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"Ητανε καλά παιδιά οι σύντροφοι 





Προλογικό σημείωμα 

Τό 1813 ή γενική συνέλευση του «Συστήματος» των ελ

λήνων εμπόρων της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε να εκδώ

σει το έργο Έρμης δ Κερδώος ήτοι 'Εμπορική εγκυκλοπαίδεια 

τοΰ λογίου εμπόρου Νικολάου Παπαδόπουλου (1769 -1820). 

'Από τους επτά τόμους, πού προέβλεπε ό σχεδιασμός τοΰ έρ

γου, τυπώθηκαν στή Βενετία τέσσερις, στα χρόνια 1815 -1817 

και ήταν απαρχή μιας εκδοτικής προσπάθειας του «Συστή

ματος», ή οποία το 1817 απέκτησε θεσμική υπόσταση με τή 

σύσταση τής «Φιλολογικής εφορίας», πού είχε σκοπό τήν έκ

δοση βιβλίων κοινωφελών και τή δημιουργία βιβλιοθήκης : 

θα μπορούσαμε να τή θεωρήσουμε ώς το πρώτο «μορφωτικό 

ίδρυμα» μιας επαγγελματικής συσσωμάτωσης στον ελληνικό 

χώρο. 

Ή Εμπορική εγκυκλοπαίδεια του Ν. Παπαδόπουλου εί

ναι ό υψηλότερος αναβαθμός για τή σύνταξη ολοκληρωμένου 

εμπορικού εγχειριδίου κατά τή διάρκεια τής Βενετοκρατίας και 

τής Τουρκοκρατίας. Ή συγγραφή καί ή έκδοση της εκφράζουν 

με τον καλύτερο τρόπο τήν ακμή τής ελληνικής εμπορικής 

τάξης καί τή συνειδητοποίηση του ρόλου της στην κοινωνία 

τής άναγεννώμενης εθνότητας. 

'Από το σύντομο αυτό προλογικό σημείωμα διαγράφονται 

και τα θέματα πού εξετάζονται σε αυτή τή μελέτη : 

1. Τα εμπορικά εγχειρίδια τής Βενετοκρατίας καί τής Τουρ

κοκρατίας . 

2. Ή Εμπορική εγκυκλοπαίδεια ώς συγγραφικό εγχείρημα. 

Ό συγγραφέας καί τό έργο του. 

3. Ή Εμπορική εγκυκλοπαίδεια καί τό εκδοτικό πρόγραμμα 

τοΰ Συστήματος τών Ελλήνων 'Εμπόρων τής Κωνσταντινού

πολης. 
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Ή μελέτη αυτή τυπώθηκε ώς «Επιλεγόμενα» στο Παράρ
τημα της ανατύπωσης της 'Εμπορικής εγκυκλοπαίδειας τοϋ Ν. 
Παπαδόπουλου (Πολιτιστικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 1989, 
σ. 11 - 65). Στη σημερινή ανατύπωση το κείμενο βελτιώθηκε σε 
λίγα σημεία, έγιναν μικρές προσθήκες, κυρίως στις σημειώ
σεις, και προστέθηκε ή εικονογράφηση. "Υστερα από πολλούς 
δισταγμούς αποφάσισα να συνοδέψω αυτή τήν ανατύπωση μέ 
τα προλογικά κείμενα των εμπορικών εγχειριδίων, μέ τήν ελ
πίδα ότι θα φανούν χρήσιμα στους αναγνώστες πού δέν έχουν 
πρόχειρα τά ϊδια τα βιβλία. 

Ή σημερινή δημοσίευση ύποτυπώνει τή μορφή ενός βι
βλίου, πού ελπίζω κάποτε να ολοκληρώσω : μελέτη για τη 
βίωση τοϋ «οικονομικού» και τοϋ «έμπορικοΰ» από τον 15ο 
ώς τον 19° αιώνα, βασισμένη σε αναλυτικότερη μελέτη των 
εμπορικών εγχειριδίων καθώς και των άλλων μαρτυριών τοϋ 
οικονομικοΰ βίου, ή οποία θα συνοδεύεται άπό ενα αντιπρο
σωπευτικότερο ανθολόγιο κειμένων. 



1. ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 
ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ή απογραφή των εμπορικών εγχειριδίων, των βιβλίων πού 
τυπώθηκαν για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από τους έλ
ληνες εμπόρους, δείχνει δτι δλα κυκλοφόρησαν άπό τό τέλος 
τοΰ 18ου αιώνα και υστέρα *. Βέβαια και νωρίτερα πραγματευτές 
και έμποροι υπήρχαν και αλληλογραφούσαν, λογάριαζαν, κρα
τούσαν τα κατάστιχα τους : έμποροι και γραμματικοί, πού είχαν 
μαθητεύσει σε ειδικούς δασκάλους, δπως στον Χάνδακα της 
Κρήτης, στα μέσα του 16ου αιώνα, όπου βρίσκουμε δασκάλους 
του λογαριασμού καί τοΰ λογιστικού βιβλίου να αναλαμβάνουν 

Προηγούμενες μορφές της μελέτης μου για τά εμπορικά εγχειρίδια 
δημοσιεύτηκαν: Actes du Ile Colloque International d'Histoire, Écono
mies méditerranéennes : équilibres et intercommunications, XIH^-XlX^ 
siècles, τ. Ill, Αθήνα, ΚΝΕ-ΕΙΕ, 1986, σ. 173 - 176.— Λουκία Δρούλια, 
κ.ά., Προσεγγίσεις στις νοοτροπίες των βαλκανικών λαών 15ος - 19ος αι. 
ΟΙκονομικές αντιλήψεις και συμπεριφορές, 'Αθήνα, Ι. Ζαχαρόπουλος, 1988, 
σ. 69-96. Ή μορφή αύτη με βελτιώσεις δημοσιεύεται έδώ (σ. 11-54). 

