβοέελέκε Βόνετσας.’Αλλά καέ αν ακόμη ΰποτεθεε, συνέχεζε 6 Γάλλος πρό
ξενος, ότε οέ Βενετοέ όταν κυρέαρχοε καέ τής θαλάσσεας περεοχής, δέν δεχαεοΰνταν
παρά δ,τυ ζητοϋσαν καέ

άλλου ποά έξουσέαζαν θαλάσσυες περυοχές: να υψώνουν τά

σημαέα τους δσα χαράβυα περνοΟσαν κάτω άπο τα φροάρυά τους, νά άποδέδουν τον όφευλομενο χαυρετυσμο υε βολές των πυροβόλων τους καέ νά πληρώνουν άγχυροβολυο δταν σταμα
τούσαν σέ χάπουο λυμάνυ. Ποτέ δμως δέν ευσπράττονταν τελωνευακοέ δασμού* αν αυτά γυνέταν, το θαλάσσυο έμπάρυο θά έσβηνε. Καέ ένα άχάμη, ποά ου δασμού έπυβάλλονταν μονο
στά γαλλυχά χαράβυα.

*0 Γάλλος πράξενος άναγνώρυζε στους Βενετοάς δυχαυώματα τελω-

νευου στάν περέπτωση ηονί τά χαράβυα θά φάρτωναν η θά ξεφόρτωναν στην περυοχά του^.
Τέλος ό G.Dubroca δυατάπωνε στάν υπόμνημά του τάν ευσάγηση νά ύπογραμμυστεΰ
στάν ΠΟλη η ζημυά ποά προξενοΟσαν στά συμφέροντά της ου άξυώσευς των Βεμετών* δτυ
δηλ. έχανε τά τελωνευαχά δυχαυώματα ποά θά ευσε'πραττε, γυατυ κανένας δέν θά φόρτωνε
ούτε θά ξεφόρτωνε στάν περυοχά, γυά νά άποφάγευ τον δυπλο δασμό.311 Πρς.γματυκά έγυναν έπυσημα δυαβάματα στάν Πάλη, ενώ σημευώθηχε παράλληλα ζωηρά παρασκηνυακά δραστηρυάτητα τοϋ πρεσβευτή d^SBonnac,

Άποτέλεσιια των ένεργευών αύτών άταν νά γυνουν αυ

στηρές συστάσευς της Πάλης στον Βενετά βάυλο χαέ νά έχδοθευ σχετυχά δυάταγμα, το' όk o Co

απαγόρευε στοάς Βενετοάς τάς Πρέβεζας νά εισπράττουν έχεϋ άλλο φάρο, έκτος άπά

έκεϋνον ποά θά συμφωνοϋνταν ανάμεσα στοάς Τοάρχους χαέ τάν έξουσυοδοτημένο εκπρόσω
πό τοϋ βάυλου χαέ τοϋ γενυχοϋ προνοητά,312 Ά π ο έπυστολά μάλυστα τοϋ έπάμενου προ
ξένου J.Dubroca μαθαένουμε δτυ η ράθμυση αυτά προέβλεπε νά πληραίνονταυ τά 3/U τοϋ

-100τελωνεεακοϋ δασμοΟ στόν ΤοΟρκο δ εεκητή "Αρτας καί τό ύπόλοεπο 1/4 στήν Πρέβεζα*313
άϊΓόμη πληροφορούμαστε οτε τό ύψος τοΟ όασμοΟ αύτοΟ ήταν 3% γεά τούς Γάλλους κάέ 4%
γεά τούς υπολοίπους Ευρωπαίους.311*
Φαένεταε όμως πώς ή έφαρμογή τών άποφάσεων αύτών έξαρτεόταν βασεκά άπό τον
κάθε δεοεκητή. Λίγα χρόνεα άργότερα, 6 νέος ΤοΟρκος δεοεκητής τής "Αρτας,πού είχε
άναλάβεε καθήκοντα Γόν Άπρελεο τοΟ 1726,315 δέν δεχόταν τή συμφωνία μέ τούς Βενετούς γεά δεανομή τών τελωνεεακών δασμών. Τόν εδεο μήνα, oil Βενετοέ πού ήλθαν στήν
"Αρτα να ανανεώσουν τή συμφωνία μέ τόν νέο βοεβοδα, άπεέλησαν τόν Γάλλο πρύξενο οτε
θα' έμποδέζουν τήν είσοδο τών γαλλεκών καραβεών στον κόλπο, άν δέν εκλεεναν τή συμ
φωνία μέ τούς Τούρκους.
*Αλλά καί πρέν άπό τήν άρνηση του νέου βοεβοδα, οε Βενετοέ είχαν προβαλεε
πάλε τίς γνωστές άπαετήσεες τους γεά κυρεαρχεκά δεκαεώματα στήν περεοχή.’Ο J.Dubroca
μάλεστα είχε πάεε, τόν Αύγουστο τοϋ 1725, στή Βόνετσα, οπού συναντήθηκε μέ το'ν γενεκέ προνσητή Φραγκίσκο Corner.316 Κατά τή συνάντηση αύτή έπαναλήφΐηκαν οε γνωστές θέ, σεες τών Βενετών, τίς όποεες άντέκρουσε δ Γάλλος πρόξενος μέ τά εδεα έπεχεερήματμ
πού είχε προβάλεε καί δ πατέρας του, πέντε *ρόνεα νωρίτερα. ’Ωστόσο, παρά τες δεαφωνίες, δ J.Dubroca δέν παρέλεεψε νά ζητήσεε άπό. τούς Βενετούς νά μήν αφήνουν τά
γαλλεκά καράβεα νά βγαίνουν άπό τον κόλπο, αν δέν ήταν εφοδεασμένα μέ τά σχετεκά έγ
γραφα', οτε είχαν εζοφλήσεε όλ.ες τίς οεκονομεκές τους ύποχρεώσεες. Κε αύτό, γεατί οε
ΤοΟρκοε θεωροΟσαν τον Γάλλο πρόξενο προσωπεκά ύπεύθυνο γεά κάθε δφεελή τών Γάλλων?17
*0 Corner δέχτηκε τήν άποψη τοϋ J.Dubroca καί εστεελε τόν δεερμηνέα του Volta
νά ζητήσεε άπό τόν Τοϋρκο βοεβοδα τήν απόδοση τών δφεελόμενων, μέ βάση τες συμφωνίες
τοϋ 1720. ’0 Τοϋρκ'.ς άξεωματοϋχος όμως άρνοϋνταν οποεαδήποτε συμφωνία κατηγορηματεκά, καλά οχυρωμένος πίσω άπό τό σουλτανεκό φερμάνε, τό όποεο απαγόρευε, μέ ποενή θα
νάτου, στούς Τούρκους νά παραχωροϋν τελωνεεακά δεκαεώματα.

’Απώτερος σκοπός του ί$-

ταν, μάλλον, νά πετύχεε καλύτερους ορούς στή δεανομή.
*0 Γάλλος πρόξενος κατόρθωσε τελεκά νά κλεεστεε νέα συμφωνία ανάμεσα στούς
Τούρκους καί τούς Βενετούς γεά τή δεανομή τών τελωνεεακών δασμών, μέ βάση τήν παλαεότερη. ’Η νέα αύτή συμφωνία προέβλεπε μάλεστα δτε οε Βενετοέ θά επαερναν τό μερέδεό
τους απευθείας άπό τόν ΤοΟρκο τελώνη καί έτσε οε Γάλλοε θά άπέφευγαν τήν πρόσθετη
ενόχληση νά πληρώνουν στήν Πρέβεζα. Παρο'λα αυτά, δ J.Dubroca έπεδίωκε νά ρυθμεστεί
τό θέμα σέ μονεμότερη βάση, γεατί δέν ήταν καθόλου σπάνεες οε άθετήσεες τών συμφωνεών καί οε έντελώς άντεθετες αεφνέδεες άποφάσεες τών Τούρκων.318 Στά 1728 πάντως,
δ Γάλλος πρόξενος φαενόταν άρκετά σίγουρος, οτε, άπό τή μερεά τουλάχεστο τών Βεμετών
τής Πρέβεζας, δέν θά είχε στο μέλλον προβλήματα' είχαν δοθεϋ σχετεκές έντολές άπό
τή Βενετία, επεετα άπό τες ένέργεεες τοϋ γαλλεκοϋ υπουργείου τών Ναυτεκών.319
Δέν είναε γνωστό

καί πόσο τηρήθηκε ή συμφωνία τοϋ 1725 άνάμεσα στούς Τούρ

κους καί- τούς Βενετούς. Στά 1736 πάντως, οε άπαετήσεες τών τελευταίων στρέφονταν δχε
πεά οτή δεανομή τών τελωνεεακών δασμών μέ τούς Τούρκους, αλλά στήν καταβολή ενός έπεπλέον δασμοΟ στήν Πρέβεζα.

’Επαναλάμβαναν παλαεότερες ανάλογες άξεώσεες τους, πού

χρονολογούνταν άπό τήν έποχή τοΟ θανάτου τοϋ G.Dubroca (1724), δταν τό γαλλεκό προξενεζο "Αρτας δεοεκοϋνταν προσωρενά άπό τόν Μαρούτση καί τήν τετραμελή έπετροπή άπό

-101Έλληνες τής 'Αρτας. Στά 1736 δμως ου ένέργευες τών Βενετών έγυναν πυά έντονες.

*0

^έος γενυχάς προνοητής Vendramin έπυδίωκε νά έπυβάλευ δυπλά τελωνεϋο γυά τά έμπορειίματα ποά φορτώνονταν η ξεφορτώνονταν σ ’δλη τήν τουρκυκή ακτή τοϋ καναλυοϋ τής Λευ
κάδας. Τίς νέες αύτές άξυώσευς 6 Γάλλος πράξενος 'Αρτας τιΓς θεωροϋσε"αδυκες και? χω
ρίς κάρυά βάση, σωστή αύθαυρεσυα. Κατά τή δυεθνή πρακτυκή, θά έπρεπε νά επιτρέπεται,
άκάμη και? η αποθήκευση έρπορευράτων στήν Πρέβεζα γυά δρυσμένο χράνο, ρέ καταβολή τοϋ
σχετυκοϋ τέλους (1%). 'Αλλωστε το υδυο γυνάταν στήν Κέρκυρα, όπου ου 'Ελληνες έμπο
ρου τής 'Αρτας καέ των Γυαννίνων έστελναν εμπορεύματα ρέ βάρκες άπο# τή Σαγυάδα, γυά
νά φορτωθοΟν εκεί ρέ προορυσμά τά υταλυκά λυμάνυα.'Αν μάλυστα προορυσμάς ήταν ή Βε
νετία, ου 'Ελληνες έρπορου δέν πλήρωναν ούτε τά 1%.326
*Ωστάσο ου Βενετου υποχρέωναν τά γαλλυκά καράβυα νά άγκυροβολοϋν στήν Πρέ
βεζα,δπου το άγκυροβολυο είχε αύξηθευ κατά 2 ρεάλυα (έγυνε δηλ.1 τσεκυνυ και? 4 ρ.).
Κατά τά όυεθνή νορυρα, δέν ήταν ύποχρεωρένα τά καράβυα νά άγκυροβολοΟν έκευ, έφοσον
δέν το ήθελαν. 'Οσο γυά τήν δυκαυολογυα των Βενετών, δτυ έπρεπε νά γυνεταυ άναγνώ*

ρύση τοϋ σκάφους, αύτά, κατά τρν Γάλλο πρόξενό, θά μποροϋοε νά γυνευ αν το καράβυ,
χωρίς νά άγκυροβολήσευ, έστελνε στή στερυά τή βάρκα του ρέ έναν άξυωματυκά.321
Εέδήσευς σχετυκά ρέ το νέο πράβλημα ποά δηρυουργησαν στους Γάλλους ου άξυώσευς τδν Βενετών άναφέρονταυ καί στα 1740. Τότε δ πρόξενός Boulle, έκτος άπά τίς
έπίσήμες ένε'ργευες καυ ευσογήσεςς του, έγραψε προς τούς συναδέλφους του σ τ ή ‘Μεσσήνη
καυ στή Νεάπολη νά προτρέπουν τούς Γάλλους καπετάνυους, ώστε νά ρήν ύπακοΰουν στίς
έντολές των Βενετών τής Πρέβεζας καυ νά ρήν αγκυροβολούν έκευ.322 #Απο το έτος αύτο
καυ έπευτα ου πηγές ρας συωποϋν γυά ρεγάλο χρονυκο δυάστηρα, ώς τά 1768. Γνωρίζομε
πάντως δτυ,στα 1746, οί. Βενετου εΰσςπρατταν στήν Πρέβεζα τελωνευακά δασρά 1%, ρέ
βάση τή γνωστή συμφωνία τοϋ 1720. Το έτος αύτά (1746) ου κάτουκου τής 'Αρτας υπέ
βαλαν αναφορά προς τήν Πάλη γυά τήν κατάργηση τοϋ παραπάνω δασμοϋ, ένώ τά προηγούμε
νο έτος (1745) δ βοεβόδας 'Αρτας είχε ύποβάλευ παρομουα ευσήγηση στήν Πάλη. 'Ας σημευωθευ δτυ πίσω άπο τίς δυο αυτές ένέργευες ου Βενετου έβλεπαν τον Γάλλο πρόξενό?23
‘Ωστόσο, τά αποτέλεσμα των ένεργευών τοΌ Τοόρκου βοεβόδα και? των κατοίκων τής 'Αρ
τας δέν είναυ γνωστά. Τό πυθανότερο είναυ πώς ου Βενετοί υποχρεώθηκαν νά καταργή
σουν τόν δασρά. 'Αλλωστε, δέν ήταν πυά σέ θέση νά υποστηρίξουν παρόρουες άξυώσευς?21*
'Αλλά και? δταν θέλησαν νά τά κάνουν, δπως στά 1768, στά 1772 και? στά 1774, δέν εί
χαν τή δύναμη νά έπυβάλουν τι?ς άποψευς τους.
Στά 1768 λουπάν ή απαίτηση των Βενετών νά σταματοΟν τά γαλλυκά καράβυα στήν
ϋρέβεζα γυά θεώρηση των ύγευονομυκών τους έγγράφων δέν είχε συνέχευα, έπευτα άρο
σχετυκή έντολή τοϋ γενυκοϋ προνοητή ’Λνδρέα Dona, τήν οποία προκάλεσε άμεση αντίδρα
ση του προξένου Julicn. Τά ράνο τέλος ποά πλήρωναν οί Γάλλου ή*αν το δυκαυωμα του
πυλάτου, γυά νά οδηγεί μά^άσφάλευα τά καράβυα τους στήν άβαθή είσοδο τοϋ κολπου.325
Τά θέμα, τών κυρυαρχυκών δυκαυωμάτων στάν 'Λρβρακυκά καί τοϋ δυπλοϋ τελωνείου απασχό
λησε καί πάλυ τοάς Γάλλους τής 'Αρτας άπά τά 1772 καί έπευτα.'Ως το έτος αύτά ου
Βενετοί ζητοϋσαν μονο 1/2% γυά τέλη αποθήκευσης.326 Στά 1772 δμως ου Βενετου τής
Πρέβεζας άπευλοϋν καί πάλυ σοβαρά τά γαλλυκά συμφέροντα. *0 τελώνη:, τους Bastian
άπαυτευ τήν καταβολή τελωνευακοϋ δασμοϋ άπά τον 'Ελληνα έμπορο Μυχάλη Σταράτη, ρέ

-102,^ή δικαιολογία δτι είχε κλείσει στήν Πρέβεζα έμπορική συμφωνι'α 10.000 σκούδων μέ
τύν Γάλλο έμπορο άπύ τή Μασσαλία Leon Boyer. *Υποχρέωσε μάλιστα τύν Σταμάτη νά πλη
ρώσει τελωνείο 212 πιάστρα. Τελικά ή ύπο'θεση διευθετήθηκε προς δφελας των Γάλλων,
έπειτα άπο τις ενέργειες τοΟ Julien

και τήν παρέμβαση τοΟ ΒενετοΟ βάιλου Renier

καέ τοΟ άδελφοΟ του γενικοΟ προνοητή τής Κέρκυρας.327
Τά τελευταίο παράμοιο έπεισέδιο άναφέρεται στα 1774. Τή* χρονιά αύτή 6 Γάλλος
έμπορος Pierre Roque υποχρεώθηκε νά πληρώσει τελωνειακέ δασμέ 4% γιά τέ σιτάρι πού
είχε άποθηκεύσει στήν Πρέβεζα, ένώ η συμφωνία του προέβλεπε μένο 1% ώς τέλος αποθή
κευσην* ""Ας σημειωθεί έδω δτι η τακτική των Βενετων ήταν νά κωλυσιεργούν καέ νά περι
πλέκουν τις σχετικές υποθέσεις σέ χρονοβέρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ώστε οι
Γάλλοι νά υποκύπτουν στις αξιώσεις τους μπροστά στέν κίνδυνο να' καταστραφοΟν τά εμ
πορεύματα στις αποθήκες. *Η ύπέθεση τώρα πήρε υεγάλες διαστάσεις και' ή διευθέτησή

την άπαέτησε τήν κινητοποίηση δλέκληρου τοΟ γαλλικού κυκλώματος: προξένου, ΕΕΜ, υ
πουργείου και πρεσβευτή. Τελικά έληξε μέ νέα νίκη των Γάλλων, άφοϋ 6 Βενετές Τ£λώ,
■
1
νης τίΐς Πρέβεζας υποχρεώθηκε νά έπμστρέψεμ στάν Γάλλο έμπορο τά χρήματα πού είχε
χρατάσεμ.328
Ομ σχέσεμς των Γάλλων τΤΐς "Αρτας πο\ί άναφέρθηχαν αφορούσαν χυρύως τούς Βενετούς τύς Πρέβεζας χαμ' των ’Ιάνμων νησμών. Βέβαμα, παράμομες θά ίταν στά βάση τους
χα£ oi σχέσεμς των Γάλλων προξένων "Αρτας μέ τούς Βενετούς συναδέλφους τους στάν
πάλη αύτη. Γμά τά θέμα αύτο' ομ πληροφορέες πού εχουμε είναμ συγκεχυμένες χαέ έλλμπεϋς.323 Στά 1736 γμά πρώτη φορά πληροφορούμαστε τάν παρουσέα στέν 'Αρτα ΒενετυΟ
προξένου, 6 έποΰος δμαβμβασε στάν Γάλλο συνάδελφο του κάπομες άζμώσεμς τού προνοητά
τής Πρέβεζας. 330 Ttfv επόμενη χρονμά γμνεταμ λογος γμά ΰποπροξενο τάς Βενετμ'ας στην
"Αρτα.331 Τέσσερα χρο'νμα αργότερα, στά 174*1, <5 πρόξενός Boulle

μδς πληροφορεΰ.φτμ

ό Βενετος πρόξενός τάς Πάτρας είχε την μδμα μδμάτητα στά Ναύπακτο καμ τάν "Αρτά.332
*0 Boulle έπέσης γράφεμ, στά 1745, ότμ ο Βενετάς πρόξενός 'Αρτας είχε έπμστρέψεμ
στάν πατρμδα του χαμ πώς ο μδμος, πρμ'ν άναλάβεμ τάν παραπάνω θέση, άταν έφημέρμος
τοΟ γαλλμκού προξενεμ'ου.333 Στά 1768 μνημονεύεταμ ώς υποπρόξενος τάς Βενετμας στην
'Αρτα ό Hicolelo Pangalo,33lf

6 όποΰος ΰπογράφεμ ώς μάρτυρας χάπομο πραχτμχο άπο-

γραφης των έπέπλων τάς γαλλμχάς προξενμχάς χατομχμ'ας.335 'Ενας άλλος Pangalo, τέλος,
δ Francis, άναφέρεταμ ώς υποπρόξενος τής Βενετμ'ας στάν Ά ρ τ α στα' 1775. Αυτο'ς υπέ
γραψε, μαζμ μέ τον πρόξενό τάς Ραγούζας G.Dolci, τάν πράξη άνάθεσηίχαθηκάντων στον
Grimaldi, στμ'ς 12.9.1775.336
'Οπως δμαπμστώνουμε άπο τμ'ς λμ'γες αυτές πληροφορμ'ες, παρά τον δξύ γαλλοβενετμχά άνταγωνεσμο στάν περμοχά τού προξενεμ'ου "Αρτας, ομ σχέσεμς τών έκεμ Γάλλων προ
ξένων μέ τούς Βενετούς συναδέλφους τους δέν άταν το'σο άσχημες. Αέν είναμ παράδοξο
κάτι τέτοιο, άν σκεφτοϋμε δτι δλοι οΐ ξένοι στήν "Αρτα είχαν νά αντιμετωπίσουν τις
αύθαμρεσμ'ες τΟν Τούρκων καμ' επρεπε γ μ ’αύτο νά δεμ'χνουν,τουλάχμστο, ένωμένομ.337"Ας
μά μδς δμαφεύγεμ εξάλλου τά γεγονάς δτμ, σέ σύγχρμση μέ τμ'ς δημάσμες σχέσεμς των
Τούρκων, εχουμε πμά νά κάνουμε μέ τάν άσύγκρμτα πμά έξελμγμένη εύρωπαμκά δμπλωματμ'α,
πού γνώρμζε νά κρύβεμ χαλά τμ'ς πραγματμχές προθέσεμς χαμ' τά μυστμχά της.

Άχάμη, ά-

-103νεζάρτητα άπέ τίς γευεκέτερες γαλλοβενετεκές δεαφορές, οέ σχέσεες των δεπλωματεκών
^ντεπροσώπων των δυνάμεων αυτών στήν "Αρτα πρέπεε να ήταν δεαφορετεκές σέ προσωπεκέ
έπίπεδο. Οε συνθήκες ζωής έκεί τούς έπέβαλλαν οπωσδήποτε μεά στενέτερη προσωπεκή ε
παφή.
Πέρα άπο τίς προσωπεκές σχέσεες, υπήρξαν καί περεπτώσεες στενής καί άποτελεσματεκής συνεργασίας των Γάλλων προξένων "Αρτας μέ τούς Βενετούς τής Πρέβεζας καί
των 'ΐένεων υησεών.333 'Αναφέρθηκε ήδη ό οεκονομεκος άποκλεεσμές τής περεοχής στα
1726-1727.339 Τέν 'Ιούλεο τού 1727 άκέμη, κάποεος Βένετος άξεωματούχος, 6 όποεος εί
χε ελθεε γεά επεθεώρηση στήν Πρέβεζα, θέλησε να έκφράσεε καέ προσωπεκά στον Γάλλο
πρέξενο J.Dubroca τές εύχαρεστε'ες του γε<ί τή μεσολάβηση στο θέμα τής δεανομής τού
τελωνείου μέ τούς Τούρκους, καθώς καί γεά τήν προστασία καί τήν έζυπηρέτηση προς
τούς ύπηκέους τής Βενετίας πού πήγαεναν γεοί ύποθέσεες τους στήν "Αρτα.'Ο Γάλλος πρό
ξενός μάλεστα, ό οποίος προσκλήθηκε καί έπεσκέφτηκε τήν Πρέβεζας έγενε έκεί δεκτός
μέ τεμές καί μέ πλούσεα δώρα. 'Απο τήν Πρέβεζα ό J.Dubroca πήγε στή Λευκάδα, υστέρα
4

άπέ πρόσκληση τοΟ έκεί έκτακτου προνοητή. Σέ γεΟμα προς τεμή τοΟ Γάλλου προξένδυ έγεναν προπάσεες στήν ύγεε'α τοΟ Γάλλου βασελεα καί άλλες τεμητεκές έκδηλώσεες.340
Στά 1729, ό J.Dubroca ζητούσε άπο το γαλλεκο υπουργείο Ναυτεκών οδηγίες γεά
τά εξής θέμα: *0 άρχεστράτηγος τής Βενετίας κόμης Schuilembourg είχε ζητήσεε άπο
τάν Γάλλο πρέξενο νά στρατολογήσεε άνδρες γεά τή φρουρά τοΟ βασελεα τής Πρωσσεας
(τού Φρεεδερίκου-Τ’ουλεέλμου Α #). *0 Dubroca εύχαρίστησε τον Βενετά άρχεστράτηγο γεά
τήν τεμητεκή αύτή άποστολή, άλλά παράλληλα έπεσήμανε τίς δυσκολίες, γεατί ήταν σπάνεο νά συναυτήσεε κανείς στήν.περεοχή "des hommes d'une stature sy extraordinai
re" .3i*l τήν επέμενη χρονεά

(1730) ό εδεος πρέξενος άνέφερε στον υπουργέ Maurepas

δτε ο νέος έκτακτος προνοητής Λευκάδας Bar«.Balbi

ήταν στενές φίλος ένές θείου του
It
καί έξέφραζε τήν ελπίδα δτε οε επαφές του μέ τέν νέο έκτακτο προνοητή θά ήταν μυά
καλή πηγή εεδήσεων γεά δ,τε συνέβαευε στήν Κέρκυρα καί τή Λευκάδα, καθώς καίστίςάλλες βενετεκές κτήσεες.342
'Αλλά καί δταν οε σχέσεες των Γάλλων τής "Αρτας μέ τούς γείτονες τους Βενε
τούς δξύνονταν, οε προσωπεκές επαφές δέν είχαν τήν εδεα οξύτητα.

"Ετσε ο J.Dubroca,

πού είχε μεταβεε στήν Πρέβεζα γεά τή γνωστή ύπέθεση τού καπ.Οβΐΐβϋη

καί παρέλο δτε

δέν έπαυε νά τονίζεε τίς ραδεουργεες των Βενετών, δέν δίστασε νά αποδεχτεί τήν πρό
σκληση τού εκεί προνοητή καί νά καταλύσεε στέ σπετε του* δέν παρέλεεψε δμως καί νά
τονίσεε δτε οε Βενετοί γνώρεζαν πολύ καλά νά ραφενάρουν τήν κρυψίνοεά τους.31*3
Μέ τεμές έπίσης υποδέχτηκαν οε Βενετοί στήν Πρέβεζα τέν πρόξενό Boullc, στες
3.7.1739, χωρίς δμως καί νά άφήσουν τήν εύκαερεα νά κάνουν έπίδεεξη τής δύναμής τους.
*0 Γάλλος πρέξενος είχε άνταποδώσεε τή φελοφρένηση αμέσως έπεενα, στέλνοντας στήν
Πρέβεζα τέν γραμματέα το\> Mongin.3Ui< "Ενα χρένο μετά τήν άφεζή του στήν "Λρτα, δ
Boulle

άνέφερε στον υπουργέ του δτε δεατηροΟσε σχέσεες άβρέτητας καί εύγένεεας μέ

τέν Βενετέ γενεκέ προνοητή ττής Κέρκυρας, καθώς καί μέ τούς προνοητές των γεετονεκών περεοχών.

'Ακέμη δ Γάλλος πρέξενος προσπαθούσε νά δωροδοκήσεε τέν γενεκέ προνοη

τή, γεά νά τού έπετραπεί νά παίρνεε κάθε χρένο ενα δυέ φορτώματα έλεές άπέ τούς Πα-

-104^ούς.3*45 Στά 1742, 6 ίδιος πρόξενος έγινε δεχτός στάν Κέρκυρα μέ τιμές άπό τόν γενι
κέ προνοητά Loredan. "Οταν μάλιστα προσβλάθηχε έκεύ άπό πυρετούς, 6 Βενετός άξιωματοΟχος τάν περιέθαλψε όχι στο' λαζαρέτο τάς πάλης, άλλα σέ ένα ώραύο -μέγαρο τοΟ φρουριου 346

I
'Ακόμη χαι στο θέμα των Γάλλων λιποτακτών, δταν βέβαια δέν προέρχονταν άπά

τάν διχά τους στρατά, οι Βενετοι πρόξενοι βοηθούσαν τούς Γάλλους συναδέλφους τους
τΤίς "Αρτας. Στά 1743, 6 Βενετάς πράξενος Δυρραχίου έστειλε στον Γάλλο υποπρόξενο Αυ
>
λώνας Lablache έναν λιποτάκτη.31,7

Στά 1768 επίσης οΐ Βενετοί παρέδωσαν στοάς Γάλ

I
λους κάποιον "Ελληνα φύλακα ένάς γαλλιχοΟ χαραβιοΟ, <5 όποιος είχε χαταφύγει στάν Πρέ ι
βεζα, άφοΟ είχε κλέψει τά χράματα τοΟ καοαβιού.3Ι*®
'Από τάν έξέταση των σχέσεων των Γάλλων τάς "Αρτας μέ τούς Βενετούς γειτονές
τους καί τάν αναφορά σέ συγκεκριμένα περιστατικά, συμπεραίνουμε τά έξάς: Oil γαλλοβενετιχές σχέσεις στάν περιοχά τοΟ προξενείου "Αρτας ίταν βασικά ανταγωνιστικές στο
οικονομικό πεδίο, μέ ιδιαίτερη έμφαση στά πρώτο μισό καί πιο* πολύ στάν πρώτη τρια
κονταετία τού 18ου αΐ. Φυσικά στά διαμάρφωση των σχέσεων αύτών χόριο ρόλο είχε η
γενικάτερη τοποθέτηση καί κατάσταση τάς Γαλλίας καί τής Βενετίας, όπως αύτές έκφράζονταν κάθε φορά μέσα άπό τις συγκεκριμένες πολιτικοοικονομικές συνθήκες καί όπως
διαμορφώνονταν άπό τά συμμέτοχά τοΟ κάθε κράτους στους διάφορους εύρωπαικούε σχημα
τισμούς. 'Ωστόσο, σέ καθαρά τοπικό επίπεδο, οΐ σχέσεις τών Γάλλων τάς "Αρτας μέ τούε
γείτονές τους Βενετούς άταν δυνατό νά παρεκκλίνουν άπό τά γενικότερη γραμμή, κάτω
άπό τάν έπάδραση δυό κυρίως παραγόντων: α) άπό τάν άνάγκη άμυνας καί διαφύλαξη-, ττίε
προσωπικής ασφάλειας, πού συχνά άπειλούνταν άπό τούς Τούρκους άξιωματούχους της πε
ριοχής,μικρούς η μεγαλύτερους, καί β) άπό τάν προσωπικά έπαφά, πού τάν υποβοηθούσαν
καί τάν καθιστούσαν άναγκαία οΐ τοπικές συνθήκες ζωής. Τις σχέσεις αύτές ακόμη ,διεΐπε ή ευρωπαϊκά διπλωματικά πρακτικά, πού τις διαφοροποιούσε αισθητά άπό τίς άνάλογεε
σχέσεις των Γάλλων τής "Αρτας μέ τούς Τούρκους τού τόπου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Η ΘΕΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

α) Οι Αλλοι ΕύρωτιαΣοι
"Οταν άναφερθήκαμε στίς σχέσεις των Γάλλων τής "Αρτας μέ τούς "Ελληνες, εί
χαμε rifv ευκαιρία νά

τονίσουμε τις δυσκολίες πού αντιμετώπιζαν οι Γάλλοι έξαιτιας

Τής δραστηριότητας στήν "Αρτα καί στά Γιάννενα ισχυρών ντόπιων παραγάντων, οι όποιοι
αναλάμβαναν ξένα προξενεία. Είδαμε ακόμη, ότι βασικο'ς στόχος των Γάλλων προξένων
ήταν η αφαίρεση από τούς "Ελληνες τών προξενείων αυτών καί ή ανάθεσή τους σέ ξένους
υπηκόους. "Ετσι, είναι φυσικό νά χαιρετίζεται μέ ενθουσιασμό από τούς Γάλλους προ*
ξένους ή άφιξη στήν "Αρτα Ευρωπαίων, οι οποίοι θά αναλάμβαναν τή διπλωματικό εκπρο
σώπηση τής πατρίδας τους, ϋαράλληλα οι Γάλλοι πρόξενοι, χωρίς βέβαια νά παραμελούν
τά δικά τους συμφέροντα, έκαναν ο,τι μπορούσαν γιά νά δημιουργήσουν κατάλληλες*συν
θήκες, ποό θά προσέλκυαν τοός ανταγωνιστές τών 'Ελλήνων προξένων.
Παρόλες αυτές τις προσπάθειες, ή παρουσία στήν "Αρτα ξένων προξένων, μή υπη
κόων τοϋ σουλτάνου, ήταν σπάνια. Γιά πρώτη φορά, τον Σεπτέμβριο τοϋ 1733, ό J.Dubroca αναφέρει ότι είχε έγκατασταθεΐ στήν "Αρτα ό 'Αντώνιος Cambiazo ώς πρόξενος τής
'Ολλανδίας καί παράλληλα έπιφορτισμένος μέ τήν προστασία τών ύπηκόων τής Αυστρίας?1*9
*0 Cambiazo, που καταγόταν άπό τή Γένοβα, είχε νυμφευτεί τή χήρα τοϋ άλλοτε προξένου
τής Γαλλίας στή Χαλκίδα, πράγμα ποό έκανε τον Dubroca νά έλπίζει σέ μιά καλή συνεργα
σία. Καί ή ελπίδα αύτή έσπρωξε τόν*Γάλλο πρόξενο νά σπεόσει νά υποδεχτεί τόν νέο
συνάδελφό του στήν είσοδο τής πόλης, παρόλο που έκείνος δεν κάνει κάν γνωστή τήν ι
διότητά του.'Ωστόσο, οι έλπίδες τοϋ Dubroca γρήγορα διαψεύστηκαν, σέ βαθμό μάλιστα,
ώστε νά εύχεται τή γρήγορη απομάκρυνση τοϋ νέου προξένου. Συγκεκριμένα, ό Cambiazo
έστειλε ανθρώπους του στά Γιάννενα, γιά νά πείσουν τούς "Ελληνες έμπορους νά φορτώ
νουν σέ καράβια μέ τις σημαίες πού ό ίδιος έκπροσωποϋσε. Τούς πρότεινε μάλιστα νά
πληρώνουν τό 1/3 τοϋ προξενικού πού πλήρωναν στούς Γάλλους καί τούς ύποσχέθηκε ότι
θά έχει πάντα στή διάθεσή τους δυο ταρτάνες μέ αύστριακή σημαία καί ότι θά πλήρωναν
τά μισά ναϋλα.
Παρόλα αύτά, οι σπουδαιότεροι Γιαννιώτες έμποροι αντιμετώπισαν τόν νέο πρό
ξενο μέ έπιφυλακτικότητα, λέγοντας, κατά τόν Dubroca, ότι έδώ καί 30 χρόνια χρησι
μοποιούσαν γαλλικά καράβια, ότι ήταν άφοσιωμένοι στούς Γάλλους καί ότι δεσμεύονταν
μέ συμφωνία νά καταβάλλουν προξενικό στόν Γάλλο πρόξενο σέ όποιας έθνικότητας πλοίο
καί άν φόρτωναν.350 "Ετσι ό πρόξενος τής 'Ολλανδίας καί τής Αυστρίας αναγκάστηκε νά
έπιζητήσει τή συνεργασία τοϋ Γάλλου συναδέλφου του, μέσω τοϋ Μαρούτση. ‘Ο Dubroca
άρνήθηκε, προβάλλοντας ώς επιχείρημα ότι δέν μποροϋσε νά έλθει σέ συμφωνία μέ ανθρώ
πους, οι οποίοι είχαν μέ ύπουλο τρόπο απειλήσει τά συμφέροντα τών συμπατριωτών του
καί είχαν κατασυχοφαντήσει τό γαλλικό όνομα.35* 'Η αλλαγή βέβαια στή στάση τοϋ Γάλ
λου προξένου οφειλόταν κατά κύριο λόγο στήν ισχυροποίηση τής θέσης του, μετά τήν
αποτυχία τοϋ Cambiazo νά προσεταιριστεί τούς Γιαννιώτες έμπορους.

-106Καί άλλη προσπάθεεα τοΟ Cambiazo γεά συυφελίωση μέ τέν Dubroca άπέτυχε.
■>·
’Επιπλέον ό νέος πρόξενός είχε γίνεε μεσητές στούς ντέπεους, \χέ άποτέλεσμα νά πραγματοποεηθεϋ γρήγορα ή εύχέ τοΟ Dubroca, νέ μέ μείνεε δηλ. ό Cambiazo ^γυά πολύ καερέ
στέν "Αρτα.

Σ'αύτέ φυσεκά δέν έταν αμέτοχος δ Γάλλος πρέξενος, δ δποεος είχε εεση-

γηθεϋ στον πρεσβευτέ του στέν Πύλη νά ένημερώσεε τούς έχεϋ συναδέλφους του τής 'Ολ
λανδίας καί τής Αύστρεας γεά τέ δεαγωγέ τοΌ προξένου τους στέν "Αρτα.352
’Απέ το 1733, οε πηγές μας σπάνεα χάνουν λογο γεά παρουσία ξένων προξένων
στέν "Αρτα, έκτές άπέ τές λίγες έξαερέσεες των προξένων καί ύποπροξένων τής Βενετεας, τές δποεες σημεεώσαμε παραπάνω. Στά 1742 γνωρέζουμε δτε ύπηρετοϋσε στέν "Αρτα
ώς ύποπρέξενος των Δύο Σεχελεών κάποεος Balano di Girolamo, δ δποεος είχε ηδη λάβεε
χαέ τέ σχετεκο σουλτανεκέ φερμάνε.353 Στά 1760, ό πρόξενός Boulle άνέφερε δτε ίταν
δ μένος ξένος στέν "Αρτα, μετά τέν αναχώρηση χαέ τοΟ Λεβορνέζου προξένου τής Αυ
στρίας* αυτές, δπως εέδαμε, είχε φύγεε άπέ τέν "Αρτα γεά τέ Θεσσαλονίκη η τέν Τρί
πολη, γεατέ στέ λίγο δεάστημα τής προξενεέας του δέν μπέρεσε νά άποχομέσεε κάποεο
I

ούσεαστεχέ κέρδος.351* Ηένο σ τ ά >1767 χαέ στά 1769 ό Julien μνημονεύεε τέν παρουσία
ξένων προξένων στέν "Αρτα. Στέν πρώτη περίπτωση πρέκεεταε γεά χοενέ δεαμαρτυρέα
πρές τέν ΤοΟρχο δεοεχητέ του Julien

μέ τούς συναδέλφους του τών Δύο Σεχελεών, τής

Δανίας χαέ τής Βενετίας* ή δεαμαρτυρέα αύτέ είχε ώς άντεκείμενο τές λεηλασίες πού
είχαν σημεεωθεε κατά τέ δεάρκεεα έπεδημεας πανώλης.355 βΗ άλλη περίπτωση αφόρα τές
προσπάθεεες τοΟ Γάλλου προξένου, δηλ. τές παρακλέσεες του προς τέν ΤοΟρχο δεοεχητέ
χαέ τές δωροδοκίες, γεά νά έλευθερώσεε τούς συναδέλφους του τής Δανίας χαέ τής Ραγούζας, τούς οποίους οε Τοϋρχοε, γεά χάποεον άγνωστο λέγο, είχαν φυλακίσεε.356
*Απέ τέ μεά λοεπέν ή μαχρέχρονη απουσία ξένων δεπλωματεκών άντεπροσώπων στην
"Αρτα χαί άπέ τέν άλλη ή σχεδέν συνεχές παρουσία Γάλλου προξένου έχεε, εδεναν μεά
Ik
νέα δεάσταση στέ θέση τών Γάλλων προξένων τής "Αρτας: ίταν οε φυσεκοέ προστάτες*τών
ύπηχέων τών χρεστεανεκών κρατών, τά όποεα δέν είχαν έγκαταστέσεε έχεε προξενεχούς
ύπαλλέλους,353 άλλά χαί οε πεέ ύπολογεσεμοε άπο τούς συναδέλφους τους άλλων κρατών,
δταν φυσεκά οε τελευταεοε υπήρχαν στέν "Αρτα.360 Στά 1706 κεολας δ πρόξενός G.Dubro
ca κατέρθωσε νά άποφυλακεσεε "Ελληνες ’Επτανέσεους, ύπηχοους τής Βενετίας, πού είχαν
ρεχτεϋ στες φυλακές άπέ τούς Τούρκους.

*0 Γάλλος πρέξενος μάλεστα είχε προβεε στες

ένέργεεές του αυτές χωρίς νά ζητέσεε τέν εγχρεση τών προϊσταμένων του’ τέ ζητοΟσε
έχ τών υστέρων, μέ τέ έπεχεέρημα δτε έταν δ μένος πρέξενος στέν "Αρτα χαί θεώρησε
χρέος του νά άναλάβεε τέν προστασία τών ύπηχέων μεας χρεστεανεχής δύναμης.361 Φαίνεταε δτε οε ένέργεεες τοΟ G.Dubroca έπεδοκεμάστηχαν άπο τέ γαλλεκο ύπουργεεο/ Τέν
έπέμενη χεέλας χρονεά, στά 1707, η επέμβαση τοϋ Γάλλου προξένου έσωσε τέ πλοεο τοΟ
Γενοβέζου καπετάνεου Antonio Grafoni άπο τέ δέμευση χαί το πλέμωμα άπο τέ σχλαβεά.
•Ο G.Dubroca, άφου συνέατ^ησε στον Γενοβέζο χαπετάνεο νά ύψώσεε στέ καράβε του τέ
γαλλεκέ σημαία άντε τής βενετεκής, επεκαλέστηκε τά σχετεκά άρθρα άπέ τες δεομολογέσεες’ ή έπετυχία του δμως στηρίχτηκε πεέ πολύ μάλλον στέ δτε κατέβαλε 124 τσεκίνεα.362
’Ιδιαίτερη σημασία γεά τέ θέμα τής προστασίας τών ξένων ύπηχέων άπέ.τούς
Γάλλους προξένους έχεε η άναφορά τοΟ G.Dubroca πρές τέ ΕΕΜ,στά 1713. Σ'αύτέ ό προ-
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ζενος 'Αρτας δυατύπωνε τήν άποψη, δτυ ου συνάδελφού του αναλάμβαναν πάντα τήν προστασύα τών χρυστυανών τής Δύσης δπου δέν υπήρχαν άλλου ξένου πρύξενου. 'Η προστασύα
αύτύ κάλυπτε δχυ μύνο τούς φύλους δ τούς ουδέτερουςf αλλά άχύμη καύ τούς έχθρούς
τής Γαλλύας.363
Φυσυκά ου παραπάνω πρωτοβουλύες των Γάλλων προξένων δέν ήταν καύ τύσο άνυδυοτελεΕς. Είναυ φανερή Π σημασύα τους γυά τήν ύσχυροπούηση τής γαλλυκής παρουσύας στήν
περυοχή, μέ άμεσο άντυ'κτυπο στή δυεύρυνση τοΟ κύκλου έργασυών καύ στήν έξυπηρέτησπ
τών γαλλυκών συμφερόντων. Πολύ σωστά λουπον δ πρύζενος J.Dubroca θεωροϋσε τύν πρακτυκύ αύτύ σαν προνύμυο των Γάλλων προξένων τής *Ανατολές. Δέν παρέλευψε μάλυστα νά
ζητύσευ άπύ τύν υπουργέ Maurepas, αμέσως μολυς άνέλαβε τύ προξενείο 'Αρτας, νά έπεκταθεΰ καύ στον ύδυο τά προνάμυο αύτύ. ΖητοΟσε μάλυστα νά τοΟ άναγνωρυστευ έπύσημα, μέ σουλτανυκύ φυρμάνυ, τύ δυκαύωμα τής προστασύας των ξένων ύπηχύων, ού δποΰου
δέν είχαν δυκύ τους πρύξενο.361*
Γυά τήν άσκηση τοΟ παραπάνω δυκαυώματος, 6έν άπαυτοΟνταν η δνομασύα των
προξένων τής Γαλλύας ώς προξένων καύ άλλων κρατών.*Η πρώτη ύδυύτητά τους ύταν Αρκε
τή, γυατύ ου δυομολογήσευς τής χώρας τους μέ τήν Πύλη κάλυπταν καύ τύ θέμα αύτύ.
Συγχεχρυμένα, τύ άρθρο 13 των δυομολογύσεων τοΟ 1673 έδυνε στούς Γάλλους προξένους
τύ δυκαύωμα νά εύσπράττουν προξενυκύ άκύμη καύ άπύ τούς προστατευομενους άλλης δύ
ναμης, όταν αύτύ δέν είχε πρύξενο σέ κάπουον τύπο* στήν περύπτωση αύτύ δ δυπλωματυχύς άντυπρύσωπος τής Γαλλύας αναλάμβανε δυκαυωματυκά τύν προστασύα τους.365

Στά

σχετυκά άρθρα των δυομολογύσεων τοΟ 1740 στηρύχτηκε άργύτερα καύ δ πρύξενος Boulle
όταν παρείχε προστασύα σέ κάπουον Joseph Boucherie, ωρολογά, κάτουκο τής Κέρκυρας?66
Τύ γεγονύς έχευ ύδυαύτερη σημασύα, γυατύ άποδευκνύευ δτυ ου Γάλλου πρύξενου 'Αρτας
ήταν ετουμου νά παραχάμψουν τούς τύπους, προκευμένου νά εκμεταλλευτοϋν κάθε εύκαυρύα γυά τύν παροχύ προστασύας σέ ξένους ύπηκύους.
'Ωστύσο, μαρτυρεΰταυ καύ μυά περύπτωση, κατά τύν δπούα ό πρύξενος Boulle
άρνύθηκε τύν προστασύα του σέ κάπουο γενοβέζυχο καράβυ μέ σημαύα τής 'Ιερουσαλήμ.367
'Η άπύφαση τοΟ Γάλλου προξένου έπυδοχυμάστηχε καύ άπύ τύ γαλλυκύ ύπουργεΰο, παρολο
πού έπέτρεψε στούς Τούρκους νά συλλάβουν τύν γραμματυκο τοΟ καραβυου καύ προκάλεσε
τύ δυσφορύα των 'Ελλήνων έμπύρων.368 *Η περύπτωση αύτύ, άχύμη κυ άν είναυ μοναδυκή,
δεύχνευ καθαρά οτυ η προστασύα τών χρυστυανών τής Δύσης δέν ήταν τύ βασυχύ χύνητρυ
τών Γάλλων προξένων, κυ άς τύν έπυχαλοϋνταν τύσο. Γυά νά παράσχουν τύν προστασύα
τους στούς ξένους ύπηκύους, δέν άρκοΟσε μύνό νά εϊναυ χρυστυανού* άπαραύτητο συμ
πλήρωμα καύ βασυχύ προΰπύθεση ύταν ού χρυστυανού αύτού νά μύ παραβλάπτουν τά γαλλυκά συμφέροντα. Βρυσκύμαστε μπροστά σέ μυά σαφή περύπτωση προσαρμογής τής θρησκεύας
στά άνθρώπυνα μέτρα. Θά λέγαμε, σέ μυά προσπάθευα έθνυκοπούησης τής χρυστυανυκής ήθυκής.

&
'Οπως άναφέρθηκε, γυά τήν προστασύα τών ξένων υπηκόων άρκοΟσε η ύδυύτητα

τοΟ προξένου τής Γαλλύας. 'Ωστύσο ού Γάλλου πρύξενου Ά ρ τ α ς συχνά έπυζητοϋσαν
άναλάβουν καύ ξένα προξένευα, καύ πολλές φορές τύ πετύχαυναν.

νά

Έ κ τ ύ ς άπύ τύ κύρος

πού Αποκτούσαν μέ τύν τρύπο αύτύ, φαύνεταυ πώς καύ τά προσωπυχά τους δφέλη δέν ήταν
άσύμαντα. Άλλωστε ού σχετυκές τους προσπάθευες εντεύνονταν σέ περυύδους, κατά τύς

-108.δποίες οι πόλεμοι μείωναν σημαντικοί η καί μηδένιζαν τό εισόδημά τους από τήν άσκηση
Τών κύριων καθηκόντων τους. "Ετσι εξηγείται ώς ένα σημείο καί η σφοδρά πολεμική των
Γάλλων προξένων τής "Αρτας ένάντια στους "Ελληνες συναδέλφους τους.^ Πέρα από τή ζη
μιά πο\ί οι "Ελληνες αυτοί προκαλοϋσαν στο γαλλικό έμπόριο καί τή ναυτιλία, υπήρχε
πάντα καί ή απειλή γιά τά προσωπικά οικονομικά συμφέροντα των Γάλλων προξένων. Και
τό σπουδαιότερο, θά μποροϋσαν νά είχαν άναλάβει oc ίδιοι τά προξενεία αύτά. Μιά τέ
τοια έπιδίωξη διαφαίνεται μέσα άπέ τίς γραμμές τής αναφοράς τοϋ J.Dubroca

πρές τον

Maurepas, μέ ημερομηνία 29.12.1729, όπου καταφέρεται ένάντια στέν "Ελληνα πρόξενό
τής Αύστρίας Δημήτριο Κωνσταντίνου.3^

Μόνο πού ό Dubroca είχε τή σύνεση νά μή ζητή

σει* κατευθείαν νά τοϋ ανατεθεί τέ προξενείο αύτέ, καθώς καί τή διορατικότητα νά κροβλέψει τήν άρνηση του ύπουργοΟ του. "Ετσι,,παρά τήν προσφορά τοΟ επιτετραμμένου τής
Αύστρίας στήν Πύλη de Taleman, ό Dubroca ήταν σέ θέση νά προσποιηθεί καύ νά έχφράσει δήθεν τήν ευχαρίστησή του πού μπόρεσε νά άρνηθεί μιά προσφορά,

ή

δποία, άν

τή δέχονταν, ίσως προχαλοϋσε στούς συμπατριώτες του τήν ύποψέα ότι δέν έκτελοϋσε στό
**
ακέραιο τά καθήκοντά του ώς πρόξενος τής Γαλλίας.370
'Απο τούς Γάλλους προξένους τής "Αρτας, εκείνος πού επιδίωκε πάντα νά έχπροσωπεί καί άλλα κράτη ήταν 6 Boulle. Μιά πρώτη του προσπάθεια σημειώνουμε στά 1741.
’Απο αναφορά τοϋ έτους αύτοϋ37* πληροφορούμαστε δτι ο πρόξενός αύτάς είχε ένεργήσει
μέσω γνωστών του στήν αύλή τής Νεάπολης, γιά νά ονομαστεί πρόξενός τοϋ βασιλιά
Δύο Σιχελιών γιά τήν ’Αλβανία.

των

*0 Boulle άνέστειλε τις προσπάθειές του, γιατί έμαθε

δτι θά ιδρυόταν στήν "Αρτα υποπροξενείο των Δύο Σιχελιών, τό οποίο θά έξαρτιόυν
άπο τόν πρόξενό Δυρραχίου, κι ακόμη δτι κάποιος "Ελληνας Valmoudy (Βαλμούδης;) είχε
ονομαστεί υποπρόξενος γιά τήν "Αρτα και τά Γιάννενα. 'Ωστόσο, φαίνεται πώς λίγο αρ
γότερα δ Boulle

κατόρθωσε, μέ τή μεσολάβηση τοϋ Γάλλου πρεσβευτή στήν Πύλη, νά ονο

μαστεί πρόξενος των Δύο Σιχελιών, όπως μάς πληροφορεί ευχαριστήρια επιστολή του
προς τό γαλλικό υπουργείο Ναυτικών. Μέ τήν ίδια επιστολή δ Boulle ζητοϋσε ακόμη
τά προξενεία τής Σουηδίας και τής Βενετίας, γιατί μόνο έτσι θά ήταν σέ θέση νά αντι
μετωπίσει τις οικονομικές του δυσχέρειες: "La necessite du terns me fait retcunrer
de tous les cotes pour tacher de me soutenir toujours avec le meme decorum...".37^
Και πάλι μέ τή μεσολάβηση τοΟ Γάλλου πρεσβευτήςτό αίτημα τοϋ Boulle ικανοποιήθη
κε. 373
Τό προξενείο τής Νάπολης άφαιρέθηχε από τον Boulle τον Μάρτιο τοϋ 1748, ή
ίσως και νωρίτερα,

και ανατέθηκε σέ κάποιον άλλο.371* Αυτό δυσαρέστησε τούς Γάλλους,

γιατί μείωνε τό γόητρό τους, καί έδωσε αφορμή γιά μιά γενικότερη ρύθμιση τοϋ θέμα
τος. Συγκεκριμένα, ό υπουργός Maurepas, μέ επιστολή του (τής 30.3.1749) ζήτησε

άπο

τό ΕΕΜ τή γνώμη του σχετικά μέ τό θέμα* στήν έπιστολή αύτή του ύπουργοΟ έπισυνάφτη,

,

χαν αντίγραφα παρόμοιου ερωτήματος τοϋ ύπουργείου προς τόν πρεσβευτή στήν Πύλη,τής
18.8.1748, καθώς καί τής απάντησης τοϋ πρεσβευτή, μέ ημερομηνία 20.11.1748.375 Στο
πρώτο από τά συνημμένα επισημαίνονται τά πλεονεκτήματα καί τά μειονεκτήματα άπό ιήν
ανάληψη ξένων προξενείων έκ μέρους των Γάλλων προξε'νων τής 'Ανατολής.'Η γνώμη τοϋ
ύπουργοΟ είναι δτι μάλλον πρέπει νά άνακληθοϋν οι σχετικές άδειες. Τήν ίδια άποψη
διατυπώνει καί δ πρεσβευτής Dcsaileurs στό δεύτερο συνημμένο, εκτιμώντας δτι τά

-109μευονεκτέματα είναι, περεσσέτερα. *0 πρεσβευτέδ μοΓλεστα άναφέρεε καέ συγκεκρεμένα παραδεέγματα, ανάμεσα στά οποΕα καέ τέν περέπτωση τοΟ προξένου Boulle, άπέ τέν όποξο
είχε άφαερεθεξ τέ προξενεεο τές Νεάπολης χώρες λέγο, αν καέ είχε έργσστεξ εύσυνεέδητα. *Ακομη ό Desalleurs προτεένεε, ή ανάκληση τών σχετεκών άδεεών νά εσχύσεε άπά
τέν 1.1.1750, ώστε νά δοθεε 6 άπαραέτητος χράνος στες εύρωπαεκές αύλές νά δργανω-'
θοΟν* έπέσης εεσηγεεταε στέν απόφαση νά προβάλλεταε σάν λάγος δ φορτος έργασέας των
Γάλλων προξένων, ώστε νά μέ γένεε φανερέ η πραγματεκέ αετέα.
Μέ τέν εέσέγηοη τοΟ Γάλλου πρεσβευτή συμφώνησε καέ τά ΕΕΜ. Στέ συνεδρέα του
τής 10.^.1749, άποφάσεσε νά εεσηγηθεε στά ύπουργεεο δχε μάνο νά άνακληθοΟν οε σχετεκές άδεεες άπο τους Γάλλους προξένους, αλλά καέ νά μέ δοθοϋν ποτέ στά μέλλον. “Ετσε,
κατά τέν άποψη τοΟ ΕΕΜ, θά ίταν πολά πεά προσεκτεκοέ στέν έξυπηρέτηση των συμφεράν-Ί
των τών συμπατρεωτών τους οε Γάλλοε πράξενοε, άφοΟ τά εεσάδημά τους θά έξαρτεοταν
άπά τές ύποθέσεες μάνο τών Γάλλων ύπηκάων. Μέ το'ν τράπο αύτά οε Γάλλοε πράξενοε 0ά
ένέπνεαν περεσσάτερη έμπεστοσυνη, ένώ δέν θά βρέσκονταν ποτέ στέ δάσκολη θέση νά έπελέξουν ανάμεσα στοές συμπατρεώτες τους καέ στοές ξένους ύπηκάους ποέ έκπροσωποΟσαν, σέ πεθανέ σέγκρουση τών τελευταέων αύτών.376 Οε ταυτάσημες εέσηγησεες τοΟ Γάλ
λου πρεσβευτή στέν Πέλη καέ τοΟ-ΕΕΜ έγεναν δεκτές, άφοΟ έπεπλέον δέν δταν δ-εαφορετεκές άπά τέν εκφρασμένη άποψη τοΟ ύπουργεέου. Τον Μάεο του 1750 δ Boulle άναφέρεε
δτε είχε ηδη παυθεε άπά τέ θέση τοΌ προξένου τ^ς Νεάπολης καέ δτε είχε παραδώσεε
καε' τά προξενεεο τ?ίς Σουηδέας, επεετα άπά έντολέ του Desalleurs, σέ κάποεον “Ελλη
να.377
Mux τελευταία νύξη τοΟ Boulle, στά 1761, γυά το υδυο θέμα δέν φαίνεταυ νά
είχε κάπουα συνέχευα. Τώρα ό πρόξενός "Αρτας, άναφεράμενος στά ζημυά πού προχαλούσαν στά γαλλυχά συμφέροντα οΰ "Ελληνες προξένου, τάνυζε δτυ θά άταν εύκολο νά άμρτεθεί στάν ύδυον η εκπροσώπηση τΡίs Αύστρυας, τής Ραγούζας χαί τής Νεάπολης.378 "Αλλά
ούτε τάτε ούτε αργότερα γίνεταυ λάγος γυά τά θέμα αύτά.

β)

Ου Εβραίου

'Ολοκληρώνοντας τάν εξέταση τών σχέσεων τών Γάλλων χής ’'Αρτας μέ τούς ξένους,
θεωρούμε σχάπυμο νά άναφερθοΟμε χαυ -σ’έχείνες μέ τούς 'Εβραίους τής περυοχής.

’Εντά

ξαμε μάλυστα έδώ τές φχετυχές πληροφορίες, γυατυ, παράλο ποά οΰ 'Εβραίου ^ταν ύπά~
χοου τού σουλτάνου, οΰ δυασυνδέσευς τους μέ τούς ομοεθνείς τους στάν Ευρώπη τούς
δυαφοροπουοΟν αΰσθητά άπά τούς άλλους ραγυάδες* άπά τάν άλλη μερυά, τά εΰδυχά εμπορυχά προνάμυα πού είχαν οΰ 'Εβραίου, τούς τοποθετούν ούσυαστυχά στάν κατηγορία τών
Εύρωπαίων έμπάρων.
"Ηδη 6 πρώτος Γάλλος πράξενος "Αρτας Β.G a m i e r είχε έπυσημάνευ δτυ οΰ 'Ε
βραίου τής περυοχής τού *)>οξενεέου που είχαν δημυουργάσευ άνθηρά έμπάρυο μέ τά πε
ρίχωρα τής ’Αδρυανούπολης χαυ αύτής άχάμη τής πρωτεύουσας τών σουλτάνων.

'Απά τυς

παραπάνω περυοχές άγάραζαν χαύσυμες ύλες χαυ τίς φάρτωναν γυά τη Βενετία χαυ τά
Μεσσήνη.379
"Οπως χαί οΰ "Ελληνες ύπάκοου τού σουλτάνου, χαυ οΰ 'Εβραίον είχαν έπυζητάσευ τάν προστασία τών Γάλλων.380 Εχετυχά είναυ ή μαρτυρία δτυ ό Γάλλος πράξενος

110
G.Dubroca, στοί 1706, είχε δανειστεΟ χρήματα άπύ χύποιον 'Εβραίο Chouar, γι<£ νύ άντι
μετωπίσει έξοδα λιποταχτΟν.3®1 Ό

Έβραϋος αύτύς, έπιζητώντας τήν προστασία τΟν Γοίλ

λων, ζήτησε άπύ τύν Dubroca τύχο μύνο 1% τύν μήνα, άντί 3% πού δοίνεοζε στούς άλ
λους.3®2

·

Σύμφωνα λοιπύν μέ τίς ένδείξεις αυτές χαί.μέ βύση τίς γενιχύτερες διαταγές
πού ρύθμιζαν τύ θύμα τβν 'Εβραίων προστατευύμενων,3®3 μποροϋμε μέ σχετική σιγουριύ
ύοί συμπεραίνουμε ότι και στήν περιοχή τοΟ προξενείου "Αρτας πρέπει νοί υπήρξαν περι
πτώσεις χορήγησης τής γαλλικής προστασίας σέ 'Εβραύους. Οι προστατευύμενοι αυτού,
είτε έξαιτύας τοΟ μιχροΟ δριθμοΟ τους είτε λύγω τής περιορισμένης οικονομικής τους
δύναμης, δέν φαίνεται νοί άπείλησαν τοί γαλλικοί συμφέροντα.

Ή ύπύθεση αυτή θα μποροΟ

σε νά έξηγήσει τήν απουσία σχετιχβν ειδήσεων άπύ τύς πηγές μας.

'Οπωσδήποτε όμως

οί 'Εβραίοι προστατευύμενοι τής Γαλλίας στήν περιοχή τοΟ προξενείου

Αρτας, δν υ

πήρξαν, ήταν αριθμητικοί πολύ λιγύτεροι καί μέ μιχρύτερη δύναμη άπύ τούς
προστατευύμενους.3®1*
φ

Ελληνες

·

•ft

!

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΙ ΪΧΕΣΕΙΣ

Ζ'

ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥΣ

ΕτοΓ προηγούμενα κεφαλαία τοΟ μέρους αύτοΟ τής έργασίας μας εγινε λόγος γιά

τΑ συνεργασία καί τις διαφορές τών Γάλλων τής "Αρτας μέ τούς Τούρκους, γιά τύς προ
θέσεις τους απέναντι στούς "Ελληνες, για τόν ανταγωνισμό μέ τούς Βενετούς και για
τή θέση τους απέναντι στούς άλλους ξένους και τούς ’Εβραίους τής περιοχής τοϋ προξενεύου. Σημαντικές ήταν έπίσης και' οι σχέσεις τών Γοίλλων τής "Αρτας μεταξύ τους
καύ μέ τούς συμπατριώτες τους των γειτονικών προξενείων, καθώς και' μέ το' ΕΕΜ και
τήν πρεσβεία τής Γαλλίας στήν Πύλη.
"Ισως θα μπορούσαμε νοί προτάξουμε τή διερεύνηση των παραπάνω σχέσεων, άν
τύ θέμα μας άφοροϋσε κα'ποιο άλλο γαλλικό προξενείο, εύρωστο'τερο οικονομικά και' πολυανθρωπο'τερο άπο τήν άποψη τής παρουσίας Γάλλων,005

το όποιο θά έξαρτιόταν άπευ-

θεύας άπο το ΕΕΜ. Το γαλλικό προξενείο "Αρτας όμως, μέ τύ ιδιαίτερο καθεστώς εξάρ
τησης πού έπισημάναμε καί μέ τήν περιορισμένη, σέ σύγκριση μέ άλλα προξενεία, οικο
νομική δραστηριύτητα, ύπολύγιζε περισσο'τερο στις σχέσεις του μέ τούς άλλους άπύ όσο
μέ τούς ίδιους τούς Γάλλους. Νομίζομε λοιπύν ότι ήταν σωστύ, αξιολογώντας τή σημασύα καθενύς παράγοντα, νά άφήσουμε τελευταία τή διερεύνηση των σχέσεων των Γάλλων
τής "Αρτας μέ τούς συμπατριώτες τους."Αλλωστε, και σέ διάφορα κεφάλαια τοϋ έπύμενου
τρίτου μέρους τής εργασίας, θά άναφερθοϋμε ειδικότερα στά προβλήματα πού δημιουργήθηκαν άπύ τούς Γάλλους καπετάνιους^ τούς έμπύρους, τούς ειδικούς των ναυπηγείων ή
τούς λιποτάκτες.

’Οφείλουμε άκύμη νά σημειώσουμε ότι σημείο άναφορδς θά είναι εδώ

σχεδύν άποκλειστικά οί πρύξενοι.

α) Οι Γάλλοι τής περιοχής τοΟ προξενείου
Οί σχέσεις τών Γάλλων προξένων "Αρτας μέ τούς συμπατριώτες τους τής περιο
χής τοϋ προξενει'ου καθορίζονταν βασικά άπύ.τύ είδος τών καθηκύντων και τήν έκταση
τών άρμοδιοτήτων τών πρώτων. Τά καθήκοντα αυτά ήταν άπλά στύν προσδιορισμέ τους:
ή εξυπηρέτηση τών συμφερόντων τών συμπατριωτών τους έμπύρων και ναυτικών.· Παράλλ
λα, είχαν δικαίωμα νά άπαιτοϋν τήν καταβολή τοϋ προξενικού, καθώς και τήν άκριβή
τήρηση τών συμφωνιών μέ τούς ντόπιους. Τύ τελευταίο αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία
γιά τή διατήρηση τής βασικής προϋπόθεσης στύ έμπύριο τής εποχής, τής καλής δηλ. φή
μης και πίστης. “Από τήν άλλη μεριά πάλι, οί πρόξενοι τής "Αρτας είχαν δικαίωμα νά
έμπορεύονται οί ίδιοι ή νά άναλαμβάνουν τήν εκπροσώπηση μεγάλων) έμπορικών οίκων τής
Μασσαλίας στήν περιοχή Λ υ ς .

*0 συνδυασμός λοιπόν τών παραπάνω υποχρεώσεων καί δι

καιωμάτων τών Γάλλων προξένων "Αρτας μέ τήν συνεχή προσπάθεια τοϋ επιχειρηματία
κάθε έποχής, σέ παρόμοιο οικονομικό καθεστώς, γιά εύκολο καί γρήγορο κέρδος, μας δί
νει τή συνισταμένη τών σχέσεων τών προξένων αύτών μέ τούς συμπατριώτες τους στήν πε
ριοχή πού μάς ένδιαφέρει.

112Σύμφωνα μέ πάγυες δυαταγές τού υπουργείου Ναυτυκών, οί Γάλλου πρδξενου δταν
υποχρεωμένοι* να' βοηθούν τούς συμπατριώτες τους μέ κάθε τρδπο. “Ετσυ ου πρδξενου “Αρτας συχνοί δάνευζαν χρήματα σέ συμπατριώτες τους καπετάνυους, μέ χίνύυνο πολλές φο
ρές νοί τα χάσουν. Θοί αναφέρουμε δρυσμένες τέτουες περυπτώσευς, Χυστεύοντας δτυ έχουν
γενυκδτερη σημασία. Στοί 1727, ό πρόξενός J.Dubroca είχε δανευσευ 27 τσεκυ'νυα στον'
xax.Rambaud, πού. θα φόρτωνε χαπνοί γυά τδν 'Αγχωνα* τδ καράβυ δμως ναυοίγησε χατοί τδ
δυάρκευα τοΟ ταξυδυού χαέ 6 Dubroca ζητοΟσε τά χρδματά του άπδ τούς πλουοχτήτες.
Σημασία εχευ δτυ ή απαίτηση τού Γάλλου προξένου ίταν σύννομη, άφού είχε δανείσει*
γυά προμήθευες τοΟ καραβυού καί χωρίς τάκο.388 Στα 1739, δ πρόξενός Boulle είχε δα
νείσει* ποίνω άπδ 2.000 λ. στδν καπ.Joseph Ignace Izouard

γυά νοί συμπληρώσει φοοτίο

συταρυού.387
'Ακδμη ου Γάλλοι* προξένου της "Αρτας ίταν ύποχρεωμένου πολύ συχνοί νά <ρυλοξενοΟν στδν πρδξενυκδ χατουκία τούς συμπατρυώτες τους χαπετοίνυους, μυοί χαί δε'ν ύ
παρχε στδν πόλη άλλο κατάλυμα.

fH φυλοξενυ'α αύτδ μερυχές φορές ίταυ πολύ μακροχρδ-

νυα, δπως στδν περίπτωση τοΟ καπ.ΟΙΙΐνιβΓ

άπδ τδ St Tropez, δ οποίος εμευνε,

τδ

1771, εξυ δλδκληρους μήνες άρρωστος στην "Αρτα. 'Ο πρόξενός Julien μάλυστα δοίνευσε
στδν συμπατρυώτη του καπετοίνυο, γυά φοίρμακα καί έξοδα ταξυδυοΟ, μέ τη συμφωνία νοί
τοί έπυστρέψευ στδν άνεψυδ τοΟ προξένου Louis Julien, στδ Μασσαλία.

*0 Ollivier δ

μως πήγε στδ Νίκαυα γυα νοί μδ πληρώσευ τδ χρέος καί δ πρδξενος "Αρτας ζητοΟσε τδν
παρέμβαση τού υπουργείου.388 Ευναυ άχδμη γνωστές ου ένέργευες τοΟ υδυου προξένου,
γυα να έπυστραφούν στον xau.Jourdan

τα# χρήματα πού είχε καταχραστεί ό “Ελληνας

φύλακας του πλοίου.388 'Αχδμη είδαμε δτυ δ Julien
Roque

φρδντυσε να έπυστραφούν στδν Ν. .

τοί χρήματα πού είχε κρατήσευ παράνομα δ Βενετδς τελώνης στην Πρέβεζα.380Τά

υπενθυμίζουμε χαί έδώ,γυά να δυασαφηνίσουμέ τδ είδος των ύπηρεσυών πού πρδσφερα^ ου
πρδξενου "Αρτας στους συμπατρυώτες τους.
"Αλλο σημαντυκδ καθήκον τών Γάλλων προξένων ?ίταν να φροντίζουν να συντάσσονταυ πρακτυκά άπογοαφής (inventaires) γυα τδ υπάρχοντά πού άφηναν ου Γάλλου, ου ο
ποίου πέθαυναν στην περυοχή τοϋ προξενείου. Με βάση τα έγγραφα αύτα, αποδίδονταν
στούς δυκαυούχους κληρονόμους η, αν δέν υπήρχαν κληρονόμου, περυέρχονταν στο ΕΕΜ,
τδ οποίο τα δυέθετε γυα δρυσμένους φυλαμθρωπυκούς σκοπούς. Τα πρακτυκά αύτα είναυ
υόυαυτερα χρήσυμα σαν πηγή, γυατυ μας πληροφορούν γυα τδν παρουσία Γάλλων στην περυοχδ *αυ μας έπυτρέπουν να σχηματίσουμε μυοί ευχδνα γυα τδ ζωή τους έκεί.

'Ακόμη

αναφέρουν όνδματα γραμματέων τού προξενευ'ου, ου οποίου τα.αντέγραφαν, καθώς καί
δυαφδρων μαρτύρων. "Ηδη άναφέραμε τέτουα πρακτυκα άπογραφής, δπως τών προξένων
J.Dubroca καί Boulle,τού καπ.Carbonnel,ToO γυατροϋ

Roustan κ.α.

'Ιδυαίτερος λδγος

γίνεταυ άπδ τδν πρδξενο Julien γυα τδν άπογραφη δυαφδρων εΰδών, τα οποία βρίσκονταν
άπδ πολύν καυρδ στυς αποθήκες του προξενείου. *0 Julien εστευλε τδ είδη αύτα στδ
ΕΕΜ, γυαπυ οί* κάτοχου τους ?ιταν άγνωστου.181
'Αλλά καί οΰ προστρυβές τών προξένων μέ τούς συμπατρυώτες τους, αν καί αρκε
τά σπάνυες, δέν ήταν κάτυ άγνωστο. Στά 1705, δ G.Dubroca

μδς πληροφορεί γυά τίς

ραδυουργυες τού Pierre Sellcn άπδ τδ Μασσαλία* αύτδς, επωφελούμενος άπδ τδν άρρώστυα τού Γάλλου προξένου καί σε συνεννδηση μέ τδν βοεβδδα, δέν ύπάκουε στίς εντολές

-113,$αέ δεέδεδε δτε θά καταλάμβανε αύτάς τά προξενεχά άξέωμα.392 Παράμοεα περέπτωση άντεμετώπεσε χαε ό ύποπράξενος Μεσολογγίου Jullien, οτά 1741. #Εχε£ δ Ricard, γραμματεχάς
στά χαράβε τοϋ xan.Hathieu David, είχε προσβάλει, μέ τά συμπερεφορά τ^υ τάν Γάλλο ύποπράξενο* μέ φωνές χαε αύθάδεεα ζητοϋσε άπά τάν Jullien

ευθύνες γεά τάν άρνηση ’Ελ

λήνων έμπάρων τοϋ ΑετωλεχοΟ νά παραδώσουν ενα φορτίο σεταρεοϋ.393
'Ανάμεσα στά χαθάχοντα τών Γάλλων προξένων ίταν χαε ενα είδος άστυνάμευσης
τΡ5ε περεοχ?1ς τους, πράγμα πού τούς έφερνε συχνά σέ σύγκρουση μέ τούς συμπατρεώτες
τους. Δέν άταν σπάνεες οε εντολές τοΟ ΕΕΜ η τοϋ υπουργείου πράς τούς προξένους τάς
'Ανατολές γεά τά σύλληψη συγχεχρεμένων άτάμων χαε' χαραβεών άκάμη η γεά τάν παρακο
λούθηση τής συμπερεφορας τών Γάλλων.391* "Ετσε, δ πρόξενός Boulle δεαβε'βασε στον χαπ.
Claude Blanc

έντολά νά έπεστρέψεε χατευθεε'αν στά Γαλλία.395 *0 εδεος πρόξενός άνέ-

φερε, στά 1753, τά λάψη έπεστολάς τοΟ ύπουργοϋ, μέ ημερομηνία 28 Αύγ., μέ τάν οποία
οε πράξενοε δεατάσσονταν νά συλλάβουν τον χαπ.Joseph Guillaume Savor

άπά τά Μασσα-

λε'α χαε' νά στεε'λουν το χαράβε του στη Γαλλία.398

’*
>
Χαραχτηρυστιχο παράδειγμα για το είδος αΰτο' των καθηκόντων τών Γάλλων προξέ

νων άποτελεΐ ή ύπο'θεση τής δολοφονίας στο Γιάννενα, τά 1741, τοΟ έχει έγκαταστημε'νου
Γάλλου γιατρού Barraly άπο' το'ν Γενοβέζο υπηρέτη του Πέτρο Vataldo. Στην ύπο'θεση άναμέχθ,ηχαν και ού τουρκικές αρχές τών Γιαννι'νων, πού είχαν συλλάβει χαέ χρατοΟσαν το'ν
δολοφο'νο. *0 πρόξενός Boulle ζήτησε άπο τις τουρκικές άρχε'ς να' τοΟ παραδώσουν τον
Γενοβέζο υπηρέτη, δπως χαέ εγινε ύστερα άπο' σχετική έντολιΐ τής Πύλης. Τελικά ό ένο
χος έμεινε λύγο καιρό στή φυλακή τοΟ γαλλικού προζενεύου στήν "Αρτα χαύ άπά εχεΣ
στάλθηχε στη Γαλλύα γιά νά δικαστεί.397

β) Τά γ ε ι τ ο ν ι κ ά γ α λ λ ικ ά τιρ ο ^ εν εΓα

·»
*

'Ενδεαφέρον παρουσεάζουν έπεσης οε σχέσεες τών Γάλλων προξένων "Αρτας μέ
τούς συναδέλφους τους στε'ς γεετονεχες περεοχές. “Ηδη άναφέρθηχε πεο πάνω η δι.ένεζη
τών προξένων "Αρτας μέ τούς ύποπράξενους στάν Πάτρα γεά τάν δεχαεοδοσεα στά ύποπροξενεϋα τάε Ναυπάχτου χαε τοϋ Μεσολογγέου. *Η έπετυχεα τών προξένων "Αρτας φαένεταε
δτε δέν συγχωρέθηχε άπο τούς υποπρόξενους τάς Πάτρας χαε' έτσε οε σχέσεες τών δύο αύτών γαλλεχών δεπλωματεχών αποστολών παρέμεεναν έχθρεχές. Το συμπέρασμα αύτο βγαίνεε
άπο τε'ς σοβαρές χαταγγελε'ες τοϋ προξένου Boulle, στά 1763. *0 Boulle χατηγο'ρησε άνοεχτά τον συμπατρεώτη του ύποπράξενο στην Πάτρα N.Roze, δτε κατακράτησε έπεστολη χαε
εγχύχλεο τοϋ ύπουργεεου πού άπευθύνονταν στον πρόξενό "Αρτας.398 ’ίίστοσο, παρολο
τάν άνταγωνεσμο, δ πρόξενός Julien είχε δεευχολύνεε τάν εδεο ύποπράξευο σέ μεά δύ
σκολη περίσταση* τοϋ είχε δανεε'σεε 100 πεάστρα, δταν δ Roze βρεσχο'ταν

στά

Ζάκυνθο,

δπου είχε χαταφύγεε στά 1772 έξαετε'ας έπεδημίας πανώλης.'Ο Γάλλος ύποπρο'ξενος μάλεστα πέθανε στά Ζάκυνθο, στε'ς 6.8.1772, χαε' δ Julien δύο χρο'νεα άργάτερα δέν είχε κα
τορθώσου άχομη νά πάρεε πε'σω τά χράματά του.399
Τεταμένες εμφανεζονταε χαε' οε σχέσεες τών προξένων "Αρτας μέ τούς συναδέλ
φους τους στάν Κέρκυρα. Πρώτη φορά γε'νεταε λάγος στά 1718, δταν δ Γάλλος xcnt.Nitard
παραχάλεσε το'ν G.Dubroca νά έπέμβεε γεά κάποεα ύπάθεση στάν Κέρκυρα καε' κατηγόρησε
τάν έχεC πρόξενό Marin γεά άδεαφορία ,1*00 Καθαρά έχθρεχές δμως έμφανε'ζονταε,στά 1748,

-lm-

τχί αχίσευς τοΟ προξένου Boulle pi

tcfv

συνάδελφο του τής Κέρκυρας Marin Thorigni, έγ·

γονό τοΟ Marin ποό άναφέρθηκε. Αιίτυα τής έχθρότητας όταν oil ένέργευες τοϋ προξένου
τής Κέρκυρας νά ύηαχθοΟυ στό δυκαυοδοσία του oil περυοχές τής Πρέβεζα? καί τής Βόνυτσας, μέ τό δυκαυολογία δτυ κατέχονταν and τούς Βενετοός καί υπάγονταν στον γενυκό
προνοητό τής Κέρκυρας. *0 Boulle, τοϋ οποίου τά ειΐσόδημα καί τό κόρος μευώνονταν πο
λό άν γυνόταν δεχτό ή παραπάνω πράταση, άντέδρασε προβάλλοντας έπυχευρόματα, τά δποία θά αναφέρουμε άναλυτυχότερα έξαυτυας τοϋ ΰδυαυτερου ένδυαφέροντος ποό παρουσυά
ζουν.
Τά έπυχευρόματα αυτά όταν: α)*Η Πρέβεζα χαί ή Βόνυτσα άνήκαν πάντα στό δυκαυοδοσυα των προξένων “Αρτας. “Αλλωστε δ παπποιίς τοϋ τωρυνοϋ προξένου τής Κέρκυρας,
δ Marin, ποτέ δέν είχε προβάλευ τέτουες άξυώσευς, ούτε είχε άναμυχτεί στίς ύποθέσευς
τοΟ προξενείου “Αρτας, είτε γυά να προστατέψευ Τοός Γάλλους χαπετάνυους ποό πόγαυναν στόν Πρέβεζα η τό Βο'νυτσα είτε γυά νά προσφέρευ δυευκολόνσευς στό φόρτωση τών
χαραβυών τους. β)0ί προξένου τής “Αρτας, χαί υδυαυτερα ό J.Dubroca, όταν εκείνου ποό
αγωνίστηκαν γυά νά σταματήσουν* ου Βενετου νά εΰσπράττουν άπο τοός Γάλλους δυόδυα
(douane de passage). γ)*Η “Αρτα βρυσχοταν πολό πυο κοντά στίς επίμαχες περυοχές άπά
δσο ή Κε'ρκυρα. ’Απο τό Σαλαώρα,μποροϋσε νά πάευ κανείς σέ 4-5 ώρες άπο' τόν “Αρτα
στόν-Πρέβεζα, ενώ στό Βόνυτσα πόγαυνε χαί άπο τό στερυά* τόν Κέρκυρα δμως τό χώρυζαν
100 δλάχληρα μυλυα θάλασσα, δ)"Αν γίνονταν δεχτές ου άξυώσευς τοΟ προξένου τής Κέρχυρας, τάτε έσβηνε το προξενείο στόν “Αρτα, μυά χαί η θόρα του θά άνήχε σέ άλλον.
’Ακόμη, σέ συνεννόηση μέ τοός Βένετους, δ πρόξενος τής Κέρκυρας θά μποροϋσε νά ζητόσευ νά ξεφορτώνονταυ στόν Πρέβεζα δλα τά εμπορεύματα, οπότε τό προξενείο “Αρτας δέν
θά πρόσφερε κανένα έσοδο στο'ν πρόξενό του. ε)*0 Marin Thorigni είχε γεννηθεί στην
Κέρκυρα χαί δέν είχε στό Γαλλία κανένα ουχονομυχό δεσμό, μέ προφανείς συνέπευες· γυά
τόν κίνηση στόν περυοχό. στ) Ου Βενετου προνοητές άναγνώρυζαν πάντα τό δυκαυοδοσία
τοΟ προξένου “Αρτας στίς υπό κρίση περυοχές. ζ) Τέλος, τό προξενείο τής “Αρτας είχε
ένα κόρος καί μυά άκτυνοβολυα ποό θά χάνονταν, αν άφαυροϋσαν από τό δυκαυοδοσία του
τόν Πρέβεζα καί τό Βόνυτσα.

*Η έπυχευρηματολογία τοϋ Boulle έπευσε τό γαλλυχό υ

πουργείο νά θέσευ τέρμα στίς άξυώσευς τοϋ Γάλλου προξένου τής Κέρκυρας
*0 δυάδοχος τοϋ Thorigni (η Dorigny,xaT0 του πρόξενο Julien) υποπρόξενος
Γεώργυος Dado1*03 όλθε σέ νέες προστρυβές μέ τόν πρόξενο “Αρτας, στα 1771.
η άδυαφορέα τοϋ υποπρόξενου τής Κέρκυρας

'Αφορμή,

γυά τά συμφέροντα τοϋ χαπ.Ρ.Daniel.

’Η ζη-

μυά γυά τόν Γάλλο καπετάνυο θά όταν μεγάλη, αν δέν έπενέβαυυε δ έχευ πρόξενος τών
Δόο Συχελυώυ Δημότρυος Nicazza.'O Julien μάλυστα ευσηγόθηχε νά δοθεί χαί τό γαλλυχό
υποπροξενείο στον NicazzaΛ 0**
Ου άλληλογραφόα.jfflv προξένων “Αρτας δέν μάς προσφέρευ παρά λίγες ειΐδόσευς
γυά τίς σχέσευς τους μέ τοός συναδέλφους τους στίς γευτουυχές περυοχές.

'Ωστόσο, χυ

αύτές εϊυαυ υκανές νά μας οδηγήσουν στό δυαπυστωση, μέ σχετυχό άσφάλευα, δτυ ου Γάλ
λου πρόξενου τής “Αρτας καί τών άλλων γευτονυκών προξενείων προσπαθοϋσαν πάντα νά
έπεχτευνουν τό δυκαυοδοσία τους χαί άσφαλώς νά μή χάσουν τίποτε άπό αύτό. Ό

λόγος

βέβαυα είναυ προφανής: η γεωγραφυχό έκταση τοϋ κάθε προξενείου είχε άμεση σχέση μέ
τό ειΐσόδημα χαί τό κόρος τοϋ προξένου του. 'Η δυαπυστωση αύτη μας χάνευ νά ύποθέσου-

-115jjc,

δτι oi Γάλλου πράξενοι στήν περιοχή, αν δέν ένδιαφέρονταν περισσάτερο γυά τά

προσωπικά τους συμφέρον, τουλάχυστο τά συνέδεαν μέ τά γενικάτερα συμφέροντα τής πα
τρίδας τους σέ μυά περιοχή εύρύτερη άπά τά προξενείο τους. Αύτή άκριβως ήταν καί ή
βάση στές σχέσευς τους μέ τούς συμπατριώτες τους προξένους των γειτονικών προξενείων.
Ή

παραπάνω υπόθεση προσφέρευ μυά λογική εξήγηση στάν συνεχή άνταγωνυσμά των Γάλλον

προξένων "Αρτας μέ τούς συναδέλφους τους τής Πάτρας η τής Κέρχυρας.

γ) Τό 'Εμπορικό 'Επιμελητήριο τής Μασσαλίας
'Ιδιαίτερο ένδιαφε'ρον παρουσιάζουν ου σχέσευς των προξένων "Αρτας

μέ τά

ΕΕΜ·1*05 Παράλο πού τά προξενείο δέν έξαρτιάταν άπά τά ΕΕΜ χαέ ου πράξενου δέν έπαιρ
ναν μυσθά, η συμβολή τοΟ ΕΕΚ ήταν αναγκαία γυά τήν προώθηση των υποθέσεων καί τοΟ
προξενείου χαυ τών προξένων "Αρτας.
Είναι γνωστή ή θέση τοϋ ΕΕΜ στή διένεξη τών προξένων "Αρτας μέ τους ύποπροξένους Πατρών, καθώς χαυ οί λάγοι πού τήν ύπαγάρευσαν. Είναι άκάμη γνωστά, δτι γνώμοI

νας γυά τίς ένέργευες τοΟ ΕΕΜ ήταν τά συμφέρον του και τά συμφέρον τών μεγαλεμπ^άρων
τής Μασσαλίας πού διεύθυναν τά ΕΕΜ. "Ετσι, στήν περίπτωση τοΟ προξενείου "Αρτας,
τά ΕΕΜ δέν άρνοΟνταν τή βοήθευά του, έφάσον δέν ζημιωνάταν τά ίδιο. Μέ άλλα λάγυα,
αν τά κυρίαρχο αύτο δργανο,

πού άπά τή Μασσαλία κυνοΟσε τά νήματα του γαλλικοϋ εμ-

πορέου τής 'Ανατολής χαυ έπαιζε σημαντικά ράλο στή δυαμάρφωση τής δλης γαλλικής πο
λιτικής αν λουπάν είχε νά διαλέξει ανάμεσα στά προξενείο τής "Αρτας και σέ κάποιο
άλλο πού υπαγόταν στή δικαιοδοσία του, τά ΕΕΜ θά υποστήριζε τά δεύτερο.
'Οστάσο,οϊ μεγαλέμποροι τής Μασσαλίας

δέν ήταν χαθολου φειδωλοί σέ ωραία

λάγια και σέ υποσχέσεις. Ούτε παρέλέιπαν νά έπαιύέσουν ένέργειες τών προξένων "Αρτας
πού ώφελοϋσαν γενικότερα τά γαλλικά συμφέροντα, όπως στήν περίπτωση τής έπιτυχίας
»*
τοΟ προξένου J.Dubroca χατά τή διένεξή του μέ τον βοεβάδα "Αρτας, στά 1727. Στήν πε
ρίπτωση αύτή μάλιστα έπαινοϋσαν τήν αφιλοκέρδεια τοϋ Γάλλου προξένου, γιατί είχε
άρνηθει τά χρήματα πού του πράσφερε ο ΤοΟρχος άξιωματοΟχος.

'Υπάσχονταν άκάμη δτι

θά έχει τήν άμέριστη συμπαράστασή τους ’'dans toutes les affaires qui pourront lui
arriver, qui auront quelque relation avec le bien du commerce, l'interet de la na
tion et I'honneur de son caractere” .**06 Δέν φράντισε έξάλλου τά ΕΕΜ νά κρύψει τή
χαρά του, δταν δ Τοϋρκος άξιωματοΟχος άναγκάστηχε νά υποταχτεί στις άξιώσεις τοΟ
Γάλλου προξένου.1*07 *Απά τήν πλευρά του δ J.Dubroca δέν παρέλειπε νά ευχαριστεί το
ΕΕΜ γιά τά καλά του λάγια,1*00 ούτε νά ζητεί τή συμπαράστασή του, τή συνεχή υποστή
ριξη καί τήν προστασία του.1*00
Τά ΕΕΜ δμως ήταν ιδιαίτερα φειδωλά στις οικονομικές άπαιτήσεις τών Dubroca.
Στάν 6.Dubroca άρνοΟνταν νά καταβάλει κάποιο ποσά, τά δποίο ό πράξενος είχε ξοδέψει
γιά τήν προάσπιση τών γε'ν*ικάτερων έμπορικών συμφεράντων τών Γάλλων τής περιοχής
του.1*10 'Ακάμη άπέρριψε αίτημα τοΟ ίδιου προξένου, πού ζητοΟσε νά τοΟ καταβληθούν
1.020 πιάστρα άπά έξοδα γιά τούς λιποτάκτες.1*11 Τήν ίδια τύχη είχαν παράμοια αιτήμα
τα τοΟ J.Dubroca. 'Ο πράξενος αύτάς διεκδιχοΟσε 1.112 π. πού είχε ξοδέψει δ πατέρας
του καί δέν τά είχε είσπράξει ποτέ. Τά ΕΕΜ έπικαλοϋνταν διάφορους πάγους γιά τήν
άπάρριψη τοϋ αιτήματος* άλλοτε δτι δέν είχε λάβει τά απαραίτητα διχαιολογητιχά καί

116^άλλοτε ότε δέν ίταν ύπεύθυνο γεά τό είδος αύτό τών έξόδων. Τελεχά, μέ τόν παρέμβαση
τοΟ ύπουργοΟ τών Ναυτεχών, τό ΕΕΜ αναγκάστηκε νά χαταβάλεε στόν πρόξενο "Αρτας τό
μεσό άπό τό άφεελόμενο ποσό.1,12

*»

’Ιδεαέτερα καλές φαένονταε οε σχέσεες τοΟ ΕΕΜ μέ τόν πρόξενο ,ΒουΙΙβ. Τόν
Δεχέμβρεο τοΟ 1739, έξέφραζε μέ έπεστολό του τό χαρά γεα' τόν άυα'ληψη τών καθηκόντων
άπό τόν πρόξενο αυτόν’ ακόμη, δεαβεβαε'ωνε τόν Boulle δτε θα' είχε χα'θε συμπαράσταση
στά σχέδεά του γεα' τόν ανάπτυξη τοΟ γαλλεχοΟ έμπορέου στόν περεοχό.1*13 Χαρακτηρεστεχό είναε χαε' ή εύχολε'α, μό τόν όποέα τό ΕΕΜ έχπλόρωνε τε'ς οεχονομεκές ύποχρεωσεες
του άπέναντε στον πρόξενο ούτόν.**1*4 Τό εδεο δέν συνόβαενε χαε' μό τόν μετόπεετα πρό
ξενο Julien, στόν οποίον δόν είχαν καταβληθεί ακόμη, στοί 1774, τοί 350 πεα'στρα πού
είχε ξοδέψεε δόκα χρόνεα νωρε'τερα γεά τόν υπόθεση τ£3ν υπαρχόντων τοΟ προξένου Boulle.-13
’Από όσα άναφέρθηχαν έδώ χαε' από τε'ς σχετεχές μνείες σέ προηγούμενα κεφα'λαεα
μποροΟμε νά καταλόξουμε στες έξός δεαπεστώσεες, ώς πρός τε'ς σχέσεες τών Γάλλων προ·*
ξένων "Αρτας μέ τό ΕΕΜ: α) Οε-σχέσεες αυτές βασε'ζονταν στό άμοεβαίο συμφέρον. β)’Εξαετε'ας τοΟ εεδεκοΟ καθεστώτος έξα'ρτησης τοΟ προξενεε'ου 'Αρτας, τό ΕΕΜ τοποθετοϋσε
τό προξενείο αύτό σέ δευτερότερη μοέρα σέ σύγχρεση μέ όσα προξενεία έξαρτεόνταν άπευθεε'ας άπό αύτό. γ) Τό ΕΕΜ δέν άρνεόταν τό συμπαραστασό του στονίς προξένους Ά ρ τας
σέ θέματα πού άφοροΟσαν γενεχότερα τό έμπόρεο χαέ έφόσον δέν παραβλάπτονταν τα συμ
φέροντα του. δ) Τέλος, οε σχέσεες αυτές

ποεχε'λλουν, ανάλογα μέ τό όνομα τοΟ προξέ

νου, τε'ς δεασυνδέσεες χαε' τούς ύποστηρεχτές του χαε' τόν τα'ξη άπό τόν οποία προ.-ρχόταν.
Τό θέμα τών σχέσεων τών προξένων Ά ρ τ α ς μέ τό ΕΕΜ, χαθώς χαέ τό είδος τών
έπεδεώξεων τών δύο πλευρών, συνδέονταε άμεσα μέ τό πρόβλημα τός άξεοπεστέας τών,πη
γών πού προέρχονταε άπό τα αρχεία τοΟ ΕΕΜ. ΤΗταν δηλ. εελεκρενείς χαέ άχρεβεες οε
πρόξενοε τής Άρτ α ς στές αναφορές τους πρός τό ΕΕΜ χαέ ως ποεό βαθμό; "Η μόπως ύπερτόνεζαν όρεσμένα γεγονότα χαέ καταστάσεες χαέ άποσεωποΟσαν η ύποβαθμεζαν άλλα, ό
ταν έκρεναν ότε έτσε έξυπηρετοΟνταν τό συμφέρον τους. ’Η δεαπέστωσό μας άπό τό μελέ
τη τός άλληλογραφέας τών προξένων Άρτ α ς μέ τό ΕΕΜ σέ σύγχρεση μέ τε'ς σχετεχές ανα
φορές πρός τό γαλλεκό υπουργείο τών Ναυτεκών τών εδεων προξένων είναε ότε πραγματεκα
οε πρόξενοε Άρτας ύπογράμμεζαν τε'ς έπετυχέες τους η τοί πλεονεκτόματα πού πρόσφορε
η περεοχό τους. ’Η ύπογροίμμεση έφτανε συχνοί ώς τόν ύπερβολό, ποτέ όμως στό μεταβίβα
ση άνυπόστατων πληροφορεών.

’Υπερβολεκές μποροΟμε νοί χαραχτηρέσουμε άχόμη χαέ τές

περεγραφές τών δυσχερεεών πού άντεμετώπεζαν οε Γοίλλοε πρόξενοε "Αρτας. *Η ύπερβολό
όμως αύτό χαέ άνθρώπενη χαέ παραδεχτό είναε. Μέ κανένα τρόπο οε έπεφυλα’ξεες μας ώς
πρός τόν άξεοπεστέα τών πηγών αύτών δέν μποροΟν νοί μάς άδηγόσουν στόν άπόρρεψό τους.
Μέ τόν προϋπόθεση ότε σΐαθμε'ζετα

χα'θε φοροί η ύπερβολό αύτό, χρησεμοποεοΟυε τε'ς έπε-

στολές τών προξένων Άρτας πρός τό ΕΕΜ χαέ θεωροΟμε ώς πραγματεκα' τό γεγονότα χαέ
τές καταστάσεες πού περεγροίφουν.
’Ως πρός τό δεύτερο έρώτημα, άν δηλ.ού πρόξενοε τός Ά ρ τ α ς άποσεωποΟσαν η
ύποβαθμεζαν όσα δέν τούς συνέφεραν, βασεχό στοεχείο γεοί τό λύση του νομίζουμε ότε
άποτελεί ή παρακάτω σκέψη: "Οσα θά άποσεωποΟσαν οε πρόξενοί μας θά έπρεπε φυσεκά νά
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-117άναφέρονται atΓ πράξεις παράνομες η καί σέ παραλείψεις τους. *Απά αυτές όμως κάποιος
έπρεπε vcf ζημιώνεται, τάν όποιον δέν τάν έμπάδιζε τίποτε ν<ί υποβάλει τα παραπονα του
στά ΕΕΜ. "Αλλωστε τά τελευτα[!ο αυτά είχε καί τίς δικές του πηγές πληροφοριών. Με βά
ση λοιπόν τάν παραπάνω συλλογισμό, θά πρέπει νά άποκλείσουμε, αν δχι τήν πρόθεση
των προξένων "Αρτας νά αποσιωπούν δσα δεν τούς συνέφεραν, τουλάχιστο τη δυνατότητα υλοποίησης της πρόθεσης αύτης. Καταλήγουμε έτσι νά δεχτούμε τήν αλληλογραφία των
προξένων "Αρτας μέ τά ΕΕΜ σάν μιά αξιόπιστη πηγή, μέ μόνη την έπιφύλαξη, τήν οποία
πάντα προκαλεΐ η υποκειμενικότητα η η σκοπιμότητα κάθε ανθρώπινης μαρτυρίας.

6)

*Η γαλλική πρεσβεία στήν Πύλη

'Απομένει νά διευκρινίσουμε τίς αχέσεις των Γάλλων προξένων

Αρτας μέ τούς

πρεσβευτές τοΟ βασιλιά τους στήν Πύλη.1116 Θά μπορούσαμε νά προσδιορίσουμε μέ ασφά
λεια τίς σχέσεις αύτές, αν είχαμε στή διάθεσή μας τήν αλληλογραφία των προξένων
"Αρτας μέ τούς Γάλλους πρεσβευτές, καθώς καί τίς αναφορές των τελευταίων αύτών^πρός
τά υπουργείο, σχετικά μέ τούς προξένους "Αρτας. Δυστυχώς, για διάφορους λίγους, δέν
έγινε δυνατά νά έχουμε στή διάθεσή μας τήν πηγή αυτή, πού θά πρέπει νά άπόκειται
στα γαλλικά 'Εθνικά 'Αρχεία. 'Ωστόσο, από τά αντίγραφα έπιστολών πού επισυνάπτονται
σέ άναφορε'ς των δύο πλευρών πράς τά υπουργείο, καθώς καί άπά σχετικές μνείες στις
επιστολές τών προξένων, είναι δυνατά νά καταλήξουμε στις έξης διαπιστώσεις:
α) Οι εισηγήσεις τών Γάλλων πρεσβευτών είχαν αποφασιστική σημασία για τή
χάραξη τής πολιτικής τοΟ γαλλικοΟ ύπουργείου τών Ναυτικών,καί ιδιαίτερα σέ ο,τι άφοροΟσε τούς Γάλλους προξένους τής 'Ανατολής. Χαρακτηριστικά παράδειγμα, πού ένδιέφερε
άμεσα καί τούς προξένους "Αρτας, αποτελεί η εισήγηση τοϋ πρεσβευτή Desalleurs για
τά θέμα τής ανάληψης ατά τούς Γάλλους προξένους καί άλλων προξενείων.***7
*

β)'Η παρέμβαση τοϋ Γάλλου πρεσβευτή στήν Πύλη ίταν ασφαλώς πάντα πολύτιμη
γιά τούς προξένους τής "Αρτας, στίς περιπτώσεις πού οί τελευταίοι αύτοί είχαν προ
βλήματα άπά τούς Τούρκους διοικητές η άλλους άξιωματούχους τής περιοχής τους.1**®
"Αλλωστε, οί πράξενοι πάντα κατέφευγαν στή βοήθεια τοϋ πρεσβευτή τους σέ παράμοιες
περιπτώσεις! πολλές φορές μάλιστα καί η μνεία τοϋ ονόματος τοϋ πρεσβευτή μπορούσε νά
άποτελέσει αποτελεσματικά μέσο γιά τήν περιστολή τών έχθρικών διαθέσεων τών Τούρκων
άξιωματούχων.
γ)*Απά τάν πρεσβευτή τους στήν Πύλη περίμεναν οί πράξενοι τής "Αρτας, όπως
καί τών άλλων προξενείων, νά ένεργήσει γιά τά σχετικά σουλτανικά βεράτι.***®
δ) Οι σχέσεις προξένου-πρεσβευτή έξαρτιάνταν κατά μεγάλο μέρος άπά τίς σχέ
σεις προξένου-ύπουργείου καί άπά τήν προστασία πού προσέφεραν στάν πράξενο διάφοροι
παράγοντες.
ε) Τέλος, ώς ένα^ημεΕο οί σχέσεις προξένου-πρεσβευτή καθορίζονταν άπά τήν
προσωπική γνωριμία τους, καθώς καί άπά ειδικούς παράγοντες.1*20

*Η σύντομη άναφορά στίς σχέσεις τών Γάλλων προξένων "Αρτας μέ τούς πρεσβευ
τές τοϋ βασιλιά τους στήν Πύλη ολοκλήρωσε τή διερεύνηση τών σχέσεων τών Γάλλων τής

-118Άρτας, ποιί άποτέλεσε τέν κορμέ τοϋ δευτέρου μέρους tfls έργασυας Ρβδ·

τ Ρΐ«το μί

ρος ποέ άχολουθεϋ θοί έρευντΐσουμε τές δοέφορες δραστηρί/έτητες τοΟ γαλλυχόΟ προξενείου
χαιΓ τΟν Γοίλλων ποέ έδρασαν στήν περιοχέ του, μέ βασικέ σημεϋο άναφοραζ ποίντα τονίδ
προξένους.
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Είναι αναμφισβήτητο, δτι ένας από τούς βασικούς σκοπούς, αν δχι ο βασικότερος,

χΤ\ς παρουσίας των γαλλικών προξενείων στήν ’Ανατολή ήταν ή προώθηση των οικονομικών
συμφερόντων των Γάλλων.1 'Η αναπτυσσόμενη γαλλική καί γενικό ή ευρωπαϊκή βιομηχανία
ζητοΌσε δλο καί πιό πολλές πρώτες ύλες, δλο καί περισσότερες αγορές. Ή

παραδοχή τής

γνωστής αυτής διαπίστωσης^ αποτελεί ασφαλώς τή βάση γιά την ερμηνεία τής παρουσίας
τών Γάλλων καί των άλλων Ευρωπαίων ("Αγγλων,‘Ολλανδών,*Ιταλών κ.α.) στην

Ανατολή.

’Αποτελεί ακόμη τό κλειδί γιά τήν κατανόηση γενικότερων καταστάσεων καί συγκεκριμέ
νων γεγονότων σ ’ολη τή διάρκεια τής περιόδου πού μας ενδιαφέρει (18ος αι.).

ί

·.

j

Στο κεφάλαιο αύτό έδώ θά εξεταστεί h εμπορική δραστηριότητα τών Γάλλων στην
'Αρτα.

Πρώτα πρώτα, γιά τή διερεύνηση τής έμπορικής σημασίας τοΌ προξενείου

θά στηριχτούμε στίς εξής δύο μαρτυρίες: α) Τών Γάλλων προξένων τής

Αρτας

Αρτας, οι οποίοι

ζοΤκΛχν τά πράγματα από κοντά καί ήταν από τούς άμεσα ένδιαφερόμενους , μαζί με τους
συμπατριώτες τους έμπόρους τής περιοχής* έτσι διαμόρφωναν, από τή μια μέρια, σέ με
γάλο βαθμό τή γαλλική πολιτική στον συγκεκριμένο χώρο μέ τίς εισηγήσεις τους καίφ από

;γ

ΐ

τήν άλλη, υλοποιούσαν τήν πολιτική αύτή. Πολύτιμη πηγή, ή αλληλογραφία τους μέ τό
υπουργείο τών Ναυτικών καί τό ΕΕΜ. β) ΤοΧ» ’Εμπορικού

Επιμελητηρίου τής Μασσαλίας,το

δποίο εκπροσωπούσε τούς μεγαλέμπορους τής πόλης αυτής καί διαμόρφωνε απο μακρια, ως
ίίι

πρός τή γεωγραφική απόσταση, αλλά καί τόσο κοντά, χάρη στο πυκνό και καλα οργανωμένο
δίκτυό του, τή γενικότερη οικονομική πολιτική τής Γαλλίας στήν
τώρα οί λίγες σχετικά αποφάσεις τοΌ ΕΕΜ πού άναφέρονται στήν

Ανατολή.^ Πηγη μας
Αρτα καί πιό πολύ ακό
>ί

1
I:

μη η φανερή άπουεία τέτοιων αποφάσεων* οί λίγες σχετικά έγκυκλιες που απευθύνονταν
καί στόν πρόξενο τής "Αρτας, καί πιό πολύ οί περισσότερες πού απευθύνονταν σε μεγάλο
αριθμό προξένων τής ’Ανατολής καί δχι στόν πρόξενο τής

Αρτας,

’Ακόμη, η ειδική εξάρτηση τοΌ προξενείου τής "Αρτας, όπως αναλύθηκε σέ προη
γούμενα κεφάλαια. *Η ιδιομορφία μάλιστα αυτή δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην αξιο
ποίηση τών παραπάνω δύο βασικών μαρτυριών. ‘Από τή μιά, οι πρόξενοι είχαν συμφέρον να
υπερτονίζουν τήν οικονομική σημασία τής περιοχής τους,δπως αναφέρθηκε" από τήν άλλη,
τό ΕΕΜ φαίνεται νά αγνοεί, τό προξενείο τής "Αρτας, από τό οποίο δεν είχε άμεσο συμ
φέρον, άφοΌ δέν είσέπραττε προξενικό καί άλλα δικαιώματα. Τονίστηκε έξαλλου, οτι το

i

ΕΕΜ έπεδίωκε νά προσαρτ^σει περιοχές τοί προξενείου τής "Αρτας σέ άλλα προξενεία, τά
οποία ίταν στήν άμεση δικαιοδοσία του.
Τέλος, καί οί ίδιοι οί Γάλλοι πρόξενοι τής "Αρτας δέν ακολουθούσαν οτό θέμα
αυτό κοινή γραμμή. "Αλλοι άπό αυτούς ένδιαφέρονταν νά προσελκύσουν τούς συμπατιώτες
τους έμπόρους καί άλλοι, όσοι διατηρούσαν οί ίδιοι έμπορικούς οίκους ή είχαν συμβλη

it
ΐ

θεί μέ γνωστούς οίκους τής Μασσαλίας, ένδιαφέρονταν γιά τό αντίθετο, επειδή φοβούνταν
τόν συναγωνισμό τών συμπατριωτών τους.