1. Τα εμπορικά εγχειρίδια έχουν μελετηθεί στις χώρες της Δυτικής 
Ευρώπης. 'Ενδεικτικές βιβλιογραφικές αναφορές : Jean Meuvret, «Manuels 
et traités à l'usage des négociants aux premières époques de l'âge moderne», 
Etudes d'histoire moderne et contemporaine 5 (1953) 5 - 29. ( = τοΰ ίδιου, 
Etudes d'histoire économique, Παρίσι, Colin, 1971 < Cahiers des Annales 
32 > σ. 231 -250).— Ugo Tucci, «Tariffe veneziane e libri toscani di mer
catura», Studi Veneziani 10(1968) 65-108.— Jean-Claude Perrot, «Les 
dictionnaires de commerce au XVIIIe siècle», Revue d'histoire moderne 
et contemporaine 28(1981) 36 - 67.— Raffaella Franci, Laura Toti Rigatelli, 
Introduzione all'aritmetica mercantile del medioevo e del rinascimento, 
Urbino, Quattro Venti, 1982, 126 σ.— Pierre Jeannin, «Une source d'in
formations métrologiques : les manuels publiés pour les marchands», Les 
anciens systèmes de mesures.Projet d'enquête métrologique,Table ronde 
du 17 octobre 1981 (Caen) < Centre National de la Recherche Scientifi
que. Institut d'histoire moderne et contemporaine > σ. 11-24.— Ό Pierre 
Jeannin διευθύνει άπό το 1978 το πρόγραμμα απογραφής των ευρωπαϊκών 
εμπορικών εγχειριδίων πού τυπώθηκαν ώς το 1820 (C.N.R.S./E.H.E.S.S.). 
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να διδάξουν ιδιωτικά σε μαθητές φράγκικα εμπορικά γράμματα, 
τον άμπακο (αριθμητική) του εμπορίου, τη διπλογραφική μέθο
δο τών εμπορικών κατάστιχων, τή συμπλήρωση των φορτωτι
κών καί των άλλων εμπορικών βιβλίων 2. Κι ακόμη υπήρχαν 
πραγματευτές και έμποροι, παραγιοί καί γραμματικοί πού κρα
τούσαν τα βιβλία τους μέ τα εφόδια της πρακτικής αριθμητικής 
του Γλυζούνη (1568) 3 και μια «προφορική» παιδεία «άλληλοδι-

2. 'Από τις συμβάσεις μαθητείας σταχυολογώ : Ό Ευδόκιμος Χορτάτ-
ζης, διδάσκαλος τοΰ λογαριασμού καί τοϋ καδέρνου (=λογιστικοο βιβλίου) 
στον Χάνδακα της Κρήτης, 3 'Οκτωβρίου 1551, αναλαμβάνει να διδάξει 
σέ μαθητή : «να γράφη φράγγικα γράμματα μαρκαντέζικα (=εμπορικά) και 
να διαβάζη καί τα πιτάκια όπου έπιάση καί τον άμπακον της πραγματείας 
σοφιτζιέντε (=ικανοποιητικά) καί το καδέρνο της σπετζηαλιτας (=είδι-
κό) ντόπιο ( = διπλογραφικά) μέ το τζορνάλε (^ημερολόγιο) να τα μπα-
λαντζάδι ( = ισοζυγίζει) καί ρεπορτάδι ( = μεταφέρει) εις λίμπρο καινούρ
γιο». Στις 12 Δεκεμβρίου 1551, πάλι στον Χάνδακα αναλαμβάνει άλλον 
μαθητή για να τον μάθει «να γράφη φράγγικα μαρκαντέζικα καί τον λογα-
ριασμόν της πραγματείας όλον καί καδέρνο της σπετζιαλιτας σαλντάδι 
(=εξοφλημένο), ρεπορτάδι, πρώτα δεύτερα καί καδέρνα ντέ βιάντζο ( = 
ταξιδιού), καί καδέρνο ΐνπερσόνα ( = προσωπικό) σπαριάτο (=ξεχωριστό) 
καί καδέρνο φατορίας (=τιμολόγιο) καί τήςίντράδας (=εΐσαγωγής) καλά 
καί έμπιστεμένα άπό δα καί ομπρός να του δείχνω ώσθε να μάθη καί να 
άτενδέρη ( = διεξάγει) καί αυτός καλά». Βλ. Κωνστ. Δ. Μέρτζιος, «Στα-
χυολογήματα άπό τα κατάστιχα τοΰ Νοταρίου Κρήτης Μιχαήλ Μαρά 
(1538-1578)», Κρητικά Χρονικά 15-16 (1961-62) τχ. Π, σ. 254-255. 
Στην ίδια πόλη στις 9 'Οκτωβρίου 1567 ό δάσκαλος Γιάκουμος Σάββας 
αναλαμβάνει ενα μαθητή, πού θα μείνει στο σπίτι του, να τοΰ μάθει «να 
διαβάζη φράγγικα καί να γράφη φράγγικα καί να τό μάθης καί τους λογα
ριασμούς». Βλ. Θεοχάρης Ε. Δετοράκης, «Διδασκαλικές καί βιβλιογρα
φικές συμβάσεις στή βενετοκρατούμενη Κρήτη», Κρητολογία 10-11 
(1980) 244. 