Γ
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θεώρησα καλό νά προτάξω τίς παραπάνω σκέψευς καί vd υπενθυμίσω προηγούμενες

δυαπυστώσευς, γυατί νομίζω ότυ μέ τόν τρόπο αυτόν άξυολογοίνταυ πυό σωστά οΰ μαρτυρίες των πηγών* ετσυ μπορούν να άξυοπουηθοΐϊν καλύτερα καύ να χρησυμοπο'Βηθοΰν μέ τά με
γαλύτερη δυνατά ασφαλεία.
Πρίν άπό τάν εγκατάσταση προξενείου στην "Αρτα, τά γαλλυκά έμπορυκά καράβΰα
κατευθύνονταν πρ<5ς τα λυμάνυα τον) Βόλου καί τϊ\ς Θεσσαλονίκης. ’Αλλά καί στόν πρώτο
καυρό μετά τάν ίδρυση τοΟ προξενείου (1702), οί Γάλλου καπετάνυου έζακολουθοΰσαν να
κατευθύνονταυ πρός τα παραπάνω λυμάνυα. Τ<5 γεγονός αύτ<5 προκαλεί τά δυκαυολογημένη
έκπληξη

τοϋ προξένου Β.Gamier, δ οποίος έπυσημαυνευ δτυ ετσυ οΰ συμπατρυωτες του

καπετάνυου δυανύουν πάνω από 600 μίλυα περυσσότερα, παρά αν κατευθύνονταν πράς τά
προξενείο του (Σαγυάδα). ’Η έκπληξη τοΌ Γάλλου προξένου μεγαλώνευ άκάμη περυσσδτερο,
γυατί είναυ σίγουρος πώς στάν περυοχά του τά συτάρυ είναυ φτηνότερο καί σέ καλύτερη
πουάτητα.1*
*0 υδυος πρόξενος μάλυστα φρόντυσε νά έπυσκεφτεί προσωπυκά την Καστορυά, τη
·»
Λάρυσα καί τά Γυάννενα, από δπδυ δυάφορα εμπορεύματα δυοχετεύονταν προς τά Θεσσαλονί
κη.5 Στίς παραπάνω πόλευς αρχυσε νά δργανώνευ δίκτυο γυά τάν προώθηση των εμπορευμά
των αύτων πρός τό προξενείο του, από δπου θά μποροΌσαν τά γαλλυκά καράβυα νά φορτώ
νουν καί νά κερδίζουν ετσυ τάν έπυπλέον απόσταση.6 Οΰ κόπου τοΌ G a m i e r φαίνεταυ πώς
γράγορα έδωσαν καρπούς.7 Τό γεγονός αυτό αποτελεί μυά σαφά ενδευξη τ?ΐς σημασίας τΤις
περυοχΤις γυά τό γαλλυκό έμπόρυο.
Βέβαυα οΰ Γάλλου έμπορου καί καπετάνυου δεν θά πάγαυναν στάν ’'Αρτα, αν δέν
είχαν χάπουο ΰδυαίτερο όφελος* θά εξακολουθούσαν νά κάνουν τά προηγούμενα δρομολόγυά
τους

πρός τόν Βόλο καί τά Θεσσαλονίκη. *Αποφασυστυκά γυά τά στροφή μέρους των γαλ-

λύκων καραβυών πρός τά λυμάνυα τον) προξενείου μας υπήρξε η παρέμβαση του) ύπουργβίου
Ναυτυκων.6 Δέν έχουμε στά δυάθεσά μας στουχεΧα,γυά νά έρμηνεύσουμε μέ άσφάλευα τάν
παρέμβαση αυτά. Είναυ δμως βέβαυο δτυ, δπουες κυ αν άταν οΰ αύτίες της, σημαντυκο' μέ
ρος ανάμεσα σ ’αυτές θά είχε καί η αντίληψη του υπουργείου, πώς θά μπορούσε νά αναπτυ
χθεί στάν περυοχά ένας άξυόλογος έμπορυκός σταθμός. *Η έμπορυκά σημασία του προξενεί
ου τ?ις ’'Αρτας αυξανόταν σημαντυκά, γυατί η περυλάμβανε στά δυκαυοδοσυα του άξυόλογα
έμπορυκά κέντρα (δπως τά Γυάννενα καί τό Μεσολόγγυ) η γευτόνευε μέ αλλα (Σάλονα,Τύρναβος). Στίς αγορές αύτές, καραβάνυα άπό τά Σμύρνη μετέφεραν έμπορεύματα πού ένδυέφεραν τούς Γάλλους* ακόμη, οΰ Γάλλου μπορούσαν νά καταναλώσουν εκεί πολλά δυκά τους
προυόντα, κυρίως υφάσματα καί μπαχαρυκά, ζάχαρη καί καφέ, καθώς καί πολύτυμες πέτρες
πού δέν είχαν πυά ζητησο στά Γαλλία.^ *Η μνεία των πολύτυμων αυτών εΰδών μ&ς πείθευ
δτυ η περυοχά τού προξενείου "Αρτας άρυθμοΌσε αρκετούς πλούσυους, Τούρκους άξυωματούχους η "Ελληνες εμπόρους, πού άταν σέ θέση νά τά αγοράσουν. ’Η δυαπίστωση οδηγεί στό
συμπέρασμα δτυ υπήρχε εκεί μυά άξυόλογη τοπυκά αγορά μέ σημαντυκά δύναμη απορρόφησης
εΰδών, τά οποία άφηναν μεγάλο κέρδος στούς Γάλλους έμπόρους.
Παρόλα αυτά, οΰ Γάλλου δίσταζαν νά εκμεταλλευτούν, τά πρώτα τουλάχυστο χρόνυα άπό τάν ΰδρυση τον) προξενείου, τά πλεονεκτάματα πού προσέφερε η περυοχά. Βασυκός
λόγος, οΰ πληροφορίες γυά τούς κυνδύνους πού θά δυετρεχαν άν άποφάουζαν νά εγκαταστα
θούν εκεί. "Ετσυ πολλοί έμπορου άπό τά Μασσαλία καί τάν

Τουλόν ανέθεσαν στόν πρόξενο

-122CyDubroca (1705-1724), πρίν άκόμη φύγευ άπά τή Μασσαλία γυά τήν ''Αρτα, νά τούς ένημερώσεt υπεύθυνα πάνω ατά σοβαρά αυτά θάμα. β0 πρόξενος αυτός πραγματυκά, μέ τήν έπυστολή του τής 13.7.1705,10 δυαβεβαίωνε τούς συμπατρυωτες του έμπόρους-ντής Μασσαλίας
καί της Τουλάν, δτυ μπορούσαν αφοβα καί μέ κάθε άσφάλευα νά έγκαΤασταθούν στήν περυο
χή τού προξενείου του. '0 ύδυος ύποστήρυζε δτυ ού συνθΊΡίκες εκεί ήταν πυό εύνοϋκές άπά
άλλοι), τάσο γυά τήν πώληση των γαλλυκων εύδων δσο καί γυά τήν αγορά άπά εκεί πρώτων
υλών, καί ύδυαίτερα δυάφορων άγροτυκων προυόντων.*1 Καί σέ επόμενες έπυστολές - ανα
φοράς του, δ G.Dubroca τάνυζε δτυ η περυοχή τού προξενείου του θά μπορούσε νά άπορροφήσευ πολλά γαλλυκά προυάντα, κυρίως υφάσματα, καί νά έφοδυάσευ μέ συτάρυ σέ καλά τυμ*.12
'Ωστόσο, ού Γάλλου έμπορου δέν εδευχναν καί μεγάλο ένδυαφέρον γυά ένα τάπο,
δπου, κατά τίς'έκτυμήσευς τού G.Dubroca, θά μπορούσαν νά αγοράσουν φτηνά συτάρυ καί
νά πουλήσουν δυάφορα είδη αξίας 200.000 σκούδων. Γυά τάν Γάλλο πράξενο είναυ τουλάχυστο αξυο απορίας τά γεγονάς, δτυ ού συμπατρυωτες του έμπορου δεν σπεύδουν νά εκμεταλ
λευτούν τίς εύκαυρίες πού τούς προσέφεραν οΰ έμποροπανηγύρευς των Γυαννίνων κ α ί \ ή ς
Λάρυσας, τού Μεσολογγίου καί των Σαλόνων, πού γίνονταν τάν Μάυο καί τάν Σ ε π τ έ μ β ρ υ ο 3
Σέ αναφορά του λουπάν πράς τό υπουργείο Ναυτυκων,τοΏ έτους 1706 ,ll* b πράξενος αύτός
εξέφραζε καί πάλυ τήν απορία του γυά τά λίγο ένδυαφέρον των συμπατρυωτων του έμπάρων,
δίνοντας παράλληλα καί τήν έξήγηση: ού Γάλλου έμπορου, καί ύδυαίτερα ού Μαρσεγυεζου,
κυρυολεκτυκά προσκολλούνταν στίς περυοχές δπου είχαν συνηθίσευ νά έμπορεύονταυ καί
είχαν εκεί συγγενείς η έμπορυκές έγκαταστάσευς. *Ετσυ προτυμούσαν τίς περυοχές αυτές,
άπά τίς οποίες άποκάμυζαν άσήμαντα

κέρδη, ένω άπά την περυοχή τής ’'Αρτας θά μπορού

σαν νά κερδίσουν 60% άπά τά συτάρυ καί 400-500% άπά τά κ α π ν ά . ’Ακόμη, άπά τό κερί
καί άπά αλλα προυάντα θά μπορούσαν νά πετύχύυν καλύτερες τυμες άπά δ,τυ στήν Κων,^ταντυνούπολη η τή Σμύρνη καί έπυπλεον νά πληρώνουν 10% λυγάτερο στά άσφάλυστρα καθώς καί
16w
τά μυσά ναύλα. “ίσως ού έκτυμήσευς τού Γάλλου προξένου εϊναυ ύπερβολυκές, αν τίς δού
με σέ συνδυασμό μέ τίς σκέψευς πού παραθέσαμε εύσαγωγυκά στά κεφάλαυο αυτά. 'Ωστόσο
είναυ ένδευκτυκες,τάσο γυά τήν έμπορυκή σημασίά τού προξενείου τής "Αρτας δσο καί γενυκάτερα γυά τήν έκταση της εκμετάλλευσης των έγχώρυων πόρων άπά τούς Γάλλους - καί
τούς άλλους Ευρωπαίους - εμπόρους.
Τά υδυο ένθουσυώδης, αν καί μέ περυσσδτερη περίσκεψη, στίς κρίσευς του γυο'
τήν ούκονομυκή σημασία τού προξενείου του είναυ καί ό J.Dubroca, είκοσυ σχεδόν χρονυα
άργότερα. *0 πρόξενος αυτός στήρυζε τίς έκτυμήσευς του στά εξής: α) Στά δτυ τά προξε
νείο του γευτάνευε μέ τίς χρυστυανυκές χώρες τής Δύσης, β) ΤΗταν σέ θέση ή περυοχή
νά παραγάγευ ή τουλάχυστο νά συγκεντρώσευ γυά έξαγωγή τάσο συτάρυ, πού θά μπορούσε νά
άνακουφίσευ, σέ περίπτωση άνάγκης, μυά ολόκληρη γαλλυκή επαρχία, γ) Δυέθετε άφθονα
καπνά, κερί, μεταξύ, μαλ9&ά, βαμβάκυ, δέρματα κ.α., καί δ) παρουσίαζε σημαντυκές δυ
νατότητες γυά κατανάλωση εύδων τής γαλλυκής βυομηχανίας (κυρίως υφασμάτων), καθώς
καί προίόντων άπο τίς γαλλυκές άπουκίες. Ού λίγες έπυφυλάξευς τού προξένου αυτού άναφέρονταν δχυ στίς δυνατότητες τού προξενείου του, άλλά στήν τεχνυκή πού θά χρησυμοπουούσαν ού συμπατρυδτες του έμπορου* παρόλα δηλ, τά πλεονεκτήματα, καί τά έμπόρυο
στήν περυοχή τού προξενείου του θά μπορούσε νά ήταν έπυκερδές η ζημυογόνο, δπως
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Οί έπανειλημμένες αναφορές των Γάλλων προξένων Τής "Αρτας, κατά τά πρδτα 25
περίπου χρόνια τής λειτουργίας τού προξενείου, γιά τίς εμπορικές δυνατότητες πού προσέφερε η περιοχή, έξανάγκασαν τελικά καί τ<5 ΕΕΙΜ νά πάρει κάποια θέση. Εέ επιστολή του
πρός τόν πρόξενο J.Dubroca,ToE έτους 1726,18 τά ΕΕΜ φαίνεται# νά έπικροτεΕ τήν ίδέα
μίάς δοκιμής έστω των δυνατοτήτων τής περιοχής τής “Αρτας καί τ&ν ωφελημάτων πού θά
μπορούσαν υά προκόψουν.18 'Ωστόσο, δέν αφήνει πολλά περιθώρια στίς ελπίδες τού J.Dubroca

νά δεΕ τό προξενείο του σημαντικό εμπορικό κέντρο. Εάν ανυπέρβλητο σχεδόν εμ

πόδιο προβάλλεται από τό ΕΕΙΜ ή δόναμη τής συνήθειας, δηλ. ή συντηρητικότητα των μεγαλεμπόρων τής Μασσαλίας, οι οποίοι "accoutumes ccmnne ils sont depuis des siecles a
le porter

dans des pays plus connus, il ne faut pas se flatter devoir en cela

le

moindre changement” . 'Από τήν άλλη δμως, δλο καί περισσοΐεροι νέοι έμποροι δοκιμά
ζουν τήν τύχη τους στήν 'Ανατολή, “ίσως αυτοί, κατά τό ΕΕΙΜ, θά μπορούσαν νά έπωφεληθοϋν από τά πλεονεκτήματα πού προσέφερε τό έμπόριο στήν περιοχή τού προξενείου της

%

“Αρτας.

'
*Η γνώμη αυτή τού ΕΕΜ, διατυπωμένη μέ αποκαλυπτική σαφήνεια,δέν αφήνει περιθώ

ρια γιά'άμφιβολίες. Οι μεγαλέμποροι τής Μασσαλίας δέν ήταν καθόλου διατεθειμένοι νά
προβούν σέ νέες επενδύσεις, γιά νά άξιοποιήσουν μια νέα περιοχή, τή στιγμή πού ού παλαιότερες εμπορικές τους εγκαταστάσεις θεωρούνταν ακόμη αποδοτικές. Καί τό ΕΕΜ δέν
φαινόταν νά ευνοεί παρόμοια σχέδια. Παρόλα αυτά, δέν παρέλειπε νά ενθαρρύνει τον πρό
ξενο τής “Αρτας, δ δποΕος θά μπρρ'ούσε κάποια στιγμή νά

φανεΕ χρήσιμος,

νά ΰπ~βάλλει

κανονικά τίς αναφορές καί νά μεταβιβάζει τίς πληροφορίες του.20
*Η πολιτική τού ΕΕΜ έστρεψε τελικά τούς προξένους “Αρτας νά επιζητήσουν τή
συνεργασία ενός καί μόνο έμπορικού οίκου τής Μασσαλίας. “Οπως θά δούμε πιό κάτω* δ
οίκος των Roux ένδιαφέρθηκε,σχεδόν αποκλειστικά,γιά τήν “Αρτα. Θά θέλαμε δμως καί έδω
νά σταθούμε λίγο σέ μιά επιστολή τού προξένου J.Dubroca πρός τούς J.B.H.Roux et Cie?1
Ετό υστερόγραφο τής επιστολής

τονίζονται οι συγκεκριμένες πιά έμπορικές δυνατότητες

τού προξενείου, πού άνετα απορροφούσε 25-30 μπάλες υφάσματα τό χρόνο, καθώς καί ση
μαντική ποσότητα λουλακιού’ σέ Αντάλλαγμα, θά μπορούσαν νά πάρουν άπό έκεΕ 5-6.000
βαρέλια λάδι εξαιρετικής ποιότητας καί έπίσηδ σιτάρι, μετάξι, μαλλιά καί κερί.
^Αρκετά διαφορετικά παρουσιάζονται τά πράγματα άπό τούς Boulle (τον πρόξενο
“Αρτας καί τόν αδελφό του στή Μασσαλία), οί δποΕοι ένδιαφέρονται νά έκμεταλλεύονται
οί ίδιοι τήν περιοχή μέ βάση τόν οίκο τους στή Θεσσαλονίκη καί τόν σταθμό στήν Αύλώνα. Ευγκεκριμένα, δ αδελφός τού πρρξένου “Αρτας, δ Antoine Boulle, μέ αναφορά του
πρός τόν υπουργό των Ναυτικών,22 παρουσίαζε τό έμπόριο στήν “Αρτα δύσκολο, εξαιτίας
τού ανταγωνισμού μέ τούς 'Ιταλούς (Μεσσήνη,Νεάπολη,Βενετία) καί τούς “Ελληνες έμπόρους, καί τό περιόριζε "σχεδόν αποκλειστικά στό λάδι καί τό σιτάρι, καί πάλι μέ τήν
προϋπόθεση καλής σοδείδς.
“Οσο προχωρούσε δμως δ αύώνας καί πλησίαζε στό τέλος τό πρώτο μισό του, οί
συνθήκες μεταβάλλονταν σέ βάρος τού γαλλικού έμπορίου. Ού Ανταγωνισμοί καί οί πόλε
μοι, όπως θά δούμε, δέν άφηναν πολλά περιθώρια κέρδους. ΤΗταν τώρα απαραίτητο υά έν-

k
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ραθούν

οί προσπάθειας τών Γάλλων έμπόρων, ακόμη καί στίς περιοχές όπως ή "Αρτα, οί

δποίες παλαιότερα δέν θεωρούνταν αρκετά άποδοτικές. "Ας σημειωθεί δτι προβλέφτηκε καί
ειδική νομοθετική ρύθμιση γιά τά θάματα τού έμπορίου στήν Πελοπόννησο καί τήν " ’Αλβα
νία".23 Στά δεύτερο μισό τού αύώνα τά γαλλικό εμπόριο στήν "Αρτα- παρουσιάζει σημαντι
κή μείωση, πού φτάνει στην τελικά εκμηδένισα·

’Ο έπταετής πάλεμος (1756-1763) καί*ό

ίσχυράς άνταγωνισμάς των άλλων Εύρωπαίων καί των ύπάδουλων 'Ελλήνων έμπάρων πολύ λίγα
περιθώρια άφηναν στο γαλλικά έμπάριο. *Η κατάσταση ανησυχεί σοβαρά τίς κυβερνήσεις
τού Λουδοβίκου ΙΕ'.
'Η ανησυχία αυτή φαίνεται καθαρά στά αλλεπάλληλα νομοθετικά, κυρίως, μέτρα,
τά οποία λαμβάνονται γιά την αναζωογόνηση καί την αναδιοργάνωση τού γαλλικού εμπορίου
τής ’Ανατολής καί τής Β . ’Αφρικής. Τά μέτρα αυτά τώρα κοινοποιούνται σ'όλους τούς Γάλ
λους προξένους.2ί* Στά διάστημα 1761-1766, ή έμπορική ναυτιλία καί τά γαλλικά έξωτερΐκά έμπάριο, πού υπάγονταν ώς τάτε στάν υπουργό τών Ναυτικών, αποτελούν θέματα τής
αρμοδιότητας τού υπουργού των ’Εξωτερικών. Μέ τήν ευκαιρία αύτή, τά ΕΕΜ δραστηριο
ποιείται, γιά νά υποβάλει εισηγήσεις στάν νέο προϊστάμενο τού έμπορίου υπουργοί οι
οποίες θά διασφάλιζαν τά προνόμια τού ίδιου τού ΕΕΜ.25
Οί προσπάθειες αυτές συνεχίζονται καί. από τάν Λουδοβίκο ΙΣΤ' καί τούς υπουρ
γούς του των Ναυτικών, στούς δποίους ύπάγεται καί πάλι τά εμπόριο.26 ’Επιχειρεϊται
αναδιάρθρωση των προξενείων καί έπέρχονται μεταβολές στά νομικά τους καθεστώς καί στά
προσωπικά τους. ’Αποφασίζονται καί διεξάγονται άπογραφές των γαλλικών εμπορικών οί
κων τής ’Ανατολής. Πραγματοποιείται ή γνωστή περιοδεία-έπιθεώρηση τού baron de Tott.
Τελικά έκδίδεται τά διάταγμα τού Μαρτίου 1781, τά οποίο έθιγε τά συμφέροντα των έμπά
ρων τής Μασσαλίας καί προκάλεσε τίς’ έντονες αντιδράσεις τους.22
Γενικά τά μέτρα αυτά προσπαθούν νά*περιορίσουν τίς ανωμαλίες καί τίς καταχρή
σεις καί νά ανορθώσουν τή φήμη καί τήν πίστη τού γαλλικού έμπορίου τής ’Ανατολής.28
Τά γαλλικά υπουργείο θεωρούσε ότι έκεί βρισκόταν η ρίζα τού κακού, υποβαθμίζοντας έτσι
καί υποτιμώντας κατά περίεργο τρόπο τή σημασία των άλλων παραγόντων, καί ύδιαίτερα
τού ανταγωνισμού των "Αγγλων καί των άλλων Ευρωπαίων.

β) Τεχνική - Θετικοί καί

ά ρ ντχτικοί

παράγοντες

Στήν προηνούμενη παράγραφο καθορίστηκαν τά γενικά πλαίσια, μέσα στά δποίο
κινήθηκε κατά τάν 18ον αί. τά έμπάριο των Γάλλων στήν "Αρτα. ’Εδώ θά έξεταστούν οί
συνθήκες καί οί παράγοντες πού επηρέαζαν, θετικά ή αρνητικά, τά έμπάριο αυτό. "Ετσι
θά γίνει ευκολότερη η έρμηνεία των έπιμέρους προβλημάτων.
1)*Η έμπορική τεχνική

κςχί οί βασικές προϋποθέσεις

Βέβαια η τεχνική αυτή είναι γνωστή, λίγο-πολύ η ίδια σέ όλα τά γαλλικά προξε
νεία τής ’Ανατολής.28 ’Ε&διαφέρει ωστόσο έδώ νά έπισημανθούν τυχόν διαφοροποιήσεις,
πού οφείλονταν αποκλειστικά στίς ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες. Συγκεκριμε'να, τό γαλ
λικά έμπάριο στήν "Αρτα,αοχο^είτο^ε^τ^αγδοτικά προϊόντα τής περιοχής καί κυρίως μέ
τά σιτάρι. "Επρεπε λοιπόν οι Γάλλοι έμποροι, πρίν ναυλώσουν ένα καράβι, νά έξασφαλίσουν αρκετή ποσότητα γιά ένα πλήρες

φορτίο. "Οταν θά γίνει λόγος ειδικότερα γιά τίς

έξαγωγές καθενάς προϊόντος, θά εντοπιστούν οί τρόποι, μέ τούς οποίους οί Γάλλοι έμπο-
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'Εδώ θά θέλαμε νά θίξουμε ένα γενυχότέρο πρόβλημα, σχετυκά μέ τό "κλείσυμο" ενός όπουουδήποτε φορτίου. Γυά νά είναυ λουπόν βέβαυου οΰ Γάλλου δτυ θά έξασφαλίσουν τήν
ποσότητα πού έπυθυμούσαν, ήταν υποχρεωμένου νά προχαταβάλουν ένα μέρος τής αξίας.Μέ
χάπουο πλοΕο πού πήγαυνε στην περυοχή έστελναν τά χρήματα, περίπου 40-50 βενέτυκα'
φλουρυά, γυά νά κλευστεΕ ένα φορτίο.

'Η προκαταβολή, τό γνωστά "καπάρο” ,30 εφόσον

γυνόταν δεχτή, δέσμευε τόν πωλητή νά παραδώσευ οπωσδήποτε τήν ποσότητα πού είχε ύποσχεθεΕ.

Στο σημεΕο αυτό δέν μπορούσε νά νοηθεΕ χαμυά παραβίαση·31 Στήν τήρηση της

βασυκής αυτής άρχής στηρυζόταν άλλωστε καί ολόκληρο τό έξαγωγυχό έμπόρυο της 'Οθωμανυχης Αυτοκρατορίας.

Συχνά όμως δ υδυος ό πρόξενος ?ίταν υποχρεωμένος νά φροντίσου γυά τήν έξασφάλυση φορτίου, ΰδυαίτερα στήν 'Αρτα, δπου οΰ αποδοχές του έξαρτυόνταν από τήν έμπορυκή κίνηση. Στήν περίπτωση αυτή, καί εφόσον ό πρόξενος δέν είχε δυαθέσυμα μετρητά,
κατέφευγε στον δανευσμό από ντόπυους εμπόρους, κυρίως προστατευόμενους τής Γαλλίας.
·>
*0 συνηθυσμένος τόκος ήταν 1% τόν μήνα (δηλ.12% τό χρόνο).3.2 'Απαραίτητη δμως προϋπό
θεση γυά τέτουες δοσοληψίες ήταν ή συνέπευα στην τήρηση των προθεσμυών. Δυαφορετυκά,
δ πρόξενος έχανε τήν έμπυστοσύνη των δανευστών καί μαζί της μυά σημαντυκή δυευκόλυνση
γυά'τήν άσκηση των καθηκόντων του.33 Παρόλα αυτά, φαάνεταυ πώς συχνά ου προθεσμίες πα
ραβυάζονταν, ύδυαίτερα οΰ μακρόχρονες. Αύτό οδήγησε τό ΕΕΜ νά λάβευ γενυκότερα μέτρα
χαί νά μευώσευ τό ανώτατο δρυο σέ 6 μήνες.31*
"Ενας άλλος απαραίτητος όρος γυά τήν ομαλή δυεξαγωγή τού έμπορίου ήταν ή ύ 
παρξη κατάλληλων άποθηκευτυκων χώρων. Οΰ χώρου αυτοί θά έπρεπε έπυπλέον νά ασφαλίζον
ται. καλά, ώστε δχυ μόνο νά αποθαρρύνουν τούς κλέφτες, αλλά,κυρίως, νά παρέχουν εγγύ
ηση στον πωλητή δτυ θά εΰσπράξευ τά χρήματά του χαί στον καπετάνυο δτυ θά του καταβλη
θοϋν τά ναϋλα, οΰ υποθήκες καί τά άσφάλυστρα* ακόμη, έξασφαλυζόταν έτσυ καί ή καταβο
λή τού προξενυκού. Στην "Αρτα λουπόν, πού βρυσκόταν μακρυά άπό τή θάλασσα, δημοουργήθηκαν τέτουου χώμου μέσα στήν ίδυα τήν προξενυκή κατουκία.35θΰ αποθήκες αυτές ανουγαν
μέ δύο κλευδυά, άπό τά δπουα ένα κρατούσε δ βοεβόδας καί τό άλλο ό πρόξενος. Είδαμε
μάλυστα δτυ ή ρύθμυση αυτή άποτέλεσε τήν αφορμή γυά τό σοβαρό έπευσόδυο πού δημυουρ-.ι
γήθηκε ανάμεσα στόν πρόξενο J.Dubroca καί τόν Τούρκο δυουκητή,στά 1726.36
Τέλος, σημαντυκή προϋπόθεση γυά τό έμπόρυο ήταν ή παρουσία τού προξένου, ένα
άπό τά βασυκά καθήκοντα τού δποίου ήταν άκρυβως ή παροχή κάθε δυευκόλυνσης στούς συμπατρυώτες του εμπόρους.37 Είναυ άρκετά χαρακτηρυστυκό, δτυ μετά τόν θάνατο τού J.Du
broca

τοποθετήθηκε πρόξενος στήν "Αρτα δ L.Eoulle, πού προερχόταν άκρυβως άπό τίς

τάξευς των εμπόρων καί παρεΕχε έτσυ τίς έγγυήσευς δτυ θάα συμβάλευ στήν άνάπτυξη τού
έμπορίου

τής περυοχής του.38
2) Τά νομίσματα
Μυά άλλη βασυκή προϋπόθεση γυά τήν ανάπτυξη τού έμπορίου ήταν ή δυνατότητα

εύκολης καί προσοδοφόρας άνταλλαγής τών νομυσμάτων. *Από τόν πρώτο κυόλας χρόνο τής
ίδρυσης τού προξενείου"Αρτας, δ πρόξενος Garnier κατέστησε σαφή τήν προϋπόθεση αύτή
στούς εμπόρους τών Γυαννίνων. Θά μπορούσε δηλ. νά τούς έφοδυάζευ μέ κάθε είδους εμπό
ρευμα (κυρίως υφάσματα καί είδη κυγκαλερίας), αν τοΰ έγγυόνταν δτυ θά έξασφάλυζαν
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τσεκίνυα,1*1

μά τούρκυκα πυάστρα**0

καί βενάτυκα

ανάλογη μά τής Σμύρνης. Στήν ίδυα αναφορά του δ πράξενος αύτάς δμαβεβαυ-

ώνευ τ<5 ΕΕΜ δτυ μπορούσαν νά αλλάξουν στά Γυάννενα πυάστρα με κε'ρδος "25%. ’Ακάμη, α
ναφέρει, δτυ τά τσεκίνυ άξυζε 7 λίρες καί 19 σολδία, δηλ. 2 πυάστρα καί 26 παράδες,
ενώ τά χρυσά οΰγγαράζυκα νομίσματα (ongres) τυμοΟνταν 7 λ. καί 10 σ.1*2 Τάσο σημαντυκά
μάλυστα θεωρούσε δ πρώτος Γάλλος πράξενος 'Αρτας τά θάμα τής ανταλλαγής τών νομισμά
των, ώστε λίγες μάρες άργάτερα, στίς 10.1.1703,**3 επαναβεβαιώνει, τά ΕΕΜ γυά τήν άκρίβευα των προηγουμένων σχετυκών αναφορών του. Προσάθετε έδώ δτυ τά βενέτυκα τσεκίνυα
αλλάζονταν με 8 λ. καά ξεκαθάρυζε δτυ ου ongres είχαν ενα σημαντυκά κάρδος, άφοΰ περ
νούσαν γυά 7 λ.καά 10 σ., άντά τού συνηθισμένου 6 λ. καά 15 σ. Οΰ συμφάρουσες τυμε'ς
των νομυσμάτων συνυστοΰσαν ενα σοβαρά πλεονάκτημα γυά τούς Γάλλους έμπάρους τής 'Αρ
τας, πού δεν τά είχαν ούτε στην Κρήτη, τήν Πελοπάννησο, τάν Βάλο ή τήν Θεσσαλονίκη!?1*
Τά νομίσματα με τή μεγαλύτερη ζήτηση στήν περυοχή του προξενείου 'Αρτας ήταν
τά τουρκυκά πυάστρα**5 καά άπά αύτά,φυσυκά, τά πυά βαρυά. ’Οταν τά 10 ζύγυζαν 17* 1/2
δράμυα, πουλμάνταν προς 162 άσπρα τά ενα, δηλ.πράς 4.λ. καά 16 σ. Τά βενέτυκα τσεκάνμα αξμζαν 340 άσπρα, δηλ.8 λ. καά 10 σ.**®
Δάν ελευπαν δμως καά ού περμπτώσεμς, κατά τάς δποΐες έπμσημαάνονταν στήν αγο
ρά κίβδηλα νομίσματα. Τά γεγονάς μάλμστα ήταν ΰδυαίτερα άνησυχητμκά, δταν τά κίβδηλα
αυτά νομίσματα αγοράζονταν στή Μασσαλία άπά κάπομον άξμωματοΰχο. Τάτε, δ πράξενος εί
χε καθήκον νά συλλάβευ αυτούς πού τά κυκλοφορούσαν, νά κατασχέσευ καά νά σφραγάσεμ
τά νομίσματα αυτά καί νά τά στεάλεμ στή Γαλλία.1+7 *Ιδμαάτερη σημασία εχευ μαρτυρία
τοΌ 1714,1,8 σχετμκά με τά κίβδηλα νομίσματα. Ό

πράξενος 'Αρτας φαίνεταμ νά εχευ πε-

ρμσσάτερη έμπυστοσύνη στούς εΰδυκούς τού προξενείου του, τούς χρυσοχάους καί τούς
’Εβραίους, παρά στούς άναγνωρυσμένους εύδμκούς τής Κωνσταντμνούπολης.'Ετσμ, στέλνευ
*

στη Γαλλία μερυκά νομίσματα έπυμένοντας δτυ εϊναυ νοθευμένα, παρά το γεγονός δτυ στην
Κων/λη θεωρήθηκαν γνησυα. Τό θέμα των κίβδηλων νομυσμάτων αποτελούσε κατά καυρούς γενυκότερο πρόβλημα. "Οταν τό ΕΕΜ δυαπίστωνε κάτυ σχετυκό, άκόμη καί δταν δυατυπωνόταν
κάπουα υποψία, είδοπουουσε αμέσως μέ έγχύκλυό του τους προξένους νά εντείνουν την
προσοχή τους.1*9
Οί τυμές των νομυσμάτων πού άναφέρθηκαν φυσυκά δέν εμεναν σταθερές. Πολλοί
καί γνωστού ήταν οί παράγοντες που έπυδροΌσαν, κυρίως τοπυκά, καί άνέβαζαν η συμπίε
ζαν τις τυμές. Γυά παράδευγμα, στά 1737 τό βενέτυκο τσεκίνυ αγοραζόταν στην "Αρτα
γυά 530 ασπρα. ‘Ανάλογη ήταν ft. τυμή καί των άλλων νομυσμάτων* τό τούρκυκο πυάστρο
εφτανε 150 ασπρα. *0 πρόξενος J.Dubroca ύπολόγυζε μυά δυαφορά κατά 25% περίπου περυσσάτερο από άλλοι). Τό περίεργο ακόμη είναυ δτυ στή γευτονυκή επαρχία τοΌ Κάρλελυ δέν
παρατηρούνταν αύτη ft δυαφορά* ίκεΖ οί τυμές των νομυσμάτων ήταν φυσυολογυκές, δπως
στά αλλα προξενεία. *0 πρόξενος "Αρτας άποδίδευ τό γεγονός στό δτυ"δέν υπήρχε στην
περυοχή τον) Κάρλελυ έμπορυκός σταθμός.50
Συμπεραίνουμε λουπόν δτυ η αύξημένη προσφορά προϊόντων, δπως γυνόταν δπου υ
πήρχαν γνωστές αγορές, επηρέαζε προς τά πάνω τήν ίσοτυμία τδ>ν νομυσμάτων, εύνοώντας
ετσυ τήν κερδοσκοπία. "Οσο δμως προχωροΌσε δ αιώνας καί τελείωνε τό πρδτο μυσό του,
6 άνταγωνυσμός των άλλων Ευρωπαίων καί των ντόπυων εμπόρων

μείωνε ολοένα τά περυθώ-
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καί στόν "Αρτα η βασυχή ύσοτυμία 1 πυάστρο=3 λύρες τουρνουά, από τό 1741 καί έπευτα.51

^
Τά πρόβλημα τ?ις ύσοτυμίας των νομυσμάτων τιίν έποχό αύτό, καθώς καί τ<5 γενυχό-

τερο τΤις λευτουργίας χαύ των μηχανυσμών τΤ\ς κυκλοφορίας του χράματος, είναυ περίπλο
κο.52 ’Ασφαλώς με τά δσα σχετυχά άναφέρθηκαν δεν σκοπεύουμε νά προωθήσουμε τό λύση
του. Πρόθεση μας είναι, νά τονίσουμε τόν εύδυκό σημασία πού είχε ή νομυσματυκό κυκλο
φορία στόν περυοχη του προξενείου τέδ "Αρτας. Εέ άλλο κεφάλαυο θά γίνευ ύδυαίτερος
λόγος γυά τό νόμυσμα σαν εύσαγόμενο εμπόρευμα.
3) Ού τυμε'ς
’ΐδυαίτερο ένδυαφέρον παρουσυάζουν ού μαρτυρίες σχετυχά μέ τίς τυρός δυαφόρων
προυόντων, καί κυρίως των βασυκών εύδών δυατροφές·53 Θά όταν χρόσυμο, νομίζω, νά πα
ραθέσω εδώ μερυκές από τίς παραπάνω μαρτυρίες* αυτές προέρχονται, άποκλευστυκά από
,

τίς καταστάσεις έξόδων των προξένων "Αρτας γυά τούς λυποτάκτες. Ετά 1706,5lf ο ύ ’
^τυμές
των βασυκών αύτών εύδών ίταν ού ακόλουθες: 1 άσπρο τό κομμάτι, (δέν άναφέρεταυ τό βά
ρος) το\) ψωμυου, 340 ά.τό καντάρι, η γαλέττα, 3 α. τό λίτρο τό άρνυσυο η μοσχαρίσυο
κρέας, 4 α. η λίτρα τά ψάρυα, 10 α. η δκά τό τυρί, 20 α. ή όχά τά χερυά, 10-20 α. τό
φόρτωμα τά ξύλα, 6 5. τό δοχείο τό\ κρασί (χωρίς μνεία βάρους), 100 α. τό ένα τά ύποχάμυσα, 80 α. η μία ού χυλότες, 90 α. η μία ού καμυζόλες, 50 α. τό ζευγάρι, ού κάλτσες,
40 α. ού παντόφλες, τά φέσυα καί τά καπέλα 55 περ. α. τό ένα, 2 πυάστρα τό πανωφόρι,,
20 α. ού σκούφυες. ’Ακόμη, τά αλόγα νουκυάζονταν προς 30 α. τιίν ημέρα* τά έξοδα κη
δείας ανέρχονταν σέ 80 α.55

Τό 1741, έπρεπε νά πληρώσει, κανείς γυά τιί μεταφορά του

από την Κόπραυνα στιίν "Αρτα 45 ά. γυά κάθε αλογο πού θά είχε η αμαξα.55
Βέβαυα ού τυμές των εύδών καί των ύπηρεσυών πού άναφέρθηκαν δέν έμεναν δΥαθε%

ρές.57’Ασφαλώς δ πληθωρισμός καί η άνοδος τοΌ τυμάρυθμου δέν άποτελοΟν δευνά μόνο της
εποχές μας.

Κατά τό δεύτερο μυσό τοΌ 18ου αύ., ού τυμές των βασυκών εύδών αυξήθηκαν.

Χαρακτηρυστυκή είναι, η μαρτυρία τού προξένου Jullen, ό οποίος αναγκάστηκε νά ξοδέψει,
γυά λιποτάκτες περυσσό^ερα από δσα πρόβλεπε ό κανονυσμός.58
4) Θετυκοί καί άρνητυκοί παράγοντες
Πουοί λουπόν όταν ού παράγοντες, πού έπέδρασαν θετυκά ό άρνητυκά στην ανάπτυ
ξη του γαλλυκοΌ εμπορίου στην εξεταζόμενη περυοχό; Πολλοί βέβαυα από τούς παράγοντες
αύτούς είναι, κουνοί γυά δλες τίς γαλλυκές έμπορυκές έγκαταστάσευς τΤις ’Ανατολής* εδώ
πάλυ θά έπυσημαίνουμε κάθε φορά τιίν ύδυαυτερότητα πού προσλαμβάνουν μέσα στόν συγκεχρυμένο χώρο. ’Ακόμη, η θετυκό η η άρνητυκιί έπίδραση καθορίζεταυ μέ βάση τό συμφέρον
του γαλλυκοΰ εμπορίου καυ δχυ τοέ τόπου μέσα στόν οποίον ασκούνταν τό έμπόρυο αυτό.
Γυά τούς θετικούς παράγοντες δέν θά γίνευ ύδυαίτερος λόγος* κυ αυτό, γυατί
έπυσημάνθηκαν καί αναλύθηκαν σέ προηγούμενα χεφάλαυα. Τούς συστηματοπουουμε καί τούς
προσδυορίζουμε ως έξης: α) Ού δυομολογόσευς πού είχαν συναφθεί ανάμεσα στην Πύλη καί
τόν Γάλλο βασυλυά, μέ τίς τροποπουόσευς ποό χαθε φορά έπέρχονταν σ ’αύτές. β ) Ή γενυκότερη οργάνωση τού γαλλυκοΌ εμπορίου τΤις 'Ανατολές, καθώς καί τό πυκνό δίκτυο συλλο
γές χαί δυάδοσης πουκίλων έμπορυκών πληροφορυών. Καί ού Γάλλου της "Αρτας φυσυκά χρη-
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δπως είδαμε, ήταν ένας σημαντυκός θετυχός παράγοντας γυά τό γαλλυκό έμπόρυο. Χάρη
στην ίδρυση του προξενείου, οί Γάλλου έμπορου γνώρυσαν τ<5ν τόπο. δ) Τά ύδυαίτερο κα
θεστώς πού δυεΧπε τό προνεξεΕο νομίζουμε δτυ ήταν χυ αυτό σημαντυνός θετυχάς παράγον
τας. Ου Γάλλου πρόξενου τής "Αρτας έργάζονταν μέ ζήλο γυά τήν αύξηση. τοΌ δγκου των'
συναλλαγών στήν περυοχή τους, γυατί ετσυ αυξάνονταν καί τά ποσοστά πού εύσέπρατταν.
ε) Τέλος, στους θετυχούς παράγοντες πρέπευ νά συγχαταλεχθεΕ χαί ήύδυαίτερη προστασία
πού παρείχε, κυρίως στό πρώτο μυσό τοΌ αύώνα, τό γαλλυκό υπουργείο των Ναυτυκών στο
προξενείο της "Αρτας.
Ου άρνητυχοί παράγοντες οφείλονταν σέ άντυκευμενυκές συνθήκες, γενυκότερες
(ου πόλεμου) η τοπυκές (ληστεία), στούς Τούρκους (δασμοί,άπαγορεύσευς εξαγωγών, παρεμβάσευς), στούς "Ελληνες καί τούς άλλους Ευρωπαίους (άνταγωνυσμοί) καί στούς ίδυους τούς Γάλλους (απροθυμία στην καταβολή των δασμών, λαθρεμπόρυο, συμπερυφορά).
Ού πόλεμου. 'Ολόκληρος δ 18ος αύ. χαρακτηρίζεταυ από δυαρκείς σχεδόν πολέ
μ ο υ ς . ^ *Η άνερχόμενη άστυκή τάξη τής Ευρώπης ζητούσε συνεχώς καί περυσσότερο πλούτο,
πού ήταν γυ'αύτήν μέσο καταξίωσης καί προβολής. Συνακόλουθα, ή αναπτυσσόμενη εύρωπαίκή βυομηχανυα ήθελε περυσσότερες αγορές καί πρώτες ύλες. ‘Αναπόφευκτα λουπόν ου δυνάμευς,τής εποχής (Γαλλία,‘Αγγλία,Αυστρία κλ.) ήλθαν σέ σφοδρές καί μακροχρόνυες συγκρούσευς, τόσο στήν περυοχή τής Μεσογείου, πού μας ένδυαφέρευ εδώ ύδυαίτερα, δσο καί
στυς ύπερπόντυες άπουχίες* b αντίκτυπος από τίς συγκρούσευς αυτές δέν ήταν μυκρός ού
τε ασήμαντος.
‘Ο 18ος αύ. αρχυσε μέ τον πόλεμο γυά τήν ύσπανυκή δυαδοχή, (1702-1713/14)*60
ή κρίση τοί 1734, οφευλόμενη στόν πόλεμο τής πολωνυχής δυαδοχής, καθώς καί στίς τουρκοπερσυκές συγκρούσευς, επηρέασε δπωσδήποτε'άρνητυκά τό γαλλυκό έμπόρυο τής ’Αναβολής
καί ευδυκότερα του προξενείου τής "Αρτας*61 δ πόλεμος γυά τήν αύστρυακή δυαδοχή Κάλυ
ψε τήν τελευταία δεκαετία τοί πρώτου μυσοΌ τοί αίώνα καί τελείωσε τό 1748 μέ την συν
θήκη τής Aix-la-Chapelle*62 δ γνωστός ώς επταετής πόλεμος (1756-1763) σημάδεψε τήν
αρχή τοΌ δεύτερου μυσού

τοΌ αύώνα καί εληξε μέ τή συνθήκη του Τΐαρυσυοή, στά 1763*63

δ πόλεμος τής άμερυκανυκής ανεξαρτησίας τελείωσε μέ τή συνθήκη τοΐ) 1783 *61* τέλος, ου
πόλεμου τής γαλλυκής έπανάστασης κάλυψαν δλόκληρη τήν τελευταία δεκαετία του αύώνα.
"Αν σ'αύτούς προσθέσουμε καί τον τουρκοβενετυκό πόλεμο (1714-1718), τούς ρωσοτουρκυκούς (1768-1774 65 καί 1788-1792), καθώς καί τίς τοπυκές συγκρούσευς (πόλεμος τής Τυ
νησίας: 1741-1742), βλέπουμε δτυ πολύ μυκρά ήταν τά μεσοδυαστήματα εύρήνης καί συνε
πώς ανάλογα τά περυθώρυα

γυά απρόσκοπτη ανάπτυξη τοΌ εμπορίου.66

Κατά τή δυάρκευα των πολέμων η έμπορυκή δραστηρυότητα ελαττωνόταν σημαντυκά
ή καί σταματούσε τελείως,

‘ΐδυαίτερα δ πόλεμος γυά τήν αύστρυακτι δυαδοχή εβλαψε τό

γαλλυκό έμπόρυο στήν "Aptfe?. Κυ αυτό, γυατί ού πολεμυκές έπυχευρήσευς μεταφέρθηκαν στη
γευτονυκή ‘Ιταλία, μυά από τίς κύρυες αγορές των προϋόντων τής περυοχής τής"Αρτας.67
Βέβαυα ή Πύλη απαγόρευσε νά μεταφερθοΟν στά εδάφη της ού άντεκδυκήσευς των
έμπολέμων.66 'Ωστόσο ού άπαγορεύσευς αύτές ήταν ανίσχυρες καίδέν ωφελούσαν πολύ τό
γαλλυκό έμπόρυο.'Αποτελεσματυκότερη προστασία προσέφερε στούς Γάλλονς έμπόρους καί
ναυτυκούς τό ΕΕΜ, μέ τήν εγκαυρη καί άκρυβή πληροφόρηση.69 'Ο ρόλος λουπόν των προξέ-
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"Επρεπε αυτοί,μέ κάθε διαθέσιμο μέσο, νά ειδοποιούν τούς συμπατριώτες τους έμπόρους
καί ναυτικούς στόν περιοχό τους, ακόμη καί τούς συναδέλφους τους τω^· γειτονικών προ
ξενείων.70 Τά μέτρα έξάλλου πού έπαιρνε τό ΕΕΜ έφταναν, ανάλογα μέ τό σοβαρότητα τής
κατάστασης, καί μέχρι τόν απαγόρευση τοΌ απόπλου των γαλλικών καραβιών, τόσο από τά
λιμάνια της Προβηγκίας δσο καί άπό τά προξενεία πρός τό Γαλλία.7* Στην περίπτωση αυτή
οΐ πρόξενου είχαν τό δικαίωμα νά απαγορεύουν τόν απόπλου, νά έπυβάλλουν πρόστιμο
3#000 λ. σ ’δσους δεν ύπάκουαν καί ακόμη νά προβαίνουν στην κατάσχεση του φορτίου.
Είναι, φανερό, νομίζω, η ζημιά γιά τό γαλλικό έμπόριο σέ τέτοιες περιόδους.
Δέν είναι, λοιπόν καθόλου υπερβολική ή αναφορά τοΌ προξένου "Αρτας, τΤις 23.9.1744,72
ότι τό έμπόριο στην περιοχό του σταμάτησε εντελώς από τόν έναρξη του πολέμου καί ακό
μη πιο πρίν, μέ την πανώλη τής Μεσσήνης, στίς αρχές τοή 1743. Στίς δραματικές αυτές
εκκλήσεις του Γάλλου προξένου, τό ΕΕΜ δέν είχε παρά νά συστήσει υπομονή καί ελπίδα σέ
καλύτερε ς μέρες.73

^

"Οπως άναφέρθηχε, δ πόλεμος γιά την αυστριακή διάδοχό κατάφερε δεινό πλήγμα
στό γαλλικό έμπόριο τής "Αρτας. *Από τόν άρχό του πολέμου αύτοΌ (1744) ως τόν Μάιο
τοι) 1746 μόνο δυό γαλλικά καράβια έφεραν εμπορεύματα στην "Αρτα, κι αύτά τό 1744 καί
στίς αρχές τοΌ 1745.7t* *Κ κατάσταση αυτό εξακολούθησε ολόκληρο τό 1746* η θέση τοϋ
προξε'νου "Αρτας γινόταν πολύ δύσκολη, γιατί έντωμεταξύ τά διάφορα έξοδα γιά τη λει
τουργία τον) προξενείου καί τά δώρα πρός τίς τουρκικές αρχές έπρεπε νά καταβληθούν.75
Καί η επόμενη χρονιά, τό 1747, δέν δταν καλύτερη* δ πρόξενος "Αρτας αναγκάζεται τώρα
νά ζητήσει έκτακτη οικονομικό ένίσχυση, για νά αντιμετωπίσει τά στοιχειώδη έξοδα λει
τουργίας τοΌ προξενείου του καί της προσωπικής του συντήρησης.76
’Αλλά καί μετά τόν δπογραφη της είρόνης πού σήμανε τό λόξη τοΌ πολέμου·γιά
*

τόν αυστριακό διάδοχό (1748), τά προβλήματα γιά τό εμπόριο δέν είχαν λυθεί. Αυτό ο
φειλόταν κυρίως στην καχυποψία των Γάλλων καί τίδν ’Ελλήνων έμπόρων τής περιοχής του
προξενείου, πού Τό συντηρούσαν καί την έπέτειναν οι φήμες σέ βάρος των Γάλλων. Βέ
βαια τό ΕΕΜ φρόντισε αμέσως νά κάμει γνωστό ατούς προξένους τόν υπογραφή τής συνθή
κης ειρήνης καί νά συστήσει νά μη δίνεται προσοχό στίς φήμες πού κυκλοφορούσαν.77
'Ωστόσο, ολόκληρο τό 1748 μόνο ένα γαλλικό πλοίο φόρτωσε στην περιοχή τοΌ προξενείου,
καί δίκαια δ πρόξενος Boulle έξέφραζε τόν πεποίθηση δτι δ περιοχή του είχε σχεδόν
έγκαταλείφθεΐ από τά γαλλικά καράβια.70
'Ανάλογη όταν καί η ζημιά πού προκάλεσε στό γαλλικό εμπόριο τής "Αρτας δ έπταετης πόλεμος. Πρίν ακόμη από την έναρξη τοΧ> πολέμου αύτοή, δ δείκτης του έμπορίου
είχε φτάσει σέ πολύ χαμηλό σημεΤ,ο. Σ*αύτό συνέβαλε

ασφαλώς δ πρόσφατη περιπέτεια

τοΌ προηγούμενου πολέμου καί οι φήμες γιά νέον, οι όποιες διαδίδονταν έντεχνα."Ετσι
τό φθινόπωρο του 1755 ένα γαλλικό καράβι πού περίμενε φορτίο γιά τό Μασσαλία αναγκά
στηκε νά φύγει άπό τόν περιοχό τής "Αρτας άδειο.79 Στό πρώτο έννιάμηνο του 1756 μόνο
ένα γαλλικό καράβι ήλθε στόν "Αρτα καί κανένα ξένο μέ έμπορεύματα Γάλλων.80 Καί τό
φορά αυτό, τό ΕΕΜ περιορίζεται στην έκφραση τής λύπης του γιά τό δεινό οίκονρμικό θέ
ση τοή προξένου "Αρτας, καθώς καί τής ελπίδας, δτι οί δυσκολίες δέν θά αναγκάσουν τόν
Boulle

νά εγκαταλείψει τό θέση του. ’Αναγγέλλει έπίσης δτι τά γαλλικά πολεμικά πού
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'Ομως δ πόλεμος αργούσε νά τελειώσει καί δ κατάσταση τού προξένου τΤις "Αρτας,
πού αποτελεί τόν ασφαλή δείχτη καί γιά τήν κατάσταση του εμπορίου στήν περιοχή, έφτα
σε ατό άπρχώρητο. Ζητούσε τώρα δ Boulle κάποια οικονομική ενίσχυση, δχι γιά τήν αξιο
πρεπή παράστασή του ώς προξένου, αλλά γιά νά μπορέσει νά ζήσει τήν οίκογένειά του.82
'ίίστόσο καί μετά τη λήξη τού πολέμου αυτοί) (συνθήκη Παρισιού:10.2.1763), ό πρόξενος
τής "Αρτας έκφράζει την απαισιοδοξία του γιά τό μέλλον τού προξενείου. Τό γεγονός οτι
έπί οχτώ χρόνια μόνο δυο γαλλικά καράβια έμφανίστηχαν έχεί, καί από αυτά μόνο τό ένα
φόρτωσε σιτάρι, δεν του δίνει πολλές ελπίδες γιά τή γρήγορη επούλωση των πληγών άπό
τόν πόλεμο.83 "Ετσι, δ πρόξενος αυτός δδηγείται στή γνωστή προσχώρησή του προς τόν μω
αμεθανισμό.

*Κ περίοδος ανάμεσα στή λήξη του έπταετΤί πολέμου (1763);
ξη

τού

καί στήν έκρη

νέου άγγλογαλλικού πολέμου, τού γνωστού ώς πολέμου της αμερικανικής ανεξαρ

τησίας, τόν Φεβρουάριο τού 1778, έδωσε κάποια ώθηση στό γαλλικό έμπόριο τής "Αρτας*
XI αύτό, παρά τή μεσολάβηση των ’Ορλωφιχων (1770). Μέ τήν έκρηξη τού νέου πολέμου,
τό 1778, τό γαλλικό υπουργείο

Ναυτικών αναγκάζεται νά ειδοποιήσει σχετικά τούς εμπό

ρους καί τούς ναυτικούς, γιά νά πάρουν τά μέτρα τους. Τήν είδηση αναλαμβάνει νά τήν
κάνει γνωστή στήν περιοχή του δ προξενικός πράκτορας 'Αρτας Galleigne, μέ τή δέσμευση
νά τήν παρουσιάσει σάν δική του πληροφορία, ώστε νά μετριαστούν οι ζημιογόνες επιπτώ
σεις.81* *0 πόλεμος αυτός έληξε τό 1783 (συνθήκες Παρισιού χαί Βερσαλλιών,3.9.1783).
Τό γαλλικό έμπόριο τής 'Αρτας είχε σχεδόν εκμηδενιστεί, ώστε λίγο τό επηρεάζουν οί
μετά τό 1789 πόλεμοι, πού ξεφεύγουν άλλωστε άπό τά χρονικά δρια τής εργασίας μας.
*Η ληστεία. ’Αρνητικό παράγοντα γιά τό έμπόριο αποτελούσε καί η δράση των λη
στών. Βέβαια τό μεγαλύτερο μέρος τού έμπορίου διεξαγόταν άπό τή θάλασσα. *Αρκετά*δ*

μως εμπορεύματα έπρεπε νά διαχινηθούν άπό τή στεριά, είτε γιά νά συγκεντρωθούν στα
σημεύα φόρτωσης των καραβιών είτε γιά νά μεταφερθούν καί νά πουληθούν στίς τοπικές
έμποροπανηγύρεις.*Ιδιαίτερα, σέ περιόδους έξαρσης τής πειρατείας, οί χερσαίοι δρόμοι
άποτελούσαυ τήν εναλλακτική λύση.
Στήν καταδίωξη των ληστών οί τοπικές τουρκικές άρχές Τίταν ιδιαίτερα ευαίσθη
τες, ώστε η ληστεία δέν απασχολεί τό γαλλικό έμπόριο σοβαρά, τουλάχιστο στό πρώτο μι
σό τού αιώνα.85 Οί λίγες περιπτώσεις πού άναφέρονται σέ βάρος Γάλλων έμπόρων τήν επο
χή αύτή αντιμετωπίζονται κατά τρόπο άμεσο καί άποτελεσματικό.

'Εχουμε τήν πληροφορία

δτι στά 1704 δ Γάλλος έμπορος Aubert, πηγαίνοντας άπό τό Μεσολόγγι στήν 'Αρτα, έπεσε
θύμα ληστών κοντά στό Μέτσοβο. Οί ληστές πήραν άπό τόν Γάλλο έμπορο 850 πιάστρα, άλλα
οί τουρκικές άρχές, οί οποίες έπιζητούσαν τή συνεργασία των Γάλλων καί επιθυμούσαν
νά διατηρηθεί η καλή φήμη τής περιοχής τους, αποζημίωσαν στό ακέραιο τόν Γάλλο έμπορο.86

^
Σοβαρότερο ήταν τό επεισόδιο πού σημειώθηκε στά 1708, Συγκεκριμένα, ή συμμο

ρία κάποιου Coutehy (Κιουταχή;) είχε άπαγάγει τόν Γάλλο καραβοκύρη Mathieu Tourre,
αχό τήν πόλη Martigues, καί ζητούσε λύτρα.*Η συμμορία αυτή κυνηγήθηκε άπό τόν μπέη
τού Δελβίνου, καί μάλιστα μέ δύναμη 1,500 άνδρών, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. 'Ας σημειω
θεί δτι η ίδια συμμορία είχε ληστέψει καί άλλους Γάλλους.87 Δέν γνωρίζομε τήν έκβαση
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κτού, καθώς καύ όε αρματολού των παραπάνω περεοχων.'Ο πρόξενος G.Dubvoca άπέδεδε τόν
άποτυχύα των καταδεωκτεκων άρχων στόν άπρ&θυμύα τωνΤούρκων νά συνεργαστούν. μεταξύ
τους.®8
Τά δυο αυτά έπεεσόδεα που άναφέρθηχαν άποτελούσαν μ&λλον τόν έξαύρεση.

'Η ά-

πουσύα άλλων σχετεκδυ εεδησεων σ ’όλη τη δεάρκεεα του πρώτου μέσου τού 18ου αύ. μας
υποχρεώνεε νά σκεφτουμε δτε στό δεάστημα αυτό η ληστεύα δεν απασχόλησε σχεδόν καθόλου
τό γαλλεκό έμπόρεο. Τά πράγματα όμως αλλάζουν στό δεύτερο μεσό τοει αεώνα. Οε περεπτώσεες κλοπών καύ ληστεεων

σέ βάρος Γάλλων έμπόρων γύνονταε συχνότερες.

'Ακόμη χαύ ό

εδεος δ πρόξενος Boulle έπεσε θύμα ληστεύας, όταν ό δεοεκητης τού Κάρλελε, με' τη συ
νεργασία τών’Ελληυων προκρύτων, πήρε άπό τόν πρόξενο ένα ολόκληρο φορτύο, όπως άναφε'ρθηκε παραπάνω. 'Ωστόσο οέ παραστάσεες τού προξένου "Αρτας στούς Τούρκους άζεωμαr
τούχους της περεοχης, οε σχετεκές άποφάσεες των τουρχεκων δεκαστεκων άρχων, ακόμη

•%

καύ άύτό τό σουλτανεκό φερμάνε'δέν είχαν κανένα θετεκό αποτέλεσμα.89
*Η δράση των ληστών στόν περεοχό χ?1ς

'Ηπεύρου καύ της Αετωλοακαρνανύας φαύ-

νεταε νά έφτασε στό αποκορύφωμά της στύς αρχές τού τελευταύου τέταρτου τού αεώνα.
Είνα,ε άποκαλυπτεκη στό σημείο αυτό η μαρτυρύα του Galleigne.'O νέος προξενεκός.πρά*
χίςρας περε'μενε στόν Πάτρα,τόν Μάρτεο τού 1776, γεά νά βρει μέσο νά πάεε στη θέση του
στην "Αρτα, αλλά υόνο άπό τη θάλασσα" η στερεά όταν έπεκύνδυνη άπό τό δράση ληστρεκων συμμορεων.90 'Η κατάσταση αυτό πρέπεε νά δεάρκεσε ως τό τέλος της έποχης πον μας
ένδεαφέρεε.91 Παρόλο πού οε πηγές μας δέν προσφέρουν συγκεχρεμένες μαρτυρύες, η πα
ραπάνω μαρτυρύα του Galleigne είναε, νομύζω, σημαντεκό, τη στεγμη μάλεστα πού η πληροφορεα του θά αποθάρρυνε τούς συμπατρεΒτες του εμπόρους καύ θά τόν ζημύωνε καύ^αιροσωπεκά. Ετό τελευταίο τέταρτο τοΰ αεώνα, όπως είναε γνωστό, τά δραστεκά μέτρα του
’Αλη πασα των Γεαννύνων περεόρεσαν σημαντεκά τό δραστηρεότητα των ληστών στόν περεο
χό της Δυτεχης βΕ>λάδας.*Η περίοδος όμως αύτη ξεφεύγέε άπό τά όρεα τός μελέτης μας.
’Αρνητεκός παράγοντας γεά τό γαλλεκό έμπόρεο, άνάλογος μέ τη ληστεύα, όταν
καύ οε τοπεκές ταραχές, κυρύως άπό την άποψη τΤις δεαχοπης τΖον χερσαύων δρόμων. Οε
ταραχές αύτές όφεύλονταν εετε στην άρνηση η την άπροθυμεα των υπόδουλων νά καταβά
λουν τούς φ ό ρ ο υ ς , ε ε τ ε σέ τοπεκά κενηματα,93

είτε σέ πολέμους των Τούρκων,94 εε

τε ακόμη στό δράση των Τουρκαλβανών.95 'Ωστόσο, ού Γάλλοε πρόξενου, εκτός άπό τά *0ρλωφεκά, δέν μνημονεύουν

τύς περεπτώσεες αύτές σάν εδεαύτερα ζημεογόνες γεά τό έμπό-

ρεό τους. Κε αυτό, γεατύ, εκτός άπό τό

ότε τό μεγαλύτερο μέρος του έμπορύου δεεξαγό-

ταν άπό τη θάλασσα, οε ταραχές όταν συνήθως βραχύχρονες καύ τοπεκά περεορεσμένες.
Δασμού καύ δεκαεώματα. "Ενας σημαντεκός άρνητεκός παράγοντας γεά την άνάπτυξη
--------- ------ — Γ~
τοΌ γαλλεχού έμπορύου σΐόν 'Ανατολό όταν ού ποεκελώνυμοε δασμού καύ τά δεκαεώματα,τά
όποΌα έπεβάλλονταν στά εύσαγόμενα καύ τά έξαγόμενα εμπορεύματα άπό τούς Τούρκους καύ
τούς Γάλλους προξένους. Βέβαεα τό πρόβλημα είναε ευρύ καύ εχεε ηδη άπασχολόσεε την
έρευνα. Πρόθεσό μας είναε έδΟ νά έπεσημάνουμε τά εδεαύτερα χαρακτηρυστεκά του γεά
την περεοχό του προξενεύου "Αρτας,
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Είδαμε εξετάζοντας τό είδος χαί τό ύψος των άμουβών των προξένων ’'Αρτας, δτυ
βασυκή πηγή τοί εΰσοδήματός τους ήταν τό προξενυχό (consulat),96 δηλ. 3% στήν άξία
ταϊν εμπορευμάτων που οΰ Γάλλου έμπορου η οΰ προστατευόμενου έφερναν άΐήν 'Αρτα η έπαυρναν άπό έκεί.'Η επυβάρυνση γυά τό γαλλυκό εμπόρυο άπό τό προξενυχό δεΓν ήταν ασή
μαντη. Τούς λίγους μ“ηνες π.χ. πού δ Deflandres άσκοίσε στην ’’Αρτα καθήκοντα προξένου
(1738-1739), εΰσέπραξε άπ<5 προξενυχό 635 πυάστρα καί 60 ασπρα.97 "Ετσυ οΰ έμπορου
της Μασσαλίας ζητούσαν τή μείωση του δυχαυώματος αυτοί), μέ τό έπυχείρημα δτυ ενα τέτουο μέτρο θά ωφελούσε τό γαλλυκό εμπόρυο της 'Ανατολές.98 Τά σχετυχά αιτήματα δμως
δέν υχανοπουηθηχαν, τουλάχυστο γυά την περυοχη της "Αρτας.
^

Σημαντυχό πλεονέκτημα γυά τά προξενείο "Αρτας ήταν η απαλλαγή άπό τά χότυμο|9

^σάν ενα είδος πρυμοδάτησης

γυά νά δυευχολυνθεί τά γαλλυχά έμπάρυο χαί η ναυτυλία

στήν περυοχή. Καί τά υδυο τά ΕΕΜ είχε αποδεχτεί τή σχοπυμότητα τοί μέτρου αυτοί.100
ΤΗταν λογυχό άλλωστε νά μη έπυμείνευ τά ΕΕΜ στην είσπραξη του χάτυμο, αφοί δεν έπυ.

βαρυνάταν με' χανε'να έξοδο γυά τά προξενείο "Αρτας, δπως έπυσημαίνεταυ άπό τάν πρόξε
νο J.Dubroca.101
Τά χαθεστώς αύτά ωστόσο φαίνεταυ νά δυαταράχτηχε μετά τά 1728.

*0 τάτε πρό

ξενος "Αρτας πληροφορήθηχε δτυ δ εύσπράχτορας του ΕΕΜ στή Γένοβα ζήτησε χοτυμο άπά
τάν Ήαπ. Pierre Guyot, δ οποίος είχε φορτώσευ στήν "Αρτα χαυ είχε πληρώσευ έχεί τά
προξενυχά. *0 J.Dubroca δυαμαρτυρήθηχε στάν συνάδελφό του της Γένοβας χαυ ζητησε να
γνωστοπουηθεί στάν εϋσπράχτορα του ΕΕΜ η έξαίρεση της "Αρτας άπά τά παραπάνω τέλος.
’Υπενθύμυσε άχάμη στάν Γάλλο πρόξενο στή Γένοβα τούς λόγους τής ευδυχης αυτής μεταχευ*
ρύσης, άναφέροντας μάλυστα δτυ παλαβότερα τό ΕΕΜ είχε έπυστρέψευ στάν χαπ.Antoine
Nicolety τά χρήματα πού είχε χρατήσευ δ τότε εύσπράχτορας στή Γένοβα.182
Οΰ δυαμαρτυρίες του προξένου "Αρτας προχάλεσαν τήν άμεση αντίδραση τοί ΕΕΜ,
τά οποίο έγραψε στάν Dubroca μέ έντονο ύφος χαί τον "παρακάλεσε” νά περυορίζεταυ μό
νο στά δυχά του καθήκοντα, έπυμένοντας δτυ ορθά ένήργησε δ εΰσπράκτορας στη Γένοβα^03
Φυσυκά τά θέμα έφτασε στον υπουργό Ναυτυχων de Maurepas, μετά άπά σχετυχή αναφορά
τοί Γάλλου έμπορου στή Γένοβα Guirard Rouveret.

’0 υπουργός απευθύνθηκε στάν Lebret

καί αυτός μέ τή σευρά του παραχάλεσε τό ΕΕΜ νά τοί γνωστοπουήσευ τούς λόγους ζΤ\ς ένέργευάς του αυτής, καθώς χαί τίς έντυπώσευς του άπά τήν παρέμβαση τοί υπουργοί,104
Φαίνεταυ πώς τελυχά έπυκράτησε η άποψη του ΕΕΜ. Αυτά προχύπτευ από έντολή του
ΕΕΜ πράς τάν πρόξενο "Αρτας, στίς 5.1.1737,105 δτυ δφείλευ νά εύσπράττευ χοτυμο άπά
τά πλοία πού δεν είχαν προορυσμό τή Γαλλία χαί νά έμβάζευ τό σχετυχά ποσό μέ έξαμηΙ^νυαίες χαταστάσευς στά ΕΕΜ. Μέ τήν απόφαση αυτή αναγκάστηκε νά συμμορφωθεί χαί δ μει^τέπευτα πρόξενος Boulle, ενώ παράλληλα ζητησε άπά το υπουργείο νά ΰσχύσευ τό παλαυό
χαθεστώς της απαλλαγής χσί προξενείου άπά τό χάτυμο.107 Τά δυάβομα του προξένου αύτοί
προχάλεσε πραγματυχά τήν υπουργυχή παρέμβαση. Μέ έπυστολη του τής 29.1.1740 δ υπουρ
γός de Maurepas άναχουνώνευ στάν Boulle δτυ έδωσε τίς άναγχαίες εντολές, ώστε νά έξαυρεθεί άπά τά χάτυμο τά προξενείο "Αρτας, σύμφωνα μέ δσα ίσχυαν παλαυότερα.108 Καί
πάλυ δμως η υπουργυχή παρέμβαση δέν στάθηκε ικανή νά μεταβάλευ τίς άποφάσευς του ΕΕΜ,
γυατί δ πρόξενος "Αρτας εξακολουθεί, χαί μετά τό 1740, νά άναφέρευ περυπτώσευς χα-
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Λτάνυων πού δέν πλήρωσαν κότυμο.i09 Εδναυ χαρακτηρυστυκό δτυ δ Boulle, έπί 6ΰο ολό
κληρα χρόνυα, δέν κατόρθωσε νά εύσπράξευ κότυμο άπό κανόνα γαλλυκό καράβυ. Δέν γνω
ρίζομε βέβαυα αν τό έπεδίωξε κάν. 'Ωστόσο, αναγκάζεται, νά δμολογόσευ *τόν αποτυχία
του καί προβάλλει, τό έπυχείρημα δτυ οί Γάλλου καπετάνυου δέν δόλωναν τόν πραγματυκό
τους προορυσμό* από δσο ήξερε, κανόνα καράβυ δεν είχε φύγει, στό δυάστημα αυτό μό προ
ορισμό υταλυκά η υσπανυκά λυμάνυα.110
*Η υπόθεση άνακυνεΕταυ γυά τελευταία φορά στά 1749. Τη χρονυά αυτή b Garcin,
έπυφορτυσμένος από τό ΕΕΜ γυά τόν είσπραξη τοΟ κότυμο στό Μάλτα, ζήτησε νά -εύσπράξευ
τό τόλος αύτό από τόν καπ. Rouy, πού είχε αγκυροβολήσει, στό Μάλτα γυά καραντίνα. Τό
καράβυ τοΕ καπετάνυου αύτοΰ είχε ναυλωθεΕ στόν "Αρτα από Γυαννυώτες εμπόρους με προορυσμό τη Μεσσήνη. Ου ναυλωτός

άρνόθηκαν νά πληρώσουν κότυμο, ύσχυρυζόμενου δτυ τούς

ίταν άγνωστο ακόμη καί τό δνομα του δασμοί* καί έπυμένοντας δτυ δεν οφείλουν τίποτε,
άφοϋ είχαν πληρώσευ στην "Αρτα δλες τυς ύποχρεώσευς τους. '0 πρόξενος "Αρτας, μό τόν
εύκαυρυα αυτό, έπυσημαίνευ καί πάλυ τούς κυνδύνους ?ού περυόκλευε γυά τη γαλλυκ,ή πα
ρουσία στόν περυοχη μυά παρόμουα απαίτηση.^11
Τόσο τά έπυχευρηματα του Boulle, δσο - κυρίως - δ αυξανόμενος άνταγωνυσμός
των άλλων Εύρωπαίων στόν περυοχό» έκαναν τό ΕΕΜ νά άναθεωρόσευ την απόφασή του καί
νά θυμηθεί, αν καί κάπως δψυμα, παλαυότερες έντολός τοΌ υπουργείου (τής 22.7.17421).
"Ετσυ άποφάσυσε νά μη εύσπράττευ κότυμο από τά γαλλυκά καράβυα πού φόρτωναν στόν"Αρτα. 'Υποχρεώθηκε άκόμη νά γρα'ψευ στόν Garcin στη Μάλτα, νά έπυστρεψευ δσα εύσέπραξε
άπό τούς καπ. Rouy καί Jean Blanc.
Μυά άλλη έπυβάρυνση γυά τό γαλλυκό έμπόρυο της "Αρτας όταν ου έκτακτες εισφο
Ου εισφορές αυτές έπυβάλλονταν άπό τόν πρόξε

νο, μετά άπό απόφαση της συνέλευσης τής παρουκίας, γυά νά καλύψουν δυάφορα έκτακτα

Γίζ

ρές, ου γνωστές άβαρίες (avaries) .-1-13

ξοδα. Τό πυό συνηθυσμένο άπό αυτά ίταν, στόν "Αρτα, η δαπάνη γυά τό σουλτανυκό βεράτυ τοΌ προξένου, απαραίτητη προϋπόθεση γυά τήν άναγνώρυσή του άπό τυς ταπυκές τουρκυκές άρχες. Τό οχετυκό έξοδο άνερχόταν, στά 1703, σε 225 πυάστρα* τά χρήματα αυτά
έπρεπε νά σταλοΌν στόν Γάλλο πρεσβευτή στήν Πύλη» δ δποΕος καί θά φρόντυζε γυά τήν
έκδοση τοή βερατυοΌ.3^ 1*
'Αλλά καί πολλές άλλες εύκαυρίες δεν ελευπαν γυά τήν έπυβολή έκτακτης εισφο
ράς, συχνά αρκετά σημαντυκης. "Ετσυ,στά 1705, δ πρόξενος G-Dubroca, μετά άπό άπόφί'ση τής συνέλευσης της παρουκίας (18.12.1705), άναγκάστηκε νά στείλευ είδυκό άγγελυαφόρο στόν Γάλλο πρεσβευτή» γυά νά παραπονεθεΕ γυά τη συμπερυφορά των τοπυκών άρχών
άπέναντυ στους Γάλλους. Τά έξοδα πού άπαυτήθηκαν έφτασαν στό ποσό των 400 πυάστρων.
Μέ

άλλη άπόφαση της παρουκίας, τής 26.12.1705, τό παραπάνω ποσό θά εύσπραττόταν,μέ

τό μορφή έκτακτης εισφοράς, άπό τά δύο πρώτα γαλλυκά καράβυα πού θά έφταναν στην πε
ριοχή» πράγμα πού συνάντησε έντονη άντίδραση άπό τόν καπ.Ιι.Audibert καί υποχρέωσε
τόν πρόξενο νά καταφύγευ στό ΕΕΜ καί στό ύπουργεΕο.
Τό ΕΕΜ ωστόσο δεν ένέκρυνε τήν απόφαση τής παρουκίας "Αρτας, γυά δυό λόγους:
γυά λόγους ουσίας, δτυ δηλ. τό ποσό τών 400 πυάστρων Τίταν ύπερβολυκό γυά ένα τέτουο
/
'
δυάβημα καί οπωσδήποτε δυσανάλογο μέ τό ΰψος τών συναλλαγών τών Γάλλων εμπόρων στόν
"Αρτα. "Επευτα, γυά λόγους τυπυκούς, γυατί δέν τηρήθηκε η νόμυμη δυαδυκασία καί η

απόφαση γεά τήν έπεβολή

t Tis

έκτακτης εύσφορδς λήφθηκε μέ ύπερβολε*ή σπουδή, άφοΌ μό

νο όχτώ ημέρες μεσολάβησαν άνάμεσα στύς δυο συνελεύσεες (τής 18 καύ 26.12.1705). "Αλ
λωστε, θά έπρεπε προηγουμένως τό ΕΕΜ νά έγκρύνεε τήν απόφαση, άπαραύτητη προϋπόθεση
γεά τήν εκτέλεσή της. Συνεστοϋσε λοεπόν στόν πρόξενο τ?ις "Αρτας να ακολούθου στό μέλ
λον τό νόμεμη δεαδεκασύα καύ παράλληλα δεκαεολογοΰσε τήν άρνηση τοΌ Audibert vd πλη-

1

ρώσεε τό μερύδεο πού το\) αναλογούσε (200 πεάστρα).116 *0 Dubroca ωστόσο έπέμενε στήν
άποψή του, μέ τό έπεχεύρημα ότε ή έπεβολή παρομοεων εεσφορών ήταν άναγκαύα, εδεαύτερα
στό προξενείο του, όπου δέν υπήρχε εεδεχό ταμεΧο γεά τήν κάλυψη παρόμοεων εξόδων, ό
πως στά παλαεότερα προξενεία.·116
Δέν γνωρύζομε ποεός τελεκά δεκαεώθηκε. Σημασία όμως έχεε έδώ, ότε οε έπεβα
ρύνσεες γεά τό γαλλεκό έμπόρεο χΤίς "Αρτας άπό τήν έπεβολή έκτακτων εεσφορών δέν ήταν
ασήμαντες καύ άποτελοΌσαν οπωσδήποτε άρνητεκό παράγοντά γεά τήν ανάπτυξή του. Εύναε
έπύσης σύγουρο πώς οε έπεβαρύνσεες αυτές δέν σταμάτησαν. Μεά μαρτυρύα τοϋ προξένου
J.Dubroca,στά 1726, έπετρέπεε νά συμπεράνουμε ότε σέ παρόμοεες περεπτώσεες ό πρόξε
νος "Αρτας ήταν ύποχρεωμε'νος νά καλύπτεε ό εδεος τύς σχετεκές

δαπάνες χαύ επεετα νά

εύσπράττεε τά άντύστοεχα ποσά,μέ τήν έπεβολή έκτακτης εεσφορδς, άπό τούς Γάλλους έμπόρους καύ τούς ξένους πού χρησεμοποεουσαν τή γαλλεκή σημαύα.117
Μεά άλλη έπεβάρυνση γεά τό γαλλεκό έμπόρεο ήταν οε δασμού πού εύσπράττονταν
άπό τά τουρκεκά τελωνεία, γνωστού ώς douane.118 Τό ύψος τους ανερχόταν σέ 3% στήν
άξύα τών έμπορευμάτων, σύμφωνα μέ τύς δεομολογήσεες.118

Φαύνεταε όμως πώς στήν "Αρ

τα, τουλάχεστο πρεν άπό τήν τοποθέτηση προξένου, τό ύψος των τελωνεεακών δασμών ξεπερνοΌσε αυτό πού καθόρεζαυ οε δεομολογήσεες. "Ετσε δ πρόξενος B.Garnier, σάν ένα άπό
τά πρώτα καθήκοντά του θεώρησε τήν ρύθμεση τοΌ θέματος.*120
1Αξεοσημεύωτη έπύσης είναε ή μαρτυρύα τού προξένου G.Dubroca, δ δπούος*άνέ%

φερε*/στό ΕΕΜ, ότε μετά άπό τύς ένέργεεες του πρεσβευτή καύ τήν Αποκατάσταση των σχέσεών του μέ τούς Τούρκους, οδ Τάλλοε δέν πληρώνουν δεόδεα καύ άλλα δεκαεώματα, εκτός
άπό τόν δασμό του 3%, σύμφωνα μέ τύς δεομολογήσεες.121 *Η μαρτυρύα αυτή μδς έπετρέπεε
νά υποθέσουμε ότε οε Τοϋρκοε, όταν μάλσστα οε σχέσεες τους μέ τούς Γάλλους όξύνονταν
σέ τοπεκό έπύπεδο, επέβαλλαν στό γαλλεκό έμπόρεο δεάφορες ποεκελώνυμες εεσφορές.122
Οε εεσφορές αυτές δέν άντέβαεναν τυπεκά στύς ρυθμύσεες των-δεομολογήσεων, άφοΌ δέν

|

δεαμόρφωναν πρός τά ανω τό 3% τών τελωνεεακών δασμών. Στήν ούσύα όμως άποτελοϋσαν σο-« ;
βαρές έπεβαρύνσεες γεά τό γαλλεκό έμπόρεο καύ έπομένως έναν άπό τούς άρνητεκούς παρά
γοντες γεά τήν ανάπτυξή του στήν "Αρτα. ’Επεπλέον, οε Γάλλοε έμποροε δέν μπορούσαν
νά τύς προβλέψουν έπακρεβώς, πράγμα πού δημεουργοϋσε άμφεβολύες καύ καχυποψύες. Καύ

■

αν οε έπεβαρύνσεες δέν ήταν τόσο σημαντεκές αυτές καθαυτές,τό κλύμα όμως πού δημεουρ-

-

γοϋσαν ήταν ένας οπωσδήποτε άνασταλτεκός παράγοντας γεά τήν άνάπτυξη του γαλλεκοε» έμπορύου της "Αρτας.
"Αλλες έπεβαρύνσεες στό έμπόρεο τών ξένων στήν "Αρτα, πού αφορούσαν καύ τούς
Γάλλους, όφεύλονταν στή συνήθη άπληστύα τών τοπεχών τουρκεκών αρχών καύ στή δύναμη
πού είχαν οε ΤοΌρκοε δεοεκητές νά έπεβάλλουν τή θέλησή τους. ΙΤαρόμοεα περύπτωση άνα-

ί

φέρεταε άπό τόν πρόξενο Βουΐΐβ,στά 1763.123 Συγκεκρεμένα, δ Σολεμάφ πασάς τών Γεαννύ- |

-135νων άπαυτοϋσε vex είσπράττευ καύ αυτός προξενυκό γυά τ<£ εμπορεύματα πού ξεφορτώνονταν
στόν περυοχη του.“Επευτα άπύ δυαταγό τοϋ πασδ, δ βοεβόδας “Αρτας ςότησε προξενυκό
άπό τούς Γάλλους καπ. Magy καύ Jourdan, γ l-cx τά εμπορεύματα πού έφερνα^ άπύ τ<5 Λυβόρνο
καύ τό Μεσσήνη· *0 Boulle δεν άντέδρασε άμεσα, γυατύ γνώρυζε τό δύναμη τοΌ πασα των
Γυαννύνων, δ οποίος μπορούσε νά βλάψει, πολύ τά γαλλυκά συμφέροντα απαγορεύοντας στους
“Ελληνες εμπόρους νά ναυλώνουν γαλλυκά καράβυα. 'Ωστόσο, δ Γάλλος πρόξενος υπέβαλε με"
έπυστολη του κάπουα παράπονα στόν Τοϋρκο πασά, άλλά δέν πόρε καμυά απάντηση. ’Απαυτόθηκε η μετάβαση τοϋ Γάλλου προξένου στά Γιάννενα, δπου, μετά από συζητησευς τρυων η
μερών, πεύστηκε δ Σολομόν πασάς νά απαλλάξει, τό γαλλυχό έμπόρυο από τύς υπερβολικές
άξυώσευς του. Κυ αύτό, τό στυγμό πού άπό τό μέτρο δεν εξαιρέθηκαν ούτε τά εμπορεύμα
τα τοϋ προξένου της Νεάπολης, δ δποϋος δέν τόλμησε κάν νά δυαμαρτυρηθεϋ.
'Αναφέρθηκαν εδω μόνο τά δυκαυώματα καύ ου δασμού, γυά τά όποϋα γύνεταυ υδυαύ*
τερος λόγος στύς πηγές μας. Εύναυ αυτονόητο βέβαυα, δτυ οί Γάλλου πού εμπορεύονταν
στόν περυοχη τοϋ προξενεύου της ’'Αρτας δέν απαλλάσσονταν άπό δυάφορα άλλα οίκονομυκά
βάρη (μπυντάτ καύ άγκυροβόλυο),' ούτε φυσυκά άπό τά συνηθυσμένα έξοδα (μεσυτυκά,ναϋλα,τέλη αποθήκευσής κλ.), τά δποϋα κατέβαλλαν οί συνάδελφού τους στύς άλλες σκάλες Ί -γ
της 'Ανατολής.
Σημαντικός άρνητυκός παράγοντας γυά τό γαλλυκό έμπόρυο όταν καύ οί απαγορεύ
σει,ς εξαγωγής γυά δρυσμένα βασυκά προύόντα, κυρύως γυά τό συτάρυ καύ την ξυλεύα. Ου
άπαγορεύσευς αυτές δφεύλονταν τόσο σέ γενυκότερες δυαταγές της Πύλης, πού ύσχυαν γυά
δλόκληρη την Αύτοχρατορύα,125 δσο καύ σέ άλλες των τοπυκων τουρκυκων άρχων, γυά δυάφορους λόγους.126 “Οταν θά γύνευ λόγος γυά τύς γαλλυκές εξαγωγές άπό την περυοχό του
προξενεύου μας, θά άναφερθοϋμε σέ παρόμουες άπαγορεύσευς.

*Εδω έπυσημαύνουμε μόνο την

άρνητυκό έπύδραση του παράγοντα αύτοΰ πάνω στό γαλλυκό έμπόρυο της “Αρτας.

**

Μυά άλλη δυσκολύα γυά τούς Γάλλους εμπόρους προερχόταν άπό τό στάση των ντόπυων.

έμπορων η παραγωγών, οί. δπουου άρνοϋνταν νά έκτελέσουν τύς συμφωνύες. Κατά τη

μαρτυρύα τοϋ άδελ?οϋ του προξένου Boulle, τοϋ Antoine,127

τό φαυνόμενο όταν αρκετά

συχνό. *Ως μέτρο προστασύας προτεύνεταυ άπό τόν υδυο η έκδοση σουλτανυκοϋ φυρμανυου,
μετά άπό σχετυκές ένέργευες τοϋ Γάλλου πρεσβευτή, τό δποϋο θά ύπαχρρωνε τούς ντόπυους
νά τηρούν τύς συμφωνύες τους. “Αν πυστέψουμε τόν Μαρσεγυέζο αυτόν έμπορο, τότε έχουμε
καύ έναν άλλο παράγοντα, του δπούου rt άρνητυκό έπύδραση στην ανάπτυξη τοϋ γαλλυκο 'ι
έμπορύου στην “Αρτα όταν σημαντυκό. Στό σημεϋο αύτό δμως θά ήθελα νά δυατυπώσω δρυσμένες έπυφυλάξευς ώς πρός τόν άκρύβευα της παραπάνω μαρτυρύας. Οί, έπυφυλάζευς μου
προε'ρχονταυ άπό τό γεγονός δτυ δέν άναφέρονταυ συγκεκρυμένα τέτουα έπευσόδυα, παρά
μόνο ένα* άλλωστε, δπως εύδαμε, οί τουρκυκές άρχές όταν ίδυαύτερα προσεχτυκές γυά τό
διαφύλαξη της πύστης στν^ συναλλαγές, πράγμα πού αποτελούσε βαοοκη προϋπόθεση γυά τήν
αύξηση.της έμπορυκης κύνησης, μέ ανάλογη αύξηση των εσόδων τους. *Από τόν άλλη μερυά,
τό μοναδυκό παρόμουο έπευσόδυο πού άναφέρευ δ πρόξενος Boulle (μάλλον τό υδυο επεΰσόδυο γενυκεύευ αύθαύρετα καύ δ αδελφός τοϋ προξένου, άν κρύνουμε άπό τύς ημερομηνύeS) δέν πεύθευ γυά τόν άκρύβευα τΤις μαρτυρύας. Συγκεκρυμένα, δ Γάλλος καπ.David είχε
πουλόοευ υφάσματα σέ “Ελληνες εμπόρους τοϋ Μεσολογγυοϋ, οί δποϋου σέ αντάλλαγμα θά
παρέδυδαν στόν Γάλλο καπετάνυο συτάρυ σέ 3-4 μόνες. Πραγματυκά οί "Ελληνες έμπορου

-136άρνήθηκαν να έκτελέσουν τή συμφωνία τους* ισχυρίζονταν δμως δτε πρώτος δ David είχε
παραβεάσεε τη συμφωνία, γεατί τα υφάσματα πού παρέδωσε δέν είχαν οΰτε τήν ποεότητα
ούτε τό χρώμα πού αυτή προέβλεπε.12Θ*0 πρόξενος τΤ\ς "Αρτας, δ όποΤ,ος άναφέρεε την ύ129
w
„
πόθεση στ<5 υπουργείο, άναγκάςεταε, έστω καί έμμεσα, νά παραδεχτεί οτε το δίκαεο ήταν
με τό μέρος των 'Ελλήνων, Πέρα άπό τ<5 παραπάνω περεστατεκό, δεν μπορούμε νά πούμε
δτε δεν υπήρξαν καί άλλες περεπτώσεες αθέτησης συμφωνεΰϊν* τέ έμπόρεο ποτέ δέν είναε
απαλλαγμένο άπό τέτοεα "ρίσκα",'Αλλωστε καί η έπαγρύπνηση των τουρκεκων άρχων στό
σημείο αυτί είναε μεά ασφαλής ένδεεξη. 'Οπωσδήποτε δμως δ ζημεά στύ γαλλεκύ' έμπόρεο
άπό τόν παράγοντα αύτάν δέν ήταν οΰτε κάτε τ<5 απρόβλεπτο οΰτε τέσο σημαντεκή, δσο
τουλάχεστο τήν παρουσεοίζε η παραπάνω αναφορά του Ant,Boulle.
Πολύ περεσσότερο ζημεογάνες γεά το γαλλεκά έμπάρεο ήταν οε έπεπτώσεες άπό
τήν τακτεκή των ίδεων των Γάλλων, Π δποία έκδηλώ'*εταε:μέ/αίίροθυμέα των εμπόρων καί
τΖ&ν καπετάνεων νά καταβάλουν τούς δασμούς καί τά δεκαεώματα καί τά μέσα πού μετέρχον"

ταε γεά νά τό πετύχουν* μέ τό λαθρεμπόρεο* μέ τες δεενέξεες καί τούς άθέμετους «νταγωνεσμούς μεταξύ τους* μέ τήν πδλετεέα δρεσμένων* μέ τή συμπερεφορά, τέλος, των ίδεων
των προξένων. Θά έξετάσουμε εδώ χωρεστά καθέναν άπό τούς παραπάνω παράγοντες.
’Αναφέρθηκε δτε τό μοναδεκό επίσημο έσοδο των προξένων της'Αρτας ήταν τό προξενεκό. Τό εύσόδημά τους μεεωνόταν πολύ, γεατί οί συμπατρεωτες τους έμπορου καί καπετάνεοε πολύ συχνά δέν πλήρωναν προξενεκό. ’Ανάλογα βέβαεα ήταν καί τά παράπονα των
προξένων πρός τό υπουργείο Ναυτεκών καί τό ΕΕΜ καί σχεδόν μόνεμο τό αίτημά τους νά
ληφθούν μέτρα, πού θά θεράπευαν ή τουλάχεστο θά περεόρεζαν τό κακό. *0 .τρωτός κείλας
πρόξενος 'Αρτας, δ Garnier, λίγους μήνες μετά τήν ανάληψη των καθηκόντων του, παραπονεύταε δτε δ καπ.ΜβΐΜβχι άρνοΰνταν νά πληριοσεε προξενεκό γεά δεάφορα προεόντα πού εί
χε φορτώσεε στην Πρέβεζα* κε αυτό,παρόλο πού ό Γάλλος καπετάνεος είχε εξυπηρετηθεί
εδεαίτερα άπό τόν πρόξενο της 'Αρτας.130 ’Επίσης οε καπ. M.Maget, J.Morel καί L.Audibert

δέν είχαν καταβάλεε στόν Garnier τό όφεελόμενο προξενεκό, συνολεκά 214 πεάστρα.

'Ετσε δ Γάλλος πρόξενος έκφράζεε τήν πεκρία του, γεατί οί συμπατρεωτες του καπετάνεοε
δέν σκέπτονταν τί δφεελαν στόν πρόξενό τους, δ οποίος υποβαλλόταν σέ τότες δαπάνες
καί κόπους γεά νά έξασφαλίσεε τήν ελευθερία τοΌ έμπορίου καί νά δεατηρήσεε τήν καλή
φήμη, της παροεκίας.1 31 Τό δεάβημα του Garnier πρός τόν ύπουργό Pontchartrain ανάγκασε
τό ΕΕΜ νά ΰποσχεθεΕ, δτε θά τεμωρήσεε τούς παραπάνω καπετάνεους καί θά τούς υποχρεώσει
νά έξοφλήσουν τήν όφεελή τους.132
Καί δ δεάδοχος τού Garnier,δ G.Dubroca, άντεμετώπεζε τό εδεο πρόβλημα.,Μόνο
στά 1706 τέσσερεες
οε

Γάλλου καπετάνεοε (οί Clement καί Auger άπό τό

St Tropez,

καί

d 1Antoine καί de Lang άπό τή Μασσαλία) άρνήθηκαν νά πληρώσουν προξενεκό.”Αν συνε-

χεζόταν αυτή η τακτεκή,

μή πληρώνουν δηλ. οε Γάλλοε ένα δεκαέωμα "sy legitime et

autorise", δ Dubroca ήταν υποχρεωμένος νά ζητήσεε μετάθεση.133 ’Ιδεαετερο ένδεαφέρον
παρουσεάζεε η αναφορά του εδεου προξένου, στά 1714,13t| ’Από αύτή πληροφορούμαστε έναν
άπό τούς τρόπους, ίσως τόν πεό συνηθεσμένο, πού χρησεμοποεοΌσαν οί Γάλλοε καπετάνεοε
γεά νά μή πληρώνουν προξενεκό, Γυγκεκρεμένα, ό καπ,Jean Pascon άπό τό Cassis είχε
φορτώσεε στη Μεσσήνη εμπορεύματα αξίας 40.000 σκούδων γεά λογαρεασμό 'Ελλήνων εμπό-

.4

-137ρων άπό τα Γυάννενα. 'Αντί δμως vci τ<£ ξεφορτώσευ στήν Πρέβεζα, τ<ί μεταφόρτωσε κοντά
στήν ακτή σέ μαούνες άπό τούς Παξούς καί μπήκε στό λυμάνυ άδευος. '0 Γάλλος πρόξενος
κάνει#’τώρα σαφείς προτάσευς: έκτός άπό τήν τυμωρυα τού καπετάνυου, ζητή νά υποχρεώνον
ται# τά γαλλυκά καράβυα πού θά φόρτωναν έμπορεύματα γι#ά λογαριασμό 'Ελλήνων έμπόρων
νά τά ξεφορτώνουν οέ κάπουο από τά λυμάνυα του προξενείου* έκεύ τά έμπορεύματα θά
δεσμεύονταν ως την έξόφληση δλων των σχετυκων δυκαυωμάτων άπό τούς Γυαννυωτες εμπό
ρους· Οέ Γάλλου καπετάνυου δεν θά έπρεπε γυά κανόνα
ρα, τούς Παξούς, τή Λευκάδα π τή Ζάκυνθο η ακόμη

λόγο νά ξεφορτώνουν στήν Κέρκυ

νάτ ' μεταφορτώνουν σέ καυκυα από

τά παραπάνω νησυά τά έμπορεύματα πού ανήκαν σέ "Ελληνες τής περυοχής τού προξενείου
"Αρτας. Οέ παραβάτες θά πλήρωναν οέ υδυου τά όφευλόμενα, ακόμη κυ αυξημένα.
Τήν έδυα τακτυκή ακολουθούσαν οέ Γάλλου καπετάνυου καί επί προξενείας τον)
Boulle. β0 πρόξενος αυτός άναφέρευ δύο τετουα περυστατυκά στά 1754 (κατόρθωσε νά πληροφορηθεύ μόνο τό δνομα τού καπ.Bernard Borel άπό τήν

Agde)135 καί άλλα δύο

στά

1755, χωρίς καί νά πληροφορηθεΰ τά ονόματα των καπετάνυων, τούς οποίους κάλυπταν οέ
Γυαννυωτες έμπορου.136 *0 Boulle προτείνευ νά ληφθούν τά έξης μέτρα: α) Νά ύπομνηστουν στούς Γάλλους καπετάνυους ου συνέπευες άπό τήν τακτυκή τους αυτή. β)'0 Γάλλος
πρόξενος στήν Κέρκυρα νά εέσπράττευ 2% προξενυκό* έτσυ οέ Γυαννυωτες έμπορου όέν θά
είχαν συμφέρον νά ξεφορτώνουν έκεΰ τά έμπορεύματά τους, γ) Νά γίνουν ένέργευες στήν
Πύλη, ώστε νά ΰποχρεώνονταυ ου "Ελληνες έμπορου νά καταβάλλουν προξενυκό, ακόμη κυ άν
δέν ξεφορτώνουν στά λυμάνυα τής περυοχής τού προξενείου* άλλωστε τή ρύθμυση αυτή τήν
προέβλεπε σχετυκό άρθρο των δυομολογήσεων τού 1673, στό οποίο έπρεπε νά υπαχθούν,
κατά τόν Boulle, καί οέ υπήκοου τοΐι σουλτάνου έμπορου, δ) Τέλος, άποτελεσματυκό μέ
τρο θά ήταν η άρνηση τής προστασίας άπό τούς κουρσάρους, τήν δποία έξασφάλυζαν στούς
"Ελληνες έμπόρους ου χρυστυανυκές σημαίες, άν δέν πλήρωναν προξενυκό.-137 ΠαράλλΜλα
*

δ πρόξενος αυτός έκαμε γνωστό δτυ βρήκε στά άρχεύα τού προξενείου παλαυότερα σουλτανυκά φυρμάνυα πού απαγόρευαν στούς "Ελληνες τήν παραπάνω τακτυκή’ αντίγραφα των φυρμανυων. αυτών έστευλε στόν Γάλλο πρεσβευτή

στήν Πύλη, ώστε αυτός νά πετύχευ τήν έκ

δοση ανάλογου φυρμανυού.3 36
Μετά τήν έπυτυχία τού Boulle νά όποχρεώσευ τόν καπ.Borel νάΛπληρώσευ 6 υδυος
τό δφευλόμενο προξενυκό, οέ "Ελληνες έμπορου έπυνόησαν άλλο τρόπο γυά τήν αποφυγή
του. Ετά σχετυκά έγγραφα τού φορτίου φερόταν ώς παραλήπτης κάπουος "Ελληνας τής Κέρ
κυρας, δ Νυκόλαος Χρήστου. *Από έκεύ μεταφορτώνονταν τά έμπορεύματα κανονυκά σέ έλληνυκά καυκυα, μέ αποστολέα τόν Χρήστου καί παραλήπτες "Ελληνες έμπόρους* τά καυκυα ξε
φόρτωναν στό Δέλβυνο καί άπό τά έμπορεύματα μεταφέρονταν άπό τή στερυά στά Γυάννε- .
να.139
I

'.Η τακτυκή των Γάλλων νά άποφεύγουν τό προξενυκό δταν μπορούσαν φαίνεταυ πώς
ήταν δ κανόνας. 'Ακόμη καί δ προξενυκός πράκτορας Galleigne, έγκαταστημένος ώς έμπο
ρος στή Βοστίτσα (:Αυγυο), δταν, στά 1765, είχε φορτώσευ συτάρυ στό Μεσολόγγυ καί τό
Δραγαμέστο (ι'Αστακός), άρνήθηκε νά καταβάλευ προξενυκό στόν πρόξενο "Αρτας Julien140
Γτό προξενείο "Αρτας έδυαίτερου λόγου ευνοούσαν τήν τακτυκή αυτή. Τά γαλλυκά καράβυα
μπορούσαν εύκολα νά ξεφορτώσουν σέ καπουον κολπίσκο άπό τίς εκτεταμένες άκτές του
προξενείου· άλλωστε, η έδρα τού προξενείου βρυσκόταν αρκετά μακρυά άπό τή θάλασσα.

-138*Από δσα άναφέρθηκαν, γίνεταυ φανερό δτυ ό ζημυά γυά τό γαλλυκό έμπόρυο όταν
σημαντυκό. Μπορεί πρός στυγμό τό έμπόρυο αυτό να ευνοούνταν, γυατί μεγάλωνε ό δγκος
του, Σέ τελευταία όμως ανάλυση, μείωνε τό κύρος καί καθιστούσε ανίσχυρες τίς ένέργευες τοΌ φυσυκοΌ προστάτη του, τοι> προξένου τ?|ς περυοχός.

*Από τόν άλλη μερυά, έ- ,

στρεφε τό δραστηριότητα του Γάλλου προξένου σέ άλλους τρόπους βυοπορυσμοΌ καί τοΌ
μείωνε έτσυ τά περυθώρυα καί τό δύναμη αντίστασης πρός τίς τουρκυκές αρχές μέ τίς
υπερβολυχές άπαυτησευς καί πρός τούς σκληρούς άνταγωνυστές τοΌ γαλλυκοΌ εμπορίου.
“Ετσυ, νομίζω δτυ μπορούμε μέ άσφάλευα νά κατατάξουμε τόν παράγοντα αυτόν άνάμεσα
σ ’έκείνους πού είχαν άρνητυκό επίδραση γυά τό έμπόρυο των Γάλλων στόν “Αρτα. 'Η ά
ποψη αύτη ένυσχύεταυ, αν ληφθεί υπόψη δτυ ωφελούνταν άπό τόν άποφυγό το\3 προξενυκοΌ
ού “Ελληνες έμπορου, ού σημαντυκότερου άνταγωνυστές τοΌ γαλλυκοΰ έμπορίου, ύδυαίτερα
στό δεύτερο μυσό του 18ου αύ.
Βέβαυα τό προξενυκό δέν όταν η μόνη υποχρέωση τόν οποία έπυζητουσαν νά άποI

φύγουν ου Γάλλου έμπορου καί καπετάνυου. ΙΙαράλληλα δέν πλόρωναν καί τίς άλλες έπββαρύνσευς, δπως τίς έκτακτες ευσφορές,ακόμη καί τούς τελωνευακούς δασμούς.11*1 Πυό πά
νω έπυσημάνθηκε η στάση τοι> καπ.L.Audibert, δ οποίος άρνηθηκε νά καταβάλευ την έκτα
κτη ευσφορά των 200 πυάστρων. ’Ανάλογες περυπτώσευς άναφέρονταυ καί άλλες.11*2 Τό γ ε 
γονός δτυ τά σχετυκά περυστατυκά είναυ λίγα καί δτυ περυορίζονταυ στό δυετία 17131714, δέν μας πείθευ δτυ μετά τό έτος αυτό η κατάσταση μεταβληθηκε. Τό πυθανότερο εύναυ δτυ ου πρόξενου ττ\ς “Αρτας δέν πληροφορούνταν δλες τίς περυπτώσευς, γυατί δεν
μπορούσαν νά έλέγξουν κάθε σημείο τοΌ προξενείου τοσς. “Αλλωστε ου μαρτυρημένες περυ
πτώσευς μό καταβολής του προξενυκου δέν άφοροΌσαν μόνο αύτό. Ούτε μποροίμε νά σκεφτοΰμε δτυ ου Γάλλου έμπορου μόνο τό προξενυκό άπέφευγαν νά πληρώσουν.

**
Συμπερασματυκά, η τακτυκό των Γάλλων έμπορων καί καπετάνυων νά αποφεύγουν νά

πληρώνουν τό προξενυκό καί τίς άλλες έπυβαρύνσευς ζημίωνε τό έμπόρυό τους στόν“Αρτα
καί άμεσα (στάση προξένων, φήμη το\3 έμπορίου) καί έμμεσα (ωφελώντας τούς άνταγωνυστές τους, ύδυαίτερα τούς “Ελληνες εμπόρους).
Τό λαθρεμπόρυο δεν απασχόλησε σχεδόν καθόλου τίς γαλλυκές προξενυκές αρχές
της “Αρτας. “Εχομε μόνο τό μαρτυρία τον) Boulle, τ.ό 1741, σύμφωνα μέ την οποία ό καπ.
Μ.David έκανε λαθρεμπόρυο στόν Πρέβεζα.11*3 'Ωστόσο δέν σημαίνευ, νομίζω, δτυ έλευπαν
ανάλογα κρούσματα, άφοί καί ου γεωγραφυκές συνθήκες όταν εύνουκές καί ού εύκαυρυες
δέν όταν λίγες, αλλά καί ένδυαφερόμενου νά ωφεληθούν άπό αύτό ύπόρχαν.11*1* “Αλλωστε
τό πρόβλημα απασχόλησε καί τό υδυο τό ΕΕΜ.11*3 “Εστω καί περυορυσμένο αν δεχτούμε τό
λαθρεμπόρυο των Γάλλων στόν περυοχό τοί προξενείου “Αρτας, ή ζημυά γυά τό γαλλυκό
έμπόρυο δέν θά όταν μυκρη. Μπορούμε νά τόν έντοπίσουμε κυρίως στόν άθέμυτο συναγωνυσμό γυά τίς τυμές, καθώς

στό νόθευση τϊϊς πουότητας των λαθραίων έμπορευμάτων,

πράγμα πού έβλαπτε τη φήμη τοΌ γαλλυκοΐί έμπορίου.
’Ακόμη τό γαλλυκό έμπόρυο τΤις “Αρτας ζημυωνόταν άπό τίς άντυδυκυες καί τούς
άνταγωνυσμούς των Γάλλων έμπόρων στίς δυάφορες περυοχές.

’Επυσημάνθηκαν ηδη ού σοβα

ρές δυαφωνίες άνάμεσα στόν πρόξενο ''Αρτας καί τούς ύποπροξένους της Πάτρας καί τΤις
Κέρκυρας. ‘Αξυόλογη στό σημείο αύτό εύναυ καί ή μαρτυρία τοΌ προσωρυνοΓ» προξένου
Pellissier, στά 1704. Σύμφωνα μέ άναφορά του πρός τό υπουργείο, μυά νέα έμπορυκύ έ-

-139ταίρεία είχε εγκατασταθεί στήν "Αρτα, τά Γιάννενα καί τή Λάρισα, μέ κύριους μέτοχους
τούς Merlet καί Soucheiron. βΗ εταιρεία αυτή είχε Αντιδράσει στήν απόφαση χο\> υπουρ
γείου νά υποχρεωθούν οί έμποροι τής Μασσαλίας καί τΤίς Τουλόν νά εμπορεύονται στην πε
ριοχή τοή προξενείου "Αρτας, για νά μπορεί έτσι νά μονοπωλεί τό γαλλικά εμπόριό τής
περιοχής.11*6
'Αλλά καί η πολιτεία δρισμένων Γάλλων έμπάρων τής "Αρτας είχεν αρνητική έπίδραση στήν εμπορική τους δραστηριότητα. ’Αξίζει νά μνημονευθεΣ ή σχετική μαρτυρία
τοι) προξε'νου J.Dubroca, τοά 1732, δτι τά τυχερά παιγνίδια ήταν σε έξαρση. *0 Γάλλος
πρόξενος αναφέρει δτι δχι λόγοι συμπατρΐωτες»·του έμποροι καί καπετάνιοι καταστράφη
καν, γιατί έχασαν στό παιγνίδι πολλά χρήματα καί χρόνο* θεωρεί τήν κατάσταση απαρά
δεκτη καί αντίθετη πρός τίς διαταγές του βασιλιά καί ζητά νά ληφθοίν αυστηρά με'τραΊ1*7
/ "Ολοι αυτού οι αρνητικοί παράγοντες πού αναλύθηκαν έδώ, καθώς καί άλλοι γιά
τούς οποίους θά γίνει ιδιαίτερος λόγος παρακάτω (εμπόριο προξένων,ανταγωνισμοί,πειI

*

ρατεία κλ.), προκαλουσαν αρκετές δυσκολίες στό γαλλικό έμπόριο τής "Αρτας. Οί δυσκο
λίες εμφανίστηκαν κυρίως στό δε'ύτερο μισό του αύώνα, οπότε τό γαλλικό έμπόριο τής ’Α 
νατολής περνούσε γενικότερη κρίση. Παρόλα αυτά, οί Γάλλοι έμποροι καί καπετάνιοι δέν
έπαψαν νά φτάνουν καί νά εμπορεύονται στήν περιοχή του προξενείου "Αρτας. Τά κέρδη
τους ήταν σημαντικά, ώστε νά μή χάνουν, δσες μειώσεις κι αν ύφίσταντο. ’0 περιφερεια
κός ρόλος τής οικονομίας τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καί οί εγγενείς αδυναμίες της
νά εκμεταλλευτεί τούς πόρους της σωστά μεταβάλλουν τήν 'Ανατολή σέ Αποικία των Ευρω
παίων.

γ) Γαλλικού έμπορικοί οίκοι
I k

Βέβαια στήν περιοχή τής "Αρτας δέν ποφατηρείται ή έμπορική κίνηση πού παρου
σίαζαν Αλλα προξενεία, όπως τής Σμύρνης ή τής Θεσσαλονίκης.

’Ασφαλώς, ούτε ή έκταση

καί η ικανότητα τής ντόπιας αγοράς γιά Απορρόφηση γαλλικών βιομηχανικών προϊόντων ή
άλλων ειδών, Αλλά ούτε καί οί έξαγωγικές δυνατότητες τής περιοχής ήταν τόσο μεγάλες,
ώστε νά δικαιολογούν μιά παρόμοια σύγκριση. ’Ανάλογος λοιπόν ήταν καί ο Αριθμός, η
διάρκεια ζωής καί ή οικονομική σημασία των γαλλικών εμπορικών οίκων τής περιοχής τοΐ)
προξενείου "Αρτας, καθώς καί η παρουσία Γάλλων έμπορων έγκαταστημένων εκεί..*1*6 Οί
έμποροι τοΌ κέντρου, τών διαφόρων ιταλικών πόλεων (Λιβόρνου,Γένοβας

κλ.) ή των άλ

λων προξενείων τής ’Ανατολής, καθώς καί οί γνωστοί έμπορικοί οίκοι τής Μασσαλίας (π.
χ. οί Roux) μείωναν τό κόστος χρησιμοποιώντας ντόπιους αντιπρόσωπους, παρά Αν ίδρυαν
στήν "Αρτα μόνιμες εμπορικές έγκαταστάσεις. ’Ωστόσο, κατά καιρούς έδρασαν εκεί Γάλλοι
έμποροι, είτε ατομικά είτε σέ μεγαλύτερους οικονομικούς σχηματισμούς.
'Αναφέραμε κιόλα£>τήν έταιρεία τών Simon Merlet καί Soucheiron, ή οποία είχε
έπεκταθεί, πιθανώς αμέσως μετά τήν ίδρυση τοΟ προξενείου, στήν "Αρτα, ατά Γιάννενα
καί στή Λάρισα. Μάλλον δμως έπρόκειτο γιά τυχοδιώκτες, παρά γιά σοβαρή εμπορική εγκα
τάσταση μέ μακροπρόθεσμες προοπτικές. Κατά τίς πληροφορίες τοά Pellissier, ό Merlet
είχε έκδιωχτεΣ από τόν Γάλλο πρόξενο τής Τύνιδας, γιατί είχε δημιουργήσει προβλήματα
στήν εκεί γαλλική παροικία. ‘Ακόμη 6 πρόξενοςυ"Αρτας εξέφραζε τόν φόβο δτι σκοπός τών

-moδύο συμπατριωτών του ήταν vci έφοδιάζουν τή ντόπια άγορά μέ λαθραία έμπορεύματα καί
ζητοϋσε νά παρθοϋν μέτρα εναντίον τους. Τά μέτρα -'.αυτά δέν χρειάστηκα^ τελικά, γιατί
ή εταιρεία των Merlet καί Soucheiron γρήγορα αύτοδιαλύθηχε.11*9
’Η πρώτη άξιόλογη γνωστή προσπάθεια Γάλλου εμπόρου στήν "Αρτα είνα*ι έκείνη
τοϋ George Aubert. Γιά την καταγωγή χαί τόν χρόνο της εγκατάστασής του δεν είναι τίποτε γνωστό. Γιά πρώτη φορά γίνεται μνεία τοί όνόματός του ατά 1704 (25 Σεπτ.), όταν
συνυπογράφει, ώς μάρτυρας κατάσταση εξόδων γιά λιποτάκτες.150 Τό καλοκαίρι τοΌ 1705
δ Aubert ήταν ό μόνος Γάλλος, έχτός άπό τόν πρόξενο G.Dubroca, πού ζοίσε στήν "Αρτα.
"Αλλου δύο, των όποιων δέν άναφέρονται τά ονόματα,151 είχαν αναγκαστεί νά φύγουν.'Ο
Aubert έμεινε, μόνο καιΓμόνο γιά νά ταχτοποιήσει ορισμένες υποθέσεις του.'Η σπουδαιότερη άπό αυτές ήταν νά εισπράξει τά χρήματα, τά οποία, όπως είδαμε, τοΌ είχε κλέψει,
κοντά στο Μέτσοβο κάποια συμμορία.152 Τελικά ό Γάλλος έμπορος εισέπραξε μόνο τά μέ
σα* τά υπόλοιπα τά κράτησε αυθαίρετα ό πασάς των Γιαννίνων.

,

*Η μερική αποτυχία του Aubert οφειλόταν, κατά τόν πρόξενο G.Dubroca, στ*ό ότι
δ Γάλλος έμπορος είχε ενεργήσει μόνος του καί όχι με'σω του προξενείου.-153

βΗ παρατή

ρηση αυτή του Γάλλου προξένου δείχνει χαί μιά φανερή δυσαρέσκεια."Ισως αύτό νά στάθη
κε αφορμή γιά την ένταση των δύο αυτών Γάλλων. βΟ πρόξενος, ενεργώντας φανερά κατά
τοΌ συμπατριώτη του έμπορου, θεωρεί δίκαιη τήν άποψη του Pellissier, ότι ό Aubert του
οφείλε 163 λίρες.151* Καί σε άλλη παρόμοια ευκαιρία δ Dubroca δικαιώνει τόν Pellis
sier, όταν αυτός ζητοΌσε άπό τόν άπό τόν Aubert

118 πιάστρα ώς προξενικό, γ;ά εμπο

ρεύματα πού είχαν φορτωθεί σέ βενετικό καράβι γιά λογαριασμό τΤις εταιρείας Merlet
χαί Soucheiron* ας σημειωθεί ότι δ Aubert

άρνοΰνταν νά πληρώσει προξενικό, μέ τό ε

πιχείρημα ότι τά εμπορεύματα είχαν φορτωθεί σέ ξένο καράβι. Τό αντεπιχείρημα ropk
Dubroca

στηριζόταν στήν άποψη ότι οι Γάλλοι όφειλαν προξενικό στον πρόξενό τΟυς,

άπό τήν προστασία του οποίου έπωφελοΌνται, άσχετα σέ ποιας εθνικότητας καράβι φορτώ
νουν τά εμπορεύματά τους.155
*0 Dubroca κατηγόρησε έπίσης τόν Aubert γιά ανικανότητα στη διαχείριση

των

υποθέσεων του χαί γιά άπιστία καί άθέτηση υποχρεώσεων* η κατηγορία στηριζόταν στό γε
γονός ότι σέ ένα χρόνο δ Τάλλος έμπορος αυτός είχε χάσει τίς 15.000 λ. άπό τις 40.000
τοΌ κεφαλαίου του κι άκόμη άρνοΌνταν νά δώσει λογαριασμό στούς συνεταίρους του. ΚατηγοροΌνταν άκόμη δ Aubert

σάν πράκτορας τοΌ τυχοδιώκτη Merlet.156 Παρόλα αυτά, ό

Γάλλος πρόξενος δέν διστάζει ούτε στιγμή νά προσφέρει τήν προστασέά του στόν συμπα
τριώτη του έμπορο, όταν αυτός ενοχλείται άπό τίς τουρκικές αρχές.157 Τελικά η σύγ
κρουση άνάμεσα στόν Dubroca

χαί τόν Aubert οδήγησε τόν τελευταίου^ αύτόν νά δηλώσει

μπροστά σέ μάρτυρες ότι θά άποσυρθεί στή Λάρισα, όπου χαί θά ζητήσει τήν προστασία
τοί "Αγγλου προξένου. O^Aubert φαίνεται ότι είχε ισχυρούς προστάτες* δ Dubroca

ά-

ναγκάζεται νά θέσει θέμα κύρους του προξένου, γιά νά επικρατήσει στή σύγκρουση μέ
τόν συμπατριώτη του
γιά τόν

αυτόν έμπορο. Αυτή είναι καί η τελευταία μνεία των πηγών μας

Aubert.153
"Αλλος Γάλλος έμπορος στήν περιοχή τοΌ προξενείου "Αρτας ήταν δ Pierre Rou-

ίβυά,άπό τήν Toulon.159

Συγκεκριμένη δραστηριότητα καί επιτυχίες η όχι του έμπορου

αύτου δέν μ&ς είναι γνωστές. 'Υποθέτουμε ωστόσο ότι δέν ξέφυγε άπό τόν γενικό κανόνα;

-141πουλοΧισε δηλ.ατούς ντδπυους εμπόρους γαλλυκά βυομηχανοκό προσόντα, κυρίως υφάσματα,
χαό άπουχυαχά χαύ αγόραζε έγχώρυα γεωργμχά προΰάντα,τά οποία εστελνε στιΐ Μασσαλία ft
άλλοΌ, είτε γυά λογαρυασμό του είτε γυά λογαρυασμό τοΐ) οίκου πού^Εκπροσωπούσε. Ου
πληροφορίες μας γυά τόν έμπορο αυτόν προέρχονταυ άποχλευστυκά άπό τήν αλληλογραφία
των προξένων ’'Αρτας καί άναφέρονταυ στό δραστηρυότητά του που είχε σχέση μέ τό δυοίχηση τοΐι προξενείου. 'Ετσυ πληροφορ°ύμαστε δτυ δ Roubaud ύπογράφευ στα 1737 ως μάρτυ
ρας κατάθεση Γάλλου καπετάνυου.166 'Επίσης δ ίδυος προσφέρεταυ νά βοηθόσευ στό δυοίχηση τοΌ προξενείου μετά τάν θάνατο το!) J.Dubroca’ δ τότε γραμματέας του προξενείου
Brun δέχεταυ με ευχαρίστηση τιΐν προσφορά του συμπατρυώτη του εμπόρου.161 'Ακόμη γνω
ρίζομε, δτυ δ Roubaud βρυσκόταν στόν 'Αρτα στίς 6.10.1738'* στίς 2*4 Δεκ.τοΌ ίδυου έ
τους μάλυστα έμενε στην προξενυκη κατουχία.162

Τελευταία μνεία γυ'αύτόν έχομε στίς

5.12.1739, δπότε δ Roubaud άναφέρεταυ ώς έμπορος εγκαταστημένος στόν 'Αρτα.163
’Ενδυαφέρον γυά τόν περυοχό της 'Αρτας εκδηλώθηκε, κατά τά δυάστημα της προξενείας του J.Dubroca, άπό έναν γνωστό έμπορυχό

οίκο της Μασσαλίας, των Roux, « δ-

ποΕος ανέπτυξε δραστηρυότητα αρκετά σημαντυκό, αν κρίνουμε από τίς δύο γνωστές απο
στολές χρημάτων από τούς Roux στιΐν 'Αρτα.1611

Τό ένδυαφέρον των μεγαλεμπόρων αύτων

γυά την περυοχό της 'Αρτας σημευώνεταυ μετά τό 1731. Ετά τέλη τός χρονυδς αυτής, ό
πρόξενος J.Dubroca, σέ έπυστολη του πρός τούς Roux, μέ τούς δποίους είχε φυλυχές σχέσευς, έχφράζευ την απορία του γυά τό γεγονός δτυ δέν έχουν δοσοληψίες μέ την περυοχό
τοΌ προξενείου του.165

Βέβαυα h δυατύπωση της απορίας αύτιϊς δέν έγυνε τυχαΕα, καί

πάντως δχυ άφυλοχερδως, άπό τον Γάλλο πρόξενο* ό δποΕος παράλληλα άναφέρευ καί τίς
δυνατότητες της περυοχης του.
Ου δραστηρυότητες τών Roux στην περυοχό της 'Αρτας συνδέεταυ μέ τόν παρουσία
έχεΕ τοΌ Γάλλου εμπόρου καί καπετάνυου Icard,δ δποΰος, κατά τόν Dubroca,?Wav ”δημυούρ·
γημα των Roux” . *0 Icard πρέπευ νά εγκαταστάθηκε στην 'Αρτα μέσα στά 1732, η τό ένωρίτερο τό 1731.166

Φαίνεταυ ακόμη πώς ?1ταυ δραστόρυος καί ίκαυός, γυατί σύντομα κα

τόρθωσε νά πουλησευ σημαντυκό. ποσότητα άπό εμπορεύματα πού του είχε στείλευ ό οίκος
τΤις Μασσαλίας των Bretous et Guitton.167 f0 Icard είχε πάευ, την ανουξη τοΤ) 1732, στη
Γαλλία* έκεΕ θά συναντούσε προσωπυκά τούς Roux καί θά τούς έξέθετε τίς προοπτυκές
καί τίς δυνατότητες πού παρουσίαζε γυά τό γαλλυκό έμπόρυο η περυοχό τΤ\ς 'Αρτας.166
Φαίνεταυ ακόμη πώς δ Icard όταν καλός γνώστης της παραπάνω περυοχης καί ού πληροφο
ρίες πού θά μπ'ορουσε νά δώσευ στούς Roux έπρεπε, κατά τόν Dubroca, νά θεωρηθούν άκρύβεις καί έγκυρες.

’Αλλά καί ου ευσηγησευς του συνέφερε νά γίνουν

Icard όταν άφοσυωμένος’ γυά χάρη τών Roux

δεκτές, γυατί δ

δέν είχε ακόμη άποδεχτεΕ συμφέρουσες προ-

τάσευ άλλων οίκων, οΰ δποΕου ήθελαν νά του αναθέσουν τη δυεύθυνση των έμπορυκων τους
υποθέσεων στην περυοχό* ^ ς

ύποθέαευς αυτές χευρυζόταν παλαυότερα ό G.Aubert.166 Ου

Roux χρησυμοπουησαν τελυχά τόν Icard

γυά τίς ύποθέσευς τους στόν 'Αρτα.

Τό ένδυαφέρον των Roux γυά τόν περυοχό κράτησε πάνω άπό 15 χρόνυα.

’Η δραστη-

ρυότητά τους στόν 'Αρτα πρέπευ νά σταμάτησε μετά τό 1749. Τό χρονυά αύτη δ πρόξενος
Boulle άρνεΕταυ προσφορά του έμπορυκοΐι αύτοΕ οίκου γυά συνεργασία, έχοντας άποφασίσευ
νά έχμεταλλεύεταυ προσωπυκά τό λυγοστό, κατά τόν χαρακτηρυσμό του, έμπόρυο τ?ΐς περυοχΤις.170

1

-142Κατά τ<5 δενίτερο μυσό τοΧι 18ου αύ. τό γαλλυκδ έμπύρυο στήν::περμοχι1 τί\ς “Αρτας
είχε μευωθεΐ. “Αλλωστε άποτελοΐισε, όπως θά δοΌμε, άποχλευστυχά προυάμμο τοΐ) προξένου
Boulle. "Ετσυ η έγκατάσταση νέων Γάλλων εμπόρων στήν "Αρτα δέν άφηνε μεγάλα περυθώρυα κέρδους.
'Ωστόσο, κατά τό 1760, εκδηλώθηκε τό ένδυαφέρον κάπουου Γάλλου επυχευρηματία
νά έγκατασταθεί στήν περυοχή· Πρόκευταυ γυά τόν Louis Badin

άπό τήν πάλη Antibes.

Αυτός, πρίν από τό 1760, είχε στόν Τάραντα βυομηχανία χυμοΌ γλυκόρρυζας. "Ομως η αύ
ξηση τής τυμης της πρώτης ύλης, καθώς καί τά ύψηλά τέλη εξαγωγής τά οποία έπρεπε νά
καταβάλλει έκεί, υποχρέωσαν τον Badin νά έγκαταστήσευ τήν έπυχείρησή του σέ άλλο μέ
ρος. Σάν πυό κατάλληλο θεωρήθηκε ή περυοχή τοΟ προξενείου τής "Αρτας, δπου τό φυτό,
που έδυνε τη ρίζα του γυά τήν παρασκευή τοΰ χυμοΰ, υπήρχε άφθονο.

"Επρεπε δμως προη

γουμένως δ Γάλλος έπυχευρηματίας νά πάρευ τή συγκατάθεση του Boulle, δ δποίος είχε
τό άποκλευστυκό δυκαίωμα νά έμπορεύεταυ στήν περυοχή.

»
Δεν γνωρίζομε πότε άκρυβως έγυναν ου σχετυκές συνεννοήσευς τοΰ Badin μέ*τόν

πρόξενο της "Αρτας, ούτε μέ πουά ανταλλάγματα, άν υπήρξαν, έξασφαλίστηκε η συγκατά
θεση του τελευταίου. Πάντως δ Boulle άνέφερε στο υπουργείο δτυ δέν είχε αντίρρηση
γυά τήν εγκατάσταση τοΰ Badin στήν περυοχη τής "Αρτας, άφοΰ βέβαυα μυά παρόμουα έπυχείρηση δέν έβλαπτε καθόλου τά δυκά του συμφέροντα, μέ τον δρο δτυ δ Badin

δέν θά

έπεξέτευνε τή δράση του στό έμπόρυο όπουουδηποτε άλλου προυόντος. ’Επυστολή με τό
υδυο πνεΰμα είχε άπευθύνευ δ πρόξενος "Αρτας καί πρός τό ΕΕΜ.-171 '0 υπουργός
ryer

N.Ber-

έδωσε πραγματυκά την έγκρυσή του στό ΕΕΜ νά προχωρήσευ3 αν καί τό τελευταίο αυ

τό θεωρεί σκόπυμη τή χορήγηση της απαραίτητης αδευας στόν .Badin.1 72 "Ετσυ τό ΕΕΜ, ά 
φοΰ έξέτασε τό αίτημα, χορήγησε στόν Badin. τή σχετυκή αδευα, χωρίς μάλυστα νά ζητή“
» **
σευ τήνίπροβλεπόμενη εγγύηση, έχοντας άμεση γνώση της σοβαρότητας τοΰ Γάλλου επυχευρηματία.173
'0 Badin λουπόν έγκατέστησε τήν έπυχείρησή του στή βενετοκρατούμενη περυοχή
τής Βόνυτσας.171* "Ενα ναπολυτάνυκο καράβυ, πού εργαζόταν άποκλευστυκά γ υ ’αύτόν, με
τέφερε τήν πρώτη ύλη άπό τήν περυοχή τής "Αρτας.-175 ’Η περυοχή τής Βόνυτσας έπυλέχτηκε σάν έδρα τής έπυχείρησης, γυατί έκεί μπορούσε πυό εύκολα νά προμηθευτεί δ Ba
din τά καυσόξυλα πού ήταν απαραίτητα γυά τήν παρασκευή τοΰ προυόντος του.17^
Δεν γνωρίζομε ούτε τή δυάρκευα τής παραμονής τοΰ Badin στήν περυοχή ούτε τόν
κύκλο των έργασυων του.'Η περίπτωσή του δμως ένδυαφερευ υδυαίτερα. "Αν βέβαυα δέν α 
ποτελεί ένα μεμονωμένο καί τυχαίο περυστατυκό, δίνευ μυά έντελως νέα δυάσταση στήν
οίκονομυκή παρουσίά των Γάλλων στήν περυοχή μας, κατά τό δεύτερο μυσό τοΰ 18ου αΰ.
*0 Γάλλος έμπορος τώρα άρχίζευ νά γυνεταυ συνθετότερος έπυχευρηματίας* δεν άρκείταυ
μόνο στό κέρδος πού άποκ$μυζε άπό τή δυακίνηση τής έγχώρυας παραγωγής, άλλα βλέπευ
περυθώρυα ουκονομυκής δράσης στόν μετασχηματυσμό καί τήν παραπέρα έκμετάλλευση των
εγχώρυων πόρων. Καί τό περυστατυκό αυτό νομίζομε δτυ δέν είναυ τυχαίο. Στό πρόβλημα
θά χρευαστεί νά έπανέλθουμε λίγο παρακάτω, δταν θά εξετάζουμε τήν περίπτωση Mongirod.
Κατά τήν τελευταία είκοσαετία τής περυόδου πού μ3ς ένδυαφέρευ,φαίνεταυ δτυ
είχε στήν "Αρτα1υδυαίτερα ουκονομυκά συμφέροντα δ Jean Francois Lasalle.177 Δέν γνω
ρίζομε αν αυτός ήταν προσωπυηά έγκαταστημένος στήν "Αρτα. Τό πυθανότερο, ήταν μέτο-
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τοΟ Lasalle, τό ΕΕΜ αποφάσισε νά χορηγόσει άδεια παραμονές στόν Άρτα^στόν Est.Boyle
Maisre, πού θά πόγαινε έκεΕ ώς Αντιπρόσωπος (commis) του οίκου Julien.*78 'Ο Lasalle
ύπέβαλε επίσης, στ(ί 1780, υπόμνημα πρός τό ΕΕΜ, μέ τό όποιο ζητοΌσε να δοθεί όδευα*
διευθυντή (certificat de regisseur) του έμποριχοΕ οίκου τ?\ς 'Αρτας στόν N.Roque,*78
δ δποΕος ηδη βρισκόταν έχεΕ από καιρό. βΑχόμη παραχάλεσε τό ΕΕΜ να υποβάλει τό παρα
πάνω υπόμνημα στόν υπουργό των Ναυτικών, μαζί μέ εύνοίχό είσόγηση. Τό ΕΕΜ πραγματικά
Αποφάσισε νά ίχανοποιόσει καί τά δύο σκέλη χΥ\ς αίτησης τοΕ Lasalle.*®0 Τό παραπάνω
υπόμνημα τοΟ Lasalle δέν μδς είναι γνωστό στίς λεπτομέρειές του. Μδλλον έπρόχειτο
γιά αίτηση Απαλλαγές από την υποχρέωση τΐϊς έγγυοδοσόας. Αυτό προκύπτει από σχετικό έπιστολό τοΌ υπουργοΰ de Sartinef

ό δποΕος έδωσε τήν έγκρισό του γιά τό χορόγηση τός

άδειας διευθυντή στόν Roque, μέ τόν δρο δμως ότι θά τηρηθοΕν ού νόμιμες διαδικασία
ες.*81

Τελικά η άδεια δόθηκε στόν Roque, άφοΌ τό ΕΕΜ δέχτηκε τό σχετικό εγγύησή από

*

τόν Lasalle.*82

Σοβαρότερη προσπάθεια γιά εγκατάσταση έμπορικοΟ οίχου στόν 'Αρτα, μέ φιλόδοξα σχέδια καί ευοίωνες προοπτικές, άναλάφτηκε από τόν Fran$ois Mongirod, έμπορο άπό
τό Λυόν. Παρόλο πού η περίπτωση άναφέρεται στό χρονικό διάστημα 1754-1758, θεώρησα
καλό νά τόν κατατάξω ξεχωριστά καί έξω άπό τό χρονικό της σειρά, έξαιτίας τ?ις ιδιαι
τερότητας πού παρουσιάζει.
Βασικό επιδίωξη τοΌ Mongirod όταν νά διοχετεύσει στόν αγορά τός 'Αρτας δαμα
σκηνά ύφάσματα,πού είχαν μεγάλη ζότηση, καί άφηναν σημαντικό κέρδος. Τά πιό γνωστά δα
μασκηνά όταν τ?ις Βενετίας. Στό. Λυόν δμως είχαν βρεΕ τρόπο νά κατασκευάζουν άπομιμόσεις των βενετικών, χαί έτσι τό δφελος άπό τόν προώθηση των υφασμάτων αυτών θά όταν
^ Θ3
διπλό: τό σημαντικό κέρδος καί τό σπάσιμο τοΈ μονοπώλιου τοΌ βενετικού εμπορεύματος.
'0 Mongirod καί δ συνεταΕρος του Leonard Deliege έφτασαν στήν 'Αρτα τό φθι
νόπωρο τοΙ> 1754. 'Ασφαλώς δ έμπορος άπό τό Λυόν συναντόθηκε στόν *Αρτα με τόν πρόξενο
Boulle, στόν δποΕο καί έξέθεσε τά σχέδιά του. *0 τελευταΕος αυτός ύποσχέθηχε δτι θά
χρησιμοποιόσει δλη την έπιρροό καί τό κύρος του, για νά προτιμάσσυν οι ντόπιοι τά
νέα γαλλικά δαμασκηνά. Παράλληλα δ Boulle σύστησε τόν Mongirod στόν άντιπρόσωπό του
•
»
.
184
στά Γιάννενα, μέ τό ρητό έντολό νά προωθάσεί στό γιαννιώτικη άγορά τά νέα ύφάσματα.
Οι ενέργειες αυτές τοΌ προξένου της 'Αρτας δεν όταν άντίθετες μέ τό προνόμιο
τΤις Αποκλειστικότητας πού είχε γιά την περιοχό.

*0 Boulle είχε έλθει σέ συμφωνία μέ

τόν Mongirod, κατά τόν δποία δ πρώτος έκχωροΟσε στόν δεύτερο τά εμπορικά του πρ'ουόμια
γιά μιά εξαετία. '0 Γάλλος πρόξενος πείστηκε, δπως αναφέρει, δτι δ συμπατριώτης του
έμπορος όταν σέ θέση νά άξιοποιησει καλύτερα τίς δυνατότητες πού προσέφερε η περιοχή,
γιατί δ Mongirod άνΤικε σέ^\νωστό εταιρεία τΤίs Λυόν καί επιπλέον είχε ίσχυρούς φίλους
στό Μασσαλία.^85

"Από τόν άλλη μεριά, ό προώθηση των γαλλικών δαμασκηνών καί άλλων

πολυτελών υφασμάτων άπό τίς βιομηχανίες τΓις Λυόν θά εξυπηρετούσε καί γενικότερα εθνι
κά συμφέροντα, αφοί) τόν έποχό αύτά, δπως είναι γνωστό, η υφαντουργία όταν ό χυριότερη εξαγωγικό βιομηχανία τΤ\ς Γαλλίας.

"Ακόμη, γιά τό μεγαλύτερη κατανάλωση τών γαλλι

κών υφασμάτων, δ Boulle θεώρησε καλό νά έκχωρόσει τά εμπορικά του προνόμια στό σύνο-
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xTjs ''Αρτας παραχώρησε στόν Mongirod τ<5 μυσό προξενυκό γυά τα εμπορεύματα πού έφερναν
από τό Μεσσήνη τά γαλλυκά καράβυα η γυά έκείνα πού προορίζονταν γυά Γάλλους έμπόρους·
'Επίσης μείωσε τό προξενυκό γυά τά υφάσματα, δρίςοντάς το σέ 1/4% γυά τά μεταξωτά καί
σε 1/8% γυά τά χρυσοπουκυλτα καί άργυροπουκυλτα,186

Δεν γνωρίζομε με' άκρυ-

υ

βευα τί είδους καί πόσα οφέλη θά είχε δ Boulle άπό τό συμφωνία του μέ τόν Mongirod*
γυά νά προβεί δμως σέ τόσες παραχωρήσεις θά πρέπευ νά όταν σημαντυκά.187
*Η έμπορυκη δράση του Mongirod

στην περυοχό του προξενείου της "Αρτας αρχυσε

τόν υδυα κυόλας χρονυά (1754). β0 έμπορος αυτός έφερε στά Γυάννενα, δταν όλθε άπό τη
Γαλλία, πέντε μεγάλα κυβώτυα μέ μεταξωτά καί αλλα πολυτελή υφάσματα.^88 "Ως την 19.
12.1754 είχε πουληθεί ένα μέρος άπό τά εμπορεύματα αυτά, αξίας 35.000 φράγκων. Τό
κέρδος στόν άρχη όταν μυκρό, γυατί δίνονταν σέ χαμηλό τυμη καί μέ μεγάλη προθεσμία,
πράγμα πού δείχνει, σωστή δργάνωοο καί μακρόπνοα σχέδυα στόν έπυχείρηση δυείσδυσης
των γαλλυκων δαμασκηνών στην ηπευρωτυκη άγορά.

'■

r

Βέβαυα τά σχέδυα τοΌ Mongirod όταν περυσσότερο φυλόδοξα καί δέν περυορίζονταν
μόνο στό μυκρη άγορά "Αρτας-Γυαννίνων,10 Γάλλος, έμπορος είχε πάευ καί στην Κωνσταντυνούπολη δείγματα, τά δποία φαίνεταυ δτυ υκανοποίησαν τούς εκεί έμπορους. Δέν περυορυζόταν εξάλλου στην προώθηση μόνο των γαλλυκων υφασμάτων πολυτελείας. *Απέβλεπε καί
στην άφαίρεση της άποκλευστυκότητας πού είχαν ου Βενετοί. "Οπως είναυ γνωστό, αυτοί
αγόραζαν δλα τά κόκκυνα βαμβακερά νήματα της περυοχόδ τοΌ Τυρνάβου. Πράγματι, δ Mon
girod, τό φθυνόπωρο του 1755, πήγε στόν Υύρναβο καί πέτυχε νά άγοράσευ μία άξυόλογη
παρτίδα άπό τά νήματα αυτά, πού τά .προόρυζε γυά τούς υφαντουργούς τΤις Λυόν.188

"Etou

ου προοπτυκές της νέας έταυρείας δυαγράφονταν έλπυδοφόρες.
Τό υπουργείο Ναυτυκων ένέκρυνε τό συμφωνία Mongirod-Boulle, μέ έπυστολό1*του
τ?ίς 16.6.1755, έπυσημαίνοντας δμως δτυ η σχετυκό αδευα γυά τόν παραμονή του Mongirod
στόν "Αρτα άνΤίκε στην άρμοδυότητα τοΌ ΕΕΜ.^88 Την άδευα αύτη θά τη ζητοίσε προσωπυκά
δ Γάλλος έμπορος άπό τό ΕΕΜ, δταν θά πηγαυνε στη Γαλλία.'18'1

Στό μεταξύ δ Boulle, μέ

επυστολό του προς τό ΕΕΜ,·182 έξέθετε τά ττί.ς συμφωνίας του μέ τόν Mongirod καί εΰσηγοίνταν νά χορηγηθεί στόν ένδυαφερόμενο ό άπαυτούμενη αδευα. Βέβαυα δ πρόξενος τός
"Αρτας δέν παρέλευπε νά τονίσευ δτυ η αδευα αυτό θά έπρεπε.νά ύσχύευ μόνο γυά έξυ
χρόνυα, δσο δηλ.δυαρκοίσε η συμφωνία, μέ δυκαίωμα ανανέωσης εφόσον θά παρατευνόταν
η συνεργασία του μέ τόν Mongirod. Τό ΕΕΜ, τό δποίο έβλεπε δτυ ού έπυχευρησευς του εμ
πόρου άπό τό.Λυόν θά είχαν γενυκότερες θετυκές

έπυπτώσευς, η τουλάχυστο δέν θά έ

βλαπταν, τά δυκά του συμφέροντα, δέν είχε άντίρρηση νά χορηγηθεί η σχετυκό αδευα παρα
μονής. 'Υπέβαλε λουπόν εΰνοίκη είσηγηση στόν ύπουργό Machault,

δ δποίσς καί τόν ένέ-

χρι,νε.193
'Ωστόσο δ έπερχόμενος έπταετός πόλεμος (1756-1763) καί πρίν άπό αυτόν οΰ δυάφορες φόμες γυά έπυκευμευη έναρξό του

άνέκοψαν τη όραστηρυότητα τ?\ς έταυρείας του

Mongirod, τόε οποίας ου υποθέσευς δέν πόγαυναν καλά άπό τά τέλη κυόλας τοΌ 1755.181*
*Η νέα αυτό κατάσταση καί οί δχυ καί τόσο αίσυόδοξες προοπτυκές τΤις έταυρείας του έ
καναν τόν Mongirod νά μό βυάζεταυ νά πάρευ τόν αδευα εγκατάστασης στόν "Αρτα, ενω
βρυσκόταν στη Μασσαλία, υσως στίς αρχές τοΐϊ 1756.185<0 Boulle πληροφορηθηκε δτυ ό
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αρχυσαν νά λυγοστεύουν. Λίγα πράγματα περίμενε πυά άπά τή συμφωνία του μεΓ τόν Mongi
rod*197

ι
Ου έλπίδες αύτές δμως αναπτερώθηκαν στά τέλη τού 1757. βΟ Mongirod είχε άνα-

πτύξευ στον Boulle ένα νέο μεγαλεπήβολο σχέδυο, τό οποίο θά μετέβαλλε τήν δψη της
περυοχής τού προξενείου τΤις “Αρτας. Συγκεκρυμε'να, ή περυοχή αύτή είχε έπυλεγεί άπά
τάν Mongirod γυά τη δημυουργία μεγάλης έπυχείρησης μεταξοκαλλυέργευας. Σύμφωνα μέ τά
σχέδυα, θά δημυουργούνταν μυά μεγάλη μετοχυκή έταυρεία* ου μέτοχου είχαν κυάλας βρε
θεί καί ήταν ετουμου νά χρηματοδοτήσουν τήν επυχείρηση. Προεξοφλούνταν άκόμη καί ή
συγκατάθεση της Πύλης,γυατο τά κέρδος της θά ήταν σημαντυκά. *0 Mongirod
γεμυσευ την περυοχή τΤις “Αρτας μέ μουρυές
campagnes

qui leur

σκόπευε νά

("plantation generale de mouriers dans les

sont propres"), οί οποίες σέ 6-7 χρόνυα θά είχαν αναπτυχθεί αρ

κετά , ώστε νά μπορούν νά δυαθρέψουν σημαντυκή ποσότητα από μεταξοσκώληκες.

*Η έταυ-

ρεία θά χορηγοΰοε τόν μεταξόσπορο καί θά συγκέντρωνε τά κουκούλυα σέ καλή τυμή, μέ
την υποχρέωση των παραγωγών νά τά πουλουν μόνο σ'αύτή. Θά γυνόταν παράλληλα συμφωνία
μέ τήν Πύλη γυά πενήντα ή καί πυό πολλά χρόνυα" στό χρονυκό αύτό δυάστημα η έταυρεία
θά πλήρωνε στήν Πύλη καί στούς υδυοκτήτες τής περυοχής δ,τυ είσέπρατταν μέχρυ τότε
άπό κάθε είδους τέλη καί δασμούς. Μέ τόν τρόπο αύτό, η έταυρεία θά είχε τήν περυοχή
στήν απόλυτη δυκαυοδοσία της" θά δυόρυζε έκείνη τόν βοεβόδα καί θά φρόντυζε ή ίδυα
γυά τήν έπυβολή τής τάξης στήν περυοχή.
Μέ ένα τέτουο σχέδυο, αν πραγματοπουούνταν, θά έλευπαν οί καταπυέσευς των
Τούρκων. “Ετσυ ου κάτουκου, οί οποίου είχαν αναγκαστεί νά έκπατρυστουν, θά
έπέστρεφαν στά χωρυά τους καί θά μετέβαλλαν^ τήν περυοχή, άπό ακατοίκητη σχεδόν κρςί
έρημη, σέ "un jardin d fabondance, un petit tresor de production, une population hom breuse vivant heureusement..

Μέ τόν τρόπο αυτόν ή νέα έταυρεία θά εξασφάλιζε α 

φθονα καί φτηνά έργατυκά χέρυα. Γυά τήν πραγματοποίηση μάλυστα τού μέρους των σχεδίων,
πού αφορούσε τήν έπυστροφή των κατοίκων στίς εστίες τους, δ Boulle είχε επαφές μέ
δυάφορους ντόπυους παράγοντες. '0 Γάλλος πρόξενος τούς ανέπτυξε κάπουο σχέδυο, τό ο
ποίο κατά τή γνώμη του θά δυευκόλυνε τά πράγματα: νά άναλάβουν ου ίδυου τή δυοίκηση
τής έπαρχίας καί τήν είσπραξη

του χαρατσυοΰ. *Η πρόιαση δμως αύτή τού Boulle δέν

βρήκε πρόσφορο έδαφος, γυατί οί ντόπυου ήταν δυασπασμένου σέ δυάφορες ομάδες, μέ κα
χυποψία δ ένας γυά τόν άλλο.
*Η έπυτυχία πάλυ των σχεδίων του Mongirod θά έδυνε στούς Γάλλους τήν άποκλευστυκότητα στήν εξαγωγή συταρυού καί άλλων τροϋόντων καί θά καθυστούσε εύκολη τή συστηματυκή εκμετάλλευση τής ναυπηγέσυμης ξυλείας τού Λούρου, κατά τό πρότυπο των Βέ
νετων στό Βουθρωτό καί τήΟ Κέρκυρα. *0 Boulle θεωρούσε πραγματοπουήσυμα τά σχέδυα τού
Mongirod, μέ τίς εξής προυποθέσευς: α) νά ληφθούν προληπτυκά μέτρα γυά τήν αποφυγή
των κυνδύνων άπό τό άνθυγυευνό κλίμα, β) νά τακτοπουηθοΰν δρυσμένα τοπυκά προβλήμα
τα, γ) νάττελευοπουηθεί τό δλο σχέδυο στίς λεπτομέρευές του, μέ βάση τίς πληροφορίες
πού θά συλλέγονταν γυά τίς δυνατότητες τής περυοχής. ‘Απέμενε τώρα η έγκρυση τού
Γάλλου βασυλυδ, καθώς καί η υίοθέτηση των σχεδίων άπό τήν Πύλη, μέ τήν οποία ύπήρ-

·
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%αν περυθώρυα γυά δυαπραγματεύσευς ώς πρός τήν δυάρκευα τΤις συμφωνίας·190
"Οπως βλέπουμε, επρόκευτο γυά σχέδυα μεγαλεπήβολα, τ<£ οποία θά άλλαζαν τήν
δψη της περυοχΌς· "Αν πραγματοπουοΌνταν, θά ήταν η πρώτη συστηματυκή'Τιροσπάθευα των
Γάλλων στήν ’'Αρτα νά κατευθύνουν τίς τοπυκές καλλυέργευες, νά μονοπωλούν τήν παραγω
γέ, νά άσχοΰν καί αυτή τή δυοίκηση στήν περυφέρευα τΤις "Αρτας, η οποία θά μεταβαλλόταν ετσυ σε' ημυανεξάρτητη περυοχή φάρου υποτελή στάν σουλτάνο· Θά ήταν, τέλος, χαρακτηρυστυκή περέπτωση/μυαςτπερυΙωρυαχης τοπυκής ουκονομίας σέ κανονυκή γαλλυχή άπουκία.
"Ωστόσο, ώς την ανουξη τοΌ 1758, ό Mongirod δέν είχε έμφανυστεί νά ζητήσευ
άπά τά ΕΕΜ την αδευα εγκατάστασης στήν ’’Αρτα·199
εμφανίστηκε.200

’Αλλά ούτε καί στην περυοχή αυτή

*Η παράξενη αύτη απουσία τοΌ Γάλλου έμπάρου θά δυκαυολογουσε τη σκέ

ψη δτυ τά περίφημα σχέδιά του είχαν σάν άποκλευστυκό σκοπά νά καθησυχάσουν τον πρόξενο "Αρτας γυά την αθέτηση της συμφωνίας τοΌ 1754. "Οπως καί αν έχευ τά πράγμα, είναυ
σίγουρο δτυ τά σχέδυα τον» Mongirod δχυ μάνο δέν πραγματοποιήθηκαν, αλλά

ούτε κάν άρ-

χυσαν νά μπαίνουν σέ έφαρμογή. "Εστω καί σάν άπόπευρα, θά άφηναν οπωσδήποτε τά ξχνη
τους στην αλληλογραφία τοΐ) Boulle η των δυαδόχων του.
"Οπωσδήποτε δμως ή αποδοχή της πράτασης Mongirod

άπά τάν Boulle, που χάρη

στήν μακρόχρονη παρουσία του στήν ’Ανατολή έξυπακούεταυ δτυ γνώρυζε τίς δυνατάτητες
τής περυοχής, δέν πρέπευ νά περάσει, απαρατήρητη. "Αν η υύοθέτηση ταίν σχεδίων

άπά

τάν Boulle δέν όφευλόταν μάνο στήν άπάγνωση, στήν οποία είχε φτάσευ ό πράξενος της
"Αρτας, μπορεί νά ερμηνευτεί σάν ενδευξη γυά τή στροφή του γαλλυκοΌ έπυχευρηματυκοΌ
κεφαλαίου στήν πλήρη καί συστηματυκή εκμετάλλευση των εγχώρυων πάρων της περυοχής.
"Αλλωστε, τήν ίδυα έποχή περίπου, στά 1760, πραγματοπουείταυ καί η εγκατάσταση της
έπυχείρησης του Badin, πού μνημονεύσαμε. "Αν λουπόν συμβαίνευ αυτά, τάτε ού ύοτορυκε'ς
συνέπευες καί γυά τά γαλλυκό κεφάλαυο καί γυά τάν αντίκτυπο στά ήδη σωρευμένο κοΛί σέ
επενδυτυκά άδυέξοδο έλληνυκό θά ήταν τεράστιες. Βέβαυα μυά αρκετά τυχαία έπυχείρηση
(του Badin) καί ενα γεμάτο τυχοδυωκτυσμό σχέδυο (τοΌ Mongirod) δέν μδς έπυτρέπουν νά
προχωρήσουμε στήν αξιοποίηση ένάς τέτουου συλλογυσμοΌ.
,

"Επυσημάνθηκαν λουπάν στήν παράγραφο αυτή της έργασίας μας ου Γάλλου έμπορου,

οί οποίου έδρασαν ή εδευξαν ένδυαφέρον γυά τήν περυοχή του προξενείου "Αρτας, Μέ οσα
θά.έκτεθοΰν καί στήν επόμενη παράγραφο, θά εχουμε μυά ολοκληρωμένη ευκόνα των φορέων
τοΌ γαλλυκοΌ έμπορυου στήν "Αρτα κατά τάν 18ον αέ.

6) OL πρόξενου ώς έμποροι,
"Ενας άλλος σημαντυκάς φορέας στήν άσκηση τοΌ γαλλυκοΌ εμπορίου στήν "Αρτα
ήταν ου υδυου ου πρόξενου. *0 ράλος τους στάν τομέα αύτόν ήταν δυπλός: νά φροντίζουν
γυά τά συμφέροντα των συμπατρυωτδν τους έμπάρων καί γενυκάτερα νά δυευκολύνουν τά
γαλλυκό έμπόρυο στήν περυοχή τους άπά τή μυά μερυά, καί άπά τήν άλλη νά εμπορεύονταυ
ου υδυου η νά έκπροσωποΌν τά συμφέροντα όρυσμένων γαλλυκων έμπορυκων ουκων. Βέβαυα
τά έμπάρυο απαγορευόταν ρητά στούς προξένους, μέ πουνή απομάκρυνσης άπά τή θέση τους
καί επυβολης προστίμου·201 "Ωστόσο, η γενυκή αυτή απαγόρευση φαίνεταυ πώς σύντομα ατάνησε ή καί δέν ίσχυσε ποτέ γυά τούς προξένους τής"Αρτας.
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Γυά τούς δύο πρώτους προξένους, τόν Β.G a m i e r

καί τόν H.Pellissier, δέν γνω

ρίζομε τίποτε σχετυχό. Γυά τόν τρίτο, τόν G.Dubroca, μ<5νο μυά μαρτυρία μ&ς επυτρέπευ
νά υποθέσουμε ότυ ασχολούνταν, άν/οχυ συστηματυκά, με προσωπυκές τουΊχυχευρήσευς.
f0 πρόξενος αυτός είχε ναυπηγήσευ μυά φελούκα,202 τήν οποία ασφαλώς θά χρησυμοπουούσε
γυά τη μεταφορά εμπορευμάτων γυά προσωπυχό του όφελος.203
’Εκείνος όμως, ό οποίος έπυδόθηχε συστηματυκά σε' προσωπυκές έμπορυχές επυχευρήσευς όταν ό πρόξενος J.Dubroca.
τα (1725), δ πρόξενος αύτός

'Από τά πρ&τα χρόνυα τΤ|ς εγκατάστασής του στην "Αρ

είχε δεχτεί προτάσευς άπό έμπόρους τΤις Μασσαλίας καί τής

Γένοβας νά έκπροσωπεί στήν "Αρτα τά συμφε'ροντά τους. *0 J.Dubroca, παρόλο πού θεωρού
σε ότυ ή απαγόρευση στους προξε'νους νά εμπορεύονται, γυά τυπυκούς λόγους δεν υσχυε,
ωστόσο δεν άποφασυζευ νά άποδεχτεί τίς παραπάνω προτάσευς, πρίν πάρευ την εγκρυση του
υπουργείου. Τήν αίτησή του τή στηρίζει, στό γεγονός ότυ στήν "Αρτα δεν υπήρχαν τήν έποχή αυτή (1727) Γάλλου έγκαταστημένου, ου όποιου θά ζημυώνονταν άπό μυά τέτουα δρα,

στηρυότητα του προξένου.201*

^

Παρά τό γεγονός ότυ η άυτηση του J.Dubroca δυαβυβάστηκε άπό τό υπουργείο στό
ΕΕΜ γυά νά γνωματεύσευ σχετυκά,205 δεν έχουμε χαμυά μαρτυρία πού νά δείχνευ ότυ αύτό
συζήτησε τήν αίτηση καί άποφάσυσε νά τήν υκανοπουήσευ ή νά τήν άπορρίψευ.

’Αλλά χαί

η αλληλογραφία του προξένου της "Αρτας δεν άναφέρευ πουθενά αν έλαβε παρόμουα άδευα*
ούτε όμως καί έπανέρχεταυ στό θέμα. Τό τεγονός αύτό άπό τή μυά, χαί άπό τήν άλλη ή
συνεχυζόμενη έμπορυκή δραστηρυότητα τον) J.Dubroca οδηγεί στήν υπόθεση ότυ ό πρόξενος
αύτός είχε οπωσδήποτε τή συγκατάθεση τού ύπουργείυυ χαί τή σύμφωνη, έστω χαί άνεπίσήΡΠ,γνώμη τού ΕΕΜ, ώστε νά τολμά νά παραβαυνευ τίς σχετυχές δυατάξευς.

Τήν υπόθεση

αυτή ένυσχύευ τό γεγονός ότυ οί Γάλλου πού έγχαταστάθηχαν στήν "Αρτα μετά τό 1727
δέν προχαλούν έμπόδυα στήν έμπορυκή δραστηρυότητα τού προξένου" αύτό δέν θά συνέβαυνε
*

βέβαυα, αν ό Dubroca δέν είχε έξασφαλίσευ τουλάχυστο τήν ανοχή των προϋσταμένων του.
Τό πυθανότερο λουπόν εΐναυ ότυ τό ΕΕΜ έκαμε γνωστή, μέ χάπουον άγνωστο σέ μας τρόπο,
τή συωπηρή συγκατάθεσή του

ώς πρός τίς έμπορυχές δραστηρυότητες του προξένου"Αρτας.

'Ασφαλώς τό ΕΕΜ δέν θά ήθελε νά παραβεί φανερά τίς παραπάνω άπαγορευτυχές δυατάξευς,
καί γυά λόγους δεοντολογυχούς, αλλά χαί γυατί θά υπήρχε ένα δεσμευτυχό προηγούμενο
γυά τό ΕΕΜ στίς ανάλογες αυτήσευς άλλων προξένων, όσο χυ άν.η σχοπυμότητα δυχαυολογούσε μυά απόφαση εύνοϋχή στίς περυπτώσευς σάν του προξενείου "Αρτας.

*Η σκέψη αύτή

εξηγεί γυατί τό ΕΕΜ δέν ευσήγαγε χάν στίς συνεδρίες του γυά συζήτηση τήν αίτηση του
Dubroca" ακόμη χαί η αναγραφή τού θέματος στήν ημερήσυα δυάταξη θά οδηγούσε σέ μυά
άπορρυπτυχή απόφαση.
"Οπως όμως χυ άν έχευ τό πράγμα, είναυ σίγουρο πώς ό J.Dubroca άσχολήθοχε μέ
προσωπυκές έμπορυχές έπυχ^υρήαευς. 'Η σχετυχή δραστηρυότητά του περυορυζόταν σχεδόν
άποχλευστυχά στή συνεργασία του προξένου αυτού μέ τόν γνωστό εμπορυχό οίκο των Roux,
γυά τό χρονυχό δυάστημα 1730-1733. Ετούς Roux ό Dubroca έστελνε συτάρυ" δέν ενεργούσε
όμως σάν απλός άντυπρόσωπος, αλλά φόρτωνε τό συτάρυ γυά λογαρυασμό του. Μέ τόν τρόπο
αύτόν είχε προσωπυχά τήν ευθύνη γυά τήν τύχη τού φορτίου, αλλά χαί ολόκληρο τό κέρδος
δυχό του. Αύτό φαίνεταυ άπό τήν άνησυχία τού Dubroca, όταν άργεί νά λάβευ ευδήσευς
γυά ένα φορτίο συταρυου, τό οποίο έστευλε στους Roux μέ τόν χαπ. Chapus,200 ’Επίοης,

-1489λλα δύο φορτία έστειλε δ Dubroca τό 1731, μέ τούς καπ.ΡοπιβΙ

καί Rustie,207

τρίτο,τόν Φεβρουάριο το!) 1733,μέ τό καράβι τοΌ καπ.J.-B.Goudran.208

Οί Roux

καί ένα
σέ αν

τάλλαγμα είχαν Αναλάβει τήν υποχρέωση να στέλνουν στόν Dubroca τά Απαραίτητα κεφάλαια
γιά τη συγκέντρωση του σιταριού καί νά τύν εξυπηρετούν τόσο σέ έμπορικές δσο καί σέ.
προσωπικές καί οικογενειακές του υποθέσεις.209
“Ωστόσο, δ πρόξενος τΤις ''Αρτας πάντα Ανησυχούσε γιά τίς επιπτώσεις πού θά
μπορούσε νά έχει στη σταδιοδρομία του η δραστηριότητά του αυτή καί κυρίως φρόντιζε
νά μή δυσαρεστήσει μέ τη διαγωγή του τόν υπουργό των Ναυτικών."Ετσι,, πολές φορές στα
φορτία πού έστελνε στους Roux φερόταν σάν αποστολέας δ γνωστός μας καπ.Ιοβτά, , παρόλη
τό ζημιά πού είχε δ Dubroca μέ τόν τρόπο αυτόν. ’Αλλά καί ένας άλλος λόγος υποχρέωνε
τόν πρόξενο

της "Αρτας νά ένεργεύ έτσι: δεν ήθελε νά γνωρίζουν οί πιστωτές του τό

πραγματικό ύψος των κερδών του. "Ισως δ λόγος αύτός νά ίταν καί δ σπουδαιότερος, για
τί μετά τό 1732, δταν είχε πιά Απαλλαγεί από τά χρέη του, δ Dubroca αποφασίζει, νά
„

στέλνει τά φορτία του σιταριού φανερά γιά λογαριασμό του.2^ 0

^

βΗ επιχειρηματική δραστηριότητα τού J.Dubroca δέν περιοριζόταν μόνο στό έμπόρΐο του σιταριού. Στά τέλη του 1731, δ Γάλλος πρόξενος εκμεταλλεύτηκε μιά ευκαιρία . <
καί αγόρασε, μαζί μέ τόν καπ.Ιθ3Γά, ένα καράβι, χωρητιμότητας 4.000 κανταριών. Στό
καράβι αυτό δόθηκε τό δνομα

"St Jean-Baptiste-le-Postillon-dTEpire". Μέ επιστολή του

πρός τούς Roux, στά 1732, δ Dubroca ανακοίνωσε την αγορά τού καραβιού καί ζήτησε κα
τάλληλο πλήρωμα από τη Μασσαλία. “Ωστόσο, πρίν ακόμη τό καράβι αυτό συμπληρώσει τό
πρώτο του ταξίδι, b Dubroca Αναγκάστηκε νά πουλήσει τό μερίδιό του στόν Icard, γιατί
δέν επιτρεπόταν στους προξένους νά έχουν δικά τους καράβια. 'Εξέφραζε μάλιστα την έλπίδα δτι τό επεισόδιο δέν θά προκαλοΰσε την οργή του υπουργοί), γιατί η απόφαση νά
συμμετάσχει στην αγορά τού καραβιού απέβλεπε κυρίως στό νά διευκολύνει τό έμπόρΐθ
των συμπατριωτών του στην περιοχή.2·12
0έ έπιχειρήσεις τοΌ J.Dubroca φαίνεται νά σταματούν ξαφνικά στά 1733-1734.
"Ως τόν θάνατό του, στά 1738, δέν έχουμε καμιά σχετική μαρτυρία. Δέν γνωρίζομε αν
στό μεταξύ είχε πετύχει τούς σκοπούς του η είχε εκπληρώσει τίς υποχρεώσεις του, πού
Ανάγκασαν τόν πρόξενο αύτόν νά έπιδοθεύ σέ προσωπικές έπιχειρησεις. Δέν αποκλείεται
ακόμη οι μακροχρόνιες Αρρώστιες, γιά τίς δπούες έγινε λόγος., νά μή του αφηναν καί πολ
λά περιθώρια. “Από την άλλη μεριά, η εγκατάσταση στην "Αρτα άλλων συμπατριωτών του
έμπορων Ασφαλώς θά προκαλούσε Αναστολή στά σχέδιά του. Τό γεγονός όμως παραμένει. ‘0
πρόξενος J.Dubroca Ασχολήθηκε, καί μάλιστα μέ έπιτυχία, μέ τό εμπόριο, κυρίως του σι
ταριού. “Η δραστηριότητα του αυτή, αν ληφθεύ υπόψη η προσωπικότητα καί τό κύρος του,
καθώς καί ή γνώση της περιοχής εκ μέρους του, νομίζομε δτι τελικά Αποτέλεσε ένα θετι
κό παράγοντα γιά τό γαλλικό εμπόριο στήν "Ηπειρο τήν εποχή αυτή.
Περισσότερο συστηματικά μέ τό εμπόριο Ασχολήθηκε δ πρόξενος L.Boulle. "Οπως
ήδη έπισημάνθηκε, δ πρόξενος αυτός (Μπλέχτηκε Από τό υπουργείο των Ναυτικών, επειδή
Ακριβώς ήταν έμπορος καί παρείχε τίς έγγυήσεις δτι θά συντελούσε στήν άνοδο τού γαλ
λικού εμπορίου στήν περιοχή τού προξενείου "Αρτας.Οί εγγυήσεις αυτές ένισχύονταν καί
Από τό γεγονός δτι δ Boulle ήταν συνεταίρος σέ έμπορικό οίκο τής Θεσσαλονίκης καί
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-149κύρίως άπό τήν παρουσία στή Μασσαλία τού αδελφού του Antoine Boulle·
Πρίν ό L.Boulle τοποθετηθεί πρόξενος στήν “Αρτα, δταυ δηλ. βρυσκόταν ακόμη
στή Θεσσαλονίκη, ό έμπορυκός του οίκος213

είχε εκδηλώσει, ένδυαφέρον >υά τήν περυο-

χή τού προξενείου "Αρτας. ’Από τους Bouttier καί

Boulle είχε ΰπο'βληθεύ αίτημα πρός

τό ΕΕΜ γυά την ίδρυση έμπορυκού οίκου στην Αυλώνα* η έπυχευρηση αυτή άπέβλεπε στίς'
είσαγωγές υφασμάτων καί άλλων εύδών απευθείας άπό τη Μασσαλία καί δχυ άπό τό Λυβόρνο,
δπως γυνόταν μέχρυ τδτε. Δυευθυντές τΤις έπυχείρησης στήν Αυλώνα προτείνονταν οί J.
Aillaud,ώς τδτε έμπορυκός άντυπρόσωπος στη Σμύρνη, Tournezy καί Fleschon. Τδ ΕΕΜ ενέκρυνε τδ αίτημα των έμπορων της Θεσσαλονίκης Bouttier καί Boulle καί υπέβαλε εύνοίκη
είσηγηση στδν γενυκό έπυθεωρητή τού εμπορίου Icard, δ δποΰος καί υυοθέτησε την άποψη
τού ΕΕΜ. Τέλος, ο υπουργός de Maurepas έδωσε τιίν έγχρυσή του γυά τήν ίδρυση της εμπο
ρικής επιχείρησης στην Αυλώνα, καθώς καί γυά τη χορήγηση της σχετυκης άδευας στους
Aillaud,Tournezy

καί Fleschon. ’Επυπλέον δ Aillaud, δπως άναφέρθηκε, δυορίστηχε α-

μυσθος υποπρόξενος στην Αυλώνα, υπαγόμενος στδν πρόξενο "Αρτας J.Dubroca. ’Ακόμη,
στδν οίκο Bouttier

καί Boulle -παραχωρηθηκε τδ προνόμυο της άποκλευστυκότητας του

εμπορίου στην περυοχή της Αυλώνας.211*
*Η συμμετοχή του μετέπευτα προξένου "Αρτας LiBoulle, παρόλο πού δεν εϊναυ
φανερή, είναυ ωστόσο σίγουρη. *0 πρόξενος αυτός, μόλυς άνέλαβε τά καθήκοντα του στήν
"Αρτα ('Ιούνυος 1739), σχεφτδταν να πάευ γυά μερυκές μέρες στα Γυάννενα, με σκοπό να
επεκτείνει, καί έκεΰ τίς έπυχευρήσευς του,τοποθετώντας κάπουον εκπρόσωπο καί αρχίζον
τας τίς επαφές με τούς Γυαννυωτες εμπόρους. Τίς σκέψευς καί τα σχέδυα αύτό δ Boulle
δεν παρέλευψε νά τά άνακουνώσευ στδν υπουργό τδν Ναυτυκων καί να ζητήσει, τή σχετυχή
εγκρυση.^3
βΗ ζωηρή αυτή έμπορυκή δραστηριότητα του προξένου "Αρτας συνάντησε όμως,φντυδράσευς από τήν πρώτη στυγμή της έκδήλωσής.της.

β0 υποπρόξενος τού Μεσολογγίου Jul-

lien, τού οποίου οί σχέσευς με τόν πρόξενο "Αρτας^ δεν δταν άρμονυχές, έξέφραζε τίς
σοβαρές ανησυχίες του πρός τούς Roux. Αυτές οφείλονταν στίς πληροφορίες δτυ δ Boulle
είχε ελθευ στήν "Αρτα ”avec un appetie dejnezure" καί δτυ ήθελε νά μονοπωλήσευ τό έμπόρυο ακόμη καί τού Μεσολογγίου. "Αλλωστε, οί άπαυτήσευς τού προξένου "Αρτας, ου δπούες δυατυπώθηκαν στίς πρώτες κυόλας έπυστολές τού πρός τόν Jullien, έπυβεβαίωναν
τίς παραπάνω πληροφορίες.2-16
*0 Boulle, πυθανως γυά νά εξουδετερώσου η νά άμβλύνευ τίς άντυδράσευς, άνέφερε στόν υπουργό δτυ ου έμπορυκές έγκαταστάσευς στά Γυάννενα, δπου είχε τοποθετηθεύ
άντυπρόσωπος από τόν ’Οκτώβυο τού 1739, στήν Αυλώνα, στό Μεσολόγγυ καί στήν "Αρια
απορρόφησαν σημαντυκές δαπάνες, των δποίω', η απόσβεση θά άπαυτούσε μεγάλο χρονυκό
δυάστημα.Πρόβαλλε ακόμη τό γεγονός, δτυ η κατανάλωση των γαλλυχων είδων στήν περυοχή αυξανόταν μέ μυκρά βήματα, πράγμα πού ανάγκαζε νά μεταφέρονταυ συνεχώς κεφάλαυα
άπό τόν οίκο τ?ις Θεσσαλονίκης, γυά νά στηρίζουν τίς νέες έπυχευρήσευς στό προξενεύο

!·:

"Αρτας.217

(ί:

*Η παραπάνω αναφορά τού προξένου Boulle άπέβλεπε δμως καί σέ κάπουον άλλο
σκοπό. Νά επυτραπεύ δηλ. δ σύνδεση των έμπορυκων έπυχευρήσεων τΤις Θεσσαλονίκης μέ
εκείνες τού προξενείου "Αρτας, έπυδίωξη, η δποία φαυνεταυ καθαρότερα σέ έπυστολή τού

»
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150Antoine Boulle πρύς τύν υπουργό.218 Συγχεκρομε'να, προτευνάταν νά παρασχεθεί ή δυνατό
τητα στιίε έπυχευρήσευς των Boulle

νά μετακι,νοϋν μέ άνεση κεφάλαια από τή Θεσσαλονίκη

στόν 'Αρτα καό άντο'στροφα. Τό έπυχεόρημα γμά τήν πρύταση-αΰτημα ζταν τό έξ?ιε: τό γαλλυκό εμπόριο στήν περιοχή τού προξενείου 'Αρτας αντιμετώπιζε δυσχέρειες, γιατύ οΰ ’Ι
ταλοί (Μεσσήνιοι,Ναπολιτάνοι,Βενετοί κ.α.), ακόμη καί οΰ ντόπιοι 'Ελληνες έμπορου,
αγόραζαν όλου δέρματα, κερί, μεταξύ, μαλλιά κ.α. ’Αποτέλεσμα
σης

t T»s

μεγάλης αύτ?ίς ζήτη

Τίταν η άνοδος στήν τιμή των παραπάνω προϊόντων, ώστε νά μή μπορούν οΰ Γάλλου νά

παρέμβουν καί νά περιορίζονται άναγκαστυκά

στό συτάρυ καί στό λάδυ. Τό έμπόρυο όμως

των δυο αύτων προυόντων έξαρτυόταν βασικά άπό τό άν η συγκομυδή ήταν καλή η οχι. Σε
περίπτωση λουπόν πού ή παραγωγή ήταν μειωμένη καί ή προσφορά ανάλογη, τότε η τυμή
καί των προΰόντων αΰτων ανέβαινε, οπότε ή έξαγωγη τους κρυνόταν ασύμφορη. ΤΗταν λου
πόν απαραίτητο νά στηρίζονται οΰ έπυχευρήσευς στήν περυοχη του προξενευ'ου 'Αρτας άπό
εκείνη της Θεσσαλονύκης, ή οποία δεν άντυμετώπυζε παρόμουες καταστάσευς, γιατί δημυ»

«

ουργοΰνταν έκεΖ καί άλλες εναλλακτυκές λύσευς έξαυτίας τοΤ> ρεγάλου άρυθμοΰ των βξαγόρενων προυόντων.'Ετσυ ίταν βασυκή προϋπόθεση ή δυνατότητα ροής κεφαλαίων άπό τη Θεσ
σαλονίκη στην 'Αρτα, δταν ή συγκορυδή το\) συταρυου καί τοΌ λαδυου θά ίταν καλή, καί
άπό έχει στό Θεσσαλονίκη σε άντίθετη περίπτωση.
'Επυπλεον, όταν απαραίτητη Π προστασία καί η υδυαίτερη εΰνουα τοι) υπουργείου
πρός τούς δύο έμπορυκούς οίκους, της Θεσσαλονίκης δηλ. καί της 'Αρτας, αλλά καί προς
την έπυχείρηση στην Αυλώνα, απαραίτητη γυά τό έμπόρυο τοΌ λαδυου. Τέλος, ό A.Boulle
ζητοΌσε νά ύποδευχτεΰ στόν Castellane, δ δποΐος θα άντυκαθυστοήσε τόν Villeneuve
στή γαλλυκή πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης,2·19 νά δείχνει την ίδυα ρε τόν προκάτοχό
του ευνουα προς τίς έπυχευρήσευς τών Βουΐΐβ^,καθώς καί προς τόν πρόξενο τής 'Αρτας·
I*
Δεν γνωρίζορε αν η πρόταση-αίτημα του Ant.Boulle έγινε άποδεκτή5 ώς πρός τό σημείο
τής ροής κεφαλαίων άπό τη Θεσσαλονίκη πρός την 'Αρτα καί αντίστροφα. 'Ομως η εΰνουα
τοΌ υπουργείου πρός τόν πρόξενο τής "Αρτας καί τίς έπυχευρήσευς του είναυ·

δοσμε'νη.

β0 πρόξενος Boulle, άπό την εγκατάστασή του στήν 'Αρτα, τό 1739, μεχρυ την ά.:οστασία
του, τό 1763, σχεδόν επί μία εύκοσυπενταετία, είχε τό προνόρυο της άποκλευστυκότητας
τοΌ γαλλυκοΌ εμπορίου στήν περυοχή του προξενείου του.220
*Αλλά καί τό ΕΕΜ έσπευδε νά ίκανοπουήσευ τά αυτόματα τού προξένου αύτοΟ, δσα
τουλάχυστο είχαν σχέση με τίς έμπορυκές του έπυχευρήσευς.

'Ετσυ,στά 1745, επευτα άπό

αίτηση τοΌ Boulle, ενεκρυνε νά παραταθεί η δυάρκευα τής παραμονής στήν 'Αρτα τοΟ έμπορυκοΌ άντυπροσώπου Fr.Carbonnel, υπό τόν δρο δτυ δ έργοδότης του, δηλ.δ Boulle,
θά όταν ΰκανοπουημενος άπό τή δυαγωγή τοΌ υπαλλήλου αυτού.221

'Ακόμη, στό ΕΕΜ κατε-

φευγε δ πρόξενος 'Αρτας, δταν ού συνεργάτες του στή Μασσαλία δε'ν τόν εξυπηρετούσαν
σωστά.222

*
βΗ συνεργασία τοΌ προξένου Boulle με έναν η περυσσότερους γνωστούς έμπορυκούς
► ·.

οίκους τής Μασσαλίας ήταν άποφασυστυκής σημασίας γυά τίς έπυχευρήσευς του. Δυστυχώς
μΐχς λείπουν τά στουχεία, τά δποία θά μας έπ,έτρεπαν νά έπυσημάνουμε τούς έμπορυκούς αυ
τούς οίκους. 'Αλλωστε, η ευρύτερη έρευνα τού προβλήματος βρίσκεταυ πέρα άπό τούς στό
χους τής μελέτης μας.· Γνωρίζομε πάντως δτυ στά 1748 δ Boulle είχε κάπουα μορφή συνερ
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σχετυκά pi τίς δυνατότητες έξαγωγός η τόν ύκανότητα τός ντόπυας άγορδς γυά τόν κατα
νάλωση των γαλλυκων υφασμάτων. Φυσυκά κύρυος στόχος τΤις πληροφόρησης'"όταν ή αύξηση
τοΧ) κύκλου των έργασυών των έπυχευρόσεων τοΐ) Boulle η η έξασφάλυση άγοραστό γυά τό
συτάρυ από την "Αρτα η τό λάδυ άπό τόν Αυλώνα.22^
Λύγο αργότερα, τόν 'Ιανουάρυο τοΐ» 1749, δ πρόξενος τός "Αρτας εκανε συγκεκρυμένες προτάσεις στους Roux. Τόν έποχό αυτό, έπευδό είχε σημευωθεΐ πτώση τδν έργασυών
τοΌ ουκου

της Αυλώνας, δ Boulle άποφάσυσε νά ασκεί μόνος του τό έμπόρυο καί στόν πε-

ρυοχό αυτό- ’Ακόμη, δ πεθερός τοΌ Boulle, δ Jean Andre Feraud, πού τόν έκπροσωποΰσε
στό Μασσαλία, όταν ηλυκυωμένος καί 6iv μπορούσε νά άνταποκρυθεΧ στά καθόκοντά του.
"Ετσι, δ Boulle πρότευνε συνεργασία στούς Roux,pi τούς έξΤις ορούς: α) Νά εισπράττουν
προμήθευα (6iv καθορίζεται, τό ύψος της) στά εμπορεύματα πού θά έστελναν στόν "Αρτα,
έπευτα άπό παραγγελία του προξίνου, καθώς καί στά προίόντα πού θά εξάγονταν άπό τόν
«

"Αρτα γυά λογαριασμό των Roux. ’Επυπλέον, ού ναυλώσευς καί ου άσφάλευες πού θά^εκανε
δ Boulle

θά όταν έλεύθερες άπό προμόθευα. β)*0 Boulle

θά πλόρωνε το€ς μετρητούς

γυά τό λουλάκυ, τη ζάχαρη καί τόν καφί πού θά αγόραζε* γυά τά υφάσματα, θά κατέβαλλε
τά μυσά τοΕς μετρητοΈς καί τά ύπόλουπα pi προθεσμία ένός έτους, μετά την παρέλευση
τΤ|ς οποίας δ Boulle όταν ύποχρεωμίνος νά έξοφλησευ τόν δφευλό η μί συτάρυ η μί δπουοδόποτε πρόσφορο τρόπο. Πουνυκό ρότρα δρυζόταν π έπυβάρυνση τοΕ ποσοΌ με 1/2% γυά κά
θε μόνα πέρα άπό την παραπάνω προθεσμία.224 Ου Roux φαίνεταυ πώς δεν δέχτηκαν τίς
προτάσευς αυτές’ δέν έπυσημάναμε καμυά συνέχευα στόν υπόθεση.
Ετά 1755, δπως άναφίρθηκε, άντυπρόσωπου τοΌ Boulle
Poulharies fils et Cie.

στό Μασσαλία όταν δ οίκος

’Εναντίον τους δ πρόξενος "Αρτας έξέφραζε παράπονα στό ΕΕΜ.

‘0 λόγος, δτυ δ παραπάνω οίκος δέν έξετελεσε εγκαυρα τίς δδηγίες τοΤ> Boulle, , μ £ ά*

ποτέλεσμα νά ύποστεΕ αυτός σημαντυκό ζημυά.225 "Ετσυ δ πρόξενος της "Αρτας άνεθεσε
τόν εκπροσώπηση των συμφερόντων του στό Μασσαλία στόν οίκο Faroin freres et

Monta-

gne. 226
’Εξετάσαμε δυεξοδυκότερα τόν έμπορυκό δραστηρυότητα τοΕ προξένου Boulle, γυά
δύο κυρίως λόγους: 1)’ΑποτελεΕ χαρακτηρυστυκό περίπτωση προνομυακης, μονοπωλυακός θά
λέγαμε, εκμετάλλευσης τοΕ γαλλυκοΌ εμπορίου στόν "Αρτα, καί 2) δίνευ τό μέτρο των
έμπορυκων δυνατοτότων τό,ς περυοχός αύτΤις, καί μάλυστα σέ μυά περίοδο όχυ ύδυαίτερα
εύνουκη γυά τό γαλλυκό έμπόρυο.
Γυά τόν έμπορυκό δραστηρυότητα των μετέπευτα προξένων δέν γνωρίζομε σχεδόν
τίποτε. "Εμμεσα γίνεταυ κάπουος λόγος γυά τίς δραστηρυότητες τοΌ προξένου Julien, ό
ταν αυτός άναφέρευ δ τ υ ’τό έμπόρυο στόν περυοχό τού προξενείου του δέν έχευ πολλά περυθώρυα κέρδους. Δέν γνωρίζομε δμως τίποτε γυά τό μορφό καί τά μεγέθη τός έπυχευρηματυκΤ|2 δραστηρυότητας τοΟ προξένου αυτοί).227 ’0 Julien μάλλον δυατηροΌσε έμπορυκό
οίκο στόν "Αρτα, άν είναυ τό υδυο πρόσωπο μέ τόν Jullien πού άναφέρεταυ σέ απόφαση
τοΕ ΕΕΜ.220 Ού μετά τόν Julien προξενυκοί πράκτορες "Αρτας Galleigne καί Grimaldi
άσχολόθηκαν δπωσδόποτε μέ τό έμπόρυο, πράγμα πού όταν καί δ βασυκός λόγος γυά νά άποδεχτοΌν τόν δυορυομό τους έκεΕ. ’Ωστόσο, παραμένευ τό γεγονός δτυ ού πρόξενου τός
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οε J.Dubroca καί L.Boulle, ασχολήθηκαν συστηματεκά μέ προσωπε-

κές εμπορεκές ή γενεκότερα έπεχεερηματεκές δραστηρεότητες, συμβάλλοντας στήν ανάπτυξη
τοΌ γαλλεκοΌ εμπορίου στήν περεοχή τοί προξενείου τους.

ε)

^

Οί. άνταγωνεσμοί

Κατά την εξέταση των άρνητεκων παραγόντων γεά τήν ανάπτυξη τοί γαλλεκοΌ εμπο
ρίου, δέν αναλύσαμε τή σημασία τοΌ άνταγωνεσμοί ανάμεσα στους Γάλλους καί τούς άλλους,
ντόπεους καί ξένους, εμπόρους. Θεωρήσαμε σκόπεμο νά ερευνήσουμε τόν παράγοντα αυτόν
σέ έδεαίτερη παράγραφο, γεά τούς έξής δύο λόγους, έναν ούσεαστεκό καί έναν μεθοδολο
γικό: δ πρώτος άναφέρεταε στήν εδεαίτερη σημασία πού έχεε τό θέμα, τόσο γεά το γαλλεκό έμπόρεο δσο καί γεά τή γενεκότερη εστορία τής περεοχής. *0 δεύτερος λόγος έγκεεταε
στό δτε οε άνταγωνεσμοί αυτοί παρουσεάζουν εδεαίτερα προβλήματα στήν κατάταξή τους,
άφοί ζημίωναν δχε μόνο τούς Γάλλους, μά χαί τούς άλλους εμπόρους* δέν αποτελούσαν
λοεπόν ούτε καθαρά θετεκό ούτε καί καθαρά άρνητεκό παράγοντα γεά τό γαλλεκό έμπόρεο.
*>
*Από τήν ανάλυση του προβλήματος θά φανεί, νομίζω, ποεούς έβλαπταν περεσσότερο οε
άνταγωνεσμοί καί ώς ποεό βαθμό.
Θά ήταν έπέστ\ς χρήσεμο νά άναφερθοΌν έδίϊ δρεσμένε.ς δεαπεστώσεες σχετεκές μέ
τό γενεκό πλαίσεο τοί γαλλεκοΰ έμπορίου τής *Ανατολής. Κατά τό πρώτο μεσό του 18ου
αε. τό έμπόρεο αυτό

ήταν αρκετά δυναμεκό, ώστε νά μή ύπολογίζεε πολύ στή συνεργασία

άλλων. ’Επίσης, είχε επίγνωση, τής υπεροχής του, τήν οποία προσπαθοΌσε βέβαεα νά δεατηρήσεε.223 "Οσο πλησεάζουμε πρός τά μεσά του αεώχα, ή κατάσταση άλλάζεε. Στά 1744
τό ΕΕΜ δεατύπωνε τήν άποψη δτε δέν συνέφερε νά άποκλεεστοΰν από τό γαλλεκό έμπόρεο
οε 'Ανατολετες (κυρίως Σύροε καί Αύγύπτεοε), μέ τόν περεορεσμό μόνον δτε τά εμπορεύ
ματα θά στέλνονταν στούς Γάλλους έμπορους στά δεάφορα προξενεία,230 Λίγα χρόνεα Αργό
τερα, τό ΕΕΜ πάλε χαερέτεζε σάν κατάχτηση τή δυνατότητα των Γάλλων εμπόρων τής 'Ανα
τολής νά έκπροσωποίν καί ξένους, είσπράττοντας κάποεα προμήθεεα.231 Πρός τό τελευταίο
τέταρτο τού αεώνα, τό γαλλεκό έμπόρεο στήν ‘Ανατολή άντεμετώπεζε τόσες δυσκολίες,
ώστε ή τακτεκή τοί δανεεσμοί τοί όνόματος των Γάλλων σέ ξένους έμπόρους έπαερυε άνησυχητεκές δεαστάσεες*232

ακόμη πλήθαεναν άπεελητεκά τά περεστατεκά παραβίασης των

δεατάξεων, οε οποίες απαγόρευαν αυστηρά στούς έμπόρους τής Μασσαλίας (καί γενεκά τής
Γαλλίας) νά στέλνουν εμπορεύματα απευθείας σέ ξένους έμπόρους, χωρίς τή μεσολάβηση
Τάλλαίν.23^ 'Ωστόσο, στά 1781,23£*

οε ξένοε έμποροε είχαν άποκτήσεε αρκετή εσχύ, ώστε

νά μή έχουν πλέον ανάγκη νά χρησεμοποεοίν δνόματα Γάλλων στες έπεχεερήσεες τους*
μποροίσαν άνετα νά μπαίνουν στό γαλλεκό έμπόρεο μέ τό δεκό τους δνομα.235
1. Οε "Ελληνες
Τό γαλλεκό έμπόρεο στήν περεοχή τοϋ προξενείου "Αρτας, δπως καί στες άλλες
περεοχές τής ’Οθωμανεκής Αυτοκρατορίας,236 συνάντησε σοβαρό άνταγωνεσμό άπό τούς
ντόπεους έμπόρους, καί εδεαίτερα άπό τούς "Ελληνες. *Η εδρυση βέβαεα τοΟ προξενείου
στήν "Αρτα, στά 1702, έγενε δεκτή μέ ένθουσεασμό άπό τούς "Ελληνες έμπόρους, καί πεό
πολύ των Γεαννεωτών."Οπως ήδη άναφέρθηκε, Vπαρουσία τοί Γάλλου προξένου Garnier
στά Γεάννενα, τά οποία έπεσκέφτηκε αμέσως μετά τήν έγκατάστασή του στή Σαγεάδα, χαε~
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σημευωθεί, κερδοσαν γριίγορα τόν εμπυστοσύνη καί απεσπασαν τυς χολαχευτυχός χρυσευς
τού πρώτου αυτού προξένου. Βεβαυα καί πρίν από τόν υδρυση τοΟ προξενείου, ου

Ελλη

νες είχαν έμπορυχες σχε'σευς μό Γάλλους* δμως ου συναλλαγε'ς γίνονταν με' ένεχυρυασμό,
έπευδη υπήρχε δυσπυστία άναμεσα τους καί επευδό ελευπε τό πρόσωπο πού θα παρείχε τυς
σχετυχός έγγυησεος, δηλ. ό πρόξενος.232 ’Ακόμη, ου

Ελληνες έμπορου της

Αρτας υπο-

λόγυζαν πολύ στην προστασία που θα μπορούσε νά τούς προσφερευ ο πρόξενος τού Γάλλου
βασυλυδ στην πόλη τους.23β
Σαφώς άνταγωνυστυχες ωστόσο, από την πρώτη σχεδόν στυγμη της υδρυσης τού γαλλυχού προξενείου στην "Αρτα, όταν ου σχεσευς των Γάλλων μό τούς

Ελληνες υπηκόους

της Βενετίας, τούς κατοίκους δηλ.των γευτονυκων νησυών καυ ίδυαίτερα της Λευκάδας.
Οί τελευταίου αύτου ενεργούσαν βε'βαυα πρός τό συμφέρον καί με την ύπόδευξη η την
πίεση των Βενετών καί δυεδυδαν πώς οΰ άχτε'ς τού προξενείου "Αρτας δεν παρείχαν χαμυά
άσφάλευα,έξαυτίας των πευρατων.

Γενυχό ου γείτονες νησυωτες δχυ μόνο δεν συνεργάζον-

ταν με τούς Γάλλους, άλλα καί έχαναν τό παν γυά νά έμποδυσουν την έδραίωση καί την
ανάπτυξη τού γαλλυκού εμπορίου στην περυοχό·239 ’ΐδυαίτερο ρόλο στόν άνταγωνυσμό αυ
τόν, πρός δφελος των Βενετων, φαίνεταυ ότυ επαυξε ό εμπορρς της "Αρτας Δήμος Ράφτης,
δ οποίος δυεδυδε φήμες γυά ίττες των Γάλλων καί των Ισπανών κατά τόν πόλεμο γυά την
ύσπανυχιί δυαδοχη (1702-1713/4)·240 Οί παραπάνω φήμες επηρέαζαν οπωσδήποτε άρνητυκά
τό γαλλυκό έμπόρυο στην περυοχη* άπόδευξη δτυ ου εργασίες των Γάλλων είχαν μευωθεί
τόσο στην "Αρτα καί στά Γυάννενα, ώστε δ πρόξενος ^.Dubroca αναγκάστηκε νά ζητησευ
άπό τόν Γάλλο πρεσβευτή de Ferriol την^παρέμβασό. του, ώστε νά τυμωρούνταυ. από τούς
Τούρκους δσου δυεδυδαν τίς φίρμες αυτός.21*3
’Από τη δεύτερη κυόλας δεκαετία τού~αυώνα, ου "Ελληνες έμπορου των Γυαννίνων
καί της "Αρτας ανταγωνίζονταν μό έπυτυχία τό γαλλυκό έμπόρυο. *Η περίπτωση τού Κων.
Παίσίου, δ όποιος πήρε άπό τούς Γάλλους σημαντυκό μέρος άπό τό έμπόρυο των καπνών
(βλ.πυό κάτω,σ. 186), είναυ χαρακτηρυστυκη καί ανησυχεί σοβαρά τόν πρόξενο της"Αρτας.21*2 *0 άνταγωνυσμός αυτός επαυρνε εόρύτερες δυαστάσευς δσο προχωρούσε δ αίώνας.
Οί "Ελληνες άποκτούσαν δυασυνδεσευς καί στην υδυα τη Μασσαλία καί κατόρθωναν άκόμη
νά ευσχωρησουν σε τομείς, οί δποίου θεωρούνταν άποκλευστυχό προνόμυο των Γάλλων.
Μυά μαρτυρία τού 1734 είναυ άποχαλυπτυκό στό σημείο ούτό. Συγχεκρυμένα, φορτώθηκαν
στη 'Μασσαλία άπό τόν ’Αναστάσυο Μπαρκούρη (Barcoury), στό καράβυ "L'Hirondelle" τού
χαπ.Αηΐ.Icard, πεντε μπάλες γουναρυκά, γυά λογαρυασμό των εμπόρων άπό τήν

l "Αρτα
9

Γ.Θεμελη καί Γεωργάκη. *Η σημασίά της μαρτυρίας δεν έγκευταυ βε'βαυα στόν δγχο τού
φορτίου, δσο πολύχυμο καί άν όταν* τό σημαντυκό είναυ δτυ "Ελληνας τΐις Μασσαλίας
στε'λνευ απευθείας εμπορεύματα σε ουμπατρυωτες του στόν "Αρτα.21*3
Περυσσότερο ακόμη^ξυόλογη άπό τόν παραπάνω μαρτυρία είναυ h αλληλογραφία
των Roux με τούς Μαρούτσηδες. Παρά τό γεγονός δτυ σώθηκαν μόνο δύο επυστολές,21*1*
είναυ ωστόσο άρκετός γυά νά αποδείξουν τόν ύπάρχουσα έμπορυχό συνεργασία, η δποία
μάλυστα άφορούσε σημαντυκό δγκο συναλλαγών, αφού οί Roux δέν δίσταζαν νά εξυπηρε
τήσουν μέλη τύ,ς οίκογένευας των Μαρούτοηδων πού πόγαυναν στό Μασσαλία* άλλωστε ου
δυ<5 παραπάνω έπυστολε'ς φτάνουν γυά νά δυαπυστώσευ χανειίς μυά σχέση έγκαρδυοτητας

-154καί φιλίας καιΐ πέρα άκ’αύτύ,μκχ συναλλαγή ίσων κρύς Οσους·
Οΰ ’Ελληνες τϊις περιοχής τού προξενείου Ά ρ τ α ς είχαν ενα ύσχυρ<5 δπλο στέν
ανταγωνισμέ τους μέ τούς Γάλλους, καί φυσικέ καί μέ κάθε άλλης εθνικέτητας, εμπέρους.
Έχτές δηλ. άπέ τίς ΐκανέτητές τους, τίς οποίες χωρίς επιφυλάξεις αναγνώριζε ό πρό
ξενος G.Dubroca, είχαν εμπορικές σχέσεις καί αντιπροσώπους σέ ολα σχεδέν τα ιταλικα
λιμάνια, καθώς καί στίς χυριέτερες σκάλες τής Ανατολές. Τ <5 γεγονός αυτό τους εξασφά
λιζε τίς απαραίτητες αγορές, δπου μπορούσαν νά διοχετεύσουν μέ σημαντικέ κέρδος τα
προΐέντα πού·.>συγκέντρωναν. ’Ετσι, είχαν τή δυνατότητα νά παρεμβαίνουν στις γαλλικές
αγορές, ιδιαίτερα του σιταριού, νά υψώνουν τίς τιμές καί νά καθιστούν πολλές φορές
ασύμφορη τή συγκέντρωση τού προΕόντος άπό τούς Γάλλους. Τόν κίνδυνο τόν είχε ηδη επισημάνει ό J.Dubroca, άπό τά

1734.21,5

Οί φόβου τού Dubroca επαληθεύτηκαν πέντε χρόνυα αργότερα, στήν αρχή τής προξενείας τού Boulle. Συγκεκριμένα, μερυχοί ’Ελληνες έμπορου είχαν κατασκευάσευ άποθη•

κες συταρυού στην Πιοέβεζα, τίς όποϋες φρόντυσαν νά τίς δυατηρούν πάντα γεμάτες.^Πα
ράλληλα είχαν στή διάθεσή τους '3-4 καράβυα μέ τουρκική σημαία, έλληνυκης δμως πλοιο
κτησίας, γυά νά μεταφέρουν τό συτάρυ στούς αγοραστές.Μέ τόν τρόπο αυτό δημυούργησαν
τίς προϋποθέσεις γυά σοβαρό καί σκληρό άνταγωνυσμό καί έπέφεραν σημαντική ζημυά στό
γαλλικέ έμπόρυο, καί μάλυστα στόν βασυκό τομέα τής εξαγωγής συταρυού. Γυά νά άντιμετωπίσευ τόν κατάσταση, ό πρόξενος τής ’Αρτας πρότευνε στόν Γάλλο πρεσβευτή στήν Πύλη
νά προβεϋ στίς απαραίτητες ενέργειες, ώστε νά συλληφθούν τά έλληνυκά καράβυα, μέ τό
»

»

2U6

αύτυολογυκό δτI# μεταφέρουν συτάρυ στούς Γε-νοβέζου., καό σε άλλους έχθρούς της Πύλης.
’ΐδυαίτερο ένδυαφέρον παρουσυάζευ άλλη πρόταση τοή ίδυου προξένου. *0 Boulle
έκτυμοήσε σωστά δτυ δλα οφείλονταν σττίν παρουσία, άκόμη μυκρή, τής έλληνυκής ναυτυλίας στην περυοχη καί στην εύλογη προτίμηση τδν 'Ελλόνων εμπόρων πρός αυτό.

*Ετό6
*

δέν δίστασε νά προτείνευ νά έπυτραπεΰ στούς ''Ελληνες η συμμέτοχά στην ύδυοκτησία
γαλλυκων καραβυων, πράγμα πού θά άποτελοΌσε, κατά τό γνώμη του, υσχυρό πλήγμα γυά τό
ντόπυα ναυτυλία. ’Αλόμη πρότευνε νά καταργηθεί καί τό κότυμο.247 Δέν είναυ Ύνωστη η
τύχη τής πρώτης αυτής πρότασης τοΐϊ Γάλλου προξένου* τό πυθανότερο είναυ δτυ δεν εγυνε
δεκτό» δσο κυ αν όταν λογυκό» κάτω άπό τόν πίεση των υσχυρδν ναυτυλυακων κύκλων τής
Μασσαλίας. *Η πρόταση δμως γυά άπαλλαγά άπό τό κότυμο τών γαλλυκων καραβυων, τά οποία
μετέφεραν στόν ’Ιταλία εμπορεύματα 'Ελλήνων, εγυνε ϋεκτό άπό τόν Maurepas, όπως άναφέρθηκε πυό πάνω. βΗ απόφαση, μάλυστα δέν άφηνε στό ΕΕΜ περυθώρυα γυά άτντυδράσευς,
γυατί ό υπουργός είχε φροντίσευ νά την κατοχυρώσευ μέ βασυλυκό δυάταγμα.2ί+Θ
*0 άνταγωνυσμός των ντόπυων 'Ελλόνων μέ τούς Γάλλους εμπόρους στόν περυοχά
τοή προξενείου "Αρτας όξυνόταν συνεχώς, δσο μεγάλωνε ό κύκλος των έργασυών των πρώ
των. Οΰ Γυαννυωτες έμπορ^. είχαν κατορθώσου νά άγοράζουν τό μετάξυ άπό την περυοχό
τήδ Ναυπάκτου καί νά τό στέλνουν στό Βενετία μέ δυκά τους η μέ βενετυκά καράβυα.
"Ετσυ η ζημυά γυά τούς Γάλλους όταν δυπλό» τόσο γυά τό έμπόρυο τού συγκεκρυμένου προυόντος δσο καί γυά τό ναυτυλία τους,245 Γυά τόν λόγο αυτόν δ Boulle, όταν τό 1742
ταξίδεψε στό Γαλλία, δέν πήγε άπό τό Βενετία, δπως τό είχε προγραμματίσου, αλλά άπό
τό Μεσσόνη* δ Γάλλος πρόξενος ήθελε νά γνωρίσευ τούς "Ελληνες έμπόρους τής πόλης
αυτής» oL δποίου δυεξόγαγαν τό μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου τής "Αρτας.250

-155’Πστόσο, παρόλη τήν οξύτητα τοΧ) άνταγωνυσμοΌ των 'Ελλήνων

έμπόρων, οί Γάλλου

εξακολουθούσαν στά 1743 νά μονοπωλούν τό εύσαγωγυχό κυρίως έμπόρυο τής περυοχής.'ΐδυαίτερα δυναμυκή ήταν η παρουσία τους στόν τομέα των υφασμάτων. Τό βαόλ,κό αύτά γαλλυκό βυομηχανυκό είδος δέν εδευχνε νά φοβαταυ τ<5ν άνταγωνυσμό. Δέν υπήρχε στήν "Αρτα
τήν εποχή αυτή άλλη παρουκία, εκτός άπό τή γαλλυκή’ ου άλλου Ευρωπαίου ("Αγγλου,'Ολ
λανδοί,Βενετοί) άκόμη κα C γυά προξένους χρησυμοπουοΌσαν "Ελληνες-

’Από τήν άλλη με-

ρυά, τά λίγα βενετυκά υφάσματα πού έφερναν οί "Ελληνες δεν μποροΌσαν νά άπευλήσουν
σοβαρά τά γαλλυκά. "Ενα περυσσότερο, πού αύτά τά υφάσματα, τά βενετυκά, έπυβαρύνονταν
μέ μεγαλύτερο κόστος μετα^ορδς, άφο\) ξεφορτώνονταν στήν Κέρκυρα, μεταφέρονταν μέ πλουάρυα στή Σαγυάδα καυ άπό/Ιυα**ξηρ<ϊς στά Τυάννενα.

'Από τόν ίδυο δρόμο εξάγονταν στή

Βενετία κερύ η καύ λίγα καπνά.25i
Φαίνεταυ δτυ η κατάσταση μεταβλήθηκε ύπέρ των Γάλλων μετά τή μεγάλη πανώλη
πού επληξε τή Μεσσήνη (1742).

’Από τόν φόβο νέας έπυδημίας, τά ΰταλυκά λυμάνυσ εκλευ-

σαν γυά τά καράβυα της ’Ανατολής, τά δποΕα άναγκάζονταν νά κάνουν πρώτα καραντίνα
στή Μάλτα- Αύτό έπυβάρυνε μέ πολλά έξοδα τά εμπορεύματα πού έστελναν οί "Ελληνες στη
Μεσσήνη, μέ καράβυα μεσολογγίτυκα, σουηδέζυκα, όλλανδέζ-υκα, ναπολυτάνυκα ή ραγουζέυκα.252 Παρατηρήθηκε έτσυ μυά κάμψη στό έλληνυκό έμπόρυο της περυοχής το\3 προξενείου
"Αρτας καί μυά ανάλογη στροφή πρός τή γαλλυκή ναυτυλυα, παρά τή νέα έπυβολή τοΌ κότυμο.253 Γρήγορα δμως ου "Ελληνες έμπορου ξεπέρασαν καυ αέτό τό έμπόδυο, φορτώνοντας
τά έμπορεύματά τους σέ μυκρά ναπολυτάνυκα καράβυα, τά δποΈα έφοδυάζονταν μέ πυστοπουητυκά ύγευονομυκοΌ ελέγχου από τίς βευετυχές αρχές της Πρέβεζας ή της Κέρκυρας.251*
'Η τακτυκή μάλυστα αυτή είχε υίοθετηθευ καί άπό χάπουον προστατευόμενο της Γαλλίας?^5
Στά 1755 δ πρόξενος Boulle άναγκάζεταυ νά δμολογήσευ δτυ οί "Ελληνες έμπορου είχαν
πυά στά χέρυα τους δλο τό έμπόρυο μέ τή Μεσσήνη, τό Λυβόρνο, τή Μάλτα χ.ά.256 Προφα
νώς σ ’αύτό βοήθησαν καί οί φήμες γυά έπυχείμενο πόλεμο Γαλλίας-’Αγγλίας. *0 πόλεμος
αυτός-πράγματυ δέν άργησε νά ξεσπάσευ (επταετής: 1756-1763), οπότε ου συνθήκες εύνοόΰν πυά τό έλληνυκό έμπόρυο.

"Ετσυ άπό τό 1755 σταματούν καί οί σχετυκές άυαφορές

τοΌ Boulle.
'Ενώ τό τελευταίο τέταρτο χοΧ) αυώνα πλησίαζε, οί δρου είχαν άντυστραφεΕ, Δέν
μπορούμε πυά νά κάνουμε λόγο γυά άνταγωνυσμό το\) έλληνυκοΌ εμπορίου πρός τό γαλλυκό
στήν περυοχή τής "Αρτας, αλλά τοΌ δεύτερου πρός τό πρώτο. ’Αποκαλυπτυκή είναυ η μαρ
τυρία τοΐϊ προξένου Julien, στά 1773. Συγχεχρυμε'να, πρίν μερυκά χρόνυα, δ πλούσυος
Γυαννυώτης έμπορος καί προστατευόμενος τής Γαλλίας ’Αναστάσυος Δρόσος δοκίμασε νά
*

έξαγοράσευ άπό τό ΕΕΜ τό προνόμυο νά έμπορεύεταυ στή Μασσαλία, προσφέροντας 24.000
λίρες. #0 Julien επίσης έκφράζευ βάσυμες υποψίες, δτυ δ ίδυος αυτός έμπορος ήταν
μέτοχος στήν έμπορυκή έ τ ^ ρ ε ί α τής Μασσαλίας Bonnet et Majastre.257 Τό ΕΕΜ, μετά άπό
τήν καταγγελία του προξένου "Αρτας, αναγκάστηκε νά έρευνήσευ την υπόθεση.’Από τήν έ
ρευνα προέχυψε δτυ πραγματυκά οί

Bonnet et Majastre έστελναν έμπορεύματα στόν Δρόσο*

δυκαυολογήθηχαν δμως δτυ δέν έγνώρυζαν τήν ύπαρξη γαλλυχοΌ έμπορυχου οίκου στήν "Αρτα. 258
’Εκτός άπό τόν Δρόσο, καί άλλου "Ελληνες έμπορου είχαν έγκαταστήσευ στή Μασ
σαλία εμπορομεσίτες (facteurs) καί γέμυσαν τήν άγορά μέ δυάφορα εμπορεύματα, δπως

-156χοχενίλλη (είδυχό κόχχυνη βαφό)* λουλάκυ, ζάχαρη καί είδη κυγκαλλερίας. Αυτό ζημίωνε
πολύ τόν έμπορυκό οίκο της "Αρτας τοί J.-F.Lasalle, καθώς καί τούς άλλους Γάλλους εμ
πόρους καί καπετάνυους που έφερναν τά υδυα εμπορεύματα, γυατί οί

Ελληνες τά πουλού

σαν φτηνότερα. "Αν λουπόν δεν λαμβάνονταν έπείγοντα καί άποτελεσματυκά μέτρα, η"Αρτα,
κατά τό γνώμη τον) Julien, θά έκλευνε εντελώς γυά τούς Γάλλους.25®

Δέν όταν ακόμη

ύπερβολυκό η γνώμη τοί προξένου αυτοί, δτυ δηλ. ου "Ελληνες είχαν έγκαταστήσευ στη
Μασσαλία ένα είδος παρουχίας.26° ’Εκεί, χάρη στίς γενναυόδωρες προμήθευες πού πλήρω
ναν, έβρυσκαν Γάλλους πρόθυμους νά καλύψουν μέ τό δνομά τους τίς έλληνυκές επυχευρό*
σευς. "Ετσυ ου "Ελληνες μπορούσαν νά φέρνουν απευθείας άπό τό Μασσαλία κάθε είδους
εμπορεύματα, ακόμη καί υφάσματα, γυά τά οποία υπήρχαν αυστηρότατες άπαγορεύσευς.26*
*Η καταγγελία όταν σοβαρό καί τό ΕΕΜ υποχρεώθηκε νά

υκάνευυ νέα ερευνά.

*Αλλά καί

πάλυ η απάντηση των Μαρσεγυέζων έμπόρων, τούς δποίους κατονόμαζε ό Julien, όταν δτυ
αγνοούσαν την ύπαρξη γαλλυκοί έμπορυκοί οίκου στην "Αρτα. Τη φορά αυτό δμως ου έμπο
ρου της Μασσαλίας πρόσθεταν δτυ δέν έκαναν κάτυ τό άξυόμεμπτο’ συνηθυσμένου σέ δνα
άξυόλογο έμπόρυο μέ τόν "Αρτα, εξακολουθούσαν νά κάνουν δ,τυ έκαναν καί στο παρελθόν.
Τό στουχείο αυτό δευχνευ σοβαρό ρήγμα στόν κλουό. τοί προστατευτυσμοί του γαλλυκοί
εμπορίου.*Αξίζευ νά προσεχτεί ίδυαίτερα, δτυ τόν άποψη αυτό φαίνεταυ νά υυοθετεί
καί τό ΕΕΜ, παρόλο πού δέν παίρνευ σαφή θέση.2®2 Καί δ Julien δμως φαίνεταυ υκανοπουημένος μέ τόν απάντηση του ΕΕΜ καί δέν άμφυβάλλευ δτυ θά τεθεί τέρμα στόν άνταγωνυσμό των 'Ελλήνων έμπορων.263 'Ωστόσο, αν λόφθηκαν κάπουα μέτρα, ακόμη καί αν τά
έπέβαλε τό ΕΕΜ, δέν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Ου "Ελληνες έμπορου εξακολουθούσαν νά
φέρνουν άπό τη Μασσαλία δυάφορα είδη, καί νά τά δυαθέτουν στόν περυοχό του προξενείου
σέ καλύτερες τυρές άπό τούς Γάλλους.
' , . Τ ,.
- Α προσωρυνός τότ,ε
Μετά τόν Julien, καυ ό/προξενυκος πράκτορας Grimaldi
σταση?