3. Άπό τις πολλές μαρτυρίες για τή χρήση της «Λογαριαστικής» τοΰ 
Γλυζούνη σημειώνω μια ενθύμηση σέ χειρόγραφη «Ίλιάδα» της Μονής 
τών 'Ιβήρων : «f Εις τάς κ' τοΰ 'Ιανουαρίου άρχησα να σπουδάζω εις τον 
κΰρ Λαυρέντιον τον Λημναϊον ζρκ (=1612), τον Παλαμάν εις τον παπά 
Εμμανουήλ, τον Άλέξανδρον τοϋ Ζυγομαλά f Χρονογράφον, "Ομηρον·· 
Κάτωνα, Εύριπίδην, Θεοδώρητον, Έλιανόν, Θεολογικόν τοΰ Δαμασκηνού, 
έκ τοΰ κατά Μωάμεθ λειτουργίας έξιγητήν γραμματικήν, Αασκάρεως, καί 
τοΰ Μοσχοπούλου, άμπακον, ήγουν γλινζούνιον, διδαχάς, έπιστολάς, Θεό-
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δακτική», βοηθημένη από την εμπειρία της καθημερινής πρά
ξης και τα ξενόγλωσσα εμπορικά εγχειρίδια4. Έτσι βολεύονταν 
οί ανάγκες πού υπήρχαν και δέν ανελίχθηκαν σε ζητήσεις εμπο
ρικού εγχειριδίου, ώστε να κινηθούν οί διαδικασίες για τή συγ
γραφή και τήν εκτύπωση του. Είναι πολύ χαρακτηριστικό οτι 
στους προλόγους των εμπορικών εγχειριδίων υποστηρίζεται οτι 
ή εκδοσή τους έχει σκοπό να βοηθήσει στην αντικατάσταση 
αυτού ακριβώς τοΰ εμπειρικού τρόπου απόκτησης τών απαραί
τητων γνώσεων για τήν άσκηση τοΰ εμπορικού επαγγέλματος. 

Δημοσιεύονται εδώ τα γενικά συμπεράσματα μιας έρευνας πού 
σκοπεύει μέσα από τήν απογραφή και τή μελέτη τών εμπορικών 
εγχειριδίων, άλλα καί τής ίστορίας τού εμπορίου, να δικαιολο
γήσει τα χρονικά χάσματα καί νά ψηλαφήσει τις συνθήκες κάτω 
άπό τις όποιες οί αυξήσεις τών πρακτικών αναγκών οδήγησαν 
στην έκδοση τών εγχειριδίων, αλλά καί νά επισημάνει τις έξε-

κριτον, άστρονομικόν, το πυρ καθαρτήριον, ονειροκρίτην, τετραβάγγελον». 

Βλ. Θ. Στ. Τζαννετάτος, Β. Γ. Μανδηλαράς, Έμ. Μικρογιαννάκης, «Κα

τάλογος συλλογής μικροταινιών ελληνικών χειρογράφων», ΈπετηρΙς 'Ε

πιστημονικών 'Ερευνών Πανεπιστημίου 'Αθηνών 3 (1972) 100 - 101, άρ. 876. 

4. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε τή χρήση των ξένων βιβλίων σέ ενα επάγ

γελμα κατεξοχήν «διεθνές». Ό π ω ς καί οί ναυτικοί χρησιμοποιούν τους 

ξένους πορτολάνους καί χάρτες παράλληλα μέ τους ελληνικούς, έτσι καί 

οί έμποροι χρησιμοποιούν τα εμπορικά εγχειρίδια τών ξένων καί γιατί 

τα οποία βιβλία τους είναι υποχρεωμένοι να τα κρατούν στή γλώσσα τής 

χώρας πού εμπορεύονται άλλα καί γιατί το επάγγελμα απαιτεί γνώσεις 

καί πληροφορίες πού μπορούσαν νά βρεθούν μόνο στις Pratica della merca

tura πού κυκλοφορούσαν στην 'Ιταλία. Θα σημειώσω έδώ τήν Tarifa dei 

pesi e misure corrispodenti dal Levante al ponente e da una terra, e luogo 

all'altro, quasi per tutte le parti dil mondo. Con la dichiaratione e 

notificatione di tutte le robbe che si tragono, di uno paese per l'altro 

τοΰ Bartholomeo di Pasi, πού τυπώθηκε στή Βενετία το 1503 (καί ανα

τυπώθηκε το 1521, το 1540 καί το 1557), έργο χρησιμότατο για τους Έλ

ληνες, καθώς έδινε πληροφορίες για τό χώρο τής «καθ' ημάς Ανατολής» 

μέ τον όποιον είχε εμπορικές σχέσεις ή Βενετία ή κατείχε τμήματα του. 

Βλ. Άγαθάγγελος Ξηρουχάκης, «Τό έμπόριον τής Βενετίας μετά τής 'Α

νατολής κατά τον Μεσαίωνα επί τή βάσει τών εμπορικών καταλόγων τοΰ 

Βαρθ. Πάξη», Έπετηρίς 'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών 1 (1938) 17 - 61, 

43 (1940) 241 - 296· καί ανάτυπο : 'Αθήνα 1940. 
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λίξεις στίς κατευθυντήριες επιλογές των εμπόρων κατά τήν ά

σκηση του επαγγέλματος τους : ανέβασμα της επαγγελματικής 

μόρφωσης και πληρέστερη πληροφόρηση. Οί αντιστοιχίες και 

οι αποκλίσεις αυτής τής πρακτικής από τους κανόνες των εμπο

ρικών εγχειριδίων μπορούν να μας δείξουν τήν εμβέλεια καί 

τήν «τύχη» τους, άλλα κυρίως νά μας δώσουν τή δυναμική των 

εξελίξεων στο εμπορικό επάγγελμα, όπως ασκήθηκε άπό τους 

Έλληνες. 