,
,
επυσημαυνευ τόν κοηκχ-

υ έκφράζευ σοβαρές ανησυχίες γυά τό μέλλον τοί γαλλυκοί εμπορίου στόν περυο

χό καί ζήτα νά ληφθοΰν μέτρα.26U

Προτείνει μάλυστα στόν υπουργό de. Sartine

νά

παρέρβευ προσωπυκά δ La Tour’ αλλά καί πάλυ ου προτάσευς δέν είχαν καλύτερη τύχη άπό
τίς προηγούμενες.265 Ό

υπουργός δυέταξε βέβαυα τόν δυάδοχο τοί Grimaldi, τόν Gal-

leigne, νά έρευνόσευ τό θέμα τοί δανευσμοί άπό τούς Γάλλους τοί δυόματός τους σέ"Ελληνες, δπως συμπεραίνουμε άπό σχετυκη άναφορά τοί Galleigne..266 Στόν αναφορά αυτή μά
λυστα άποκαλύπτεταυ δτυ ου "Ελληνες καυχώνταυ δημόσυα πώς μποροίν νά αγοράσουν στό
Γαλλία δπουοδηποτε εμπόρευμα μέ τά χρόματα πού επαυρναν άπό τόν ξυλεία, τόν οποία
έστελναν στά ναυπηγεία τός Τουλόν. Ού "Ελληνες της περυοχης τοί προξενείου μας άπασχολοίν

τώρα καί αυτό τόν ύπουργυκό άλληλογραφυα’ δέν δυστάζουν ακόμη καί νά άθετοίν

ύποχρεώσευς τους πρός τούς Γάλλους εμπόρους καί βυομόχανους. 01 ύποχρεώοευς αυτές
βέβαυα θά ?yrav σημαντυκέ$ γυά νά άπαυτοίν τόν ύπουργυκό παρέμβαση, ενώ,άπό τόν άλλη,
αποτελούν σαφό ένδευξη γυά τό ύψος των συναλλαγών των 'Ελλήνων έμπόρων της"Λμτας.267
Συμπεραίνουμε λουπόν δτυ δ άνταγωνυσμός των 'Ελόνων πρός τό γαλλυκό έμπόρυο
στόν "Αρτα IVrav σκληρός. Μετά τά μυσά τοί 18ου αύ. , καί ΰδυαίτερα μετά τόν έπταετό
πόλεμο, δυαπυστώνεταυ δλοένα καί'πυό σαφόζ ύπεροχό τοί έλληνυκοί εμπορίου,πσύ'-κορύφώνε
ταυ μέ τό δυνατότητα της άπευθείας ευσαγωγός εμπορευμάτων άπό τό Γαλλία.καί φτάνευ
ώς τόν έκτόπυση τοί γαλλυκοί εμπορίου άπό τόν περυοχό τός "Αρτας. Στό άποτελεσμα

-157αύτό συνετέλεσαν, εκτός άπό τήν ΰκανότητα των 'Ελλήνων εμπόρων, καί άλλου παράγοντες:
η παρουσία των ’Ελλήνων προξένων δυαφόρων εύρωπαυκών αυλών’ η ανοχή καί ίσως η συνερ>·

γασία τοϋ Τούρκου κυρίαρχου, ό οποίος έβλεπε πώς είχε νά κερδίσευ. άπό τήν οΰκονομυκή
άνοδο των ραγυάδων* ή σωστή έκμετάλλευση των δυσμενών γυά τό γαλλυκό έμπόρυο συγκυρυών καί των άλλων άρνητυκών παραγάντων πού άναφέρθηκαν. Πρόκευταυ στήν ουσία γυά σύγ
κρουση μυας φθίνουσας ούκονομυκής παρουσίας μέ μυά άνερχόμενη καί γεμάτη ζωτυκότητα
καί άποφασυστυκότητα νέα δύναμη, ή οποία έπυπλέον, μέσα άπά τήν ούκο\?μυκή έπυτυχία,
έπυδυώκευ τήν καταξίωση τής ύπαρξής της·
2.0ΰ ’Ιταλοί καί οΰ Ραγουζαΰου
Σημαντυκός άνταγωνυστής του γαλλυκοή εμπορίου στήν περυοχή του προξενείου"Αρτας ήταν ου ’Ιταλοί (Βενετοί,Ναπολυτάνου,Μεσσήνυου,Γενοβέζου,Λυβορνέζου) καθώς καί
ου ΡαγουζαΕου έμπορου καί ναυτυκοί. "Ολου αυτοί, όπως καί οΰ άλλου Ευρωπαίου, έβλα
ψαν τ<5 γαλλυκό έμπόρυο, κυρίως γυατί ευνόησαν σημαντυκά τούς βασυκούς άνταγωνυστές
I
των Γάλλων, τούς ντόπυους ’'Ελληνες έμπορους· Ου πόλευς πού άναφέρθηκαν είχαν βέβαυα
αρκετά υσχυρο έμπορυκό ναυτυκύ, δργανωμένο κυρίως γυά τά έμπορυο της Μεσογείου. Τούς
έμπόρους άπό τίς πόλευς αυτές τούς εύνοουσε ακόμη η μυ'κρή σχετυκά απόσταση άπό τήν
περυοχή τόϋ προξενείου μας, καθώς καί οΰ ουκονομυκοί δεσμοί πού είχαν μέ τούς ντόπυους. "Ολα αυτά, καθώς καί ου μακροχρόνυου πόλεμου της Γαλλίας σ ’δλη τή δυάρκευα
τοΌ αίώνα, έκαναν τούς ’Ιταλούς καί τούς Ραγουζαίους ύπολογίσυμους αντίπαλους τοΌ
γαλλυκοή έμπορίου της "Αρτας.
’Ανάμεσα στούς ’Ιταλούς, δ πυό ύσχυρός αντίπαλος των Γάλλων ήταν ου Βενετοί.
Παρόλη τήν παρακμή τής Γαληνότατης Δημοκρατίας του ’Αγίου Μάρκου, πού μεγάλωνε δσο
προχωρούσε δ άυώνας,266 ου Βενετοί έμπορου .ήταν ακόμη αρκετά δυνατοί γυά νά άπευλή_ _ _

σουν

II

τό γαλλυκο έμπορυο τής "Αρτας.269 ’ΐδυαίτερα σέ τοπυκό έπίπεδο, πού μας έν,δυα-

φέρευ εδώ, ου βενετυκές κτήσευς στο ‘Ιόνυο καί τήν ’Αδρυατυκή, καί πυό πολύ τής Πρέ
βεζας καί τής Βόνυτσας πού ηλεγχαν τήν είσοδο του *ΑμβρακυκοΟ, μετέβαλλαν τούς Βενετούς, σέ δρυσμένες στυγμές, σέ ρυθμυστές τής γαλλυκής ουκονομυκής παρουσίας στήν
περυοχή. ’Ακόμη, ή έκτόπυση των Βενετών άπό τό ΰπερπόντυο έμπορυο, συντελούσε ώστε
ου πρώην θαλασσοκράτορες νά είναυ ύδυαίτερα ευαίσθητου στίς περυοχές πού ήταν ακόμη
κάτω άπό τον άμεσο έλεγχό τους.
'Αναλύοντας στό δεύτερο μέρος τής έργασίας τίς σχέσευς των Γάλλων μέ τούς Βενετούς στήν περυοχή τοΰ προξενείου "Αρτας, έπυσημάναμε τούς στόχους των Βενετών καί
τ ά μ έ σ α γυά τήν έπίτευξή τους. Γενυκά θά μπορούσε κανείς νά συμφωνήσευ μέ τή γνώμη
τοΤ) προξένου Gamier, δτυ οΰ Βενετοί έπεδίωκαν νά αναγκάσουν τούς Γάλλους νά εγκαταλείψουν τό έμπορυο στήν περυοχή τής "Αρτας.27·1 Ό

βασυκός αύτός σκοπός των Βενετών

δέν πραγματοπουήθηκε βέβ#%α* οΰ Γάλλου έδραίωσαν καί επέβαλαν τήν παρουσία τους στήν
περυοχή; ’Ωστόσο καί δ παράλληλη έμπορυκή δράση των Βενετών δέν σταμάτησε, ενώ σέ δ
ρυσμένες περυστάσευς ξεπέρασε κατά πολύ τήν άντίστουχη γαλλυκή. Χαρακτηρυστυκή στό
σημείο αυτό είναυ η μαρτυρία τοΌ προξένου G.rubroca,

’Ενώ δηλ. άπό τόν Μάυο τοΐί 1707

ώς τόν Μάρτυο τού 1709 δέν είχε φανεΕ στήν περυοχή κανένα γαλλυκό καράβυ, στό υδυο
δυάστημα Βενετοί καί Γενοβέζου είχαν πάρευ άπό εκεί πάνω άπό 50.000 φορτώματα καλα-

-158μπό*υ, καθώς καί σημαντυκές ποσότητες σίκαλης καί- βρώμης.272 Βέβαυα παρόμουες καταστάσευς ήταν προσωρινές, ένω δέν έλευπαν άχόμη καί οί περυπτώσευς έμπορυκής συνεργα
σίας.273 Γενυκά δμως ου σχεσευς Γάλλων καί Βενετων ήταν άνταγωνυστυκές <αί στό έμπό
ρυο. Δέν θεωρούμε σκόπυμο νά έπυμείνουμε καί έδω στήν ανάλυση τους,* άφού αποτελούν
μέρος, ασφαλώς τό σημαντυκάτερο, από τίς γενικότερες σχεσευς των Γάλλων καί των Βενετίον ποό ηδη αναλύθηκαν.
Ναπολυτάνου. *Η παρουσία των εμπόρων από τήν υταλυκη αύτή πόλη στήν περυοχή
της "Αρτας περυορίζεταυ στό χρονυκό δυάστημα του δεύτερου τέταρτου τού αυώνα πού μδς
ενδυαφέρευ. Τήν έποχη αυτή τά ναπολυτάνυκα καράβυα κατακλύζουν τά λυμάνυα τού προξε
νείου της"Αρτας. Παράλληλα "Ελληνες έμπορου ζητούν από τόν πασά των Γυαννίνων νά τούς
έπυτρεψευ νά φορτώνουν τά εμπορεύματα τους στά ναπολυτάνυκα καί όχυ στά γαλλυκά καρά
βυα, γυατί θά πλήρωναν χαμηλότερους ναύλους καί μυκρότερα δυκαυώματα-275 Τό δυάβημα
αυτό των 'Ελλήνων δεν εγυνε δεκτό άπό τόν Τούρκο αξυωματούχο, δ δπούος ήταν φίλος
,των Dubroca.278

,

ί|ήν άνταγωνυστυχότητα των Ναπολυτάνων μείωναν πολύ οί συχνοί πόλεμου με τα
κράτη της Β.*Αφρυκης.277 Στούς πολέμους αυτούς στήρυζε τίς ελπίδες του δ πρόξενος
Boulle γυά τήν έξουδετέρωση των έμπόρων καί των ναυτυκων άπό τήν πόλη αυτή τής* Ιτα
λίας. Χαρακτηρυστυκά άνέφερε,στά 1741,δτυ αν ελευπε τό έμπόδυο αυτό, τότε θά έβλεπαν
τή θάλασσα σκεπασμένη άπό ναπολυτάνυκα καί γενοβέζυκα καράβυα.27®
’Ιδυαίτερη επυτυχία σημείωσε τό έμπόρυο τής Νεάπολης στήν περυοχή τού προξε
νείου "Αρτας, δταν δυορίστηκε πρόξενος εκεί των Δύο Συκελυων δ γνωστός μας Balano di
Girolamo. Αύτός, άφοϋ άπέτυχε νά προσεταυρυστεύ τόν πασά των Γυαννίνων, στά 1742,279
δυέδωσε δτυ θά πετύχαυνε δυάταγμα του βασυλυα του, ώστε οί έμπορου άπό τό βασίλευο
τιόν Δύο Συκελυων νά μη φορτώνουν παρά σέ ναπολυτάνυκα καράβυα. Ου δυαδόσευς τού d^i
Girolamo έφεραν

άποτέλεσμα. Ναπολυτάνυκο καράβυ έφτασε στην νΑρτα φέρνοντας άπό τη

Μεσσήνη 70 κάσσες μεταξωτά, ένω ένα γαλλυκό, παρόλο πού έμευνε στην πόλη αύτη καυρό,
δέν πήρε παρά μόνο 12.280 Τήν υδυα επυτυχία σημείωσε καί ένα άλλο καράβυ άπό τή Νεά
πολη, τό δποΐο φόρτωσε στην "Αρτα γυά τη Μεσσήνη, ένω υπήρχαν έκεΰ δύο γαλλυκά.28-1
*0 κίνδυνος δυαγραφόταν άπευλητυκός γυά τό γαλλυκό έμπόρυο, καί δχυ μόνο τής
"Αρτας, κυρίως.άπό τό 1740, δταν ή ΙΙύλη υπέγραψε δυομολογησευς καί μέ τό βασίλευο
των Δύο Συκελυων,τό δπούο μάλυστα είχε μείνευ ουδέτερο στην εύρωπαυκή σύρραξη γυά
τήν αύστρυακή δυαδοχή (1740-1748). Είναυ χαρακτηρυστυκά δτυ τό ΕΕΜ άποφάσυσε νά άνακαλέσευ άπό τούς Ναπολυτάνους, στά 1747, τήν άδευα έξαγωγης υφασμάτων άπό τή Langue
doc, παρόλο πού τό δυκαίωμα αυτό είχευδοθεύ άπό τή γαλλυκή κυβέρνηση σέ δλους τδύς
ουδέτερους.282
’Ιδυαίτερη βαρύτητα στήν παρουσία τδ>ν Ναπολυτάνων έδυνε τό γεγονός δτυ οί
"Ελληνες έμπορου άπό τά Γυάννενα καί τήν "Αρτα είχαν συναλλαγές κυρίως μέ τή Μεσσήνη,
παρόλες τίς άρνητυκές έπυπτώσευς πού είχε η πανώλης στήν πόλη αύτη, στά 1742. *Η ί
δρυση στη Μεσσήνη τής Βασυλυκής *Εμπορυκής 'Εταυρείας (1752) δημυούργησε νέους κυνδύνους γυά τά γαλλυκά συμφέροντα στήν περυοχή τής "Αρτας.283 *0 πρόξενος Boulle έξέφραζε

τούς φόβους του, δτυ η έταυρεία αυτή θά εύνοήσευ ίδυαυτερα τούς Ναπολυτάνους, ε-

νύ παράλληλα αλληλογραφούσε μέ τόν δυευθυντη της προτείνοντας συνεργασία καί παυρνον-

I

-159τος ένθαρρυντιχές διαβεβαιώσεις.28** Ού φόβοι τού προξένου "Αρτας άποδεδχτηχαν ΰπερβολιχοδ. Οΐ Ναπολιτάνοι δέν απασχολούν τό γαλλικό έμπόριο τής "Αρτας μετά ταί μέσα τού
ι

18ου αΐ., δπότε η προτδμησή τους στρέφεται πρός άλλες κατευθύνσεις, καδ ΐδιαδτερα
πρός τ<5 λιμάνι τής Τεργέστης.
Ούσιαστιχότερος υπήρξε δ χδνδυνος γιά τό γαλλικό

έμπόριο τής "Αρτας άπδ τδν

άνταγωνισμό τδν Γενοβέζων.288 "Ηδη άπδ τδ 1712, δσο δίαρκοΰσε άχδμη ό πδλεμος τής
ισπανικής διαδοχής, γενοβέζικα καράβια είχαν χάνει, τδν εμφάνισή τους στήν περιοχή
τού προξενεδου. Τδν Μάιο μάλιστα τού έτους αυτού, δ G.Dubroca άνέφερε τήν παρουσδα
είκοσι περίπου γενοβέζικων καραβιών άπδ τή Λευκάδα ώς τδ Ναύπακτο, τά άπούα είχαν
έλθει γιά νά φορτώσουν σιτάρι. Οΐ προσπάθειες τού Γάλλου προξένου νά έμποδδσεί τούς
Γενοβέζους μέ τδ μεσολάβηση τδν Τούρκων δέν άπέδωσαν, γιατδ, όπως άνέφερε χαρακτηρι
στικά, "leurs sevilles

ont eu aupres du Turc plus de puissance que mes representa

tions". "Ετσι δ Dubroca, άφού ειδοποίησε τδν πρεσβρυτδ Desalleurs γιά τδ δραστηριότητα τδν Γενοβέζων, επικοινώνησε μέ τούς συναδέλφους του στή Μεσσήνη καδ τή Μάλτα
νά ζητήσουν τήν επέμβαση τδν γαλλιχδν πολεμιχδν. Κατά τδς πληροφορδες του Dubroca,
τά γενοβέζικα καράβια, άφού συμπλήρωναν τδ φορτδο τους, θά συγκεντρώνονταν στή Ζά
κυνθο, άπδ όπου θά έφευγαν,μέ τδ συνοδεδα δύο μεγάλων εγγλέζικων πολεμιχδν, γιά τή
Βαρκελώνη. 'Ο Γάλλος πρόζενος μάλιστα εΐσηγεϋται

νά χτυπηθούν τά γενοβέζικα καράβια

στούς τδπους πού φορτώνουν.286
Καδ άργδτερα όμως, μετά τήν συνθήκη τής Ουτρέχτης (1713), δταν πιά η σημαδα
τους δέν εξασφάλιζε ειδικά προνδμια, οΐ Γενοβέζοι εμπορεύονταν στήν περιοχή της "Αρ
τας μέ τή σημαδα τής Νεάπολης.287 'Αχδμη καδ δ ίδιος δ πρόξενος J.Dubroca χατηγορεύται, στά 1737, δτι εύνοεύ τούς Γενοβέζους, δδνοντάς τους τήν άδεια νά χρησιμοποιούν
τή γαλλική σημαδα. 'Ο Dubroca βέβαια άρνεύτάι τήν χατηγορδα. Σύμφωνα μ ’αύτδν, τά«γε
νοβέζικα καράβια φδρτωναν εικονικά στά λιμάνια τής διχαιοδοσδας τδν Βενετδν, ένδ
στήν οΰσδα τά προ’
ίδντα πού έπαιρναν προέρχονταν άπδ τουρκικά έδάφη. καδ μεταφέρονταν
ώς τά καράβια μέ βάρκες. "Αλλωστε, άπολογεύταί δ Dubroca, τά γενοβέζικα καράβια πού
έφερναν εμπορεύματα γιά τούς "Ελληνες, ξεφδρτωναν στή Σαγιάδα, δπου δ Γάλλος πρόξε
νος δέν είσέπραττε προξενικό.288 Δέν νομδζω ότι οΐ κατηγορδες σέ βάρος τού προξένου
"Αρτας ήταν βάσιμες. Μάλλον πρόκειται γιά έργο τού Γάλλου υποπρόξενου τής Πάτρας,
πού εντάσσεται στά πλαδσια τής γνωστής διένεξης γιά τή δικαιοδοσδα στδ Μεσολόγγι.
'Ωστόσο, ή συχνή άλλαγδ σημαδας στά καράβια τους φαδνεται πώς ήταν προσφιλής
τακτική τδν Γενοβέζων. Στά 1750-1752 χρησιμοποιούσαν τή σημαδα τής 'Ιερουσαλήμ καδ
έπαυρναν τήν προστασία τ*ής Γαλλίας* έτσι φόρτωναν ανενόχλητα στήν περυοχή τοΌ προξε
νείου "Αρτας, ίδίως αυτόpt, πληρώνοντας τό ανάλογα δυκαυώματα στούς Γάλλους προξέ
νους καί Οποπροξένους. Αιπό όμως δέν δοήρκεσε πολύ. Μετά από εντολή τοΌ υπουργείου,
δ Boulle αναγκάστηκε νά άρνηθεί τήν προστασία του σέ γενοβέζυκο καράβυ, μό αποτέλεσμα
νά έπέμβουν ου ΤοΌρκου. *Η άρνηση τοΌ προξένου "Αρτας, δπως άναφέρθηκε, σχολιάστηκε
δυσμενως άπό τούς "Ελληνες έμπόρους, ένβ ot αντίπαλοί του πρόξενου τόν κατηγόρησαν
5τυ άρνήθηκε προστασία σέ χρυστυανυκό

καράβυ. Τό γεγονός αυτό, καθώς καί τό δτυ ό

Γάλλος πρόξενος ζημυωνόταν προσωπυκοί άπό τήν άπώλευα τοΌ προξενυκοΌ, δδήγησε τόν
Boulle νά άμφυσβητήσευ, μέ έπυστολές του πρός τόν πρεσβευτή

Desalleurs καί τόν ύπουρ*

Μ

-160γό Rouille τιΐ σκοπιμότητα τοΌ ρετρού καί νά επυσημάνευ τούς κυνδύνους πού περυέκλευε
γυά τό κύρος καί τή φήμη των Γάλλων στήν περυοχή. ’'Αλλωστε, ευδυκό άρθρο των διομο
λογήσεων παρείχε μόνο στή Γαλλία τό δυκαίωμα τΤις προστασίας πρός τούς υπηκόους χρυστυανων ήγερόνων, ου όποιου δέν είχαν δυκούς τους προξένους.209
Ου Λυβορνέζου, τέλος, πολύ λύγο απείλησαν τά γαλλυκά συμφέροντα στήν περυοχή
τής "Αρτας.290 Δυαθέτουμε τή μαρτυρία τοΌ προξένου J.Dubroca, δτυ ώς τά 1732 η "Αρ
τα δέν είχε έμπορυκές σχέσευς ρέ τήν ΰταλυκή αύτή πόλη.291 Μόνο στά 1751 εμφανίστηκε
στήν "Αρτα κάπουος Λυβορνέζος, ό Cosimo Conti, μέ τήν προοπτυκή νά υδρύσευ έμπορυκό
οίκο. "Οπως δρως δυαπίστωσε δ Boulle, απώτερος σκοπός τοι) Conti ήταν νά τού άνατεθευ
τό προξενείο της Τοσκάνης, τό δποξο είχε κάπουος "Ελληνας. "Ετσυ δ Γάλλος πρόξενος,
στά πλαίσυα των προσπαθευων του νά περυορίσευ τή δύναμη των ντόπυων προξένων, θεώρη
σε σωστό νά βοηθήσευ τόν Λυβορνέζο έμπορο. "Εγραψε μάλυστα καί πρός τόν Γάλλο πρε
σβευτή στήν Πύλη. *0 Boulle ήταν εξάλλου σίγουρος, δτυ ή τοπυκή αγορά παρουσίαζε έλάχυστες προοπτυκές

γυά κατανάλωση άγγλυκων ή δλλανδυκων προίόντων, τά όποια $ά

μπορούσαν νά φτάσουν έκεΐ άπό τό Λυβόρνο.292
Περυσσότ'ερο απείλησαν τά γαλλυκά συμφέροντα στην "Αρτα οί Λυβορνέζου, δσες
φορές, μετά τά μέσα του αυώνα, συνεταιρίστηκαν μέ τούς Ραγουζαίους. 'Η άπευλή στρε
φόταν κυρίως πρός τή γαλλυκή ναυτυλία, ή οποία θά ζημιωνόταν, αν ού "Ελληνες έμπορου
χρησυμοπουοΰσαν καράβυα της Ραγούζας στο έμπόρυό τους μέ τή Μεσσήνη.293Πραγματυκά
Απαρουσίαστων εμπόρων καί των ναυτυκων άπό τήν πόλη αυτή της Δαλματίας άποδείχτηκε
δυναμυκή, γυατί ευνοήθηκε άπό τούς έξης παράγοντες: α)*Η Ραγούζα είχε πάντα εύρήνη
μέ τά κράτη τής Β . ’Αφρυκής (Barbarie) καί ποτέ ή σημαία της δέν άπευλήθηκε άπό ύπόνουες πολέμου μέ κάπουον χρυστυανό πρίγκυπα. β) Είχε στήν "Αρτα προξένους "Ελληνες,
οί δπούου, μέ τίς γνωρυμίες καί τήν ίκανότητά τους, έστρεψαν τήν προτίμηση των συμπατρυωτων τους εμπόρων πρός τά καράβυα τής Ραγούζας.291* γ) Μετά τό 1755, ου φήμες
γυά επυκείμενο πόλεμο 'Αγγλίας-Γαλλίας έδωσαν ενα σοβαρό πλεονέκτημα στή ναυτυλία
τής Ραγούζας, σέ βάρος τής γαλλυκής.295
Μέ τήν έναρξη τού έπταετούς πολέμου βέβαυα είναυ αυτονόητη η άλματώδης άνο
δος των Ραγουζαίων στήν περυοχή.

πληροφορία τού Boulle, δτυ στά 1757 δρουσαν στήν

περυοχή τού προξενείου του 72 μεγάλα καί μυκρά καράβυα άπό τή Ραγούζα είναυ χαρακτηρυστυκή, παρόλη τήν πυθανή υπερβολή της.296 Κατά τή δυάρκευα τού πολέμου αυτού καί
μετά τήν άποστασία του Boulle, οί Ραγουζαύου είχαν πάρευ στά χέρυα τους δλες τίς με
ταφορές άπό τό προξενείο "Αρτας πρός τήν ’Ιταλία. Μόλυς στά 1768 ό πρόξενος Julien
κατόρθωσε νά βρεί φορτίο γυά τέσσερα γαλλυκά καράβυα, συναντώντας μάλυστα σοβαρά έμπόδυα άπό τόν πρόξενο τής Ραγούζας.297 'Αλλά καί λίγα χρόνυα άργότερα, δ ίδυος πρό
ξενος άνέφερε δτυ φόρτώ^ν στήν περυοχή του 24 ξένα καράβυα.298
'Από τό 1776, κατά μαρτυρία τού Grimaldi, οί Ραγουζαύου άρχυσαν νά άπομακρύνονταυ άπό τήν περυοχή του προξενείου "Αρτας. *0 προξενυκός αύτός πράκτορας άποόίδευ βέβαυα τό γεγονός στίς δυκές του άποκλευστυκά ένέργευες.299 'Ωστόσο, h δυναμυκή
παρουσία τής έλληνυκής ναυτυλίας (μέ τουρκυκή σημαία) καί ή τεράστυα δυεύρυνση του
κύκλου έργασυών των 'Ελλήνων εμπόρων, καθώς καί δ ρωσοτουρκυκός πόλεμος τού 17681774,300 νομίζομε πώς άποτέλεσαν πολύ σπουδαυότερους παράγοντες άπό τήν παρέμβαση
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'Ανακε<ραλαυώνοντας μπορούμε νά πούμε δτυ ου "Ιταλοί (εκτός and τους Βενετούς)
καί οί Ραγουζαΰου έμπορου, αυτού μόνου τους, δεν απείλησαν σοβαρα τό γαλλυκό έμπόρυο
στόν περυοχό τού προξενείου χΤ\ς "Αρτας.303 Πολύ περυσσότερα προβλόμστα βέβαυα δημυούργησαν στό γαλλυκό ναυτυλία στην περυοχό» επωφελούμενου καί and τίς γενυκότερες
δυσμενείς γυά τούδ Γάλλους συνθήκες. βΗ συγκεκρυμένη ζημία πού προξένησαν στά γαλλυxd έμπόρυο ίταν δτυ ευνόησαν τούς "Ελληνες έμπόρους, είτε θέτοντας στά δυαθεση των
ντόπυων τά καράβυα τους είτε χρησυμοπουώντας ντόπυους ώς προξένους.
3. Οί "Αγγλου
Σφοδρότερος καί άπευλητυκότερος γυά τούς Γάλλους V a v δ άγγλυκός άνταγωνυσμός.
Ου καθαρά έχθρυκές σχέσευς των δύο μεγάλων αύτίδν ναυτυκων καί ούχονομυκων δυνάμεων
της εποχής έπεκτείνονταν σέ δλο τό πολυτυκό καί οίκονομυό πλέγμα σέ παγκόσμυα, θα
λέγαμε, κλίμακα καί αφορούσαν τό μεσογευαχά δσο καί τό ύπερπόντυο έμπόρυο.302 Ου
σχέσευς των δύο μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων εξελίχτηκαν σέ οξύ άνταγωνυσμό, ο οπ*ο€ος
μέ τίς δυάφορες φάσευς του κάλυψε δλοκληρον τόν 18ον α ί . Ό σκοπός μας βέβαυα εδω
δέν είναυ νά έξετάσουμε, ούτε καν μέ μεγάλη συντομία, τίς άγγλο-γαλλυκές σχέσευ*δ·
Πρόθεση μας είναυ νά έπυσημάνουμε τό πουάν καί τόν ένταση.τού άνταγωνυσμου αυτοί)
στό έμπόρυο τού συγκεκρυμένου χώρου,τού προξενείου "Αρτας, καθώς καί την έξέλυξη
τού άνταγωνυσμού σέ τοπυκό επίπεδο.
"Ηδη άπό τόν έποχό της ίδρυσης τού γαλλυκού προξενείου τΊ\ς "Αρτας C1702),ό
ταν πυά είχε άρχίσευ δ πόλεμος γυά τόν ίσπανυκό δυαδοχά πού έφερε καί πάλυ άντυμέτωπους τούς δύο ισχυρούς τ?ίς Ευρώπης*, δ πρόξενος G a m i e r έπυσημαίνευ τόν κίνδυνο
γυά τό γαλλυκό έμπόρυο στό προξενείο του. Τυ"αυτόν, δ κίνδυνος προερχόταν άπό την
άνοδο της τυμης των προϊόντων, γυά τά δποϊα ένδυαφερόταν τό γαλλυκό έξαγωγυκό έμπό*

ρυο τ?ίς περυοχης, αν ου "Αγγλου καί ου ‘Ολλανδοί ευσχωρούσαν στίς τοπυκές αγορές.
*Η προοπτυκη αυτά δέν όταν καθόλου μακρυνό ούτε καί απραγματοποίητη. "Ενυσχυόταν
μάλυστα καί άπό τόν ύπαρξη άγγλυκων καί ολλανδυχων αποθηκών στην Κεφαλλονυά καί τη
Λευκάδα. Στά νησυά αυτά θά μπορούσαν νά μεταφέρονταυ μέ μυκρά καράβυα τά προϊόντα
τ*ης περυοχης* καί άπό έκεύ, μέ βενετυκά καράβυα, θά κατέληγαν στόν "Αγγλία η την
‘Ολλανδία.303
Στό εϋσαγωγυκό έμπόρυο χ\ς περυοχύζ πού μας ένδυαφέρευ είχαν κυόλας, άπό τόν
άρχό του αύώνα, ευσχωρησευ τά άγγλυκά συμφέροντα. Δυάφορα εμπορεύματα, δπως κασσί
τερος, μολύβυ καί άτσάλυ, μεταφέρονταν άπό τη Σμύρνη στό Λάρυσα, δπου ύπόρχε "Αγγλος
πρόξενος, καί άπό έχεΧ προωθούνταν στίς γευτονυκές άγορές.304 Στό έξαγωγυκό έμπόρυο
δμως ου "Αγγλου έκαναν τόν έμφάνυσά τους

πολύ άργότερα, στά 1734. Τότε άνέλαβε

\

τό άγγλυκό προξενείο στι$> "Αρτα 6 γνωστός μας Θεοδόσυος Πάνου. *0 κίνδυνος γυά τά

!·

γαλλυκά συμφε'ροντα είναυ τώρα άμεσος. *0 Πάνου, δπως άναφέρθηκε, όταν ίκανός έμπο-

βοηθόσευ νά πάρευ τό πασαλίκυ άπό τόν άδελφό του Μεχμέτ. Ου ένέργευες τού Πάνου έ-

I
I *'
ϊ.
I.

τευναν νά έξουδετερώσουν δυό βασυκά πλεονεκτόματα των Γάλλων: τόν ελλευψη έμπυστο-

\

ρος καί έπυπλέον είχε τόν ύποστόρυξη τού "Αλ?ι μπέη τών Γυαννίνων, τόν δποϊο είχε

σύνης των ντόπυων πρός τούς "Αγγλους καί τό δυπλό τελωνείο τύς Πρέβεζας, άπό τό δποϊο άπαλλάσσονταν τότε μόνο ου Γάλλου. "Αλλωστε, ή Πύλη είχε παραχωρόσευ καί στους
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^Αγγλους τό δυκαίωμα τής προστασίας των χρυστυανών, τ<5 δποΕο ως τότε μονοπωλούσαν
οί Γάλλου. Με βάση τ<5 δυκαίωμα αυτά, οί "Αγγλου ανέθεταν τά προξενεία τους σέ "Ελ
ληνες, πράγμα πού ζημίωνε σημαντυκά τά γαλλυκά συμφέροντα.305

^

.Μέσα στην πενταετία που μεσολάβησε άπά τάν δυορυσμό τού Πάνου (1734) μέχρυ
τάν θάνατο του J.Dubroca (“Οκτ.1738), ου "Αγγλου, μέ τάν δραστήρυο πράζενά τους εί
χαν κατορθώσευ νά μονοπωλούν σχεδάν τά έμπάρυο της "Αρτας*306 μάνο ή παρουσία του
Dubroca συγκροτούσε άκόμη μερυκούς άφοσυωμένους σ ’αύτόν "Ελληνες έμπόρους.302 Τάση
ίταν η ζημυά πού είχε ύποστεΕ τά γαλλυκά έμπάρυο καί ανάλογη h μείωση του προξενυκού είσοδήματος, ώστε ό Γάλλος πρόξενος, ενα χράνο πρίν πεθάνευ, είχε αναγκαστεί νά
έλθευ σέ μυστυκή συνεννάηση μέ τάν Θ.Πάνου. Σύμφωνα μ ’αύτή, τά γαλλυκά καράβυα θά
συνέχυζαν τίς μεταφορές τους άπά τή Μεσσήνη καί οί δύο πρόξενου, δ Dubroca
Πάνου, θά μουράζονταν τά προξενυκά, τάσο γυά τά

καί δ

γαλλυκά δσο καί γυά τά άγγλυκά κα

ράβυα* δ Dubroca θά έπαυρνε τά 2/3 καί δ Πάνου τά ύπάλουπο. “Η συμφωνία βέβαυα αυτά
καταργηθηκε μέ τάν θάνατο του Γάλλου προξένου.308 'Ωστόσο, παρόλη τη βραχύβυα ύπαρ
ξη της, η συνεργασία

Dubroca-Πάνου, ακόμη καί άναγκαστυκή γυά τάν πρώτο καί παρά

τούς δυαφορετυκούς λόγους πού είχε δ καθένας άπό τούς, συμβαλλόμενους, άποτελεΕ χαρακτηρυστυκή περίπτωση. Είναυ δυνατό δηλ. σέ τοπυκά έπυπεδο νά μη ύσχύουν γενυκότερες'πολυτυκές κατευθύνσευς καί κεντρυκοί προγραμματυσμοί.
Καί δ δυάδοχος τού Dubroca, δ Boulle, αμέσως μετά την άφυξή του στην "Αρτα,
έπυσημαίνευ την παρουσία τών "Αγγλων308

καί άποδίδευ τη ζημυά πού ύφυστανταυ τά

γαλλυκά συμφέροντα στη δράση τού "Ελληνα προξένου της ‘Αγγλίας Θ.Πάνου.310

Είναυ

φανερό λουπόν δτυ δ άγγλο-γαλλυκός άνταγωνυσμός στήν περυοχη τού προξενείου τΤις"Αρτας έχευ σάν κύρυο άξονα τη χρησυμοποίηση άπά τούς "Αγγλους ώς προξένου τού Γυαννυώ
τη εμπόρου Θεοδοσίου Πάνου.333

“Ως πρός τό έμπάρυο ευδυκά, ου "Αγγλου λίγο ένδυα*

φέρθηκαν γυά την περυοχη. ‘Η ζημυά γυά τούς Γάλλους στον τομέα αυτόν προερχόταν βασυκά άπά την έπυβοήθηση τού έλληνυκΟύ έμπορυκού παράγοντα.332
4. Ου 'Ολλανδοί
βΗ δράση των 'Ολλανδών έμπόρων καί ναυτυκών δέν απασχόλησε σχεδόν καθόλου τά
γαλλυκά συμφέροντα στην περυοχη της "Αρτας,313
γλους.

παρά σάν

συμεργασίαυ

μέ τούς "Αγ

"Αλλωστε, η παρακμή τού δλλανδυκού εμπορίου στον 18ον αυ. ίταν γεγονός άναμ

φυσβήτητο.31**“Η άπευλη πού δυαγραφόταν γυά τά γαλλυκά συμφέροντα, σέ ευρύτερη κλί
μακα καί δχυ ευδυκά στό προξενεΕο "Αρτας, προερχόταν άπά λόγους τακτυκης των *Ολλαν
δών. Συγκεκρυμένα, τό άρθρο IX της συνθήκης της Ουτρέχτης ( ’Απρ.1713), άνάμεσα στη
Γαλλία καί την *Ολλανδία> προέβλεπε εξαίρεση των “Ολλανδών άπό τό 20% πού πλήρωναν
ου ξένου έμπορου στά γαλλυκά λυμάνυα. Τό προνόμυο αυτά τό παραχωρούσαν ου “Ολλαν
δοί, "νουκυάζοντας" τό.£νομά τους, σέ άλλους εμπόρους, “Ιταλούς, “Αρμένυους καί “Ε 
βραίους. Μέ τόν τρόπο αυτόν προξενούσαν σημαντυκή ζημυά στους Γάλλους.315 “Ακόμη η
“Ολλανδία ίταν τό μοναδυκό κράτος των εύρωπαυκών άκτών τού “Ατλαντυκού, δπου ου ϋπήκοου τού σουλτάνου μπορούσαν νά έμπορεύονταυ ελεύθερα. Γυά τούς "Ελληνες ήταν εύ
κολο νά εγκατασταθούν στό "Αμστερνταμ καί νά πάρουν τήν δλλανδυκή υπηκοότητα.3*®
“Ωστόσο τό πρόβλημα δέν φαίνεταυ νά άπασχόλησε τούς Γάλλους προξένους η έμπορους
στήν "Αρτα. "Ισως η τακτυκή αυτή των “Ολλανδών νά μή εφαρμόστηκε έκεΕ* είναυ άκόμη
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5. Συμπέρασμα
Οί. βασυκού ανταγωνιστές λουπόν τοΌ γαλλυκοΌ έμπορύου τός "Αρτας παρέμευναν
οΐ ντόπυου 'Ελληνες έμπορου καύ λυγότερο ού Βενετού. Ου

άλλου 'Ιταλού (Ναπολυτά-

νου, Γενοβέζου, Λυβορνέζου), ου ΡαγουζαΕου χαύ οί. 'Αγγλου ζημύωναν έμμεσα τό γαλλυχό έμπόρυο τΤις "Αρτας, προσφέροντας στούς 'Ελληνες καλύτερες

συνθήκες καύ πλεονε-

χτυχότερη άνταγωνυστυχό θέση. 'Η δράση όλων των παραπάνω έβλαψε χυρύως τό γαλλυκό
ναυτυλύα, όπως θά δούμε πυό κάτω.
'Ωστόσο, όφεύλουμε ακόμη έδω νά τονύσουμε δτυ η κατάσταση τον) γαλλυχφϋ έμπο
ρύου πού αναλύθηκε άφορδ άποχλευστυκά τόν περυοχό του προξενεύου 'Αρτας. 'Αλλωστε,
τό γαλλυκό έμπόρυο δεσπόζευ στην ’Ανατολό σ*δλη τό δυάρκευα τοΌ 18ου αϋ.31^

Πρός

τό τέλος μάλυστα ίου αΰώνα αύτοΰ, τό έμπόρυο τΤις Μασσαλύας στρέφεταυ πυό πολύ πρός
τούς ωκεανούς.318 ’Ακρυβως η βαθμυαύα μετατροπή της Μασσαλύας από λυμάνυ μεσογευακό σέ λυμάνυ παγκόσμυο αποτελεί τό μεγάλη χαυνοτομύα τον» 18ου αύ. στην ούκονομυ^ό
υστορύα της Γαλλύας, μέ άντύκτύπο γενυκότερα στόν εύρωπαυκό-313

στ)

Ot είσαγωγές

1. Τά πλαύσυα
*Η γαλλυκό, δπως καύ κάθε άλλη προηγμένη ούκονομύα της εποχής, αναζητούσε
αγορές γυά τά βυομηχανυχά της προυόντα δ. τά εύδη τών άπουκυών.320 ’Από τόν άλλη μερυά, η δομή της δθωμανυκης ουκονομύας καύ δ περυφερευαχός της ^αραχτόρας ευνοούσαν
ασφαλώς τόν εΰσαγωγη των προΰόντων αυτών. Μέσα στά γενυκά.αυτά πλαύσυα πρέπευ νά το
ποθετηθούν ου γάλλυκές ευσαγωγές στην περυοχό τοΌ προζενεύου της 'Αρτας.
Βέβαυα, οί. αγορές της περυοχιίς σέ καμυά περύπτωση δέν θά μπορούσαν νά σνγκρυθοΐΐν, ώς πρός τη δυνατότητα απορρόφησης των παραπάνω ευδων, μέ τύς σκάλες τΤις Σμύρ
νης, της Κωνσταντυνούπολης η της Θεσσαλονύκης. 'Ωστόσο, η εκμετάλλευση τών δυνατο
τήτων τους321 δέν μπορούσε νά άφησευ άδυάφορους τούς Γάλλους εμπόρους χαύ βυομόχανους. 'Οσο κυ αν οί. μεγάλες αγορές άπορροφοΌσαν τόν κύρυο δγκο ττ\,ς γαλλυκτ\ς παραγω
γής, h καταναλωτυχό τους δύναμη δέν όταν άπερυόρυστη. 'Από τόν άλλη μερυά, η αυξα
νόμενη βυομηχανυκη παραγωγό καύ δ άνταγωνυσμός δημυουργοΌσαν άδυάθετα αποθέματα βυομηχανυκων προΰόντων. *0 ρυθμός μάλυστα τΤις παραγωγές τής γαλλυχης βυομηχανύας έντευνόταν καύ από την ανάγκη κάλυψης των τεράστυων δαπανών πού άπαυτοΰσαν ου συνεχείς
πολεμυκές συγκρούσευς, ου δποϋες καλύπτουν, μέ τό δυεξαγωγη η τόν προπαρασκευό ;τους,
ολόκληρον τόν 18ον αύ. *Η σημασύα λουπόν τών μυκρών αγορών γυά την απορρόφηση των
αποθεμάτων ε£ναυ προφανής. 'Ακόμη, οί. άγορές αυτές λευτουργοΌσαν καύ σάν άσφαλυστυκές δυχλείδες γυά τόν τό\*δ)ση. η τό»> εκτόνωση τών μεγάλων αγορών, μέσα στο σύστημα
τοϋγαλλυκου εύσαγωγυκοΰ έμπορύου της 'Ανατολής. 'Η δυνατότητα παροχέτευσης τών απο
θεμάτων τών έμπορυκών ουχων πού έδρευαν στά μεγάλα έμπορυχά κέντρα τΤ[ς 'Οθωμανυχόζ
Αυτοκρατορύας έπέτρεπε τό δυατόρηση μυας έπυθυμητΤίς ΰσορροπύας ανάμεσα στόν προσφορά
καύ τό ζότηση* έτσυ έπυτυγχανόταν ή δυατόρηση τών τυμών στά έπύπεδα πού
τό μέγυστο δυνατό κέρδος.322

αφηναν
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'Η 'Αρτο λουπόν αποτελούσε δορυφορυχή αγορά τήε Θεσσαλονίκης ΐί των ΰταλυκών

πόλεων. Με'σα στό ϋδυο αυτό πλέγμα δυατήρησηε τών τυρών στά έπυθυμητά επίπεδα, ή αγο
ρά τοΰ προξενείου μας παρουσίαζε κάπουα ΰδυαυτερότητα, ή οποία πρέπεινά τονυστεύ.
’Εξαυτίας δηλ. τήε μυχρότερηε άπάστασης άπά τή Μασσαλία, σέ σύγχρυση με τή Θεσσαλονίχη ή τιΐν Κωνσταντινούπολη, τά εΰσαγόμενα εμπορεύματα είχαν μυκρότερο κόστος ώς
πρός τιί μεταφορά χαί τίς άλλες εΰδυκές έπυβαρύνσευς. Δημυουργούσε λουπόν κίνδυνο
γυά τίς μεγαλύτερες αγορές, άπ<5 τιί δυνατάτητα πού είχαν οί Γάλλου έμπορου εκεί νά
πουλούν φτηνότερα. Σε χάπουες στυγμές μάλυστα άπαυτιίθηχε η λήψη με'τρων γυά νά άποσοβηθεύ δ κίνδυνος αυτός. Τέλος, στίς μυκρότερες αγορές, όπως τής 'Αρτας, μπορούσαν
ευκολότερα νά δυοχετευτούν βυομηχανυχά προυόντα μέ μευωμένες προδυαγραφές. ’Ακόμη
καί στά υφάσματα, παρά τιίν ύπαρξη αυστηρών καί λεπτομερευακών εύδυκών ρυθμίσεων, έπυσημαυνονταυ, όπως θά δούμε, παρόμουες περυπτώσευς.
’Ως πρός τίς καταναλωτυκές δυνατότητες τού προξενείου 'Αρτας γυά τό γαλλυκό
εΰσαγωγυκό έμπόρυο τής περυοχής, χαρακτηρυστυκή είναυ μία από τίς πρώτες αναφοράς
τού προξένου G.Dubroca, παρόλο -τόν σκόπυμο ύπερτονυσμό των σχετυκών δυνατοτήτων.323
* 0 -πρόξενος αυτός καθόρυζε τήν έτήσυα άπορροφητυκότητα. τήε περυοχής σέ: 150 μπάλες
λοντρίνυα (40-50 μπ. πρώτα καί 80-100 μπ.δεύτερα), 20 μπ.λόντρες, 40 δέματα πυπέρυ,
25 καντάρυα γαρούφαλλο, μοσχοκάρυδο καί κανέλλα (τά μυσά γαρούφαλλο καί άπό 1/4 γυά
τά άλλα), 100 καντάρυα σκάγυα, 100 καντ.μολύβυ σέ ράβδους, 100 καντ.κασσίτερο.

’Η

προσφορότερη εποχή γυά τήν κατανάλωση των προΰόντων αυτών ?ίταν τό εξάμηνο ΆπρυλίουΣεπτεμβρίου*. τότε οΰ έμπορου τήε Ά ρ τ α ς καί των Τιαννίνων οργάνωναν έρποροπανηγύρευς σέ δυάφορες περυοχές.321* "Ετσυ τά κεφαλαυα άπό τίς πωλήσευε θά μπορούσαν νά δυα
τεθούν γυά τήν αγορά γεωργυκών προΰόντων, πού ή συγκομυδή τους τελείωνε τήν έεοχή
αυτή (τέλη Σεπτεμβρίου). Α λ λ ά καί ατούς ύπόλουπους εξυ μήνες υπήρξε η δυνατότητά
π

τά είσαγόμενα είδη νά εξασφαλίζουν μέρος των εξαγωγών.325
Θεωρούμε ακόμη σκόπιμο νά σημειώσουμε εδώ τά μοναδική μαρτυρία σχετικά μέ το
σύνολο των ετήσιων εισαγωγών στην *Αρτα άπό τή Γαλλία η άλλοι). "Ετσι θά δοθεί μεά
άμεση καί συνολική εικόνα, έστω καί γεά μεά χρονεά, του γαλλικού εεσαγωγεκοΌ εμπο
ρίου τής *Αρτας#πρεν προχωρήσουμε στήν ανάλυση ιών μηχανεσμών δεάθεσης κάθε προϊόν
τος. 1Η μαρτυρία είναι τον) 1754 καί απαριθμεί τά δεάφορα είδη πού είχαν εύσαχθεϊ
άπά τη Γαλλία τή χρονεά αυτή (ο αριθμός σέ παρένθεση δηλώνεε την ποσότητα πού εμεενε απούλητη): 16 μεκρά δέματα (ballots) λοντρίνεα δεύτερα, δηλ.160 κομμάτεα=4.647
καί 1/4 πήχες, αξίας 8.906 πεάστρων καί 118 άσπρων. -10 ballots λόντρες πλατιές,
100 >ίομμάτεα=2.815 1/2 πΤιχες, αξίας 4.758 π. 65 α. -23 βαρέλεα καφέ' (10), συνολεκοΰ
βάρους 1549 οκάδες, αξίας 1290 π. 100 ά. -δ βαρέλεα λουλάκε, 313 δκ.,2.895 π.30 α.
-17 βαρέλεα η κάσσες ζάχαρη (5), '737 δκ.,552 π. 90 α. -87 σάκκοε η πακέτα σκάγεα η
μολύβε (23), 3.262 όκ.,815 π. 60 α.. -3 βαρέλεα ρεζάρε (3), 191 όκ.,143 π. 30 ά.
*Η συνολεκή αξία των παραπάνω εύδών ήταν 19.363 π. και 13 α. Τήν ίδια χρονεά είχαν
εεσαχθεΐ άπό τη Μεσσήνη: 18 κάσσες μεταξωτά (tabis), πού περιείχαν 339 κομμάτια, δηλ
8.475 πήχες, αξίας 15.537 π. 60 ά. -2 σάκκοε κοράλλε, αξίας 1.000 π. -110 μπάλες
άρνίσεα δέρματα, δηλ.495.000 κομμάτια,αξίας 4.125 π. -4 κάσσες ζάχαρη,266 ό. ,119 π.
60 α. -100 σάκκοε καί πακέτα σκάγια καί μολύβε, 2.375 όκ.,593 π. 90 α. -18 κομμάτια

-165άγγλυκά υφάσματα,άξίας 1.350 π. *Κ συνολική αξία των παραπάνω εμπορευμάτων ,άταν
22.805 πυάστρα καί 90 άσπρα.326 Βέβαυα τά έμπορεύματα πού είχαν ελθευ άπο ττί Μεσσή
νη δέν προέρχονταν δλα άπά τη Γαλλία* τά παραθέτομε, γυά νά δώσουμε συνολυκη ευκόνα
τΤϊδ καταναλωτικής Ικανότητας τΤις άγορδς. *Αξυοσημείωτη επίσης είναυ καί μία άλλη μαρ
τυρία τού έτους 1774. Σύμφωνα μ ’αυτά* τά κύρυο εύσαγωγυκό έμπόρυο των Γάλλων της
'Αρτας αφορούσε τά προυόντα: καφέ, ζάχαρη, λουλάκυ καί κοχενίλλη.327
'Από τίς λίγες παραπάνω μαρτυρίες, γίνεται, φανερά ότυ τά κάρυο μέρος ιάπό
τίς γαλλυκές ευσαγωγές στάν 'Αρτα κρατούσαν τά υφάσματα. 'Ακολουθούσαν τά προυόντα
των άπουκυων (λουλάκυ, καφές, ζάχαρη, μπαχαρυκά), καθώς καί τά μολύβυ (σέ σκάγυα η
ράβδους) καί δ κασσίτερος.
2. Τά υφάσματα
Τά σημαντικότερο είδος του γαλλυκού εόσαγωγυκού εμπορίου της 'Αρτας, όπως
καί γενυκά τ*ης 'Ανατολής,323 ίταν ασφαλώς τά ύφάσματα.

'Η υφαντουργία άταν άλλωστε

η πυό άνθηρη έξαγωγυκη βυσμηχανία χΤις Γαλλίας, καί ύδυαίτερα των περυοχων ποιί εμπο
ρεύονταν μέ την 'Ανατολή: της Προβηγκίας καί της Languedoc.329 'Ενδευκτυκά γυά τη
σημασυά τού προυόντος αυτού είναυ καί η έπυστολή, την οποία ό G.Dubroca άπηύθυνε
στά γαλλυκό ύπουργεΧο Ναυτυκων, πρίν ακόμη άναχωράσευ άπά τη Μασσαλία γυά την'Αρτα.
Στάν έπυστολά αυτά δυαβεβαυώνευ τά υπουργείο ότυ θά κάνευ τά παν γυά την ευρύτερη
κατανάλωση των υφασμάτων. Γυά τόν σκοπό αυτά,δ Dubroca θά έπαυρνε μαζί του

δείγμα

τα άπο κάθε πουότητα καί χρώμα, γυά νά δυαπυστώσευ τά συντομότερο τίς προτυμησευς
στάν αγορά του προξενείου του.330 ’Αμέσως σχεδόν μετά τάν αφυξά του στην Άρια, δ
υδυος πρόξενος πληροφόρησε τούς εμπόρους της Μασσαλίας καί της Τουλάν γυά τίς τυμές,
στίς δποΰες θά μπορούσαν νά πουληθούν τά γαλλυκά υφάσματα* άπά αυτά, την προτίμηση
των ντόπυων τραβούσαν τά λοντρίνυα, πρώτα καί δεύτερα. Σημείωνε ακόμη δ Dubroca^
δτυ τά υφάσματα πού θά στέλνονταν έπρεπε νά είναυ καλής πουότητας, γυατί ού ντόπυου
τά γνώρυζαν πολύ καλά, αφού δέν ξόδευαν παρά μόνο γι/αύτά* έπίσης τά χρώματά τους
θά Τίταν τά υδυα μέ των υφασμάτων πού πάγαυναν στην Κωνσταντινούπολη καί τη Σμύρνη.
Τά πρώτα λοντρίνυα πουλυωνταν 360 α. τά μπράτσο C:0,68 μ.) καί τά δεύτερα 290-300 ά.
'Επυπλέον, ου λόντρες καταναλώνονταν εύκολα στάν τυμη των 85-90 πυάστρων τά τόπυ.331
Ου προοπτυκές λουπάν πού δυαγράφονταν γυά την κατανάλωση των υφασμάτων στίς αγορές
τού προξενείου 'Αρτας ίταν ευοίωνες καί άξυόλογες. ϊό προυόν αυτά θά μπορούσε νά
δημυουργησευ καί

νά συντηρήσευ ένα προσοδοφόρο έμπάρυο καί γυά ένα ακόμη λόγο:

στάν περυοχη άταν άγνωστα τά έγγλέζυκα υφάσματα.332
Ου τυμές

των υφασμάτων βέβαυα δέν έμεναν σταθερές. Καθορίζονταν βασυκά άπο

τη ζάτηση, αλλά καί άπά τά συνεχή προσπάθευα τών Γάλλων γυά μεγαλύτερο κέρδος. Την
επόμενη κυολας χρονυά άΐ£$ τήν άφυζη τού G.Dubroca στάν 'Αρτα, τά πρώτα λοντρίνυα
είχαν φτάσευ τά 420 ά. τά μπράτσο, τά δεύτερα στά 380 ά. καί οί λόντρες στά 100
πυάστρα τά τόπυ, σημευώθηκε δηλ. μία αύξηση γύρω στά 20%.333 'Γδυαίτερο ένδυαφέρον
παρουσυάζευ η ανάλυση πού έπυχευρεύ δ υδυος πρόξενος, γυά νά καθορίσευ τά καθαρά
κέρδος στά υφάσματα. 'Ετσυ, ύπολογίζοντας σέ 50 λίρες τουρνουά τά χονδρυκά τυμά στά
Μασσαλία γυά 5 πύχες πρώτα λοντρίνυα καί προσθέτοντας καί τίς άλλες έπυβαρύνσευς

-166(6% άσφάλυστρα,3% τελωνείο,3% itpc^evtxd, 2% προμήθευες χαέ 1% μεταφορικά από τ<ίν
τύπο έχφήρτωσης στήν πύλη τής’Αρτας, καθώς χαέ άλλα μι,χροέξοδα, συνολικά δηλ.16%331*),
βρέσχει ότι ού 5 πήχες κοστίζουν στάν έμπορο 57,5 λι,τ. 0ΐ 5 αύτοέ πήχες^αντιστοιχούν
σέ 3

Cannes de Marseille, δηλ.9 μπράτσα (τοπικέ μέτρο), πρύς 340 άσπρα τέ μπράτσο
*

(μέση τιμή), πουλίωνται

8 1/2 λ.τ. τέ μπράτσο (120 ά.=1 π.=3 λ.τ.). Ού 5 πήχες λοι-

πέν δένουν στέ έμπορο 76 1/2 λ.τ., πράγμα που σημαένει καθαρέ χέρδος 19 λ.τ. ή
38% περέπου. Τά χέρδος αυτά αυξάνει, γιατέ τά υφάσματα δένονται, στή Μασσαλέα μέ προθεσμέα ένάς έτους' πρέν άπά τή λήξη τής προθεσμέας αυτής, δ έμπορος μπορεί νά αγορά
σει, άλλα προέοντα στήν "Αρτα χαέ νά τά πουλήσει, όταν έπιστρέψει στή Μασσαλέα. To Cδιο ποσοστά χέρδους υπολογίζει ο Dubroca χαέ γιά τά δεύτερα λοντρένια, ενώ γιά τές
λάντρες τά ανεβάζει, πάνω άπά 50%.335
Είναι λοιπέν φανερά δτι τά έμπέριο τών υφασμάτων άποτελοΌσε γιά τούς Γάλλους
έναν άρχετά προσοδοφόρο τομέα. ”Αν ΰπολογέσουμε άχάμη δτι γιά νά ξεκινήσει κανεές
δέν απαιτούνταν σχεδόν χαθάλου κεφάλαια, αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργούνταν έ ν α ’
^ευ
ρύ πεδέο δράσης

γιά χάθε φιλάδο'ζο χαέ έχανά έμπορο. Βέβαια έπρεπε νά εξασφαλιστεί

ή ζήτηση τού προϊόντος στές αγορές τής ’Ανατολής,, χαθώς χαέ η διατήρηση τής τιμής
του σέ επιθυμητά έπέπεδα. Τό μόνο μέσο γ ι ’αύτό ?ίταν ή διαφύλαξη τής φήμης τοΌ προ
ϊόντος χαέ ή αυστηρή τήρηση ορισμένων προδιαγραφών στήν ύφανση χαέ τόν χρωματισμό,
καθώς χαέ τήν ποιότητα των νημάτων (πρώτη ύλη,κατασκευή νήματος).Αυτά δλα καθορέζονταν μέ βασιλικά διατάγματα, πού πρόβλεπαν μέ χάθε λεπτομέρεια τούς τρόπους κατα
σκευής χαέ όριζαν κάθετέ σχετικό μέ τή μέτρηση τΰ>ν υφασμάτων.336
’Αλλά χαέ παρά τές αυστηρές διαταγές, δέν ?ϊταν σπάνιες ού περιπτώσεις, πού
ού έμποροι τής Μασσαλέας προσπαθούσαν νά προωθήσουν υφάσματα κατώτερης ποιότητας.
Αυτά προέρχονταν άπά κακές παρτίδες των γαλλικών βιομηχανιών, ού όποιες διέφευγαΌ*
*

άπό τόν έλεγχο των άρμόδιων οργάνων καί διοχετεύονταν στό εμπόριο. Προωθούνταν έτσι
στίς αγορές της *Ανατολές, μέ τή συνεργασία των ντόπιων εμπόρων, στούς οποίους πα
ρέχονταν ίδιαίτερα κίνητρα, όπως μικρότερη τιμή,] ευκολίες στήν έξόφληση,κ.α.337
"Ωστόσο, τό ζωηρό ενδιαφέρον τδν Γάλλων εμπόρων νά καλύπτουν τη ζήτηση δέν
έφτανε πάντα. Στίς άρχές

τοΐ> 1733, γιά παράδειγμα, δέν υπήρχε ούτε στήν "Αρτα ούτε

στα Γιάννενα κανένα είδος ύφάσματος καί η τιμή του προίόντος· είχε αυξηθεί πολύ. Μια
ποσότητα πού είχε φτάσει τόν άνοιξη η τό καλοκαίρι της χρονιάς αύτίτς μέ τό καράβι
τοΌ καπ. Olivier δέν ήταν αρκετό νά καλύψει τό ζότηση.

"Ετσι δ πρόξενος J.Dubroca

έγραψε στούς Roux νά τού στείλουν επειγόντως άλλες 5-6 μπάλες.338
*Η οργάνωση τής αγοράς των υφασμάτων στήν περιοχό τού προξενείου "Αρτας δια
μορφώθηκε συστηματικότερα άπό τόν πρόξενο-εμπορο Boulle, μέ τη βοήθεια από τό Μασσα
λία τοι> αδελφού του. Σέ ^άστημα ενός μόλις χρόνου άπό τόν άφιξη τού προξένου αυτού
στήν "Αρτα, πουλήθηκαν πολύ γρήγορα όσες παρτίδες είχαν σταλεΣ άπό τή Μασσαλία μέ
225 άσπρα τόν πήχη, τή στιγμή πού στήν Πελοπόννησο ή τιμή των υφασμάτων είχε πέσει.
*Η συστηματική αυτή οργάνωση βασιζόταν κυρίως στίς συνεχείς περιοδείες τού προξένου
καί στίς πιό μικρές αγορές τής περιοχής του, παρά τούς κινδύνους πού περιέκλειαν καί
τά έξοδα πού απαιτούνταν. "Ακόμη δ Boulle φρόντιζε νά έχει πάντα στίς αποθήκες τοΌ

προξενείου δυαθέσυμα υφάσματα, ώστε νά καλύπτει, τή ζήτηση καί νά έχευ ετσυ τήν προ
τίμηση των ντόπυων έμπόρων-λυανοπωλητών, δημιουργώντας τους τή βεβαυήτητα δτυ είναυ
σέ θε'ση νά ίκανοπουήσευ σε δπουαδήποτε στυγμή τίς ανάγκες τής άγορδς. Μέ τάν τράπο
αυτόν ή έτήσυα κατανάλωση είχε φτάσευ τά 60-80 ballots δεύτερα λοντρίνυα καί λόν-*
τρες. ’Ακόμη, είχε άρχίσευ νά ωρυμάζευ ή ΰδέα γυά τήν κατασκευή καί δυοχέτευση στην
τοπυκή αγορά μυας ποσότητας υφασμάτων πού νά μουάζουν μέ τά βενετυκά.333
’Ωστόσο, ή πώληση των υφασμάτων παρουσίαζε καί πολλούς κυνδύνους, πού άπευλοίκταν με σημαντυκή ζημυά τόν Boulle. "Ενας από αυτούς ήταν ή έλλευψη κατάλληλων
άποθηκευτυκών χώρων, οΰ δποΣου θά επίτρεπαν τήν άνετη, από άποψη χρόνου, δυακίνηση
τοΌ προυόντος. “Επρεπε λουπόν ου έμπορου νά έχμεταλλεύονταυ κάθε εύκαυρία πού τούς
προσεφεραν οΰ τοπυκές συνθήκες, ακόμη καί νά πουλοΌν σε χαμηλότερα τυμή. “Αν άφη
ναν την εύκαυρία ανεκμετάλλευτη, υπήρχε δ κίνδυνος τά υφάσματα νά καταστραφοΐιν στίς
αποθήκες.31*0
"Αλλος κίνδυνος προερχόταν άπό τόν άθεμυτο συναγωνυσμό των Γάλλων εμπόρων.31*1
r

Ποσότητες υφασμάτων δηλ. έφταναν στίς αγορές τής "Αρτας άπό την Πελοπόννησο καί τη
Λάρυσα, δπου τά μετέφεραν Γάλλου καπετάνυου, ου οποίου χρησυμοπουοΰσαν τά καράβυα
τους γυά προσωπυκό έμπόρυο. Αυτοί είχαν τά δυνατότητα νά πουλουν σε' μυκρότερη τυμά»
νά παίρνουν σε αντάλλαγμα συτάρυ η άλλα είδη καί ακόμη νά παρέχουν ευκολίες στην
εξόφληση. "Ενας μάλυστα, τοΌ οποίου δ Boulle δέν είχε κατορθώσευ νά πληροφορηθεΣ τό
δνομα, έφερε στή Λάρυσα μυά σημαντυκή παρτίδα υφασμάτων καί τά πούλησε στην πόλη
αυτή καί στά Τρίκαλα σέ μυκρή τυμά καί με προθεσμία τρυων μηνών. Στό τρίμηνο αυτό
δ Γάλλος καπετάνυος μπορούσε νά ναυλώσευ τό καράβυ του γυά κόντυνες μεταφορές* μετά
θά είσέπραττε τά χρήματα, με τά δποΣα θά αγόραζε συτάρυ άπό τόν Βόλο. Τάν υδυα τακτυκή εφάρμοσε καί δ καπ. Mathieu David* αυτός ξεφόρτωσε στό Μεσολόγγυ μερυκά" bal
lots31*2 δεύτερα λοντρίνυα καί . τά πούλησε άλλα με ανταλλαγή,παίρνοντας συτάρυ, καί
αλλα μί τρίμηνη προθεσμία στήν εξόφληση,343
Σημαντυκό γυά τίς πληροφορίες πού μας προσφερευ σχετυκά μέ τό έμπόρυο των
γαλλυκών υφασμάτων στήν "Αρτα είναυ καί τό έπευσόδυο πού σημευώθηκε μέ τούς Γάλλους
εμπόρους τΤις Θεσσαλονίκης. Συγκεκρυμένα, ού έμπορου της πόλης αύτήζ είχαν κάνευ παραστάσευς στον Γάλλο πρεσβευτή στήν Πύλη, στό υπουργείο καί στό ΕΕΜ, μέ αίτημα νά
περυορυστεΐ. η δυνατότητα των συμπατρυωτών τους εμπόρων καί καπετάνυων νά στε'λνουν
ή νά φερνουν οΰ υδυου υφάσματα στά Χαλκίδα, στήν "Αρτα καί στήν Πελοπόννησο. Στίς
άγορες αυτές τά υφάσματα πουλυώνταν σέ πολύ χαμηλότερες τυμές άπό τή Θεσσαλονίκη.
"Ετσυ οΰ ντόπυου έμπορου μπορούσαν νά μεταπουλούν στή Θεσσαλονίκη γαλλυκά ύ(ράσματα
φτηνότερα άπό τούς Γάλλους εμπόρους τής υδυας πόλης. ’Αποτέλεσμα τοΌ δυαβήματος,
μέ τό δποΣο συμφωνούσαν

πρόξενος τής Θεσσαλονίκης Thomas, δ πρεσβευτής Villeneu-

ve καί τό ΕΕΜ, ήταν νά έκδοθεΣ δυάταγμα τοΟ Συμβουλίου του Κράτους, μέ ημερομηνία
17.10.17U1. Τό δυάταγμα αυτό ρύθμυζε τά σχετυκά μέ τό έμπόρυο των υφασμάτων πού
δυεξήγαν οΰ Γάλλου στίς σκάλες τή£ Πε^οποννάσου καί τής ,ι’Αλβανίας” , ’Απαγορευόταν
λουπόν ή αποστολή υφασμάτων στά Χαλκίδα, μέ πουνή κατάσχεσης καί πρόστυμο 1.000 λυ
ρών (άρθ·1)Ι

’Απαγορευόταν επίσης ή αποστολή υφασμάτων στίς σκάλες τής Πελοποννήαου

-168xflrti τής ’Αλβανίας, εκτός από τα μόρη δπου υπήρχαν πρόξενου Π υποπρόξενου* ατό μόρη
αυτά ου έμπορου όταν υποχρεωμένου νά παρουσυάζουν, άμόσως μετά τόν αφυξη τους, τά
υφάσματα καύ τά συνοδευτυκά έγγραφα. Τά υφάσματα αυτά θά έπρεπε νά πουληθούν σό τυμά ανάλογη με της Θεσσαλονίκης, άλλυως οϋ πρόξενου καί υποπρόξενου κυνδύνευαν νά
άνακληθουν (άρθρο 2)# Τόλος, τό τράτο άρθρο τοί δυατάγματος απαγόρευε στά πληρώμα
τα των γαλλυκων καραβυων νά μεταφέρουν (μικρός) ποσότητες υφασμάτων, έκτός αν η πώλησό τους άνετύθετο στους έξουσυοδοτημόνους Γάλλους έμπορους πού έμεναν στύς σκάλες
»

»

3 UU

αυτές. 0ΗΗ
Τό γαλλυκό έμπόρυο των υφασμάτων στόν *Αρτα θυγόταν από τό δεύτερο άρθρο
ίου δυατάγματος, καύ ϋδυαίτερα άπό τόν δρο τής αναλογίας στύς τυμες των υφασμάτων
έγραψε
, „
με' εκείνες της Θεσσαλονίκης. *0 πρόξενος Boulle/στόν συνάδελφό του Thomas καύ εκαμε
την έξης πρόταση: ή τυμη των υφασμάτων στην "Αρτα νά είναυ δχυ υση, αλλά ανάλογη
μέ τόν τυμό τους στη Θεσσαλονίκη. Ή

δυαφορά τους έπρεπε νά είναυ, κατά τόν Boulle,

τουλάχυστο 5 άσπρα στόν πηχη (δηλ.220 α.στην "Αρτα καί 225 ά.στη Θεσ/νίκη), καί *.φυσυκά νά μείνευ σταθερή αν σημειώνονταν δυακυμάνσευς. Οϋ λόγου πού επικαλείται δ πρό
ξενος "Αρτας γυά νά στηρίξει τόν πρότασή του όταν ή δυαφορά στους ναύλους, άφοί η
απόσταση τής "Αρτας από τη Μασσαλία όταν μυκρότερη, καθώς καύ η δυαφορά του τελω
νείου, γυατύ στόν "Αρτα όταν τό μυσό άπό έκείνο της Θεσσαλονύκης (δεύτερα λοντρύνυα:
15 πυάστρα η μπάλα [=560 πηχες^ στόν "Αρτα, 30 π.στη θεσ.* πλατυός λόντρες: 12 π.
στόν"Αρτα, 24 π. στη Θεσ.).

’Ακόμη δεν μπορούσε, κατά τόν Boulle, νά σταθεί τό έπυ-

χεύρπμα πού πρόβαλλαν οϋ έμπορου τής Θεσσαλονύκης., δτυ δηλ.οϋ ’Αρτυνού καύ οϋ Γυαννυωτες έμπορου θά όταν σε θέση νά συναγωνυστοίν τούς Γάλλους στόν άγορά τής Θεσσα
λονύκης, μό μόνο τό πλεονέκτημα τής δυαφορας κατά 5 α. τόν πηχη· Κυ αυτό, γυατύ τά
έξοδα μεταφοράς ως τό Θεσσαλονύκη, καθώς καϋ ή έπυβάρυνση του τελωνεύου, ύπερκάλυ·-τ
*

πταν τη δυαφορά αυτό, πού έπρεπε νά ύπάρχευ σάν κύνητρο γυά την κατάχτηση τής ντόπυας αγοράς καύ την παράλληλη έξουδετέρωση τδν βενετικών υφασμάτων.345
'Η τυμό των 220 ά./πηχη

βέβαια, τόν όπούα πρότευνε ό Boulle γυά την "Αρτα,

είχε διαμορφωθεί στύς τοπυκές άγορες τοί προξενείου του πολλούς μήνες πρύν φτάσευ
εκεί η διαταγή του υπουργείου σχετυκά μό τή δυατόρηση τΐσν τυμων τ&ν υφασμάτων σε δρυσμόνα επίπεδα. Συγκεκριμένα, έπευδη δ πρόξενος "Αρτας είχε πληροφορίες δτυ τά υ 
φάσματα δεν κάλυπταν τό ζήτηση, στή Λάρυσα καί στην Πελοπόννησο, είχε δώσευ εντολή
στούς άντυπροσώπους του τής "Αρτας καί των Γυαννίνων νά αυξήσουν προοδευτυκά τύς
τυμες. "Ετσυ, καί χωρίς νά υπάρξουν αντιδράσεις τής αγοράς, η τυμό των υφασμάτων
είχε δυαμορφωθεί στά 220 ά./πηχη. *0 Boulle εξάλλου θεωροίσε δτυ αύτό όταν καί τό
τελευταίο δρυο αντοχής τής τοπικής αγοράς, ό δπούα πρόσφατα είχε γνωρίσευ τά γαλλυκά υφάσματα καύ δεν θά έπρεπε νά απογοητευτεί άπό μυά ξαφνική άνοδο των τυμων.346
’Ωστόσο, στη Θεσσαλονίκη οϋ Γάλλου έμπορου δεΓν συμφωνοίσαν μό τύς προτάσευς
τοί προξένου "Αρτας.

’Επόμεναν δχυ στην αναλογία, αλλά στόν ϋσότητα τίον τυμών των

Υφασμάτων, παρά τό δτυ ό πρόξενος Thomas είχε χαταρχό συμφωνόσευ με τίς προτάσευς
%οί συναδέλφου του τής "Αρτας, έφόσον βέβαια οϋ τιμές όέν θά είχαν μεγάλη δυαφορά
στά δυδ προξενεία.

’Αλλά καύ

δ Boulle επόμενε στόν άποψη του, τόν δπούα εξέθεσε

-169κάιί πάλι στόν Thomas· "Ετσι,, ό πρόξενος τής "Αρτας, πρίν φύγει μέ άδεια γιά τή Μασ
σαλία τό καλοκαίρι του 1742, είχε δώσει, εντολή στους άντιπροσώπους του νά μή πουλή
σουν κάτω άπό 220 ά./πήχη τοί δεύτερα λοντρίνια καί κάτω άπό 180 α./πχΜ* τίς πλατιές
λόντρες.31*7

Μέ τίς τιμές πού πρότεινε δ Boulle συμφωνούσε καί δ γενικές πρόξενος

Πελοποννήσου Clairambault, παρόλο πού δρισμένοι υποπρόξενοι καί Γάλλοι έμποροι άντιπρότειναν νά κατεβεί. η τιμή στά 215 α„/πχ.3Ι*Θ
Στά

τέλη του 1742 παρατηρήθηκε στή Μασσαλία σημαντική έλλειψη υφασμάτων,ι

διαίτερα σέ δεύτερα λοντρίνια καί λόντρες, τά όποϊα είχαν ζήτηση στήν 1Ανατολή·Κατά
τόν πρόξενο τής "Αρτας, πού Βρισκόταν τότε στή Μασσαλία, η ελλειψη δφειλόταν στήν
πρόθεση των Βιομηχάνων νά προωθήσουν στίς αγορές τής’Ανατολής μιά άλλη ποιότητα υ
φασμάτων, τά λεγάμενα nims· Γιά τά ύφάσματα αυτά ού κατασκευαστές ζητούσαν τιμή λί
γο μικρότερη από τά δεύτερα λοντρίνια, ενώ οι έμποροι τΤις ’Ανατολής (Τούρκοι, "Ελλη
νες η ’Εβραίοι) δέν έδιναν παρά 10 α. περισσότερα από τίς πλατιές λόντρες. Τά σχέ* δια αυτά των Βιομηχάνων, καθώς καί η απόφασή τους νά αντικαταστήσουν δρισμένους ζ ω η 
ρούς χρωματισμούς,μέ άλλους ηπιότερους, ού δποΐοιιστοίχιζαν λιγότερο, αναστάτωσαν
τήν αγορά του προϊόντος. Γιά τίς εμπορικές επιχειρήσεις του Boulle στήν περιοχή τής
"Αρτας ή έλλειψη υφασμάτων άποτέλεσε Βαρύ πλήγμα,31*9 παρόλο τόν προσωρινό της χαρα
κτήρα^ τήν έπόμενη χρονιά ΒέΒαια (1743) καταναλώθηκαν μόνο στό πρώτο εξάμηνο 50 bal
lots καί θά ξοδεύονταν ακόμη περισσότερα, αν η παραγωγή μπορούσε νά καλύψει τή ζή
τηση.35®

’Από τήν άλλη μεριά, η αδυναμία των γαλλικών υφαντουργείων ευνόησε τό λα

θρεμπόριο τού προϊόντος.Οι σχετικές πληροφορίες του Boulle δδηγοΟν στήν υπόθεση δτι
υπήρχε,λίγο πρίν από τά μέσα του αιώνα,οργανωμένο δίκτυο λαθρεμπορίου υφασμάτων,τό
όποιο δροΌσε ανάμεσα στήν Πελοπόννησο,τή Χαλκίδα,τήν"Αρτα,τά Γιάννενα,τή Λάριοα καί
τή Θεσσαλονίκη. ’Ακόμη φαίνεται πώς τό δίκτυο αυτό περιλάμβανε αρκετούς "Ελληνες**
εμπόρους από τά Γιάννενα, ορισμένοι άπό τούς δποίους είχαν μεταφέρει τήν έδρα των
έπιχειρήσεών τους στήν Πελοπόννησο, δπου έμεναν τόν περισσότερο καιρό.

'0 πιθανότε

ρος τόπος έκφόρτωσης τών λαθραίων υφασμάτων, τά οποία δέν άνταποκρίνονταν στίς προ
διαγραφές καί δέν έφεραν δνομα κατασκευαστή ούτε σφραγίδα ελέγχου, ήταν η Χαλκίδα,
παρόλο πού δ Boulle διατηρούσε δρίσμένες επιφυλάξεις. ’Η ύπαρξη καί ή δράση τον) πα
ράνομου δικτύου έπέφερε διπλή ζημιά στό έμπόριο τών όφασμάτων: άπό τή μιά μείωνε τή
φήμη τους καί άπό τήν άλλη προκαλουσε πτώση τής τιμής, άφοΰ ού λαθρέμποροι είχαν
τή δυνατότητα νά πουλούν 20-30 α./πχ. λιγότερο.351 ’Ακόμη, ή κατάσταση αυτή ευνόησε
τά Βενετικά υφάσματα, τά δποϊα πρίν είχαν σχεδόν εκτοπιστεί άπό τά γαλλικά.352 ,
’Ιδιαίτερο κίνδυνο γιά τά συμφέροντα τον) γαλλικοί) εισαγωγικού εμπορίου τής
"Αρτας στον τομε'α τών υφασμάτων άποτέλεσε τό σχέδιο τοϋ Γάλλου προξένου στή Βενετία
Le Blond, Συγκεκριμένα, δ^ψβ ΒΙοηα πρότεινε στό ΕΕΜ νά μεταφε'ρονται τά γαλλικά υφά
σματα στή Βενετία καί άπό κεΊ διά ξηρας νά φτάνουν στίς αγορές τής Δαλματίας, τής
Βοσνίας καί τής Σερβίας. Τό ΕΕΜ δμως άπέρριψε. τήν πρόταση, γιατί ή αλλαγή στά δρομο
λόγια τον) εμπορίου τών υφασμάτων θά προκαλοϋσε σημαντική ζημιά στίς σκάλες:τής ’Αδρίανούπολης (εκεί, άποθηκεύονταν τά γαλλικά ύφάσματα πού ξεφορτώνονταν στήν Κων/λη
καί τή Σμύρνη καί άπό έκεΊ διοχετεύονταν στίς ευρωπαϊκές επαρχίες τοΤ) σουλτάνου)* τής

-170θ?σσαλονύκης, άλλου ενδιάμεσου σταθμοΌ-άποθήχης τοί» προύόντος* x?ts Λάρισας, άπό δπου
διοχετεύονταν τα υφάσματα στύς άγορές τΤ|ς Πελοποννήσου* των Γυαννύνων, τέλος, άπό
δπου στέλλονταν στύς άγορές τοΐι προξενείου τΐ\ς"Αρτας. 353 Τό ΕΕΜ έπύσης άπέρρυψε καύ
νέα πρόταση του Le Blond γιά τόν εισαγωγή γαλλικών υφασμάτων στή Δαλματύα, Βοσνύα
καύ Σερβύα μέσω των βενετικών κτήσεων.351* ’Ωστόσο τό ΕΕΜ δεχόταν, έπειτα από παρέμ
βαση του υπουργοί»

de Maurepas, νά προωθούνται σύμφωνα μέ τό σχέδιο του Le Blond

στύς παραπάνω αγορές άπομιμησεις των άγγλυκών υφασμάτων, παρόλο πού καύ σ ’αύτό εύχε
άντύθετη γνώμη. Δεχόταν ακόμη νά παράσχει, κάθε διευκόλυνση, γιατύ θεωρούσε ότι ού
προτάσεις του Le Blond άποσκοποΐίσαν στό γενικό καλό. 355 Τελικά δεν φαύνεται νά εφαρ
μόστηκε τό σχέδιο τοΤ> Γάλλου προξένου στό Βενετύα. 'Η άντιπρόταση τοΌ ΕΕΜ, πού προέβλεπε τό διακύνηση μέσω των βενετικών κτήσεων της *Αδριατικης μόνο των υφασμάτων τά<>
όποια κατασκευάζονταν στό Γαλλύα κατ’άπομύμηση των άγγλυκών, μδλλον δεν χρύθηκε συμφέρουσα άπό τόν Le Blond, δ όπο£ος ύσως άπέβλεπε περισσότερο σέ προσωπικό δφελος.
Πρός τά μέσα του αιώνα, ού προσπάθειες τοΌ προξε'νου Boulle στόν τομέα τΐ^ν
υφασμάτων αποβλέπουν κυρύως νά 'έκτοπύσουν τά βενετικά σάγια (saye).356 Στά πλαύσια
των προσπαθειών αυτών, πού δέν σημεύωσαν έπιτυχύ.α, νά μειωθεί δηλ.η φόμη των βενε
τικών υφασμάτων η νά έκμεταλλευτοΌν καύ ου Γάλλου την προτύμηση των ντόπυων πρός
αυτά,* έντάσσεταυ καύ η έμφάνυση καύ δράση στόν περυοχό τοΌ προνενεύου του γνωστοί»
μας Frangois Mongirod.357 'Η συμφωνύα Boulle-Mongirod μας απασχόλησε πυό πάνω. Είδικά στό έμπόρυο των γαλλικών υφασμάτων, η συμφωνύα αυτό δέν φαύνεται νά δικαύωσε
τύς προσδοκίες τοι» Γάλλου προξένου.

'ΑντύΒετα μάλιστα, η μεύωση χο\> άμεσου ένδιαφέ-

ροντός του, μετά τήν έκχώρηση των δικαιωμάτων του στόν Mongirod, καθώς καύ ό τυχοδιωκτυσμός τουτελευταύου αύτοΰ ζημύωσαν τό γαλλυκό εισαγωγικό έμπόρυο τής "Αρτας.
.*Από_τήν άλλη μερυά, δ έπταετής πόλεμος καύ δ άνταγωνυσμός των άγγλυκών36®
ύφασμάτων, πού άρχισε πρύν άπό τήν έναρξη τοΌ πολέμου καύ έξακολούθησε καύ μετά τό
λήξη του, σηνέβαλαν στήν προοδευτική μεύωση μέχρυ καύ την εκμηδένυση καύ τοΌ κλάδου
αύτοι) του γαλλυκοΰ εισαγωγικοί» έμπορύου της "Αρτας.359 *Η αποστολή τοΌ Γάλλου προξέ
νου περυορυζόταν τώρα στό νά άναφέρει γιά τήν πουότητα καύ την ποσότητα των υφασμά
των πού ξεφορτώνονταν στό προξενείο του άπό τά ξένα καράβυα, υστέρα άπό τήν άδευα
πού δόθηκε σ'αύτά νά μεταφέρουν γαλλυκά υφάσματα.360 Κατά τό δυάρκευα τοΟ έπταεττμ ϊ»<
πολέμου, τά γαλλυκά υφάσματα τά εμπορεύονταν πυά στήν "Αρτα "Ελληνες έμπορου. Σ ’αύτούς παρέδυδαν οΰ Γάλλου καπετάνιου τά φορτύα τους μέ άπευθεύας συμφωνύες, καύ συ
χνά χωρύς νά καταβάλλουν προξενικό.36^
*Η ύδια τακτυκό εφαρμοζόταν καύ δέκα χρόνυα αργότερα, όταν πρόξενος όταν δ
Julien, Τή φορά αυτή τά γαλλυκά υφάσματα φορτώνονταν γυά λογαριασμό ’Ελλήνων έμπο
ρων σέ ιταλικά (κυρύως γενοβέζικα] καράβια,άπό τό Λιβόρνο ή αλλα ιταλικά λιμάνια.
Τά υφάσματα ξεφορτώνονταν στήν Πρέβεζα ή τό Σαγιάδα καύ μεταφέρονταν άπό έκε£ στά
Γιάννενα" ξεφορτώνονταν άκόμη transit στήν Κέρκυρα, άπό δπου μέ καΐκια μεταφέρονταν
στή Σαγυάδα η στούς 'Αγύους Σαράντα. Μόνο γυά τό 1772, δ πρόξενος Julien άνέφερε δτυ
έφτασαν άπό τό Λιβόρνο 86 τόπια δεύτερα λοντρύνια (περ.2,580 πχ.) μέ ξένα καράβυα.
*0 Γάλλος πρόξενος δύσταζε νά ’έπέμβευ δραστικά, γυατύ ου τουρκικές άρχές ευνοούσαν

-171ft)i5s 'Ελληνες έμπορους.362
"Αν τώρα υπολογίσουμε δτυ πολύ μεγαλύτερες ίταν ού ποσάτητες τών υφασμάτων
πού δέν έπεφταν στάν αντίληψη τοΟ προξένου τίς "Αρτας, φτάνουμε στά συμπέρασμα δτυ
ου "Ελληνες έμπορου άπά τά Γυάννενα καί τάν "Αρτα δυακυνοίσαν σημαντυκές ποσάτητες
γαλλυκών υφασμάτων καί άποκάμυζαν άπά τά έμπάρυο αυτά μεγάλα κέρδη· Τά γεγονάς πάν
τως είναυ δτυ, κατά τά δεύτερο μυσά τον» 18ου αυ. καί υόυαίτερα κατά τά δυάρκευα τοί
έπταετί πολέμου (1756-1763)καί μετά άπά αύτάν, τά έμπάρυο τών υφασμάτων στά προξε
νείο της "Αρτας πέρασε στούς "Ελληνες. *Η άποτελεσματυκά παρέμβαση των 'Ελλάνων έμπάρων καί στάν τομέα αύτάν, δ οποίος άποτελοίσε άποκλευστυκά προνάμυο των Γάλλων
συναδέλφων τους, έχευ γενυκάτερη σημασία. Δίνευ τά μέτρο τάσο τίς συρρίκνωσης τίς
γαλλυκης οΰκονομυκης παρουσίας στάν περυοχά, δσο καί τίς άνάδου τοί έλληνυκοΰ έμπορυκοί στουχείου.
3. *0 καφές καί η ζάχαρη
Τά δύο αυτά προυοντα κάλυπταν, δπως άναφέρθηκε, άξυάλογο μέρος των γαλλικών
εύσαγωγων στην "Αρτα.363 Δυστυχώς δέν έχουμε στά δυάθεσά μας τίς έτάσυες καταστάσευς τοί εμπορίου, τίς οποίες υπέβαλλαν οί πράξενου της "Αρτας στά υπουργείο καί
στά ΕΕΜ, γυά νά παρακολουθάσουμε τάν έξέλυξη τοί εμπορίου τών προυάντων αυτών. 'Ωστάσσ, η γνωστά κατάσταση τοί 1754 εδναυ καί εδώ αρκετά άποκαλυπτυκά. Τά χρονυά αυ
τά είχαν εύσαχθεΐ άπά τά Γαλλία 23 βαρέλυα καφές, συνολυκοί βάρους 1.549 όκ., καί
17 βαρέλυα η κάσσες ζάχαρη, βάρους 737 δκ. 'Ακάμη είχαν ευσαχθεί άπά τά Μεσσάνη άλ
λες 266 όκ. (4 κάσσες) ζάχαρη.
*Η τυμά τοί καφέ καί τίς ζάχαρης ίταυ,τά παραπάνω έτος, 100 καί 90 άσπρα η
όκά, άντίστουχα. 361+ βέβαυα οΰ τυμές αύτές, καί υδυαίτερα τοί καφέ, παρουσίαζαν σημαντυκές αύξομευώσευς. Γυά παράδευγμα, στά 1732 ό καφές θά μποροϋσε νά πουληθεί
στάν "Αρτα

230-240 ά./οκ. β0 πυθανάτερος λάγος γυά μυά τέτουα άνοδο στίς τυμές

?ίταν δτυ τά καραβάνυα πού έφερναν τον καφέ άπά τά Μέκκα στά Κάυρο δέν έφταναν στάν
προορυσμό τους, μέ άποτέλεσμα έλλευψη τοί προίάντος στίς δυάφορες αγορές.

'Η συνη-

θυσμένη αίτία γ υ ’αύτες τίς καθυστεράσευς τών καραβανυών τοί καφέ ίταν ή δράση τοΟ
περσυκοί στρατοί, πού συχνά βρυσκάταν σέ πάλεμο μέ τάν Πύλη.365
'Αξίζευ άκάμη νά προσεχτεί ίδυαίτερα ή πληροφορία τοί προξένου Boulle, δτυ,
χάρη στίς ένέργευές του, δ πασάς τών Γυαννίνων ένέκρυνε τάν ευσαγωγά καφέ από τάν
'Αμερυκά. Μέχρυ τάτε (1740 περ.), στίς τοπυκές τουλάχυστο αγορές, έπυτρεπάταν ή
πώληση μάνο τοί καφέ τίς 'Αραβίας. Μέ τάν ευσαγωγά τοί καφέ τίς 'Αμερυκίς, ό έφρδυασμάς της ντάπυας άγορδς θά άταν δμαλοτερος, πράγμα πού ώφελοίσε κυρίως τούς ντάπυους έμπάρους. Αυτούς εξάλλου ήθελε νά έζυπηρετάσευ δ Boulle, υπολογίζοντας δτυ
έτσυ θά κέρδυζε τάν προτί^τισά τους πράς τά γαλλυκά ναυτυλία.366
Μπορούμε λουπον νά συμπεράνουμε δτυ τά έμπάρυο τοί καφε# λευτουργοίσε δυπλά
γυά τούς Γάλλους της "Αρτας: καί σάν μυά προσοδοφόρα έπυχείρηση, αλλά καί σάν μέσο
προσέλκυσην τών ντάπυων έμπάρων πράς τά γαλλυκά έμπορυκά ναυτυλία. Τά δεύτερο αύτά
οδηγεί στά σκέψη, δτυ τά έμπάρυο τοί καφέ άφηνε μεγάλα περυθώρυα κέρδους καί στούς
ντάπυους έμπάρους* ετσυ αυτοί ένδυαφέρονταν ζωηρά γυά τάν άνελλυπά έφοδυασμά τίς
άγορίς.
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4. Τό λουλάκυ
Σημαντυκό τομέα τοΌ γαλλυκοΈ

εύσαγωγυκοΕ

εμπορίου τής "Αρτας έκάλυπτε καί

τό λουλάκυ (indigo), πού το χρησυμοπουοΌσαν γυά νά χρωματίζουν κυρίως τοΓ βαμβακερά
νήματα με τό ώραΕο θαλασσί χρώμα. 367 Τή σημασία του προΕόντος αύτοΕ γυά τό έμπόρυο
των Γάλλων τής "Αρτας την έπυσημαίνευ, στα 1705 κυόλας, δ πράξενος G.Dubroca, δ δποΕος μάλυστα αναφέρει, δτυ h τυμή του, αν ήταν καλής πουότητας, έφτανε τά 15-16 πυάστρα τήν δκά.368
'Η έξέλυξη του έμπορίου του προΕόντος αύτοϋ ήταν παράλληλη μέ των υφασμάτων,
γ υ ’αύτό καί δεν θά μας απασχολήσει, πολύ εδώ. Γυά παράδειγμα, στά 1733 σημειώθηκε ελλευψη λουλακυοΤ) στίς αγορές τής "Αρτας καί των Γυαννίνων, δπως είχε σημευωθεΕ καί
έλλευψη υφασμάτων. 369 Πρός τά μέσα τοΟ αύώνα η τυμή τοΌ προΕόντος είχε δυαμορφωθεΕ
γύρω στά 10 πυάστμα τήν δκά καί άποτελοΟσε τό δεύτερο, μετά υφάσματα, έμπόρευμα μέ
τή μεγαλύτερη αξία στά σύνολο των γαλλυκών εύσαγωγών τής "Αρτας.370 '0 έπταετής πόλεμος ζημίωσε καί το έμπόρυο του λουλακυοΕι, δπως καί δλων των άλλων εύσαγόμενων* άπό
τή Γαλλία εύδών. Μετά τόν πόλεμο αυτόν καί δσο πλησυάζουμε προς τό τέλος του αύώνα,
δλο καί συχνότερα ήταν τά παράπονα των εμπόρων -τής ’Ανατολής γυά τήν κακή πουότητα
τοΐ) λουλακυοΤ) πού πουλυώνταν έκεΕ.373 Γυά νά άντυμετωπυστεΕ η κατάσταση, τέθηκε σέ
Ισχύ παλαβότερο βασυλυκό δυάταγμα, τής 29.1.1735, τό δποΕο πρόβλεπε αυστηρές πουνές
γυά δσους έμπορεύονταν λουλάκυ πού δεν ήταν σύμφωνο μέ τίς σχετυκές δυατάξευς.372
5. "Αλλα είδη
’Ακόμη εύσάγονταν στην "Αρτα από τή Γαλλυα χαρτί,373 μολύβυ (σέ ράβδους ή
σκάγυα), καθώς καί δυάφορα προΕόντα-τών άπουκυών,371*

δπως πυπέρυ, κανέλλα, γαρού

φαλλο καί μοσχοκάρυδο. Στίς αρχές του αύώνα, τό πυπέρυ κόστυζε στήν "Αρτα 20 λίρες
ή λίβρα. Τά αλλα άπουκυακά (κανέλλα, γαρούφαλλο, μοσχοκάρυδο) πουλυώνταν 9 λίρε£ η
λίβρα, τό ένα μέ τό αλλο,ένώ στή Μασσαλία στουχυζαν 6 λίρες.375

Τά σκάγυα πουλυών-

ταν 25 λ. τό καντάρυ, ενώ στοίχυζαν 14. Τέλος,εύσάγονταν στήν "Αρτα ρυζάρυ (στά 1754
αξυζε 95 ασπρα η δκά), καθώς καί αλλα λυγότερο σημαντυκά έμπορεύματα.’Εδώ ακόμη μποροΌμε νά κατατάξουμε τίς εύσαγωγές χρήματος. 'R λευτουργία τής χρηματαγοράς καί τά
προβλήματά της ξεφεύγευ ασφαλώς άπό τά δρυα καί τίς δυνατότητες τής εργασίας μας*
άλλωστε ήταν προνόμυο των μεγάλων έμπορυκών παρουκυών τής Κωνσταντυνούπολης καί τής
Σμύρνης.376
Κλείνοντας τά σχετυκά μέ τό γαλλυκό εύσαγωγυκό έμπόρυο τής "Αρτας, μπορούμε
σίγουρα νά ποΰμε δτυ τον κύρυο δγκο του κάλυπτε δ τομέας τών ύφασμάτων. Τό προ,Εόν
αυτό ένδυέφερε ζωηρά τή γαλλυκή ούκονομία, γυατί αφορούσε βασυκούς τομεΕς της: τό
έμπόρυο, τή βυομηχανία καί τή ναυτυλία. 'Ακόμη, έξαυτίας τής μεγάλης ζήτησης πού εύχε, μπορούσε εύκολα νά πουληθεί καί τά κεφάλαυα νά χρησυμοπουηθούν γυά τήν αγορά
άγροτυκών προΕόντων καί ύδυαίτερα συταρυού, "Ετσυ εξασφαλίζονταν ού ναυλου γυά τήν
έπυστροφή τών γαλλυκών καραβυών, αλλά καί καλύπτονταν βασυκές έπυσυτυστυκε'ς ανάγκες,
πού δξύνονταν μέ τούς συνεχείς πολέμους. Τά ύπόλουπα είδη εύοαγωγής377 λευτουργούσαν
περυσσότερο σάν έπυβοηθητυκά τοΕ έμπορίου τών υφασμάτων καί σάν μέσο προσέλκυσης τών
ντόπυων πρός τή γαλλυκή ναυτυλία. Τέλος, άπό τά μυσά τοΕ αύώνα, καί ύδυαίτερα μετά

-173τόν έπταετή πόλεμο, τό γαλλεκό εεσαγωγεκό έμπόρεο τής "Αρτας πέρνα σταδεακά στά χερεα των ντόπεων έμπόρων, κυρίως των 'Ελλήνων.

C)

Ot έξαγωγές

1. Γενεκά
"Οσο χε αν δ χαρακτήρας τοΰ γαλλεκοΰ εεσαγωγεκοΰ εμπορίου τής "Αρτας ήταν
δορυφορεκός, δπως αναλύθηκε στήν προηγούμενη παράγραφο τοΰ κεφαλαίου αυτόν), τό έξαγωγεχό έμπόρεο των Γάλλων άπό τήν ίδεα περεοχή ήταν ασφαλώς αυτόνομο καί γ ε ’αύτό
πεό σημαντεκό. "Ενας από τούς βασεχούς στόχους άλλωστε των γαλλεχών εεσαγωγών έχεϋ
ήταν άκρεβώς η χρησεμοποίηση των κεφαλαίων από τίς πωλήσεες τών έμπορευμάτων πού έ
φταναν άπό τή Γαλλία γεά τήν αγορά γεωργεκών ή κτηνοτροφεκών προεόντων.
*Η περεοχή

γο Ό

προξενείου τής "Αρτας, δπου έναλλάσσονταε τά πεδενά με τά η-

μεορεενά εδάφη καί τύς δασώδεες έχτάσεες, παρουσίαζε ένα σημαντεκό δγκο γεωργεκής
* καί κτηνοτροφεκής παραγωγής, καθώς χαύ άξεόλογες δυνατότητες δασεκής εκμετάλλευσής.
'Από τήν άλλη μερεά, τό δθωμανεκό φεουδαρχεχό σύστημα καί η υποκατανάλωση στήν οποία
ανάγκαζε τούς γεωργεκούς πληθυσμούς,378 καθώς καί η δημογραφεκή στασεμότητα, δήμεουργοΰσαν σημαντεκά πλεονάσματα γεά εξαγωγή,378 σε συμφέρουσες τεμές.380 'Ακόμη, οε
Τουρκοε άξεωματοΰχοε, στούς οποίους ανήκε τό μεγαλύτερο μέρος τής παραγωγής, είχαν
πάντα ανάγκη άπό χρήμα" μ ’αύτό εξαγόραζαν τίς θέσεες τους κε έξασφάλεζαν τήν κυρεαρχία ή καί τή ζωή τους. 'Υπήρχαν λοεπόν δλες ot προΰποθέσεες γεά μεά σαφή έμπορευματοποίηση τής παραγωγής καί δημεουργοΰνταν οε συνθήκες τής προσφοράς ή καί τής ύπερπροσφορας ακόμη.
'Αλλά καί ή ζήτηση ήταν ανάλογη. 'R εΰρωπαεκή βεομηχανία ήθελε δλο καί περεσσότερες πρώτες ύλες’ οε έπεσετεστεκές ανάγκες γίνονταν πεεστεκές άπό τήν ανάπτυξη
τών πόλεων στή Δύση καί άπό τούς συνεχεες πολέμους"381 τό θαλάσσεο έμπόρεο καί ό άνταγωνεσμός στούς ναυτεκούς έξοπλεσμούς δδηγοΌσαν τίς

μεγάλες εύρωπαεκές δυνάμεες

τής εποχής σέ έναν συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό ναυπήγησης έμπορεκών καί πολεμεκών καραβεώνκαί συνεπώς στήν έπεσήμανση καί εκμετάλλευση τών κατάλληλων δασεκών πόρων.Συνέπεπταν επομένως στήν περεοχή τής "Αρτας ή προσφορά μέ τή ζήτηση καί δημεουργοΰνταν
ετσε έχει. οε βασεκές προΰποθέσεες γεά ενα άκμαΕο καί προσοδοφόρο έξαγωγεκό έμπόρεο
τών Γάλλων.
'Επεπλέον, υπήρχαν προοπτεκές γεά εξαγωγή γεωργεκών, κτηνοτροφεκών ή μελεσσο
κομεχών προεόντων καί άπό περεοχές έξω άπό τό προξενείο. Στά Γεάννενα κατέληγαν,; χερσαΰοε έμπορεκοί δρόμοε, πού έφερναν έκεΰ προεόντα τής Δυτεκής Μακεδονίας ή άκόμη
καί τών παραδουνάβεων ήγεμονεών. Τέλος,ή παρουσία άκμαίου καί ύκανοΰ έγχώρεου έμποΓ! .
ρεκοΰ στοεχείου πρόσφερε ςτφούς Γάλλους έμπόρους, τουλάχεστο στο πρώτο μεσό του 18ου
αε., τόσο μεά πρόθυμη συνεργασία δσο καί μεά καλή όργανωτεκή υποδομή. Γεά δλους τούς
παραπάνω λόγους, δημεουργήθηκε στήν "Αρτα ένα άνθηρό καί σημαντεκό σέ δγκο γαλλεκό
έξαγωγεκό έμπόρεο.382

^

2» Τ<5 συτάρυ
Τό προυόν αυτό αποτελούσε τά βάση τον» έξαγωγυκοΕ εμπορίου των Γάλλων τ?ις"Αρ

τας, καθώς καί τό σημαντικότερο φορτίο των γαλλυκών καραβυών. Ε*όλη σχεδόν τά δυάρκευα τοι) αύώνα, ου Γάλλου πρόξενου, έμπορου καί καπετάνυου, ποό ζουσαν η εμπορεύον
ταν στάν περυοχη του προξενείου, εδευχναν ζωηρό ένδυαφέρον γυά τάν έζαγωγά συτα;·
ρυον>,

γυατί

κάλυπτε βασυκές έπυσυτυστυκές ανάγκες,κυρίως της Προβηγκίας, ου δποΕ-

ες, όπως έπυσημάνθηκε ηδη, γίνονταν πυεστυκες έξαυτυας των πολέμων καί ττ\ς ανάπτυξης
τών πόλεων.
Πρίν προχωρήσω, θεωρώ σκόπυμο νά δηλώσω ότυ έπέλεξα ώς μέθοδο μελάτης χοΤ>
συγκεκρυμενου θέματος τη χρονολογυκά παρακολούθηση της λευτουργίας όλων των παραγόν
των πού συνέθεταν τό έμπόρυο του συταρυου, μέ σημεΕο άναφορας τάν τυμά τον) προυόντος,
η οποία άλλωστε άποτελεΈ τη συνυσταμένη τΤ\ς δράσης των παραγόντων αυτών καί τάν τελυκη έκφραση τους.383 Θά μποροΌσα βέβαυα νά εξετάσω χωρυστά κάθε παράγοντα, κατα. τάσσοντάς τους σε μυκρότερες ενότητες. 'Ετσυ θά γυνόταν λόγος γυά τούς τόπους καλλυ·*
έργευας, τη δυναμυκότητα τάς παραγωγές, τά είδη του προίόντος, τίς τεχνυκες συλλογής,
αποθήκευσης καί φόρτωσης, τά με'τρα καί τά σταθμά, τά νομίσματα, τούς άρνητυκούς πα
ράγοντες (άνταγωνυσμοί, άπαγορεύσευς έξαγωγης, προβλήματα τοπυκά, πόλεμου, κουρσά
ρου κ<ϊέ πευρατές), τίς τυμές. Ετάν περίπτωση αυτά, θά έπρεπε νά κατακερματίσουμε τό
ύλυκό μας καί νά κάνουμε συχνά μνεία πληροφορυών πού θά είχαν ηδη χρησυμοπουηθεΕ.
Κυρίως όμως θά χανόταν τό πλεονέκτημα της συνολυκης θεώρησης, άφοΰ ου στόχου καί ου
άξονες μελέτης θά πολλαπλασυάζονταν. Τό πλεονέκτημα

άύτό τό έξασφαλίζευ, κατά τά

γνώμη μας, η δυαχρονυκη έξέταση καί παρουσίαση των δεδομένων πού μας προσφέρουν ού
πηγές. ‘Επίσης, μέ τόν τρόπο αυτό δίνεταυ έμφαση στίς εύδάσευς εκείνες πού συνι,στοΕν
τάν υδυαυτερότητα τοΌ εμπορίου του

,συταρυσ.ν»

στά συγκεκρυμένη περυοχά· Άλλωατε ,
*

ου νόμου της λευτουργίας στίς έξαγωγές συταρυοΟ άπό τάν ‘Οθωμαυυκά Αύτοκρατορία, κα
θώς καί η τεχνυκά καί τά έπυμέρους προβλάματα, άποτέλεσαν τό θέμα τών μελετών εΰδυκών ερευνητών, τών οποίων τά πορίσματα ύσχύουν βέβαυα καί γυά τάν περυοχη του προξε
νείου τΤις 'Αρτας. 384
0 πρώτος πρόξενος Gamier, στάν πρώτη του κυόλας έπυστολά πρός τό ΕΕΜ, τονίζευ ότυ τό έμπόρυο τον) συταρυοΌ πρόσφερε πολλά πλεονεκτάματα* τό προϋόν αυτό ύπαρ
χε άφθονο σ'όλο τό μήκος τών άκτών τον) προξενείου,38 5 σέ πολύ καλά πουότητα καί σέ
πυό συμφέρουσες τυμές άπό τόν Βόλο η τά Θεσσαλονίκη.