Στον πίνακα πού ακολουθεί δίνονται τα αριθμητικά στοι

χεία των βιβλίων πού τυπώθηκαν για τους εμπόρους ή καί για 

τους εμπόρους. Στην προσπάθεια νά μή δημιουργηθεί παραμορ

φωτική εικόνα αυτής τής βιβλιοπαραγωγής, περιέλαβα διστα

κτικά τό γενικό έπιστολάριο του Σπ. Μίλια (1757) καί τίς 

επανεκδόσεις του, με τό αιτιολογικό οτι περιέχει ειδικό κεφά

λαιο για τους εμπόρους, τό όποιο θά μπορούσε νά θεωρηθεί 

πρόδρομος του μεταγενέστερου εμπορικού επιστολαρίου. 'Αν

τίθετα, αποκλείστηκαν άπό τον πίνακα βιβλία καί λεξικά γεω

γραφίας, οί πορτολάνοι, οί δρομοδεΐκτες, οί χάρτες, τα βιβλία 

για τή ναυτική τέχνη, τή ναυτιλία καί τή θαλάσσια νομοθεσία* 

επίσης τά ημερολόγια καί τα μηνολόγια πού περιέχουν πληρο

φορίες για τους εμπόρους (πίνακες νομισματικών αντιστοιχιών, 

κατάλογοι πανηγυριών). 'Αποκλείστηκαν ακόμη τά διάφορα διοι

κητικά, νομοθετικά καί δικαστικά έντυπα, πού έχουν αντικεί

μενο καί τίς εμπορικές διαδικασίες : Κήρυγμα/proclama, capitoli, 

διατίμησις/tariffa, stampa, διαφημιστικά έντυπα εμπορευμάτων 

καί τά φυλλάδια με τά κείμενα διακρατικών συμφωνιών πού 

αφορούσαν καί τό εμπόριο. Θά ήθελα πάντως νά σημειώσω οτι 

όλα αυτά τά βιβλία ακολουθούν γραμμή αύξησης τών μεγεθών 

τους περίπου ανάλογη με εκείνη τών εμπορικών εγχειριδίων. 

Τά βιβλία τοΰ πίνακα χωρίστηκαν σε 6 ενότητες, ανάλογα 

μέ τό περιεχόμενο τους καί με τίς ανάγκες τών εμπόρων πού 

επρόκειτο νά εξυπηρετήσουν. Οί ανατυπώσεις τών έργων κάθε 

ενότητας σημειώθηκαν μέ επανάληψη, σε οριζόντια διαδοχή, 

τοΰ αριθμού τους σε παρένθεση. 
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Α' 'Αριθμητική, λογαριαστική, άμπακος, εμπορική αριθμητική 

Ό Μανουήλ Γλυζούνης τύπωσε το 1568 στή Βενετία το Βι-
βλίον πρόχειρον τοις πάσι περιέχον την τε πρακτικήν άριθμητικήν 
ή μάλλον ειπείν την λογαριαστικήν. Το βιβλίο, πού μας είναι 
-περισσότερο γνωστό με το όνομα του συγγραφέα του, με αρκετές 
παραφθορές, είναι ελληνικό αντίστοιχο αύτοϋ πού ονόμαζαν οί 
'Ιταλοί «αμπακο» καί είναι πολύ κοντά σ' αυτό πού λέμε και σή
μερα πρακτική αριθμητική. Άπό τίς πολλαπλές του επανεκδό
σεις (21 γνωστές ώς το 1818) άλλα καί τίς μαρτυρίες χρήσης 
του, ήταν για δυόμισι αιώνες, στα χέρια δασκάλων καί μαθητών, 
αυτοδίδακτων, εμπόρων καί γραμματικών, δ,τι το θέλησε ό συγ
γραφέας του : «εκείνων των απερ αναγκαίων εστί καί επί ταϊς 
ήμων έμπορίαις χρώμεθα, πάσι δωρόν τι κοινόν καί επωφελές 
έντυπώσας χαρίσασθαι, τήν θρυλουμένην δηλαδή παρά πάντων 
πρακτικήν άριθμητικήν ή μάλλον είπεϊν λογαριαστικήν επι
στήμη ν» 5. 

5. Σημειώνω τή βιβλιογραφία για τον Γλυζούνη, παραλείποντας τα 
γενικά έργα (γραμματολογικά, καταλόγους χειρογράφων καί βιβλιογραφι
κά έργα): —Χ. Φιλητάς,«Έμμανουήλ Γλυζώνιος», Πανδώρα 9(1858-59) 
273 - 281.— Κ. Άμαντος, « Ή Λογαριαστική τοϋ Γλυντζούνη», Ήμερολό-
γιον Μεγάλης 'Ελλάδος 1934, σ. 179-184.— Κωνσταντίνος Δ. Μέρτζιος, 
Θωμάς Φλαγγίνης και 6 Μικρός Έλληνομνήμων, 'Αθήνα 1939, σ. 203 -
216.— Μ. Sircherl, «Manuel Glynzunios als Schreiber griechischer Hand
schriften», Byzantinische Zeitschrift 49(1956) 34 - 54.—Xp. Γ. Πατρινέλης, 
«Έλληνες κωδικογράφοι των χρόνων της Αναγεννήσεως», ΈπετηρΙς Με
σαιωνικού 'Αρχείου 8-9 (1958-59) 72-73.—Ι. Κ. Χασιώτης, Οί "Ελλη
νες στις παραμονές της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, Θεσσαλονίκη 1970, 
κυρίως σ. 129-133.— Paul Canari, «Nouveaux manuscrits copiés par 
Emmanuel Glynzounios», ΕΕΒΣ 39-40 (1972-73) 527 - 544.—Νίκος Δ. 
Σωτηράκης, «Μανουήλ Γλυζώνιος καί Δωρόθεος Πρώιος», Χιακή Έπι-
θεώρησις τχ. 33 (Νοέμβριος 1973) 183 - 198.—Φ.Η. Ήλιου, «Σημειώσεις 
για τα " τραβήγματα " των ελληνικών βιβλίων τον 16ο αιώνα», 'Ελληνικά 
28 (1975) 102 - 141.— Γιάννης Καράς, «Γλυζώνιος (ή Γλυζούνης ή Γλυτζού-
νης) Μανουήλ (1530-1596) ή το πρώτο νεοελληνικό μαθηματικό βιβλίο», 
Φυσικός Κόσμος, Μάρτης 1982, σ. 10 - 12.— Sysse G. Engberg, «An Un
noticed Printed Edition of the Old Testament Lectionary in Greek (Venice 
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Τα περιεχόμενα του βιβλίου και τα παραδείγματα και τα 
προβλήματα πού δίνονται είναι όδηγητικά για τις οικονομικές 
δοσοληψίες μιας παραδοσιακής αγροτικής κοινωνίας : υποδι
αιρέσεις νομισμάτων και μονάδων βάρους, υπολογισμός κέρ
δους, δανεισμοί, ανταλλαγές, διανομή φόρων, υπολογισμός προ
σόδων, εμπορικά ταξίδια, στοιχεία αποστάσεων. 

Ό Γλυζούνης χάρισε στο Γένος του μια πρακτική αριθμη
τική αντίστοιχη με εκείνες που χρησιμοποιούσαν οί Ευρωπαίοι 
και ίδιαίτερα οί 'Ιταλοί : trattato d'Aritmetica, libro d'abaco, 
trattato d' abaco6. 

Tò πρόβλημα εντοπισμού του προτύπου του Γλυζούνη πα
ραμένει. Θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ενα ιταλικό abaco 
να μεταφράζεται με διάφορες προσαρμογές στή ζωντανή λαϊκή 
γλώσσα, με αρκετές ιταλικές παραφθαρμένες λέξεις της καθη
μερινής ομιλίας ενός λαού βενετοκρατούμενου. Ή σύγκριση ό
μως του Γλυζούνη με βυζαντινή αριθμητική, συναγωγή κανό
νων και προβλημάτων, του 15ου αιώνα, έδειξε ότι ό Γλυζού
νης αντλεί μάλλον άπό παρόμοιο κείμενο. Βέβαια τό περιεχό
μενο των προβλημάτων παρουσιάζει ομοιότητες ακόμη και μέ 
τά προβλήματα των αρχαίων λαών αλλά οί ομοιότητες, πού 
παρατηρούνται, στή γλωσσική μορφή μας οδηγούν στην υπο
στήριξη τής υπόθεσης ότι ό Γλυζούνης χρησιμοποίησε, του
λάχιστο μερικώς, βυζαντινό πρότυπο 7. 

1545)», Epsilon, Modern Greek and Balkan Studies 1 (1987) 57-67.— Ή 
ίδια, «Greek Literacy and Liturgical books : Manolis Glynzounis' edition 
of the «Profetie», Venice 1595/96», στο ϊδιο 2(1988) 31 - 4L—Γιώργος 
Κεχαγιόγλου, «Τρεις άβιβλιογράφητες εκδόσεις του 16ου αιώνα», Τετράδια 
εργασίας 10 (1988) 464 - 465.— Οί εκδόσεις τής 'Αριθμητικής : Βενετία 
1568, 1569, 1596(2), 1621, 1641, 1654, 1679, 1681, 1687, προ τοϋ 1720, 1724, 
1750, 1765(2), 1777, 1779, 1783, 1804, 1805, 1818. Για τις βιβλιογραφικές 
περιγραφές των εκδόσεων βλ. Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος, 'Ελληνική Βιβλιο
γραφία (1466 ci - 1800) τ. Α' 'Αλφαβητική και χρονολ.ογική άνακατάταξις, 
'Αθήνα 1984, σ. 186 - 187 καί Δ. Γκίνης - Β. Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 
1800 - 1863, τ. Α' - Γ', 'Αθήνα 1939 - 1957, άρ. 10055 (πβ. Ό 'Ερανιστής 
13, 1976, 144), άρ. 325, άρ. 1023. 

6. Franci - Rigateli:, Introduzione all'aritmetica... ο.π., σ. 23-35. 
7. Τό βυζαντινό κείμενο εκδόθηκε : Herbert Hunger und Kurt Vogel, 
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Κωδικογράφος και διακινητής χειρογράφων, εκδότης καί 
συγγραφέας ό Γλυζούνης, άφοΰ συνειδητοποίησε τήν ανάγκη 
νά αποκτήσουν οι Έλληνες δικό τους abaco, ζώντας ό ϊδιος 
μέσα στην ιταλική και ιδιαίτερα τή βενετική πολιτισμική κα
τάσταση, στράφηκε για τήν αναζήτηση του προτύπου του καί 
στην ελληνική παράδοση, όπως έκαναν καί οί Ευρωπαίοι «κυ
νηγοί» των ελληνικών χειρογράφων, τους οποίους υπηρετούσε, 
άφου συνειδητοποίησε ότι ή χρησιμοποίηση ενός βυζαντινού 
προτύπου δεν θα τον ανάγκαζε νά απομακρυνθεί άπό τό σκοπό 
του, πού ήταν νά τυπώσει ενα βιβλίο για τις ανάγκες των συμ
πατριωτών του. Τό βιβλίο είναι γραμμένο σέ μια ζωντανή λαϊ
κίζουσα γλώσσα με φράγκικους καί τούρκικους όρους, ή οποία 
φαίνεται ότι καί χάρη στις πολιτισμικές επικοινωνίες κατά τους 
υστεροβυζαντινούς χρόνους ήταν καλά διαμορφωμένη κατά τό 
15ο αιώνα, για νά μπορεί νά χρησιμοποιείται απαράλλακτα άπό 
τον Γλυζούνη ενα καί πλέον αιώνα αργότερα. 