‘Ακόμη, τά γαλλυκά καράβυα θά

είχαν νά δυανύσουν άπό τά Μασσαλία τά μυσά απόσταση, παρά αν πάγαυναν στίς δυο πα
ραπάνω πόλευς, πράγμα πού πρόσφερε ένα

έπυπλέον σημαντυπό .πλεονέκτημα.386

Περυσσότερο συγκεκρυμένες καί θετυκές ?\ταν οΰ πληροφορίες πού έδωσε δ γραμ
ματέας τον» προξενείου καί,προσωρυνός πρόξενος Pierne Granier. Σύμφωνα μ'αύτές, οΰ
Γάλλου θά μπορούσαν νά φορτώσουν συτάρυ στά Εαγυάδα, ατούς ‘Αγίους Σαράντα, στόν
κόλπο τ?ίς Πρέβεζας καί τ*ης Ά ρ τ α ς (δηλ.στόν Άμβρακυκό) καί σέ όλα τά λυμάνυα τον»
"κόλπου της Ναυπάκτου",387

όπως στό Αυτωλυκό, Πέταλα,388

Καντάλα,388

Δραγαμέστο^80

Εάλονα393^ καί Μεσολόγγυ. Ό λ η αύτά α περυοχά είναυ σέ θέση νά δώσευ 80-100.000382 ,
φορτώματα συτάρυ τόν χρόνο ξδηλ.περίπου 10-11,000 τόννους), πού θά τό αγόραζαν γυά

-1755-^6 λύρες τουρνουά τ<5 μόδι.333 "Οσο γιά τήν ποιότητα τοΟ σιταριού, ήταν άπά "υπο
φερτή" (γιά τό σιτάρι της περιοχής του ’ΑμβρακικοΌ καί βορειότερα) μέχρι* τήν καλύτε
ρη άπά δσα έπαιρναν οι* Γάλλοι (τά σιτάρι τοΟ κόλπου τής Ναυπάκτου).331^
Οι πρώτες αυτές πληροφορίες ασφαλώς προκάλεσαν ζωηρό ενδιαφέρον στή Μασσαλία.
β0 πρόξενος G.Dubroca παίρνει εντολή νά πληροφορεί τούς έμπάρους της Μασσαλίας σχε
τικά μέ τήν εξαγωγή σιταριοΌ άπό τά προξενείο του. Τά καλοκαίρι λοιπάν τοΟ 1705, ό
πράξενος αύτος τονίζει δτι ή σοδειά ήταν ή καλύτερη καύ αφθονότερη στην περιοχή στά
τελευταία τριάντα χρόνια. Ξεχωρίζει ακόμη τύ σιτάρι σέ μαλακά καύ σκληρά, χωρύς ξένες
προσμίξεις. Τά πρώτο, πού έμοιαζε μέ ■ ,έκείνο

- της Arles, έδινε η περιοχή άπό τάν

'Αμβρακικό ώς τη Σαγιάδα" τά δεύτερο τά έβρισκε κάνεις στα λιμάνια Δραγαμέστο, Σάλονα, "Ασπρα Σπίτια,335
τΤις περιοχής

Lividia, Μεσολάγγι καύ Πεζούλια.33® Οΐ έξαγωγικές δυνατότητες

φτάνουν τύς 35-40.000 φορτώματα (κάθε φόρτωμα 300 λύβρες τουλάχιστο)

μαλακά σιτάρι από τάν 'Αμβρακικό ώς τή Σαγιάδα, καύ πολύ περισσότερα στά άλλα λιμά
νια. *Η τιμή ήταν 6 λίρες τά μόδι.337

ζ

’Αλλά γιά τό σιτάρι της* περιοχές του προξενείου τής"Αρτας ένδιαφε'ρονταν επί
σης ζωηρά

καί οΐ ’Ιταλοί έμποροι (Γενοβέζοι, Ναπολιτάνοι καύ Σικελού), οΐ όποιοι

χρησιμοποιούσαν Λευκαδίτες ενδιάμεσους. Οΐ τελευταίοι αύτοί μέ τά καΐκια τους338 έ
παιρναν σημαντικές ποσότητες καύ συντελούσαν στην αύξηση τής τιμής τοΟ σιταριοΟ."Ε
τσι, στά 1706, οΐ σιτοπαραγωγοί τής περιοχής αρνήθηκαν νά πουλήσουν σε Γάλλο καπετά
νιο κάτω από 10 λ./μόδι, παρόλο πού είχαν απούλητη τή μίσή προηγούμενη σοδειά. ’Ωστό
σο ό Dubroca ελπίζει δτι η τιμή θά πέσει στίς 7 1/2 λ., γιατί κανείς δέν θά αγόραζε
τόσο ακριβά.333
Βέβαια ή τιμή τοΙ> προϊόντος δέν έμενε σταθερή.1*00 Βασικός παράγοντας πού έπιδροΌσε στή διαμόρφωσή της ήταν ή αφθονία ή δχι τής σοδειάς. "Ενα από τά καθήκοντα*
λοιπόν των προξένων "Αρτας ήταν νά πληροφοροΌν έγκαιρα τούς εμπόρους τής Μασσαλίας
γιά τύς προοπτικές πού παρουσίαζε η συγκομιδή τοΌ σιταριού κάθε χρόνο. Σέ περίπτωση
πού προβλεπόταν καλή, ό Γάλλος πρόξενος οφείλε νά σπεύσει γιά νά κλείσει, δηλ. νά
προαγοράσει, όση ποσότητα μποροΐισε, γιατί έτσι πετύχαινε συμφέρουσες τιμές.

’Ακόμη

περισσότερο, θά έπρεπε νά εκμεταλλευτεί δρισμένες έποχιακές ανάγκες των παραγωγών.
Στό σημείο αυτό είναι χαρακτηριστική ή πληροφορία τοΤ> 1706, σύμφωνα μέ την όποια ό
G.Dubroca

θά μπορούσε νά κλείσει μεγάλες ποσότητες τιταριοΌ σέ πολύ συμφέρουσα τι

μή» γιατί οΐ παραγωγοί είχαν ανάγκη από χρήματα γιά νά πληρώσουν φόρους.1*01
Σημαντική επίσης γιά τό εμπόριο του σιταριοΟ ήταν ή γνώση ορισμένων τοπικών
t

συνθηκών καί συνηθειών, τίς όποιες δέν άργησαν νά έπισημάνουν οΐ Γάλλοι πρόξενοι.*0
G.Dubroca, άπά τά 1706 κιόλας, παρατηρεί δτι τό 90% τοΟ σιταριοΰ πού παραγόταν στήν
περιοχή του προξενείου προοριζόταν γιά τά εμπόριο καί μόνο 10% γιά τήν έγχώρια κατανάλωση. Αυτό τό 10% καταναλωνόταν άπά τούς Τούρκους άξιωματούχους καί τούς "Ελληνες
προύχοντες, ενώ τή βάση τής διατροφής του πληθυσμοί) αποτελούσε τό κεχρί καί τό καλα
μπόκι.1*02
*Η διαφορά στήν ισοτιμία τών νομισμάτων αποτελούσε ένα ακόμη σημαντικό πλεο- .
νέκτημα γιά τό εμπόριο τοΌ σιταριού στήν περιοχή τοΟ προξενείου μας, τουλάχιστο στίς
αρχές τοΌ 18ου αΐ. ’Ακόμη καί στήν τιμή τών 6 λ. τό φόρτωμα, δπου κατά τούς ύπολογι-

-176σμσύς τοΰ Dubroca μπορούσε νά φτάσεε σε έξαερετεκός περεπτώσεες τ<5 σετάρε, πάλε συνόφερε, σό σχόση με' τά σετάρεα της Β. “Αφρεκης (Barbarie). Στόν "Αρτα, τόν έποχό αυ
τό* τό πεάστρο εσοδυναμοΰσε μό 4 λ.τ. 2 σολδία καί 6 δημάρεα,403 ενώ στίίς παλεός
σκάλες της Β.’Αφρεκης άξεζε μόνο 3 λίρες" η δεαφορά αυτό τοΰ 36,5% περίπου κάλυπτε
τίς τυχόν άνατεμησεες τοΰ σεταρεοΰ. "Ετσε δ Μασσαλία θά μπορούσε νά ύπολογίζεε, σό
περίπτωση ανάγκης, στά 100,000 φορτώματα σετάρε, που όταν σό θόση νά βροΰν τά γαλλεκά καράβεα στην περεοχό από τούς 'Αγίους Σαράντα ώς τό Ναύπακτο.4011
Παρόλη όμως τη μεκρη κατανάλωση σεταρεοΰ από τούς ντόπεους πού σημεεώσαμε,
η εξαγωγή τοΰ προεόντος δε'ν Τ\ταν πάντα εύκολη. Συχνός δταν οε άπαγορεύσεες τΤις Πύλης
γεά την εξαγωγή σεταρεοΰ,405 όταν, γεά ποεκίλες αέτίες (πόλεμοε,σετοδεΰες κ.ά.) οε
σουλτάνοε φρόντεζαν νά έφοδεάσουν με' σετάρε τά πολυάνθρωπα κόντρα της αυτοκρατορίας
τους (κυρίως τόν Κωνσταντενούπολη) η τον στρατό τους.406 “Ωστόσο, καί στόν περίπτωση
αυτό δ πρόξενος μπορούσε νά πετύχεε άπό τίς τοπεκός άρχός άδεεα έξαγωγης, παρεχρντας
δρεσμε'να ανταλλάγματα.407 “Οπωσδήποτε όμως οε άπαγορεύσεες εξαγωγές δεαμόρφωναν πρός
τά άνω την τεμη του προεόντος κάί περεόρεζαν τόν όγκο των γαλλεκών εξαγωγών.406
Τόν επόμενη χρονεά (1707) δόν εσχυε η απαγόρευση έξαγωγης σεταρεοΰ, τόν οποία
σημεεώσαμε γεά τόν χεεμώνα τοΰ 1706. “Ακόμη, η συγκομεδό τοΰ σεταρεοΰ όταν άφθονη.
Παρόλα αύτά,η τεμό του παρεμενε στά 360 α./μόδε, εξαετίας τοΰ άνταγωνεσμοΰ των Γενο
βέζων πού αγόραζαν τό σετάρε άπό τούς Λευκαδίτες.409 “0 άνταγωνεσμός αυτός καί η
συνακόλουθη ύψωση της τεμης τοΰ σεταρεοΰ άποτελοΰσε άνασταλτεκό παράγοντα γεά τό
γαλλεκό έξαγωγεκό έμπόρεο της 'Αρτας. Τό καλοκαόρε τοΰ 1708 δεν είχε φανεί. στην περεοχη κανόνα γαλλεκό καράβε, παρόλο πού καί τό χρονεά

αυτό η συγκομεδη υποσχόταν

πολλά.“Αντίθετα, πάνω άπό 30 γενοβεζεκα καράβεα είχαν φορτώσεε με τη βοόθεεα των “Ελλόνων άπό τη Λευκάδα.410 “Από τόν άλλη μερεά, ο άνταγωνεσμός των Γενοβέζων ύψωσε *τίς
τεμες μόχρε τά 560 α./μόδε, μό άποτόλεσμα τό μεταβολή στίς καλλεε'ργεεες. "Ξτσε, στά
1708-1709, τό σετάρε κάλυψε έκτάσεες πού πρίν καλλεεργοΰνταν μό καπνό.“Επεπλεον, έπεσκευαζόταν μεά καταστραμμόνη γέφυρα σε άπόσταση δυό ημερών άπό την "Αρτα, γεά νά
δεευκολύνεταε η μεταφορά σεταρεοΰ άπό τά Τρίκαλα καί τό Λάρεσα.411
“Η μεγαλύτερη τεμη τοΰ σεταρεοΰ σημεεώθηκε τόν χεεμώνα τοΰ 1709-1710* έφτασε
καί ξεπόρασε τά 700 ά#/μόδε. Τό γεγονός άποθάρρυνε άκόμη καί.τούς Λευκαδίτες, μό ά
ποτόλεσμα μεγάλο μέρος της παραγωγής τοΰ 1709 νά μείνεε στά χερεα τών παραγωγών.
"Ετσε τό καλοκαίρε τοΰ 1710, δταν όταν σχεδόν σίγουρο δτε καί πάλε η συγκομεδό θά
είναε άφθονη, η τεμό τοΰ σεταρεοΰ της προηγούμενης σοδεεας έπεσε στά 360 ά./μόδε,μό
προοπτεκή καί παραπόρα μείωσης κατά 60 άκόμη ά.412 “Η σημαντεκό αύξηση της τεμης τοΰ
σεταρεοΰ στά 1709-1710 δεν όταν λοεπόν παρά ένα προσωρενό φαενόμενο, πού όφεελόταν
βασεκά στόν άνταγωνεσμό τ«^ “Ελλόνων άπό τό Λευκάδα καί τών Γενοβέζων έμπορων. Στά
έπόμενα τρία-τεσσερα χρόνεα, οί τεμες έπανόρχονταε καί πάλε σό επίπεδα πού άφηναν
άξεόλογο κόρδος. "Ετσε τό γαλλεκό έμπόρεο επωφελεΰταε, σό σημεΰο μάλεστα ώστε τά
καράβεα πού φόρτωναν σετάρε στόν "Αρτα νά μό πληρώνουν κότεμο στό Μασσαλία.413
Στά 1714, εκτός άπό τόν συνεχεζόμενο άνταγωνεσμό τών Γενοβόζων, τόν αύξηση
της τεμης προκάλεσαν καί δρεσμόνες φήμες. Συγκεκρεμόνα, είχε δεαδοθεΰ δτε επεκρατοΰ-

οζ μεγάλη ξηρασία στίς περεοχε'ς Ναύπακτού,Χαλκίδας,Βόλου καί Θεσσαλονίκης, ώστε οε
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Παρόλα αυτά, στίς αρχές τοΌ φθινοπώρου του 171Η είχαν φορτώσει κιόλας σιτάρι γιά τή
Μασσαλία τε'σσερα γαλλικά καράβια, καί τόν Νοέμβριο της ίδιας χρονιδς χά καράβια εί
χαν φτάσει τά δώδεκα.1**1*
Οί απαγορεύσεις εξαγωγής σιταριοΌ ήταν στήν ουσία αυστηρότερες εφαρμογές του
γενιχοΌ με'τρου που ίσχυε θεωρητικά, σύμφωνα μέ τό οποίο απαγορευόταν πάντα η εξαγωγή
σιταριού από τά εδάφη τής ‘Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.1*15 Τό γενικό αυτό με'τρο, παρά
τίς παραβιάσεις από μέρους των ξένων η των ντόπιων έμπόρων καί τίς σκόπιμες παραλεί
ψεις των τουρκικών αρχών, αποτελούσε ουσιαστικό έμπόδιο στήν πλήρη έμπορευματοποίηση
τοΌ σιταριού. "Επειτα δμως από ενέργειες τοΌ Γάλλου πρεσβευτή στήν Πύλη de Bonnac
(τό πιθανότερο σε συνεργασία μέ τούς πρεσβευτές καί άλλων δυνάμεων), έκδόθηκε, στά
1722-23, σουλτανικό φιρμάνι, τό οποίο έπέτρεπε τήν εξαγωγή τοΌ προϊόντος αύτοΌ μέ
τήν καταβολή ένός ειδικού δασμοί), τοΌ μπιντάτ.1*16 *0 νέος

.. δασμός ορίστηκε στήν
I

περιοχή πού μάς ενδιαφέρει σέ 10 σολδία

τό καντάρι (βάρους Μασσαλίας).4*17 Μέ τή·*νέα

αύτή επιβάρυνσή ή τομή του σιταριοΌ δέν ξεπερνοΌσε, στά 1723, τίς 3 λ.τ. τό καντάρι,.
Καί τή χρονιά αύτή υπήρχε αφθονία στήν περιοχή, τό σιτάρι τής οποίας θά μπορούσε νά
φανεί πολύ χρήσιμο σέ περίπτωση ανάγκης καί νά φτάσει* τίς 200.000 καντάρια τό χρό
νο. 418 Τήν ίδια εποχή, μετά δηλ. τη μεγάλη πανώλη τής Μασσαλίας (1720), τό ΕΕΜ επι
βάλλει τήν άποψή του καί τό έμπόριο τοΌ σιταριού δέν ύπόκειται σέ κανένα περιορισμό
(ώς πρός τον άριθμό των καραβιών, τήν εποχή κλ.).1*^9 Τήν επόμενη χρονιά (1724), η
τιμή τοΌ σιταριού ελαττώθηκε χατά 20%, ένω παράλληλα ου καλυμμένες από τή σιτοκαλλι
έργεια εκτάσεις είχαν αύξηθεΕ κατά τό‘1/3 καί ή παραγωγή φαινόταν ότι θά είναι ή κα
λύτερη των τελευταίων 20 χρόνων.1*20
Παρά τό σουλτανικό φερμάνι τοΌ 1722-23, η απαγόρευση εξαγωγής σιταριοΌ επαναλήφτηκε στά 1728-29. “Ωστόσο δ πρόξενος J.Dubroca κατόρθωσε καί τή φορά αυτή νά
φορτώσει δλα τά γαλλικά καράβια πού πήγαν στήν περιοχή τόν χειμώνα τοΌ 1728-29. “Επι
πλέον, χάρη στίς φιλικές σχέσεις πού
δ Γάλλος πρόξενος πέτυχε νά δοθεΕ

διατηρούσε μέ τόν ΤοΌρκο διοικητή της"Αμτας,

στους συμπατριώτες του ή αποκλειστικότητα στήν

έξαγωγή του σιταριοΌ. Βέβαια, πέρα άπό τή φιλία, χρειάστηκε νά καταβληθούν στόν Τούρ
κο διοικητή καί τόν κατή 10 παράδες τό φόρτωμα παραπάνω. "Ολες αυτές ού επιβαρύνσεις
ανέβασαν τήν τιμή τοΌ σιταριοΌ στά 600 α./φόρτωμα. ‘Αλλά καί πάλι συνέφερε, γιατί
σέ άλλες περιοχές (Θεσσαλονίκη ή Κωνσταντινούπολη) η τιμή ήταν κατά πολύ ανώτερη.1*21
‘Από τήν κατάσταση

εσπευσαν.

βέβαια

*. νά έπωφεληθοΰν οι Γάλλοι έμποροι καί καπετά

νιοι, πολλοί άπό τούς οποίους πουλούσαν τό σιτάρι μέ μεγαλύτερο κέρδος στά ιταλικά
λιμάνια άπό δσο στήν Προβηγκία.1122 ‘Η ταχτική αύτή δμως προκάλεσε τήν άμεση άντίδραση τοΌ προξένου "Αρτας, δίδποΕος είσηγήθηκε στόν Γάλλο πρεσβευτή στήν Πύλη νά ΰποχρεωθοΌν τά γαλλικά καράβια νά πηγαίνουν τό φορτίο τους στήν Προβηγκία. *0 Villeneuve δέν άπέρριψε τήν εισήγηση τοΌ Duhroca, άλλά ούτε καί τήν εφάρμοσε, γιατί δέν είχε
σχετικές διαταγές. "Ετσι δ τελευταΕος αυτός απευθύνθηκε στόν Lebret, άπό τόν όποΕο
καί πήρε εντολή νά υποχρεώνει τούς καπετάνιους νά φορτώνουν σιτάρι στήν "Αρτα μόνο
γιά τή Μασσαλία ή τήν Τουλόν.1*23
/
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Οί συνθήκες της τοπυκης άγορας συταρυού βελτυώθηκαν κατά πολύ γυά τούς Γάλ

λους στά 1730· Ου τυμές είχαν πέσευ έξαυτίας τ?*ς αφθονίας του προϊόντος, παρόλο πού
η συγκομυδή ατά μέρη τού Βόλου, των Τρυκάλων καί τής Λάρυσας ήταν πολύ φτωχή· Τό
συτάρυ κόστυζε τώρα 1 πυάστρο τό σάγυ,14214 ένω ή τυμή τού βενέτυκου τσεκυνυού είχε ά%

νέβευ στά 455 άσπρα (από 390 πού κόστυζε αλλού), καί των άλλων νομυσμάτων ανάλογα.
’Ακόμη, τό συτάρυ ήταν πολύ καθαρό, χωρίς ξένες προσμίξευς.1*21* *Η άφθονία τού προϊ
όντος εξάλλου καί η ελλευψη ’Ιταλών αγοραστήν είχαν άναγκάσευ τόν Τούρκο δυουκητή
νά περυορίσευ ατό μυσό τό μπυντάτ, σε σύγκρυση μέ τό προηγούμενο έτος. "Ετσυ ή τελυκή τυμη τού προϊόντος, με δλες τίς έπυβαρύνσευς1*26 (τελωνείο καί μπυντάτ) είχε
δυαμορφωθεύ στά 140 ά./σάγυ.1*27
’Εκτός από τίς άπαγορεύσευς έξαγωγής» τούς άνταγωνυσμούς καί τίς συνεχεϊς
δυακυμάνσευς της τυμης τού συταρυού, καί ένας άλλος σοβαρός κίνδυνος άπευλούσε τούς
Γάλλους εμπόρους. *Η ζημυά δηλ. τού φορτίου κατά τή δυάρκευα τού ταξυδυού, πού. έφτα
νε καί μεχρυ την πληρη καταστροφή του. *0 κίνδυνος αύξανε δσο περυσσότερο δυαρκ]ούσε
τό ταξίδυ, ΰδυαίτερα δταν τά κάράβυα είχαν συχνούς καί πολυήμερους σταθμούς στά υταλυκά λυμάνυα. Οί σχετυκές περυπτώσευς δέν πρεπευ νά ήταν

σπάνυες* δέν τίς αναφέρουν

βέβαυα ου πρόξενου, γυατί δέν τούς αφορούσαν άμεσα. Χαρακτηρυστυκή ωστόσο παραμένευ
ή περίπτωση της ζημυύς πού είχε ύποστεύ προσωπυκά δ πρόξενος J.Dutroca, στυς αρχές
τού 1732.

Γυά νά άποφύγουν τόν κίνδυνο, ου Γάλλου έμπορου προτυμούσαν τά σκληρά συ-

τάρυα από τό Κομπότυ, από δσο τά μαλακά τής περυοχής τού Λούρου.1*26
Μετά τό 1732, ή γενυκότερη πολυτυκή τού ΕΕΜ σχετυκά μέ τό συτάρυ της ’Ανατο
λής φαίνεταυ νά μεταβάλλεταυ.1426 Τό.προϊόν αύτό ερχεταυ τώρα σε δευτερότερη μοίρα,
γυατί h Coropagnie d fAfrique έξασφάλυζε τίς αναγκαίες ποσότητες συταρυού από τή Βόρευα
’Αφρυκή· Τά φορτία συταρυού άπό τήν ’Ανατολή5 κατά τή γνώμη τού ΕΕΜ, έπρεπε νά δύο%

χετεύονταυ πρός τά υταλυκά καί τά υσπανυκά λυμάνυα.1*30 Τά αποτελέσματα της πολυτυκης
αυτής δέν εγυναν αμέσως φανερά

γυά τό γαλλυκό έμπόρυο τού συταρυού τής "Αρτας."ίσως

νά έπήλθε κάπουα κάμψη στδ σχετυκό ένδυαφέρον, άπό τήν οποία εσπευσαν νά έπωφεληθούν
ου Ναπολυτάνου έμπορου.1*31 *Κ παρέμβαση

των

Ναπολυτάνων ύψωσε τόσο τίς τυμές,

ώστε ου Γάλλου στράφηκαν πρός άλλα δημητρυακά, κυρίως άραβόσυτο. Τό συτάρυ, τό καλοκαίρυ τού 1734, πουλυόταν στόν τόπο παραγωγής 300 ά. /σάγυ.1*32
Τήν υδυα χρονυά, ή δυένεξη τΏν άδελφΏν Μεχμέτ καί ’Αλή μπέηδων γυά τό πασαλίκυ των Γυαννίνων ζημίωσε πολύ τό έξαγωγυκό έμπόρυο των Γάλλων, έξαυτίας τής αυστη
ρής εφαρμογής των δυατάξεων γυά τήν απαγόρευση εξαγωγής· Κυ αύτό, σέ μυά εποχή (πό
λεμος γυά τήν πολωνυκη δυαδοχή), πού τά γαλλυκά στρατεύματα στήν ’Ιταλία είχαν μεγά
λη ανάγκη άπό συτάρυ καί άλλα τρόφυμα.

*0 J.Dubroca είχε στείλευ σχετυκή άναφορά

στόν πρεσβευτή Villeneuv^, μέ τήν παράκληση νά χορηγηθεί άδευα εξαγωγής άπό τήν πε
ριοχή τού προξενείου του 30.000 κουλών συταρυού* εξάλλου η παραγωγή ξεπερνουοε τίς
200.000 κουλά. Γυά την υπόθεση αυτή ένδυαφέρονταν επίσης ζωηρά καί ου Τούρκου γαυοκτήμονες1*33 καί δ υδυος δ βοεβόδας, οί δπουου είχαν στίς άποθήκες άπούλητη την πα
ραγωγή·1*314 Πραγματυκά δ Villeneuve κατόρθωσε νά επυτραπεύ η εξαγωγή άπό τήν περυοχή
τής "Αρτας 60.000 κουλών συταρυού. Γυά νά είναυ μάλυστα σίγουρος δτυ τό φυρμάνυ θά
εκτελεστού, ο Γάλλος πρεσβευτής ένήργησε νά σταλεύ είδυκός βεζίρ-άγάς. Είχε ακόμη ά-

-179κδφασοστεΐ νά £λθουν γαλλυκοί καράβια άπό τήν Κωνσταντινούπολη, τύ Θεσσαλονίκη καί τή
Σμύρνη, ]ΐέ τή συνοδεία πολεμικών, γιά νά φορτώσουν τό σιτάρι. Παράλληλα ό

Dubroca

εξασφάλισε, μέ τή βοήθεια τού γενικοί» προξένου Πελοποννήσου ClairamLault, τήν προ
στασία άλλου γαλλικού πολεμικοί». ‘Ακόμη, μέ υπόδειξη τού Γάλλου προξένου, δ Τούρκος
διοικητής τής “Αρτας έγραψε στ«5ν Βενετό έκτακτο προνοητή τής Λευκάδας καί τάν κατέ
στησε υπεύθυνο, άν δ προνοητής τής Πρέβεζας έπέτρεπε τήν είσοδο στόν κόλπο, κατά πα
ράβαση τής συνθήκης τού Πασσάροβιτς, ή δποία ανέθετε στούς Βενετούς τήν εγγύηση τής
ασφάλειας τοΐ» ’Αμβραχικοΰ,σέ κουρσάρικο όποιουδήποτε άπό τούς έμπόλεμους.1*35
Στό μεταξύ, el απαιτήσεις των Βενετών γιά καταβολή καύ άλλων τελωνειακών δα
σμών στήν Πρέβεζα δημιούργησαν ένα επιπλέον σημαντικό εμπόδιο στύς γαλλικές εξαγωγές
σιταριού άπό τήν “Αρτα. 'Εκτός άπό τύς ένέργειες τού Dubroca πού άναφέρθηχαν σέ προη
γούμενα κεφάλαια σχετικά μέ τό θέμα αυτό, δ Γάλλος πρόξενος πρότεΐνε άχόμη νά έρχον
ται στήν περιοχή μικρά καράβια, τά δπούα θά μπορούν εύκολα νά προσεγγύζουν στά διάφο, ρα λιμάνια μέσα στόν κόλπο καύ δέν θά είναι υποχρεωμένα νά άγχυροβολούν στήν Πρέβε
ζα* τά καράβια αυτά θά είχαν χωρητικότητα 1.000-1.500 φορτωμάτων.1*36 Μέ τόν παραπάνω
τρόπο,εκτός άπό τό διπλό τελωνείο, θά άποφεύγονταν καύ τά όπολογίσιμα έξοδα τής με
ταφοράς τού σιταριού στήν Πρέβεζα μέ ντόπια καΐκια.1*37
Στά 1737, η πρώτη τιμή τού σιταριού προηγούμενης σοδειάς είχε φτάσει στήν
'Αρτα τά 340 ά./σάγι, μέ τάσεις νά αίιξηθεΣ άκόμη. Στήν τιμή αυτή έπρεπε νά προστεθοΐιν
3% γιά τελωνείο καί 20 ά./σάγι μπιντάτ. Παρόλα αύτά, τό γαλλικό υπουργείο Ναυτικών
ένδιαφερόταν ζωηρά γιά τό σιτάρι τής "Αρτας καύ ζητούσε άπό τόν έκεύ πρόξενο κάθε
σχετική πληροφορύα. 'Ο Dubroca λοιπόν υπολόγιζε ότι θά μποροΐισαν νά έξαχθούν άπό τήν
περιοχή τού ’Αμβρακικού τουλάχιστο 300.000 χοίλά σιτάρι, παρά τό γεγονός δτι υΐ Τούρ
κοι βρύσκονταν σέ πολεμική κινητοποίηση. 'Ο ίδιος άκόμη έδινε τήν Οπόσχερη δτι ιι^ά
μπορούσε νά εξασφαλίσει Ικανοποιητικές ποσότητες άπό τό σιτάρι αυτό, τό δπούο μάλιστα
ήταν πολύ καλής ποιότητας* σχετικές πληροφορίες είχε άπό τή Μασσαλία καί τήν Τουλόν,
δπου είχαν φτάσει κιόλας, τό καλοκαίρι τού 1737, μερικά φορτία.1*38
Τό ζωηρό αυτό ένδιαφέρον τού γαλλικού υπουργείου συνεχίζει νά εκδηλώνεται καί
στά 1740. '0 υπουργός μάλιστα διέταξε καί τόν πρεσβευτή Villeneuve νά φροντίσει κι ε 
κείνος γιά τήν απρόσκοπτη έξαγωγή τού σιταριού τής “Αρτας.1*38 Τό ΕΕΜ, άπό τήν πελυρά
του, εξέφραζε Ικανοποίηση γιά τίς πρώτες πληροφορίες τού προξένου Boulle, ό όποιος
προέβλεπε καλή συγκομιδή καί περίμενε συγκεκριμένα στοιχεία γιά νά τά γνωστοποιήσει
στούς έμπόρους τής Μασσαλίας.1*1*0 Πραγματικά, ό Γάλλος πρόξενος δέν παρέλειψε νά.ανα
φέρει τίς τιμές τού σιταριού, άρκετά υψηλές παρά τήν πλούσια συγκομιδή: 40-41 παράδες
τό χοιλό (δηλ.330-340 ά./σάγι). Τό ΕΕΜ, άν καί θεωρούσε τίς τιμές αυτές άρκετά υψη
λές, είχε ωστόσο τή γνώμη,,^ώς οί έμποροι πού θά άσχολούνταν μέ τήν έξαγωγή τού σιτα
ριού τής "Αρτας θά είχαν άσφαλώς σημαντικό πέρδος.1*1*3
Μέ τό εμπόριο τού σιταριού, όπως άλλωστε καί τών άλλων προ’
ίόντων, άσχολήθηκε
ιδιαίτερα δ πρόξενος Boulle, δ δποίος σχεδίαζε νά τόν δργανώσει συστηματικά.

Γιά

τόν σκοπό αυτό, θεωρούσε άπαραίτητη τήν ίδρυση έμποριχών οίκων στά πιό σημαντικά κέν
τρα τού προξενείου του, μέ τήν κατάλληλη υποδομή σέ έγκαταστάοεις. “Ετσι οί Γάλλοι

-180θά Ιίταν σέ θέση νά αγοράζουν καί να αποθηκεύουν ρεγάλες ποσότητες συταρυοΌ, δταν οί
τυρός θά επέτρεπαν τ<5 ρεγαλύτερο δυνατό χε'ρδος. ’Απαραίτητη προϋπόθεση γυά τήν πραγματοποίηση των σχεδίων αυτών ήταν ή αδευα τής Πύλης γυά τήν άνεγ,ερση των εγκαταστά
σεων’ τό σχετυχό αίτημα βέβαυα δέν θά άνέφερε τόν πραγρατυχό σκοπό, άφου οΰ εξαγωγές
συταρυοΌ

ήταν γενυχά άπαγορευρένες. Θά κατασκευάζονταν όμως κατά τέτουον τρόπο, ώ 

στε νά μπορούν οΰ έγχαταστάσευς αυτές νά χρησυμοπουηθοΌν χαί, η μάλλον βασυκά, ώς συ
ταποθήκες. Χρευάζονταν λουπόν ου σύντονες προσπάθευες τοΌ πρεσβευτή Villeneuve, ό
οποίος όμως, όπως σημευώθηκε, πρόβαλε άντυρρόσευς στά σχέδυα τοΌ προξένου τής“Αρτας.
Δέν γνωρίζομε πουές ήταν άκρυβώς χαί ποΌ στηρίζονταν οΰ άντυρρόσευς αυτές. 'Υποθέτου
με μέ αρκετό συγουρυά, πώς ό Γάλλος πρεσβευτής δέν ήθελε νά περυέλθευ στούς Boulle
τό μονοπώλυο τοΌ συταρυοΌ τής περυοχής. Βέβαυα οΰ Boulle, ό πρόξενος δηλ. τής“Αρτας
καί ό αδελφός του στη Μασσαλία Antoine, έγραψαν καί πρός τόν πρεσβευτή καί προς τό
Onoypycio,

γυά νά πευστεΰ 6 Villeneuve καί νά άρευ τίς άντυρρόσευς του.1+1+2 ΙΙοίράλ-

ληλα, θά έπρεπε νά έξασφαλυστεί καί ή συνεργασία των ντόπυων, παραγωγών καί εμπόρων,
καθώς καί η απρόσκοπτη έξαγωγή' συταρυοΌ. Καί τά δυό αυτά προβλήματα θά μπορούσαν νά
λυθοΌν μέ σουλτανυχό φυρμάνυ.

*Η Πύλη, κατά τήν άποψη τοΌ εμπευρου καί ΰκανου έμπο

ρου Ant.Boulle, θά σκεφτόταν πολύ νά τό άρνηθεί, γυατί ανυετσυ δυευχόλυνε την πώλη
ση τοΌ συταρυοΌ της “Αρτας, θά εδυνε στούς κατοίκους της περυοχης τό μέσο νά άνταποκρυθοΌν στίς φορολογυκές τους υποχρεώσευς. “Αλλωστε, υπήρχε τό προηγούμενο τοΌ φυρμανυου του 1722-23, πού παραμέρυζε καί τά τυχόν τυπυχά κωλύματα γυά την έκδοση νέ
ου.^3
Οΰ παραπάνω προσπάθευες των -Boulle φαίνεταυ πώς είχαν αποτέλεσμα καί ετσυ
αυτοί αρχίζουν στόν “Αρτα τίς άξυόλογες έπυχευρόσευς τους. *0 πρόξενος, στίς άνα*%
φορές του πρός τό υπουργείο καί τό ΕΕΜ, δέν παραλείπευ νά σημευώνευ καθετί σχετυχό
μέ τό συγχομυδό καί τίς τυμές τοΌ συταρυοΌ.’Εκτός άπό τό 1741, πού η συγχομυδό όταν
άσχημη1*1414 χαί η τυμη του συταρυοΌ είχε άνέβευ στούς 55 παρ./κουλό (περ.455 ά./σάγυ),1+1+5 στη μυσή δεκαετία τοΌ 1740 οΰ αναφορές του προξένου “Αρτας κάνουν λόγο γυά
καλή συγκομυδη.1+46 Στό ίδυο δυάστημα, οί τυμές παρουσίαζαν σπμαντυχη μείωση.

'Ενώ

δηλ.στά 1743 τό συτάρυ στοίχυζε 35 παρ.τό κουλό Κων/λης (δηλ.290 ά./σάγυ περ.),447
τόν έπόμενη χρονυά (1744) κόστυζε 2- πυάστρα τό σάγυ (δηλ.240 α.), μαζί με' τό τελω
νείο χαί τό μπυντάτ.448
’Ωστόσο, ό πόλεμος γυά τόν αύστρυαχό δυαδοχή (1740-1748) επηρέασε άρνητυχά
χαί τό έξαγωγυχό έμπόρυο των Γάλλων'.τής “Αρτας.449 Τό ΕΕΜ, άπό τό φθυνόπωρο του
1744, παρόλο πού εξέφραζε τη χαρά του γυά τόν καλό συγκομυδή συταρυοΌ στόν “Αρτα,
δυατύπωνε επυφυλάξευς αν δ πόλεμος θά έπέτρεπε τήν πραγματοποίηση τών σχεδίων των
εμπόρων τής Μασσαλίας, οί-^δποίου είχαν εκδηλώσου σχετυχό ενδυαφέρον. 450 Στό τέλος1
τοΌ χευμώνα τοΌ 1744-45, ου επυφυλάξευς αυτές μετατράπηκαν σέ βεβαυότητα, δυσάρεστη
γυά τόν πρόξενο “Αρτας. Τά κουρσάρυκα καράβυα τών “Αγγλων χαί τών ’Ολλανδών, άν δεν
είχαν χαταστόσευ πολύ έπυκίνδυνα τά ταξίδυα πρός τήν ’Ανατολή, όπωσδήποτε συντελού
σαν στή σημαντυκή ανατίμηση τών ναύλων χαί τών άσφάλυατρων, ώστε χαθυστοΌσαν τό εμπόρυο τοΌ συταρυοΌ ασύμφορο.4 Ώ

“Ετσυ, τόν Φεβρουάρυο του 1746 είχαν περάσευ χυόλας

-181άρκετου μήνες χωρίς νά φανεί στήν 'Αρτα γαλλυχό χαράβυ, παρόλη τήν αφθονία καί τή χα
μηλή τομή τοΰ συταρυοΰ.1*52

^

Λίγο πριν άπά τό τέλος τοΰ πολέμου (συνθήκη τΤις Aix-la-CKapelle: 18.10.1748),
Π δράση τών κουρσάρων είχε χοπάσευ καί η συγκομυδή έπέτρεπε στόν πρόξενο τΰς"Αρτας'
καλές έλπίδες γυά τό συτάρυ τΤις περυοχΰς του. Τάν Νοέμβρυο τοΰ 1748 δ Boulle βρυσκόταν στήν Πρέβεζα, όπου φόρτωσε γυά τή Μασσαλία συτάρυ στύ χαράβυ τοΰ καπ. J.Silvy.**53
Οί έλπίδες δμως αυτές δέν εγυναν πραγματυχότητα. *Η συγκομυδή δέν ήταν τόσο καλή δσο
περίμεναν* οι συνεχείς βροχές δέν άφησαν τό συτάρυ νά μεστώσευ καί τάν γέμυσαν μέ ξέ
νες προσμίξευς.

’Από τήν άλλη, ου είδήσευς τοΰ ΕΕΜ μυλοΰσαν γυά ύπερεπάρχευα συ

ταρυοΰ στή Μασσαλία, δπου ου αποθήκες ήταν εντελές γεμάτες.**55 Στά έπάμενα δυό-τρία
χράνυα καί η συγκομυδή ήταν καλή, μέ άφθονο, μεστωμένο καί καθαρό συτάρυ, καί ου το
μές αρκετά συμφέρουσες. ’Ιδυαίτερα τά 1750, η περυοχή είχε τήν πλουσυότερη παραγωγή
από δσες είχε δεί δ Boulle στά 11 χράνυα τ?ίς παραμονές του στήν "Αρτα* η τομή είχε
·»
πέσευ στους 38 παρ./κουλά (περ.315 α./σάγυ), μέ παράδοση στο πλοίο. Καλή ήταν επί
σης η συγκομυδή καί λογυκές οί τομές καί τά 1751.1156 ’Από τη χρονυά αυτή καί μετά η
τομή του συταρυοΰ άνεβαίνευ σταθερά. Τά 1754 στοίχυζε 330 ά./σάγυ,**57 ενώ στά 1755
ήταν ,άχρυβότερο άπά δσο στή Ναύπακτο καί τή Θεσσαλονίκη. Συγχεκρυμένα, στήν "Αρτα
χάστυζε 60 παρ./κουλά (δηλ.495 α./σάγυ), ένώ στις άλλες δύο περυοχές μόνο 50 παρ. τά
κουλά.458
’Απά τή χρονυά αυτή (1755) αρχυσαν νά κυκλοφορούν στήν"Αρτα φήμες γυά έπυκείμενο πόλεμο Γαλλίας-’Αγγλίας, δπως ήδη έπυσημάνθηκε. e0 Boulle, πού βλέπευ δτυ
η συγκομυδή προμηνύεταυ καλή τήν ανουξη τοΰ 1755, δέν παράλείπευ νά πληροφορήσευ
σχετυχά τά ΕΕΜ* ετσυ, σέ περίπτωση πολέμου καί αν θά ύπάρξευ ανάγκη, θά μπορούν

λνχ

υπολογίζουν στή Μασσαλία σέ κάπουα βοήθευα άπά τά προξενείο του, δπου ου κίνδυνου
άπά τούς κουρσάρους ήταν μυκράτερου σέ σύγκρυση μέ τά ’Αρχυπέλαγος.1*59 Παρά τις προβλέψευς δμως του προξένου, η συγκομυδή τελυκά δέν ήταν καθόλου καλή στά 1756, δπως
καί κατά τά δύο προηγούμενα χράνυα. Μόνο στά 1757 ύπάρχε-υ στήν "Αρτα άφθονία συτα
ρυοΰ καί ου τυμές είναυ σέ λογυκά επίπεδα.1*80
Στά μεταξύ, η έμφάνυση στήν "Αρτα τοΰ έμπορου άπά τή Λυόν Frangois Mongirod
καί ή γνωστή συμφωνία του μέ τάν Boulle έπηρεάζευ καί τά έμπάρυο τοΰ συταρυοΰ. *0
Γάλλος πρόξενος προσδοκά καί άπά τάν τομέα αυτόν σημαντυκά όφέλη, αν πετύχουν τά
σχέδυα τοΰ Mongirod, γυατί οί Γάλλου θά είχαν τήν άποκλευστυκάτητα στήν εξαγωγή του
συταρυοΰ, δπως καί των άλλων προϊόντων.1181 “0 πόλεμος δμως, δπως άναφέρθηκε, είχε
νεκρώσευ δλους τους τομείς τοΰ γαλλυκοΰ εμπορίου τΰε "Αρτας καί είχε ματαυώσευ τά
σχέδυα τοΰ Mongirod. *Η ζήτηση στά συτάρυ έπεσε κατακάρυφα, μέ άνάλογη έπίδραση στή
δυαμόρφωση τόε χυμός χοΌ 'προϋόντος. “Ετσυ στά 1762, χαύ παρά τό μετρυα συγχομυδή, τό
συχα'ρυ τό επαυρνε χανεός "σχεδόν δωρεάν” , χατά τήν έκφραση τοΌ Boulle, ό δπο'Οος απο
ρούσε πού δε'ν είχε φανεό χανε'να γαλλυχό χαράβυ. **62
Τά γνωστά γεγονότα δμως τοό έπταετό πολέμου χαύ τοό έξυσλαμυσμοό τοΰ προξόνου Boulle, σέ συνδυασμό μέ. τή γενυκότερη κάμψη της γαλλυκης ούχονομυχόε παρουσυ'ας
στήν ’Ανατολή, έδωσαν ατούς ντόπυους “Ελληνες έμπόρονε τό προβάδυσμα χαέ στόν τομέα
/

-182τοΐ» συταρυου. **63 Οί σχετυκές αναφορές του προξένου Julien, πού μυλουσαν γυά καλή συγκομυδή* γυά λογυκές τυμές, γυά εύνουα του Τούρκου δυουκητΤι, τύμυο ζύγυσμα, αύξηση
κατά 1/3 τ?ις συτοκαλλυέργευας, ακόμη καύ γυά κατάργηση του μπυντάτ, δε'ν φαύνεταυ νά
ένύσχυσαν τη γαλλυκή παρουσύα στά έμπόρυο τοΤ» συταρυου τ?ις ’'Αρτας.**61* Μόνο στήν τρυετύα 1772-1774 παρουσυάζεταυ μυά ζωηρότερη κύνηση, κυ αυτό γυά νά καλυφτούν έκτακτες
ανάγκες της Μασσαλύας.1465 ’Από τότε, τό συτάρυ τ?ίς ’'Αρτας πολύ λόγο η καθόλου δέν
κυνεί τό ένδυαφέρον των Γάλλων έμπορων.1*66 ’Από τό μυά μερυά η δράση των Δουλτσυνυωτών πευρατών καύ από την άλλη ου καλύτερες συνθήκες στήν Πελοπόννησο καύ στόν κόλπο
τ*ής Ναυπάκτου συντελούν ώστε ου Γάλλου νά μή ένδυαφέρονταυ πυά γυά τό συτάρυ της
"Αρτας.467
’Αναλύσαμε μέ πολλές λεπτομέρευες τό γαλλυκό έμπόρυο του συταρυου της "Αρτας,
γυατύ τό προυόν αυτό αποτελούσε τό κύρυο έξαγωγυκό είδος τΤις περυοχτίς. ’Ακόμη, ου
ύδυαύτερες συνθήκες της εποχής, καθώς καύ τό γεγονός δτυ τό συτάρυ παρείχε πλήρες
«

φορτύο στά γαλλυκά καράβυα, προκάλεσαν τό ζωηρό ένδυαφέρον των Γάλλων γυά τό έμπόρυο
τοΤ) προυόντος αυτοί». "Ετσυ, η μελέτη τοί παραπάνω τομέα του γαλλυκοΰ έξαγωγυκοί έμπορύου της"Αρτας μας εδωσε τη λαμπρό εμκαυρύα γυά μυά συνολυκή θεώρηση της ουκονομυκης δραστηρυότητας των Γάλλων στην περυοχη, σ ’δλη σχεδόν τήν εξεταζόμενη εδώ περύοδο.
3. ΚΗ ξυλεύα
Μετά τό συτάρυ, δεύτερο στά σευρά - δχυ καύ στη σημασύά - εξαγόμενο προυόν
ήταν η. ξυλεύα, κυρύως η ναυπηγησυμη.1*66 Τά ναυπηγεία της Τουλόν, των δπούων δ κύ
κλος καύ δ ρυθμός των έργασυών αύξανε ανάλογα μέ τόν σνταγωνυσμό στύς θαλάσσυες με
ταφορές καύ στους ναυτυκούς έξοπλυσμούς, χρευάζονταν συνεχώς περυσσότερη ξυλεύα."Ετσυ, η έπυσημανση από τούς Γάλλους κάθε κατάλληλου καύ έκμεταλλεύσυμου δάσους χαυρετυζόταν πάντα μέ ίκανοπούηση.

.. ,

**
*

Στην "Αρτα, πρώτος έπυσημανε την προοπτυκη γυά έξαγωγά ναυπηγησυμης ξυλεύας
δ πρόξενος G.Dubroca.

’Αφορμή στάθηκε h κατασκευή μυας φελούκας γυά λογαρυασμό του

ίδυου. '0 τεχνύτης Jacques Taureu, πού είχε άναλάβευ νά βρεί την ξυλεύα, δυέγνωσε
τύς δυνατότητες νά έξαχθεί χράσυμη ναυπηγυκη ξυλεύα ίκατάρτυα κάθε είδους άρυστης
πουότητας, δρΌς γυά.,καρύνες καύ ξυλεύα γυά πολεμυκά καράβυα) από δάση κοντά στην
"Αρτα. *0 Dubroca θά πηγαυνε δ ίδυος νά δυαπυστώσευ σχετυκά* πάντως, από δσο ήξερε,
πύστευε δτυ μέ μυκρη δαπάνη θά γυνόταν ακόμη καύ δρόμος.**63
*Η πρώτη αύτή νύξη τοί G.Dubroca δέν φαύνεταυ νά είχε κάπουο αποτέλεσμα.
Χρευάστηκε νά περάσουν αλλα ευκοσυ χρόνυα, γυά νά έπανέλθευ τό θέμα. Συγκεκρυμένα,
στά 1729 δ J.Dubroca άναφέρευ στόν υπουργό Ναυτυκών κόμη de Maurepas, δτυ θά μπορού
σε νά βρεθεί στην περυοχή άξυάλογη ποσότητα ξυλεύας, τήν δπούα Γάλλου ναυτυκού θεω
ρούσαν της ίδυας πουότητας μέ τήν ξυλεύα τοί Βορρά.*0 υπουργός ένδυαφέρθηκε ζωηρά
γυά τήν. επυχεύρηση, μέ αποτέλεσμα νά σταλοΌν από την Τουλόν είδυκού, γυά νά έκτυμησουν τήν πουότητα της ξυλεύας, καθώς καύ την ποσότητα πού θά μπορούσε νά έξαχθεύ.
Τελυκά δμως, οί προσπάθευες τοί J.Dubroca πολύ λύγους καρπούς άπέφεραν. Ου
λόγου τΤις άποτυχύας αύτΤις ήταν οί έξΤις: α)'Η αντίδραση των Βενετών, ού οποίου μέχρυ
τότε έκμεταλλεύονταν τήν ξυλεύα της περυοχΤις.470 β)*Η άπροθυμύα τών Τούρκων αγάδων
νά συνεργαστούν μέ τούς Γάλλους, γ) Οί τοπυκές συνθήκες δέν παρείχαν έγγυόσευς γυά
/

-183τήν άσφάλεεα, pcf αποτέλεσμα νά αυξάνουν οε δυσχέρεεες στήν εξεύρεση κατάλληλων έργατων. δ) Ot δεαφωνίες των εδεων των Γάλλων τεχνεκων, σχετεκά με τίς δυνατότητες γεά
εξαγωγή ξυλείας από τά δάση τής περεοχής* ε ) Ό πάλεμος γεά τήν πολωνεχή δεαδοχή καί
η δράση των κουρσάρων στήν περεοχή. στ)'Η άρνηση τής Πύλης νά έπετρε'ψεε τήν ελεύθερη
εξαγωγή τής ξυλείας.1171
Τά θάμα της έκμετάλλευσης της ξυλείας άπά τήν περεοχή τοΐ» προξενείου “Αρτας
έπανέρχεταε δεκατέσσερα δλάκληρα χρόνεα αργότερα, στά 1749. Τά ζήτημα είχε τώρα με
γαλύτερη σημασία γεά τούς Γάλλους, πού τά ναυτεκό τους είχε ύποστεΧ σημαντεκές ζημεές
κατά τάν πάλεμο της αυστρεακης δεαδοχης (1740-1748) καί πρόβαλλε έπετακτεχά η ανάγκη
τής συμπλήρωσης των κενών, τάσο στάν πολεμεκό δσο καί στάν έμπορεκό στάλο της Γαλ
λίας. Παράλο τάν χρόνο πού είχε περάσεε ωστόσο, ού δυσκολίες δεν φαίνεται, νά είχαν
ξεπεραστεε. 'Η Πύλη καί πάλι, άρνήθηκε νά χορηγήσει, σχετεχό φερμάνε, μά άποτάλεσμα νά
άποτύχουν καί τή φορά αυτή τά σχέδεα των Γάλλων.1*72
0ί προσπάθεεες των Γάλλων γεά τήν εκμετάλλευση τΤις ξυλείας από τήν περίοχή
,

τοΌ προξενείου “Αρτας έφεραν αποτέλεσμα έπί προξενείας του Julien, σχεδόν είκοσι,
χρόνεα αργότερα. Συγχεκρεμένα, δ πρόξενος αύτός κατόρθωσε, στά 1768, νά συνάψει, συμ
φωνία μέ τάν Τούρκο δεοεκητή τή,ς “Αρτας, στάν δποΐο είχε παραχωρηθεή τά δεκαίωμα γεά
τήν εκμετάλλευση της ξυλείας. Κατά τή συμφωνία, δενόταν στούς Γάλλους όδευα εξαγωγής
ξυλείας γεά τά δεάστημα 1768-1770. Τάν ’Ιούλεο λοεπόν τοή 1769 τέσσερα γαλλεκά καράβεα είχαν κεόλας
έπαερναν 30.000

φύγεε γεά τήν Τουλόν καί
κυβεκά πόδεα ξυλείας. Τόν

αλλα τρία φόρτωναν" καί τά εφτά μαζί θά
’Οκτώβρεο τής ίδεας χρονεας, κατά τίς πλη

ροφορίες τοή Julien, τά φορτία είχαν φτάσεε στήν Τουλόν. *Η έξαγωγή συνεχίστηκε καί
τό 1770, παρόλες τίς ταραχές καί τίς στρατεωτεκές κενητοποεήσεες των Τούρκων από τά
γνωστά γεγονότα της Πελοποννήσου. Τόν Δεκέμβρεο του 1770 ήταν έτοεμα τέσσερα φορτία
ξυλείας, μέ προορεσμό τά ναυπηγεεα τής Τουλόν. ΒΗ συμφωνία τον) Γάλλου προξένου μέ
τόν ΤοΌρκο δεοεκητή φαίνεταε πώς ανανεώθηκε, άγνωστο γεά πόσον καερό ακόμη. Πάντως,
τό 1771, δ Julien

άνέφερε στον υπουργό

de Boynes, δτε κάθε χρόνο 10-12 χαράβεά έ

παερναν από τήν “Αρτα ξυλεία γεά τά ναυπηγεία τής Τουλόν.
ΣΙτήν τελευταία τρεακοντεατία τοΌ αεώνα λοεπόν, είναε φανερό δτε η εξαγωγή
τήε ξυλείας δένπαρουσεάζεε πεά τούς εδεομς κενδύνους καί τίς
δέν φαίνεταε νά

τηροήν μέ αυστηρότητα τίς

δυσκολίες. Οε Τουρκοε

σουλτανεκές έντολές καί οε Βενετοί, στη

j
(

δύση τους, δέν παρεμβάλλουν τά ποεκίλα προσκόμματά τους. “Ετσε καί στόν τομέα αυτόν

|

παρεμβαίνεε τώρα τό ελληνεκό έμπορεκό κεφάλαεο. “Ηδη από τό 1768, έχουμε τήν 'πρώτη

,

σχετεκή μνεία. Στό τέλος τής χρονεδς αυτής εμφανίστηκε στήν “Αρτα κάποεος Κρητεκός

:

έμπορος Σεδωνάκης (Sidonachy, negociant candiote), έφοδεασμένος μέ συστατεκή έπεστολη!
τοΌ Γάλλου πρώην πρεσβέύτή στήν Πύλη De Choiseul πρός τόν τότε πρεσβευτή de Vergennes. Μέ τή βοήθεεα τοΐϊ Γάλλου πρεσβευτή, δ Σεδωνάκης έλπεζε δτε θά πάρεε αδεεα εξα
γωγής ξυλείας από τήν “Αρτα γεά τήν Τουλόν. *Η προσπάθεεα όμως του Κρητεχου εμπόρου
άπέτυχε,κυρίως γεατί άντέδρασε δ Τονιρκος δεοεκητής τής "Αρτας., δ δποεος ήθελε γεά
τόν εαυτό του τή σχετεκή δδεεα, γεά νά στέλνεε ξυλεία στήν Τύνεδα.1*73

!

Λίγα χρόνεα αργότερα όμως, στά 1776, έχουμε σαφή μαρτυρία τοή προξενεκοή
/

-184κρόχτορα Galleigne, ότι. 'Ελληνες τΤΐs "Αρτας εστευλαν φορτέα ξυλείας στόν Τουλ<ίν.
'Επυπλέον, όπως άναφέρθηχε χαό πυό πάνω, "Ελληνες έμπορου είχαν χατορθωσευ να πάρουν
στό Γαλλέα όδευα, ώστε μέ τά χρήματα άπό τόν ζυλεΰα νά αγοράζουν έ,χεΕ εμπορεύματα,
τά όποΕα θά μετέφεραν χαέ θά πουλούσαν στόν Ά ρ τ α χαέ στά Γυάννενα.
*Η παρέμβαση αυτό τ&ν 'Ελλήνων στέρησε άπέ ένα σημαντυχέ έσοδο τόν προξενυχά
πράχτορα "Αρτας Grimaldi.1+75 'Ωστόσο,στά 1785 ό Grimaldi άναγχάζεταυ νά δυευκολύνευ
δσο μπορεΕ τόν "Ελληνα έπυχευρηματέα ’Ιωάννη Παπαχρήστο ,1*76 δ δποΕος είχε ελθευ άτές
!
βρχές τής υδυας'χρονυδς άπόι,τό Γαλλύας δπου είχε χλεέσευ συμφωνέα νά προμηθεύευ,
γυά τέσσερα χρόνυα, μέ ξυλεέα τής Ά ρ τ α ς τά ναυπηγεία τής Τουλόν. Μετά άπά αυτό, ό

ι

Grimaldi έλαβε σχετυχές έντολές τοΤ> ύπουργεόου νά δώσευ στόν "Ελληνα έπυχευρηματέα
κάθε δυνατό βοόθευα, χρησυμπουώντας δλη τόν έπυρροό του χαό τός αγαθές σχέσευς του
μέ τύς τοπυχές αρχές. "Ετσυ, φαυνόταν πώς δ Παπαχοήστος θά ίταν σέ θέση νά έχπληρώσευ τές συμβατυχές ΰποχρεώσευς του. *Η υπόθεση χυνδύνεψε ωστόσο νά ματαυωθεΕ, τό
»

1786, άπό την άφυξη στήν "Αρτα καC τή δράση των Dupre καί

Fauchier, άντυπροσώπωΟ

καί προμηθευτών του γνωστοί) οίχο'υ Lasalle. Σκοπός τους ήταν η εκτόπυση τον» Παπαχρή
στου καί ή εκμετάλλευση της ξυλείας τοΌ Λούρου* *Υστερα όμως άπά τήν επέμβαση του γαλλυκου υπουργείου, δ Lasalle αναγκάστηκε νά σταματήσει* τήν πολεμυκή ένάντυα στον Πα
παχρήστο καί νά περυορυστεΐ. στίς παράλληλες έπυχευρήσευς του. *0 Grimaldi, καί είναυ
χαρακτηρυστυκό, εξακολουθούσε νά εργάζεται, γυά τάν ‘'Ελληνα έπυχευρηματία, είτε ώς
εγγυητής γυά την έζεύρεση κεφαλαίων είτε φροντίζοντας προσωπυκά τίς λεπτομέρευες τής
έπυχείρησης* παράλληλα, δ προξενυκάς αύτάς πράκτορας παρείχε κάθε δυευκόλυνση καί
στον Lasalle.
βΗ έπυχείρηση τοή Παπαχρήστου συνεχίστηκε δμαλά μέχρυ τά φθυνάπωρο τοΌ 1788,
It
καί σημαντυκές ποσάτητες τής ξυλείας τοΌ Λούρου στάλθηκαν στήν Τουλόν. Τήν έποχή α υ 
τή δμως δυορίστηκε γενυκάς δυουκητής της ’Αλβανίας δ *Αλή πασάς, δ όποιος έπέβαλε
καί στήν ξυλεία δυσβάστακτες εισφορές. β0 Παπαχρηστος είχε ηδη έτουμάσευ γυά αποστο
λή περίπου 55.000 κυβ.πάδυα ξυλείας. "Ολη αύτη η ποσάτητα κατασχέθηκε άπά τούς Τούρ
κους, καί δ ίδυος δ “Ελληνας προμηθευτής συνελήφθηκε καί φυλακίστηκε μέ πράφαση παλαυά του χρέη. ’0 Παπαχρηστος αποφυλακίστηκε μέ έ^έμβαση του Grimaldi, δ όποιος συ
νάντησε προσωπυκά τάν *Αλή πασά καί κατόρθωσε άκόμη νά πάρευ καί νέα αδευα γυά εξα
γωγή ξυλείας. “Ολα αυτά δμως στοίχυσαν πολλά χρήματα καί ό προξενυκάς πράκτορας τής
“Αρτας άναγκάστηκε νά έπυβαρυνθεΣ δ ίδυος μέ μεγάλο μέρος τους* ετσυ, άνέφερε δτυ
άπά τήν δλη έπυχείρηση δέν του έμενε άλλο κέρδος, παρά -ή .ικανοποίηση δτυ είχε 'ύπηρετήσευυτόν βασυλυά του. Μετά τάν ’Οκτώβρυο τοΌ 1788, δ Παπαχρηστος πέθανε στήν Πρέ
βεζα καί η επιχείρησή του χρεωκάπησε. ‘0 Grimaldi πράτέυνε στά υπουργείο νά ανατεθεί

f

σέ άλλους "Ελληνες η συνέ$6ση των εργασιών, άλλά δέν γίνεταυ πυά κανένας λάγος γυά
κάτι τέτοιο.1*77
Μεγαλύτερη καί πυά άποδοτυκή δραστηρυάτητα στήν εξαγωγή τής ξυλείας ανέπτυξε
στήν περυοχή τοι> προξενείου “Αρτας δ έμπορυκάς οίκος τοΌ J.-B.Lasalle.
του Jean-Franjois

‘0 αδελφής

μής είναυ γνωστής άπά τά 1773. Γυά τάν Jena-Baptiste Lasalle οΰ

πηγές μας άναφέρουν μάνο δτυ ή αποστολή των άντυπροσώπων του (Dupre καί

Fauchier)
ι...
/ i
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καί η δράση τους στάν "Αρτα, στά 1786, προκάλεσε δυσκολίες στάν "Ελληνα έμπορο Παπαχράστο. Ωστόσο, δ δραστηρυος καί Εκανός αυτός Γάλλος έμπορος είχε Εδρύσευ στάν
περυοχά έμπορυκό οίκο άπά τά 1784, με σκοπό τάν εκμετάλλευση της .ξυλείας. 'Ακόμη εΕχε κατασκευάσει ναυπηγεία στά Βαθύ της Πρέβεζας καί, άπά τά 1788, όταν τά πασαλίκυ*
Ttbv Γυαννίνων καταλάφτηκε άπά τάν ΆλΤι πασά, έκμεταλλευάταυ μονοπωλυακά την ξυλεία
Της περυοχής, μέχρυ τά 1792. Τάυ Αύγουστο του έτους αύτοΌ δ J.-B.Lasalle δολοφονάθηκε στάν Πρέβεζα.478
Στηρυζόμενου στίς λεπτομερείς αναφορές των προξένων ''Αρτας σχετυκά-μέ τάν
εκμετάλλευση της ξυλείας άπά τάν περυοχά τους, μπορούμε νά καταληξουμε στά άκόλουθα συμπεράσματα: α) Στάν περυοχά τοΌ προξενείου υπήρχαν άξυόλογες δασυκές έκτάσευς:
το!) Ξηρομέρου, τοΌ Λούρου, του ΜαργαρυτυοΌ, τοΟ Δραγαμέστου.1*79 *Απ'αυτές, h πυό σημαντυκά ίταυ τοΌ Λούρου,1*80 με κύρυο συστατυκό τίς δρυς. *Η ξυλεία ?ίταν κατάλληλη
γυά τη ναυπηγυκη καί γυά άλλες χράσευς. β)’Απαραίτητος παράγοντας γυά την εκμετάλ
λευση τ?\ς ξυλείας άταν η έξεύρεση κατάλληλων εργατών. ’Απά τίς σαφείς άναφορές Ε α υ 
τούς, συμπεραίνουμε ότυ ?ίταν κάτουκου τδυ όρευνων περυοχων τΤ|ς 'Ηπείρου, μυκροκαλλυεργητές. Αυτοί, άφου τελείωναν τίς άγροτυκές εργασίες στά χωρυά τους, κατέβαυναν
στάν Πρέβεζα, στίς άρχές τοΌ ’Οκτωβρίου, καί μεταβάλλονταν σε' έργάτες γΤ|ς. 'Από την
Πρέβεζα, πού φαίνεται, πώς άταν τά κέντρο τΐίς τοπυκΤης άγορας εργασίας, μυσθώνονταν
στίς γύρω περυοχές η αναζητούσαν εργασία στίς γευτονυκές έπαρχίες καί στην Πελοπόννησο. γ) ΟΕ Γάλλου της "Αρτας, παρά τίς σύντονες προσπάθευές τους, δέν είχαν σημαντυκές έπυτυχίες ως τά 1768. Βασυκός λόγος, η πάγυα απαγόρευση της Πύλης νά εξάγονται»
άπά τά εδάφη της· αυτοκρατορίας ύλυκά; τά οποία

θά μποροΌσαν νά χρησιμεύσουν στάν

τουρκυκό στρατό* μέ τά βασυκά αυτά απαγόρευση συνδυάζονταν καί ου τοπυκές συνθήκες,
«»
πού δέν επίτρεπαν στούς δυουκητές της "Αρτας νά παραβλάψουν τ'υς σουλτανυκές δυαταγές. "Ετσυ, δσες φορές κατορθώθηκε νά εξαχθεί ξυλεία, πάντα έξαρτηθηκε άπά τίς δυαθέσευς καί την Εσχύ των τοπυκων δυουκητων. δ)’Επυτυχία σημείωσαν τά σχέδυα των Γάλ
λων γυά την εκμετάλλευση τΤ\ς ξυλείας της περυοχης τοΟ προξενείου "Αρτας μόνο στάν
τελευταία τρυακοντετία τοΌ αύώνα, οπότε γίνεταυ φανερά καί στάν τομέα αυτόν

η πα

ρέμβαση τοΌ έλληνυκοΌ έμπορυκοί κεφαλαίου.
4. Καπνά
ΟΕ Γάλλου τ?ις "Αρτας ένδυαφέρθηκαν επίσης ζωηρά γυά τά καπνά.1*81 '0 γραμμα
τέας του προξενείου P.Granier, στά γνωστά έπυστολά του της 26.6.1704, ξεχωρίζει,
τρεις καλές πουότητες καπνοί,1*82 κατάλληλες γυά κάπνυσμα καί γυά πρεζάρυσμα.'Αναφέρευ άκόμη δτυ τά καπνά άφθονοίσαν στάν περυοχά τάε "Αρτας, άπά δπου θά μπορούσαν
νά έξαχθοΌν 16-18.000 καντάρυα τάν χρόνο*-1*83 μέ μέση τυμά 12 λίρες τά καντάρι, (πα
ραδοτέο στά Μασσαλία). Μέ^Υάν παραπάνω

τυμά συμφωνεί καί δ G.Drbroca, υπολογίζοντας

σέ 8 λίρες τά καντάρι, στάν τόπο άγορας.14814 'θ Εδυος πρόξενος, στά γνωστά αναφορά
του πράς τά υπουργείο τΤίς 13.7.1705, κάνει, λόγο καί γυά τά προϋόν αυτό. Σύμφωνα μέ
τίς πληροφορίες του, στάν περυοχά τάε "Αρτας πραγματοποιούνταν δυά σοδευές τά χρόνο:
στά τέλη ’Ιουνίου, η καλύτερη, καί στίς άρχές ’Οκτωβρίου,* ου τρείς πουότητες. στοίχυζαν

1 πυάστρο οΕ 10-12 δκάδες άπά τάν πρώτη, οΕ 14-16 όκ. άπά τά δεύτερη καί ου

18-20 όκ. άπά τάν τρίτη. Συνολυκά, συλλέγονταν στάν περυοχά πάνω άπά 15.000 καντάρυα.

-186Μέ τό έμπόρυο τοΌ καπνού ασχολούνταν κυρίως ου Βενετοί. ΤΗταν όμως εύκολο νά
τούς συναγωνυστούν ου Γάλλου έμπορου, γυατί οί τελευταίου αυτοί πλήρωναν στους Τούρκους 1% λυγότερο τελωνείο (4% οί Βενετοί, 3% ου Γάλλου)* Ακόμη, οί Γάλλου είχαν τήν
προτίμηση καί τή συμπάθευα των Τούρκων, ένω ου Βενετοί δέν βρίσκονταν σέ αγαθές σχέσευς μαζί τους. ’Επιπλέον ου υπήκοου τής Γαληνότατης δέν είχαν στήν περυοχή έμπορυκές έγκαταστάσευς καί έτσυ η έμπορυκή τους δραστηρυάτητα είχε εύκαυρυακύ χαρακτή
ρα.1»85
‘Ωστόσο ου Βενετοί συνεργάζονταν συχνά μέ τούς ντόπυους έκμυσθωτές* των φύρων,
πράγμα πού

δείχνευ δτυ τό έμπόρυο του καπνού ίταν σημαντυκό. ’ΐδυαίτερο ένδυαφέρον

στό σημείο αύτό παρουσυάζευ ή περίπτωση τού 1706. Συγκεκρυμένα, δ βάυλος της Βενετίας
στήν Πύλη είχε προσπαθήσευ νά δοθεϋ από τόν μεγάλο βεζίρη η άποκλευστυκότητα γυά το
έμπόρυο τού καπνοί) των περυοχων ''Αρτας καί Δυρραχίου στούς συμπατρυωτες του έμπόρους.
"Οταν η προσπάθευα αυτή άπέτυχε, ου Βενετοί, σέ συνεργασία μέ τή ντόπυα ουχογένευα
Κοθώνη,488 έπυχείρησαν νά ύπενουκυάσουν τον φόρο τού καπνού στήν περυοχή του Άμβρακυκού από τόν γενυκό δυαχευρυστή των φόρων τής Θεσσαλονίκης.487 Με τόν τρόπο αύτό
θά μπορούσαν νά αυξήσουν τόν φόρο από 1 άσπρο τ*ήν οκά σέ 1 #ζολώτα (: 3/4 του πυάστρου, δηλ.80 ασπρα). Καί η νέα προσπάθευα των Βενετων άπέτυχε, παρόλο πού ζητήθηκε
από τόν xau.Audibert νά καταβάλευ γυά φόρο στίς 12.000 όκ.καπνού πού είχε άγοράσευ
2.000 πυάστρα, δηλ.20 ασπρα τήν οκά. Ου σχέσευς του προξένου G.Dubroca μέ τόν πρώην
βοεβόδα Μαμούτ αγά, ου άπευλές δτυ θά δυαμαρτυρηθεΰ στήν Πύλη καί ου δωροδοκίες επευσαν τούς ένουχυαστές τού φόρου νά περυορυστοΰν στήν προηγούμενη συμφωνία τους, δηλ.
σέ 1 άσπρο τήν οκά-^Ετσυ ου Γάλλου -συνέχυσαν Ακώλυτα τό προσοδοφόρο αύτό έμπόρυο.
Τόν 'Ιούνυο τού 1706 είχαν πάρευ κυόλας τρία φορτία, πού τά πούλησαν στή Μεσσήνη
καί στή Γένοβα μέ κέρδος,κατά τίς πληροφορίες του Dubroca, πάνω από 15.000 πυάστρα!?88
Καί τό 1708, ου έπυβαρύνσευς στόν καπνό ίταν δ φόρος Cl άσπρο τήν οκά) καί τό προξενυκά (3%).4+89
h·

·

Ού προσπάθευες των ντόπυων ένουχυαστων τού φόρου καπνοί» γυά τήν αύξησή του
πάνω από 1 α./δκά έπαναλήφτηκαν καί στά 1713. Τή φορά αυτή, δ ένουκυαστής τού φόρου
‘Ιωάννης Παϋσυος (δ ίδυος είχε νουκυάσευ καί τόν φόρο τής περυοχής του Δυρραχίου)
πέτυχε αύξηση, ίσως στά··2 αυ/οκά,'-μέ σουλτανυχό φυρμάνυ. Σύμφωνα με' τό σκεπτυκό του
φυρμανυοΰ αυτού,

ο καπνός δέν μνημονευόταν στίς δυομολογήσευς καί έπ-ομένως δέν ,ιε-

ρυλαμβανόταν στά είδη πού πλήρωναν μόνο 3%.1,98 Στά 1724, δταν δ G.Dubroca είχε πεθάνευ καί ο J.Dubroca δέν είχε άναλάβευ ακόμη τά καθήκοντα του, οί ένουχυαστές τού
φόρου καπνού ζητούσαν καί επαυρναν καί από τούς Γάλλους, όπως από τούς ντόπυους, 3 α.
τήν δχά. Μετά τήν αφυξη τού J.Dubroca, έπυτεύχθηκε συμφωνία γυά 1 1/2 α./όκά.491
‘Αλλά ου σύμφωνες αύτές δυαρχούσαν, τίς περυσσότερες Φορές,δσο καί η θητεία
τού ένουκυαστή τού φόρου. Στά 1728, ου δύο νε'ου ένουχυαστές προσπάθησαν νά χαθυερώσουν άλλη πρακτυχή: νά εισπράττουν δηλ. τόν φόρο στήν αποθήκη καί δχυ κατά τή φόρτωση_. Μέ τόν τρόπο αυτόν θά επαυρναν μεγαλύτερα ποσά, γυατί καί τό βάρος τού καπνοί)
στήν αποθήκη ίταν μεγαλύτερο, Αφού δέν ήταν ακόμη αρκετά στεγνός, αλλά καί δε'ν είχε
αφαυρεθεΐ η φύρα πού γυνόταν κατά τή φόρτωση,'Ο Γάλλος οπρόξενος ματαίωσε καί τή φο
ρά αυτή τά σχέδυα των ένουχυαστων τού φόρου καπνού, παίρνοντας Από τόν κατή ευνοϊκή
/

-187άϊόφαση (υλάμυ), η δποία στοίχυσε 10 τσεκίνυα.1*92 '0 μετόπευτα πρόξενος Boulle δόν
φαίνεταυ νό ένδυαφερθηκε γυό τό έμπόρυο τού καπνού, πού τό θεωρούσε ασήμαντο.

"Ετσυ

τό έμπόρυο τού προϋόντος αύτού πόρασε στα χόρυα των ’Ελλήνων εμπόρων ^νωρίτερα από
των άλλων προσόντων.1*93 Πρίν από τό 1743, οπότε έχουμε καί την τελευταία μαρτυρία
γυό τό έμπόρυο τού καπνοί» τΊ\ς "Αρτας, ού "Ελληνες έμπορου έστελναν τό καπνό τ?ις πε
ριοχής στή Βενετία καί τό αλλα υταλυκά λυμάνυα, άπό τόν γνωστό δρόμο Σαγυάδας-Κε'ρκυ-

ραςΛ9*
5. Δόρματα
Περυσσότερο ένδυαφε'ρον παρουσίαζε γυό τούς Γόλλους της "Αρτας τό έμπόρυο
τα»ν δερμάτων.1,35 "Ηδη άπό τό 1704, δ γραμματόας τοΐ» προξενείου P.Granier έπυσόμανε
δτυ τό βουβαλοδερματα των 18, των 20 καί των 22 οκάδων πουλυώνταν στήν "Αρτα σέ λογυκός τχυμες καί δτυ θό μπορούσε νό βρε! κανείς έκεΧ αρκετός ποσότητες. *0 πρόξενος
G.Dubroca δίνευ πυό συγκεκρυμόνες πληροφορίες. Σύμφωνα μ ’αύτός, ού έξαγωγυκός δυνα.

τότητες τού προξενείου του έφταναν στίς 3-4.000 βουβαλοδόρματα' τό καθόνα είχε βά■>
ρος 75-80 λίβρες καί στοίχυζε 4,-4 1/2 πυάστρα. Τό δόρματα αύτό μεταφόρονταν στή Ραγούζα καί την ’Αγκώνα, δπου πουλυώνταν 3 τσεκίνυα τό καθόνα.
Βεβαυα η ευσαγωγή κατεργασμένων δερμάτων άπό τόν ’Ανατολή η άπό άλλου στό
Μασσαλία Τιταν άπαγορευμόνη,μό τό δυάταγμα της 7.5.1703, τό δποΧο είχε άνανεωθεΧ στίς
1 0 . 7 . 1 7 3 5 . 'Η απαγόρευση αυτό είχε στόχο τόν προστασία τής γαλλυκής βυομηχανίας
κατεργασίας δερμάτων. ’Ωστόσο, σ ’ δλη τό δυάρκευα τού 18ου αί., τό γαλλυκό καράβυα
δεν έπαυαν νό φορτώνουν στόν "Αρτα ποσότητες δερμάτων άπό βόδυα, κατσίκυα, λαγούς,
αλεπούδες, καθώς καί τό είδος έκεΧνο πού εμουαζε με τό φημυσμενα δόρματα της Κόρντοβας, τό γνωστά cordouans.1197 Τό δέρματα αύτό, πού άποτελούσαν μυκρό μέρος άπό τό
φορτία των γαλλυκών καραβυών, φορτώνονταν στην "Αρτα γυό λογαρυασμό Γάλλων η 'Ελλή
νων εμπόρων, με προορυσμό τή Μασσαλία η υταλυκά λυμάνυα.1*98
6. Μαλλυά
’Αρκετή

ποσότητα

μαλλυού φορτώνεται, έπίσης στό γαλλυκό καρόβυα σ ’δλη τό

δυόρκευα του αίώνα, μό τούς ίδυους φορτωτός καί τόν ίδυο προορυσμό, δπως τό δε'ρματα.1*99 Βασυκές καί γυό τό έμπόρυο τού προΕόντος αύτού παραμόνουν ού πληροφορίες τοΐ»
γραμματέα του προξενείου P.Granier, στό 1704, καί τού προξένου G.Dubroca, τόν έπόμενο χρόνο. Σύμφωνα μό τόν πρώτον, τό μαλλυά πού μπορούσε νό βρεΧ κανείς στην περυοχη
τής Ναύπακτού έφταναν έκεΧ άπό τα Τρίκαλα καί τήν Καστορυό* π πουότητό τους όταν
δμουα μό της Θεσσαλονίκης509 καί συνεπώς ίταν κατάλληλα γυό δυάφορα μόλλυνα υφάσμα
τα. 50i Κατά τίς πληροφορίες του ίδυου, τό μαλλυά τΤις "Αρτας θό μπορούσαν να χρησυμοπουηθούν γυό στρώματα η γυό την κατασκευή, χοντρών υφασμάτων χρόσυμων στό καρόβυα?02
Σύμφωνα μό τόν G.Dubroca^TO χοντρό μαλλί κόστυζε 7-10 λίρες τό καντόρυ καί η έτησυα
ποσότητα γυό εξαγωγή έ'φτανε τίς 8.000 καντ. Τό φίνο μαλλί, πού χρησίμευε γυό τόν
κατασκευή των παδοβάνυκων μάλλυνων υφασμάτων τής Βενετίας, κόστυζε 18 λίρες τό καντ.
καί κάθε χρόνο έβρυσκε κανείς πάνω άπό 5-6.000 καντ.503
7. Κερί
Σημαντυκό έπίσης ίταν γυό τούς Γόλλους τής "Αρτας τό έμπόρυο τού κερυού.50*4
Οί ποσότητες άπό τό προ’
υόν αύτό πού έβρυσκε κανείς στήν "Αρτα καί ίδυαίτερα στό
/

-188Γράννενα όταν σημαντοχές, αν ακολουθούσε τά συνηθυσμόνη ταχτυκά*. νά προαγοράσερ δηλ.
τίς παρτίδες που θά έφταναν έχεΣ. βΗ καλύτερη έποχά γρά τάν αγορά του^ερρου όταν ό
Νοόμβρρος' κατά τόν μάνα αύτάν προσφε'ρονταν περί τίς 10.000 καντάρρα, μά 90 περίπου
ασπρα τάν οκά. Βε'βαρα τό κερί πού παραγόταν στάν περροχά τοΌ προξενείου όταν λργοστό’
στά Γράννενα όμως έφταναν ρεγάλες ποσότητες μέ τά χαραβάνρα πού έρχονταν άπά τά Βλα
χία, τά Βοσνία χαί τά Μολδαβία, στά ράσα Δεκεμβρίου.505
Τά έμπάρρο τοΌ χερροΐ» συνεχίστηκε άπά τούς Γάλλους της "Αρτας σ'όλο σχεδάν
τά πρδτο ρρσά τοΌ 18ου αρ. , δν χαί δχρ πάντα σά ρδραίτερα σημαντρκες ποσάτητες. Κάπορα ανωμαλία παρουσράστηκε στά 1728, δταν η Πύλη έπε'βαλε ενα. νεο φάρο στά προράν
αύτό. Μάλρς δ πρόξενος J.Dubroca πληροφοράθηχε την έπρβολά τοΟ νέου φάρου, ερδοποίησε
άράσως τούς έρπάρους νά πάρουν δση ποσότητα μποροΌσαν, πρίν φτάσερ στην "Αρτα ό εύσπράκτορας τοΣ φάρου. Μετά τάν δφρξη του τελευταίου, ορ Γάλλορ εμπορορ της "Αρτας
σταμάτησαν, με έντολη τοΌ προξένου τους, κάθε δραστηρρότητα σχετρκη με' τά κερί, ,περρμενοντας τά άποτελέσματα άπά τίς ένέργευες τοΌ Γάλλου πρεσβευτή στην Πύλη γρά την
κατάργηση τοΰ νέου φάρου.5®6 Τελρκά φαίνεταυ πώς η Πύλη άναγκάστηκε νά χαταργησερ
τάν φάρο αύτά, γρά. τον όποιο δεν γίνεταρ πρά λόγος, δταν στά 1732 ενα γαλλρχά χαράβρ φόρτωσε στην "Αρτα 32 μπάλες χερροΣ.5®7
8» Καλαμπάχρ
Γρά τό προράν αυτό εκδηλώθηκε ένδραφέρον άπά τόν ρδρο τάν πρόξενο J.Dubroca,
στά 1732-1733. *0 Dubroca σκόπευε νά άγοράσερ άπά τούς αγάδες της περροχης όλη τη
δεκάτη χαί ύπολόγρςε ότρ θά μπορούσε νά φορτώσερ περίπου 50 χαράβρα. Βε'βαρα, σέ σύγχρρση μέ τά σρτάρρ, ορ ποσότητες τοΣ'χαλαμποκροΣ γρά έξαγωγά άπά τόν "Αρτα ?ιταν πό
λη μρχράτερες. Αύτό δεν σημαίνεΡ δμως δτυ η~χαλλρέργερα του προρόντος αύτοΣ ίταν,Αρ
γότερο δραδομένη στην περροχά τοΣ προξενείου. Πρεπερ νά ληφθεΌ υπόψη έδω^ δτρ το Λαλαμπόχρ άποτελοΣσε τό βάση της δρατροφης τοΣ πληθυσμού5®6 καί γ ρ ’αύτό η έξαγωγό του
άπαγορευόταν. '0 Γάλλος πρόξενος ωστόσο, δλπΡζε δτρ θά μπορούσε νά άποχομίσερ σημαντρχά κέρδος δραχρνώντας τίς πλεονάζουσες ποσότητες, κυρίως τό δεκάτη.
Οί. πρό συμφόρουσες αγοράς γρά τό καλαμπόκρ Τίταν η 'Ισπανία καί η Πορτογαλία,
δπου ορ τρμές του προρόντος ξεπερνοΣσαν κατά πολύ έκεΣνες ττ\ς Προβηγκίας. "Ετσρ ό
J.Dubroca

απευθύνθηκε στους

Roux χαί ζητοΣσε νά του υποδείξουν κάπορον συνεργάτη

τους στά Λρσσαβώνα. 'Αλλά τά σχε'δρα τοΌ προξε'νου "Αρτας δεν πραγματοπορηθηκαν τελρχά. Αρτία, η υψηλό τρμά τοΣ καλαμποχροΣ, h οποία είχε φτάσερ, τό 1733, στά 270 ασπρα
τά σάγρ.509
9. Βαμβάχρ
*0 γαμματέας τοΣ προξενείου P.Granier, στό γνωστό άναφορά του τοΣ 1704, σχετρχά με τίς έξαγωγρχίς δυνατότητες τΤ\ς περροχόε, έπρσόμανε καί τό προράν αύτό. Τό
βαμβάχρ ερχόταν στάν "Αρτα άπά την περροχά τΤις Λάρρσας5*® καί εφτανε στά 300-400
χαντάρρα τό χρόνο. Ή

πορότητά του όταν ρκανοπορητρκό, γρατί, αν καί λργάτερο μακρύ

άπά εκείνο τοΣ 'Αγίου'Ιωάννη τΤ\ς "Αχρας (Συρίας), όταν πρό καθαρά, μέ λργάτερο βαμβα
κόσπορο.
σης.5^

Ορ "Ελληνες ερπορορ μάλρστα άναλάμβαναν νά τά παραδώσουν ατούς τόπους φόρτω'0 G.Dubroca άνέβαζε τόν ποσότητα τοΟ βαμβαχροΣ πού μπορούσε νά βρεΣ κανείς
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στιίν Άρτο, δν χαί δέν γνώρμζε τήν προέλευσή του, σέ 2.000 χαυτάρμα τά χράνο, μέ μί
ση τμμή 20 λίρες

τά χαντάρμ.512

10. Μετάξμ
’And τήν περμοχή της Λάρμσας έπίσης έφταναν στήν "Αρτα χαί άρχετές ποσάτητες
άηδ μετάξμ. 513 Ά π ά τίς πμά καλές πομάτητες ίταν έχεύνο της Ζαγορδς, άπά.τά δποίο ·.
οΐ, Βενετοί επαμρναν τά μεγαλύτερο μέρος.51** Κατά τήν έχτίμηση τού Γάλλου προξένου,
τά μετάξμ της Ζαγορδς ΙΊταν δμομο μέ της Προβηγκίας515 χαί χάστμςε 4 1/2-5 πμάστρα
τήν όχά.'Η ΰπάλομπη χατώτερη πομάτητα της περμοχης τού Βύλου χαί της Πάτρας (δηλ.
τοΟ Πηλίου) είχε 2 1 / 2 - 3

πμάστρα ή όχά. Οΰ τμμές αύτές μπορούσαν νά μεμωθούν, δν

δ άγοραστής ήταν χαί χαλάς δμαπραγματευτής.516
11. Λάδι
Ζωηρά έυδμαφέρον έδεμχναν ομ Γάλλοι» έμποροι», σ ’δλη τά δάρκεμα τού αίώνα,
γμά τίς έλμές χαί κυρίως τά λάδι». Τά προΣάν αυτά αποτελούσε πριδτη όλη γμά τίς γαλλυκές σαπουνοπομίες, πού τήν παραγωγή τους τήν απορροφούσαν ομ ύφαντουργίες της Προ
βηγκίας χαί της Languedoc. 517 "Ηδη ό πράξενος Β.G a m i e r , στά 1703, έπμσημαίνεμ τίς
δυνατάτητες γμά τά έμπάρμο αυτά.51®
Μέ τά έμπάρμο καί τήν έπεξεργασία της έλμδς γμά τήν εξαγωγή λαδμού ασχολή
θηκε συστηματμχά, δπως άναφέρθηκε, δ πράζενος Boulle. *0 έμπορμκάς οίκος των Bouttier
καί Boulle είχε έγκαταστήσεμ έλαμοτρμβεΐο στήν Αυλώνα, πού ίταν η κατεξοχήν έλαμοπαραγωγάς περμοχή τοΟ προξενείου "Αρτας.51® ’Ιδμαίτερο ένδμαφέρον παρουσμάζεμ μμά κα
τάσταση άγορδς ελαμών, τού 1739, Σύμφωνα μ ’αύτή, δ οίκος Bouttier χαί
άγοράσεμ στήν Αυλώνα 2.526 1/2 estars520
καί δλλα 265 1/2 estars

πράς 223 ασπρα, 680 estars

Boulle είχε
πράς 220 α.

πράς 217 δ., συνολμκά δηλ. 3.472 estars, γμά τά όποια πλή

ρωσαν 6.421 πμάστρα χαί 102 δσπρα.

’Εκτάς άπά τήν παραπάνω αξία, καταβλήθηκαν γμδ

δασμούς καί δμάφορες έποβαρύνσεμς (μεσμτμκά,προμήθευες καί μμκροέξοδα) αλλα 1.720 : π.
χαί 66 α.521 Ομ έπμβαρύνσεμς αύτές άνταποχρίνονταν σέ ένα μέσο ποσοστά 27% περίπου.
'Εκτάς ά-'ά τήν περμοχή της Αυλώνας, δ Boulle προσπαθούσε νά πάρεμ άπά τούς
Παξούς 1-2 φορτία τάι-χράνο έλυές αρμστπς πομάτητας. Γμά τάν σκοπά αυτά, ό πράξενος
Ά ρ τ α ς δματηροϋσε αγαθές σχέσεμς μέ τάν γενμχά προνοητή της Κέρκυρας καί τούς προνοητίς τών άλλων νησυών. Είναμ αμφίβολο άν τελμχά δύθηκε παράμομα άδεμα στάν Boulle'
καί άν άκάμη χορηγήθηκε, θά πρέπεμ νά αφορούσε μμκρές ποσάτητες. Είναμ άλλωστε γνω
στά, χαί τά τονίζεε δ Γάλλος πράξενος, άτμ τά λάδμ άπά τίς βενετμκές κτήσεμς προορμζάταν άποκλεμστμχά γμά τή Βενετία. 522 Μετά τή χρεωχοπία των έμπορμχών έπμχεμ,ρήσεων τού Boulle, οΐ, μετέπεμτα πράξενομ της "Αρτας δάν χάνουν χαθάλου λάγο γμά τά
έμπάρμο της έλμδς ή τού λαδμού. Τά πμθανάτερο είναμ δτμ τά προΣάντα αυτά τά μετέφεραν "Ελληνες έμπορου στήδ Κέρκυρα, άπά δπου χατευθύνονταν στή Βενετία.523
12. Αμάφορα άλλα προΣάντα
Άκάμη οΐ. Γάλλομ έμπορομ μπορούσαν νά βροΰν στήν "Αρτα βαμβακερά υφάσματα
τού Τυρνάβου, ρύζμ η χμννάβαρη. Στή γνωστή αναφορά του της 13.7.1705, δ G.Dubroca
ύπολογίζεμ τήν ποσάτητα τού ρυζμού σέ 4.000 χαντάρμα χαί τήν τμμή του σέ 4-5 λίρες*
γμά τήν χμννάβαρη άναφέρεμ ποσάτητα 200 χαντ. καί τμμή 1 ζολώτα μέχρμ 3 λίρες τήν

/
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-190όχ<£· 52lf *Από τ<ί προυόντα αυτά συναντοΌμε άραυά καί ποΌ μυχρές ποσότητες στά φορτία
τ&ν γαλλυχων χαραβυων, τά όποια φόρτωναν στόν περυοχή τοΟ προξενείου "Αρτας γυά τύ
Μασσαλία η τα υταλυχά λυμάνυα.
13."Αρχαυότητες
Τέλος, στίς εξαγωγές από τό προξενείο τ?ίς "Αρτας μποροΌμε νά συναρυθμόσουμε
χαί μυά άλλη δραστηριότητα τδν Γάλλων, παρόλο που δέν αποτελούσε έμπόρυο ένός προυόντος σάν τά προηγούμενα. Πρόχευταυ γυά τήν εξαγωγή άρχαυοτήτων, πού τόσο πολύ έχτυI

μΏνταν από τούς Γάλλους έπίσημους χαί γ υ ’αύτό είχε καταστεί άντυκείμενο της δράστηρυότητας ευδυκων εμπευρων απεσταλμένων,525 στούς οποίους οό Γάλλου πρόξενου της ■Α
νατολής ίταν υποχρεωμένου νά προσφέρουν χάθε βοήθευα.
Στήν περυοχή τοΟ προξενείου τής "Αρτας η δραστηρυότητα αυτή, τουλάχυστο άπό
μέρους τίόν προξένων καί υποπρόξενων, ήταν περυορυσμένη.526 *Η ^ροξενυκή αλληλογραφία
προσφέρευ μόνο δύο τέτουες μαρτυρίες.527 *Η πρώτη άπό αυτές είναυ τοΌ προξένου G.DuI
bvoca* αυτός στέλνευ, στά 1723, στόν ύπουργό Maurepas τρεις "άρχαΰες πέτρες” , oi> ό
ποιες θά είχαν μυκρό όγκο γυά νά χωρέσουν σέ ένα συνηθυσμένο ταχυδρομυχό δέμα.’Επίσμς ό υδυος πρόξενος είχε στείλευ, μέσω των Roux*, ένα μυκρό μπρούτζυνο άγαλμα, πού
είχε βρεθεί στά έρείπυα τοΌ παλαυοΌ φρουρίου τής "Αρτας.528 ’Η δεύτερη μαρτυρία προέρχεταυ άπό τόυ υποπρόξενο Μεσολογγίου Ambr.Jullien, ό όποιος έστευλε, τό 17U1, δώ
δεκα medailles στούς

Roux, γυά νά δοθούν ώς δώρο στόν γαμβρό τους άντυστράτηγο Ge-

rin.528 Καί ου δυό παραπάνω προξενυκοί υπάλληλοι υπόσχονταυ ότυ θά συνεχίσουν την
προσπάθευα γυά την ανεύρεση παρόμουων άντυκευμένων καί αναφέρουν ότυ έχουν ήδη άναθέσευ σέ δυαφόρους νά τά έντβπίζουν χαί νά τούς ευδοπουοΰν. Ου μαρτυρίες αυτές φυσυκά υποδηλώνουν τήν ύπαρξη επίσημων έγκυχλίων τοΟ υπουργείου η τοΟ ΕΕΜ.530 .

/

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
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Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ

α)

Γ ε ν μκά

Στά προηγούμενο κεφάλαμο, έξετάζοντας τά γαλλμχά έμπόρμο τής "Αρτας* άναγκαστήχαμε συχνά να άναφερθούμε χαί στή γαλλμχή ναυτμλία τής περμοχής. "Αν λάβουμε ύπόψη δτμ τά συντρμπτμχά μεγαλύτερο, αν δχμ ολόκληρο, μέρος τού έμπορίου αυτού δμεξαγόταν άπά τή θάλασσα, τότε μπορούμε σίγουρα νά υποστηρίξουμε δτμ ού δύο αυτές ομχονομμ
χές δραστηρμοτητες - έμπάρμο χαί ναυτμλία - είναμ άλληλένδετες. Μάνο λάγομ μεθοδολογμχοί έπμβάλλουμ τήν τεχνητή δμάκρμστί τους. Προτάχτηχε έδώ ή μελέτη τού έμπορίου,
γματί μέ τόν τρόπο αΰτάν γνωρίζομε τά μεγαλύτερο μέρος άπά τά φορτία των γαλλμ^ων
χαραβμων.
Ομ Γάλλομ

’
πρόξενομ τής 'Αρτας είχαν καθήκον νά παρέχουν κάθε δμευκάλυνση

στά γαλλμχά χαράβμα χαί τά πληρώματά τους' άλλωστε, δπως έπμσημάνθηκε, άπά την πυκνά
τητα,στίς άφίξεμς χαί τίς άναχωρήσεμς των χαραβμων αυτών έξαρτμάταν τά βασμχά έσοδο
τών προξένων. "Επρεπε άκάμη νά φροντίζουν γμά τήν εφαρμογή άπά τούς Γάλλους καπετάνμους των κανάνων εκείνων πού έξασφάλμζαν τήν καλή φήμη της ναυτμλίας χαί άπέτρεπαν
τόν μεταξύ τους άθέμμτο συναγωνμσμό. Προπαντός, ομ πράξενομ τής 'Αρτας δφεμλαν νά
εξασφαλίζουν φορτία γμά τά γαλλμχά χαράβμα πού θά έρχονταν στήν περμοχή τους' τά
φορτία αυτά μπορούσαν νά άνήχουν σέ Γάλλους ή σέ ξένους έμπάρους ή καί στούς δυά
άπά κομνού.

'

,k

Πρίν προχωρήσουμε στην εξέταση των έπμμέρους προβλημάτων πού παρουσμάζεί ό
σπουδή της γαλλμχής ναυτμλίας στήν περμοχή τού προνενείου τής'Αρτας, θεωρούμε σκόπμμο νά άναφερθούμε σέ δρμσμένες γενμχές ρυθμίσεμς, ομ όποιες ταυτόχρονα θίγουν καί τά
βασμχά προβλήματα: α) Τά βασμλμχό δμάταγμα τής 5.4.1713, τά όπούο πράβλεπε δήμευση
των έμπορευμάτων τΰ>ν Γάλλων υπηκόων τής 'Ανατολής η τής ’Ιταλίας, άν τά έμπορεύματα
αυτά φορτώνονταν σέ χαράβμα πού δέν εφεραν γαλλμχή σημαία.53^ β) Ομ άποφάσεμς τού
ΕΕΜ, ομ οποίες λήφθηχαν στή συνεδρία τής 30,1,1714.532 Πρόκεμταμ στήν ουσία γμά μμάν
έπανεκτίμηση τής κατάστασης μετά τή λήξη · τού πολέμου γμά τήν ϊ,σπανμκή δμαδοχή
(1702-1713/14), Στόχος, ή λήψη μέτρων, πού θά έξασφάλμζαν τήν υπεροχή τής γαλλμκής
έμπορμχής ναυτμλίας άπέναντμ στήν άγγλμκή καί όλλανδμχή, στάν τομέα τής προτίμησης
των ξένων φοοτωτών. ’ΐδμαίτερο ένδμαφέρον παρουσμάζουν τά έπμχεμρήματα τού ΕΕΜ' σύμ
φωνα μέ αυτά, δματηροΰνταμ στά πρίν άπά τάν πόλεμο ΰψη οί, βασμχές έπμβαρύνσεμς: τά
χάτμμο, τά προξενμκά καί' τά τέλος χωρητμπάτητας τού καραβμού (tonelage). γ) Τά βασμλμκά δμάταγμα τής 8.2.1724, σχετμχό μέ τά μέλη των γαλλμχων πληρωμάτων, τά όπούα
άποβμβάζονταν καί δμέμεναν στά ξένα λμμάνμα. Ομ ναυτμκοί αυτοί, άν σ ’ένα χρόνο δέν
έπέστρεφαν στή Γαλλία, κηρύσσονταν λμποτάπτες,533 δ)’Η γνωστή άπόφαση τού ΕΕΜ στήν
πρόταση τού Γάλλου προξένου στή Βενετία Le Blond, ό οποίος είχε προτείνεμ νά είσάγονταμ τά γαλλμχά υφάσματα στή Βοονία, τή Δαλματία χαί τή Σερβία άπά τούς χερσαίους
δρόμους.531* £>) Τά βασμλμχό δμάταγμα τού Μαρτίου 1781. ’Ιδμαίτερο

ένδμαφέρον παρου-

192συάζευ υπόμνημα των έμπορων τΤις Μασσαλίας πρός τό υπουργείο, δπου έκφράζουταυ ού σο
βαρές έπυφυλάξευς τους γυά τ<5 διάταγμα αυτό. Ού έμπορου της Μασσαλίας απόβλεπαν κυ
ρίως στήν κατάργηση των δυατάξεων, ού όποϋες θεωρούσαν σάν προσωπυχή ευθύνη τοϋ ύδυοκτήτη τού καραβυού κάθε παράπτωμα των μελών του πληρώματος. ’Ακόμη, ού συντάκτες τού
ύπομνηματος φτάνουν στό σημεύο νά δυατυπώνουν καθαρά τήν άποψη, δτυ η όπουαδήποτε ά
νοδος τΤις ναυτυλίας δεν όφευλόταν στίς νομοθετυκές ρυθμίσευς, άλλά στήυ παράλληλη ά 
νοδο του έμπορίου.535 στ) Τέλος,

η

έπυστολή τού υπουργού de Castries,με ημερομηνία

12.8.1786, η οποία ανέθετε στούς προξένους καί ύποπροξένους νά παρακολουθούν τόσο
τή συμπερυφορά των καπετάνυων προς τά πληρώματά τους (μυσθός,δυατροφή,συνθήκες εργα
σίας), οσο καί τη δυαγωγή των πληρωμάτων πρός τούς καπετάνυους.53^

β) Θετυκου καί άρνητυκού παράγοντες
Σέ υδυαίτερη παράγραφο του προηγούμενου κεφαλαίου εγυνε λόγος γυά τούς »παράγοντες, ού δπούου έπυδρούσαν θετυκά ή άρνητυκά στό γαλλυκό έμπόρυο τύς ’'Αρτας. Ή
έπίδραση των παραγόντων αυτών καί στη ναυτυλία ήταν ανάλογη, στό μέτρο πού ού δυο
αυτές ούκονομυχές δραστηριότητες ήταν συνδεμένες.

’Ωστόσο, θεωρούμε σκόπυμο νά κά

νουμε καί έδω λόγο γυά θετυκούς καί αρνητικούς παράγοντες, γυατί, άπό τη μυά μερυά,
η ναυτυλία αποτελούσε ευρύτερη ουκονομυκη δραστηρυότητα

καί άπό τήν άλλη ήταν δυα-

φορετυκός δ τρόπος λευτουργίας των παραγόντων αυτών.
Στούς θετυκούς παράγοντες μπορούμε νά κατατάξουμε καί πάλυ τη γενυκότερη ορ
γάνωση τού γαλλυκού ούκονομυκού δυκτύου στήν’Ανατολή, καθώς καί την ύπαρξη προξε'νου
στήν "Αρτα. ’Επίσης, στούς παράγοντες αυτούς θά συναρυθμησουμε τη σαφή ούκονομυκή υ
περοχή τίόν Γάλλων στήν ’Ανατολή καί τίς ύδυαίτερα εύνουκές σχέσευς τους μέ τήν ’*Οθωμανυκή Αυτοκρατορία στό πρώτο μυσό τού 18ου αύ. Αυτά δμως ύσχύουν γυά δλες τίς σκάλες
της ’Ανατολής καί εύναυ ασφαλώς γνωστά.

Άπομένευ λουπόν νά έξεταστούν έδω ου παρά

γοντες εκείνου πού έπέδρασαν θετυκά ή άρνητυκά στή γαλλυκή ναυτυλία του προξενείου
"Αρτας.
*0 μοναδυχός καθαρά θετυκός παράγοντας της κατηγορίας αυτής ήταν ή απόσταση
άπό τή Μασσαλία, κατά πολύ μυχρότερη σέ σύγκρυση μέ τά λυμάνυα τοΐ) ’Αρχυπελάγους η
της Θεσσαλονίκης. Συχνές εύναυ ου αναφορές των προξένων στό σημείο αυτό, δταν θέλουν
νά τονίσουν τά πλεονεκτήματα της περυοχης τους σέ σύγκρυση με άλλες.537 'Η μυχρή από
σταση ανάμεσα στά λυμάνυα της Προβηγκίας καί τού προξενείου μας, έκτος άπό τό γεγονός δτυ μείωνε τούς ναύλους, επέτρεπε στα γαλλυκά καράβυα vex πραγματοπουοϋν δυο', τρία
ή καί περυσσότερα ακόμη ταξίδυα τό χρόνο.53® "Αν τώρα ληφθεί υπόψη δτυ μεγάλο με'ρος
των Γάλλων καπετάνυων ?ίταν καί έμπορου539 καί δτυ τά κε'ρδη τους αυξάνονταν μέ άρυθμητυκή πρόοδο σέ σχέση μέ

ταξίδυα πού πραγματοπουοϋσαν, τότε άντυλαμβάνεταυ κανείς

τή σημαντυκη θετοκη επίδραση τοΌ παράγοντα αύτοϋ στή γαλλυκή ναυτυλία τής"Αρτας.
Ά π ό τήν άλλη μερυά, ό μόνος καθαρά άρνητυκός παράγοντας Τιταν ού συχνές συγκρούσευς, καύ ύδυαυ'τερα δσες είχαν θέατρό τους τήν άνατολυκή λεκάνη τής Μεσογείου
Π τή γευτονυκή ‘Ιταλία. Παρόλο πού ή επίδραση τδν πολέμων στή γαλλυκή ναυτυλία είναυ
ανάλογη μέ εκείνη στό έμπόρυοτΤις περυοχΐΊς πού έξετάζομε, ωστόσο θά αξυζε νά σημευω/

-193θουν καί έδω

ορισμένες χαρακτηριστικές άναφορές των Γάλλων προξένων. "Ετσι# στά 1709,

έποχή πού μαινόταν στήν Ευρώπη δ πόλεμος γιά τήν ισπανική διαδοχή, δ G.Dubroca ανα
φέρει# στό υπουργείο Ναυτικών ότι σέ διάστημα δύο περίπου ετών (Matos 1707-Μάρτιος
1709) δέν φάνηκε κανένα γαλλικά έμπορικό καράβι στήν "Αρτα.540 ’Ανάλογη ήταν η κίνήση των γαλλικών καραβιών στην ίδια περιοχή τάσο κατά τόν πόλεμο γιά τήν αυστριακή
διαδοχή (1740-1748), δσο και κατά τον επταετή πύλεμο (1756-1763). *0 πρόξενος Boulle
αναφέρει δτι τό πpurrο γαλλικά καράβι μετά τ<5 1744 ήλθε στήν "Αρτα στόν Σεπτέμβριο
του 1749.541 *0 ίδιος πράξενος, καταστραμμένος οίκονομικά άπά τάν επταετή πάλεμο,
στά 1763 γίνεται μουσουλμάνος.
Η έπίδραση των υπόλοιπων παραγόντων πού θά έξεταστοέν στήν παράγραφο αυτή
δέν είναι σαφώς θετική ή αρνητική γιά τή γαλλική ναυτιλία της "Αρτας. ’Εξαρτιέται
άπά τίς ιδιαίτερες συνθήκες πού έπικρατοΟν κάθε φορά, καθώς καί από τήν ικανότητα
των προξένων καί τίς σχέσεις τους μέ τούς ντόπιους, Τούρκους ή "Ελληνες.
·*
’Αρνητική έπίδραση είχε δπωσδήποτε τό γεγονός δτι π έδρα τοΤ> προξενείου δέν
βρισκόταν σέ λιμάνι. "Ετσι απαιτούνταν επιπλέον έξοδα γιά τή μεταφορά των έμπορευμάτων από τήν "Αρτα ύς τά λιμάνια τής Κόπραΐνας καί της Σαλαώρας,542 δπου συνήθως φόρ
τωναν^ ή ξεφόρτωναν τά γαλλικά καράβια μέσα στον ’Αμβρακικό, η τΤις Πρέβεζας. 543 ’Ε 
ξάλλου ή απόσταση τής "Αρτας άπό τή θάλασσα, 15 περίπου μίλια, δημιουργούσε δυσκο
λίες στόν πρόξενο ώς προς τόν έλεγχο τΏν εγγράφων των γαλλικών καραβιών. ΤΗταν υπο
χρεωμένος δ πρόξενος νά μεταβαίνει στούς τόπους φόρτωσης η οι Γάλλοι καπετάνιοι νά
έρχονται στήν "Αρτα.