Ein Byzantinisches Rechenbuch des 15. Jahrhunderts. 100 Aufgaben aus 

dem Kodex Vindobonensis Phil. Gr. 65, Βιέννη 1963· πβ. Ευάγγελος Σ. 

Σταμάτης, Κριτική βυζαντινού βιβλίου αριθμητικής, 'Αθήνα 1965. Ελ

πίζω δτι θα δημοσιεύσω συνολική μελέτη γιά τις πηγές της Λογαριαστι-

κής. Παραθέτω εδώ λίγα παραδείγματα σύγκρισης των δύο κειμένων. Βυ

ζαντινό σ. 18 αρ. 7 : «Συντροφιά απλή. Άνθρωποι τρεις σύντροφοι γεγονό-

τες, ό μεν βαλών φλουριά βε', ό δέ γε', ό δέ δβ', πραγματευσάμενοι δε έκέρ-

δισαν φλουριά γη', ζητώ νά μάθω, πόσα Ερχεται του καθενου το κέρδος, 

τα τρία κεφάλαια συνάψας απερ είσίν α. β. τότε δια της μεθόδου των τριών 

νά λέγης δτι, έάν το α.β. δίδουν γ.η', τα βε' τί θέλουν δώσει; καί πάλιν 

τά γε' τί θέλουν δώσει; ομοίως δέ καί τα δβ' τί θέλουν δώσει; ομοίως δέ 

καί τά δβ' τί θέλουν δώσει;». Γλυζούνης (1568) σ. 41, κεφ. ξβ' : «Αρχή τών 

συντροφιών. Θετέον άνθρωποι τρεις έκαμαν συντροφίαν, καί ό πρώτος 

εβαλεν φλουρία 45, καί ό δεύτερος 56, καί ό τρίτος 48. καί αυτά τά εντισαν 

είς πραγματείαν καί έκέρδησαν φλουρία 78, έρωτώσε πόσον διάφορον εγ

γίζει του κάθε ενός ποίησον ούτως, επαρε εκείνα ποΰ έβαλεν ό κάθε είς 

[...] καί τά σουμάρισε, καί γίνονται 149, καί αυτά ένας ό μεριστής. ήγουν 

βάλετα είς τήν μέθοδον τών τριών καί εΐπέ. έάν τά 149 το κεφάλαιον μας 

έδωσαν διάφορον 78, τά 45 τοΰ πρώτου τί θέλουν μας δώσει, ομοίως καί 

του δευτέρου καί τού τρίτου». Βυζαντινό σ. 24 άρ. 17 : «Ύψος πύργου εΐ 

εύρεϊν ζητείς πόσον εστίν, βάλλε ξύλον ορθιον ενα καί ΐδέ τήν άπό τοϋ 
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Θα περάσουν δύο ακριβώς αιώνες από τήν έκδοση της 'Α
ριθμητικής του Γλυζούνη για να εκδοθεί άλλη αριθμητική 8 . Ό 
Κωνσταντίνος Τζεχάνης, Μοσχοπολίτης, εκδίδει στή Χάλη το 
1769 Έγχειρίδιον άριθμητικον ήτοι σύντομος, εύκολος καΐ α
κριβής τοϋ όρθον λογαριασμού ερμηνεία, εις κοινήν ώφέλειαν 
των αρχαρίων και εξαιρέτως εκείνων οι οποίοι μέλλουσιν εις τον 
Καίσαρος τον τόπον να πραγματενθονν 9. Στην αριθμητική του 
Τζεχάνη, το τελευταίο άπό τα τέσσερα κεφάλαια της επιγράφε
ται : «Περί τής λεγομένης 'Ιταλικής Πράξεως, καί περί του 
πως χρειάζεται συντόμως τα χέρια των Παράδων, των Πιτα-
κίων καί Μαργιασίων, να γένουν γρόσια καί φλορίντζια». Ό 
Τζεχάνης αφιερώνει το βιβλίο στον συμπατριώτη του, έμπορο 
στην Πέστη, Κωνσταντίνο Μόσχα. 

Με τό βιβλίο αυτό περάσαμε από τη Βενετία στον ευρύτερο 
χώρο τής Αυστροουγγαρίας 1 0, όπου νεότερες γενιές Ελλήνων 

ηλίου αύτοϋ σκιάν καί μέτρησον [...]». Γλυζούνης σ. 63 κεφ. πζ' : «Έάν 

θέλης να εύρης ϋψος πύργου [...] ποίησον οϋτως [...] επαρε καί έσύ ενα 

κομμάτι ξύλον καί το μπήξε εις τήν γήν [...] έπειτα μέτρησε καί τον ϊσκιον 

τοϋ αύτοΰ ξύλου. [...]». Βυζαντινό σ. 34 άρ. 38 : «Εί μέν θέλεις, ναύρης το 

δακτυλίδιον, εις τί άνθρωπον έστιν, καί είς τί χέριν καί είς ποίον δάκτυλον 

καί είς ποίον άρμόν, ποίησον ούτως [...]». Γλυζούνης σ. 69 κεφ. Ίζ : «"Αν 

θέλης να εΰρης ενα δακτυλίδιον ανάμεσα είς ανθρώπους, ποίος άνθρωπος 

το έχει, καί είς ποίον χέρι το βαστά, καί είς ποίον δάκτυλον το φορεί καί 

είς ποίον άρμόν στέκει, ποίησον ούτως· [...]». 