Η κατάσταση

αυτή δημιουργούσε συχνά προστριβές ανάμεσα στούς

προξενικούς υπαλλήλους καί τούς καπετάνιους, καί δέν φαίνεται νά λύθηκε τό πρόβλημα
οριστικά σ ’δλη τήν έξεταζόμενη έδω περίοδο. "0ι προτάσεις πού έγιναν κατά καιρούς.άπό
τούς Γάλλους καπετάνιους, νά έγκατασταθεΕ στήν Κόπραινα ένας αρμόδιος υπάλληλος, συ
νάντησαν πάντα τήν αντίθετη γνώμη των προξένων. ’Η λύση θεωρούνταν καί οίκονομικά α 
σύμφορη καί τεχνικά ανεφάρμοστη, γιατί δέν υπήρχαν εκεί ούτε κατάλυμα γιά τόν υπάλ
ληλο ούτε κατάλληλοι χώροι γιά τήν αποθήκευση τωο εμπορευμάτων, τά οποία μεταφέρον
ταν αναγκαστικά στίς αποθήκες της προξενικές κατοικίας στήν "Αρτα.541* "Αλλωστε, ήταν
τόσα πολλά τά μεγαλύτερα ή μικρότερα λιμάνια της περιοχής του προξενείου, άπό τούς
’Αγίους Σαράντα ώς τή Ναύπακτο, πού έτσι κι άλλιΏς ήταν αδύνατο νά υπάρχουν προξε
νικοί υπάλληλοι στό καθένα ά π ’αύτά.545 ’Ωστόσο, τό παραπάνω μειονέκτημα αντισταθμι
ζόταν άπό τό γεγονός δτι ή "Αρτα καί τά Γιάννενα, χάρη στίς ζωηρές εμπορικές σχέσεις
μέ τή γειτονική ’Ιταλία,

πρόσφεραν πολλές εύκαιρίες γιά ναύλωση των γαλλικών καρα

βιών άπό τούς ντόπιους εμπόρους,
"Ενα άλλο εμπόδιο πού αντιμετώπιζαν τά γαλλικά καράβια ήταν τό μικρό βάθος
Ttbv νερών στήν είσοδο τοΰ^· ΑμβρακικοΌ.545 ’0 κίνδυνος γιά προσάραζη υπήρχε πάντα,
πιό μεγάλος γιά τά καράβια μέ μεγαλύτερο έκτόπισμα καί γιά δσα δέν γνώριζαν καλά τήν
περιοχή. Μια λύση στό πρόβλημα ήταν ή εγκατάσταση πιλότου στήν Πρέβεζα* αύτός θά έ
πρεπε νά περιπολεΤ μέ τή φελούκα του καί νά όδηγεΕ άπό τά κατάλληλα περάσματα τά
καράβια πού ήθελαν νά μποΌν στόν ’Αμβρακικό ή νά βγοΒν άπό αύτόν."Ετσι, ατά 1727,
υστέρα άπό σχετική πρόταση Γάλλων καπετάνιων καί άπό απόφαση τής συνέλευσης της πα/
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ρουχίας, ό πρόξενος J.Dubroca είσηγήθηχε στά γαλλι,κό υπουργείο Ναυτυκων καί στά ΕΕΜ
να εγκατασταθεί στήν Πρέβεζα πυλότος, στ<ίν όποΕο κάθε χαράβυ θά πλήρωνε 2 ασημένια
δουκάτα. Θά μποροΰσε άκόμη, κατά τη γνώμη τοΌ προξένου, νά χρησυμοπουεΕταυ δ πυλό
τος πού είχαν οί Βενετοί γυά τίς γαλέρες τους, εφόσον χλευνόταν κάπουα συμφωνία. 5£*J
Οί σχέσευς δμως των Γάλλων τής "Αρτας μέ τούς γείτονές τους Βενετούς επέβαλλαν τήν
άντυμετώπυση του προβλήματος ανεξάρτητα άπά τή θέληση των τελευταίων αυτών.

Ετσυ,

τά καράβυα πού έρχονταν στόν 'Αμβραχυκό έπρεπε νά εδναυ μυκρά, κυρίως ταρτάνες,51*®
πού ή χωρητυκότητά τους κρίθηκε περυσσότ'ερο συμψέρουσα. 51*® ’Ακόμη, ταξίδια στήν περυοχή έπυχευροΌσαν, τίς περυσσότερες φορές, καπετάνυου πού τήν είχαν μάθευ καλά.®50
Τά μυκρό βάθος λουπόν στήν είσοδο τοΟ Άμβρακυκου, αν συνδυαστεί καί μέ τή δυνατάτητα των Βενετων νά τήν ελέγχουν, αποτελούσε σημαντυκό έμπόδυο στήν κίνηση των γαλλυκων χαραβυων. Καί πάλυ δμως τά μευονέκτημα έξουδετερωνάταν άσό τά γεγονάς δτυ ό
’Αμβρακυκός παρουσίαζε μεγαλύτερη άσφάλευα άπά τούς κουρσάρους καί τούς πευρατές,
»

ού όποιου συνήθυζαν νά έπυλέγουν τη λεία τους κατά τη φόρτωση.551

*

"Ενας άλλος παράγοντας'πού έπέδρασε θετυκά η άρνητυκά στή γαλλυκά ναυτυλία
τής "Αρτας ήταν οί δυάφορου δασμοί. *Η λευτουργία καί ή έξέλυξη τοΌ χυρυότερου άπά
αύτούς, τοΏ κάτυμο, αναλύθηκαν στά προηγούμενο κεφάλαυο. ’Επυσημάνθηκε έκεΧ δτυ α
πασχόλησε τούς προξένους τής"Αρτας άπά τά 1728 ώς τά 1750, οπότε τά ΕΕΜ δέχτηκε τελυχά νά άπαλλαγοΌν άπά το κάτυμο τά γαλλυκά καράβυα πού μετέφεραν εμπορεύματα άπά
τήν "Αρτα στά ίταλυκά λυμάνυα. Πρίν άπά τά 1728, οί πράξενου τής "Αρτας, καί ίδυαίτερα ό G.Dubroca, είχαν βρεΕ τράπο νά έξαυροΈνταυ τά καράβυα στή γραμμή "Αρτα-Μεσσήνη (καί τά άλλα ίταλυκά λυμάνυα) άπά τά κάτυμο, μέ άποτέλεσμα ή γαλλυκή ναυτυλία
νά μονοπωλεί τίς μεταφορές των 'Ελλήνων εμπόρων τής περυοχής.552 *Η γραμμή αυτή δηλ.
θεωρούνταν ώς έσωτερυχή άκτοπλουα (caravanne), 53 μέ τή συγκατάθεση τοΕ ΕΕΜ. Μετά
τά 1728 δμως, τά ΕΕΜ θεώρησε σκάπυμο νά έπανε'λθευ στά θέμα τοΌ δασμοί), έχοντας πυθανως τή γνώμη δτυ η ναυτυλία τής "Αρτας ήταν πυά σέ θέση νά τάν άντυμετωπίσευ.

'Η

εκτίμηση τοΌ ΕΕΜ, αν ή υπόθεσή μας άληθεύευ, δέν άνταποχρυνόταν στά πράγματα. Γυά
τή γαλλυκή ναυτυλία τής "Αρτας, πού στηρυζόταν στίς μεταφορές των 'Ελλήνων εμπόρων,
τά κάτυμο αποτελούσε δυσβάστακτη έπυβάρυνση.554 ΜποροΕμε λουπάν νά ποΕμε μέ συγουρυά
δτυ τά

γαλλυκά καράβυα πού ναυλώνονταν στήν "Αρτα γυά τά λυμάνυα τής 'Ιταλίας η τή

Μάλτα, ακόμη καί γυά τά κοντυνάτερα νησυά τοΤ> ’Ιονυου, δέν πλήρωναν κάτυμο ώς τά
1728 καί μετά τά 1750. 'Αλλά καί στά δυάστημα 1728-1750, πολύ λίγα άναγκάστηκαν νά
καταβάλουν τον παραπάνω δασμό. Τά ευδυκό αυτά καθεστώς όπωσδήποτε έπέδρασε θετυκά
στή γαλλυκή ναυτυλία τής"Αρτας, καί μάλυστα στόν καθαρά ναυτυλυακά τομέα τής ναύλωσης γαλλυκων χαραβυων άπά ξένους έμπάρους.
"Αλλου δασμοί, icb0 αφορούσαν άποκλευστυκά τή ναυτυλία, φαίνεταυ πώς μόνο
γυά μυχρό χρονυκά δυάστημα έπυβλήθηκαν. Ου πληροφορίες πού έχουμε άναφέρονταυ σέ
τρεΕς τέτουους δασμούς, όφευλάμενους άποκλευστυκά στήν αύθαυρεοία τών τοπυκων τουρκυκων άρχων. 'Η πρώτη περίπτωση εκδηλώθηκε στά 1724-1725, στά δυάστημα τής προσωρυνής προξενείας τοΕ Μαρούτση. *0 ΤοΕρκος δυουκητής βρήκε τότε τήν εύκαυρία νά είσπράτ -)
τευ τελωνευακά δασμό καί μπυντάτ άκάμη καί στίς προμήθευες πού έκαναν τά γαλλυκά
καράβυα γυά τή συντήρηση των πληρωμάτων τους. Βέβαυα ή άντίδραση τοΕ προξένου J.Du/

-1 9 5 -

broca ΰπΤίρζε άμεση χαύ αποτελεσματική. 555 'Ωστόσο οC. άζμώσεμς αυτές των Τούρκων δμομχητ&ν τήδ "Αρτας δέν σταμάτησαν όρμστμκό παρά τό 1740, δταν έκδόθηκε, μέ τύς ένέργευες τοΧι πρεσβευτή Villeneuve, χαύ στάλθηκε στάν πρόξενο "Αρτας σουλτ*ανμχό φμρμάv u .556

Τήν Εδυα έποχή μέ τήν έπμβολή τοΌ παραπάνω δασμοί (1724-1725), ό ΤοΌρκος
δμομχητήδ ζητοΟσε άπό τά γαλλμχό χαράβμα ενα τσεχύυμ ως άγκυροβόλμο (droit d'ancrage). ’0 J.Dubroca άντέδρασε χαύ στή νέα αύτή άζύωση, μέ τά έπμχεύρημα ότμ έκεϋ πού
φάρτωναν τά γαλλμχό χαράβμα (έννοεύταμ ή Κόπραμνα) δεν ίταν παρά ένας όρμος χωρύς
καμμά ύδμαύτερη υποδομή, πού νά δμχαμολογεύ τήν έπμβολή εμδμκοΤ) δασμού.
τά γαλλμκά χαράβμα πλήρωναν παρόμομο δμκαύωμα

"Αλλωστε,

στούς Βενετούς, όταν περνούσαν τήν

είσοδο τοϊ) κόλπου, γματύ ομ Βενετού πραγματυκά άγρυπνοήσαν γμά τήν άσφάλεμα στή θαλάσσμα αυτή περμοχή·557 Ομ δμαμαρτυρύες τοή Γάλλου προζε'νου χαύ'τά έπμχεμρήματά του,
αν μάλμστα συνοδεύονταν καύ άπό κάπουο "δώρο", φαύνεταμ πώς επεμσαν τάν Τούρκο.δμομχητή· 'Οπωσδήποτε όμως δέν ξαναγύνεταμ λόγος γμά παράμομο δασμό.
Τέλος, μμά άλλη άζύωση ΐοΌ ίδμου δμομκητή έθμγε άμεσα τή γαλλμκή ναυτμλμ'α.
Συγκεκρμμένα, ό βοεβόδας "Αρτας σκόπευε νά έπεχτεύνεμ καύ ατούς Γάλλους αυτά πού
ίσχυε γμά τούς ντάπμους: νά πληρώνουν δηλ. 5 άσπρα στύ φόρτωμα σέ ό,τμ μεταφερόταν
άπό τή θάλασσα. Τό ίδμο είχε συμβεύ καύ παλαμότερα, όπως συμπεραύνουμε άπό τό γεγο
νός ότμ ό G.Dubroca είχε έπμδμώξεμμμέ έπμτυχύα τήν έκδοση σουλτανμκοΐ) φμρμανμοϋ πού
απάλλασσε τούς Γάλλους άπό τήν υποχρέωση αυτή" τό ίδμο φμρμάνμ έπμχαλέστηκε στά
1725 καύ δ J.Dubroca, έμποδύζοντας τόν Τούρκο δμομκητή νά πραγματοπομτίσεμ τήν πρόθε
σή του.558

.

■.

’Ιδμαύτερο ένδμαφέρον γμά τή. γαλλμκή ναυτυλύα τής "Αρτας παρουσμάζεμ τό θέμα
τήδ ΰγεμονομμκής έπεθεώρησης τώυ χαραβμών, καθώς καύ της ύγεύας των πληρωμάτων. *Πρύν
άπό,τάν εγκατάσταση Γάλλου προξένου στάν "Αρτα (1702), τά γαλλυκά καράβια άταν ανα
γκασμένα νά καταφεύγουν στύς δγευονομυκές υπηρεσίες τδν Βενετων, στάν Πρέβεζα, τάν
Κέρκυρα η τά Λευκάδα· Oi βενετυκές αρχές εύσέπρατταν ένα τσεκύνυ καύ χορηγούσαν στο
καράβυ πυστοπουητυκό υγευονομυκοΰ ελέγχου, τά οποίο άταν άπαραύτητο γυά νά γύνευ δε
κτά τά καράβυ σέ οπουοδάποτε λυμάνυ τΤίς Δύσης· Ού Τάλλου καπετάνυου έξακολούθησαν
νά απευθύνονται στούς Βενετούς καύ μετά την εγκατάσταση συμπατριώτη τους προξένου
στάν "Αρτα. Μέ τάν τράπο αύτάν δέν πλάρωναν καύ τά προξενικά, μυά καύ ίταν αδύνατο
δ Γάλλος πρόξενος νά ελέγχευ δλα τά λυμάνυα τοΌ προξενεύου του. *Η τακτικά.

των.

Γάλλων καπετάνιων φαινομενικά καύ προσωρινά ωφελούσε τά γαλλικά ναυτυλύα, δύνοντάς
της μεγαλύτερα περυθώρυα καύ περισσότερη άνεση στάν άντυμετώπυση τού ανταγωνισμού
των ξένων καραβιών. Μακροπρόθεσμα δμως τάν έβλαπ.τε, στάν βαθμό πού μευώνονταν ή φάμη καύ η άζυοπυστύα της.>^
Τάν κατάσταση έπυσάμανε ό πρόξενος Β.Gamier, σχεδόν αμέσως μετά τάν εγκατά
σταση του στά Σαγυάδα.Σέ αναφορές του πράς τά ΕΕΜ, ό πρόξενος αυτός άποκαλύπτευ τάν
τακτυκά των συμπατριωτών του·, καπετάνυων, έπυσημαύνευ τάν προσωπυκά του ζημύα καύ,
κυρύως, ύπογραμμύζευ τόν κύνδυνο γυά τά δημόσυα ΰγεύα.

'0 κύνδυνος αύτός ?νταν άμε

σος καύ προερχόταν άπό τούς έζΐΐς πραγματυκούς λόγους: Πρίΐϊτα-πρ&τα ot ύγευονομυκές
αρχές των Βενετων, καύ αν ακόμη καλόπυστα ενεργούσαν, δέν μπορούσαν νά γνωρύζουν μέ

-196άχρίβευα τήν κατάσταση τήδ υγείας στίε

άπεναντυ τουρχυχύς περιοχές» δπου φόρτωναν

τά γαλλυχά χαράβυα.’Εποπλέον, κατά τή γνώμη τοΰ Garnier, ή Κέρκυρα καί,η Λευκάδα ίταν
ol πυό ύποπτοι· τόπου άπό τόν άποψη επυδημυών* ου κάτουχοί τους μετέβαυναν καθημερυνά
σέ δυάφορα μέρη, γυά νά εμπορευτούν συτάρυ, κρέατα, ξυλεία κ.α., καί έρχονταν σέ έπυκουνωνία μέ άτομα πού έφερναν εμπορεύματα ακόμη καί από την Κωνσταντυνούπολη,
χωρύς νά παίρνουν χαμυά ίδυαυτερη προφύλαξη. ’Αλλά δ Garnier είχε βάσυμες έπυφυλάξευς
γυά την χαλοπυστία καί τόν ευσυνευδησία των βενετυχών υγευονομυκων ύπηρεσΰών. Θεωροΰσε δτυ δεν ενδυαφέρονταν παρά γυά τά χρόματα πού ευσέπρατταν άπό τά γαλλυκ'ά καράβυα, καθώς καί γυά τή ζημυά πού

θά προκαλοΰσαν στόν Γάλλο πρόξενο, τόν δποΰον ου

Βενετοί ήθελαν νά τόν αναγκάσουν νά έγκαταλείψευ τό θέση του, στερώντας τον άπό τό
μοναδυκό του έσοδο, τό προξενυκό.Τίς έπυφυλάξευς του δ Garnier τίς στόρυζε σέ εξακρυβωμένες πληροφορίες, ότυ η ίδυα η Βενετία, καθώς καί ή Μεσσηνη, έβαζαν σέ κα
ραντίνα τά καράβυα πού έφταναν άπό την Κέρκυρα καί τη Λευκάδα. Δέν δίστασε λουπόν δ
I

πρόξενος τής "Αρτας, παρόλο πού ζημίωνε έτσι, τούς συμπατρυώτες του, νά άποκαλύψευ
9

τόν υπόθεση καί στίς αρχές της Μάλτας, οί δπουες καί απαγόρεψαν τόν έλλυμενυσμό στό
νησί σέ καράβυα μέ ύγευονομυκά έγγραφα άπό τόν Κέρκυρα, τό Λευκάδα καί τη Ζάκυνθο.559
Πολλοί καπετάνυου, ωστόσο, παρόλο πού πλήρωναν στην "Αρτα τό προξενυκό καί
εφοδυάζονταν έκεΰ μέ τά σχετυκά πυστοπουητυχά υγευονομυκοΰ ελέγχου, έπαυρναν καί άλ
λα άπό τίς υγευονομυκές αρχές τός Πρέβεζας. "Ετσυ άπέφευγαν τόν καραντίνα στά λυμάνυα της Δύσης, ύποχρεωτυκη γυά κάθε καράβυ προερχόμενο άπό τά μέρη τοΰ σουλτάνου,560
γυατί η Πρέβεζα θεωρούνταν ως βενετυκό λυμάνυ. Τά πυστοπουητυχά άπό τίς ύγευονομυχές άρχές της Πρέβεζας έγυναν πυό άναγκαΰα γυά τά γαλλυχά καράβυα, μετά τη μεγάλη έπυδημία πανώλης της Μεσσήνης, στά 1742. Ου προφυλάξευς πού λαμβάνονταν τώρα στά ίταλυκά λυμάνυα Τιταν αυστηρότατες* κανένα καράβυ δέν γυνόταν δεκτό άπό τίς περυοχφς
της ’Οθωμανυκης Αυτοκρατορίας, αν προηγούμενα δέν είχε κάνευ καραντίνα στη Μάλτα.
*Η δυαδυκασία καί η καθυστέρηση της καραντίνας αποτελούσε όπωσδόποτε σημαντυκη έπυβάρυνση γυά τη ναυτυλία. ’ΐδυαίτερα γυά τό γαλλυκη ναυτυλία της "Αρτας, στά μέσα τοΰ
18ου αυ., η έπυβάρυνση ίταν δυσβάστακτη, άφοΰ ου άνταγωνυστές της, κυρίως ου Ραγουζαΰου, είχαν καταφέρευ νά άπαλλαγοΰν. Τά καράβυα της Ραγούζας εφοδυάζονταν μέ πυστοπουητυκά των υγευονομυκων υπηρεσυών της Πρέβεζας. Σ*αύτά αναγραφόταν ώς τόπος φόρτωσης δ κόλπος της Πρέβεζας, πού στη Μεσσόνη δέν θεωρούνταν μέρος της’Οθωμανυκης Αυτο
κρατορίας, άφοΰ άνηκε στους Βενετούς. Είχε συμβεΰυ μάλυστα την ίδυα στυγμό νά γίνευ
δεκτό στό Μεσσηνη ένα ραγουζαίυκο καράβυ, πού φερόταν δτυ φόρτωσε στόν κόλπο -της
Πρέβεζας, ενώ ένα γαλλυκό, πού είχε φορτώσευ στην ίδυα περυοχη, νά υποχρεωθεί νά
πάευ γυά καραντίνα στη' Μάλτα, γυατί ό σχετυκό βεβαίωση άνέφερε ώς τόπο φόρτωσης τόν
κόλπο της "Αρτας.
Μέ τόν τρόπο αύτόν η γαλλυκη ναυτυλία ζημυωνόταν δυπλά: άπό τούς Βενετούς,
πού στόρυζαν έταυ τίς άξυώσευς τους γυά τόν κυρυαρχία στόν ’Αμβρακυκό, καί άπό τούς
ίσχυρούς άνταγωνυστές της, τούς "Ελληνες προξένους ευρωπαϊκών αυλών, οί οποίου κατάφεραν νά προσελκύσουν τούς Γυαννυώτες εμπόρους. *0 πρόξενος Boulle άποκάλυψε, ό
πως άναφέρθηκε, τό τέχνασμα ιτών Βενετών. *Η άποκάλυψη αυτό, δσο ώφελοΰσε τό γαλλυκη

-197^ναυτυλία, άλλο τόσο έβλαπτε τά συμφέροντα τών ντόπυων εμπόρων, ου δποίου έχαναν ένα
φτηνότερο καί ταχύτερο μέσο μεταφοράς των εμπορευμάτων τους πρός τά υταλυκά λυμάνυα,
χαί ΰδυαίτερα της Μεσσήνης. Γυά τόν λόγο αυτόν, δ Boulle φρόντυζε vcf μή άποχαλυφτεί
h πηγή χΤ^ς πληροφορίας, γυά νά μή δυσαρεστηθοΌν έτσυ οΰ "Ελληνες έμπορου.561
Τό θέμα έξαλλου τής ΰατρυχής περίθαλψης των πληρωμάτων τών γαλλυχών χαραβυων
συνδέεται, άμεσα μέ τό γενυχότερο πρόβλημα που άντυμετώπυζαν ου Γάλλου τής ’'Αρτας, τό
δποίο έπυσημάνθηχε χαί έρευνήθηχε στό πρώτο μέρος τής εργασίας μας.Θεωρούμε ωστόσο
σχόπυμο νά αναφέρουμε καί'έδώ δυό χαραχτηρυστυχές περυπτώσευς, πού υπογραμμίζουν τά
ύδυαίτερα προβλήματα χαί τίς δυσχολίες της γαλλυχης ναυτυλίας σ ’ένα μυχρό προξενείο,
δπως της "Αρτας. Συγκεκρυμένα, στά 1730 χάθηχαν από έπυδημία (μάλλον πανώλης) σχε
δόν ολόκληρα τά πληρώματα των xax.Ricaud χαί Revest.562 Επίσης στά 1743 (’Ιούνυος),
εκδηλώθηκε πανώλης στό χαράβυ το!) χαπ. Fr.Eyssalenne, πού έρχόταν στήν "Αρτα άπό τή
Μεσσήνη. ’Από τήν έπυδημία πέθαναν 5-6 άπό τά μέλη του πληρώματος.563 Καί στίς δυό *
παραπάνω περυπτώσευς δέν παρασχέθηκε χαμυα' ύατρυκή βοήθευα στους Γάλλους ναυτικούς.
Παρόλες τίς δυσκολίες*πού η γαλλυχή ναυτυλία άντυμετώπυζε στήν περυοχή της
"Αρτας, έχουμε σαφείς μαρτυρίες δτυ, τουλάχυστο στό πρώτο μυσό του 18ου αυ., ίταν η
πυό υσχυρή της περυοχής, δπως θά δοΌμε στήν επόμενη παράγραφο τοΌ κεφαλαίου αύτοΌ.

γ) Ή άκτοπλουα (caravanne)
*Η άκτοπλουα άποτέλεσε τόν σημαντυκότερο τομέα τής γαλλυχης έμπορυκής ναυ**
τυλίας στήν περυοχή της "Αρτας. *Η δραστηρυότητα αυτή προσδυορίζευ τό μέτρο της άνταγωνυστυκής δύναμης των Γάλλων στήν εξεταζόμενη περυοχή* δ άλλος τομέας της γαλλυκης ναυτυλίας, η μεταφορά δηλ. έμπορευμάτων άπό χαί πρός τή Γαλλία (navigation a
droiture), έτσυ κυ άλλυώς δέν μπορούσε νά έχευ σοβαρό άνταγωνυσμό, έξαυτίας τών*αύστηρων απαγορεύσεων γυά τή ναύλωση ξένων χαραβυων άπό τούς Γάλλους έμπόρους.'Εξάλ
λου, δ τομέας της άκτοπλουας είχε σχέση άποχλευστυχά μέ τή ναυτυλία*56** ου καπετά'τ
νυου ναύλωναν τά χαράβυα τους γυά μεταφορά έμπορευμάτων ξένων εμπόρων καί δέν ταξί
δευαν γυά δυχό τους λογαρυασμό.565
Πρίν προχωρήσω στήν εξέταση τόΤ> τομέα αύτοΰ τής γαλλυχης οίκονομυκής παρου
σίας στήν περυοχή τής "Αρτας, θεωρώ σχόπυμο νά άναφερθω σέ- δυό βασυκούς δρους, ού
οποίου απαντούν στίς πηγές: cabotage χαί

caravanne. Είναυ γνωστό δτυ δ πρώτος ση-

μαίνευ γενυχά τήν ακτοπλοΐα, ενώ δ δεύτερος δηλώνευ τίς θαλάσσυες μεταφορές ανάμεσα
σέ λυμάνυα τοΌ ίδυου

κράτους, τήν έσωτερυχή άχτοπλουα, δπως θά λέγαμε.566 Ευδυχά

γυά τό προξενείο τΤις "Αρτας, δ δρος caravanne θά έπρεπε νά περυλαμβάνευ τίς θαλάσ
συες μεταφορές πού αναλάμβαναν τά γαλλυκά χαράβυα άπό τήν περυοχή τοΌ προξενείου
πρός τά δυάφορα λυμάνυα^Τις 'Οθωμανυχήί Αυτοκρατορίας χαί άντίστροφα.

'Ωστόσο, μέ

τόν ίδυον δρο δηλώνονταυ χαί οΰ ναυλώσευς γαλλυχών χαραβυων μέ προορυσμό τά ύταλυκά λυμάνυα ή άπό αυτά πρός τήν "Αρτα. 'Αναφέρθηκαν ηδη περυπτώσευς, κατά τίς ο
ποίες θεωρήθηκε ώς caravanne ή γραμμή "Λρτας-Μεσσήνης, κυρίως γυά νά έξαυρεθεί άπό
τήν υποχρέωση καταβολής τοΌ χότυμο. Γενυχά ου Γάλλου πρόξενου τής "Αρτας δέν φαίνεταυ νά δίνουν ξεχωρυστή σημασία στόν έναν ή στόν άλλο δρο. Καί ου δύο χρησυμοπουοΌνταυ σ'δλη τή δυάρχευα τοΌ αυώνα καί δηλώνουν τό ίδυο: τίς μεταφορές δηλ. τών
/

-198,^έμπορευμάτων,τών 'Ελλήνων έμπορων εδεαέτερα, άπό τήν

Αρτα πρός τή Μεσσήνη,χαε τα

άλλα ίταλεκά λεμάνεα, καί άντεστροφα.567
'Ακρεβώς ή προσέλκυση των έμπόρων αυτών στή γαλλεκή ναυτελίδ άποτέλεσε μία
άπό τίς βασεκές φροντίδες των Γοίλλων προξένων τής "Αρτας.568 Στά πρώτα τρεανταπέντε
περίπου χρόνεα του 18ου αέ., ή άποκλεεστεκότητα τής γαλλεχής ναυτελεας στες μεταφο
ρές των ντόπιων έμπόρων ήταν άδεαφελονίκητη.569 Αετία τής μονοπώλησης αυτής ήταν
ου έγγυήσεες πού ααρεϋχε η γαλλεχή ναυτελία άπέναντε στή δράση των πευρατών καε των
κουρσάρων, η οποία είχεν ένταθεΕ μέ τέν μακρόχρονο πόλεμο γεα τήν εσπανεχή δυαδοX , · 570

*0 πρόξενος G.Dubroca υπέγραψε, στά 1719, καί μάλεστα ενωπεον τοΟ Τούρκου
κατή, συμφωνία με τούς "Ελληνες έμπορους τής"Αρτας καί των Γεαννίνων. Κατα τή συμ
φωνία αυτά, οε ντόπεοε έμποροε ήταν υποχρεωμένου νά καταβάλλουν στόν Γάλλο πρόξενο
ένα είδος δεκαεώματος γεά τό έμπόρεό τους μέ την 'Ιταλία, καί μαλεστα άσχετά από
τήν έθνεκότητα του πλοίου, σέ άναγνώρεση των ύπηρεσεών πού τούς είχε προσφέρευ κατά
τή δεάρκεεα του πολέμου (μάλλον έννοεΕταε εδώ δ τουρκοβενετεκός πόλεμος τού 17141718). Δέν γνωρίζομε τό ύψος τοΌ δεκαεώματος αύτοΌ ούτε καί ποεές άκρεβώς υπηρεσίες
είχε προσφέρεε δ Γάλλος πρόξενος στούς ντόπεους εμπόρους. Παραμένεε ωστόσο εδεαίτερα σημαντεκό τό γεγονός. Οε έμποροε των Τεαννίνων καί τής

Αρτας βέβαεα, εφοσον ε-

λεεψαν οε λόγου πού είχαν έπεβάλεε τή συμφωνία, δέν ήταν δυνατό νά υποβαλλονταε αδεαμαρτύρητα στην έπεπλέον αυτή δαπάνη. "Κδη στά 1725, μετά τόν θάνατο του G.Dubro
ca, προσπαθούν νά άποδεσμευτοΌν. ΖητοΌν, σέ πρώτη φάση, τήν υπογραφή νέας συμφωνίας
πού θά προβλέπεε τή μείωση τσΌ δεκαεώματος του Γάλλου προξένου καί των ναύλων, άπεελώντας έμμεσα δτε θά στραφοΟν προς τά καράβεα άλλων έθνεχοτήτων.57*
*Η πρώτη αυτή αντίδραση των ‘Ελλήνων εμπόρων στήν άποκλεεστεκότητα τής·γαλλεκης ναυτελίας δέν άλλαξε καί πολύ τά πράγματα, τουλάχεστο στά επόμενα 5-10 χρόνεα.
*0 πρόξενος J.Dubroca εξακολουθούσε νά έφαρμόζεε τή συμφωνία πού είχε ύπογράψεε ό
πατέρας του με τούς ντόπεους εμπόρους καί τά γαλλεκά καράβεα συνέχεζαν νά δεατηρουν
τήν αποκλεεστεκότητα στήν άκτοπλοεα της "Αρτας. Τά εμπορεύματα των 'Ελλήνων εμπόρων
φυλάσσονταν στίς αποθήκες τοΌ γαλλεκου προξενείον μέχρε νά φορτωθοΌν, δπως καί εκεί
να πού έφταναν από τήν 'Ιταλία. Μέ τόν τρόπο αυτόν εξασφαλίζονταν βέβαεα οε φορτω
τές, άφοΌ

στούς τόπους φόρτωσης δέν υπήρχαν ούτε οί κατάλληλες αποθήκες ούτε τό

προσωπεκό πού θά αναλάμβανε τή φύλαξη των εμπορευμάτων. Παράλληλα δμως, καί αυτό
ενδεέφερε πεό πολύ τούς προξένους* δεασφαλίζονταν καί τά συμφέροντα των Γάλλων καπετάνεων από

τόν κίνδυνο τής αθέτησης τών συμφωνεών άπό τή μερεά των φορτωτών* οε τε-

λευταΕοε αύτοί δέν μπορούσαν νά παραλάβουν τά έμπορεύματά τους, αν δέν είχαν πληρώσεε τούς ναύλους καί τά άλλα έξοδα.
Τό γεγονός αύτό^χεε ξεχωρεστή σημασία’ δ πρόξενος έμφανίζεταε ώς εγγυητής
τών συμφερόντων ναυλωτή καί πλοεοκτήτη, εδεότητα πού τοΌ προσδίδεε εδεαίτερο κύρος.
Δέν γνωρίζομε πότε άκρεβώς εφαρμόστηκε η παραπάνω πρακτεκή.Σίγουρα πάντως πρίν άπό
τή συμφωνία τοΌ 1719 άνάμεσα στόν G.Dubroca καί τούς "Ελληνες εμπόρους. Τό πεό πεθανό είναε δτε έγκαενεάστηκε άπό τόν πρόξενο αυτόν μόλες άνέλαβε τά καθήκοντα του στήν
"Αρτα (1705) ή τόν επόμενο χρόνο.

'Οπωσδήποτε δμως η εφαρμογή της έπρεπε νά εχεε τή
/

199->συγκατάθεση, άν δχι τή σύμπραξη, τού Τούρκου διοικητή "Αρτας. "Ετσι μπορούμε νά δε
χτούμε, μό Αρκετή σιγουριά, δτι οΐ "Ελληνες έμπορου δόν χρησιμοποιούν τίς αποθήκες
τοΤ» γαλλικού προξενείου άπό τό 1727, δταν οΐ σχόσείς τού J.Dubroca μό τόν νόο βοεβόδα "Αρτας είχαν άξυνθεί σοβαροί.572
Τό έτος 1730 μπορεί νοί θεωρηθεί ώς σταθμός στήν ιστορία τής γαλλικής ναυ
τιλίας τΤιε "Αρτας. "Ηδη ό Ανταγωνισμός τών Αλλων Ευρωπαίων, ιδιαίτερα των "Αγγλων,
Τιταν τόσο πιεστικός, ώστε τό ΕΕΜ είχε αναγκαστεί νά απαλλάξει τά γαλλικά καράβια
πού επιδίδονταν στήν Ακτοπλοΐα τής ’Ανατολής από τό μισό των επιβαρύνσεων, δηλ.τοΰ
προξενικού καί των έκτακτων

εισφορών πού ώς τότε πλήρωναν. Τό μέτρο απόβλεπε στή

μείωση των έξόδων καί έπομόνως στήν εΰχερόστερη αντιμετώπιση τον) Ανταγωνισμού στόν
τομόα αυτόν των θαλάσσιων μεταφορών.573 Τό ίδιο έτος κυκλοφόρησε καί εγκύκλιος του
διοικητή τΤιε Προβηγκίας Lebret, πού έθετε ορούς στή ναύλωση γαλλικών καραβιών άπό
ξόνους εμπόρους.57** Ετό μεταξύ, δ πόλεμος τΤις Τρίπολης πού είχε προηγηθεί είχε στρό
ψει τήν προτίμηση των ντόπιων έμπόρων πρός τήν αυστριακή σημαία."Ετσι ό J.Dubroca
Αναγκάστηκε νά απαιτήσει τήν καταβολή τού προξενικού, έστω καί αν οί ντόπιοι έμπο
ροι δόν φόρτωναν σό γαλλικό καράβια, μό βάση τή γνωστή συμφωνία τού 1719. Μό τόν
τρόπο αυτό θά άφαιρούσε άπό τά αυστριακά καράβια ένα σημαντικό πλεονόκτημα, αφού
οί ντόπιοι έμποροι δόν θά απαλλάσσονταν, όπως πίστευαν, άπό τή σχετική επιβάρυνση.
Οΐ ένόργειες τού προξόνου "Αρτας προκάλεσαν τή διαμαρτυρία τού Αυστριακού
έπιτετραμμόνου στήν Πύλη de Taleraan, πρός τόν Αποίον είχαν άπευθυνθεί οΐ "Ελληνες
έμποροι. ’0 Αυστριακές διπλωμάτης, άφού έξόφραοε τήν έκπληξή του γιά τήν τακτική
τού Dubroca, τού Αμφισβήτησε τό δικαίωμα γιά τήν είσπραξη τού προξενικού, παρόλο
πού δόν είχε κάνει τό ίδιο δταν πρότεινε στόν ίδιο πρόξενο, όπως άναφόρθηκε, νά άναλάβει καί τό αυστριακό προξενείο στήν "Αρτα. *0 Γάλλος πρόξενος,μό τή σειρά του,
άπάντησε στόν de Taleman δτι τού λοιπού δόν θεωρεί τόν έαυτό του έπιφορτίσμόνο μό
τήν εκπροσώπηση των Αυστριακών υπηκόων στήν "Αρτα, ένόργειεα πού επιδοκιμάστηκε καί
άπό τόν Γάλλο πρεσβευτή στήν Πύλη. Παράλληλα δ Dubroca υπενθύμιζε στόν έπιτετραμμόνο τής Αυστρίας τό άρθρο 13 τών διομολογήσεων ίτού 1.673), τό δποίο παρείχε στούς
Γάλλους διπλωματικούς υπαλλήλους τό Αποκλειστικό δικαίωμα τής προστασίας τών χρι
στιανών υπηκόων πού δόν διόθεταν δικούς τους προξόνους. ‘Ακόμη, υπογράμμιζε τό γε
γονός δτι οΐ "Ελληνες έμποροι ίταν υπήκοοι τού σουλτάνου καί δχι τού Αυστριακού αΰτοκράτορα. ‘Η στάση αυτή τού Γάλλου προξόνου καί ή υπεροχή του στό διπλωματικό πε
δίο άπόναντι στούς Αυστριακούς είχαν σάν άποτόλεσμα τήν έπανάκτηση τής εμπιστοσύνης
τών ντόπιων έμπόρων ά π ό : τή γαλλική ναυτιλία. "Ετσι δικαιολογείται π γνώμη τού Du
broca, άν καί διατυπωμόνη μό αρκετή υπερβολή, δτι τό εμπόριο τών Γιαννιωτών μό τήν
’ΐτα/ία διεξαγόταν άποκλειστικό κάτω άπό τή σημαία τού βασιλιύ τής Γαλλίας.’Η αίσιο
δοξία τού προξόνου αυτού στηριζόταν καί στήν υποστήριξη μιάς σημαντικής μερίδας τών
ντόπιων εμπόρων* έφτανε μάλιστα ή αισιοδοξία του ώς τό σημείο νά άψηφα δποιονδήποτε
Ανταγωνισμό.575 Τά δυό-τρία έπόμενα χρόνια δικαίωσαν τήν εκτίμηση τού Dubroca.576
/

*βστόσο, ίι αισιοδοξία τού Γάλλου προξόνου δόν διάρκεσε γιά πολύ. Στά 1734
έκφράζει βάσιμους φόβους δτι οΐ Γιαννιώτες έμποροι δόν θά Αργούσαν νά χρησιμοποιή-
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σουν ξένα καράβια, αν σ'αύτά έβρισκαν xoC τ<5 παραμικρά συμφέρον.'Η προοπτικά παρου
σιαζόταν ιδιαίτερα ανησυχητικά γιά τ<5ν πρόξενο τϊ\ς "Αρτας* δχι μόνο στόν τομέα των
θαλάσσυων μεταφορών*

άλλα καί στον γενυκότερο, τού εμπορίου τού .συταρυού. Γυά τόν

άντυμετώπυση του κυνδύνου, δ Dubroca πρότευνε να περυληφθεί εύδυκός ορος στόν άνα-ν
μενόμενη συνθήκη ανάμεσα στό Γαλλία καί τόν βασυλυά της Νεάπολης. Σύμφωνα με τόν όρο αύτόν, δεν θά έπυτρεπόταν η ελεύθερη δυεζαγωγό τού έμπορίου των ’Ελλήνων στά λυμάνυα των Δυο Συκελυών, παρά μόνο με γαλλυκά καράβυα. βΟ πρόξενος τής ’'Αρτας πίστευε
δτυ ένας τέτουος δρος δέν ίταν δύσκολο νά συμπερυληφθεί στό συμφωνία, άφού δ βασυλυάς της Νεάπολης θά έπαυρνε τό στέμμα άπό τά χέρυα τού Λουδοβίκου ΙΕ'.577
*Η πρόταση τού Dubroca βέβαυα δεν εφαρμόστηκε * τό βασίλευο τής Νεάπολης πέ
ρασε στην έπυρροη τής ’Ισπανίας (συνθήκη Βυέννης,3.10.1735). "Ετσυ δ πρόξενος Boulle,
αμέσως μόλυς άνέλαβε τά καθόκοντά του στην "Αρτα, γυά νά εξασφαλίσει, μάλυστα φορτίο
στο καράβι, πού τόν έφερε έκευ, βρέθηκε στόν ανάγκη νά γράψευ στούς Γυαννυώτες έμπόI

ρους καί νά τούς παρακαλέσευ σχετυκά. *0 υδυος πρόξενος, μέ τόν πρώτη του έπυστολό
πρός τό υπουργείο Ναυτυκών, παρέχει, τό δυαβεβαίωση δτυ θά κάνευ τό πδν γυά νά ξανακερδίσευ η γαλλυκό ναυτυλία τόν προτίμηση των ντόπυων έμπορων καί παράλληλα νά έκτοπυστούν άπό εκεί ου "Αγγλου.578 Ου πρώτες αύτές προσπάθευες τού

Boulle δεν είχαν

βέβαυα θεαματυκά άποτελέσματα. Τό καράβυ πού τόν είχε φερευ CT0"St JeanfBaptiste"
τού καπ.Ant.Carbonnel), κατόρθωσε τελυκά νά βρεί φορτίο γυά τό Μεσσήνη, άφού έμευνε
στην "Αρτα πάνω άπό τρευς μήνες.

'Ωστόσο, καί δυό έγγλέζυκα καράβυα δεν κατάφεραν

νά πάρουν πλήρες φορτίο.578
Τά πρώτα μέτρα τού προξένου Boulle, γυά τόν έπυβοηθηση της γαλλυκής ναυτυλίας στόν περυοχη του, είχαν δυό βασυκούς σ?όχους: τη μείωση των γενυκών εξόδων καί
τόν εξασφάλυση ταχύτητας καί αμεσότητας στόν ικανοποίηση τής ζήτησης. Στά πλαίσυα τών μέτρων αυτών, δ Γάλλος πρόξενος άπέλυσε έναν "Ελληνα υπάλληλο, δ δποίος είχε
προσληφθεί άπό τόν J.Dubroca μέ τό αξίωμα του γραμματέα τής Σαγυάδας καί άρμοδυότητα νά μεσυτεύευ γυά τούς ναύλους. ’Επίσης, έδωσε έντολό στόν καπ.Carbonnel νά έπυστρέψευ πάλυ στόν "Αρτα, δπου η παρουσία γαλλυκου καραβυού είχε καταντόσευ κάτυ
τό σπάνυο.580 Οϋ ένεργευες του Boulle δέν άργησαν νά καρποφορήσουν. *0 πρόξενος αυ
τός, έμπευρος έμπορος, γρήγορα δημυούργησε δεσμούς μέ τούς ντόπυους εμπόρους.

'Η

πρωτοβουλία του έπίσης νά μευώσευ τά ναύλα κατά τό 1/4 άποδευχτηκε άποτελεσματυκό
γυά τόν προσέλκυση ντόπυων φορτωτών. ’Από τόν άλλη μερυά, ό μείωση αύτη προσφέρθηκε, όπως θά λέγαμε σήμερα, σάν τυμό γνωρυμίας καί δέν δημυούργησε προηγούμενο, γυά
μυά μόνυμη κατάσταση. Μέ τά μέτρα αύτά καί μέ τόν έμπυστοσύνη .πού ό νέος πρόξενος
άρχυσε νά έμπνέευ στούς ντόπυους, δ γαλλυκό ναυτυλία έπανέκτησε τό χαμένο έδαφος στην
"Αρτα. Δυό'γαλλυκές ταρτί^ες είχαν δρομολογηθεί σχεδόν μόνυμα στό γραμμή "ΑρταςΜεσσήνης κατά τέτουον τρόπο, ώστε νά αναχωρούν ταυτόχρονα η μία άπό τόν "Αρτα καί
ή άλλη άπό τό Μεσσήνη. Χάρη στόν δργάνωση αυτό, στό δυάστημα 1740-1742 τά άγγλυκά
καράβυα δύσκολα άποφάσυζαν νά άναζητόσουν φορτίο στόν "Αρτα, παρά τίς προσπάθευες
' τού γνωστού μας προξένου τής ‘Αγγλίας Θ.Πάνου.581
*Η επυτυχία δμως αυτό τής γαλλυκής ναυτυλίας δέν δυάρκεσε γυά πολύ. Στά τέ-

/
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λη τοί 1742 μέ αρχές του 1743, δέχτηκε καίρυο πλέγμα άπό την πανώλη πού σημειώθηκε
στή Μεσσήνη. Τό άμεσο αποτέλεσμα από τήν έπυδημία ήταν νά μευωθεί σΓίμαντυκα' τό έμπόρυο τών 'Ελλήνων μέ τήν πόλη αύτη τ?ις Συκελίας, μέ ανάλογες έπυπτώσευς στήν ακτο
πλοΐα της "Αρτας. 582 ’-Αλλα καί όταν ακόμη ή έπυδημία είχε υποχωρήσευ, τά καράβυα.
πού έρχονταν από τά λυμάνυα το!» σουλτάνου με' προορυσμό τή Μεσσήνη ήταν υποχρεωμένα,
όπως σημειώθηκε, νά κάνουν πρώτα καραντίνα στή Μάλτα. "Ετσυ ο χρόνος καί τά έξοδα
τοί ταξυδυου άΰξαυναν σημαντυκά, ένώ παράλληλα μευωνόταν η άνταγωνυστυκότητα τής
γαλλυκης σημαίας, η οποία είναυ γνωστό ότυ άντυμετώπυζε ηδη δυσχέρευες έξαυτίας
τοΌ υψηλοί κόστους συντήρησης καί δρομολόγησης των καραβιών της.5®3
'Από τήν άλλη μερυά, τά μεσολογγίτυκα καράβυα ήταν πλέον, στή δεκαετία τοί
1740, σέ θέση νά συναγωνυστουν μέ έπυτυχία τά γαλλυχά στίς γραμμές πρός τά ύταλυκά
λυμάνυα.581* Τήν Εδυα επίσης εποχή,ό γνωστός μας 'Αναστάσιος Πάνου είχε άναλά£ευ τό
προξενείο της Ραγούζας καί έπενέβαυνε άποφασυστοκά καί στόν τομέα αυτόν της ουχονο*

μυκης δραστηρυότητας’ ό Πάνου είχε πάντα στή δυάθεση των συμπατρυωτών του έμπόβων
δύο καράβυα έτουμα νά φορτώσουν από την "Αρτα γυά τή Μεσσήνη η τά αλλα ύταλυκά λυ
μάνυα.585 *0 Boulle έπρεπε λουπόν νά χαταβάλευ επίπονες προσπάθευες, γυά νά άντυμετωπίσευ τήν κατάσταση πού είχε δημυουργηθεί.586 'Επίσης ό Γάλλος πρόξενος όφευλε
νά φροντίζει,, ώστε νά υπάρχουν συνεχώς στή δυάθεση των ντόπυων εμπόρων γαλλυχά κα
ράβια. Πραγματικά, η ταρτάνα του καπ.Jacques Rousset

καί τό μπάρκο τοΟ καπ. Jean

Billou, στά 1750-1751, είχαν δρομολογηθεί στή γραμμή "Αρτας-Μεσσήνης.587 'Επυπλέον,
τά καράβυα αύτά θά έπρεπε νά είναι, επανδρωμένα μέ ύκανά καί έμπευρα πληρώματα, άποφασυσμένα νά αψηφήσουν τό άσχημο κλίμα της "Αρτας.588
Παρόλες όμως τίς προσπάθευες τοΟ Bpulle, η γαλλυκή ναυτυλία έχανε συνεχώς έδαφος, άπό τό 1751 καί

έπευτα, στην άκτοπλοϋα της "Αρτας. Τό μέτρο της πτώσης αυ

τής μας τό δίνουν δυό κυρίως μαρτυρίες τοΟ Γάλλου προξένου. *Η πρώτη άναφέρεταυ σέ
προστατευόμενους της Γαλλίας άπό τά Γυάννενα, ου οποίου είχαν φορτώσευ έμπορεύματα
γυά τή Μεσσήνη σέ λυβορνέζυκα καράβυα, τη στυγμη πού μυά γαλλυκή ταρτάνα φόρτωνε μέ
τόν υδυο προορυσμό. "Ετσυ ό Boulle αναγκάστηκε νά τούς άπευλησευ ότυ θά τούς άφαυρεθεί η προστασία* ου άπευλές υποχρέωσαν κάπουον τρίτον προστατευόμενο νά φορτώσευ
σέ γαλλυκό καράβυ, ακυρώνοντας τή συμφωνία του μέ λυβορνέζυ'χο. 'Ωστόσο τό γεγονός παραμένευ. Οί υδυου ου προστατευόμενου της Γαλλίας, μέ κίνδυνο νά χάσουν ένα τόσο εύνοϋκό προνόμυο, προτυμοΰσαν νά ναυλώνουν ξένα καράβυα.589 *Η άλλη μαρτυρία παρουσυα'ζευ μέ άρυθμούς, καί γυ'αυτό πυό παραστατυκά, τή δυσμενή κατάσταση γυά τη γαλλυκή
ναυτυλία· Συγκεκρυμένα, στά 1750 είχαν μεταφερθεί άπό γαλλυκά καράβυα άπό τή Μεσσή
νη καί τό Αυβόρνο στήν "Αρτα έμπορεύματα αξίας 21.237 πυάστρων, καί άπό τήν "Αρτα
στίς δυό αυτές πόλευς π β ρ ό ν τ α άξίας 25.623 π. Στά 1751, τά πρώτα έπεσαν στίς 8.866
π. καί τά δεύτερα στίς 17,812. π.590

----

'Η πτώση τΊ\ς γαλλυκης ναυτυλίας στήν εξεταζόμενη εδώ περυοχή·;συνεχυστηκε
καί στά 1752 καί 1753. Ου ναυλώσευς γαλλυκών καραβυών άπό τήν "Αρτα πρός τή Μεσσήνη
καί τό Λυβόρνο γίνονταν όλο καί πυό σπάνυες καί τά σχετυκά κέρδη συνεχώς καί πυό. άσήραντα. Τά ραγουζαίυκα καράβυα είχαν ρίξευ τούς ναύλους τόσο, ώστε ό Boulle δέν
βλέπευ τί τελυκά είχαν νά κερδίσουν. Τήν κατάσταση χευροτερεύευυ γυά τούς Γάλλους
/
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δ σκληρές άνταγωνι,σμές των'Ελλένων προξένων, καέ ΐδοαέτερα τοΌ ’ Αναστ.Πόνου. ^91 Τε
λικά, στές παραμονές τοΰ επταετΤι πολέμου, τά ραγουζαέυκα κ α ρ ά φ α είχαν έκτοπέοευ ένS
τελώς τα γαλλυκά άπό τήν άκτοπλούα τής ’'Αρτας. Ου Γάλλου καπετάνιου είναυ απρόθυμου
νά πΰνε στήν "Αρτα, άκόμη καύ δταν ό πρόξενός τους έκεΰ τούς βεβαυώνευ

δτυ θά εξα

σφαλίσουν ναύλους.592 Κατά τή δυάρκευα λουπάν τον) πολέμου (1756-1763), η γαλλυκή
ναυτυλύα δεν είχε τίποτε πυά νά χάσευ σχετυκά μέ τήν άκτοπλουα της "Αρτας. ’0 Boulle
περυορύζεταυ τώρα νά άναφέρευ στερεότυπα δτυ κανόνα γαλλυκό καράβυ δέν φάνηκε στήν
περυοχή τοΰ προξενείου του.
*0 θεληματυκός έξυσλαμυσμός τοΰ Boulle καύ τ<5 δυάστημα της προσωρυνής προξενεύας τοΰ Julien (1764-1767) δεν ήταν ασφαλώς ου καλύτερες προΰποθέσευς, στύς όποΰες
θά μπορούσε νά στηρυχτεΰ ή γαλλυκή ναυτυλύα καύ νά ξαναπάρευ τή θέση της στην ακτο
πλοΐα της περυοχης. 'Ωστόσο δ Julien κατόρθωσε, νό 1768, νά προσελκύσευ στήν περυο
χή μερυκά γαλλυκά καράβυα, παρόλες τύς άντυδράσευς τοΰ προξένου τής Ραγούζας.593 *Α»
κόμη καύ τό 1770, παρά τήν έκρυθμη κατάσταση πού είχε προκαλεσευ στήν περυοχη i
τουρκυκός στρατός στό πέρασμά του γυά τήν Πελοπόννησο, δύο γαλλυκά καράβυα έξακολουθοΰσαν τά ταξύδυα τους* κατά τόν Julien, τό γόητρο τής γαλλυκής σημαίας δέν είχε
καθόλου μευωθεΰ.591* Στά 1771 δμως, τό προξενείο τής "Αρτας είχε ούσυαστυκά περυορυστεί στήν περυοχη τοΰ ’Αμβρακυκοΰ. Τό μόνο πού άπέμενε στούς Γάλλους, κατά τόν υδυο
πρόξενο, δέν ήταν παρά τό κέρδος άπό τύς μεταφορές εμπορευμάτων πρός τό Λυβόρνο, τη
Μεσσήνη, την Καλαβρία καύ τό Μάλτα, οί δποΰες μποροΰσαν νά άπασχολοΰν σέ μόνυμη βά
ση δυό γαλλυκά καράβυα.Ου ναΰλου, κατά την έκτύμηση τοΰ Julien, άφηναν άξυόλογο κέρ
δος, ενώ η υκανότητα καύ ή φήμη των Γάλλων καπετάνυων έξασφάλυζαν τήν προτύμηση των
ντόπυων εμπόρων. Σ ’αύτό συνέβαλλε άποφασυστυκά ;.αύ τό γεγονός δτυ μόνο τά γαλλυκά
»»
καράβυα δέν πλήρωναν τόν ευδυκό τελωνευακό δασμό, πού ού Βενετού είχαν έπυβάλει* στήν
Πρέβεζα, ως κύρυου καύ φύλακες τοΰ κόλπου.595
Κατά τά επόμενα χρόνυα, φαύνεταυ πώς γυά λύγο δυάστημα ή κύνηση των γαλλυκών καραβυών στήν άκτοπλουα τής "Αρτας είχε αύζηθεΰ σημαντυκά. Τήν υπόθεση αυτή δυκαυολογεύ η μαρτυρύα τοΰ Julien, δτυ. δηλ. h βασυκή ουκονομυκή δραστπρυότητα των
Γάλλων τής "Αρτας ήταν ου μεταφορές πρός τά υταλυκά λυμάνυα,596

καθώς καύ ου ση-

μαντυκές εξαγωγές συταρυοΰ μέ προορυσμό τήν Προβηγκύα, υδύως στή δυετύα

1773-

1774.597
'Ολοκληρώνοντας τήν έξέταση τής γαλλυκής παρουσύας στήν άκτοπλουα τής "Αρτας,
θεωροΰμε σκόπυμο νά θύζουμε καύ τό πρόβλημά των ναύλων. Βέβαυα πρόθεσή μας δέν είναυ
νά εξαντλήσουμε τά σχετυκά πολύπλοκα προβλήματα. 599 Οί» λύγες πληροφορίες άλλωστε
τής προξενυκής αλληλογραφίας δέν θά τό έπέτρεπαν.
θοΰν οί. λίγες αυτές μαρτυρίες.

'Ωστόσο θά ήταν χρήσυμο νά παρατε-

'Η σπουδαυότερη είναυ τοΰ 1725. 599 *Η σημασία της

όφεύλεταυ σέ δυό κυρίως σημεία: πρώτα-πρώτα στή ρητή μνεία δτυ ένα καράβυ μέσης χωρητυκότητας πληρωνόταν μέ 500 τσεκύνυα γυά ενα ταζύδυ άπό τήν "Αρτα στή Μεσσήνη..
Ευδυκότερα, τό καράβυ ευσέπραττε 3 πυάστρα

γυά κάθε χυλυάδα δερμάτων cordouans καύ

2 tarins600 γυά κάθε μπάλα έμπορευμάτων.

μαρτυρύα αυτή ενδυαφέρευ επίσης υδυαύ-

Ή

τερα, γυατύ άναφέρεταυ καύ στόν άνταγωνυσμό ανάμεσα στούς Γάλλους καπετάνυους. Σέ
μυά εποχή πού ή κυρυαρχύα τής γαλλυκής ναυτυλύας στήν άκτοπλουα τής "Αρτας ήταν
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άδοαμφοσβότητη, μεροκοί καπετάνοοο δέν συμμορφώνονταν μέ τις τομές τών ναύλων πού
είχαν καθοροστεί άπό τόν πρόξενο, άλλα φόρτωναν μέ μικρότερες. ',Η τακ,τικό αυτή ανά
γκασε τ<5ν J.Dubroca νά πάρευ τά έξΤις με'τρα: α) Κανένας καπετάνιο^ δέν θά πόγαινε στά
Γοάννενα νά διαπραγματευτεί μέ 'Έλληνες εμπόρους, χωρίς τόν άδεια του προξένου καί
χωρίς νά φροντίσεο νά πληροφορπθεϋ άπό τό γραμματεία τοΌ προξενείου τις τομές των
ναύλων.601 3) Οο Γάλλοο καπετάνοοο δέν μπορούσαν νά κλεισουν παρά μάνο ενα φορτίο
κάθε φορά.
Στά 1740, οο τομές των ναύλων είχαν πέοεο αισθητά στάν ''Αρτα, έξαοτίας τοΟ
άνταγωνοσμοΰ των ιταλικών καί των ραγουζαίοκων καραβιών.602 Χαμηλές όταν επίσης οο
τομές καί στά 1749, καί πάλο άπό τόν ίδια αιτία: ενα σκοΌδο Μεσσόνης γοά κάθε χίλοα
δέρματα cordouans καί ενα tarin γοά κάθε σάκκο μέ κερί (πάντα γοά τά δρομολόγιο
Άρτας-Μεσσόνης).603 Στά 1757, ή μικρό ταρτάνα (των 30 τάννων) "Ste Anne-du-Port"
το!» xaK.Jean Ricord
*

άπο τό Μασσαλία είχε ναυλωθεί στην Τρίπολη χττς Λο3ύης, γοά» νά

μεταφε'ρεο σκλάβους. *0 χρόνος του συμβολαίου όταν δυο χράνοα καί το χαράβο θά εϊσέπραττε 50 τσεχίνια τάν μόνα.601* Τέλος, κατά >τόν ρωσοτουρκοκά πόλεμο (1768-1774), ή
κατάσταση είχε μεταβληθεΌ πρός δφελος της γαλλικής ναυτιλίας, δπως σημεοώθηκε καί ποά
πάνω. *Η παρουσία των γαλλικών καραβιών γίνεταο δλο καί ποά πυκνή στην “Αρτα. Οο
Γάλλοο καπετάνοοο άψηφοΌν καί αυτόν τον κίνδυνο των πειρατών καί των κουρσάρων. *0
λόγος βέβαια δέν Τΐταν άλλος άπό τό σημαντοκό κέρδος, τό δποΐο δφεολόταν τόσο στην
εμπιστοσύνη των ντόπυων φορτωτών δσο καί στόν άξοόλογη άνοδο των ναύλων.60**

6) Οί ανταγωνισμοί
Στην προηγούμενη παράγραφο, θίξαμε συχνά τό πρόβλημα τοΐ) άνταγωνοσμοΌ στ^,ν
άκτοπλοΐία της ’'Αρτας, ιδιαίτερα μετά τό 1740, ανάμεσα στά γαλλοκά έμποροκά καράβια
καί σ'εκείνα άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, καθώς καί των 'Ελλήνων. 'Επίσης, στά οοκεΕα
κεφάλαυα του Β' μέρους της εργασίας ερευνόθηκαν οί γενοκότερες σχέσεος των Γάλλων
της "Αρτας μέ τούς ντόποους καί μέ τούς άλλους Ευρωπαίους πού δρούσαν στην περιοχή.
1Εδώ θά μας απασχολήσουν οο άνταγωνοστοκές, βασοκά, σχέσεος των Γάλλων της "Αρτας
μέ τούς υπόδουλους "Ελληνες της περιοχής καί μέ Ευρωπαίους, δπως αυτές λειτουργούν
είδοκά στόν τομέα τΤις ναυτιλίας*
1. "Ελληνες
"Οπως καί στούς άλλους τομείς της οικονομικής δραστηροότητας, έτσι καί στό
ναυτολία δ άνταγωνοσμός των *Ελλόνων υπήρξε σφοδρός. Άρχίζεο νά έκδηλώνεταο με" την
είσοδο τ?ις δεκαετίας τοΒ 1740, κορυφώνεταο είκοσι χρόνοα αργότερα καί καταλήγει μέ
την έκτόποση τΤις γαλλοχπς ναυτολίας άπό τόν έξεταζόμενη εδώ περοοχη.
Στις πρώτες δεκαετίες τοΌ αιώνα, δέν μπορεί φυσοκά νά γίνεο λόγος γοά σοβα
ρό άνταγωνοσμό, καί πολύ περοσσότερο γοά άπειλό των συμφερόντων τί\ς γαλλικές ναυτο
λίας στην "Αρτα άπό τούς ντόποους. Τόν εποχή αυτό οο υπόδουλου "Ελληνες δέν είχαν
άρχίσεο άκόμη νά δημυουργοΌν έμποροκό στόλο. Τά λίγα εμπόδυα πού μποροΟσαν νά περεμβληθοΰν στό δραστηροότητα τΤις γαλλυκός ναυτολίας προέρχονταν άποκλεοστοκά άπό τά
πλοοάροα των 'Επτανόσυων,606 τά δποΣα, δπως άναφέρθηκε, δοευκόλυναν τη φόρτωση των
/
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ρείχαν οί νησυώτες στους εχθρούς των Γάλλων κουρσάρους χαί πευρ,οτε'ς.
’Η πρώτη, χρονολογυχά, μνεία γι,ά σοβαρή απειλή των γαλλυχών ναυτι,λι,αχών συμ
φερόντων είναι, τοΐι έτους 1739.607 Το'τε γι,ά πρώτη φορά πληροφορούμαστε ότι, δροϋσαν
στήν περί,οχή τρία-τέσσερα χαράβμα 'Ελλήνων, με' τουρχεχή σημαία. Καί πάλε όμως, ή ύ 
παρξη των χαραβι,ών αυτών δέν άπεμλοϋσε τόσο τά χαθαρά ναυτελεαχά συμφε'ροντα των Γάλ
λων, όσο τά έμπορεχά, χαί έδεαετερα στόν τομέα τοΰ σεταρεοΟ. Συγχεχρεμε'να, μερικοί
'Ελληνες έμποροι, της 'Αρτας είχαν χατασχευάσεε στην Πρε'βεζα αποθήκες σεταρεον). Τά
τρία-τέσσερα χαράβεα πού μνημονεύτηκαν, οπωσδήποτε μι,χρής χωρητεχότητας,608 χρησίμευαν αποκλειστικά γεά νά διατηρούνται πάντα γεμάτες οί αποθήκες τής Πρέβεζας. Τήν
ίδια εποχή, ωστόσο, έντείνεται η δράση των μεχρών ελληνικών σκαφών, τά οποία δέν πε
ριορίζονται στό νά έζασφαλύςουν φόρτε'ο στά ιταλικά χαράβεα. *0 πρόξενος Boul.Ve, προι
φανώς όχε χώρες κάποεα υπερβολή, αναφέρει ότε τά πλοεάρεα τών 'Ελλήνων μαζί μέ*τίς
βενετσεάνεχες φελούκες, είχαν-κατακτήσει τό έμπόρεο τής Κεφαλλονιύς, τής Ζακύνθου,
τής Κέρκυρας, τοΰ "Οτραντο καί τής Barleta. *Ως μοναδεκή λύση ό Γάλλος πρόξενος προ
τείνει τήν παρουσία στήν περεοχή γαλλεχών χαραβεων (ταρτάνες) 1.000-1.200 χανταρεών.
Στίς ταρτάνες αυτές θά έπρεπε νά έπετραπεΕ η συμμετοχή ώς συνεδεοχτητών χαί σε "Ελ
ληνες πλούσεους έμπορους τής περιοχής.809
Δέν είναε γνωστό άν ού παραπάνω προτάσεες τού προξένου 'Αρτας έγιναν έπειτα
άπό σχετεχά δεαβήματα τών ‘Ελλήνων εμπόρων ή. τουλάχιστο τών προστατευόμενων τής Γαλ
λίας. ’Αναμφίβολα όμως, θά μπορούσαν νά έχουν εύεργετεχές έπεπτώσεες γεά τή γαλλεχή
ναυτελία, γεατί θά έστρεφαν πρός αυτήν τόν χύρεο όγχο τών έλληνεχών φορτώσεων. Πέρα
Μ
από αυτό, η ευσήγηση του Boulle, είτε όφεελόταν στη δυχή του άποκλευστεχα πρωτοβουλία
είτε υπαγορεύτηκε άπό τούς ενδιαφερόμενους "Ελληνες εμπόρους, φανερώνει, σαφώς τόν
ύπαρξη σημαντεχών έλληνεχών κεφαλαίων σέ έπενδυτεχό άδεέξοδο.610 "Αν λοεπόν τό γαλλεχό υπουργείο των Ναυτεχων επίτρεπε τό συμπλοεοχτησία των 'Ελλήνων κεφαλαεούχων σε
γαλλεχα χαρόβεα, μέ εύνοίχούς ορούς, τό χεφόλαεα αυτό δέν θό<στρέφονταν, η τουλόχεστο θό αργούσαν ακόμη νό στραφοΌν, στό ναυπήγηση χαραβεών χαί τη δημεουργία έλληνεκοΌ έμπορεχοϋ στόλου στήν έξεταζόμενη περεοχή.
*Η εύσηγηση τοΰ προξένου τή,ς "Αρτας θεωρήθηκε σωστή χαί έγενε αποδεκτή από
τό γαλλεχό υπουργείο χαί τήν βασελεά. *0 τελευταίος αυτός, μέ τήν έπεστολή του τής
22.7.1740 (άπό Compiegne), γνωστοποεοΏσε στον πρόξενο τής "Αρτας ότε έπετρεπόταν
στούς " ’Αλβανούς" εμπόρους νό συμμετέχουν χατα τ<5 1/4, τό ανώτερο, στήν πλοεοχτησεα
γαλλεχών χαραβων χωρητεχότητας χάτω τών 1,200 χανταρεών. 'Η αποδοχή τής εέσήγησης
τοΐ» προξένου Boulle, στό^740, χαί ή σχετεκή απόφαση τοΌ γαλλεχοΌ υπουργείου τών Ναυτεκών, η οποία, άς σημεεωθεΕ, παραβίαζε τή ρητή δεόταξη τοϊ) 1 7 2 7 , δένουν τό με'τρο
της σημασίας πού είχε η περεοχή τής "Αρτας γεό τή γαλλεχή ναυτελία, χαθώς χαί τής
δυναμεχότητας του ντόπεου έμπορεχοΌ στοεχείου, 'Ωστόσο, δ πόλεμος γεό τήν αύστρεαχή
δεαδο'χή πού ξέσπασε στό μεταξύ φαένεταε πώς άποθόρρυνε τούς "Ελληνες εμπόρους τής
"Αρτας καί τών Γεαννίνων νό άξεοποεήσουν τήν εϋχαερία πού τούς προσφερόταν.
Ετό 1742, τό πλοεόρεα τών Βενετών χαί τών 'Ελλήνων εξακολουθούσαν να μεταφέ-
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στή Βενετύα τά μεταξύ καύ αλλα εμπορεύματα άπά τήν περυοχή τής Ναύπακτού, δ

ιού, κατά τάν Γάλλο πράξενο, ή σημαύα τ?ΐς πατρύδας του ήταν

έντελ&ς. άγνωστη.612

Κατά τη δυάρχευα του πολέμου γυά την αύστρυαχή δυαδοχή (1740-1748), τά έλληνυχά κα
ράβια ευνοήθηκαν, σέ σχέση μέ τά γαλλυχά, στύς μεταφορές τον» προξενείου τής"Αρτας.613
Τώρα

δμως δέν πράχευταυ γυά πλουάρυα η γυά μεμονωμένες περυπτώσευς* ή γαλλυχή ναυ-

τυλία εχευ πυά νά άντυμετωπίσευ έναν δυναμυχύ καί ύπολογίσυμο έμπορυχο στύλο: τοΕ
Μεσολογγίου.61*4 Πρύν άχύμη τελευώσευ δ πύλεμος, άπύ τά 1746 χυάλας, δ πράξενος τής
"Αρτας θεωρούσε Απαραίτητη τη λήψη δραστυχών μέτρων, γι,ά νά ξαναχερδύσευ η ναυτυλία

*

τΤις πατρίδας του τύ χαμένο έδαφος.615 Καί γυ'αύτά δέν ήταν αρκετά η εύρήνη μονο. Ού
"Ελληνες έμπορου της Μεσσήνης, της"Αρτας καί των Γυαννίνων, γυά νά πευστοΌν νά φορ
τώνουν καί πάλυ στά γαλλυά καράβυα μέ τά τέλος τοΕ πολέμου, έπρεπε φυσυχά νά έχουν
καί τά ανάλογα κίνητρα. Ττί φορά αυτά ώστάσο η γαλλυχά ναυτυλία είχε νά άντυμενωπίσευ έναν πυά σημαντυχά αντίπαλο. Ού Γυαννυωτες καί ου 1Αρτυνοί έμπορου, έχτάς ρπά
καθαρά εθνυχούς λύγους, είχαν χάθε συμφέρον νά χρησυμοπουοΈν τά μεσολογγίτυκα καρά
βυα, γυατί πλήρωναν χαμηλάτερα ναΕλα καί δέν έπυβαρύνονταν μέ προξενυκά.616
*Εχτάς άπο τά μεσολογγίτυκα, τά γαλλυχά ναυτυλύα ανταγωνίζονταν καί τά καρά
βυα πού ού "Ελληνες έμπορου είχαν άρχίσευ νά ναυπηγοΈν στά βενετυκά ναυπηγεία της
Πρέβεζας. Τά καράβυα αυτά είχαν μυχρά χωρητυχοτητα,άλλά ήταν κατάλληλα γυά την άχτοπλουα της περυοχής.617 Γυά νά άντυμετωπίσευ την κατάσταση πού είχε δημυουργηθεΕ, δ
πράξενος Boulle έφερε άπύ τη Μασσαλία δύο ταρτανες καί παράλληλα μείωσε στο κατώτερο
δυνατύ τίς τυμές των ναύλων. Ετοχος των μέτρων ήταν νά προσελκυστοΕν καί πάλυ ου "Ελ
ληνες φορτωτές, δπως καύ πρύν άπύ τάν πύλεμο.6^ 6 Ιϊαρύλα αυτά, δ Γάλλος χαπ. Rouy έμευνε τρεΕς δλύχληρους μήνες στην "Αρτα, μέχρυ

νά βρεΕ φορτίο.6^19

"Οπως άναφέρθηκε καί πυά πάνω (στά Β'μέρος), βασυχά πλεονέκτημα των 'Ελλήνων
έμπάρων στον άνταγωνυσμο τους μέ τούς Γάλλους ήταν ού συμπατρυωτες τους προξένου
δυαφορων εύρωπαϋκων αολων· Ου "Ελληνες αυτού πράξενου, εκτάς άπά τά δτυ ήταν ου υδυου υχανού καύ πλούσυου έμπορου καί επηρέαζαν, μέ δυάφορους τράπους, έναν ευρύ κύ
κλο συμπατρυωτων τους έμπάρων, συχνά έμφανύζονταυ καύ ώς υδυοχτΤιτες η συνυδυοκτητες
καραβυων* τά καράβυα αυτά έπλεαν μέ τουρχυκή η αύστρυαχή σημαύα, καθώς χαύ μέ σημαΕες
δυαφάρων υταλυκων πάλεων-κρατΕ>ν.620
Κάτω άπύ την πύεση. των πραγμάτων, δ πρύζενος Boulle Αναγκάστηκε6

νά έπανέλ-

θευ^ δέκα χρύνυα άργάτερα, στύς γνωστές προτάσευς του τοΕ 1740 γυά συμπλουοχτησύα
των 'Ελλήνων. Τά φορά αύτή εύσηγούνταν έπυπλέον νά δυευρυνθεΰ τάσο τύ δροο τής'χωρητυχύτητας των καραβυων δσο χαύ τύ ποσοστά συνυδυοκτησύας, πού θά έπυτρεπάταν στούς
ντύπυους έμπάρους. Κατά τήν άποψη τοΟ Γάλλου προξένου, τά δρυα αυτά έπρεπε τουλάχυστο νά δυπλασυαστοΰν. Ου/Λ>έες εύσηγήσευς τοΕ Boulle δυαμορφώθηκαν, δπως ομολογεί δ
ίδυος, έπευτα άπά τύς επαφές πού είχε μέ Αρκετούς έμπύρους άπο τά Γυάννενα καύ τήν
"Αρτα, ού δποΕου άπέρρυψαν πρύτααη τοΕ Γάλλου προξένου νά αγοράσουν τά 1/4 άπο δυά
γαλλυκά καράβυα, έτουμα νά ναυλωθούν γυά τή Μεσσήνη. *0 λάγος της άρνησης ήταν άχρυβως τά περυορυσμένα περυθώρυα τής χωρητυκάτητας τίδν καραβυων χαύ τοΌ ποσοστού συνυδυοχτησύας, πού δέν αποτελούσαν σημαντυχά κύνητρα.622 *Η νέα εύσήγηση δέν φαύνεταυ
/

-206έγινε δεκτή. Οί ντόπιοι κεφαλαιούχοι συνέχισαν νά αγοράζουν καράβια μέ σημαία
διαφόρων ιταλικών πόλεων καί νά τά δρομολογούν κυρίως στή γραμμή "Αρτας-Μεσσήνης.623
Μέ τη λήξη τής δεκαετίας του 1750, τά μεσολογγίτικα καράβια δέσποζαν σχεδάν
εξ ολοκλήρου στή ναυσιπλοΐα τής περιοχής.

"0 Boulle, στα δυά τελευταία χρόνια τής

προξενείας του (1762-1763), φαίνεται, πώς είχε έγκαταλείψει κάθε προσπάθεια γιά τήν
αναβίωση της γαλλικής ναυτικής παρουσίας στήν περιοχή τής "Αρτας. "Αποβλέπει τώρα
στ<5 νά αποκομίσει κάποιο προσωπικό δφελος, μεσολαβώντας γιά τή μεταφορά φορτίων ξυλείας στή Γαλλία μέ καράβια του Μεσολογγίου. Πάντως είναι σίγουρο, δτι ώς τά καλο
καίρι τοί 1762 δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ακόμη τά μεσολογγίτικα καράβια στή μεταφορά
ξυλείας από την "Αρτα στήν Τουλόν. "Αν ώστάαο κρίνόταν σκάπιμο νά χρησιμοποιηθούν,
δ Γάλλος πρόξενος ήταν πρόθυμος νά μεσολαβήσει.6214 Την έπομενη χρονιά (1763), ό Boul
le αναγκάζεται πλέον νά ομολογήσει δτι ή έλληνική ναυτιλία έλεγχε τήν ακτοπλοΐα τής
περιοχής τού προξενείου του. Οί "Ελληνες έμποροι, οι οποίοι διακινούσαν τόν μεγαλύ
τερο δγκο των εμπορευμάτων στήν περιοχή, τά προτιμούσαν από τά καράβια κάθε αλ^ης ε
θνικότητας. Κατά τη γνώμη του ,προξένου τής"Αρτας, η κατάσταση αύτή ήταν δύσκολο νά
αλλάξει, παρόλο πού τά παραπάνω καράβια εγκυμονούσαν -σοβαρούς κινδύνους γιά τή δη
μόσια υγεία, έξαιτίας τού πλημμελή υγειονομικού ελέγχου καί των αντίστοιχων πιστοποι
ητικών πού χορηγούσαν εύκολα οί βενετικές αρχές τής Λευκάδας.625

χ0 επταετής πόλεμος είχε εύνοήσει σημαντικά τή ναυτιλία τού Μεσολογγίου.626
Οί κουρσάροι των εμπόλεμων δέν τής προξένησαν σοβαρές ζημιές, γιατί τήν προστάτευαν
οί πολεμικοί στόλοι των χριστιανών πριγκίπων πού είχαν φιλικές σχέσεις μέ τήν Πύλη£27
"Ετσι τά μεσολογγίτιακ καοάβια, καί γενικά δσα είχαν τουρκική σημαία, εύκολα ασφαλί
ζονταν στή Βενετία μέ 1,5-2%, προσφέροντας μέ του τρόπο αυτό τίς περισσότερες έγγυήσεις στους φορτωτές.*Ακόμη, δσοι ναύλωναν καράβια μέ τουρκική σημαία πλήρωναν‘ύόνο
*

ρυά φορά προξενικό, έυω τά γαλλν,κά κλήρωναν δυπλό: στον πρόξενο καό στόν πασά. 'Αν
σ*όλα αυτά προστεθοΐιν καό τά φητνότερα ναΌλα, εύκολα αντιλαμβάνεται, κανεός γΐ,ατό τά
μεσολογγότι,κα καράβυα είχαν γιίνει, άσυναγώνυστα.628
Θεωρω περιττό νά έπεκταθω στήν έξε'ταση τοΐ) γαλλο-ελληνυκοΌ ναυτι,κοΰ ανταγω
νισμοί· στήν εξεταζόμενη έδώ περιοχή πε'ρα από τήν δεκαετόα τοΐ) 1760.

*0 ρόλος των

■μετεπευτα δυεθνΏν γεγονότων καό κυρόως h. σημασόα τήε συνθήκης του ΚμουτσοΟκ ΚαΌναρτζη
(1774)629 έχουν τονιστεί. *Η έλληνιή ναυτιλία στήν περιοχή τού προξενείου "Αρτας ά κολουθεί βέβαια τή γενικότερη ανάπτυξη.
2. "Αγγλοι
"Εκτός από τά καράβια των ντόπιων έμπόρων, τά δποία ταξίδευαν μέ τουρκική η
μέ άλλες σημαίες, ή-γαλλική ναυτιλία δέν είχε νά αντιμετωπίσει άλλον σοβαρόν ανταγω
νιστή στην περιοχή τής ."^ρτας, Οί "Αγγλοι δέν φαίνεται νά ένδιαφέρθηκαν αμεσα639 γιά
τή ναυτιλία τής περιοχής.63^ Σέ πολλές περιπτώσεις βέβαια, οί Γάλλοι έμποροι στις
διάφορες σκάλες της ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προτιμούσαν νά φορτώνουν τό σιτάρι,
πού προοριζόταν γιά τήν πατρίδα τους,σέ εγγλέζικα καράβια, τά δποία πρόαφεραν χαμη
λότερους ναύλους.632 Στόν τομέα πού μάς ενδιαφέρει έδω, δηλ, τήν ακτοπλοΐα τής "Αρ
τας, δέν κάνουν καθόλου

τήν έμφάνισή τους εγγλέζικα καράβια."Εξαίρεση αποτελεί ή1

/
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τό βασίλευο τής Νεάπολης είχε υπαχθεί ατούς ’Ισπανούς καί η αύστρυαχή σημαία συναντυόταν δλα χαί πυό σπάνυα στά'ύταλυχά χαράβυα, είχαν έμφανυστεί στήν περυοχή τού προ
ξενείου "Αρτας χαράβυα τών Γενοβέζων, των Καταλανων καί των Μαγυορχίνων μέ άγγλυχή
σημαία· Ού "Αγγλου χορηγούσαν εΰχολα τά απαραίτητα ναυτυλυαχά έγγραφα στά χαράβυα
αυτά, τά όποια ναυλώνονταν ετσυ εΰχολα στά Γυβραλτάρ χαί ατά Μαόν. Πολλοί Γενοβέζου
μάλυστα ύψωναν τήν άγγλυχή σημαία, η δποία τούς επίτρεπε νά προσεγγίζουν στά ύταλυχά
λυμάνυα, χωρίς χάν νά είυαυ έφοδυασμένου μέ τά απαραίτητα έγγραφα.633 ’Η περίπτωση
πού άναφερευ δ Dubroca φαίνεταυ πώς δέν είχε συνέχευα. Δέν έπράχευτο παρά γυά μυά
εντελώς προσωρυνή εύχαυρία, τήν δποία £σπευσαν νά έχμεταλλευτοΌν χυρίως ου Γενοβέ
ζου.

-- .
3· Βενετοί χαί άλλου "Ιταλοί-Ραγουζαίου
*Από τήν άλλη μερυά, ου Βενετοί δέν είναυ πυά σέ θέση νά προβάλουν σοβαρά

έμπόδυα στη γαλλυχή ναυτυλία της "Αρτας.631* *0 άνταγωνυσμάς τους έχδηλώυεταυ β#συηά
μέ την προστασία πού προσέφεραν στούς εχθρούς των Γάλλων κουρσάρους χαί πευρατές.
’Επίσης ού Βενετοί δέν έχαναν εύχαυρία νά ζημυώσουν τά γαλλυκά χαράβυα, νά φερθούν
μέ σκληρά τρόπο στά πληρώματά τους ή ακόμη καί νά δυαδώσουν δτυ τά γαλλυχά χαράβυα
"ήτάν άχρηστα, γυά τη φωτυά".635 Ου ένέργευες αυτές των υπηκόων τής Γαληνότατης έντάσσονταυ στά γενυκότερα σχέδυά τους, νά εξαναγκάσουν δηλ. τούς Γάλλους νά έγκαταλείψουν την "Αρτα, οπότε οί Βενετου £λπυζαν δτυ θά έπαυρναν πάλυ τόν ελεγχο τοϋ εμ
πορίου στήν περυοχή. "Οπως δμως σημευώσαμε, η Βενετία δεν ήταν πυά σέ θέση νά έπυβάλευ τη θέλησή της.*Η αδυναμία της αυτή μεγαλώνευ δσο προχωρεί δ 18ος αύ.636 Στό
τελευταίο τέταρτο τοΌ αιώνα αύτοΰ ή Βενετία δέν είχε πυά τή δύναμη νά δυεκδυκήσευ
μέ έπυτυχία καί τό πυό ζωτυκά της συμφέροντα. Στά 1778, η βενετυκή Γερουσία μέ*άυάταγμά της απαγόρευε στούς υπηκόους της νά αγοράζουν ξένα χαράβυα καί νά υψώνουν σ ’αύτά τή βενετυκή σημαία.637
Κάπως περυσσότερο άπευλήθηκαν τά γαλλυκά'ναυτυλυαχά συμφέροντα στήν "Αρτα
από τήν παρουσία χαραβυων τοΤ> Λυβόρνου χαί τής Ραγούζας, υδυαίτερα μετά τό πρώτο
μυσό τον) 18ου αύ.636 *Η προτίμηση πού £δευχναν ού "Ελληνες έμπορου πρός τά χαράβυα
αυτά ήταν σαφής, χυρίως μετά τήν άρνηση τοή προξένου Boulle νά έπυτρέψευ στά χαρά
βυα τής χώρας του νά έ^οδυάζονταυ μέ πυστοπουητυχά υγείας από τήν ϋρέβεζα.639 ’Ιδυαυτερα τά ραγουζαίυχα χαράβυα ακολουθούσαν τήν έξης ταχτυχή: Κατά τό ταξίδυ από ή
πρός τή Ραγούζα, άγχυροβολοήσαν στήν Κέρκυρά, από δπου έστελναν μήνυμα στούς Γυαννυωτες εμπόρους μέσω της Σαγυάδας. "Αν λουπόν υπήρχε φορτίο, έστω χαί μυχρό, αμέσως
χάπουο ραγουζαίυχο χαράβυ θά εχανε τήν έμφάνυσή του στήν περυοχή τής "Αρτας· "Ετσυ,
τά δυό-τρία γαλλυκά χαράβυα πού άσχολοΌνταν μέ τήν ακτοπλοΐα τής περυοχής πάντα συ
ναντούσαν χάπουο χαράβυ τής Ραγούζας νά φορτώνευ γυά τή Μεσσήνη

η άλλοι)·61*0 Ου έπυ-

τυχυες των ναυτυκων από τή δαλματυκή αυτή πόλη οφείλονταν χυρίως οτό γεγονός δτυ ού
πρόξενοί της ήταν "Ελληνες έμπορου. Γυά τόν λόγο αυτόν, θά μπορούσαμε νά εντάξουμε
τή δράση τους στόν άνταγωνυσμό τ*2>ν ‘Ελλήνων εμπόρων από τά Γυάννενα χαί τήν "Αρτα
πρός τά γαλλυκά συμφέροντα.

/
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Είναι λοιπόν βέβαιο, ότι ό σοβαρότερος ανταγωνιστής τής γαλλικής ναυτιλίας
στήν έξεταζόμενη περιοχή ίταν τα έλληνικά καράβια. Ού έμποροι άπό τήν'* "Αρτα καί τ<ί
Γιάννενα κατόρθωσαν τελικά, ιδίως κατά τήν περίοδο το\3 έπταετή πολέμου (1756-1763),
νά εκτοπίσουν τή γαλλική ναυτιλία άπό τήν ακτοπλοΐα της "Αρτας. Τή θέση των γαλλικών
καραβιών κατέλαβαν, άπό την άρχή κιόλας τοΐ» δεύτερου μισοή του 18ου at., τ<ί ελληνι

i

κής πλοεοχτησέας η συμπλοιοκτησίας χαράβεα μέ τουρκική σημαία (δπως τα μεσολογγίτι-
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χα) ή μέ σημαία διαφόρων ιταλικών πόλεων-χρατών.

ε) Τά ναυάγεα - Ή περίθαλψη των πληρωμάτων-Τά έκτακτα περεστατικά

£

’Ιδιαίτερο ένδεαφέρον παρουσιάζουν τά δεάφορα έκτακτα περιστατικά,' δπως τά
ναυάγεα γαλλεχων χαραβεων, θάνατοε καπετάνεων, ασθένειες καί υγειονομική περέθαλψη
των πληρωμάτων, καθώς καί περεπτώσεες παράβασης της σχετικής νομοθεσίας.

βΗ σημασία

των περιστατικών αυτών έγκειται στ<5ν τράπο τής αντιμετώπισής τους άπά τόν προξείνο,
καθώς καί ατό δτε παρέχουν στόν* μελετητή τήν ευκαιρία νά γνωρίσει δρεσμένες ίδιαίτερες συνθήκες της περιοχής. Τά πρώτο συμβάλλεε σχή διαχρίβωση της έκτασης των αρμο
διοτήτων καί της φύσης των καθηκόντων των Γάλλων προξένων "Αρτας* το δεύτερο βοήθα
στήν επισήμανση της ιδιαιτερότητας της περεοχης τοΐ» προξενείου πού μελετοΌμε.
Τά ναυάγεα γαλλεχων καραβιών στην εξεταζόμενη περιοχή/ίιταν συχνά. Τά πλήθος
των μικρών η μεγαλύτερων λιμανιών κατά μήκος των ακτών του προξενείου "Αρτας, άπά
τή Ναύπακτο ως τούς ‘Αγίους Σαράντα, πρόσφερε στά καράβια των Γάλλων ασφαλή καταφύ
για σέ περίπτωση ανάγκης. "Αλλωστε,.ού Γάλλοι καπετάνιοι στά μεγαλύτερο μέρος τους
fa αν καλοί γνωστές της τοπογραφίας τής περιοχές. *Η πρώτη περίπτωση γαλλικού ναυα
γίου άναφέρεται στά 1706. Πρόκειται γιά τά μπάρκο64·
1 τοή χαπ. Pierre Escot άπά νή
Μασσαλία. Τό γαλλικό αυτό μπάρκο βρισκόταν στό λιμάνι της Κόπραενας, μαζί μέ άλλα
έξι μικρά χεφαλλονίτιχα καράβια, οπότε, τή νύχτα της 8 προς 9 Μαρτίου 1706, ξέσπασε
σφοδρή θαλασσοταραχή, πού οφειλόταν σέ πρωτοφανή γιά τήν περιοχή βορειοανατολικό ά
νεμο. Τά πέντε από τά εξι κεφαλλονίτεκα βυθίστηκαν, ενώ τό έκτο, μαζί μέ τά γαλλικό
μπάρκο, προσάραζαν. Οι Τούρκοι, πού πάντα καραδοκούσαν γιά ενα τέτοιο ανέλπιστο
κέρδος, κατάσχεσαν τά δυό καράβια, τά κεφαλλονίτικο καί τό .γαλλικό, ύσχυριζόμενοι
δτε τούς ανήκαν. *0 πρόξενος G.Dubroca κατόρθωσε νά ξαναπάρει τά γαλλικό μπάρκο, τά
οποίο δέν είχε πάθει σοβαρές ζημιές καί έφυγε μέ φορτίο καπνοί). Τά κεφαλλονίτικο
κατάφερε νά άποπλεύσει άπό τήν Κόπραενα ένάμιση μήνα αργότερα.642
"Αλλη περίπτωση ναυαγίου γαλλικοί» καραβιού είναι γνωστή χάρη στίς ενέργειες
τοΌ J.Dubroca νά είσπράξει 200 πιάστρα, πού είχαν ξοδευτεί γιά τό ναυάγιο τοΐ) καπ.
Lion στήν περιοχή της Αυλώνας. Γιά τό ναυάγιο αυτό δέν γνωρίζομε πολλές λεπτομέρειες,
παρά μόνο οτι έγινε στά 1729 καί δτι έπρόκειτο γιά τόν πίγκο643 "St Joseph". Τό ΕΕΜ
μέ διάφορες προφάσεις προσπαθούσε νά άποφύγει τήν καταβολή τοΐ) παραπάνω ποσοΐ»

στον

πρόξενο, καί απαιτήθηκε η προσωπική παρέμβαση τοΐ) υπουργοί) de Maurepas,644
■Τό φθινόπωρο τοΐ) 1768, χάθηκε χοντά στήν'Γθάκη τά καράβι τοΐ» καπ.J.-B.Morel
άπά τά

St Tropez. Τό καράβι είχε ναυλωθεί στό Λιβόρνο άπό "Ελληνες εμπόρους τής

"Αρτας, δπου μετέφερε πλούσιο φορτίο, σέ εμπορεύματα καί σέ μετρητά, πού είχε πάρει
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-209^στ<5 Λυβόρνο, στή Μεσσήνη καί στή Μάλτα* στήν "Αρτα θά φόρτωνε καπότα μέ προορυσμό
ίταλυκά λυμάνυα. 'Η ζημυά άπό τό ναυάγυο ήταν σημαντυκή, τόσο γυά τούς ένδυαφεοόμενους εμπόρους τής'Αρτας δσο καί γυά τή φήμη τής γαλλυκής ναυτυλίας. ^ 0 πρόξενος Julien έκφράζευ τη λύπη του γυά τό γεγονός καί, τόν Δεκέμβρυο τοΌ 1768, δυατηρεΕ ακόμη
έλπίδες γυά την άνέλχυση τοΰι ναυαγίου. Mud τέτουα έπυτυχία θά ανόρθωνε τό γόητρο
τής γαλλυκής ναυτυλίας.Ου έλπίδες δμως τοΐι Γάλλου προξένου δυαψεύστηκαν* δχυ μόνο
δεν άνελκύστηκε τό ναυάγυο, άλλα καί δσο άπό τό φορτίο του δυασώθηκε λεηλατήθηκε
άπό τούς κατοίκους τής ’Ιθάκης.61+5
Τέλος, τόν χευμώνα τοΐ> 1769 δ Julien άναφέρευ τό ναυάγυο τοΌ καπ. JeanFran^ois Audias, άπό τήν πόλη

Hieres (περυοχή

Toulon). Τό γαλλυκό καράβυ είχε

φορτώσευ τυρυά στό Ναύπλυο γυά λογαρυασμό Μαλτέζων εμπόρων καυ είχε ναυαγησευ κουτά
στη Λευκάδα. *0 πρόξενος "Αρτας φρόντυσε νά περυσυλλεγεήυτό πλήρωμα καί ήδη τόν Νοέμβρυο τοή 1769 είχε κατορθώσευ νά έπαναπατρίσευ μερυκά άπό τά μέλη του.61*9
Περυσσότερο πολύπλοκα καί υπεύθυνα ήταν τά καθήκοντα τού Γάλλου προξένου σε
περίπτωση θανάτου κάπουου συμπςιτρυώτη του καπετάνυου. *0 πρόξενος επρεπε νά φροντίσευ δχυ

μόνο γυά τήν καταγραφή, τή φύλαξη καί τήν αποστολή στους κληρονόμους των

υπαρχόντων του καπετάνυου, άλλά άκόμη καί νά έπυστρέψευ τό καράβυ στή Γαλλία, δρίζοντας-κάπουον άπό τούς άξυωματυκούς του καραβυοΰ ώς προσωρυνό καπετάνυο. Τήν τακτυκή

αύτή ακολούθησε δ πρόξενος Boulle ατά 1740, δταν πέθανε στήν Κόπραυνα δ καπ. Andre
Guerre. Στήν περίπτωση μάλυστα αυτή δ Boulle άναγκάστηκε νά προβεΤ, σέ έντονες παραστάσευς πρός τό ΕΕΜ, γυά νά πευστοΒν οί υδυοκτήτες του χαραβυοή νά καταβάλουν δρυσμένα έξοδα.61*7
Ιϊολύ περισσότερες φροντίδες άπαυτήθηκαν άπό τόν ίδυο πρόξενο γυά την υπόθεση
Τής μυκρής ταρτάνας "St Gaetan” . *0 καπετάνυος τοΒ καραβυοΒ, δ Pierre Benans άπ<£ τή
*

Seine, είχε πεθάνευ στην "Αρτα στίς 15 f0KT.1747. ’Αξίζευ νά άναφερθοΰν ού περυπέτευες τοΌ καραβυοΌ, χαρακτηρυστυκές γυά τίς δυσκολίες πού άντυμετώπυζαν τά καοάβυα
τής έποχής, καί μάλυστα σέ καυρό πολέμου. Τό "St Gaetan" είχε ελθευ στήν "Αρτα άπό
την Τρίπολη τής Barbarie (Λυβύης), φορτωμένο μέ σκλάβους, ΪΙρίν άπό τό ταξυδυ, είχε
σταλεί στήν Τουλόν, στίς 5.3,1743, άλλά δέν είχε κατορθώσευ τό φτάσευ στον προορυσμό
του, γυατί δέν έβρυσκε κατάλληλο πλήρωμα έξαυτίας του πολέμου (τής αύστρυακής δυαδοχής, 1740-1748).

"Ετσυ έφτασε τελυκά στήν Κόπραυνα μέ πλήρωμα πέντε ξένους. Μετά

τόν θάνατο τοΌ καπ.Benans, τό καράβυ εγχαταλείφατιχε στήν τύχη του καί, παλαυό καθώς
Τίταν, έμενε μυσοβυθυσμένο στήν Κόπραυνα.βΟ Boulle υποχρεώθηκε νά τό ρυμουλκήσει, καί
νά τόνόδηγησευ κάτω άπό τό φρούρυο τής Πρέβεζας, στό λυμανάκυ του Βαθύ, γυά περυασότερη άσφάλευα.

1ΕκεΒ τό γαλλυκό καράβυ σύρθηκε στήν ξηρά καί δ πρόξενος Boulle προ-

σπαθίΟσε μάταυα νά βρεΰ αγοραστή. Δυό χρόνυα άργόχερα τό καράβυ καρασύρθηκε άπό τά
νερά καί βούλυαξε στά ρηχά.’Ο Boulle καί πάλυ προσπάθησε νά δυασώσευ δ,τυ μπορονισε
άπό τόν σκελετό του χαραβυοΌ. Γυά όλες τίς παραπάνω ένέργευές του ό πρόξενος τής*Αρτας επαυνέθηκε άπό τό ΕΕΜ, τό όπρυο μόλυς

στά 1750 κατόρθωσε νά έπυσημάνευ τούς

ενδυαφερόμενους κληρονόμους καί νά άπαλλάξευ τόν πρόξενο άιίό τήν ευθύνη·61*8
Γτίς 18.7.1772 είχε πεθάνευ στήν "Αρτα δ Γάλλος καπ.Daniel. Ό

Julien δρυσε

/

-2 1 0 -

t

κυβερνήτη τόν δεύτερο πλοίαρχο, pci τήν εντολή να δδηγήσευ τό χαράβυ χαί τό φορτίο
στήν Μεσσήνη, δπου θά μπορούσε νά βρεί άλλο φορτίο γυά τή Μασσαλία.**^ *0 υδυος πρό
ξενός αντιμετώπισε δύο χρόνυα αργότερα, στα 1774, μυά άλλη ανάλογη περίπτωση. Συγχεκρυμένα, στίς 27 Νοεμβρίου, είχε πνυγεί, καθώς ερχόταν μέ βάρκα άπό τήν Πρέβεζα στήν
Κόπραυνα, δ Espanet

άπό τή La Ciotat, καπετάνιος της πολάκας650 "La Fortune". *0

θάνατος του καπετάνιου δημυούργησε στον πρόξενο "Αρτας πολλά προβλήματα με τόν ναυ
λωτή τού καραβυού, έναν ’Εβραίο έμπορο του Λυβόρνου, δ οποίος κατε'στησε τόν Julien
υπεύθυνο γυά κάθε ενδεχόμενη ζημία του.’Ο Γάλλος πρόξενος αναγκάστηκε νά συγχαλέσευ
συνέλευση της παρουκίας, γυά νά άντυμετωπίσευ τό θέμα πού άνέκυψε.®5* ’Ακόμη» ένας
άλλο καπετάνυος άπό τή La Ciotat, τΤις ταρτάνας "Ste Genevieve", είχε σκοτωθεί σε
συμπλοκή στο Μεσολόγγυ. 'Η γαλλυκή ταρτάνα είχε ναυλωθεί στή Μασσαλία, γυά νά πάρευ
συτάρυ άπό τήν Πάτρα. *0 πρόξενος Julien έπυφόρτυσε τόν άντυπρόσωπό του στό Μεσο
λόγγι# νά δυεξαγάγευ τίς σχετυκές άνακρίσευς καί, παράλληλα, άνέθεσε στόν δεύτερο
*
πλοίαρχο τή δυακυβέρνηση τού σκάφους.®52
’Εκτός άπό τίς περυπτώσευς πού σημειώσαμε πυό πάνω, οΰ πρόξενου τής "Αρτας
είχαν νά άντυμετωπίσουν τό δύσκολο πρόβλημα τής ύγευονομυχής περίθαλψης των συμπατρυωτών τους ναυτυκών. ’Αναφέραμε ήδη σέ προηγούμενα κεφάλαυα τίς δυσκολίες πού δη
μιουργούσαν στούς Γάλλους της "Αρτας τό άνθυγυευνό κλίμα τής περυοχής καί ου συχνές
έπυδημίες. Τά προβλήματα αυτά παρουσυάζονταν δξύτερα γυά τά πληρώματα των γαλλυχων
καραβυων, έξαυτίας καί των ΰδυαίτερων συνθηκών δυαβίωσης καί εργασίας. 'Η μαρτυρία
τού προξένου J.Dubroca είναυ στό σημείο αυτό αποκαλυπτική, δσο καί

τραγυκή. Τά γαλ-

λυκά καράβυα πού έφταναν στό προξενείο "Αρτας, συνήθως μυκρής χωρητυκότητας καί μέ
ολυγομελή πληρώματα, δέν είχαν γυατρούς. "Ετσυ, τό παραμυκρό κρούσμα έπυδημίας 6τ
παυρνε γρήγορα μεγάλες δυαστάσευς καί άπευλούσε τή ζωή ολόκληρου τού πληρώματος.Ίδυαίτερα στήν περυοχή τού προξενείου "Αρτας, ού πυθανότητες έπυδημίας μεγάλωναν κα
τά τή δυάρκευα τού χευμώνα.’Από τήν άλλη μερυά, σπάνυα υπήρχαν εκεί γυατροί, ύκανοί
νά άντυμετωπίσουν σοβαρά περυστατυχά.
"Ετσυ ου πρόξενου τής "Αρτας

βρέθηκαν πολλές φορές στήν ανάγκη νά περυθάλ-

ψουν στην προξενυκή κατουχία συμπατριώτες τους ναυτυκούς, καί μάλυστα γυά μεγάλο
χρονυκό δυάστημα. Γυά παράδευγμα, δ καπ. Andre Denis Jauffres άπό τή

La Ciotat

εμευνε άρρωστος στήν "Αρτα πέντε ολόκληρους μήνες, στά 1765-1766.553 Παρόμουα ήταν
καί η περίπτωση τού καπ. Xavier Olivier fils άπό τό

St Tropez, δ δποίος παρέμευνε

άρρωστος στήν "Αρτα, ενώ τό καράβυ του συνέχυσε τό ταξύδυ. Στόν καπετάνυο αυτόν δ
πρόξενος Julien δάνευσε χαυ χρήματα (54 πυάστρα), γυά νά άντυμετωπίσευ τά έξοδα τής
νοσηλείας του.654
‘Ανάμεσα δμως στα^καθήκοντα τών Γάλλων προξένων δέν ήταν μόνο ή. παροχή δπουασδήποτε συνδρομής στούς συμπατρυώτες τους ναυτυκούς. Συχνά ού υδυου πρόξενου καλούν
ταν νά επυβάλουν πουνές η καί νά συλλάβουν χαπετάνυους καί μέλη τών πληρωμάτων γαλλυκών καραβυων, δταν οι τελευταίου παρέβαυναν τούς ?ΐανονυσμούς. Τέτουες παραβάσευς
ήταν

πυό συχνές στά πρώτα χρόνυα τής λευτουργίας τού προξενείου καί αφορούσαν κυ

ρίως άφίζευς χαραβυών πού δέν ήταν έψοδυαομένα μέ τά απαραίτητα έγγραφα,η δέν είχαν
/
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^φροντίσευ νά ανανεώσουν εγκαυρα τίς αδευές τους. Στίς περυπτώσευς αΰτές( έπρεπε vd
συλληφθούν οΐ παραβάτες καί vd άντυκατασταθούν μέ ανθρώπους τΤ\ε εμπιστοσύνης τού
προξε'νου, οΰ όποιου καί θά οδηγούσαν τό καράβι, αχόν προορυσμό του.655
’Ωστόσο δ πρόξενος είχε τόν εύχέρευα vd μό έφαρμόσευ αυστηρά τίς σχετυκές
δυαταγές, δταν δυαπίστωνε δτι» η παράβαση ήταν ανεξάρτητη άπό τό θέληση τού παραβά
τη.656 ’Ακόμη είχε τόν εξουσία νά έφοδυάζευ τούς συμπατρυώτες του καπετάνυους μέ
προσωρυνά ναυτυλυακά έγγραφα σε' έκτακτες περυστάσευς, δταν δηλ. τό γενυκότερο συμ
φέρον του προξενείου άπαυτούσε νά παραταθεί η παρουσία τού καραβυού έκεί, καί πε'ρα
από τίε ημερομηνίες πού δρυζε ή επίσημη όδευα των άρμόδυων άρχων τήε Μασσαλίαε· Τέ

τοια προσωρυνά ναυτυλυακά έγγραφα χορήγησε π.χ. ό πρόζενοε J.Dubroca στόν γνωστό
μαε καπ. Icard,657 καθώς καί ό Boulle στόν καπ.Carbonne1.658
Οΰ πρόξενου τής "Αρτας» δπως φυσυκά καί οΰ άλλου συνάδελφοί τους, δφει.λαν
ακόμη νά έπαγρυπνούν κάθε φορά πού θά λάβαυναν από τόν προυστάμενό τους υπουργό
έντολή

γυά τό σύλληψη κάπουου γαλλυκού καραβυού. Στην περίπτωση αυτό είχαν ΰπδχρέ-

ωση νά εΰδοπουησουν σχετυκά τούς ΰποπροξένους τους καί γενυκά καθέναν πού θά μπο
ρούσε νά συμβάλευ στόν έπυτυχία μυθις τέτουας αποστολής.659
Τέλος, θεωρούμε σκόπυμο νά παραθέσουμε έδω μυά μοναδυκη μαρτυρία, η έποία
άποδείχνευ τό ένδυαφέρον των Γάλλων της "Αρτας γυά την καλή λευτουργία των

βασυκων

τεχνυκων έργων, πού θά επίτρεπαν την άνετη καί άσφαλό προσέγγυση των καραβυων τους
στην περυοχό του προξενείου. ’Η. μαρτυρία εχευ ΰδυαυτερη σημασία, γυατί προέρχεταυ
από τίς αρχές του τελευταίου τετάρτου τού

18ου αΰ., έποχό δηλ. κατά την οποία είχε

έξασθενόσευ σημαντυκά ή γαλλυκό παρουσία στόν περυοχό. Συγκεκρυμένα, ό πρόξενος Julien, στά 1775, ένδυαφέρθηκε νά έπυσκευαστούν οΰ αποβάθρες στούς δύο δρμους, όπου
συνήθως προσέγγυζαν τά γαλλυκά καράβυα ίπροφανώς εννοεί τό λυμάνυ τής Κόπραυνας-) .Οΰ
αποβάθρες αυτές είχαν φθαρεί τόσο, ώστε τά καράβυα δέν μπορούσαν νά πλησυάσουν στη
στερυά καί τό πλήρωμα όταν υποχρεωμένο νά βαδίζευ μέσα στά νερά γυά την έκφόρτωση
η τόν φόρτωση τού καραβυού. ’Ο Julien λουπόν παρακάλεσε τόν Τούρκο δυουκητη νά φρον
τίσευ γυά τίς απαραίτητες έπυσκευές. *0 δυουκητός συμφώνησε, μέ τόν δρο νά συμμετάσχουν καί οΰ Γάλλου στη σχετυκό δαπάνη, πράγμα τό οποίο δέχτηκε καί ό Γάλλος πρό
ξενος.660

σε) Οΰ κουρσάρου καί οΰ πευρατές
"Ενα άπό τά σοβαρότερα προβλήματα πού είχε νά άντυμετωπίρευ ή γαλλυκή υαυτυλία της "Αρτας ήταν ή δράση στόν περυοχό των πευρατών καί των κουρσάρων.661 Σ ’δλη
τό δυάρκευα τού 18ου αΰ. δέν ελευψε ό κίνδυνος αυτός.662 Τόν τροφοδοτούσαν καί τόν
συντηρούσαν πάντα τόσο ό^ρφοδρόε άνταγωνυσμός τΒν δύο μεγάλων ναυτυκων δυνάμεων της
εποχής, της Γαλλίας καί τής ’Αγγλίας, δσο καί οΰ συχνοί καί μακροχρόνυου πόλεμου.
Κατά τό δυάρκευα μάλυστα των πολέμων έντείνεταυ η δράση των κουρσάρων, πού υπηρε
τούν κάπουον άπό τούς εμπόλεμους.
ϋρόθεσό μας έδω δέν είναυ νά μελετήσουμε τό δράσή των πευρατδν καί των κουρ
σάρων γενυκότερα στό Μεσόγευο καί εΰδυκότερα στόν ’Ανατολό. Οϋτε κάν στόν ’Αδρυατυ-
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*Vif καί στ<ί ’Idvto. Σκοπός μας είναι, νοί έκυσημόνουμε συγκεκριμένα γεγονότα, τοί AnoCa
σχετίζονται, μό τό γαλλι,κό ναυτι,λόα Ttli "Αρτας* μέ βόση τίς σχετυκός πληροφορίες, θό
*■ %

καταστεί δυνατά η ανάλυση καί ή έρευνα ιτών ίδεαίτερων προβλημάτων πού δημεούργησαν
στούς Γάλλους τοΌ προξενείου, στίς προξενιάς άρχές χαί τούς έμπύρους ή ναυτεχούς^,
οί πεερατές χαί οε χουρσάροε. Εεδεχύτερα, 0ά προσδεορίσουμε τήν έθνεχύτητα τών κουρ
σάρων χαί των πεερατών πού έδρασαν στήν περεοχή τοί) προξενείου "Αρτας* θά δεαχρίνουμε τίς περεύδους έξαρσης η άντίθετα ύποτονεσμοϋ τοΌ φαενομένου χαί θά έξηγήσουμε
τούς λύγους των δεαχυμάνσεων αυτών* θά έρευνήσουμε τή σχέση πού ύπάρχεε άνάμεσα στή
δράση των πεερατών χαί τών κουρσάρων χαί ατά γεωγραφεχή θέση τοή προξενείου

θά έ-

ξετάσουμε,τέλος, τύ πλέγμα τΈί>ν μέσων άμυνας τών Γάλλων τής "Αρτας χαί θά προσδεορίσουμε τήν άποτελεσματεχύτητα τών μέσων αύτών.
Πρίν άπύ τήν έγχατάσταση Γάλλου προξένου στήν "Αρτα, φαίνεται πώς δ κίνδυνος
άπύ τούς πεερατές χαί τούς κουρσάρους ήταν πεύ συχνές χαί πεύ άμεσος γεά τούς Γάλ
λους ναυτικούς* πού ταξίδευαν στήν περιοχή. *Η ίδρυση του γαλλικοί προξενείου στή
Σαγεάδα,τύ 1702, σύμφωνα μέ τήύ αναφορά τοΌ προξένου Β.Gamier, άπομάχρυνε τύν κίν
δυνο αύτύν, σέ

σημείο, χατά τήν υπερβολική έχτίμηση τοΌ προξένου, πού ή Σαγεάδα

νά άποτελεΐ τήν πεύ ασφαλή σκάλα τής *Ανατολές. 665 'Ο G a m i e r δυστυχώς δέν χάνει
λύγο γεά τά μέσα πού χρησιμοποίησε, ώστε νά επιτευχθεί τύ παραπάνω θεαματικά αποτέ
λεσμα. *Ωστύσο, άν δέν θεωρήσουμε πολύ υπερβολική τή μαρτυρία του, μποροίμε να υπο
θέσουμε δτε η άνάγχη προστασίας τής ναυτιλίας ήταν ένας άπύ τούς λύγους τής ίδρυσης
τοΌ προξενείου στήν *ερεοχή. Τύ πρύβλημα δέν είναι# ούτε άπλύ ούτε χωρίς σημασία.

Η

πεθανύτερη εξήγηση μπορεί νά άναζητηθεί σέ μεά προσωρινή έλάττωση τής δράσης των
κουρσάρων, σέ μεά αναδίπλωσή τους, θά λέγαρε, ένύψεε τοί) σημαντεχοΌ γεγονύτος τής
ίδρυσης προξενείου. "Αλλωστε, δέν άργησαν νά έπαναλάβουν τίς έπεχεερήσεες τους,,μέ
άποτέλεσμα τή σημαντική μείωση, άν δχε τήν παντελή έξαφάνεση, τής γαλλικής έμπορεκ*ής κίνησης.661*
Οί σχετικές μαρτυρίες τοΏ προσωρινοί) προξένου Pellissier δέν προσδιορίζουν
τήν εθνεχύτητα των κουρσάρων ούτε περελαμβάνουν άλλες λεπτομέρεεες.

Άναφέρονταε δ-

μως μέ σαφήνεεα στύ γεγονύς, δτε,άπύ τύν Αύγουστο τοΌ 170Η, οί κουρσάρου είχαν σταματήσεε τίς επιδρομές τους καί δτε έπρεπε τά γαλλεκά χαράβεα νά ξαναρχίσουν τύ έμπύρεύ τους. Άχύμη δ Pellissier χάνεε λύγο γεά ξαρμάτωμα των κουρσάρων, χωρίς παράλ
ληλα νά άποκαλύπτεε τήν πηγή, τής πληροφύρησής του ούτε νά μνημονεύεε τούς λύγους.665
*Απύ τίς πρώτες αυτές μαρτυρίες άντελαμβάνεταε κανείς τίς δυσκολίες πού άναχύπτουν
γεά τή μελέτη τοϋ προβλήματος. *Ωστύσο αύτές δέν είναε Αξεπέραστες καί η έρευνα τού
θέματος δέν καταντά ματαεοπονία.
1. "Ελληνες
■

Σέ προηγούμενες ενύτητες εξετάστηκε δ άνταγωνεσμύς τών Γάλλων τής

Αρτας μέ

τούς "Ελληνες, τύσο τούς ντόπεους υπηκόους τοΧ> σουλτάνου, δπο καί τούς κατοίκους τών
γεετονεκών νησεών, ύποκύους τής Βενετίας. Ετά πλαίσεα τοΤ) άνταγωνεσμοΌ αύτοΟ μπορού
με νά έντάξουμε τύσο τή συνδρομή τών 'Ελλήνων πρύς τούς έχθρούς τής Γαλλίας κουρσά
ρους καί πεερατές, δσο καί τήν πεερατεκή δράση τών ίδεων τών 'Ελλήνων.
/

-213Είναυ χαραχτηρι,στυχό, δτυ χατοί τήν πρώτη τρυαχονταετέα τού αύώνα δέν άναφέρονταυ παρόμουες ένέργευες των 'Ελλήνων.666 Κατα τήν εποχή αύτή, ή γαλλυχή ναυτυλύα,
καί γενικότερα ή γαλλική ουχονομυχή παρουσύα, είχε τόν άπόλυτο ςχεδόν ελεγχο τής
περιοχής. ’Από τήν άλλη μερυά, οΰ "Ελληνες δέν είχαν άποχτήσευ ακόμη τά μέσα, πού,
θά τούς έπέτρεπαν νά όρθώσουν τό ανάστημά τους ένάντυα σέ μυά τόσο {,σχυρή ναυτυχή
χαύ οΰχονομυχή δύναμη, όπως Τίταν ή Γαλλύα. ’Απεναντύας, οΰ έμπορου άπό τήν "Αρτα χαύ
τά Γυάννενα είχαν κάθε συμφέρον νά ταξυδεύουν ανενόχλητα τά γαλλυχά καράβυα, γυατέ
αυτά χυρύως χρησυμοπουούσαν γυά τό έμπόρυό τους μέ τά γευτονυχά ΰταλυχά λυμάνυα.Στά
1714 μάλυστα, δταν ακόμη δέν είχε χαλά-χαλά τελευώσευ ό πόλεμος γυά τήν ΰσπανυχή
δυαδοχή, οί "Ελληνες έμπορου τον) προξενείου "Αρτας χρησυμοπουούσαν σχεδόν άποχλευστυχά χαράβυα με γαλλυχή σημαύα, τή μόνη πού ϊ»ταν σέ θέση νά τούς έγγυηθεύ άπέναντυ
στούς'Ισπανούς κουρσάρους ή σ ’έχείνους μέ ΰσπανυχή σημαέα. Τήν εποχή αυτή, δέ:;α τέτουα κουρσάρυκα καράβυα λεηλατούσαν κάθε μή γαλλυχό μέ εμπορεύματα τών υπηκόων τού
*
σουλτάνου.667
■*
Μετά τό τέλος της πρώτης αυτής τριακονταετίας, καί συγκεκριμένα άπό τ<5 1734,
είναι συχνές οί, αναφορές των Γάλλων προξένων "Αρτας σχετικά μέ τήν εχθρική δραστη
ριότητα των 'Ελλήνων υπηκόων της Βενετίας. Στήν άρχή ή δραστηριότητα αυτή περιορι
ζόταν στήν κάλυψη καί τήν παροχή βοήθειας πρός τούς πειρατές, οί* δποΕοι, άσχετα από
τήν εθνικότητά τους,έβρισκαν καταφύγιο καί προστασία στή Ζάκυνθο, τήν Κεφαλλονιά
καί τή Λευκάδα.668 Τήν Εδι,α εποχή επίσης οί, "Ελληνες των νησιών προσφέρουν τή βοήθείά τους στούς κουρσάρους των εχθρών τής Γαλλίας, κατά τόν πόλεμο για τή διαδοχή
τής ΙΙολωνίας (1733-1738). *Η περίπτωση συνιστδ σαφώς εχθρική ενέργεια

πρός τή Γαλ

λία καί αναγκάζει* τόν πρόξενο J.Dubroca νά, υποβάλει παράπονα πρός τόν γενικό προνοη•»
τή της Κέρκυρας. *Η απάντηση τού τελευταίου αυτού καί οί υποσχέσεις του γιά τιμωρία
των υπεύθυνων δέν άλλαξαν καθόλου τήν κατάσταση.669
'Ανακύπτει, λοιπόν έδώ τό ζήτημα τής στάσης τα>ν βενετικών αρχών άπέναντυ στή
δραστηρυότητα αυτή των 'Ελλήνων υπηκόων τους.

Γνώριζαν δηλ. οί Βενετοί τήν κατάσταση

καί άν ναί, είχε τήν ανοχή η τήν ύποστήρυξή τους καί ως πουό βαθμό; Κατ’άρχή, δέν
μπορεΕ κανείς νά άρνηθεΕ πώς οί Βενετοί γνώρυζαν δτυ οί ''Ελληνες υπήκοοί τους βοη
θούσαν τούς πευρατές καί τούς κουρσάρους των εχθρών τής Γαλλίας, Δέ μπορούμε σέ καμυά περίπτωση νά υποστηρίζομε δτυ οί Βενετοί προνοητες των νησιών αγνοούσαν ένα τόσο
σημαντυκό δσο καί φανερό γεγονός. ’Αλλά καί άν ακόμη αυτό συνέβαυνε στην αρχή, οί
παραστάσευς τού Γάλλου προξένου "Αρτας πού άναφέραμε δέν μας αφήνουν περυθώρυα άμφιβολίας. Σίγουρα λουπόν ου βενετυκές αρχές των νησυων τού ’Ιονίου γνώρυζαν τίς ένέργευες των κατοίκων πρός δφελος των άντυπάλων τής Γαλλίας. Παρόλα αυτά, δέν φαίνεται,
νά έλαβαν συγκεκρυμένα μ^τρα γυά νά τίς εμποδίσουν. Θά μπορούσε ίσως νά υποστηρίξει
κανείς δτυ δέν ήταν σέ θέση νά άντυμετωπίσουν τήν κατάσταση. Μυά τέτουα υπόθεση ό
μως προσκρούευ στό γεγονός της μαρκόχρονης βενετικής παρουσίας στά νηαυά, των ισχυ
ρών φρουρίων καί τών άλλων οχυρωματικών έργων, τών φρουρών, των καλά εξοπλισμένων
γαλερδν πού δέν είχαν πάψευ νά ναυλοχούν στήν Κέρκυρα καί τά άλλα νησυά.

'Η μόνη

λογική εξήγηση είναι δτυ οί Βενετοί δέν ήθελαν νά έπέμβουν καί νά αλλάξουν τήν κα/

-2m^τάσταση πού είχε δημυουργήσευ η δραστηρυότητα των'Ελλήνων υπηκόων τους.
"Οπως δυαπυστώσαμε χαί πυό πάνω, ού Βενετοί έβλεπαν τούς Γάλλους σάν παρεί>»
σαχτους έχει δπου ου υδυου ήταν ου άδυαφυλονίχητου κυρίαρχου. Oju προσπάθευές τους
πάντα είχαν στόχο νά αναγκάσουν τούς Γάλλους νά έγχαταλείψουν τήν περυοχή, ύδυαίτερα μετά τή συνθήκη του Πασσάροβυτς (1718), οπότε τό *Ιόνυο απόκτησε μεγαλύτερη σημα
σία γυά τούς Βευετούς. Στά πλαυσυα αύτά πρέπευ νά ένταχθεύ καί ή στάση τ?ις Βενετίας
άπέναντυ στην έχθρυχή πρός τή Γαλλία δραστηρυότητα των 'Ελλήνων υπηκόων της. "Οσο
γυά τίς ΰποσχεσευς τοι> γενυκού προνοητή τής Κέρκυρας πρός τόν πρόξενο τής "Αρτας,
στόχο είχαν νά συγχαλύψουν τίς πραγματυχες προθεσευς τής Βενετίας. ’Από δσα άναφέρ-

{

θηκαν, γίνεταυ φανερό δτυ η έχθρυχή στάση των ’Επτανήσυων άπε'ναντυ στούς Γάλλους
της "Αρτας είχε οπωσδήποτε τήν ανοχή καί τή συωπηρή ύποστήρυξπ τδν Βενετων. "Αλλωστε
αυτό θά φανεί πυό καθαρά λίγο αργότερα, δταν θά εκδηλωθούν ου πευρατυκες ένέργευες
των υδυων των

νησυωτων ένάντυα στά γαλλυκά καράβυα.67®

*Η πρώτη παρόμουα ένεργευα συνέβη, τήν ανουξη του 1737 (πυθανότατα τόν* Ά πρίλυο), κοντά στή Ζάκυνθο. Τότε, μυά φελούκα μέ καπετάνυο τόν Γυάννή Νερολύτη (Jean
Nerolita) από τήν Κέρκυρα, με πλτϊρωμα

χαμυά τρυανταρυά άντρες από τή Ζάκυνθο, τήν

Κεφαλλονυά καί τή Λευκάδα, έπυτέθηκε αυφνυδυαστυκά στον πίγχο f,St Joseph"
L.Andibert από τή Μασσαλία.

τού χαπ.

"Ας σημευωθεΧ ακόμη, δτυ δ Κερκυραύος πευρατής είχεν ή

δη καταδυχαστεί στό παρελθόν γυά παρόμουες ένέργευες. Ού έμπευρου λουπόν ’Επτανήσυου πευρατές λεηλάτησαν τό γαλλυκό καράβυ καί τό έγκατέλευψαν στήν *Ιθάκη μέ τόν
καπετάνυο του πληγωμένο.67-1 Ου δυαμαρτυρίες τού Dubroca πρός τόν γενυχό προνοητή
τής Κέρκυρας δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα, παρόλες τίς ύποσχέσευς δτυ ού πευρατές
θά χαταδυωχτοΰν καί θά άποδοθεύ δυχαυοσύνη.
*
1t
Τρία χρόνυα αργότερα, στά 1740, μυά γαλλυχή κορβέττα672 λεηλατήθηκε από-* τούς
"Ελληνες τού ’ίονίου. Τή φορά αυτή ού πευρατές ήταν από τήν 'Ιθάκη (Petite Cephalonie) χαί τό γαλλυκό καράβυ είχε καπετάνυο τόν Jean Patot από τή Μασσαλία. Αύαός, α
μέσως μετά τό έπευσόδυο κατευθύνθηκε στό Μεσολόγγυ, δπου έδωσε κατάθεση στον εκεί
υποπρόξενο A.Jullien. *0 Patot έφτασε στήν "Αρτα τόν ’Ιούλυο τού 1740 καί σκόπευε
νά μεταβεΰ στήν Κέρκυρα, γυά νά ζητήσευ δυχαυοσύνη από τούς Βενετούς* ήταν άποφασυσμένος μάλυστα νά φτάσευ ώς τήν ύδυα τή Βενετία. Πάντως, ούτε χαί τή φορά .αυτή δέν
φαίνεταυ νά ύχανοπουήθηκαν ού Γάλλου*67’
Τά παραπάνω δύο περυστατυκά., παρόλο πού μόνο αύτά αναφέρουν ού πρόξενου τής
"Αρτας, δέν πρέπευ νά είναυ καί τά μοναδυκά. Τίποτε δέν πείθευ δτυ μεταβλήθηκε··η
πολυτυχή των Βενετων χαί έπομένως καί ή στάση των 'Ελλήνων υπηκόων τους πρός τούς
Γάλλους. 'Απεναντίας, δσο προχωρεί ό αύώνας καί μεγαλώνευ ή ναυτυκή δύναμη των 'Ελ
λήνων (υπηκόων των Βενετω^ ή τού σουλτάνου), τόσο ή στάση αυτή γίνεταυ περυσσότερο
έχθρυχή. Κατά τόν επταετή πόλεμο, γυά παράδευγμα, τά νερά τού 'ίονίου είχαν γεμίσευ
κυρυολεκτυκά από κουρσάρους καί πευρατές, πού καθυστούσαν αδύνατη κάθε δραστηρυότητα,
έμπορυχή ή ναυτυκή, των Γάλλων τής "Αρτας.67^ ’Αλλά καί μετά τόν πόλεμο αυτόν, ού
"Ελληνες νησυωτες δέν έπαψαν τίς κευρατυκές τους ένέργευες* Ζαχυνθυνοί καί Κεφαλλουίτες λήστεψαν, στά 1770, τό καράβυ τού χαπ· G.Bertrand, τό δπούο μετέφερε τούς Γάλ'

ι.41
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λους έμπάρους τής Πάτρας μέ τά υπάρχοντά τους, δταν οΰ τελευταίου αυτοί έσπευδαν νά
άπομαχρυνθούν άπ<5 τά επίκεντρο τής έπανάστασης.675 Τάν ΰδυα χρονυά (1770), "Ελληνες
κουρσάρου χτύπησαν ενα γαλλυκά χαράβυ κοντά στάν Κέρκυρα χαί σχάτωσαν δλο τά πλάρωμα
έχτάς άπά εναν άρρωστο ναύτη. Τά φορά αυτά οΰ Βενετοί εστευλαν βοάθευα χαί κατάρθωσαν

νά δυασώσουν τά χαράβυ καί τά φορτίο του.878
Είναυ λουπάν φανερά πώς η πευρατεύα η η κούρσα ?\ταν, τάν έποχά αυτά, γυά τούς'ί

"Ελληνες μυά πολύ προσοδοφάρα έπυχείρηση.877 'Ιδυαίτερο ένδυαφε'ρον, στά σημείο αύτά,
παρουσυάζευ η μαρτυρία τού Γάλλου προξένου στά Βενετία Le Blond de la Motte. Αύτάς,

1

μέ έπυστολά του πράς τά ΕΕΜ στά 1.8.1778, άνε'φερε δτυ αρκετού "Ελληνες έμπορου τής

i

Τεργέστης είχαν άγοράσευ ενα μεγάλο αύστρυακά χαράβυ, μέ σχοπά νά τά αρματώσουν χρυ- &
φά χαί νά τά μετατρέψουν σέ χουρσάρυχο, μέ πεδίο δράσης τά παράλυα της Πελοποννάσου
χαί τά νησυά του *Αρχυπελάγους. Στά χαράβυ θά ύψωνάταν ή άγγλυκά σημαία, αν τά έπέτρεπε 6 "Αγγλος βασυλυάς* αν δχυ, τά χαράβυ εύκολα θά μπορούσε νά μετατραπεΰ σέ πευρατυχά.678

\

'Ωστάσο, ή δραστηρυάτητα τ&ν'Ελλάνων ύπηχάων της άρχίζευ νά ανησυχεί χαί τάν
ίδυα τά Γαληνάτατη, ή οποία δυαπύστωνε δτυ η κατάσταση ξέφευγε άπά τάν ελεγχά της.
#Απά τάν άλλη μερυά, ου ένέργευες τ&ν προξένων της Γαλλίας στά Βενετία καί στά Ζά
κυνθο πείθουν τους Βενετούς δτυ δέν είχαν πυά συμφέρον νά υποστηρίζουν τούς κουρσά
ρους καί τούς πευρατές, ου όποΰου δέν θά αργούσαν νά στραφούν καί .εναντίον τους.*Ετσυ η στάση της Βενετίας μεταβάλλεταυ προς δφελος των Γάλλων. Μυά πρώτη ένδευξη τής
μεταβολής αυτής υπήρξε η επέμβαση των Βενετδν υπέρ τού γαλλυχού χαραβυού πού σημευώσαμε πυά πάνω.
Τάν ίδυα εποχή οΰ ρωσοτουρχυχοί πάλεμου τείνουν νά μεταβάλουν τάν ΰσορροπία
δυνάμεων στην περυοχά καί νά ένυσχύσουν σημαντυκά.τά θέση των 'Ελλάνων.679 "Η*Κατά
σταση αυτά, δπως άταν φυσυχο, ανησυχεί τάσο τούς Γάλλους δσο καί τούς Βενετούς καί
δυευρύνευ τά περυθώρυα γυά μυά προσέγγυση καί συνεργασία των δύο παραδοσυαχων αντί
παλων αυτών δυνάμεων, τουλάχυστο στον τομέα τής άντυμετώπυσης άπά χουνού ένάς νέου
άπευλητυχού έχθρού: τής ναυτυχης παρουσίας των 'Ελλήνων στά 'Ιάνυο καί τής ενίσχυσης
της άπά τάν ΰσχυρά ρωσυχά παράγοντα. Στά πλαίσυα τής συνεργασίας αυτής μπορούμε νά
εντάξουμε καί τάν έπυτυχία πού σημείωσε δ γνωστές Γάλλος ,πράξενος Ζακύνθου Andre
Grasset de Saint Sauveur, στά 1782, δταν έπευcc τίς βενετυχές άρχές τού νησυού νά
μά έπυτρέψουν τάν προσάρμυση ένάς χουρσάρυχου μέ άγγλυχη σημαία. *0 St Sauveur μάλυστα κατόρθωσε νά άποδείξευ δτυ έπράκευτο γυά καθαρά πευρατυχά χαράβυ, έφοδυασμένο
καί μέ εγγλέζυχο χαί μέ μαλτέςυκο πασαπάρτυ.680 'Απά.τάν πλευρά του τά ΕΕΜ δέν άργη
σε νά έπυσημάνευ τάν κίνδυνο γυά τά. γαλλυκά ναυτυλία της Μεσογείου άπά τά κουρσάρυκα μέ ρωσυκά σημαία, "£βλεπε σάν πολύ πυθανά τά ενδεχόμενό νά έπωφεληθούν άπά τάν
εύχαυρία οΰ Ζακυνθυνοιί, οΰ 'Αλβανοί καί οΰ Σκλαβούνου πευρατές, γυ'αύτά καί εΰσηγηθηκε τάν άμεση λήψη μέτρων γυά τάν προστασία τής γαλλυκής ναυτυλίας.681
2. "Αγγλου
Παράλο πού όλάχληρος δ 18ος αΰ. χαλύπτεταυ άπά τάν άνταγωνυσμά των "Αγγλων
χαί τίόν Γάλλων χαί στάν πρρυοχά τής Μεσογείου, ώστάσο h παρουσία "Αγγλων κουρσάρων
στά ’Ιάνυο υπήρξε πολύ περυορυσμε'νη καί μάνο σε' περυάδους κρίσης. Τά φαυνάμενο βέβαυα

/

it
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δέν είναι, ανεξήγητο. *Η άγγλυκή πολυτυκή ενδυαφεράταν βασυκά γυά τήν εξασφάλυση τοΰ
θαλάσσυου δρόμου πρίς τίς ’Ινδίες, πού βέβαυα δέν άπευλοΰνταν ίδυαίτερα άπά τή γαλλυκή παρουσία στά ’Ιόνυο. "Αλλωστε, δπως μδς δύθηκε ή εύκαυρία νά. έπυσημάνουμε καί
στα προηγούμενα, τά άγγλυκά συμφέροντα στήν περυοχή του προξενείου τής"Αρτας οΰτε^
αμεσα ούτε ζωτυκά ήταν. Στά πεδίο τής παρενόχλησης καί τής συνεχοΰς φθοράς τοΰ γαλλυκοΰ έμπορίου καί της ναυτυλίας, οί "Αγγλου περυορίζονταν νά ένυσχύουν τούς άνταγωνύστες της Γαλλίας σέ τοπυκά έπίπεδο (κυρίως τοΰ "Ελληνες).682

^

’Αγγλυκύ κουρσάρυκα, χωρίς να είναυ σύγουρο πώς κυ αυτά/ήταν άλλης εθνυκότητας μέ άγγλυκή σημαία, έμφανίζονταυ στά ‘Ιάνυο γυά πρώτη φορά, άπ'δσο τουλάχυστο
μ$ς πληροφορούν ου Γάλλου πρόξενου τής"Αρτας, τήν έποχή τοΰ πολέμου γυά τήν αύστρυακή δυαδοχή (1740-1748). Φαίνεταυ μάλυστα πώς ή δράση τους ήταν άρκετά έπυζήμυα γυά
τή γαλλυκή ναυτυλία τής "Αρτας, τουλάχυστο στα πρώτα χρύνυα τοΰ πολέμου. Αύτ<5 Μας
άφήνευ να υποθέσουμε επυστολή τοΰ Boulle,688 ]\ί τήν δποία δ Γάλλος πρόξενος έκφράζευ
»

*

ίδυαίτερη χαρά, γυατί δεν ύπάρχευ στήν περυοχή του κανένας "Αγγλος κουρσάρος.

·»

Φυσυκά τά γαλλυκά καράβυα πού εφευγαν φορτωμένα άπ<5 την περυοχή τοΰ προξενείου
"Αρτας δεν είχαν νά άντυμετωπίσουν μόνο τόν κίνδυνο άπά τούς κουρσάρους καί πευρατές πού δροΰσαν στό 1Ιόνυο. Ου "Αγγλου ήλεγχαν, τήν εποχή αυτή, τούς θαλάσσυους δρό
μους καί πρέπευ νά ήταν πολύ συχνές οί αρπαγές γαλλυκων καραβυων, τά δποΕα εφευγαν
άπά τήν "Αρτα γυά τή Μασσαλία ή τά ίταλυκά λυμάνυα. Μυά ερευνά στήν αλληλογραφία
των Γάλλων προξένων της ’Ιταλίας θά αποκάλυπτε πολλά τέτουα περυοτατυκά. Γμάπαράδευγμα, αναφέρουμε την κατάσταση γαλλυκΏν πλοίων πού είχαν συλληφθεΰ άπά τούς "Αγ
γλους, κατά τούς πρώτους έπτά μήνες τοΰ 1744, τήν δποία συνέταξε ό Γάλλος πρόξενός
στό Cagliari της Σαρδηνίας Pierre Paget, τήν 1.8.1744.6811 Στήν κατάσταση αυτή καταχωρίζεταυ δτυ στίς 13.5.1744 συνελήφθη άπά τούς "Αγγλους ο πάγκος "St Honnore-1^Vainqueur" τοΰ καπ.Pierre Grasset άπά τά

Cassis, πού είχε φορτώσευ στήν "Αρτα γυά

τή Μασσαλία. Τά έπευσάδυο συνέβη στά ύψος της Bastia στήν Κορσυκή.

*Κ δράση των "Αγγλων έντείνεταυ μετά τά 1746. Τή φορά αυτή δμως πρόκευταυ
γυά καθαρά πολεμυκές*ένέργευες, στίς δποΰες παίρνουν μέρος μονάδες τοΰ άγγλυκοΰ ναυτυκοΰ. Δυο τέτουες φρεγάτες είχαν συλλάβευ τά καράβυα τα>ν Γάλλων καπετάνυων Beranger
καί Pascal, τά 1746.686 Καί τήν επόμενη χρονυά (1747), μάλλον άγγλυκά πολεμυκό θά
είχε συλλάβευ τά καράβυ τοϋ καπ.Pierre Monnier, πού είχε φορτώσευ στήν "Αρτα συτάρυ
γυά τή Μασσαλία, καί τά οδήγησε στά Port Mahon.686
Καθαρά κουρσάρυκη δράση των "Αγγλων παρατηρεΰταυ κατά τά πρΏτα χράνυα ,τοΰ
επταετή πολέμου (1756-1763). Τά κύρυο πεδίο τής δράσης αυτής ήταν τά Αυγαΰο

ωστόσο

ου φήμες γυά τάν παρουσία έγγλέζυκων κουρσάρυκων είχαν άρνητυκά αποτελέσματα καί
γυά τή γαλλυκή ναυτυλία'^ής "Αρτας.687 Συχνά δμως οί περυπολίες των "Αγγλων έφταναν
καί μέχρυ τά δυτυκά παράλυα τής Πελοποννήσου, δπου συναντοΰσαν γαλλυκά έμπορυκά σκά
φη, τά οποία είχαν άποπλεύσευ άπά τήν περυοχή τοΰ προξενείου μας. Στήν περίπτωση αυ
τή τά γαλλυκά καράβυα δύσκολα ξέφευγαν άπά τούς έμπευρους καί καλά οπλυσμένους

Αγ

γλους κουρσάρους.688 Οί περυπολίες τδν έγγλέζυκων κουρσάρυκων έφταναν μάλυστα καί
μέχρυ τίς άκτές τής Ζακύνθου, δπου είχαν τήν άνοχή, αν δχυ καί τή συμπαράσταση τ&ν
/
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**βενετυχων αρχών.699
’Από τό 1758 μέχρυ τό τέλος του πολέμου (1763) δέν άναφέρεταυ άπ<5 τόν πρόξε
νο "Αρτας η παρουσία χαύ ή δράση έγγλέζυχων χουρσάρυχων χαραβυών στήν περυοχή του.
θά ήταν άλλωστε περυττή» άφου κανένα γαλλυχό χαράβυ δέν φαυνόταν έχεΕ.699 Καί μέχρυ
τό τέλος της εποχής πού μας ένδυαφέρευ (1789), δέν έχομε μαρτυρίες γυά έγγλέζυχα
χουρσάρυχα στήν περυοχή το!) προξενείου "Αρτας. Σποραδυχές προσπάθευες γυά έξοπλυσμούς
εγγλέζΐ/χων χαραβυών στην ’Αγχόνα χαύ στην Τεργέστη, πολύ αργότερα, στα 1778, μέ σκο
πό τήν κούρσα στήν ’Αδρυατυκή, φαύνεταυ δτυ ναυάγησαν πρύν ακόμη χαλά-καλά έχδηλωθουν.691 "Αλλωστε, η 'Αγγλία άντυμετώπυζε σοβαρότερα προβλήματα σέ αλλα μέτωπα, ο
πού ήταν υποχρεωμένη νά σπεύσευ, γυά νά προστατεύσει# ζωτυκά της συμφέροντα.
3.’Από τό Δουλτσύνο
Περυσσότερο ένδυαφέρον, σέ τοπυκό έπύπεδο, παρουσυάζευ ή δράση των πευρατών
από τήν πόλη αυτή,692 ου δποϋου απασχόλησαν τούς προξένους τΤΐε "Αρτας σχεδόν ολόκλη
ρον τόν 18ον αύ.699 'Η δράση των μουσουλμάνων αυτών πευρατών δέν περυορυζόταν ένάντυα στά γαλλυκά καράβυα' στόχος τους ήταν όπουοδήποτε έμπορυκό χαράβυ.

"Ετου γύνον-

ταυ αφορμή γυά μυά κουνή άντυμετώπυση του προβλήματος από τούς Γάλλους καί τούς Βενετούς.694 Πρύν από τό Δεκέμβρυο κυόλας του 1712, Δουλτσυνυώτες πευρατές είχαν έπυτεθεΕ στή φελούκα ,fToX> προξένου τή£*Αλβαβύας"695 καύ συνέλαβαν τό πλήρωμά της, τό ό
ποιο οδήγησαν στό Δουλτσύνο. *Η απελευθέρωση του πληρώματος αύτοΌ στούχυσε στούς
Γάλλους 1.207 πυάστρα.696
'ΐδυαύτερο ένδυαφέρον γυά τή δράση των πευρατών από τό Δουλτσύνο παρουσυάζευ
ή έκθεση τοΌ G.Dubroca τοι> 1720.697 Εύμφωνα μέ θετυχές καύ εξακριβωμένες πληροφορύες
του Γάλλου προξένου, οΰ Δουλτσυνυώτες πευρατές δυέθεταν πέντε μεγάλα μπάρκα, χαμουφλαρυσμένα σέ έμπορυκά, αλλά £ξοπλυσμένα μέ πυροβόλα χαύ επανδρωμένα χαύ 60-80 *ανντρες τό καθένα. Σκοπός τους Ίγταν νά συλλαμβάνουν χρυστυανυχά καράβυα φυλυκά στόν
σουλτάνο, νά αρπάζουν τό φορτύο, νά εξοντώνουν τά πληρώματα χαύ νά καίνε

τά πλουα,

ώστε νά έμποδύζουν τήν άναγνώρυση χαύ τήν καταδύωξή τους. *0 Dubroca μάλυστα έβλεπε
σάν μόνη λύση νά καταδυωχτοΟν τά δουλτσυνυώτυκα πευρατυκά από τέσσερευς πύγχους των
10 χανονυών χαύ 150 άνδρων. "Ετσυ θά έπαναλαμβανόταν ή έπυτυχύα τοΌ πρεσβευτή στήν
Πύλη de Bonnac, δ δποΰος στό παρελθόν, μέ τή βοήθευα των Τούρκων, είχε κρεμάσει# δυο
όνομαστούς πευρατές άππ' τό Δουλτσύνο χαύ υποχρέωσε τούς δπόλουπους νά καταβάλουν
στόν πρόξενο του Δυρραχύου 5.000 τσεχύνυα ώς άποζημύωση. Φαύνεταυ όμως πώς τελυχά δέν
υιοθετήθηκε ή ευσηγηση του προξένου "Αρτας, γυατύ η δράση των Δουλτσυνυωτών συνεχύστηκε άμεύωτη. Στύς αρχές τοΌ 1724, οί πευρατές αυτού χτύπησαν ένα έγγλέζυχο πλοΕο,
ανάμεσα στά Κύθηρα χαύ στόν Ματαπά, έσφαξαν τά 12 μέλη τοΌ πληρώματος χαύ βύθυσαν
τό σκάφος. Μετά

επυτέθηχαν στήν Κεφαλλονυά, δπου π7ιραν πολλούς σκλάβους.696

Μετά τό 172Η χαύ γυά μυά δεκαπενταετύα, οί. Δουλτσυνυώτες δέν απασχόλησαν
τούς προξένους της "Αρτας. Είναι, h εποχή πού η γαλλυκή ναυτυλύα χυρυαρχεί στήν περυοχή* ίχανή νά άντυμετωπύσευ άποτελεσματυχά τούς πευρατές αυτούς. "Αλλωστε ού σύντονες
ένέργευες τοΌ Γάλλου πρεσβευτΤ* χαύ τοΟ προξένου "Αρτας πρός τύς τουρχυχές αρχές χαύ
ή ενεργοποίηση των τελευταίων αυτών περυόρυσαν τή δράση των πευρατών άπό τό Δουλτσύ
νο χαύ τούς ανάγκασαν νά μεταβληθοϋν σέ εύρηνυχούς εμπόρους. *Η π&ρατυχή τους δράση
/
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-218“*ζανάρχεσε,ωστόσο, μόλες βρήκαν τήν κατάλληλη εΰχαερία. Τήν πρώτη κεόλας χρονεά τοΰ
πολέμου της αύστρεαχής δεαδοχήδ (1740), ή κορβέττα τοΰ ίΐασσαλεώτη καπετάνιου Jean
Patot, πού πήγαενε από την Τεργέστη στήν ΙΙάτρα, χτυπήθηκε από Δουλτσενεωτες άνοεχτά
τΤις Ζακύνθου, στίς 7.4.1740. '0 πρόξενός Boulle εκενεβη άποτελεσματεχά" μέ τή βοήθεεα των τουρχεκων αρχών καί τοΰ Βενετοΰ προνοητη τής Πρέβεζας, συνέλαβε μερεκούς
Δουλτσενεωτες χαέ υποχρέωσε τούς άλλους νά ανταλλάξουν τά πλήρωμα τοΰ γαλλεκοΰ καραβεοΰ μέ τούς συμπατρεωτες τους.699 Παράλληλα, ό πρόξενος "Αρτας εεσηγήθηχε στον
πρεσβευτή τής Γαλλίας στην Πύλη νά πετύχεε μέ κάθε τρόπο σουλτανεκό φερμάνε, πού νά
άπαγορεύεε την είσοδο των Δουλτσενεωτών στόν ’Αμβρακεκό. Το θέμα ήταν σημαντεκο γεά
τά γαλλεκά συμφέροντα στήν περεοχή. "Αν οε πεερατές είχαν τήν εύχαερία νά φτάσουν
ώς τήν Κόπραενα, δπου κυρίως αγκυροβολούσαν τά γαλλεκά καράβεα, θά μπορούσαν άνετα
νά πλήττουν τούς Γάλλους εκεί, γεατί τά λεμάνε δεν δεεθετε καμεά προστασία.

'Από

τήν άλλη, ούτε οε Γάλλοε είχαν τή δύναμη νά άντεμετωπίσουν τούς πεερατές, γεατί τά
καράβεα τους ήταν μεκρά, μέ δλεγομελή πληρώματα χαύ πολύ ελαφρύ όπλεσμύ. "Αν λρεπόν
οε Δουλτσενεωτες άπομάκρυναν τά μεκρά αυτά καράβεα άπό τύ έμπύρεο τής περεοχης, τότε
πλήττονταν χαερεα τά γαλλεκά συμφέροντα, άφοΰ τά μεγαλύτερα καράβεα, πού θά ήταν σέ
θέση νά άντεμετωπίσουν τούς πεερατές, δέν μποροΰσαν νά μπουν στύν 'Αμβρακεχό έξαετίας τοΰ μεκροΰ βάθους στην είσοδο τοΰ κόλπου.700
Οε φύβοε τοΰ προξένου Boulle δέν ήταν καθόλου άβάσεμοε. Είχε εκδηλωθεί ήδη,
στίς 24.6.1740, έπίθεση των Δουλτσενεωτων σέ γαλλεκό πλοίο πού ναυλοχοΰσε στήν Κό
πραενα.701 'Επρόκεετυ γεά τή γαλλεκή ταρτάνα "Vierge de Misericorde" τοΰ καπ.ΗοηοΓβ
Mus. Οί πεερατές, παρά τήν αντίσταση τ£5ν Γάλλων, αεχμαλώτεσαν πέντε μέλη τοΰ πληρώ
ματος της γαλλεχης ταρτάνας, τά δποΰα απελευθέρωσε ό Boulle μέ. πολύ κόπο καί αρκετά
χρήματα.702 'Η έπετυχεα αυτή τοΰ προξένου τής "Αρτας δέν φαίνεταε νά άναχαίτεσε*%τή
δράση των Δουλτσενεωτων καί δ Boulle δέν παραλείπεε νά κάθεστε προσεκτεκούς τούς
Γάλλους καπετάνεους άπέναντε στον κίνδυνο από τούς πεερατές αυτούς, τόσο στήν άνοεχτή θάλασσα δσο καί στά λεμάνεα.703 *[ήν εδεα εποχή, η δράση των πεερατών άπό τό
Δουλτσίνο δέν περεορεζόταν μόνο ένάντεα στά γαλλεκά καράβεα. 'Αρκετά έπεκερδής
γε'αυτούς ήταν ακόμη η σύλληψη Γάλλων εμπόρων καί ναυτεκων, μέ σκοπό τήν καταβολή
λύτρων.704
Τενεχά ή δράση ίων Δουλτσενεωτων πεερατών δέν σταμάτησε σ'όλη τή δεάρκεεα
τοΰ 18ου αε. χαί ούτε περεορίστηκε, βέβαεα, στήν περεοχή τοΰ προξενείου "Αρτας ή
μόνο στούς Γάλλους. Καί τά παράλεα της Πελοποννήσου, εδεαίτερα τό λεμάνε των Πατρων,
δοχεμάστηχαν από τή δράση τους, εδεαίτερα στήν εποχή των 'Ορλωφεκων,άλλά καί οε Βενετοε πολλές φορές υπήρξαν θύματά τους.705 '0 εδεος 6 προξενεκός πράκτορας "Αρτας
Gallcigne είχε ϋποστεε επίθεση από δουλτσενεώτεκο πεερατεχό, δταν ερχόταν, στά 1776,
από τήν Πάτρα στήν "Αρτα, γεά νά άναλάβεε τά καθήχοντά του. Τό χαράβε πού τόν μετέ
φερε, γεά νά άποφύγεε τόν κίνδυνο, αναγκάστηκε νά καταφύγεε στή Λευκάδα.706
4. ’Από τή Σένεα
’Ανάλογη μέ τίου Δουλτσενεωτων, αλλά σέ μεχρότερη κλίμακα, ήταν καί ή δράση
των πεερατών ενός άλλου μεγάλου ληστοπεερατεχοΰ κε'ντρου τής εποχής, τής παραλεακη.ς
δαλματεχης πόλης της Σένεας.707 'Από τήν αρχή σχεδόν τής εγκατάστασής τους στήν Αρτα,

-219-

ol Γάλλομ δέχτηκαν τίς έπμθέσεμς τα>ν πεμρατδν αυτών. Συγκεκρμμένα, στίς 16.5.170*4,
πεμρατές τής Σένμας, μέ σημαία τού αύτοκράτορα τής Αυστρίας, χτύπησαν στ<5 λμμάνμ
τής Κόπραμνας τά μπάρκα "St Joseph" καί "St Antoine" των Γάλλων xaxTMathieu Ricard
χαί Louis Lieutaud.798

Τά πρώτα χρόνμα μάλμστα άπά τήν εγκατάστασή τους στήν'Αρτα,

φαίνεταμ πώς οί Γάλλομ είχαν νά άντμμετωπίσουν κυρίως τούς πεμρατές άπά τήν πάλη αύτή. 'Ετσμ ό πρόξενος G.Dubroca μέ μεγάλη άνακούφμση άναφέρεμ, στά 1705, δτμ 6 κόλπος
τής ’Αρτας δέν εχεμ πμά πεμρατές άπά τή Σένμα ή άλλους. Παρά τή δμαπίστωσή του αδτή, ό Γάλλος πρόξενος θεωρεί φράνμμο νά τούς άποφεύγεμ κανείς περνώντας άπά τά Μπονμφάτσμο καί τάν φάρο τής Μεσσήνης.709 Πραγματμκά, οί, πεμρατές τής Σένμας δέν άπασχάλησαν άπά τάτε καί γμά μμά τρμακονταετία τή γαλλμκή ναυτμλία τής 'Αρτας. Ό

λάγος,

αυτός πού άναφέρθηκε καί γμά τήν περμστολή τής δράσης των Δουλτσμνμωτών τήν ίδμα εποχή.
*Ή δράση τους έπαναλήφθηκε εντονότατη σΤά 173*4. Τάν *Απρίλμο τού έτους αυτού,
δυά κουρσάρμχα μπρμγκαντίνμα71° τής Σένμας, μέ 60 άντρες τά καθένα, είχαν φανεί στήν
Πρέβεζα* έχει πήραν προμήθευες καί τράβηξαν γμά τήν Πελοπόννησο. '0 πράκτορας μάλμστα του J.Duhroca στήν Πρέβεζα έμαθε πώς θά έρχονταν,καί άλλα οκτώ κουρσάρμκα.

*0

Γάλλος πράξενος βλέπεμ πολύ πμθανά έναν τέτομο κίνδυνο καί ζητά τήν άποστολή πολεμμχδν- πλοίων στήν περμοχή. Παράλληλα, είδοπομεΕ σχετμκά τούς συναδέλφους του στήν Πε
λοπόννησο καί τή Θεσσαλονίκη.7J1 "Οστάσο, τά υπουργείο Ναυτμχων δέν ΰλοπομεί τίς ΰποδείξεμς τού προξένου τής’Αρτας καί τά ΕΕΜ θεωρεί ΰπερβολμκούς τούς φάβους καί τίς
πληροφορίες του.712 'Αλλωστε ου πεμρατές αυτοί δέν φαένονταμ νά ένδμαφέρονταμ γμά
τά γαλλμχά καράβμα, άλλά περνούν άπά τήν περμοχή τού προξενείου τής'Αρτας μέ κατεύ
θυνση τήν Πελοπόννησο.
*Η μόνη είδηση γμά εχθρμκή ένέργεμα των πεμρατών τής Σένμας άφορδ τή Ζάκυνθο.
Τίς άκτές τού νησμού λεηλατούσαν, τά καλοχαίρμ τού 173*4, μερμκά τέτομα πεμρατμκά,
ένα άπά τά οποία μάλμστα συνέλαβε κάπομο καράβμ μέ τουρχμκή σημαία, πού είχε φορτώσεμ στήν Πάτρα μέ προορυσμά τή Μπαρμπαρμά.729 Αυτή είναμ καί η τελευταία είδηση των
προξένων τής 'Αρτας σχετμκά μέ τούς πεμρατές άπά τή Σένμα. Μετά τά 173*4, δέν ξαναγίνεταμ πμά λάγος γμ*αυτούς.
5. “Ολλανδοί καί άλλομ
Πολύ μμχράτερος ήταν δ κίνδυνος άπά 'Ολλανδούς πεμρατές, ίδμαίτερα στά πρώτα
χράνμα τής ζωής τού προξενείου μας. Πράκεμταμ βέβαμα γμά μεμονωμένες περμπτώσεμς
πεμρατμχών χαραβμων πού δρούσαν γμά λογαρμασμό τους η κουρσάρικων στήν υπηρεσία
τοό αύτοχράτορα τής Αυστρίας. Στήν πρώτη κατηγορία άνήχουν οί 'Ολλανδοί πού καταδί
ωξαν, χωρίς επμτυχία, τήν ταρτάνα τού χαπ.Dubois, στά τέλη τού 1702.71Ι> Παρόμομα εί
ναμ χαί ή περίπτωση τού ^αλλμχού καραβμού (navire715) "St Joseph et St Dominique"
τού xaK.Lazare Frangois Davin άπά τή Μασσαλία. Τά γαλλμχά καράβμ συνελήφθη άπά άλλανδμκά πεμρατμκά μέσα στά λμμάνμ τής Πάργας, χωρίς οί Εενετοί νά τά προστατέψουν716
καί δ χαπετάνμος του αναγκάστηκε νά χαταβάλεμ λύτρα.717 Στή δεύτερη κατηγορία, δηλ.
των 'Ολλανδών

κουρσάρων μέ αΰστρμακή σημαία, μπορούμε νά κατατάξουμε τά δλλανδμχά

καράβμ των 18 κανονμών καί 63 άντρών, τά δποίο εμφανίστηκε στή Ζάκυνθο στίς 22.11.
173*4. '0 πράξενος J.Duhroca έκφράζεμ καί πάλε τή βεβαμάτητα, όπως καί μέ τούς κουρ/
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Γάλλους καί εεδοποεεί σχετεκά τούς προξένους τής Ιϊελοποννήσου καί τής Θεσσαλονίκης?1®
*Η προξενεκή αλληλογραφία άπά τήν “Αρτα κάνεε ακόμη λύγο γεά την έμφάνεση
στίς άκτές τοΟ προξενείου η των γεετονεκων νηπίων πεερατων καί κουρσάρων της Σαβοεας
καί του Μονακό,719

της 'Ισπανίας,720

η άπά τή Μπαρμπαρνά.721 ΙΙρόκεεταε δμως γεά έν-

τελως μεμονωμένα έπεεσόδεα, τά οποία έντάσσονταε στή δράση δεαφορων πεεραταιν καί δχε
σέ ευρύτερες έπεχεερήσεες, πού θά στρέφονταν ένάντεα στό\έμπόρεο καί τή ναυτελία των
Γάλλων τϊις "Αρτας.
*Από τά παραπάνω εγενε φανερά, δτε η δράση των πεερατων καί τΕν κουρσάρων,
ύδεαίτερα των δεύτερων, έντείνεταε στά 1734 καί 1735. Τήν εποχή αυτά ft Ευρώπη συνταράσσεταε άπά τάν πάλεμο γεά τήν πολωνεκή δεαδοχή (1730-1738)* εδεαίτερα ft περεοχή
τον» προξενείου "Αρτας ύποφέρεε άπά τίς έπεχεερήσεες τοΌ γαλλο-αύστρεακοΰ πολέμου
(1733-1738) άπά τούς κουρσάρους μέ αύστρεακή σημαία.

\

6.*0 Μανέτας

Τήν εδεα εποχή (1734-350 τή γαλλεκή ναυτελία τής "Αρτας άπεελεί δ κουρσάρος
Μανέτας. Δέν γνωρίζομε πολλά πράγματα γε'αύτάν καί γεά τήν πεθανή δράση του σέ άλλες
περεοχές. Φαίνεταε πώς ήταν ελληνεκής καταγωγές, άπά τήν Τήνο, καί κυβερνούσε μεά γαλεάττα τα>ν 22 bancs,722 μέ αύστρεακή σημαία. Τά πλήρωμα τής κουρσάρεκης γαλεοτας
άποτελοϋσαν "Ελληνες άπά τή Ζάκυνθο, τήν Κεφαλλονεά καί τή Λευκάδα, ύπήκοοε της Βε
νετίας.723 Γνωρίζομε άκομη πώς ft οεκογένεεα τοΌ Μανέτα βρεσκάταν στή Βενετία καί πώς
δ εδεος ήταν Βενετάς υπήκοος,721* παρόλο πού δ γενεκάς προνοητήε τΤις Κέρκυρας άρνεόταν τά τελευταίο αύτό.725
Οε έπεχεερησεες τοί Μανέτα ένάντεα στά γαλλεκά καράβεα ήταν αρκετά έπετυχείς. Τό\ φθενόπωρο η τάν χεεμώνα τοΰ 1734 δ κουρσάρος αυτός είχε συλλάβεε στον**
golfe de Paillory720 τρία γαλλεκά καράβεα: τήν πολάκα τοΌ καπ.Claudel
λρν, τάν πίγκο τοΒ καπ.Joseph Gremet

άπά τήν πόλη Semary

άπά την Του-

καί τά βαεσώ727 του καπ-

Joseph Cache άπά τή Μασσαλία. Hpiv άπά τά "μέσα Δεκεμβρίου 1734, δ Μανέτας έφτασε
στήν Κεφαλλονεά μέ τά τρία γαλλεκά καράβεα. *0 εδεος εμεενε στά νησί γεά τον χεεμώ
να, κρατώντας τά δύο πρώτα, ένω το τρίτο καράβε τά έστεελε στή Ζάκυνθο.72® Τήν ανοεξη τοΌ 1735 δ Μανέτας έπανέλαβε τή δράση του* τή φορά αυτή συνέλαβε τήν πολάκα τοί
KaK.Claveljr, στά εδεο σιτμεΐο δπου είχε συλλάβεε τά αλλα τρία γαλλεκά καράβεα.729
Είναε φανερά δτε ft δράση τοή Μανέτα ένάντεα στή γαλλεκή ναυτελία κατευθυνάταν άπά τούς Βενετούς, οΐ όποίοε παρείχαν

στάν "Ελληνα κουρσάρο κάθε δεευκολυνση,

*0 Μανέτας δηλ. μπορούσε άνετα νά καταφύγεε, σε περίπτωση κενδύνου, σ*ενα άπά τά
νησεά τοΐ» ’ίονίου. ΤοΒ έπετρεπάταν επίσης νά πουλά εκεί τή λεία του, πλοία καί φορ
τία, ένω οε Βενετοί τής ,^έβεζας είχαν άπαγορέψεε σέ Γάλλο καπετάνεο νά κάνεε τά
ίδεο, μέ τήν πρόφαση τής ουδετερότητας. *Η στάση των Βενετων υποχρέωσε τάν πρόξενο
J.Dubroca νά δεαμαρτυρηθεί έντονα στάν γενεκό προνοητή τής Κέρκυρας P.Vendramin,
τάν δποεο κατηγόρησε γεά σαφή μεροληπτεκή στάση υπέρ τή£ Αυστρίας, *0 γενεκάς προνοητής, βέβαεα, άντέκρουσε τίς κατηγορίες καί δεαβεβαίωσε τάν Γάλλο πρόξενο δτε δέν
γνώρεζε τίς δεευκολύνσεες πού παρείχαν στάν Μανέτα οέ προνοητές τΒν νησεών.’Ακόμη δ
Vendramin άρνήθηκε κατηγορηματεκά δτε δ Μανέτας ήταν Βενετάς υπήκοος, παρόλο δτε

-221Λραδέχτηχε τό γεγονός τής διαμονής στή Βενετία τής οικογένειας τού Μανέτα, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι.δ κουρσάρος αυτός ήταν 'Οθωμανός υπήκοος. *0 γενικός προνοητής υποσχόταν επίσης ότι θά διατάζει τούς προνοητές των νησιών καί*της Πρέβεζας
νά τηρούν αύστηρή ουδετερότητα.730
Φυσικά δ Dubroca δε'ν έφησύχασε μέ τίς υποσχέσεις τού νβηάΓβπιίη.Είσηγηθηκε
στό ΕΕΜ νά εξοπλιστούν δυό μεγάλα καράβια (vaisseaux), πού θά περιπολοΰσαν άπο' τή
Σαπιέντσα μέχρι τήν Κέρκυρα καί θά προστάτευαν αποτελεσματικά τά γαλλικά καράβια
τής περιοχής.731 ’Ακόμη, δ πρόζενος τής 'Αρτας θεωρούσε σκόπιμο, οΐ καπετάνιοι των
δυο αυτών καραβιών νά είναι έμποροι, οί οποίοι θά γνώριζαν καλά τήν περιοχή. Τήν
εισήγησή του δ Dubroca τήν ανακοίνωσε καί στους Roux, τους οποίους καί παρακάλεσε
νά τήν υποστηρίξουν.732 Τό ΕΕΜ αρμάτωσε πραγματικά μία ταρτα'να,

μέ καπετάνιο τόν

d'Astour, ή οποία περιπολούσε στήν περιοχή* ή γαλλική αυτή ταρτάνα φαίνεται πώς
είχε καί μία επιτυχία, νά κάψει δηλ. τό καράβι του xax.Gache, τό οποίο είχε συλληφθεί καί εξοπλιστεί από τόν Μανέτα.733
Δέν γνωρίζομε άλλες λεπτομέρειες από τή δράση τού κουρσάρου αΰτοΰ. Οΐ Βενετοί τελικά, γιά κάποιον άγνωστο λόγο, τόν συνέλαβαν μαζί μέ τόν αδελφό του στήν
Κέρκυρα, πρίν από τίς 23.6.1735, καί μέ εντολή τού γενικού προνοητή τόν φυλάκισαν
στό λοιμοκαθαρτήριο του νησιού, μέ φρουρά 80 άντρων.73** Πάντως δέν ξαναγίνεται λό
γος γ ι ’αύτόν, μετά τό 1735.735
7. Μέτρα προστασίας
Οΐ πειρατές καί ιδιαίτερα οί κουρσάροι ήταν μιά μόνιμη απειλή γιά τή γαλλι
κή ναυτιλία στήν ’Ανατολή, καί πιό πολύ στίς μεγάλες καί πλούσιες σκάλες. 'Η. αντιμε
τώπιση τού κινδύνου αυτού απασχόλησε, δλόκληρον τόν 18ον αί., τόσο τό γαλλικό υπουρ
γείο Ναυτικών όσο καί τό

ΕΕΜ. 'Ετσι λήφθηκαν ορισμένα μέτρα προστασίας, τά όποίά
*

έντείνονταν σέ περιόδους κρίσης. Θεωρούμε περιττό νά κάνουμε λόγο γιά τά μέτρα αυ
τά, όσα αφορούσαν γενικά τό γαλλικό έμπόριο στήν ’Ανατολή, όπως γιά εξοπλισμούς
πλοίων, γιά τήν αυτοπροστασία των εμπορικών καραβιών, γιά τό δίκτυο παρακολούθησης
τών κινήσεων τών κουρσάρων καί γιά τήν έγκαιρη ειδοποίηση τών ένδιαφερόμενων.735 Νο
μίζομε ωστόσο ότι επιβάλλεται νά άναφερθοΰν έδώ τά σχετικά μέτρα, τά δποία λήφθηκαν
είτε μέ τήν εισήγηση τών προξένων τής 'Αρτας είτε σέ καθαρά.τοπικό έπίπεδο.
Συχνές ήταν οΐ προτάσεις τών προξένων μας γιά εξοπλισμό καί αποστολή σιήν
περιοχή καραβιών, πού θά καταδίωκαν τούς πειρατές καί τούς κουρσάρους.737 Ά π ό τίς
σχετικές ειδήσεις, αξίζει νά μνημονευτεί έκείνη τού 1734,738 ή δποία άναφέρεται

ψ

γενικότερα στήν γαλλο-αύστριακά ρτίζη χωρίς να περιορίζεται* μόνο στό πρόβλημα των
κουρσάρων. Προτείνει* λοιπόν ό J.Dubroca νά σταλοΐίν στην περιοχά δύο πολεμικά 'καρά
βια (φρεγάτες), τά όποΌα>(θά έκοβαν τίς αυστριακές επικοινωνίες Τεργέστηζ-Νεάπολης.
Παράλληλα, τά καράβια αύτά θά κατέστρεφαν τά κουρσάρικα άπό τά Σένια, τά οποία ττίν
ίδια έποχά, δπως τονίστηκε, έβλαπταν ιδιαίτερα τό γαλλικό έμπόριο της "Αδριατικης
καί τοΌ ’ίονίου.733
Περισσότερο ακόμη ενδιαφέρουν οί. προσπάθειες τδν προξένων τ?ις "Αρτας, οί, ό
ποιες απόβλεπαν νά υποχρεώσουν τούς Βενετούς τ&ν νησιών καί τ?\ς Πρέβεζας νά σέβονται
τίς συνθήκες τοΙ> Κάρλοβιτς (1699) καί αργότερα τοΟ Πασσάροβιτς (1738). Σύμφωνα μέ
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ρους των έμπάλεμωυ. Στά 1705, οΐ σχετικές προσπάθειες τού G.Dubroca ανάγκασαν τούς
Βενετούς τύς Πρέβεζας νά συλλάβουν κάποιο κουρσάρικο άπό τό Σένια.740 'Ωστόσο, στα
1734, μέ τόν γαλλο-αύστριακό ρόξη στα πλαίσια τού πολέμου γιά τόν πολωνική διαδοχή,
Π Βενετία άπέφευγε νά Εκτελέσει τίς συμβατικές της υποχρεώσεις. "Ετσι δ J.Dubroca
Ενεργού, ώστε νά πιεστούν οΐ Βενετοί άπά τούς Τούρκους, χωρίς καί νά φαίνεται δ ί
διος.741 "Αξιο ιδιαίτερης προσοχΤις είναι, ότι δ Γάλλος πρόξενος δέν διστάζει νά προ
τείνει στύν έκτακτο προνοητή Λευκάδας νά μή Επιτρέπεται η είσοδος στάν κάλπο ακόμη
καί στούς Γάλλους κουρσάρους* παράλληλα, μέ ενέργειες τού Dubroca, παρόμοιο αίτημα
υποβλήθηκε στόν ίδιο Βενετό άξιωματούχο καί άπά τάν πρόξενο τής Αυστρίας καί 'Ολλαν
δίας γιά τούς κουρσάρους των χωρων πού Εκπροσωπούσε.742
*0 J.Dubroca, δ όπούος γνώριζε τό στάση καί τόν πολίτικη της Βενετίας, καθώς
καί τίς διαθέσεις των προνοητων -καί των νησιωτών, πρότεινε ακόμη νά διοριστεί κ ά 
ποιο έμπιστο πρόσωπο ώς εκπρόσωπος τής Γαλλίας κοντά στόν γενικό προνοητό τΤις Κέρ
κυρας. "Ετσι, πίστευε δ Γάλλος πρόξενος, θά Εμποδίζονταν οΐ κουρσάροι νά ναυτολογούν
πληρώματα στά νησιά* ακόμη οΐ Βενετοί προνοητές δέν θά παρείχαν εύκολα άσυλο στούς
κουρσάρους, δταν γνώριζαν δτι η στάση τους θά άποκαλυπτόταν επίσημα.743 "Ομως καί η
εισήγηση αυτό του J.Dubroca

δέν εγινε αποδεκτό από τόν Maurepas, παρόλο πού, δπως

φαίνεται, είχε τόν ευνοϊκό'πρόταση τού ΕΕΜ.744
'Αρκετά αποτελεσματικό μέτρο προστασίας ήταν Επίσης ή έγκαιρη προειδοποίηση
•Των γαλλικών καραβιών γιά τόν παρουσία καί τά πιθανά σημεία δράσης των πειρατών η
Των κουρσάρων. Βέβαια τά τεχνικά μέσα ττις έποχΤΙς δέν βοηθούσαν καί πολύ στόν τομέα
αυτόν. Ωστόσο, χάρη στό πυκνό δίκτυο τΰν προξενικών άρχων καί των πρακτόρων της*
Γαλλίας (κυρίως προστατευόμενων), τό παραπάνω μέτρο άποδείχτηκε ικανοποιητικό.745
Τέλος, h αυτοπροστασία τών γαλλικών καραβιών άποδεικνυόταν πολλές φορές τό
αποτελεσματικότερο μέτρο. *0 J.Dubroca εΐσηγόθηκε στό ΕΕΜ, νά γίνουν συστάσεις προς
τούς Γάλλους καπετάνιους ώστε νά επιτίθενται πρώτοι746 καί νά αΐφνιδιάςουν τούς πει
ρατές, κυρίως δταν τούς συναντούσαν σέ ανοχύρωτα βενετικά λιμάνια, δπως τής Κεφαλλονιύς η των Παξων.747
-Η άποτελεσματικότητα τδν μέτρων πού εκτέθηκαν έδ2> μόνο έμμεσα μπορεί νά
σταθμιστεί. "Αν κρίνουμε από τό γενικότερη κίνηση τού εμπορίου καί τής ναυτιλίας
των Γάλλων τής"Αρτας, μπορούμε μέ αρκετό σιγουριά νά πούμε, δτι τά παραπάνω μέτρα
άπέδωσαν, εκτός από τόν περίοδο τού επταετή πολέμου, δπότε μηδενίζεται η σχετική
κίνηση.
*Ανακεφαλαιώνοντ^ς, διαπιστώνουμε πώς οΐ Γάλλοι της "Αρ;ας έπλάγησαν κυρίως
από τούς Αυστριακούς κουρσάρους, καθώς καί τούς κουρσάρους διαφόρων έθνικοτάτων μέ
αυστριακό σημαία, κατά τόν πόλεμο Γαλλίας-Αΰστρίας (1733-1738) καί ακόμη περισσότερο
κατά τόν έπταετό πόλεμο. Οι πειρατές δέν απασχόλησαν τό Εμπόριο καί τό ναυτιλία των
Γάλλων στόν εξεταζόμενη περιοχή. Οΐ τελευταίοι αύτοί άντίμετωπίζονταν μέ μεγαλύτερη
ευκολία. "Ολοι μαζί οΐ Ευρωπαίοι, ακόμη καί οΐ παραδοσιακοί εχθροί, δπως οΐ Γάλλοι
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>Λιί ot "Αγγλου, ένωναν τι'ε προσπάθειέε τους ενάντια στούε πειρατέε, άπύ τούε όποέουε
κινδύνευαν εξίσου, Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση *Ελλήνων πειρατών, πού κατέλαβαν
στίε 20.2.178*» ενα έγγλέςιχο μπριγχαντίνι. Γάλλοι καί Βενετοί ρίχτηκαν στήν καταδί
ωξή τους, μέ Αποτέλεσμα οί πειρατέε νά συλληφτοΌν σύντομα στή Ζάκυνθο καί νά τιμωρηθοΧιν χάρη χαί στίε ένέργείεε τοΌ έχεί Γάλλου προξένου Saint-Sauveur.7**8
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! ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
α) Εξσαγωγι,κά
Το έρπάρυο καέ ή ναυτι,λέα συναποτελοΌσαν $έ(5οι,α τάν κορμά τ3ν δραστηρυοτήτων τΰίν Γάλλων στά προξενείο τΤις 'Αρτος καέ συνι,στοΤισαν την ούκονομυ^ιί 'τους παρου
σία στον δυτι,κοελλαδι,κά χώρο. ’Ωστάσο, δέν έκάλυπταν καί όλο τά φάσμα τής γαλλι,κήε
παρουσίας στην περι,οχή. ’Απομένει, λουπάν νά έρευνηθοΌν καί ού άλλες δραστηροάτητες
των Γάλλων της "Αρτας καί νά προσδυορι,στεί η σημασία τους, ώστε νά δοθεί μυά δρυστι,κτί, κατά τά δυνατά, απάντηση στά έρώτημα ποά θέσαμε άπο τήν αρχή άκάμη τής εργασίας
μας: αν δηλ. μάνο οΐ,κονομυκοί λάγου οδήγησαν στην ίδρυση τοή γαλλι,κοή προξενείου
τής "Αρτας η άν καί άλλες έπυδυώξευς τής Γαλλίας συνέτει,ναν σ ’αυτή, έπι,δυώξει,ς'-μέ
πολύτοκη καί στρατηγική προοπτική· “Αν λουπών αποδειχτεί ότι καί ού επιδιώξεις αυ
τές

έπαιξαν τον ρόλο τους στήν ίδρυση καί τή διατήρηση του προξενείου, ή ανάλυση

των λουπών δραστηριοτήτων των Γάλλων της "Αρτας, καί ύδυαίτερα τών προξένων, θά δώ
σει»* πιστεύομε, τά στοιχεία πού απαιτούνται για τή στάθμιση τ?ις σημασίας καθενός
από τούς παράγοντες αυτούς.
’Οφείλω ακόμη εδώ νά προσθέσω, ότυ μέ τόν όρο "λοιπές δραστηριότητες" δέν
γίνεται καμυά προσπάθεια υποβιβασμού της σημασίας τους. Λόγου μεθοδολογυκοί οδήγη
σαν στήν επιλογή του τίτλου, καθώς καί h αντιδιαστολή των .δραστηριοτήτων αυτών από
τίς καθαρά ούκονομυκές.
Στό κεφάλαυο λοιπόν μέ τόν συμβατιό τίτλο "λοιπές δραστηριότητες" έρευντ^ονταυ: α) Ού προσπάθευες των προξένων γυά τόν περίθαλψη καί τόν έπαναπατρυσμό κυρίως
των Γάλλων λιποτακτών, στήν ένότητα μέ τόν τίτλο 1,λυποτάκτεςι!- β) Τά προβλήματα πού
θέτευ ή δυαβίβαση πρός τό κέντρο τών πάσης φύσεως πληροφοριών, καθώς καί η λήψη
των εντολών του κέντρου, στήν ένότητα μέ τόν τίτλο "ταχυδρομείο". γ) Τέλος, σέ μυά
τρίτη ενότητα μέ τίτλο "μετάδοση^πληροφορυων τοπικού καί γενικού ένδυαφέροντος"
σταχυολογούνται από τήν προξενική αλληλογραφία καί ταξινομούνται ού κάθε είδους πλη
ροφορίες, έκτος άπό τίς ούκονομυκές, τίς όποιες ού Γάλλου πρόξενου της "Αρτας συνέ
λεγαν καί δυαβΰβαζαν πρός τό γαλλυκό υπουργείο των Ναυτικών (.ή των ‘Εξωτερικών γυά
μυκρό δυάστημα: 1761-1766) καί πρός τό ΕΕΜ.

β) Ού λιποτάκτες
Μεγάλο μέρος

τήν αλληλογραφία τών Γάλλων προξένων της "Αρτας καλύπτουν

τά σχετυκά μέ τήν επισήμανση, τήν περυσυλλογή, τήν περίθαλψη καί τόν έπαναπατρυσμό
των συμπατριωτών τους πού λιποτακτούααν άπό τόν στρατό των Βενετων. *Ακόμη γίνεταυ
λόγος, σέ πολύ μικρότερη κλίμακα, γυά ιή σύλληψη καί αποστολή στή Γαλλία γυά όσους
λυποτακτοΰααν άπό τίς τάξεις τοΰ γαλλικού στρατού.
Καί πρώτα-πρώτα θά πρέπει νά προσδιοριστεί κατά τό δυνατό ό αριθμός των λι
ποτακτών

αυτών. *0 γραμματέας τού προξενείου καί προσωρινός πρόξενος P.Granier

-225'Τίάνευ λύγο, στά 1704, γυά τύ δυνατύτητα tot) προξενείου νά έπαναπατρίζευ κάθε χρύνο
700-800 στρατυωτες, ου δποΕου δυέφευγαν άπύ τούς Βενετούς.71+9 Κατά τά γνώμη μας, δ
άρυθμύς αύτύς είναυ ύπερβολυκύς* όφείλεταυ είτε σέ εσφαλμένη εκτίμηση του Granier
είτε σε σκύπυμο ύπερτονυσμύ, μέ εύνύητους σκοπούς, τΰ>ν σχετυκων δυνατοτήτων του προ
ξενείου. Νομίζομε δτυ περυσσύτερο πλησυάζευ στην πραγματυκύτητα η αναφορά τοϋ προσωρυνοΰ προξένου Pellissier, πού κάνευ λύγο γυά 125 λυποτάκτες κατά τύ έτος 1703.750
Πυύ συγκεκρυμένη εϊναυ μυά αναφορά τοΌ ίδυου προξένου, στίς 25.9.1704, σύμφωνα μέ
την οποία, στύ δυάστημα άπύ 1.8.1703 μέχρυ 18.8.1704, έπαναπατρίστηκαν 100 Γάλλου
στρατυωτες, ού οποίου είχαν δυαφύγευ άπύ τύν στρατύ τ?ις Γαληνύτατης.751 'Ο πρύξενος
G.Dubroca άνέφερε επίσης, στά 1714, δτυ άπύ την αφυξά του στάν "Αρτα (1705) μέχρυ
τύτε είχε βοηθάσευ περυσσδτερους άπύ 1.000 λυποτάκτες.752 *Αν δ άρυθμύς αυτός άφοροιϊσε άποκλευστυκά Γάλλους, μάλλον θά ίταν ύπερβολυκύς. Νομίζομε δμως δτυ άνταποκρυνεταυ στά πράγματα, γυατί δ G.Dubroca συναρυθμεΐ έδω καί τούς ξένους πού περυέθαλψε,
γυατί ίταν χρυστυανοί.
Μέ βάση τίς σχετυκές άναφορές των προξένων καί τίς ευδυκές καταστάσευς, μποροΌμε μέ συγουρυά νά πούμε δτυ κατά τάν πρώτη δεκαετία τού 18ου αύ. έπαναπατρίστηκαν
άπύ τήν "Αρτα 369 Γάλλου, πού είχαν λυποτακτήσευ άπύ τύν στρατύ η τίς γαλέρες των
Βενέτων. Τά έπύμενα τρυάντα περίπου χρύνυα δέν γίνεταυ καθύλου λύγος γυά αποστολή
λυποτακτων, έκτος άπύ τύ 1714.753 Ετή δεκαπενταετία 1739-1755 δ πρύξενος Boulle εί
χε έπυβυβάσευ σέ δυάφορα γαλλυκά καράβυα 115 λυποτάκτες συνολυκά. Τέλος, γίνεταυ λογος γυά έναν λυποτάκ^η στά 1763,754

έναν στά 1768,755

καί άλλους 39 στά χρύνυα

1770-1777.756
Στό δυάστημα λουπύν τΤις λευτουργίας του προξενείου, ου Γάλλου πρύξενου τϊις
"Αρτας έπαναπάτρυσαν συνολυκά 555 συμπατρυωτες του στρατυωτες, ου όποιου είχαν ‘δυαφύγει, άπύ τούς Βενετούς. Νομύζομε, ωστύσο, δτυ πολύ περυσσοΐερου χρυστυανού δυαφύρων έθνυκοτήτων έφταναν στύ προξενείο τΤΙε "Αρτας γυμνού καύ πευνασμένου, ταλαιπω
ρημένου καύ άρρωστου, γυά νά ζητήσουν καταφύγυο καύ προστασύα άπο τον έκπρύσωπο τού
"χρυστυανυκύτατουύ Γάλλου βασυλυά. Ή

πολυτυκή δμως της Γαλλύας συχνά άλλαζε στύ

θέμα αύτύ. "Οπως θα δούμε, τά συμφέροντά της άλλοτε επέβαλλαν τη χρησυμοπούηση των
άτυχων αυτών, Γάλλων καύ ξένων, άλλοτε μύνο των Γάλλων ή οΰτε καύ αυτών, γυατύ τά
έξοδα ΰπερέβαυναν τύ δφελος καύ ή. έπυχεύρηση κρυνύταν ασύμφορη. Αύτύς άλλωστε είναυ
καύ δ λύγος πού παρατηρούνταυ τύσο μεγάλες δυαφορές στύν άρυθμύ των λυποτακτων, ού
όποιου στέλλονταν στή Γαλλύα κατά δυάφορες χρονυκές περυύδους, δπως σημευώσαμε πυύ
πάνω.
"Οπως κυ άν εχευ τύ πράγμα, τουλάχυστο στήν πρώτη δεκαετύα τού αύώνα παρατηρεύταυ ένας αρκετά σημ^ιντυκύς άρυθμύς Γάλλων, στήν πλευοψηφύα τους νεαρών καύ επο
μένως κατάλληλων γυά στρατυωτυκή ύπηρεσύα, οΰ δπούου λυποτακτούσαν άπύ τούς Βενετούς
καύ ζητούσαν καταφύγυο στήν "Αρτα. Μπορούμε λουπύν μέ άρκετή συγουρυά νά ΰποστηρύξουμε,δτυ η περύθαλψη καύ ό έπαναπατρυσμύς των λυποτακτων αυτών δέν ήταν άσήμαντος
λύγος γυά τήν ΰδρυση τού προξενεύου στήν "Αρτα, τύ όποιο γευτύνευε μέ τύς βενετυκές
κτήσευς. Είναυ άκύμη βέβαυο, πώς ού πρώτου πρύξενου τής "Αρτας είχαν σαφείς όδηγύες

-226^.καi εντολές σχετικά μέ τό θέμα αυτό.757 "Ηδη δ B.Garnier άνέφερε,

τόν 'Ιούνιο τού

1703, λίγο περισσότερο δηλ. άπό ενα εξάμηνο μετά τήν άφιξή του στήν "Αρτα, δτι είχε
κιόλας προβεύ σέ πολλά έξοδα γιά την περίθαλψη λιποτακτών* οί δυστυχείς αυτοί, κατά
τόν Γάλλο πρόξενο, πριν άπά τήν ίδρυση τού προξενείου, δεν είχαν άλλη λύση: η νά πεθάνουν άπό τήν πείνα η νά άλλαξοπιστήσουν καί νά μπουν στήν υπηρεσία των Τούρκων.756
Πρίν δμως προχωρήσουμε στήν έξέταση τΕ>ν έπιμέρους προβλημάτων, θεωρούμε σκό
πιμο νά άναφερθούμε στή στρατολόγηση από τούς Βενετούς Γάλλων - καί άλλων, βέβαια,
εθνικοτήτων -, δπως τουλάχιστο τήν παρουσιάζουν οι Γάλλοι πρόξενοι τΤις "Αρτας· Σημαντικό μέρος των στρατιωτών

αυτών πού υπηρετούσαν στους Βενετούς προερχόταν από

τούς αιχμαλώτους πολέμου, οί οποίοι εξαγοράζονταν από τούς Βενετούς γιά νά υπηρετή
σουν στις δικές τους δυνάμεις.753 Μεγάλο επίσης μέρος των Γάλλων πού στρατολογούσαν
οί Βενετοί οφειλόταν στη βενετική προπαγάνδα, πού κατόρθωνε νά τούς πείσει νά έγκαταλείψουν τίς τάξεις τού στρατού της πατρίδας τους. Τό βασικότερο βέβαια επιχείρημα
των Βενετων ήταν οί υποσχέσεις γιά πλουσιοπάροχες αμοιβές.760 ’Ακόμη υπόσχονταν
βαθμούς καί αξιώματα στούς ξένους πού κατατάσσονταν στόν στρατό ή τίς γαλέρες τους,
καθώς καί σίγουρη αποκατάσταση ώς εμπόρων στό Lido.76^ Οί Βενετοί,ωστόσο,πολύ λίγες
από τίς υποσχέσεις τους πραγματοποιούσαν. Γιά τον λόγο αυτόν, ήταν συχνές οι λιποτα
ξίες ξένων από τίς τάξεις τού στρατού καί του ναυτικού της Γαληνότατης. Παρόλες τίς
προφυλάξεις των Βενετων, οί λιποτάκτες αυτοί έβρισκαν τόν τρόπο νά περάσουν στό\προ
ξενείο της "Αρτας άπό τήν Κέρκυρα762

καί τή Λευκάδα.763

*Η πιό συνηθισμένη τύχη των φυγάδων αύτων ήταν νά συλληφθούν άπό τούς Τούρ
κους καί νά πουληθούν σκλάβοι.761* Πολλοί μάλιστα, γιά νά επιβιώσουν, προτιμούσαν νά
άλλαξοπιστήσουν καί νά μπούν μέ καλύτερους ορούς στήν υπηρεσία των Τούρκων. Αυτό
συνέβαΐνε κυρίως πρίν άπό τήν ίδρυση τού προξενείου της "Αρτας,

δταν δηλ. οι Χίπο*

τάκτες άπό τούς Βενετούς δέν έβρισκαν κάποιο καταφύγιο καί τό μέσο νά επιστρέφουν
στην πατρίδα τους.765
*βστόσο, ή παροχή βοήθειας πρός τούς λιποτάχτους, Γάλλους η άλλους Ευρωπαί
ους, δέν είχε σχέση μόνο μέ τήν ύπαρξη η όχι Γάλλου προξένου στην "Αρτα. *Η λειτουρ
γία δλου τού μηχανισμού γιά τήν επισήμανση, την περισυλλογή» τήν περίθαλψη καί τόν
επαναπατρισμό των λιποτακτών έξαρτιόταν βασικά καί άμεσα άπό τήν πολιτική της γαλ
λικές αύλης στό θέμα αυτό.

"Αλλοτε δηλ. δ μηχανισμός ετίθετο σέ λειτουργία, περισσό

τερο η λιγότερο εντατική, καί άλλοτε άδρανοΰσε γιά μεγαλύτερα η μικρότερα χρονικά
διαστήματα, άνάλογα μέ τίς άνάγκες τού γαλλικού στρατού σέ έμψυχο ύλικό. Οί ανάγκες
αυτές ήταν τό βασικό κριτήριο στή διαμόρφωση τΊ\ς γαλλικής πολίτικης στό θέμα των
λιποτακτών.76°
*Η γαλλική πολιτική επηρεαζόταν επίσης

άπό την αντίληψη δτι δ "χριστίανικό-

τατος" βασυλυάς τής ΓαλΧ'ίας πάντα άγρυπινοϋσε, γΐ.ά νά σώσευτρύς χρυστυανούς άπά τόν
χίνδυνρ της εξωμοσίας. Ό

λόγος αυτός, πού ώραυοπουοΰσε τόν όλη έπυχείρηση, τονι

ζόταν φυσυχά σάν ό άποκλεμοτυχός σκοπός.767 Ά π ό τόν ίδρυση τοΟ προξενείου “Αρτας,
οΐ δυαταγές τοΰ βασυλυα όταν νά παρέχεται* κάθε βοόθευα στούς λιποτάκτες, άρχει
νά όταν 1'άλλοο, Φλαμανδοί η ’Ισπιανοί.760 fu£ τούς άλλους Ευρωπαίους δέν γίνεται, λό-
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-*yos» παρόλο πού οΰ πραιτου πρόξενου, μέ δυχή τους πρωτοβουλία, τούς βοηθούσαν καί αύτούς. 769
Ά π ό τήν αρχή κυόλας τής δεύτερης δεκαετύας τού αιώνα, ή παροχή τής γαλλυχΤ\ς προστασύας πρύς τούς λιποτάκτες άπό τούς Βενετούς μευώνεταυ σημαντυχά* άρχυκά
περυορίζεταυ μύνο στούς Γάλλους, μέ τρόπο όμως πολύ φευδωλό.770 Στό τέλος τής ΰδυας
δεκαετύας ή προστασύα αυτή μηδενίζεταυ.771 Οΰ λιποτάκτες έγχαταλείπονταυ στήν τύχη
τους. Παρύλα αυτά, δέν παύουν νά φτάνουν στήν περυοχή τού προξενείου τής "Αρτας*
σχεδύν όλου μπαίνουν στήν υπηρεσία των Τούρκων καί οΰ περυσσδτερου άλλαξοπυστούν.772
Τύ γεγονός δτυ δ άρυθμός των λυποτακτων δέν μευώνεταυ - κατά τόν G.Dubroca αύξάνεταυτή στυγμή πού γνωρίζουν δτL. δεν θά βρούν χαμυά ύποστήρυξη στήν "Αρτα, μδς ΰποχρεώνευ
νά συμφωνήσουμε μέ τήν άποψη τού Γάλλου προξε'νου γυά τήν αθλυα μεταχείρυσή τους από
τούς Βενετούς.773 "Οσου απ’αυτούς μάλυστα δέν έπέλεγαν τή λύση τής εξωμοσίας μετα
βάλλονταν σέ άληθυνή μάστυγα γυά τούς τόπους όπου χατέφευγαν* γυά νά μπορέσουν νά
ζήσουν, σκότωναν καί λήστευαν τούς ναυαγούς.771* "Αλλου πάλυ συλλαμβάνονταν άπό',τούς
’Αλβανούς καί πουλυωνταν σκλάβου775
πους.776

ή νυμφεύονταν καί εγκαθίσταντο σε' δυάφορους τό

Τέλος, ένα μέρος άπό τούς λυποτάκτες χέρδυζσν τή ζωή τους δουλεύοντας ώς

έργάτες γης, μέχρυ νά βρούν τήν εύκαυρία νά φύγουν γυά τή Γαλλία ή τήν’Ιταλία.777
Τ0 1725 τό ΕΕΜ άνέλαβε νά καταβάλλευ καί στόν πρόξενο τής "Αρτας τά έξοδα
γυά τόν έπαναπατρυσμό τΣ>ν Γάλλων λυποτακτδν. 'Ωστόσο, τά σχετυκά κονδύλυα Τΐταν πενυχρά καί κάλυπταν μόνο τά ναΰλα. ‘Από τό 1725 ως τό 1739 ύπάρχευ ένα κενό στήν αλλη
λογραφία των προζένω·. μας σχετυκά μέ τό θέμα των λυποτακτων.770 Κατά τό δυάστημα αυ
τό, δέν γνωρίζομε πουά άκρυβώς Τΐταν ή πολυτυκή

τής γαλλυχής αυλής. Οΰ πρόξενου τής

"Αρτας δέν είχαν σαφείς δυαταγές καί ένεργοΤισαν σύμφωνα μέ τίς οΰκονομυκές δυνατό
τητες καί τίς προσωπυκές τους δυαθέσευς. Πάντως στό δυάστημα αύτό, καί ακόμη άπ*ά τό
1715, δπως έπυσημάνθηκε καί πυό πάνω, δέν άναφέρεταυ αποστολή λυποτακτων. Κυ αν εγυνε, δέν υπήρχε λόγος νά άναφερθεΐ, αφού τά έξοδα δέν καλύπτονταν άπό τό υπουργείο
ή τό ΕΕΜ.
'Ωστόσο, δέν γίνεταυ λόγος ούτε γυά απαγόρευση έπαναπατρυσμοΰ των λυποτακτων
ούτε σημευώνεταυ εΰσήγηση των προξένων "Αρτας γυά παροχή αμνηστίας. 'Υποθέτουμε δτυ
οί λυποτάκτες γίνονταν συωπηρά δεκτοί στήν πατρίδα τους, fiv βέβαυα κατόρθωναν νά έπυζήσουν καί νά φτάσουν εκεί. Ή

ύπόθεαη στηρίζεταυ σέ έπυστολή τού προξένου Boulle,

τού 1739,779 μέ τήν οποία ζητεΐταυ άπό τό γαλλυκό υπουργείο κάπουα εντολή σχετυκά
μέ τό θέμα των λυποτακτων. *0 ίδυος δ πρόξενος πάντως πυστεύευ δτυ δ προϋστάμενός
του υπουργός

δέν θά άρνηθεύ νά έγκρίνευ ένα μυκρό ποσό γυά τόν έπαναπατρυσμό τ&ν

Γάλλων λυποτακτων. "Οσο γυά τους ξένους, παρόλο πού δ κίνδυνος τού έξυσλαμυσμού δυαγράφεταυ σαφής, δ Boull$. δυστάζευ νά προβεύ στίς άπαυτούμενες δαπάνες. Τήν επόμενη
χρονυά, στά 1740, 6 Γάλλος πράξενος βρΤΐκε πρόσφορη τά λύση της στρατολάγηοηε τών
ζάνων αυτών γυά λογαρυασμό τοΌ βασυλυδι τών Δύο Συχελυών, ποά Οά αναλάμβανε holC τά
σχετυκά δαπάνη.780
Πραγματυχά α 6 ΕΕΜ δέν άρνάθηκε νά καταβάλει, στάν Boulle, στά 1740, ποσά
473 λυρών κα C 6 σολδιίων γυά τάν έπαναπατρυσμά πέντε: Γάλλων λυποτακτών,78* Στά 1744,
όταν ίι Γαλλιία μπαυ'νευ στάν πάλεμο γυά τάν αύστρυαχά δυαδοχά, οΰ ανάγκες τοι) γαλλυκοΟ
/
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χρονυά αυτή» μέ βασυλυκό δυάταγμα, χορηγήθηκε άμνηστία σέ όλους αΰτο'ύς καί παράλληλα
δόθηκε εντολή στους Γάλλους προξένους νά φροντίσουν γυά τόν σύντομο έπαναπατρυσμό
τους.782 Παρόμουο δυάταγμα έχδόθηχε καί στίς 29.12.1757, όταν ού ανάγκες άπό τόν
έπταετή πόλεμό επέβαλλαν την άμνήστευση των λιποτακτών άπό τό γαλλυκό ναυτυκό.783
Στίε 22.11.1762 επίσης, έχδόθηχε καί άλλο δυάταγμα, τό οποίο χορηγούσε αμνηστία
στους Γάλλους λυποτάκτες ναυτικούς"αυτοί τώρα καλούνταν νά συμπληρώσουν τά κενά πού
δημιούργησε ο πόλεμος.7Θ1* 'Η ΰσχύς τών παραπάνω δυαταγμάτων φαίνεταυ πώς δυαρκούσε
όσο καί οΰ ανάγκες που είχαν έπυβάλευ τήν έκδοση τους.Στά 1772, ό πρόξενος Julien
ζητά καί πάλι, οδηγίες γυά τή στάση του απέναντι, στους λυποτάκτες.785 '0 υδυος πρό
ξενος αναγκάζεται,, τό έπόμενο έτος, νά υποβάλει, στό υπουργείο Ναυτυκών μακροσκελές
υπόμνημα, γυά νά δυκαυολογήσευ τήν απόφασή του νά περυθάλψευ συμπατρυώτες του λυποτάκτες καί νά στηρίξευ έτσι, τήν απαίτηση του γυά την καταβολή τών σχετυκών έξό'δων.786
Γυά τήν έπι,σήμανση καί'προώθηση τών λυποτακτών πρός τήν "Αρτα, άπό όπου έπυβυβάζονταν σέ γαλλυκά ή καί ξένα χαράβυα, λευτουργούσε στήν έξεταζόμενη περυοχή ένα
δίκτυο πρακτόρων του Γάλλου προξένου. Τό άποτελούσαν οί υποπρόξενου, οΰ έμπορυκοί
πράκτορες, προστατευόμενου της Γαλλίας, άκόμη καί Τούρκου. Δυστυχώς δέν γνωρίζομε
τά ονόματα καί τήν ΰδυότητα τών προσώπων πού συμμετείχαν στό δίκτυο αυτό. 'Υποθέτου
με τήν ύπαρξή του άπό έμμεσες άναφορές τών προξένων "Αρτας καί άπό τό γεγονός της
προώθησης τών λιποτακτών πρός τήν έδρα του προξενείου. 'Οπωσδήποτε, ανθρώπου του
προξένου, έπυφορτυσμένου μέ τήν παρακολούθηση της κίνησης τών λυποτακτών, πρέπευ
νά υπήρχαν στήν Κέρκυρα καί τή Λευκάδα,787 καθώς καί στά κυρυότερα λυμάνυα της περυοχης τοΌ προξενείου.788

“

*Ιδυαίτερο ένδυαφέρον παρουσιάζουν οΰ πληροφορίες τον G.Dubroca, στά 1706,
γυά συνεργασία Τούρκων άξυωματούχων. βΟ αγάς της Σαγυάδας, γυά παράδευγμα, είχε έντολή νά φροντίζευ γυά τούς Γάλλους λυποτάκτες πού άποβυβάζονταν στήν περυοχή του.7®®
'0 ΰδυος πρόξενος είχε άναθέσευ επίσης σέ Τούρκους νά οδηγούν τούς λυποτάκτες στήν
"Αρτα με άμουβή ένα σκοΌδο γυά κάθε έναν. Μέ τ<5ν τρόπο αυτόν, δ Dubroca έλπυζε δτυ
οΰ συμπατρυώτες του πού δυέφευγαν άπό τούς Βενετούς θά δδηγοΒνταν μέ άσφάλευα στήν
“Αρτα καί θά άπέφευγαν τόν κίνδυνο νά συλληφθοΌν άπό τούς ^Ελληνες η τούς ανθρώπους
τοΌ πασά των Γυαννίνων, ό όπρΣος τούς ήθελε στήν υπηρεσία του.790
'Ασφαλώς πολλοί Γάλλου η άλλης έθνυχότητας λυποτάκτες έφταναν στήν "Αρτα
ψ

άπό δυάφορους δρόμους, χωρίς τή μεσολάβηση. τών ανθρώπων τοΌ προζένου. "Οπως όμως
καί αν έφταναν εκεί, οΰ Γάλλου λυποτάκτες γίνονταν δεκτοί στήν προζενυκή κατουκία,
οπού τούς παρέχονταν τρ^φή καί στέγη, καθώς καί ενδύματα καί υποδήματα, άφου οΰ
περυσσότερου ήταν ρακένδυτου καί ξυπόλητου. “Η δυάρκευα τής παραμονής τους στήν
"Αρτα κυμαυνόταν άπό 8 μέχρυ 40 ημέρες, άνάλογα μέ τυς ευκαυρυες πού παρουουάζονταν
γυά τόν έπαναπατρυσμό τους.791
*Ωστόσο δ παραμονή τών λυποτακτών στήν "Αρτα παρουσίαζε αρκετά προβλήματα.
Πολλοί έφταναν εκεΕ άρρωστου,792 άλλου γυρνοΰσαν μεθυσμένου στούς δρόμους τής πό
λης καί δημυουργοΰσαν μυκροεπευσόδυα.793 Δέν ήατν άκόμη σπάνυες οΰ περυπτώσευς,πού
ill
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794
τους προξένων, νά δραπετεύουν από τήν "Αρτα χαί νά μή επυστρέφουν στήν πατρίδα τους.
"Ιδυαίτερα, ή παραμονή των αρρώστων στήν προξενυκή κατουκία εγκυμονούσε χυνδύνους
γυά μολύνσευς. Γυά τόν λύγο αυτόν δ πρόξενος Boulle νοίχυασε καί έπυδυόρθωσε ένα μυχρό οίκημα κοντοί στήν προξενυκή χατουχία, γυά νά τό χρησυμοπουήσευ σαν κατάλυμα ή
άναρρωτήρυο των λυποταχτων.799
ΠερυσσόΥερο πολύπλοκα ήταν τα προβλήματα πού άντυμετώπυζαν ου Γάλλου πρόξε
νου τής "Άρτας από τήν αντίδραση των Βενετων ατό θέμα των λυποταχτων. Στά 1706 χυόλας, δ έκτακτος προνοητής Λευκάδας έγραψε στόν

G.Dubroca χαί παραπονύθηκε γυά τό

άσυλο πού έβρυσχαν στήν 'Αρτα ού λυποτάχτες από τίς τάξευς τον) στρατοϋ τής Γαλη
νότατης.796 '0 Γάλλος ρπρόξενος, μέ τή σευρά του, απάντησε στόν Βενετό προνοητή δτυ λόγου πατρυωτυχοί χαί χρυστυανυχοί τοΌ υπαγόρευαν τή στάση αυτή’ θεωροΌσε καθή
κον του νά βοήθα χρυστυανούς, γυά νά μή άναγκάζονταυ νά άλλαξοπυστήσουν.797 ’Ακόμη
ού Βενετοί προνοητές» γυά νά άποτρέπουν ·. τίς λυποταζίες, δωροδόκησαν τόν Ρεσοι^λ
αγά τής Σαγυάδας, ώστε νά φέρετίαυ μέ άσχημο τρόπο στούς λυποτάχτες πού έφταναν στήν
περυοχή του.798 Σέ περυόδους μάλυστα πού ού σχέσευς Γάλλων χαί Βενετων δξύνονταν,
ού τελευταίου αυτοί δεν δίσταζαν νά έρευνοΌν στήν Πρέβεζα τά γαλλυχά χαράβυα καί
νά άπαυτοΰν από τούς χαπετάνυους τήν παράδοση των λυποταχτων,δταν δυαπίστωναν τήν
ύπαρξή τους.799
Γυά τόν έπαναπατρυσμό των Γάλλων λυποταχτων, τό πυό συνηθυσμένο μέσο ήταν
τά γαλλυχά χαράβυα πού φόρτωναν στήν περυοχή τοΌ προξενείου. Ού Γάλλου χαπετάνυου,
καθώς χαί δσου ταξίδευαν μέ γαλλυκή, σημαία ή κάτω από τήν προστασία τής Γαλλίας,
ήταν υποχρεωμένου νά δέχονταυ στό χαράβυ τους τούς λυποτάχτες,πού ού πρόξενου θά
τούς υποδείκνυαν, χαί νά τούς άποβυβάζουν στά γαλλυχά ή τά ύταλυχά λυμάνυα ή xatf
στή Μάλτα. "Από τά ύταλυχά λυμάνυα καί τή Μάλτα, μέ τή φροντίδα των έχεΕ Γάλλων προ
ξένων, ού λυποτάχτες στέλλονταν στή Γαλλία.800
Δέν ήταν δμως σπάνυες ού περυπτώσευς πού άργοήσε νά φανεί στήν "Αρτα κάπουο
γαλλυκό χαράβυ, οπότε ή συντήρηση των λυποταχτων προχαλονίσε στόν πρόξενο σοβαρά ούκονομυχά προβλήματα. Τότε αυτοί μεταφέρονταν σέ αλλα λυμάνυα, ύδυαίτερα τής Θεσσα
λονίκης,

* δπου ή κίνηση των γαλλυχων καραβυΏν ήταν πυό πυκνή,801 ή ακόμη στήν Πά

τρα.802 Κατά τή δυάρχευα των πολέμων, οπότε ού άφυξευς γαλλυχων χαραβυων στήν περυο
χή τοΟ προξενείου 'Αρτας γίνονταν σπανυότερες, δ πρόξενος Boulle έπυβίβασε Γάλλους
λυποτάχτες σέ ουδέτερα χαράβυα, ύστερα από εγχρυση τοΤ> ΕΕΜ.803
Τό σημαντυχότερο δμως πρόβλημα γυά τήν περίθαλψη χαί τόν έπαναπατρυσμό των
λυποταχτων ήταν τό ούχονομυχό. 'Οσο χαί αν τά ημερήσυα έξοδα γυά τόν καθένα από αυ
τούς είχαν μευωθεΈ στό έ^άχυατο καί κάλυπταν τίς στουχευώδευς μόνο ανάγκες, δ άρυθμός των λυποταχτων χαί ή δυάρχευα τής παραμονής τους στήν “Αρτα άπαυτοΌσαν έξοδα
δυσανάλογα πρός τά έσοδα των προξένων.

"Ηδη δ γραμματέας P.Granier, στά 1704, έπυ-

σήμαυνε πώς ο πρόξενος Pellissier αύαθανόταν τρόμο μπροστά στό πρόβλημα πού τοΐ)
δημυουργοΌσε ή παραμονή 22 λυποταχτων γυά δυάστημα πάνω από τρεις μήνες, ένΟ δέν
εύχε εύσπράξευ από προξενυχό περυσσότερα από 40 πυάστρα.801* Γυά νά άντυμετωπίζουν
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"Ελληνες Π 'Εβραίους μέ μεγόλο τόκο.805
*Η ήμερήσυα δαπάνη γυά τή συντήρηση τοΌ κάθε λυποτάκτη ανερχόταν, στά 1704,
σε 10 σολδία (δηλ.μυσή λίρα).806 Με' τά χρήματα αυτά καλύπτονταν ου στουχευώδευς α
νάγκες δυαμονής (νοίκυ γυά στρώματα καί κουβε'ρτες) καί δυατροφής. 'Επυπλέον άπαυτούν
ταν άλλες δυο περίπου λίρες γυά τάν καθε'να γυά ενδυμασία. Σ ’αύτά επρεπε νά προστεθοΟν τά μεταφορυκά καί ου άμουβές των ανθρώπων πού"έφερναν τούς λιποτάκτες άπό τά
δυάφορα μέρη του προξενείου στήν "Αρτα, τά έξοδα νοσηλείας γυά τούς ασθενείς,807 τά
εζοδαι. κηδείας γυά δσους πέθαυναν έκεΧ, άκόμη καί τά έκτακτα έξοδα γυά τήν πληρωμή
των ζημυων πού προξενούσαν ου λυποτάκτες δταν μεθοΌσαν ή γυά τήν άποφυλάκυσή τους
άπό τίς τουρχυχές φυλακές δταν δημυουργοΰσαν έπευσόδυα.808 Γενυκά, ό πρόξενος G.Dubroca ύπολόγυσε δτυ, από τήν αφυξή του στήν "Αρτα (1705) μέχρυ τό 1714, περυέθαλψε
περυσσδτερους από 1.000 λυποτάκτες ξοδεύοντας 1.200 πυάστρα τόν χρόνο.808 'Αργότερα,
*

τό ήμερήσυο συτηρέσυο κάθε λυποτάκτη μευώθηκε στά 6 σολδία.

"Αν υπολογίσουμε κάί τήν

άνοδο του τυμάρυθμου, μπορούμε μέ βεβαυότητα νά πούμε δτυ τό ποσό αύτό δέν εφτανε
νά καλύψευ ούτε τίς πυό στουχευώδευς ανάγκες.810 Στά 1765 μάλυστα, ό πρόξενος Julien αναγκάστηκε νά ξοδέψευ περυσσότερα άπό δσα πρόβλεπε δ κανονυσμός, παρά τό ενδε
χόμενο νά μή μπορέσευ νά τά ευσπράξευ.811 *Η υδυα δαπάνη (των 10 σολδίων άρχυκά καί
επευτα των 6 σ.τήν ημέρα) είχε όρυστεύ νά καταβάλλεταυ καί στούς καπετάνυους γυά τή
δυατροφή του κάθε λυποτάκτη. Παρά τίς δυαμαρτυρίες των καπετάνυων, τό ποσό αύτό δέν
αυξήθηκε.812 Τέλος, θα πρέπευ νά προστεθούν ακόμη οΰ δαπάνες γυά τήν έξαγορά τ&ν
λυποτακτων άπό τούς Δουλτσυνυωτες η.τούς Τούρκους» καθώς καί τά έκτακτα δώρα πού
άπαυτούνταν γυά τόν σκοπό αύτόν.
Τά έξοδα γυά τήν περυθαλψη καί τόν επαναπατρυσμό των λυποτακτων βάρυναν,τόν
προυπολογυσμό τού ΕΕΜ, τουλάχυστο ώς τά 1773.813 Είδυχά δμως γυά τό προξενείο τής
"Αρτας, έπευδή τό ΕΕΜ δεν εΰσέπραττε προξενυχό, συχνά άρνούνταν νά καταβάλευ τίς
σχετυχές δαπάνες ή χρονοτρυβούσε, έπυκαλούμενο λόγους γραφευοκρατυκούς.