8. Για τις χειρόγραφες αριθμητικές, πού γράφονται, αντιγράφονται καί 

χρησιμοποιούνται αυτά τα χρόνια, δίνει συγκεντρωτικά στοιχεία ό Γιάν

νης Καράς, Ή επιστημονική - φιλοσοφική σκέψη στον ελληνικό χώρο κα

τά την περίοδο τής τουρκοκρατίας. Ή περίπτωση των φυσικών - θετικών 

επιστημών. Μέρος Α', 'Ιωάννινα 1984, σ. 101 -104 καί Μέρος Β', 'Ιω

άννινα 1984, σ. 6 - 50, 52 - 62. 

9. Θ. Παπαδόπουλος, δ.π., τ. Β', 'Αθήνα 1986, σ. 267 -269, άρ. 688β. 

10. Σημειώνω τα έργα τοϋ Γεωργίου Ζαβίρα πού συντάχθηκαν στην 

Ουγγαρία αυτά τα χρόνια. 1. Όνομαστικον εμπορικόν, σνλλεχθεν εκ δια

φόρων αρχαιοτέρων 'Ελλήνων καί Λατίνων συγγραφέων (1785). 2. Περί 

τών αρχαίων ελληνικών, ρωμαϊκών και εβραϊκών νομισμάτων, σταθμών 

και μέτρων, τών κατ" άκρίβειαν παραβαλλομένων τοις νϋν γερμανικοϊς, 

τουρκικοϊς, γαλλικοΐς, ίταλικοΐς και άλλων γενεών νομίσμασι, αταθμοίς 

και μέτροις. Για το δεύτερο έχει γίνει ή υπόθεση δτι ό Ζαβίρας το άφησε 
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ασκούν το εμπόριο και αποτελούν τα δυναμικότερα στελέχη 
των έκεϊ ελληνικών κοινοτήτων πού ακμάζουν. Τα νεωτερικά 
ειδικά βιβλία για τους εμπόρους (αριθμητική, καταστιχογραφία, 
έπιστολάριο) τυπώνονται τήν τελευταία δεκαετία του 18ου αι
ώνα και τήν πρώτη του 19ου αιώνα στή Βιέννη καί στην Τερ
γέστη, ώς δύο ανεξάρτητα σύνολα : 

Βιέννη : 1. Θ. Δημητρίου, Χειραγωγος έμπειρος ( = εμπορική 
αριθμητική), 1793, 21809. 

2. Θ. Δημητρίου, Σκριττούρα Δόππια, 1794. 
3. Δ. Δάρβαρης, 'Αριθμητική, Βιέννη 1803. 
4. Δ. Δάρβαρης, :Έπιστολάριον, 1808. 

5. Πινακίδων άριθμητικόν, 1791. 

Τεργέστη : 1. Π. Σπανόπουλλος, 'Αριθμητική εμπορική, 1803. 
2. 'ί. T., Σκριτούρα ντόπια, 1793. 

3. Ί . Μαρμαροτούρης, 'Ανταποκριτής τον Τεργε-
στίου ( = Έπιστολάριο), 1800. 

Στή Βιέννη, το 1793, οί Μαρκίδες Πουλιού τυπώνουν το βι
βλίο του Σιατιστινοο λογίου εμπόρου Θωμά Δημητρίου, Χειρο.-
γωγος έμπειρος εις τα της πραγματείας, ήτοι βιβλίον περιέχον δ-
λονς τους αναγκαίους λογαριασμούς της πραγματείας, όμον και 
τα ζυγία και πίχας δλης σχεδόν της Ευρώπης. Είναι μιά εμπορι
κή αριθμητική «χειραγωγός, εις κάθε τυχουσαν χρείαν των 
πραγματευτών, έχοντες το εις το μαγαζί των», πού ενσωματώνει 
πολλά από τά στοιχεία, ακόμη και μεταβαλλόμενα, τα όποια ή
ταν απαραίτητα στους εμπόρους. Το βιβλίο φαίνεται ότι βρήκε 
ανταπόκριση άφοϋ ανατυπώθηκε τό 1809 στην ϊδια πόλη με 
δαπάνη έλληνα εμπόρου u . 

ημιτελές όταν τυπώθηκε το 1793 το έργο τοΰ Θωμά Δημητρίου, Χειραγω-

γος έμπειρος της πραγματείας στή Βιέννη. Βλ. Τάσος Ά θ . Γριτσόπουλος, 

«Γεώργιος Ζαβίρας, ό Σιατιστεύς, θεράπων τοΰ λογίου Έρμου καί του 

κερδώου», Πνευματικοί άνδρες της Μακεδονίας κατά τήν Τουρκοκρατίαν, 

Θεσσαλονίκη 1972, σ. 173 -175 ( = Γ. Ζαβίρα, Νέα 'Ελλάς ή Έλληνικάν 

Θέατρον, Άνατύπωσις Α' εκδόσεως Επιμέλεια - Εισαγωγή - Εύρετήριον 

Τάσου Ά θ . Γριτσόπουλου, 'Αθήνα 1972, σ. XXXIV - XXXVI). 

11. Γεώργιος Γ. Λαδάς -'Αθανάσιος Δ. Χατζηδήμος, 'Ελληνική Βι-
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Ί ο βιβλίο, Στοιχείων τής 'Αριθμητικής δοκίμων, του 'Ιωάν

νου 'Εμμανουήλ πού τυπώθηκε στή Βιέννη το 1797 είναι διδα

κτικό βιβλίο αριθμητικής «δια να είναι εις χρήσιν όλων των 

φιλομαθών νέων του γένους μας, μάλιστα δε εκείνων, οί όποιοι 

καταγίνονται εις τήν πραγματείαν» 1 2 . 

Οί αδελφοί Δάρβαρη, έμποροι στή Βιέννη, παράγγειλαν στον 

αδελφό τους Δημήτριο τή συγγραφή του βιβλίου Πρόχειρος ά-

ριθμητική[...] fj προσετέθη παράρτημα περί των εις τήν έμ,πο-

ρίαν ανηκόντων λογαριασμών, και τό τύπωσαν με εξοδά τους 

τό 1803 1 3 . 