'Αποτέλεσμα

τής χακτυκής αύτής ήταν νά άναγκάζονταυ οΰ πρόξενου τής "Αρτας νά καταφεύγουν στόν
δανευσμό, δπως σημευώσαμε, καί νά πληρώνουν τόκους γυά μεγάλα χρονυκά δυαστήματα.
'Η αλληλογραφία των προξένων εϊναυ γεμάτα άπό ύπομνήσευς γυά χρέη τού ΕΕΜ τού εί
δους αυτού, άπό παράπονα καί παραστάσευς, άπό δυαμαρτυρίες καί παρακλήσευς.834 Δέν
θεωρούμε σκόπυμο νά παραθέσουμε έδω τίς σχετυκές λεπτομέρευες, ούτε κάν τίς άρχευακές ένδευξευς των πολυάρυθμων αυτών έπυοτολωυ. “Ενδευκτυκά άναφέρουμε μόνο, δτυ δ
πρόξενος J.Dubroca δέν είχε ευσπράξευ άκόμα, στά 1728, ενα ποσό πού είχε ξοδέψευ δ
πατέρας του γυά τούς λυποτάκτες είκοσυ χρόνυα νωρίτερα.815
'Από δσα άναφέρθ^ίαν σχετυκά μέ τό ζήτημα των λυποτακτων άπό τίς τάξευς τού
βενετυχού στρατού, μπορούμε νά συμπεράνουμε δτυ η δραστηρυότητα αύτή των Γάλλων προ
ξένων τής "Αρτας δέν ήταν άσήμαντη. "Αν τώρα συνυπολογίσουμε καί τό γεγονός δτυ τό
προξενείο γευτόνευε μέ τίς βενετυκές κτήσευς περυσαδτερο άπό κάθε άλλο, δυκαυούμαστε νά υποθέσουμε μέ άσφάλευά δτυ ή επυσήμανση* Π περυσυλλογή, ή περίθλαψη καί δ
έπαναπατρυσμός των λυποτακτών άποτέλεσε σημαντυκό λόγο γυά τήν υδρυση καί τή δυατήρηση του γαλλυχού προξενείου τής "Αρτας.816
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γ) Τ ό τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο
Σημαντικά πρόβλημα όλων των γαλλικών προξενείων τής 'Ανατολές ήταν η επικοι

νωνία τους μέ τό Παρίσι η τη Μασσαλία. 'Η σημασία της ασφαλούς καί γρήγορης έπικοινωνίας, όσο βέβαια τό επίτρεπαν τό μέσα τής εποχές, είναι αύτονόητηιγιά τό εμπόριο
καί τή ναυτιλία. Πρόθεσή μας δεν είναι να μελετήσουμε εδώ τα έπιμέρους θέματα ποό
σχετίζονται με τις έπικοινωνίες των γαλλικών προξενείων στήν

Ανατολή. Θά προσπαθή

σουμε μόνο να έπισημανουμε καί νοί ερευνήσουμε τό ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τοΌ προ
βλήματος αυτοΰ για τό γαλλικό προξενείο τής "Αρτας. Θό μΤϊς απασχολήσουν ό χρόνος
πού απαιτούνταν για νό φτάσουν οί επιστολές από τό Παρίσι στήν ''Αρτα, τό δρομολό
γιο πού ακολουθούσαν, οί δυσκολίες πού αντιμετώπιζαν, καθώς καί ή θέση του προξε
νείου σχετικό με τή διακίνηση τής αλληλογραφίας τής γαλλικής πρεσβείας στήν Κων
σταντινούπολη.
*Ως πρός τήν τεχνική καί τα γενικότερα μίτρα πού λαμβάνονταν, αυτό είναι λίγο-πολύ γνωστό. Τό πιό συνηθισμάνο ήταν νό στίλλονται συγχρόνως δυό, τρία η καί τέσ
σερα αντίγραφα των επιστολών, από διαφορετικούς δρόμους.

"Ετσι οί πιθανότητες να

φτόσει κάποιο άπ’αύτά στον προορισμό του πολλαπλασιόζονταν. Μί τόν τρόπο αυτόν εξα
σφαλιζόταν ακόμη η ταχύτερη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.8*^ Οί πρόξενοι επίσης
δεν .παρελειπαν νό αναφέρουν τίς ημερομηνίες προηγούμενων επιστολών η νό βεβαιώνουν
τή λήψη για δσες έφταναν στό χέρια τους.8* 8 Τήν ίδια τακτική ακολουθούσε καί τό ΕΕΜ,
τό οποίο πόντα πληροφορούσε τούς προξίνους τής"Αρτας γιό τίς έπιστολίς τους πού έ
φταναν στή Μασσαλία.819 "Οταν μάλιστα τό ΕΕΜ διαβίβαζε καί αλλα έγγραφα τοΟ υπουρ
γείου,828 έκανε ιδιαίτερη υπόμνηση στόν πρόξενο, νό μή παραλείψει να βεβαιώσει ται λή
ψη τους.821
*0 χρόνος πού απαιτούνταν γιό νό φτόσει μία επιστολή τοΌ γαλλικοί ύπουργείου
Ναυτικών στιίυ "Αρτα ποίκυλλε άπ<5 45 ήμερες ως 10-11 μΤίνες. Συγκεκρυμενα-, άπά τύς
53 έπυστολές του υπουργείου, γυά τίς οποίες γνωρίζουμε μί άκρίβευα πάτε τίς έλαβαν
ot πράζενου τϊις "Αρτας, μάυο τρεις έφτασαν σέ 45-60 ήμερες καί άλλες τρεΰς σε 2-3
μήνες. *Απά τίς υπίλουπες 47 έπεστολες, οΰ έννεά (περ.20%) χρεεάστηκαν 3-4 μήνες
νά φτάσουν στήν "Αρτα, άλλες 13 (περ,25%) χρεεάστηκαν 4-5 μί\νες, 10 έπεστολάς (περ.
20%) έχαναν 5-6 μήνες, 5 έπεστολίς έφτασαν σε 6-7 μήνες χαί άλλες 5 σέ 7-8 μήνες,
μία έπεστολη σε' 8

μήνες χαί 3 ημέρες, άλλες δύο έπεστολές σε 9-10 μ?1νες καί, τέ

λος, δυο έπεστολίς χρεεάστηκαν 10-11 μΐΐνες νά φτάσουν στά χέρεα τοΰ προξένου"Αρτας.
*Απ<5 τά παραπάνω δεαπεστώνουμε,δτε μία έπεστολή. του γαλλεχοΌ ύπουργείου, γεά νά φτάσει στήν "Αρτα χρειαζόταν συνήθως 4-6 μήνες. '0 χρόνος αυτός ήταν αρκετό μεγόλος
καί πολλές φορές οί συνέπειες τής αργοπορίας σημαντικές.822
'βστόσο, ό χρόνος πού έκαναν νό φτάσουν στήν "Αρτα οί επιστολές από τή Γαλλία, δσο μακρύς κι αν ήτάν, δέν άποτελοΌσε τό σημαντικότερο πρόβλημα τών Γάλλων προ
ξένων. Δέν ήταν καθόλου σπάνιες οί περιπτώσεις πού η αλληλογραφία δέν έφτανε στόν
προορισμό της, παρόλες τίς προφυλάξεις πού άναφέραμε. Πολύ συχνό οί πρόξενοι παραπονοΤ»νταν γιό παντελή έλλειψη είδήσεων*823
*Από τήν άλλη μεριό, οί δυσκολίες πού αντιμετώπιζαν οί πρόξενοι* τής "Αρτας
στήν επικοινωνία τους μέ τό υπουργείο η τό ΕΕΜ, ήταν πολλές καί πικίλες, μέ άποτέ/

-232& σ μ α η Αλληλογραφία τους νά φτάνεt στάν προορεσμό της πολύ αργά ή χαί καθόλου. Συ
χνά περνούσαν μεγάλα χρονεχά δεαστήματα δσο νά φανεί γαλλεχό καράβι, στα νερά τού προ
ξενείου.821* Σε χαερό πολέμου μάλεστα οε σχετεκές εύχαερίες γεά τούς προξένους τής
'Αρτας γίνονταν πεό σπάνεες.825 Καί αν ακόμη βρεσκόταν κάποεο καράβε, με' τό δποίο
ό πρόξενος 'Αρτας έστελνε τήν αναφορά του, δέν ήταν καθόλου σίγουρο δτε θά έφτανε
στόν προορεσμό του* δ κίνδυνος των κουρσάρων ύπαρχε πάντα.826 'Αλλος λόγος γμά τήν
αργοπορία τού ταχυδρομείου ήταν δτυ πολλά γαλλεκά χαράβεα έφευγαν από τήν 'Αρτα μέ
προορισμό τά εταλεχά λεμάνεα’ από εκεί έπρεπε νά βρεθεί άλλος τρόπος γεά τήν απο
στολή της αλληλογραφίας, πράγμα πού δημεουργούσε νέες δυσχέρεεες καί πρόσθετη καθυ
στέρηση.827 Μερεκές φορές η αργοπορία δφεελόταν στην άδεαφορία των άρμόδεων υπαλλή
λων η προξένων, οε όποεοε δεν φρόντεζαν νά προωθήσουν εγχαερα τήν αλληλογραφία828
ή χαί σχόπεμα δεν παρέδεδαν τίς έπεστολές πού αναλάμβαναν νά μεταφέρουν.829 Τέλος,
δέν ήταν σπάνεες οε περεπτώσεες πού οε έπεστολές δέν έφταναν ποτέ στόν προορεσμό
,

τους880 ή πού μόνο τυχαία χαί μετά από πολλές περεπέτεεες έρχονταν στά χέρεα τοτΰ

·

αποδέκτη.831

*Η πορεία πού ακολουθούσε η αλληλογραφία τού προξενείου 'Αρτας ήταν η εξής:
α) Πρώτος σέ συχνότητα ήταν ό δρόμος της Πελοποννήσου, κυρίως γεά τίς έπε
στολές πού στέλνονταν από τή Γαλλία Ούπουργείο n ΕΕΜ) πρός τούς προξένους 'Αρτας.
Οε έπεστολές αυτές, μαζί καί μέ άλλες πού απευθύνονταν στούς προξένους της Πελοπον
νήσου, έφταναν στόν γενεχό πρόξενο, ό οποίος φρόντεζε νά τίς στείλεε στόν υποπρό
ξενο της Πάτρας.

’Από κεε περνούσαν στό Μεσολόγγε, χαί δ ύποπρόξενος της πόλης αυ

τής φρόντεζε νά τίς στείλεε στήν 'Αρτα από τό Βραχώρε (ι’Αφρίνεο), τήν Πρέβεζα η
τήν Κέρκυρα.832 Οε εύχαερίες δμως γεά ασφαλή έπεχοενωνεα τής Πάτρας μέ τήν 'Αρτα
δέν ήταν συχνές χαί έτσε συνέβαενε νά φτάνουν συγχρόνως στόν αποδέκτη τους έπεσΐόλές, μέ ημερομηνίες πού απείχαν τρεΧς χαί περεσσοΤερους μήνες μεταξύ τους.833
β)'Αλλες έπεστολές μέ αποδέκτη τόν πρόξενο 'Αρτας έφταναν έχεΣ από τή Θεσ
σαλονίκη. 831410 Boulle

μάλεστα είχε έχφράσεε ·τ·ή σαφή προτίμησή του γεά τόν δρόμο

αυτόν, μέ τό έπεχείρημα δτε ή απόσταση τής 'Αρτας από τή Θεσσαλονίκη ή τήν Πελοπόν
νησο ήταν εδεα.835
γ·)'θ δρόμος τής Βενετίας, τόν δποΣο χρησεμοποεούσαν.συχνά oi πρόξενοε τής
'Αρτας, εδεαίτερα σαν έναλλακτεκή λύση836 η γεά τήν αποστολή του δεύτερου ή τού
τρίτου αντίγραφου των έπεστολδν τους.837
δ)‘0 δρόμος τού Δυρραχίου, από δπου οε έπεστολές μπορούσαν, μέ τή φροντίδα
τού έχεΣ προξένου, νά περάσουν στήν ’Αγκόνα.838
ε)’0 δρόμος τής Νεάπολης. ’Από κεΣ σέ τέασερεες ημέρες τό ταχυδρομείο έ'φτανε στό Ότραντο, άπό δπομ^χάθε δχτώ μέρες περνούσε εέδεχό πλοεάρεο, τό όποΣο έφερνε
τά ταχυδρομείο άπό τή Βενετία στήν Κέρκυρα. ’Από τό νησί αυτό ήταν εύκολο νά περάσεε στή Σαγεάδα.839
στ) '0 δρόμος τής Μεσσήνης δέν χρησεμοποεούνταν συχνά, παρόλο πού οε εύκαερίες γεά τό λεμάνε αυτό δέν έλεεκαν. *0 λόγος, οέ έδεαίτερες ύγεεονομεκές προφυλάξεες πού έπαερναν οε άρχές τής πόλης, ού δποίες δνοεγαν ακόμη καί τίς έπεστολές

V
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Ύ ο ά απολύμανση. "Ετσι, ίταν εύκολο νά πληροφορηθοϋν τύ περυχύμενο των επιστολών ο i
καπετάνιοι, χαύ άπύ αυτούς καί οΰ Βενετού, ου όποΕου πάντα προσπαθούσαν νά ΰκοχλέψουν

Tils εΰδιίσευε των γευτάνων τους προξένων τΤις "Αρτας.Θ**°

^

ζ) Τέλος, στέλνονταν έπυστολές άπά τύν 'Αρτα μέσω τού ΛυΒάρνου η τ?ις Γένο*

βας* αύτό δμως συνέναυνε σπάνυα.
#Από τόν εξέταση τής έπυκουνωνίας τοί προξενείου τής"Αρτας μέ τ<5 γαλλυκό υ
πουργείο

Ναυτυκών καί τό ΕΕΜ, μπορούμε νά συμπεραίνουμε δτυ τό πρόβλημα αύτ<5 ήταν

ΰδυαίτερα οξύ σ'όλη τό δυάρκευα τον» αΰώνα. "Οχυ μόνο σέ περυόδους πολέμου, άλλά καί
σέ εΰρηνυκές, οΰ Γάλλου πρόξενου δύσκολα έπυκουνωνοΰσαν μέ τόν πατρίδα τους. Τό συμ
πέρασμα αύτό έπυβεβαυώνεταυ έμμεσα καί από τό γεγονός, δτυ τό προξενείο τής"Αρτας
σπανυότατα χρησυμοπουείταυ ώς σταθμός έπυκουνωνίας ανάμεσα στό Παρίσυ η τό Μασσαλία
καί τό γαλλυκό πρεσβεία της Κωνσταντυνούπολης. 843 Κυ αύτό, παρόλο πού στα πρώτα χρόνυα από την ίδρυση τοΌ προξενείου η “Αρτα είχε προκρυθεί άπέναντυ στό Δυρράχυο84? γυά
τόν σκοπό αύτό, άφοΤ> μάλυστα απείχε από τόν Κωνσταντινούπολη 11 ήμερες, ενώ τό'^Δυρράχυο 14.843

r

Αξίζευ, ακόμη, νά σημευωθεί μυά προσπάθευα τοΤι πρεσβευτή Villeneuve γυά
τό χρησυμοποίηση της "Αρτας, καί συγκεκρυμένα της Σαγυάδας, ως ταχυδρομυκοΟ ένδυάμεσου στάθμου. '0 πρεσβευτής αύτός είχε εΰσηγηθεί νά κατασκευαστούν δυό φελούκες,
πού θά έκαναν σέ τακτυκά χρονυκά δυαστήματα δρομολόγυα άπό τό Σαγυάδα στό "Οτραντο,
άποκλευστυκά καί μόνο γυά τό μεταφορά τοΌ ταχυδρομείου. *0 Villeneuve είχε τη γνώμη
δτυ ή δυεύθυνση τής ίλης έπυχευρησης έπρεπε νά ανατεθεί στόν J.Dubroca.

βΟ πρόξενος

αύτός μάλυστα, ύστερα άπό έντολό τοΌ πρεσβευτή, είχε συντάξευ υπόμνημα σχετυκά μέ
τά έξοδα κατασκευής καί συντήρησης των δύο πλουαρίων.844,Η ευσηγηση όμως αύτό δεν

"

φαίνεταυ νά έγυνε δεκτό.

6) Μετάδοση πληροφορυών τοτεΐκοΐ) καί γενυχοΌ ένδυαφέροντος
1.*Η σημασία
Είναυ γνωστό δτυ επίσημα απαγορευόταν στούς Γάλλους προξενυκούς ύπαλλόλους
κάθε πολυτυκό δραστηρυότητα. 'Ωστόσο, ανάμεσα στά καθόκοντά τους, δπως αύτά δυαγράφονταν άπό τά βασυκά νομοθετόματα του 1681 καί 1781, συμπερυλαμβανόταν ή συγκέντρω
ση καί άποστολό πληροφορυών στρατυωτυκής ή πολυτυκής φύσης.845 "Ετσυ, οΰ πρόξενου
της "Αρτας πάντα φροντίζουν νά άνακουνώνουν στόν προυστάμενό τους ύπουργό των Ναυτυκών κάθε είδηση, δσο άσήμαντη κυ αν φαίνεταυ, πού δέν έχευ άμεση σχε'ση μέ τό έμπόρυο καί τη ναυτυλία, ούτε μέ τό ζωό καί τό δράση των συμπατρυωτών τους στόν περυοχό τής δυκαυοόοσίας τους.*Ιδυαίτερα οΰ Dubroca δέν παραλείπουν νά τονίζουν, σχεδόν
σέ δλες τους τίς αναφορές, δτυ θά κάνουν τό παν γυά νά στείλουν κάθε πληροφορία πού
θά μπορούσε νά ένδυαφέρευ τό υπουργείο.

_____ .

Πρίν προχωρήσουμε στόν κατάταξη των άποστελλόμενων πληροφορυών, οφείλουμε
νά τονίσουμε δτυ οΰ δύο παραπάνω πρόξενου, οΰ Dubroca, ήταν εκείνου πού πάντα φρόντυζαν νά γνωστοπουοΌν καθετί πού θά είχε κάπουο ένδυαφέρον γυά τό γαλλυκό αυλό. Μετά
άπό αύτούς, οΰ δυάδοχοί τους έλάχυστα ή καί καθόλου δέν άσχολοίνταυ με' τόν τομέα

/

ί
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"^χύτόν.81*6 θά ήταν δύσκολο νά παραδεχτεί κανείς δτυ ξαφνυκά τύ γαλλυκό υπουργείο,μετά
τούς Dubroca, επαψε να ένδυαφέρεταυ γυά τύ στρατυωτυχή καί πολυτυκή κατάσταση τής
περυοχής. ’Ακόμη πυό δύσκολα θά σκεφτόταν,δτυ οΰ Γάλλου πρόξενου άποΊράσυσαν νά περυορυστούν στά έπίσημα χαθήχοντά τους. Δυστυχώς οΰ πήγες δεν μας δυαφωτίζουν αρκετά
στό σημείο αυτό, ώστε νά ερμηνεύσουμε τό γεγονός μέ άσφάλευα. Μπορούμε ωστόσο νά
δυατυπώσουμε όρυσμε'νες ΰποθέσευς, πού εξηγούν τήν αΰφνύδυα συγή των προξένων τΤις
"Αρτας σέ θέματα πέρα άπό τά καθαρά ούχονομυχά.
Στό πρώτο μυσό τού 18ου αΰ. ή οΰχονομυχή υπεροχή των Γάλλων στήν ’Ανατολή
ήταν σαφής καί άδυαφυλονίκητη. "Ετσυ μέρος τής δραστηρυότητας των προξένων ήταν δυ
νατό νά άφυερωθεΐ καί σέ τομεϋς πού δεν είχαν άμεση σχέση με τό έμπόρυο καί τή ναυτυλία. ’Ιδυαύτερα τό προξενείο τής "Αρτας, στά πρώτα χρόνυα της ζωής του, είχε νά
άυτυμετωπίσευ τούς Βενετούς, οΰ δποίου μονοπωλούσαν τό έμπόρυο στήν περυοχή

κάθε

λουπόν πληροφορία γυ'αυτούς ήταν απαραίτητη, γυατί συντελούσε στή σωστότερη καί άποτελεσματυχότερη άντυμετώπυσή τους. ’Από τήν άλλη μερυά, ανάλογη ήταν η χρησυ^ότητα των πληροφορυών πού άφορούσάν τούς Τούρκους χαί τίς σχέσευς τους με τήν Ευρώπη.
Παρόλο πού η Γαλλία είχε άπό παράδοση φυλυχές σχέσευς μέ τήν ’Υψηλή Πύλη, ωστόσο
ρόλυς τό 1740 υπογράφτηκαν οΰ τελευταίες δυομολογήσευς, ού οποίες έδυναν στή Γαλλία
τό προβάδυσμα άπέναντυ στά άλλα εύρωπαϋχά κράτη ώς πρός τά έμπορβχά προνόμυα.
Στό δεύτερο μυσό τού αΰώνα, ή Βενετία παύευ όρυστυχά νά δυαδραματυζευ κάπουο
ρόλο στά εύρωπαϋχά πράγματα* ακόμη χαί ή παρουσία της στήν ’Αδρυατυκή δέν είναυ πυά
καθόλου έντονη. ’Η παρακολούθηση επομένως των χυνήσεων των Βενετων στά γευτονυχά μέ
τήν "Αρτα μέρη δέν ήταν πλέον τόσο σημαντυχή· ’Οσο γυά τούς Τούρκους, οΰ αναφορές
τού προξένου "Αρτας στό ίδυο δυάστημα, στόν β' μυσό δηλ.τού 18ου. αΰ. , δέν θά πρόσθε
τον τίποτε οΰσυαστυκό" οΰ Γάλλου πρεσβευτές στήν Πύλη γνώρυζαν καλά καί σέ βα'θο’έ
τήν κατάσταση τής ’Οθωμανυχής Αυτοκρατορίας, πού ώς ένα σημείο δυαμόρφωναν οΰ υδυου.
Τέλος, οΰ εύρωπα'ΰκές συγκρούσευς στό δεύτερο μυσό τού αΰώνα μετατοπίζονταυ άπο' τήν
’Αδρυατυκή καί τήν ’Ιταλία πρός τήν Κεντρυχή Ευρώπη καί πέρα άπό αυτήν, πρός τίς άπουχίες τής ’Αμερυχής.
Στό πρώτο μυσό τού 18ου αΰ. λουπόν καί πυό συγχεχρυμένα άπό τό 1.705 ώς τό
1739, οΰ άναφορές των Dubroca πρός τό υπουργείο περυεΐχαν σχεδόν πάντα εΰδησευς
σχετυκές μέ τίς κυνήσευς, τά σχέδυα καί τίς προοπτυχές τί>ν Τούρκων καί των Βενετων
στόν στρατυωτυκό καί τόν πολυτυχό τομέα. Δέν θά άναφερθούμε μέ λεπτομέρευες στίς
εΰδήσευς αυτές, άφού άλλωστε δέν προάγουν τή γνώση τής έποχής. Θά τίς συστηματοπουήσουμε καί θά τίς κατατάξουμε μόνο, γυά νά φανεί τό φάσμα των ένδυαφερόντων καί τής
δραστηρυότητας των Γάλλων τής "Αρτας, ύποσημευώνοντας συγχρόνως, γυά ευνόητους λό
γους,καί τίς σχετυκές'άρ^ευαχές ένδείξευς.
2. Εΰδησευς

γυά τούς Τούρκους

-------

Οΰ πηγές των πληροφορυών τ&ν Γάλλων προξένων "Αρτας ήταν πουχίλες.

*11 επυ-

σήμανσή τους δέν είναυ εύκολη, γυατί οΰ πληροφορυοδότες συνήθως δέν άναφέρονταν.

’Ω 

στόσο εΰμαστε βέβαυου δτυ ή σπουδαυότερη πηγή πληροφορυών ήταν δ δυερμηνέας τού προ
ξενείου στά Γυάννενα, δ γνωστός μας Μαρούτσης .8k7 Ό

Γυαννυώτης μεγαλέμπορος, έξαυ-

τίας των σχέσεών του μέ τούς Τούρκους άξυωματούχους καί τής έπυρροής του, είχε τή
/

ί

-235''δυνατάτητα νά συγκεντρώνευ παράμουες πληροφορίες. *Ακάμη, ού προξένου της "Αρτας δυατηρούσαν καί ού υδυου φυλυκές σχέσευς μέ Τούρκους άξυωματούχους, ου οποίου, σκοπυμα

f\ δχυ, ενημέρωναν σχετυκά τούς φίλους τους Γάλλους. 8**8 *Αξυοσημείωτιΐ" έπύσης πηγή πληροφορυών ήταν ού ανθρώπου των Γάλλων στήν Κέρκυρα, ού οποίου είχαν τήν εύκαυρία νά
πληροφορούνταυ άπά τούς Βενετούς τού νησυού γυά τίς κυνήσευς των Τούρκων,81+9 καθώς
καί άξυωματυκου τού βενετυκού στρατού.858
Ού πληροφορύες πού δυαβυβάζονταν άπά τήν "Αρτα στά γαλλυκά υπουργείο Ναυτυ?1
κίιν, σχετυκά μέ τούς Τούρκους, αφορούσαν:
α) Δέ θέματα καθαρά τοπυκά. Τέτουα ήταν ή αφυξη στήν "Αρτα τού πασά των Γυαννίνων γυά έπυθεώρηοη στρατυωτυκων θέσεων*851

ή δράση 'Ελλήνων κλεφτών, πού έξορμού-

σαν άπο βενετοκρατούμενες περυοχές καί χτυπούσαν τούς Τούρκους*852
κων καί Βενετων στήν περυοχή τού προξενείου.853

ού σχέσευς Τούρ

’Ιδυαίτερο ένδυαφέρον

παρουσυάζευ

η πληροφορία τού J.Dubroca, σύμφωνα μέ τήν οποία ού Βενετοί σχεδίαζαν νά ανταλλάξουν
μέ τούς Τούρκους

τίς περυοχές της Πρέβεζας καί τής Βονυτσας μέ τά Κύθηρα.854 ^

β) Στυς πολεμυκές προπαρασκευές των Τούρκων. Ού πληροφορίες των προξένων "Αρ
τας έκαναν λογο γυά κατασκευή ή έπυσκευη όχυρωματυκων έργων,855
άπά τούς Τούρκους, 858 γυά κυνήσευς στρατυωτυκων τμημάτων.857

γυά στρατολογίες
Στήν υδυα κατηγορία

μπορούν ακόμη νά ένταχθούν ού πληροφορίες γυά τήν κατάσταση καί τήν έτουμοτητα των
τουρκυκων δυνάμεων,858

γυά την τακτυκη τους,859

καθώς καί γυά τίς άπαγορεύσευς ε

ξαγωγών στά συτηρά η τή συγκέντρωση άπο τούς Τούρκους μεγάλων

.ποσοτήτων άπο αυτά.860

γ) Στά σχέδια των Τούρκων γυά κατάληψη περυοχων πού άνήκαν στούς Βενετούς,
δπως της Πρέβεζας,861

η της Πάργας.862

Σέ πολυσέλυδη άναφορά τού G.Dubroca πρ<5ς τά

γαλλυκά υπουργείο Ναυτυκών, μέ ημερομηνία 18.10.1715,863

γυνεταυ έκτενής λογος γυά

τή γνωστή πολυορκία καί την κατάληψη της Λευκάδας άπά τούς Τούρκους.

*0 Γάλλος4προη

ξένος είχεν έπυσκεφτεί τά τουρκυκο στρατάπεδο καί πληροφορεί τούς προϋσταμένους του
γυά τούς άρχηγούς των τουρκυκων δυνάμεων, τόν

άρυθμά καί τήν κατάστασή τους. Ού

Γάλλου μάλυστα είχαν συμφωνήσευ νά βοηθήσουν τούς Τούρκους στην έπυχευρηση αυτή*
γαλλυκά καράβυα αναλάμβαναν νά μεταφέρουν τά τουρκυκά πυροβολυκά άπά τά βάθος τού
’Αμβρακυκού στή Βονυτσα, γυατί ήταν δύσκολο νά μεταφερθεί άπο τήν ξηρά, έξαυτίας
τών δύσβατων δρευνών δράμων. Σέ αντάλλαγμα, ού Τούρκου θά επέτρεπαν στόν Dubroca νά
ύδρύσευ προξενυκό υποκατάστημα στά νησί, δπου θά τού δώρυζαν καί κατάλληλο οίκημα.
δ) Στά σχέδυα γυά πλήρη υποταγή των περυοχών τής Χυμάρας,861*
νίου,865

τού Μαυροβου-

τού Μαργαρυτυού.866
ε) Σέ πληροφορίες άπά τήν Κωνσταντυνούπολη γυά τή σύναψη συνθηκών,867

δείες η γυά άλλα άξυοσημευωτα γεγονάτα.868

*Ακάμη ού εύδήσευς των προξένων "Αρτας

κάνουν λάγο γυά ανώτατους άξυωματούχους τής Πύλης,869
σουλτάνο,870

συτο-

γυά κυνήματα ένάντυα στάν

καθώς καυ γυά ξένους δυπλωμάτες.871

στ) Πουάρυθμες είναυ ού πληροφορίες πού άναφέρονταυ στούς πολέμους της *0θωμανυκΊης Αυτοκρατορίας ή στίς φήμες γυά τήν κήρυξη πολέμου, άκάμη καί σέ προσωπυκές
έκτυμήσευς των προξένων. Συγκεκρυμένα, ού αναφορές άπά τήν"Αρτα έκαναν λογο γυά έπυκείμενη σύρραξη τής ’Οθωμανυκής Αυτοκρατορίας μέ τούς Βενετούς,872
τήν Αυστρία871*

873
μέ τήν Περσία,

καί τή Ρωσία.875
/
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-2363. Εύδήσευς γυά τούς Βενετούς
*Η γενυκάτερη πολυτυκή καί ούκονομυκή κατάσταση τής Βενετίας κατά τάν 18ον
αύ., καθώς καί η θέση της στην Ευρώπη καί στην ’Ανατολή, είναυ βέβαυά γνωστές. ’Η
Γαληνάτατη φαυνάταν δτυ βάδυζε πράς τή δύση της. Τά ένδυαφέρον λουπάν τής Γαλλίας
- δπως καί κάθε άλλης εύρωπαυκής δύναμης τής εποχής - γυά τή θέση πού έγκατέλευπε
ή παλαυά θαλασσοκράτευρα, εδναυ καί εύλογο καί φανερά. ’Απά την άλλη μερυά, ού Γάλ
λου πράξενου στήν "Αρτα είχαν πολλές εύκαυρίες, άφού

ή περυοχή τους γευτάνευε μέ

τίς βενετυκές θέσευς τής Πρέβεζας καί τής Βάνυτσας, καθώς καί μέ τά νησυά τού ’Ιονίου, νά συγκεντρώνουν πληροφορίες γυά τούς Βενετούς καί ΰδυαίτερα νά μαθαίνουν δ,τυ
συνέβαυνε στην Κέρκυρα καί τά άλλα νησυά, στήν Πρέβεζα καί στή Βάνυτσα.
Βασυκή πηγή.,γυά τίς πληροφορίες των Γάλλων προξένων ήταν ου ξένου άξυωματυκοί του βενετυκοΰ στρατοί», άπο τούς οποίους, κατά την ομολογία τού J.Dubroca, ήταν
εύκολο νά μάθευ κανείς δ,τυ τάν ενδυέφερε.876 ’Αλλά καί ού υδυου ου Βενετου προνοητές
συχνά γνωστοπουούσαν στούς Γάλλους προξένους τίς κυνήσευς τους, ζητώντας κάπουά πλη
ροφορία η κάπουα έξυπηρέτηση.877
Ου εύδήσευς των προξένων "Αρτας σχετυκά μέ ταύς Βενετούς μπορούν νά ένταχθούν
στίς εξής κατηγορίες:
α) Τοπυκές. ’Εδω ανήκουν ου πληροφορίες γυά τίς έπυσκέψευς Βενετων άξυωματούχων,878

γυά τίς σχέσευς

των.Βενετων μέ τούς Τούρκους879

καί μέ τούς"Ελληνες?80

β) Ευδήσευς γυά τίς πολεμυκές έτουμασίες των Βενετων. Ού πράξενου τής*Αρτας
συγκεντρώνουν καί δυ^βυβάζουν στο υπουργείο Ηαυτυκων κάθε πληροφορία σχετυκή μέ τά
όχυρωματυκά έργα των Βενετων,881
ξενείου,882

τήν αγορά άλογων,883

τή στρατολογία ’Ελλήνων, άπο την περυοχή του προ
ξυλείας881*

καί άλλων προμηθευων*885

ναφέρουν τή χαρτογράφηση τής περυοχής άπά τούς Βενετούς,886

ακόμη α 

καθώς καί τήν έπυ^άηση

νέων οπλών.887
γ) Πληροφορίες γυά τίς δυνάμευς των Βενετων. Ευδυκάτερα ού μαρτυρίες άναφέρονταυ στάν άρυθμά των βενετυκων δυνάμεων τής Κέρκυρας888
τυκοΰ στρατού,889

ή καί δλάκληρου του βενε

στίς μετακυνήσευς στρατευμάτων άπά τά Ί ά ν υ α νησυά προς τήν ’Ιτα

λία καί άντίστροφα,890

στήν κατάσταση έτουμάτητας των βενετυκων φρουρών των νησυων

καί τής άπέναντυ στερυας.891
δ) Ευδήσευς γυά τούς Βενετούς προνοητές.892
ε) Κρίσευς καί προτάσευς τού J.Dubroca. *0 πράξενος αύτάς, μέ βάση τίς οχυρώσευς στά *Ιάνυα νησυά καί τίς εκεί φρουρές, κρίνευ δτυ ού Βενετοί ήταν ύκανάτατου
κατασκευαστές όχυρωματυκων έργων* τούς ελευπε δμως τά οργανωτυκο πνεύμα καί ού δυ
νάμευς πού θά τούς έπέτρεπαν νά δυατηρούν τά κάστρα τους σέ αρυστη κατάσταση καί κα
λά επανδρωμένα. Κατά τόγ^Γάλλο πρόξενο, μάνο ή Κέρκυρα άπαυτούσε συνεχή παρουσία
15.000 άντρων.893
’ΐδυαίτερο ένδυαφέρον παρουσυάζουν ού προτάσευς τού J.Dubroca σχετυκά μέ
τήν Κέρκυρα, τίς οποίες υπέβαλε στάν ύπουργά Maurepas τά 1734,894 δταν εύχεν ήδη έπέλθευ η γαλλο-αύστρυακή ρήξη καί δέν είχαν άκάμη καταστεί σαφείς ού προθέσευς τής
Βενετίας. *0 πράξενος τής "Αρτας παρουσίαζε μέ σαφήνευα καί καλή γνώση τα>ν πραγμά-

/

-237των δύο δυνατές Χύσευς: fi νά άφαυρεθε* &πά τούς Βενετούς ft Κέρκυρα καί νά δοθεί στάν
δασυλυά

tc&v

Δύο ΣυκελυΏν η νά παραμείνευ δπως είχε, τονίζοντας τ<£ πλεονεκτήματα καί

τά μευονεχτάματα καθεμιάς άπά τίς λύσεις αύτές. Πάντως onpacrta δχευ δτυ δ Dubroca
θεωροΤχχε μεγάλο πλέγμα γυά τά Βενετία τύν άπώλευα τΤίς Κέρκυρας$ πράγμα πού θα απέκλείε έντελΐις τ<$ βενετι*χ<5 έμκόρνο άιτ<ί τήν 'Ανατολή·

V

i

\

%
9

·

•I

τ'

I

I

’><*'■
V

U

\-*·ί

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τό προξενείο της "Αρτας Ιδρύθηκε τό 1702. *0 πρώτος Γάλλος πρόξενος έγκαταστάθηκε στη Σαγιάδα, λίγο νωρίτερα άπό τόν Νοέμβριο τού έτους αύτοα. Σύντομα όμως,
πριν άπό τά μέσα τού 1703, η έδρα τού προξενείου μεταφέρθηκε στην "Αρτα, η όποία
πρόσφερε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης καί παρουσίαζε άξιόλογες έμπορικές δυνατότη
τες. ’Επιπλέον, ή πόλη αύτή ήταν πιό κοντά στη θάλασσα άπό όσο τά Γιάννενα, γεγο
νός πού βάρυνε στήν έπιλογή της ώς έδρας τού γαλλικού προξενείου.
01 Γάλλοι πρόξενοι τής "Αρτας, σ’δλη σχεδόν τήν έξεταζόμενη περίοδο, είχαν
στή δικαιοδοσία τους, σέ γενικές γραμμές, τίς περιοχές τής σημερινής Νότιας ’Αλβα
νίας, τής ’Ηπείρου καί τής Αιτωλοακαρνανίας, άπό τούς 'Αγίους Σαράντα ώς τή Ναύπα
κτο, περιοχή πού ήταν γνωστή στούς Γάλλους μέ τόν όρο VAlbanie”. "Ετσι οί Γάλλοι
πρόξενοι τής Άρτας όνομάζονταν "Consuls (ή Consuls G0n£rales) de France au'.,Royaume d'Albanie", ένω τό όνομα τής Άρτας έμφανίζεται στόν τίτλο τού προξενείου άπό
τό 1739 καί έπειτα. *0 ρόλος των προξένων αυτών καθοριζόταν οστό τίς ύπηρεσίες τους
πρός τόν βασιλιά καί πρός τό έμπόριο. Πρόκειται δηλ. γιά κρατικούς υπαλλήλους,άλλά
Καί γιά εμπορικούς πράκτορες. Είδικότερα, έπρεπε νά πληροφορούν τό γαλλικό υπουρ
γείο Ναυτικών τόσο γιά τίς οίκονομικές δυνατότητες τής περιοχής, όσο καί γιά τίς
κινήσεις τών Τούρκων καί των γειτόνων Βενετών. Ακόμη, οί πρόξενοι τής Άρτας είχαν
καθήκον νά φροντίζουν γιά τόν έπαναπατρισμό τών Γάλλων λιποτακτών άπό τίς βενετικές
δυνάμεις, ένω παράλληλα έπρεπε νά διαβιβάζουν στό ΕΒ4 κάθε οικονομική πληροφορία
καί νά προσφέρουν τή συνδρομή τους στούς συμπατριώτες τους εμπόρους καί ναυτικούς.
Ή έπισήμανση τών παραπάνω καθηκόντων δίνει καί τό μέτρο τής έξάρτησης τών προξένων
καί τού προξενείου τής Άρτας άπό τό γαλλικό υπουργείο Ναυτικών καί άπό τό ΕΕΜ.
Γιά τούς προξένους τής Άρτας, έκτός άπό τόν τελευταίο, ίσχυε είδικό καθεστώς.
Δέν μισθοδοτούνταν δηλ. ούτε άπό τό υπουργείο ούτε άπό τό ΕΒ4. Τό έπίσημο εισόδημά
τους προερχόταν άπό τό προξενικό, μέ τό όποιο έπρεπε νά καλύπτουν όλα τά έξοδα τού
προξενείου (μισθοδοσία καί συντήρηση υπαλλήλων, ένοίκιο,δώρα στις τουρκικές αρχές
κλ.).

Στήν περιοχή τής δικαιοδοσίας τού προξενείου τής Άρτας, όπως καθορίστηκε,
υπάγονταν κατά καιρούς όριαμένοι υποπρόξενοι, τήν ύπαρξη τών όποιων έπέβαλλε τόσο
ή γεωγραφική έκταση όσο καί ή είσπραξη τού προξενικού καί τών άλλων δικαιωμάτων.
"Εδρες Γάλλων ύποπροξένων έξαρτημένων άπό τήν "Αρτα έπισημαίνονται: ή Σαγιάδα (17031704 καί 1705-1706), ή Ναύπακτος (άπό τίς άρχές τού 18ου αί. ώς τό 1770 περίπου,
κατά διαστήματα), ή Λευκάδα (τό 1705), τό Μεσολόγγι (άπό τό 1735, παρά τήν αντίδρα
ση τού ΕΕΜ καί τού ύποπροξενείου Πατρών), ή Αυλώνα (1737-1743, δπότε δέν υπήρχε Γάλ
λος πρόξενος στό Δυρράχιο) καί ή Πρέβεζα (άπό τό 1768* τό 1785 υπάγεται στό γενικό
προξενείο Ζακύνθου).
’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζουν οί Γάλλοι πρόξενοι, πού κατά καιρούς υπη
ρέτησαν στήν Άρτα. Κι αύτό, γιατί άπό τήν προσωπικότητα καί τίς Ικανότητές τους
/
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'* έξαρτιώταν σέ μεγάλο βαθμό τόσο ή χάραξη τής γαλλικής πολιτικής στόν συγκεκριμένο
χώρο όσο καί ή ύλοποίηση τής πολιτικής αύτής. Μέ βάση άρχειακές πηγές, έπισημαίνονται οΐ πρόξενοι τής 'Αρτας, καθώς καί τά στοιχεία έκείνα, τά όποια συμβάλλουν στή
γνώση τής προσωπικότητάς τους καί στην κατανόηση τών Ιδιαίτερων συνθηκών πού άντιμετώπιζαν. Παράλληλα συμπληρώνονται, στό σημείο αυτό, οί έλλείψεις καί οι άνακρίβειες τής σχετικής βιβλιογραφίας γιά όσους άπό τούς προξένους ήταν γνωστοί ώς τώρα.
Τούς προξένους βοηθούσαν οΐ Γάλλοι γραμματείς, τακτικοί ή προσωρινοί, καί οί Έλλη
νες διερμηνείς.
Τήν ύπαρξη τών γαλλικών προξενείων τής Ανατολής προσδιόριζε ή ύπαρξη γαλλικής
παροικίας (nation), ή όποια, στις μεγαλύτερες σκάλες, ήταν οργανωμένη σέ σώμα καί
έξέλεγε κάθε χρόνο τούς έκπροσώπους της. Στήν Άρτα, παρά τό γεγονός ότι συνήθως
υπήρχαν έκεΐ έγκαταστημένοι Γάλλοι, δέν μαρτυρείται ή παραπάνω οργάνωση τής παροι
κίας. 'Ωστόσο, γίνονται συχνές συνελεύσεις γιά διάφορα θέματα, ύστερα άπό πρόσκληση
καί υπό τήν προεδρία τού προξένου. Στις συνελεύσεις αύτές, οι όποιες μπορούν, νά χα
ρακτηριστούν ώς άτυπες συγκεντρώσεις μέ τήν πρωτοβουλία τού προξένου, παίρνουν μέ
ρος οί έγκαταστημένοι στήν Άρτα καί οί περαστικοί άπό έκεΐ Γάλλοι, άκόμη καί Έλλη
νες προσιατευόμενοι.
Κέντρο τής ζωής τών Γάλλων τής Άρτας ήταν ή προξενική κατοικία. Εκτός άπό
τις λειτουργίες καί τις άλλες θρησκευτικές τελετές πού τελούνταν στό παρεκκλήσι της,
σ'αυτή διέμεναν καί έργάζονταν οί πρόξενοι καί οί γραμματείς, συγκαλούνταν οί συνε
λεύσεις τής παροικίας, γίνονταν οί γιορταστικές έκδηλώσεις ή φιλοξενούνταν οί περα
στικοί Γάλλοι. Άκόμη, έκεΐ άποθηκεύονταν τά έμπορεύματα τών Γάλλων. *0 πρόξενος
J.Dubroca έκτισε, μέ δικά του χρήματα, γύρω στά 1730, ένα εύρύχωρο οίκημα κάπου
στις παρυφές τής πόλης, τό όποιο άνταποκρινόταν στις άπαιτήσεις τής άνετης κάί άσφαλούς διαμονής καί προσέδιδε τό άπαραίτητο κύρος στόν έκπρόσωπο τού Γάλλου βασι
λιά. Στόν περίβολό του, ό ίδιος πρόξενος έκτισε ναό, τόν όποιο κόσμησε μέ ιδιαίτερη
φροντίδα. Άλλωστε, βασεκό μέλημα όλων τών προξένων τής Άρτας, καί Ιδιαίτερα τού
J.Dubroca, ήταν ή παρουσία Λατίνου ιερέα, καθώς καί ή άσκηση φιλανθρωπίας καί ή
άποτροπή τής έξωμοσίας άπό τούς Γάλλους λιποτάκτες. ’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιά
ζουν τά σχέδια τού J.Dubroca γιά τή δημιουργία Ιεραποστολής, μέ προσηλυτιστικούς
σκοπούς, παρόλο πού τελικά δέν πραγματοποιήθηκαν.
Διαρκείς κινδύνους δημιουργούσε στούς Γάλλους τής Άρτας, καί τών άλλων περιο
χών τού προξενείου, τό άνθυγιεινό κλίμα καί οι τοπικοί πυρετοί, καθώς καί οί συχνές
έπεδημίες πανώλης. Οί δυσκολίες έπιτείνονταν άπό τήν έλλειψη γιατρών καί φαρμάκων.
Οί ντόπιοι γιατροί δέν ήταν σέ θέση νά άντιμετωπίσουν σοβαρά περιστατικά, ένώ οί
Γάλλοι γιατροί δύσκολη άποφάσεζαν νά έργαστούν σέ μιά περιοχή μέ περιορισμένα οικο
νομικά κίνητρα.
Ωστόσο, παρόλες τις δυσκολίες, οί πρόξενοι τής Άρτας δέν άφηναν καμιά εύκαιρία άνεκμετάλλευτη γιά τή διοργάνωση γιορταστικών έκδηλώσεων καί τελετών. Γνώρι
ζαν καλά ότι μέ τόν τρόπο αύτό άποκτοϋσαν κύρος ανάμεσα στούς ντόπιους, άλλά καί
προωθούσαν τά σχέδιά τους. Εξάλλου, γιά τόν Ιδιο σκοπό οί πρόξενοι τής Άρτας
φρόντιζαν Ιδιαίτερα τήν έμφάνισή τους, χρησιμοποιώντας πολυτελή καί έντυπωσιακά'

-240-

ένδύματα καί κοσμήματα.
Καθοριστικό παράγοντα γιά τήν άσκηση τής πολιτικής καί τήν έξυπηρέτηση τών γαλ
λικών συμφερόντων άποτελοΰσε τό είδος τών σχέσεων πού είχαν οΐ Γάλλοι τής 'Αρτας μέ
τούς Τούρκους, θεωρητικά, oL σχέσεις αύτές δριοθετούνταν άπό τις διομολογήσεις. Στήν
πράξη όμως, οΐ διομολογήσεις έπηρέαζαν τήν πολιτική καί τίς διαθέσεις τών Τούρκων
τής 'Αρτας στό μέτρο πού τό έπέβαλλαν οΐ συγκεκριμένες συνθήκες κ α ί ή δύναμη τοϋ κά
θε τοπικού διοικητή. 0L σχέσεις λοιπόν τών Γάλλων τής 'Αρτας μέ τούς Τούρκους βασί
ζονταν περισσότερο στήν προσωπική έπικοινωνία καί γνωριμία, στήν προσωπικότητα τού
Γάλλου προξένου καί τού Τούρκου διοικητή, στό παντοδύναμο ’’μπαξίσι” καί γενικότερα
στήν ταυτότητα τών συμφερόντων, όπως αυτά γίνονταν άντιληπτά άπό τις δύο πλευρές
στή δοσμένη χρονική στιγμή. Δέν πρέπει έπομένως νά Αναζητήσει κανείς σταθερότητα καί
διάρκεια στις "φιλικές" σχέσεις Γάλλων καί Τούρκων στήν 'Αρτα, άλλά ούτε καί Ιδιαί
τερη οξύτητα στις διαφορές τους. ’Από τήν άλλη μεριά, οι πρόξενοι τής 'Αρτας, καί
Ιδιαίτερα δ Beulle, φρόντιζαν πάντα νά έχουν μέ τό μέρος τους όλους τούς Τούρκους,
οί όποιοι ήταν κάποτε πιθανό νά άναλάβουν κάποια ύπεύθυνη θέση. Επίσης, μέ κανένα
τρόπο οί Γάλλοι πρόξενοι δέν ήθελαν νά φαίνονται δτι επεμβαίνουν στις έσωτερικές
διαμάχες τών Τούρκων.
'Ωστόσο, οί πρόξενοι τής 'Αρτας είχαν συμφέρον νά υπερτονίζουν τις όποιες κα
λές σχέσεις τους μέ τούς Τούρκους. Κι αυτό, γιατί οί Γάλλοι έμποροι καί ναυτικοί
Αποφάσιζαν ευκολότερα νά αρχίσουν ή νά διευρύνουν τήν έπιχειρηματική τους δραστη
ριότητα στήν περιοχή, μέ ανάλογο αποτέλεσμα ατά έσοδα τών προξένων. Οί Αναφορές
λοιπόν σέ περιπτώσεις συνεργασίας δημιουργούν πολλές έπκρυλάξεις γ ιΛ τήν ειλικρί
νεια καί τή σταθερότητά τους, καί όχι μόνο άπό τήν πλευρά τών Τούρκων.
Περισσότερο συχνές είναι οί Αναφορές τών προξένων τής 'Αρτας στις διαφορές
τους μέ τούς Τούρκους, οί όποιες έπαιρναν συνήθως τήν έκταση διπλωματικού έπεεσοδίου καί Απαιτούσαν τήν παρέμβαση τής γαλλικής πρεσβείας στήν Πύλη ή καί τού γαλλι
κού ύπουργείου. Δέν λείπουν Ακόμη καί οί περιπτώσεις, πού οί Γάλλοι πρόξενοι καί
ύποπρόξενοι υποχρεώθηκαν νά Αγωνιστούν γιά τή σωματική τους Ακεραιότητα καί τή ζωή
τους. Οί σχέσεις Γάλλων καί Τούρκων στήν ’Αρτα καλυτέρεψαν αισθητά μετά τό 1740 καί
πιό πολύ μετά τόν πρώτο ρωσοτουρκικό πόλεμο.
'Αποκαλυπτικές έπίσης γιά τήν ποιότητα τής γαλλικής παρουσίας στήν έξεταζδμενη περιοχή ήταν οί προθέσεις τών Γάλλων Απέναντι στούς ύπόδουλους 'Ελληνες. 'Από
τις Αναφορές τών προξένων τής Άρτας Απουσιάζουν έντελώς σχεδόν οί ειδήσεις γιά
τόν υπόδουλο πληθυσμό. Καί οί λίγες πού ύπάρχουν, είτε Αφορούν ένέργειες τών προ
κρίτων είτε έχουν σκοπό νά τονίσουν τις δυσκολίες πού Αντιμετώπιζαν οί ίδοι οί Γάλ
λοι. 'Ωστόσο, οί λίγες^καί έμμεσες αύτές μαρτυρίες είναι πολύτιμες γιά τήν ιστορία
τής περιοχής. Τις προθέσεις τών Γάλλων Απέναντι στόν υπόδουλο πληθυσμό τις κάνουν
Απόλυτα σαφείς τόσο δ χαρακτηρισμός άπό τόν J.Dubroca τών 'Ελλήνων πατριωτών ώς
έχθρών τής δημόσιας τάξης όσο καί ό ένεργός ρόλος τού προξένου Julien στήν αντιμε
τώπιση άπό τούς Τούρκους πιθανής έξέγερσης τών κατοίκων τής Άρτας κατά τό 1770.
Είναι φανερό ότι οί Γάλλοι τής Άρτας ένδιαφέρονταν βασικά γιά τή διατήρηση τής
"τάξης καί τής ήσυχίας”, γιατί μόνο έτσι μπορούσαν νά ωφεληθούν τό γαλλικό έμπόρίο
/
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καί fj ναυτιλία στήν περιοχή. Ή διαπίστωση αυτή καθορίζει τό είδος τοΰ γαλλικού ένδιαφέροντος γιά τήν περιοχή καί τούς κατοίκους της. 'Οσο γι’αυτούς πού είχαν έργο
τή διαφύλαξη τής τάξης, τούς αρματολούς, οί Γάλλοι δέν ένδιαφέρονταν άν ήταν 'Ελλη
νες, Τούρκοι ή ’Αλβανοί, παρά μόνο πώς θά τούς χρησιμοποιήσουν πρός τό συμφέρον
τους. Ή συνεργασία ή ή άνοχή των άρματολών ήταν άπαραίτητη στούς Γάλλους, Ιδιαί
τερα γιά τήν έξαγωγή τής ξυλείας. Φαίνεται πάντως ότι ή δράση των ’Ελλήνων άρματολών, τουλάχιστο ώς τό 1732, δέν δημιούργησε κανένα πρόβλημα ατούς Γάλλους τής Άρ
τας.
Άπό τήν άλλη μεριά, ή γαλλική παρουσία είχε άνάγκη άπό τή συνεργασία τών ι
σχυρών ’Ελλήνων εμπόρων τής περιοχής. Ή συνεργασία αύτή προσφερόταν μέ αντάλλαγμα
τή γαλλική προστασία. 'Ελληνες προατατευόμενους συναντούμε πολλούς άπό τήν ίδρυση
τού προξενείου. Οί περισσότεροι ύπηρετοϋσαν παράλληλα ώς διερμηνείς, γράψεις ή καί
γραμματείς τού γαλλικού προξενείου. Οί σχέσεις ωστόσο τών Γάλλων τής Άρτας μέ τούς
Έλληνες προστατευόμενούς τους στηρίζονταν άποκλειστικά στό άμοιβαίο συμφέρον. Οί
επιδιώξεις τών δύο πλευρών συνέπιπταν ώς μιά δρισμένη χρονική στιγμή, πού τοποθετεί
ται στά μέσα τοΰ 18ου αί. Ή διαπίστωση αύτή άποκαλύπτει τήν ποιότητα τών παραπάνω
σχέσεων. Ή βάση τους δέν μετακινήθηκε άπό τό καθαρά οικονομικό συμφέρον σέ κοινές
πολιτικές ή πολιτιστικές έπιδιώξεις. Πρόκειται γιά σχέσεις πού τις γέννησε ή αμοι
βαία άνάγκη, τις συντήρησε ώς ένα σημείο ή άμοιβαία άνοχή, γιά νά καταλήξουν, μέ
τήν ισχυροποίηση τής έλληνικής οικονομικής παρουσίας, σέ άνταγωνισμό καί σαφή έχθρότητα.
Καθαρά έχθρικές ήταν οί σχέσεις τών Γάλλων τής Άρτας μέ μιά άλλη όμάδα ισχυ
ρών Ελλήνων εμπόρων: τούς προξένους διαφόρων εύρωπαίκών αυλών στήν Άρτα ή τά
Γιάννενα. Ή δράση τους άπειλοΰσε σοβαρά τή γαλλική οικονομική παρουσία στήν‘περιο
χή, γιατί οί Έλληνες πρόξενοι είχαν έκεί στενούς συγγενικούς καί οικονομικούς δε
σμούς, πρόσφεραν εύνοίκότερους δρους στις θαλάσσιες μεταφορές, είχαν τή συνεργασία
τών Βενετών καί, μέ τις δωροδοκίες, τήν άνοχή τών τουρκικών άρχών. Ό πρόξενος Boulle μέ διορατικότητα καί σαφήνεια προσδιορίζει τά κίνητρα τοΰ ανταγωνισμού τών Ελλή
νων προξένων. Αξιολογώντας έλάχιστα τό οικονομικό συμφέρον, δ Γάλλος πρόξενος διέ
βλεπε κυρίως τήν προσπάθεια τών Ελλήνων συναδέλφων του νά ξεφύγουν, κατά κάποιον
τρόπο, άπό τή μοίρα τοΰ υπόδουλου. Έκφραση τοΰ μύχιου αυτού πόθου ήταν ή έλξη πού
άσκοΰσε στούς παραπάνω Έλληνες ή ικανότητα νά ανταγωνίζονται τούς Γάλλους καί νά
στέκονται ώς ίσοι άπέναντι στούς έλεύθερους Ευρωπαίους. Ή διαπίστωση τού Boulle
είναι σημαντική όσο καί αποκαλυπτική. Άν ή προσπάθεια αύτή τών ισχυρών Ελλήνων
έμπόρων, άνάμεσα στούς όποιους επιλέγονταν οί πρόξενοι, δέν θεωρηθεί μόνο σάν βού
ληση γιά έγωιστική προσωπική προβολή, τότε έχουμε μιά σημαντική ένδειξη, άπό τά
μέσα κιόλας τοΰ 18ου αί. καί νωρίτερα, δτι ή ιδέα τής πολιτικής άνεξαρτησίας διατη
ρείται έντονα στούς Έλληνες άστούς, ώστε νά έξωτερικεύεται καί νά γίνεται δρατή.
Οί πρόξενοι τής Άρτας προσπάθησαν μέ κάθε τρόπο νά εξουδετερώσουν τούς Έλ
ληνες συναδέλφους τους. Στόχος τών Γάλλων ήταν ή άνάθεση τών ξένων προξενείων στούς
ίδιους ή τουλάχιστο σέ Εύρωπαίους. Οί σχετικές δμως προσπάθειες τών προξένων τής
Άρτας τόσο γιά τήν έκδοση άπαγορευτ ικοΰ φιρμανιοΰ δσο καί γιά τήν κατασυκοφάντηση
/

-242-

τών ‘Ελλήνων προξένων στις ευρωπαϊκές αύλές, τελικά δέν άπέδωσαν. “Ελληνες έμποροι
συνεχίζουν, ώς τό τέλος της έξεταζόμενης έδώ περιόδου, νά έκπροσωπ^ΰν χριστιανούς
ηγεμόνες στην 'Αρτα καί στά Γιάννενα.
Περιπτώσεις συνεργασίας καί άλληλοεξυπηρέτησης άνάμεσα στους Γάλλους καί στούς
Έλληνες βέβαια δέν λείπουν, κυρίως σέ προσωπικό έπίπεδο. Ωστόσο, τό είδος τής συ
νεργασίας αύτής δέν διαφοροποιεί καθόλου τό γενικότερο κλίμα τοΰ (Ανταγωνισμού. Μάλ
λον αποτελεί πρόσθετη έπιβεβαίωσή του. “Αλλωστε, δέν λείπουν καί άλλες περιπτώσεις
συμπαράταξης ‘Ελλήνων καί Τούρκων ένάντια ατούς Γάλλους ή Τούρκων καί Γάλλων ενάν
τια στους Έλληνες.
Γενικά οΐ σχέσεις των Γάλλων τής Άρτας μέ τούς έπώνυμους Έλληνες τής περιο
χής ρυθμίζονται κάθε φορά άπό τά συμφέροντα των δύο πλευρών. Δέν έπισημαίνεται στα
θερότερο υπόβαθρο, όπως θά ήταν ή πολιτιστική καί πολιτική προσέγγιση. Ή πρώτη δέν
συνέφερε βέβαια τήν καθαρά άποικιακή πολιτική των Γάλλων, ένώ ή δεύτερη ήταν δύσκο
λο, άν όχι αδύνατο,νά αναπτυχτεί. ‘Η προσήλωση των Ελλήνων πρός τήν ομόδοξη Τωσία
ήταν οτέρεη καί φανερή.
Εχθρικές ήταν έπίσης οί γαλλο-βενετικές σχέσεις στήν περιοχή τού προξενείου
μας. 01 λόγοι τής έχθρότητας, όπως έπισημαίνονται άπό τούς πρώτους προξένους τής
Άρτας, ήταν δύο: ή βοήθεια των Γάλλων πρός τούς λιποτάκτες άπό τις βενετικές δυνά
μεις καί ή εμπορική άνηζηλία. Στόν άνταγωνισμό τους μέ τούς Γάλλους οί Βενετοί χρη
σιμοποιούν τούς Τούρκους καί τούς Έλληνες. Παράλληλα, παρέχουν βοήθεια ατούς εχ
θρούς των Γάλλων καί προσπαθούν νά μειώσουν τό γόητρο τής γαλλικής ναυτιλίας. Άπό
πρακτική άποψη, βασικό πρόβλημα άποτελεΐ ή άπαίτηση των Βενετών νά εισπράττουν στήν Πρέβεζα φόρους γιά τά έμπορεύματα, τά όποια οί Γάλλοι φόρτωναν στις τουρκικές περιο
χές. ’Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στό σημείο αύτό παρουσιάζουν τόσο τά επιχειρήματα των Βε
νετών γιά τήν κυριαρχία στή θαλάσσια περιοχή τοΰ Άμβρακικοΰ όσο καί τά αντεπιχειρή
ματα των Γάλλων.
01 γαλλο-βενετικές σχέσεις στήν περιοχή τοΰ προξενείου Άρτας παραμένουν πάντα
ανταγωνιστικές. Μετά τό 1730 όμως δέν παρουσιάζουν τήν προηγούμενη δξύτητα καί τά
σχετικά επεισόδια ρυθμίζονται τώρα μέ τή διπλωματική όδό. Οί Βενετοί, δσο προχωρεί
ό τελευταίος αιώνας τής ιστορίας τους, δέν έχουν πιά τή δύναμη νά έπιβάλουν τις α
πόψεις τους.
‘Ωστόσο, παρά τόν ανταγωνισμό, οί σχέσεις των Γάλλων προξένων μέ τούς Βενετούς
συναδέλφους τους στήν Άρτα δέν είναι τόσο άσχημες. *Η άντίφαση αυτή έξηγείται, άν
σκεφτει κανείς άτι όλοι οί ξένοι στήν Άρτα είχαν νά αντιμετωπίσουν τις αυθαιρεσίες
τών Τούρκων καί έπρεπε νά δείχνουν, τουλάχιστο, ένωμένοι. ’Ιδιαίτερα σέ προσωπικό
έπίπεδο, οί σχέσεις άγάμεσα ατούς προξένους τών δύο δυνάμεων στήν Άρτα έπηρεάζονται
περισσότερο άπό τις τοπικές συνθήκες ζωής καί λιγότερο άπό τις γενικότερες γαλλοβενετικές διαφορές. Σημειώνονται μάλιστα καί περιπτώσεις άποτελεσματικής συνεργασίας
Γάλλων καί Βενετών στήν Άρτα.
Γενικά λοιπόν οί γαλλο-βενετικές σχέσεις στήν έξεταζόμενη περιοχή ήταν βασικά
ανταγωνιστικές στό οικονομικό πεδίο, μέ Ιδιαίτερη έμφαση στό πρώτο μισό καί πιό πολύ
στήν πρώτη τριακονταετία τοΰ 18ου αί. Φυσικά στή διαμόρφωση τών σχέσεων αύτών κύριο
/
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λόγο είχαν ή γενικότερη τοποθέτηση καί κατάσταση τής Βενετίας καί τής Γαλλίας, όπως
αυτές έκφράζονταν κάθε φορά μέσα όπό τις συγκεκριμένες πολιτικοοικονομικές συνθήκες
καί όπως διαμορφώνονταν άπό τή συμμετοχή καθενός όπό τά δύο κράτη στους διάφορους
ευρωπαϊκούς σχηματισμούς. 'Ωστόσο, σέ καθαρά τοπικό έπίπεδο, οί παραπάνω σχέσεις ή
ταν δυνατό νά παρεκκλίνουν άπό τή γενικότερη γραμμή, κάτω άπό τήν έπίδραση δύο παρα
γόντων: άπό τήν ανάγκη τής άμυνας άπέναντι στήν άπειλή των Τούρκων άξιωματούχων καί
άπό τήν προσωπική έπαφή, τήν όποια υποβοηθούσαν καί καθιστούσαν άναγκαία οί συνθήκες
τής ζωής. Τις σχέσεις αυτές τις διεΐπε άκόμη ή ευρωπαϊκή διπλωματική πρακτική, πού
τις διαφοροποιούσε αισθητά άπό τις ανάλογες σχέσεις μέ τούς Τούρκους.
0L σχέσεις των Γάλλων τής Άρτας μέ τούς άλλους Εύρωπαίους τής περιοχής καθο
ρίζονται άπό τή μακρόχρονη παρουσία Γάλλων διπλωματικών έκπροσώπων καί άπό τή συνε
χή σχεδόν άπουσία άλλων Ευρωπαίων διπλωματών. Τό γεγονός αύτό δίνει μιά άλλη διάστα
ση στή θέση των προξένων τής Γαλλίας: ήταν οί φυσικοί προστάτες όσων Εύρωπαίων δέν
είχαν στήν Άρτα δικούς τους διπλωματικούς εκπροσώπους, πράγμα πού τό έπέτρΐπαν άλ
λωστε καί οί διομολογήσεις. Αλλά καί όταν υπάρχουν στήν Άρτα Εύρωπαίοι πρόξενοι,
οί Γάλλοι είναι πάντα οί περισσότερο υπολογίσιμοι. *Η γαλλική προστασία κάλυπτε άκό
μη καί τούς εχθρούς τής Γαλλίας, άρκεί, σέ τοπικό έπίπεδο, νά μή παραβλάπτονταν τά
γαλλικά συμφέροντα. Ή σημασία τής προστασίας αυτής είναι φανερή γιά τήν ισχυροποί
ηση τής γαλλικής παρουσίας στήν περιοχή. Άκόμη, οί Γάλλοι πρόξενοι τής Άρτας έπιζητούσαν συχνά, καί περισσότερο σέ περιόδους κάμψης τού γαλλικού εμπορίου, νά άναλάβουν επίσημα τή διπλωματική εκπροσώπηση καί άλλων ευρωπαϊκών κρατών, πράγμα πού θά
αύξανε τόσο τό κύρος όσο καί τις.αποδοχές τους.
Πρέπει νά υπήρξαν έπίσης καί στήν Άρτα περιπτώσεις χορήγησης τής γαλλικής
προστασίας σέ Εβραίους. Αυτοί, έξαιτίας είτε τού μικρού άριθμού είτε τής περιορισμέ
νης οικονομικής τους δύναμης, δέν φαίνεται νά απείλησαν τά γαλλικά συμφέροντα. 'Ο
πωσδήποτε, οί Εβραίου προστατευόμενοι ήταν πολύ λιγότεροι καί λιγότερο ισχυροί άπό
τούς "Ελληνες.
Ώ ς πρός τις σχέσεις των Γάλλων προξένων τής Άρτας μέ τούς συμπατριώτες τους
στήν περιοχή, αυτές καθορίζονται βασικά άπό τό είδος των καθηκόντων καί τήν έκταση
τών άρμοδιοτήτων τών προξένων, οί όποιοι έπρεπε νά παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια
ατούς συμπατριώτες τους, άλλά καί νά έποπτεύουν γιά τήν έκτέλεση τών έντολών τού
κέντρου, άντίθετων πολλές φορές μέ τά προσωπικά συμφέροντα τών Γάλλων εμπόρων καί
ναυτικών. Άκόμη, οί πρόξενοι τής Άρτας είχαν δικαίωμα νά έμπορεύονται καί οί ί
διοι. Ό συνδυασμός τών παραπάνω μέ τή συνεχή προσπάθεια κάθε επιχειρηματία γιά
εύκολο καί γρήγορο κέρδος μας δίνει τή συνισταμένη τών σχέσεων τών Γάλλων προξένων
τής Άρτας μέ τούς έκ^ί συμπατριώτες τους.
Συχνές έπίσης ήταν οί συγκρούσεις τών προξένων τής Άρτας μέ τούς συναδέλφους
τους τών γειτονικών περιοχών, όπως τής Πάτρας, έξαιτίας τής διαμάχης γιά τήν περιο
χή τού Μεσολογγίου, ή τής Κέρκυρας, γιά τόν έλεγχο στις περιοχές τής Πρέβεζας καί
τής Βόνιτσας. Γενικά οι Γάλλοι πρόξενοι προσπαθούσαν πάντα νά έπεκτείνουν τά γεωγρα
φικά όρια τής δικαιοδοσίας τους καί άσφαλως νά μή χάσουν τίποτε άπό αύτά. Ή γεωγρα
φική έκταση κάθε προξενείου είχε άμεση σχέση μέ τό εισόδημα καί τό κύρος τού προξέ-

νου. Ή διαπίστωση αύτή δδηγεί στην ύπόθεση δτι οί Γάλλοι πρόξενοι της "Αρτας, άν
δέν ένδιαφέρονταν περισσότερο γιά τό προσωπικό τους συμφέρον, τουλάχιστο τό συνέδεαν
μέ τά γενικότερα συμφέροντα τής πατρίδας τους σέ μιά περιοχή ευρύτερη άπό τό προξε
νείο τους.
’Από τήν πλευρά του τό ΕΕΜ, άν έπρεπε νά δώσει τή βοήθειά του σέ κάποιο προξε-|
νεΐο πού υπαγόταν άμεσα στη δικαιοδοσία του ή ατό προξενείο τής "Αρτας, άσφαλώς θά
προτιμούσε τό πρώτο. Γενικά οΐ σχέσεις των προξένων τής Άρτας μέ τό ΕΕΜ καθορίζον
ται άπό τό άμοιβαΐο συμφέρον, άπό τό καθεστώς έξάρτησης τού προξενείου τήςΆρτας,
καθώς καί άπό τό πρόσωπο καί τις διασυνδέσεις τού προξένου.
Ανάλογη μέ τού ΕΕΜ ήταν καί ή στάση τής γαλλικής πρεσβείας στήν Πύλη. Οί ει
σηγήσεις των πρεσβευτών είχαν αποφασιστική σημασία γιά τό προξενείο τής Άρτας, ενώ
οί παρεμβάσεις τους στήν Πύλη ήταν πάντα πολύτιμες, όταν οί Γάλλοι τής Άρτας είχαν
προβλήματα μέ τούς Τούρκους. *Η συνδρομή τών Γάλλων πρεσβευτών πρός τούς προξένους
τής Άρτας έξαρτιόταν τόσο άπό τις προσβάσεις πού διέθεταν οί τελευταίοι στ4 γαλλι
κό υπουργείο τών Ναυτικών δσο καί άπό τις προσωπικές γνωριμίες καί άλλους ειδικούς
παράγοντες.
"Ενας άπό τούς κύριους στόχους τής γαλλικής παρουσίας στήν έξεταζόμενη περιοχή
ήταν άσφαλώς ή προώθηση τών έμπορικών συμφερόντων. Πριν άπό τήν ίδρυση τού προξε
νείου στήν Άρτα, τά γαλλικά καράβια κατευθύνονταν πρός τό Βόλο καί τή Θεσσαλονίκη,
όπως καί στον πρώτο καιρό μετά τήν ίδρυση τού προξενείου. Οί προσπάθειες τών πρώτων
προξένων τής Άρτας στράφηκαν βασικά στή δημιουργία τών προϋποθέσεων πού θά προσείλκυαν τούς συμπατριώτες τους έμπορους στήν περιοχή. "Ηταν ανάγκη νά πειστούν οί Γάλ
λοι έμποροι καί ναυτικοί δτι οί κίνδυνοι στήν περιοχή τού προξενείου ήταν λιγότεροι
ή τουλάχιστο όχι περισσότεροι άπό άλλού. Οί προσπάθειες αυτές δέν είχαν τά άγάμενόμενα αποτελέσματα καί ό πρόξενος G.Dubroca κατηγορεί τούς συμπατριώτες του εμπόρους
γιά υπερβολικό συντηρητισμό καί άτολμία.
Οί εμπορικές δυνατότητες τού προξενείου τής Άρτας τονίστηκαν ιδιαίτερα άπό
τόν πρόξενο J.Dubroca. Σύμφωνα μέ αύτόν, ή περιοχή τού προξενείου βρισκόταν πιό κον
τά στη Δύση άπό δσο άλλες περιοχές τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ ήταν σέ θέση
νά παραγάγει ή νά συγκεντρώσει γιά εξαγωγή μεγάλες ποσότητες σιταριού, πού θά ανα
κούφιζαν σέ περίπτωση άνάγκης μιά δλόκληρη γαλλική έπαρχία. Ακόμη, ή περιοχή διέθε
τε γιά εξαγωγή πολλά άλλα γεωργικά καί κτηνοτροφικά προϊόντα, καί παράλληλα παρου
σίαζε σημαντικές δυνατότητες κατανάλωσης γαλλικών βιομηχανικών ειδών.
"Ωστόσο, τό ΕΕΜ δέν φαινόταν διατεθειμένο νά βοηθήσει στήν ανάπτυξη τού γαλλι
κού έμπορίου στήν περιοχή τής 'Αρτας. 'Εβλεπε περισσότερο τό εκεί προξενείο σάν πε
δίο δράσης τών νέων εμπόρων* οί παλαιότεροι, καί ιδιαίτερα οί μεγαλέμποροι τής Μασ
σαλίας, δέν ήταν πρόθυμοι νά ύποστούν τούς κινδύνους πού περιέκλειε ή άξιοποίηση
μιας νέας αγοράς. Αντίθετα, τό γαλλικό ύπουργείο τών Ναυτικών εύνοεί φανερά τούς
προξένους τής Άρτας, καί πολλές φορές παρά τή σαφή άντίδραση τού ΕΕΜ. Αλλά καί
οί ίδιοι οί πρόξενοι τής Άρτας δέν ακολούθησαν στό σημείο αύτό κοινή γραμμή. "Αλλοι
ένδιαφέρθηκαν νά προσελκύσουν στην περιοχή Γάλλους έμπόρους, ένώ άλλοι, καί ιδιαίτε
ρα δ Boulle, έπειδή φοβούνταν τόν συναγωνισμό πρός τις δικές τους έπιχειρήσεις,

-245-

έμφάνιζαν μειωμένες τις δυνατότητες τής περιοχής ένώ τόνιζαν τις σχετεκές δυσκολίες.
’Οσο όμως προχωρούσε ό αιώνας πρός τό μέσο του, οΐ γενικότερες συνθήκες μετα
βάλλονταν σέ βάρος τού γαλλικού έμπορίου, όπότε αύτό στράφηκε πρός>τήν έντατικότερη
έκμετάλλευση καί. περιοχών, όπως τού προξενείου Άρτας, πού παλάιότερα δέν θεωρούνταν
άποδοτικές. Παρόλα αυτά, άπό τή δεκαετία τού 1740, τό γαλλικό εμπόριο τής Άρτας
παρουσιάζει προοδευτική κάμψη, πού φτάνει ώς τήν τελική έκμηδένιση.
Σημαντικός παράγοντας πού έπέδρασε άρνητικά στό γαλλικό έμπόριο τής Άρτας
ήταν οί συχνοί πόλεμοί, καί ιδιαίτερα τής αύστριακής διαδοχής καί ό έπταετής. Αρνη
τική έπίδραση είχαν έπίσης καί ή ληστεία, πιό πολύ οτό δεύτερο μισό τού αιώνα, οί
διάφοροι δασμοί καί τά δικαιώματα πού έπρεπε νά καταβάλλονται στούς Γάλλους προξένους
καί στούς Τούρκους, οί τοπικές ταραχές καί οί συχνές άπαγορεύσεις εξαγωγής σιταριού
καί ξυλείας. Ακόμη, άρνητικά έπέδραοαν στό γαλλικό έμπόριο οί άθετήσεις των συμφωνιών, ή τακτική τών Γάλλων νά μή πληρώνουν τό προξενικό, δ άθέμιτος συναγωνισμός
μεταξύ τους, καθώς καί ή πολιτεία πολλών άπό αύτούς.
.
;
·»
Ό σοβαρότερος όμως άρνηττκός παράγοντας γιά τό γαλλικό έμπόριο ήταν ό άνταγωνισμός τών 'Ελλήνων καί τών άλλων Εύρωπαίων έμπόρων. Βέβαια τήν ίδρυση τού γαλλι- |
ι
κού προξενείου στήν Άρτα τή δέχτηκαν μέ ένθουσιασμό οί Έλληνες έμποροι τής περιο- (
χής, καί πιό πολύ οί Γιαννιώτες. Μόνο οί Έπτανήσιοι φάνηκαν έχθρικοί άπό τήν πρώ- i
τη στιγμή. Σύντομα όμως, άπό τή δεύτερη κιόλας δεκαετία τού αιώνα, οί έμποροι άπό
τά Γιάννενα καί τήν Άρτα άνταγωνίζονταν μέ έπιτυχία τό γαλλικό έμπόριο στήν περιο
χή. Ό άνταγωνισμός αύτός παίρνει ευρύτερες διαστάσεις καί γίνεται πιό σκληρός όσο 1
προχωρεί ό αιώνας. Μετά τά μέσα του, καί ιδιαίτερα μετά τόν επταετή πόλεμο, διαπιστώ-,
νεται δλοένα καί πιό σαφής ύπεροχή τού έλληνικού έμπορίου, πού κορυφώνεται μέ τή
*!
δυνατότητα τής άπευθείας εισαγωγής διαφόρων ειδών άπό τή Γαλλία καί φτάνει ώς.ιήν ι
έκτόπιση τού γαλλικού. Στό άποτέλεσμα αύτό συνετέλεσαν: ή ικανότητα τών 'Ελλήνων έμ- |
πόρων* ή παρουσία καί ή δράση τών 'Ελλήνων προξένων* ή ανοχή ή καί ή συνεργασία τών I
Τούρκων, οί όποιοι έβλεπαν κέρδος στήν οικονομική άνοδο τών ραγιάδων* ή δικτύωση τών
Ελλήνων έμπόρων μέ τις ιταλικές καί τις άλλες αγορές* ή σωστή έκμετάλλευση άπό τούς
Έλληνες τών δυσμενών γιά τό γαλλικό έμπόριο συγκυριών. Πρόκειται στήν ούσία γιά σύγ
κρουση μιας φθίνουσας οικονομικής παρουσίας μέ μιά άνερχόμενη, γεμάτη ζωτικότητα καί
άποφασιστικότητα νέα δύναμη, ή όποια, έπιπλέον, έπιδιώκει μέσα άπό τήν οικονομική έ
πιτυχία τήν καταξίωση τής ύπαρξής της.
Άπό τούς άλλους Εύρωπαίους, οί ’Ιταλοί (Βενετοί,Ναπολιτάνοι,Μεσσήνιοι,Γενο
βέζοι,Λιβορνέζοι) καί οί Ραγουζαιοι περισσότερο ζημίωσαν τή γαλλική ναυτιλία. Στόν
καθαρά εμπορικό τομέα, έβλαψαν τούς Γάλλους στό μέτρο πού εύνόησαν τήν ανάπτυξη
τού έλληνικού έμπορίου. Οί Άγγλοι έπίσης λίγο ένδιαφέρθηκαν γιά τήν περιοχή, ένώ
οι 'Ολλανδοί δέν άπασ^ίόλησαν σχεδόν καθόλου τούς Γάλλους τής Άρτας. Καί οί δύο όμως
ζημίωσαν τά έμπορικά συμφέροντα τών Γάλλων έμμεσα, ύποβοηθώντας καί αύτοί τήν οικο
νομική ανάπτυξη τών Ελλήνων.
Παρόλες τις παραπάνω δυσκολίες, οί όποιες έμφανίζονται κυρίως στό δεύτερο μισό
τού 18ου αί., ή γαλλική έμπορική παρουσία στήν περιοχή ήταν δυναμική, καί Ιδιαίτερα
στό πρώτο μισό τού ίδιου αιώνα. *0 περιφερειακός χαρακτήρας τής όθωμανικής οίκονό-
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^ μίας καί oL έγγενεες άδυναμίες της γεά την έκμετάλλευση των έγχώρεων πόρων είχαν
μεταβάλεε τήν ’Ανατολή σέ οίκονομεκή άποεκία των Ευρωπαίων.
Οε φορείς τοΰ γαλλεκοΰ έμπορίου στήν περεοχή του προξενείουςεής Άρτας ήταν
δύο: οί Γάλλοε έμποροε καί οί πρόξενοε. Βέβαεα έδω δέν παρατηρείταε η έμπορεκή κί
νηση άλλων μεναλύτερων προξενείων, όπως τής Σμύρνης ή τής Θεσσαλονίκης. Ούτε ή “γεωγραφεκή έκταση καί η άπορροφητεκή Ικανότητα τής ντόπεας άγορας ούτε καί οί έξαγωγεκές δυνατότητες τής περεοχής δεκαεολογοΰν παρόμοεα σύγκρεση. Ανάλογος ήταν καί ό
άρεθμός, ή δεάρκεεα ζωής καί ή οίκονομεκή σημασία τών γαλλεκών έμπορεκών έπεχεερήσεων τού προξενείου τής Άρτας. Έπεσημαίνονταε λίγες περεπτώσεες Γάλλων εμπόρων
ή έμπορεκών οίκων, πού έδρασαν σέ κάπως μόνεμη βάση στήν περεοχή, όπως τών Merlet
καί Soucheiron, τοΰ G.Aubert, τοΰ P.Roubaud, τών Rota ή τοΰ J.-F.Lasalle. Ίδεαίτερη σημασία παρουσεάζουν ή έπεχείρηση τοΰ L.Badin (έργοστάσεο γεά τήν παρασκευή
χυλοΰ γλυκόρρεζας στη Βόνετσα) ή τά σχέδεα τοΰ Fr.Mongirod, ατό δεύτερο μεσό τοΰ
18ου αε. Οε δυό αύτές περεπτώσεες δείχνουν ότε ό Γάλλος έμπορος άρχίζεε νά γενεταε
συνθετότερος έπεχεερηματίας καί βλέπεε περεθώρεα δράσης στόν μετασχηματεσμό καί τήν
παραπέρα έκμετάλλευση τών έγχώρεων πόρων.
*0 δεύτερος φορέας τοΰ γαλλεκοΰ έμπορίου στήν Άρτα, οε Γάλλοε πρόξενοε, ήταν
περεσσότερο σημαντεκός. 'Ο ρόλος τών προξένων έμφανεζεταε δεπλός: νά Φροντίζουν γεά
τά συμφέροντα τών συμπατρεωτών τους εμπόρων, αλλά καί νά έμπορεύονταε οί εδεοε ή
νά εκπροσωπούν γαλλεκούς έμπορεκούς οίκους τής Μασσαλίας. Ή γενεκή άπαγόρευση τής
άσκησης εμπορίου άπό τούς Γάλλους προξένους φαενεταε πώς σύντομα άτόνησε ή καί δέν
ίσχυσε ποτέ γεά τούς προξένους τής Άρτας. Άπό αυτούς, ό J.Dubroca είχε τή σεωπηρή
έγκρεση τοΰ γαλλεκοΰ ύπουργείου καί τή σύμφωνη, άν καί ανεπίσημη, γνώμη τοΰ ΕΕΜ, ένώ
ό Boulle έφτασε νά άσκεε κατ’άποκλεεστεκότητα τό γαλλεκό έμπόρεο στήν περεοχη, Ή
έμπορεκή δραστηρεότητα τοΰ προξένου αύτοΰ, δ όποιος άλλωστε έπελέχτηκε άκρεβώς γεατί
θεωρούνταν ώς έπετυχημένος έμπορος στή Θεσσαλονίκη, έχεε εδεαίτερη σημασία. Αποτε
λεί χαρακτηρεστεκή περίπτωση προνομεακής άσκησης τοΰ γαλλεκοΰ έμπορίου καί παράλληλα
δίνεε τό μέτρο τών έμπορεκών δυνατοτήτων τής περεοχής σέ μεά περίοδο όχε εδεαετερα
εύνοίκή γεά τό γαλλεκό έμπόρεο.
Τό γαλλεκό έμπόρεο τής Άρτας)ήταν είσαγωγεκό καί περεσσότερο έξαγωγεκό. Οί
εισαγωγές λεετουργοΰν κυρίως σάν άσφαλεστεκή δεκλείδα γεά τις μεγαλύτερες άγορές
τής Θεσσαλονίκης καί τών εταλεκών πόλεων καί συμβάλλουν στή δεατήρηση τών τεμών στά
έπεθυμητά επίπεδα σέ μεά εύρύτερη περεοχή. Άπό τήν άποψη αύτή, ό ρόλος τών γαλλεκών εισαγωγών στήν Άρτα είναε δορυφορεκός, παρά τό ότε έμφανίζεε τάσεες αύτονομεας
πού τις ύποβοηθεε ή μεκρότερη απόσταση άπό τή Μασσαλία σέ σχέση μέ τή Θεσσαλονίκη.
Τό σημαντεκότερο είδος τοΰ γαλλεκοΰ είσαγωγεκοΰ έμπορίου τής Άρτας ήταν τά
υφάσματα, γεά τά όποΐά* υπήρχαν εύοίωνες καί άξεόλογες προοπτεκές. Ίδεαετερα ό πρό
ξενος Boulle όργάνωσε συστηματεκά τή ντόπεα άγορά τών ύψασμάτων, μέ τις συνεχείς περεοδείες του καί τή φροντίδα γεά τήν άδεάκοπη κάλυψη τής ζήτησης, χωρίς,παράλληλα,
τή δημεουργία συνθηκών ύπερπροσφοράς. Οί κίνδυνοε γεά τό έμπόρεο τοΰ προϊόντος αύ
τοΰ, έκτός άπό τόν άντάγωνεσμό τών Βενετών, όφείλονταν καί στόν συναγωνεσμό τών ι
δεών τών Γάλλων καί στό εύρύ λαθρεμπόρεο. Παρόλα αύτά, ό τομέας τών ύψασμάτων άτΐο/
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φέρει σημαντικά κέρδη στούς Γάλλους κατά τό πρώτο μισό τοΰ 18ου αί.Μετά τόν έπταετή
πόλεμο καί πριν άπό τό 1770, οΐ 'Ελληνες έμποροι άφαιροΰν άπό τούς Γάλλους συναδέλ
φους τους τό έμπόριο τών υφασμάτων. Παράλληλη είναι καί ή πορεία χρϋ έμπορίου τοΰ
λουλακιοΰ.
’Από τά άλλα είδη τοΰ γαλλικοΰ εισαγωγικού έμπορίου, σημαντική θέση κατέχει ό
καφές, καί ιδιαίτερα μετά τό 1740, δταν έπιτράπηκε άπό τόν πασά τών Γιαννίνων ή ει
σαγωγή καφέ άπό τις άποικίες. Τό προϊόν αυτό άφηνε σημαντικά κέρδη τόσο στούς Γάλ
λους εισαγωγείς δσο καί στούς ντόπιους μεταπράτες, οΐ όποιοι ένδιαφέρονταν ζωηρά
γιά τόν ανελλιπή έφοδιασμό τής άγοράς. Έτσι τό έμπόριο τοΰ καφέ ήταν γιά τούς Γάλ
λους καί προσοδοφόρο σάν έπιχείρηση, άλλά καί μέσο προσέλκυσης τών ντόπιων στή γαλ
λική ναυτιλία.
Τόν κύριο όγκο λοιπόν τών γαλλικών εισαγωγών τής Άρτας κάλυπταν τά ύφάσματα.
Τό προϊόν αύτό ένδιέφερε ζωηρά τή γαλλική οικονομία, γιατί συνδεόταν καί μέ τούς
τρεις τομείς της: τή βιομηχανία, τό έμπόριο καί τή ναυτιλία. Έξαιτίας τής μεγάλης
ζήτησης, μπορούσε εύκολα νά ρευστοποιηθεΐ καί τά κεφάλαια νά χρησιμοποιηθούν\ιά
τήν αγορά άγροτικών προϊόντων, ιδίως σιταριού. Τά ύπόλοιπα είδη τοΰ γαλλικού εισα
γωγικού έμπορίου έπιβοηθούν τό έμπόριο τών ύφασμάτων καί λειτουργούν σάν μέσο προ
σέλκυσης τών ντόπιων εμπόρων στή γαλλική ναυτιλία. Τέλος; άπό τά μέσα τού 18ου αί.
καί κυρίως μετά τόν έπταετή πόλεμο, τό γαλλικό εισαγωγικό έμπόριο τής Άρτας περνά
στά χέρια τών 'Ελλήνων εμπόρων.
Τό έξαγωγικό έμπόριο τών Γάλλων στήν παραπάνω περιοχή ήταν αύτόνομο καί γι’αυ
τό πιό σημαντικό. Ή περιοχή τοΰ προξενείου τής Άρτας, όπου έναλλάσσονται τά πεδι
νά εδάφη μέ τά ημιορεινά καί τις δασικές έκτάσεις, παρουσίαζε σημαντικό όγκο γεωργι
κής καί κτηνοτροφικής παραγωγής, καθώς καί άξιόλογες δυνατότητες δασικής έκμετάλλευσης. Άπό τήν άλλη μεριά, τό όθωμανικό φεουδαρχικό σύστημα καί ή ύποκατανάλωση στήν
όποια υποχρέωνε τούς γεωργικούς πληθυσμούς, καθώς καί ή δημογραφική στασιμότητα,
δημιουργούσαν σημαντικά Λ^ονάσματα γιά έξαγωγή. Ακόμη, οί Τούρκοι άξιωματούχοι,
στούς όποιους ανήκε τό μεγαλύτερο μέρος τής παραγωγής, είχαν πάντα ανάγκη άπό χρήμα
γιά τήν έξαγορά τής θέσης τους καί τήν έξασφάλιση τής κυριαρχίας καί τής ζωής τους.
Υπήρχαν λοιπόν όλες οί προϋποθέσεις γιά μιά σαφή έμπορευματοποίηση τής παραγωγής
καί δημιουργούνεαν συνθήκες προσφοράς ή καί ύπερπροσφοράς. Ανάλογη ήταν καί ή ζήτη
ση. Ή γαλλική βιομηχανία χρειαζόταν συνεχώς καί περισσότερες πρώτες ύλες. Οί έπισιτιστικές άνάγκες γίνονταν πιεστικότερες άπό τούς πολέμους καί τήν άνάπτυξη τών
πόλεων στή Δύση, ένώ οί έντεινόμενοι ναυτικοί έξοπλισμοί καί οί άνάγκες τής'έμπορικής ναυτιλίας έπέβαλλαν τήν έπισήμανση καί έκμετάλλευση δασικών πόρων. ’Επιπλέον,ή
περιοχή τοΰ προξενείου τής Άρτας συγκέντρωνε γιά έξαγωγή προϊόντα άπό γειτονικές
ή καί πιό μακρινές περιοχές, ένώ τό ακμαίο καί ικανό έγχώριο έμπορικό στοιχείο πρόσφερέ, τουλάχιστο στό πρώτο μισό τού αιώνα, μιά πρόθυμη συνεργασία καί μιά καλή όργανωτική υποδομή.
Άπό τά προϊόντα πού ένδιέφεραν τό γαλλικό έξαγωγικό έμπόριο τής Άρτας, τό
κυριότερο ήταν τό σιτάρε, γιατί κάλυπτε βασικές άνάγκες τής Προβηγκίας, ένώ παράλ
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ληλα, ένίοχυι μέ τόν όγκο του.. τήν κίνηση τής γαλλικής ναυτιλίας. Παρά τις δυσκολίες,
που όφείλονταν στις συχνές άπαγορεύσεις έξαγωγής, στούς δασμούς, στόν άνταγωνισμό
των 'Ελλήνων καί των ’Ιταλών έμπόρων, στούς πολέμους καί στην κατά^καιρούς δυσμενή
γαλλική πολιτική, οί Γάλλοι τής "Αρτας άποκόμιζαν σημαντικά κέρδη άπό τό έμπόριο τού
σιταριού. Μετά τό έπταετή πόλεμο, τό έμπόριο αυτό περιέρχεται στούς "Ελληνες, μέ έξαίρεση χήν τριετία 1772-1774.
Ή ξυλεία άπό τά πλούσια δάση τής περιοχής, καί ιδιαίτερα τού Λούρου, κίνησε
νωρίς τό ενδιαφέρον των Γάλλων, άλλά ή έξαγωγή της έπιτεύχθηκε μετά τό 1768. 01 λό
γοL τής καθυστέρησης συνοψίζονται τόσο σέ τεχνικά προβλήματα όσο καί στήν άρνηση των
Τούρκων νά συνεργαστούν. ’Επιτυχίες τών Γάλλων σημειώνονται στήν τελευταία τριακοντα
ετία τού αιώνα, οπότε δρά παράλληλα καί τό έλληνικό έμπορικό κεφάλαιο. Ιδιαίτερα
άποδοτική στόν τομέα αύτόν στάθηκε ή δράση τού J.-B.Lasalle.
’Από τά άλλα προϊόντα τής περιοχής, οί Γάλλοι έδειξαν ένδιαφέρον γιά τά καπνά,
ώς τό 1740, γιά τά δέρματα καί τά μαλλιά, γιά τό κερί πού έφτανε στά Γιάννενςι άπό
τή Βλαχία καί τή Μολδαβία, γιά τό βαμβάκι πού έρχόταν άπό τήν περιοχή τής Λάρισας
καί τό μετάξι οστό τή Ζαγορά, καθώς καί γιά άλλα προϊόντα σέ μικρότερες ποσότητες.
Τό λάδε τής Αύλώνας άποτέλεσε μέρος τής έπιχετμηματικής δραστηριότητας τού προξένου
Boulle, ενώ στό καλαμπόκι, παρόλο τό ένδιαφέρον τού J.DubToca, οί γαλλικές προσπά
θειες δέν σημείωσαν έπετυχία, κυρίως γιατί τό προϊόν αύτό άποτελούσε τή βάση τής
διατροφής τού πληθυσμού.
Σημαντικό τομέα έπίσης τής γαλλικής οικονομικής παρουσίας στήν περιοχή τού προ
ξενείου τής Άρτας κάλυπτε ή ναυτιλία, τόσο σέ συνδυασμό μέ τό έμπόριο όσο καί σάν
αύτόνομη οικονομική δραστηριότητα*. Βέβαια οί μεταφορές τών Γάλλων άπό καί πρός τή
Γαλλία γίνονταν άποκλειστικά μέ γαλλικά καράβια. ’Ιδιαίτερα γιά τήν περιοχή πού
μάς ένδιαφέρει έδώ, ή μικρότερη άπόσταση άπό τή Μασσαλία,σέ σύγκριση μέ έκείνη τής
Μασσαλίας άπό τό ’Αρχιπέλαγος καί τή Θεσσαλονίκη, άποτελούσε ένα θετικό παράγοντα.
"Qxl μόνο ή διαφορά στά ναύλα, άλλά καί ό μικρότερος χρόνος τού ταξιδιού έπέτρεπαν
στούς Γάλλους τήν πραγματοποίηση περισσότερων ταξεδιών κάθε χρόνο καί τούς άπέφεραν
έτσε μεγαλύτερα κέρδη.
Ό καθαρά ναυτιλιακός τομέας, οί ναυλώσεις δηλ.γαλλικών καραβιών άπό ξένους
έμπορους, άπαττούσε τή συνεχή μέριμνα τών προξένων τής Άρτας. ’Ιδιαίτερη σημασία
είχαν οί θαλάσσιες μεταφορές τών 'Ελλήνων έμπόρων άπό καί πρός τά ιταλικά λιμάνια,
αύτό πού οί πρόξενοι όνομάζουν caravanne. Ή άποκλειστικότητα τής γαλλικής ναυτι
λίας ήταν άδιαφιλονίκητη κατά τήν πρώτη τριακονταπενταετία τού αιώνα, γιατί παρείχε
τις περισσότερες έγγυήσεις άπέναντι στόν κίνδυνο τών κουρσάρων καί τών πειρατών.
Στά 1719 μάλιστα, ό πρόξενος G.Dubroca έκλεισε συμφωνία μέ τούς "Ελληνες έμπόρους,
οί όποιοι ήταν υποχρεωμένοι νά καταβάλλουν προξενικό στόν Γάλλο πρόξενο, άσχετα άπό
τήν έθνικότητα τών καραβιών πού θά χρησιμοποιούσαν γιά τις μεταφορές τους. Μετά τό
1734, άλλα καράβια, καί κυρίως έλληνικά, άφαιροΰν τό προβάδισμα άπό τή γαλλική ναυ
τιλία, παρά τά μέτρα τού προξένου Boulle γιά τή συμπίεση τού κόστους καί τήν ταχύτη
τα καί αμεσότητα στήν κάλυψη τής ζήτησης.
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Τή γαλλική ναυτιλία τής Άρτας, δπως καί των άλλων περιοχών, έβλαψαν οί συχνές
συγκρούσεις άνάμεσα στις ευρωπαϊκές δυνάμεις, ιδιαίτερα δσες είχαν ώς θέατρο την
Ανατολική Μεσόγειο η την Ιταλία. 01 άλλοι παράγοντες, δπως ή απόσταση της έδρας
του προξενείου άπό τή θάλασσα, τό μικρό βάθος στην είσοδο τοΰ -Άμβρακικοΰ, οι δασμοί
καί ή μτακτική τών Γάλλων καπετάνιων νά έφοδιάζονται μέ πιστοποιητικά υγειονομικού |
έλέγχου άπό τούς Βενετούς, είχαν καί άρνητική άλλά καί θετική έπίδραση στή γαλλική
ναυτιλία της Άρτας.
Σοβαρότερος ήταν ό κίνδυνος άπό τόν άνταγωνισμό τών 'Ελλήνων. Στις πρώτες δε
καετίες τοΰ 18ου αί., τά λίγα έμπόδια προέρχονταν άποκλειστικά οστό τούς Έπτανήσιους. Μέ τό τέλος όμως τής δεκαετίας τού 1730, ό ανταγωνισμός τής αναπτυσσόμενης έλληνικής έμπορικής ναυτιλίας γίνεται φανερός. Ό ίδιος 6 πρόξενος Boulle είσηγείται,
στά 1739, νά έπιτραπεί οπτούς "Ελληνες ή συμπλοιοκτησία στά γαλλικά καράβια. Ή άποδοχή τής εισήγησης, κατά παράβαση μάλιστα τής σχετικής νομοθεσίας, παρόλο πού δέν
έφαρμόστηκε έξαιτίας τοΰ πολέμου τής αυστριακής διαδοχής, δίνει τό μέτρο τή<^ σημα
σίας τοΰ προξενείου τής Άρτας γιά τή γαλλική ναυτιλία, άλλά καί τή δυναμικότατα
τοΰ ντόπιου εμπορικού στοιχείου. Μέ τήν είσοδο όμως τής δεκαετίας τοΰ 1740, τό ναυ
τικό τοΰ Μεσολογγίου γίνεται άπειλητικός αντίπαλος τών Γάλλων. *0 άνταγωνισμός κορυφώνεται είκοσι χρόνια άργότερα καί καταλήγει μέ τήν έκτόπιση τής γαλλικής ναυτιλίας
άπό τις θαλάσσιες μεταφορές τής Άρτας. Ή αγγλική σημαία, καθώς καί οί σημαίες τών
ιταλικών πόλεων-κρατών, έβλαψαν έμμεσα τή γαλλική ναυτιλία ευνοώντας τήν άνάπτυξη
τής ελληνικής.
Άμεσος υπήρξε έπίσης γιά τή γαλλική ναυτιλία τής Άρτας ό κίνδυνος άπό τούς
κουρσάρους καί σέ πολύ μικρότερο βαθμό άπό τούς πειρατές. Τόν τροφοδοτούσαν καί τόν *
συντηρούσαν σ’όλη τή διάρκεια τοΰ αιώνα τόσο δ σφοδρός άνταγωνισμός τών δύο μεγάλων
«ι
ναυτικών δυνάμεων τής εποχής, τής Αγγλίας καί τής Γαλλίας, δσο καί οί συχνοί πό
λεμοι, οπότε έντείνεται ή δράση τών κουρσάρων. Γενικά ή δράση τών κουρσάρων μέ αγ
γλική καί αυστριακή σημαία έπληξε τή γαλλική ναυτιλία τής Άρτας κατά τό χρονικό
διάστημα 1730-1760, κατά τή διάρκεια δηλ. τών πολέμων γιά τήν πολωνική καί τήν αύστριακή διαδοχή, καθώς καί τοΰ επταετή. Αντίθετα οί πειρατές -"Ελληνες, Δουλτσινιώτες κ.ά.- άποτέλεσαν πολύ μικρότερο κίνδυνο, κυρίως γιατί αντιμετωπίζονταν εύκολότερα μέ τή συνεργασία τών Γάλλων άκόμη καί μέ παραδοσιακούς έχθρούς τους, δπως τούς
Βενετούς καί τούς Άγγλους.
Πέρα άπό τήν οικονομική έκμετάλλευση τής περιοχής, ή γαλλική παρουσία στήν
Άρτα έχει καί άλλους στόχους, πολιτικούς καί στρατηγικούς. Οί στόχοι αυτοί συγκε
κριμενοποιούνται στόν επαναπατρισμό τών λιποτακτών άπό τούς Βενετούς καί στήν απο
στολή πληροφοριών γιά τούς Τούρκους καί τούς Βενετούς. "Ενας τρίτος τομέας, ή διευ
κόλυνση δηλ.τών επικοινωνιών τοΰ κέντρου μέ τή γαλλική πρεσβεία στήν Πύλη, δέν άπέδωσε τά αναμενόμενα αποτελέσματα, παρόλο πού έπαιξε ρόλο στήν άπόφαση γιά τήν ίδρυ
ση τοΰ προξενείου.
Άπό τά κύρια καθήκοντα τών πρώτων προξένων τής Άρτας ήταν ή έπισήμανση, ή
περισυλλογή, ή περίθαλψη καί ό έπαναπατρισμός τών Γάλλων πού λιποτακτοΰσαν άπό τις
βενετικές δυνάμεις. Πρός τόν σκοπό αύτό έπρεπε νά όργανωθεΐ κατάλληλο δίκτυο, πράγμα
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^ πού βάρυνε σημαντικά στήν άπόφαση γιά την ίδρυση γαλλικού προξενείου σέ μιά περιοχή,
ή όποια γειτόνευε μέ τις βενετικές κτήσεις <πό Ίόνιο. Πριν άπό τήν ίδρυση τού προ
ξενείου, ή τύχη τών λιποτακτών ήταν ή σκλαβιά ή ή έξωμοσία. Βέβαια-Ji περίθαλψη καί
ό έπαναπατρισμός τών λιποτακτών, μέ δλα τά συνακόλουθα προβλήματα, κυρίως οικονομι
κά, έξαρτιόταν κάθε φορά πιό πολύ άπό τή συγκεκριμένη γαλλική πολιτική καί τις άνάγ- |
κες τού γαλλικού στρατού καί λιγότερο άπό τήν έπιθυμία τής προστασίας τών χριστια
νών άπό τόν κίνδυνο τής έξωμοσίας, δσο κι αν τονίστηκε τό δεύτερο. Γι’αύτό άλλωστε
παρατηρούνται περίοδοι έντασης ή κάμψης τών σχετικών προσπαθειών. 'Ωστόσο, είναι σί
γουρο πώς οί πρώτοι, τουλάχιστο, πρόξενοι τής Άρτας είχαν στό σημείο αύτό σαφείς
όδηγίες άπό τό γαλλικό ύπουργείο.
’Ακόμη, οί πρόξενοι τής Άρτας, καί ιδιαίτερα οί Dubroca, πάντα φρόντιζαν νά
άνακοινώνουν στό υπουργείο Ναυτικών καθετί σχετικό μέ τούς Τούρκους καί τούς Βενετούς. Ή δραστηριότητα αυτή παρατηρείται κυρίως στό πρώτο μισό τού 18ου αί. Μετά,
η έκδηλη καί όριστική κάμψη τής βενετικής παρουσίας δέν καθιστά άπαραίτητες τις σχε
τικές ειδήσεις. Άλλωστε, οί πρόξενοι τής Άρτας αντιμετωπίζουν οί ίδιοι δύσκολα
προβλήματα στόν οικονομικό τομέα, πού άπαιτούν δλη τους τή δραστηριότητα. Άπό τήν
άλλη μεριά, οί γαλλο-τουρκικές σχέσεις μετά τό 1740 ήταν τέτοιες, πού καθιστούσαν
περιττές τις πληροφορίες τών προξένων τής Άρτας. Οί Γάλλοι πρεσβευτές στήν Πύλη
γνώριζαν σέ βάθος τήν κατάσταση τής’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, πού ώς ένα βαθμό δια
μόρφωναν οί ίδιοι.
Οί πληροφορίες τών προξένων τής Άρτας γιά τούς Τούρκους προέρχονται άπό διά
φορες πηγές, κυρίως άπό "Ελληνες προστατευόμενους ή Τούρκους άξιωματούχους. Οί σχετι
κές ειδήσεις αφορούν σέ θέματα καθαρά τοπικά, σέ πολεμικές κινητοποιήσεις τών Τούρ- *
κων, σέ σχέδιά τους γιά τήν κατάληψη βενετικών περιοχών ή τήν πλήρη ύποταγή άλλων,
σέ πληροφορίες άπό τήν Κωνσταντινούπολη, σέ πολέμους ή σέ φήμες γιά τήν κήρυξή" τους.
Ανάλογες είναι κάί οί άναφορές τών προξένων τής Άρτας γιά τούς Βενετούς. Τό ενδια
φέρον τής Γαλλίας γιά τή θέση πού έγκατέλετπε ή παλαιά θαλασσοκράτειρα είναι εύλογο
καί φανερό, ένώ οί πρόξενοι τής Άρτας είχαν τήν εύκαιρία, έξαιτίας τής γεωγραφικής
θέσης τού προξενείου, νά συλλέγουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες γιά τούς Βενετούς.Οί
ειδήσεις γι’αύτούς άναφέρονται στήν τοπική κατάσταση, σέ πολεμικές έτοιμασίες, στις
βενετικές δυνάμεις, στούς Βενετούς προνοητές. Περιέχουν άκόμη κρίσεις καί προτάσεις
τών ίδιων τών προξένων τής Άρτας.