Τό 1820 ό Κωνσταντίνος Δούκας άπό τή Σιάτιστα θα τυπώσει 

στή Βιέννη ενα δίτομο έργο, Πρακτική 'Αριθμητική περιέχουσα 

[...] ακολούθως τήν "Αλνσον και ετέρους διαφόρους τοϋ εμπο

ρίου λογαριασμούς, πού προορίζεται για τή νεολαία καί ιδιαίτε

ρα τους εμπόρους «εις των οποίων τό επάγγελμα ένασχολοϋν-

ται οί πλείστοι των ημετέρων καί διαπρέπουσι διά τάς έμπορι-

κάς γνώσεις τάς συντεινούσας προς αύ'ξησιν του εμπορίου» 1 4. 

Στον τύπο της πρακτικής αριθμητικής, μέ ειδικό τμήμα για 

τους εμπόρους, αποτελεί εξαίρεση τό βιβλίο του Παναγιώτη 

Σπανόπουλλου, 'Αριθμητική εμπορική, πού τυπώθηκε στην Τερ

γέστη τό 1803 : στο βιβλιαράκι αυτό έχουν περιληφθεί μόνο 

εκείνα, πού ήταν άμεσα χρήσιμα για τους εμπόρους, άφοϋ ή 

γνώση τής πρακτικής αριθμητικής θεωρείται προϋπόθεση τής 

εμπορίας. Τό βιβλίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ώς εκ

συγχρονισμένος συνδυασμός τής «Λογαριαστικής» (άπό τήν ο

ποία αντιγράφει τον πρόλογο) καί του «Ζυγόμετρου»1 5. 

βλωγραψία των ετών 1791 - 1795, 'Αθήνα 1971, σ. 267 - 268, άρ. 147.— Έ-
φημερίς, άρ. 46, 10-6-1793.— Γκίνης - Μέξας άρ. 568. 

12. Λαδάς - Χατζηδήμος 1796-1799, αρ. 71.— Αυτό το απόσπασμα 
φαίνεται νά επαναλαμβάνει μιλώντας για τό βιβλίο, ώς διδακτικό, ό Χρι
στόφορος Φιλητάς τό 1819. Βλ. Ό λ γ α Κατσιαρδή - Hering, «Χριστόφορος 
Φιλητάς : Σκέψεις για τή διδασκαλία τής γλώσσας», Μνήμων 12 (1989) 
33, 37. 

13. Γκίνης - Μέξας αρ. 232. 
14. Γκίνης - Μέξας άρ. 1268. 
15. Γκίνης - Μέξας άρ. 186. 
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Β' Πίνακες ισοτιμιών 

Οϊ ανάγκες οί γενικότερες των συναλλαγών, άλλα και οί 

ειδικές ανάγκες τών εμπόρων να βρίσκουν πρόχειρες τις λύ

σεις στους λογαριασμούς τους, οδήγησαν στην έκδοση των μι

κρών βιβλίων - πινάκων, τα όποια μέ δύο κυρίως μορφές («Τα

ρίφα με ταϊς πόσταις» και «Ζυγόμετρον»), κυκλοφόρησαν από 

το 17ο ως το τέλος τοϋ 19ου αιώνα σέ πολλές εκδόσεις, τών 

οποίων αντίτυπα μας είναι γνωστά ή λανθάνουν. 

Τό 1645 τυπώθηκε στη Βενετία το Βιβλιαρίδιον πρόχειρον 

τοις πάσι περιέχον τους αριθμούς Γραικούς τε, και 'Ιταλικούς, 

κατά τρόπον άναδιπ?ισ.σιασμοΰ. Το βιβλιαράκι περιέχει τη γνω

στή μας προπαίδεια πολλαπλασιασμού, ή οποία προσφέρεται, 

όπως γράφει ό τυπογράφος στον πρόλογο του, «τόσον εις συνε

χή μεταχείρησιν τών πραγματευτάδων, όσον όμοϋ και εις τήν 

εύκολίαν και ώφέλειαν τών αρχαρίων παίδων» 1 0 . 

Λίγα χρόνια αργότερα και πάντως πριν άπό τό 1680, οπότε 

βρίσκουμε παραγγελίες του βιβλίου άπό τήν «καθ' ημάς Ανατο

λή», τυπώθηκε στή Βενετία ενα άλλο βιβλιαράκι. Ό τίτλος του 

στους βιβλιοκαταλόγους τών τυπογράφων τής Βενετίας ανα

γράφεται «Ταρίφα μέ ταϊς πόσταις» ενώ ό πραγματικός του τίτ

λος, όπως τον συναντούμε στην πρώτη γνωστή έκδοση του 1708, 

είναι : Πρακτική τών λογαριασμών, ήγουν νέα εφεύρεσις δια να 

κάμη τινάς κάθε μεγάλον λογαριασμον εις τα πουλήματα, ήγο-

ράσματα, μέτρα, ζύγια,, μέ κάθε λ.ογής τιμήν, καί κάθε λογής αρ

γύρια, εις δλα τα μέρη τοϋ Κόσμου. 'Ακόμη δια να μοιράση κάθε 

πράγμα εις περισσότερα μέρη και να κόμη μερισμούς εις Συν-

τροφίαις. Περιέχουσα και τους τόπους, δπου υπάγει τινάς και 

έρχεται, εις δλα τα μέρη τής γής και αλλ.ας ωφελίμους ερμη

νείας. 

Για άλλη μια φορά ô μακρόσυρτος τίτλος χρησίμεψε για να 

διαφημίσει τα περιεχόμενα σέ αντιστοιχία μέ τα έργα και τίς 

16. Emile Legrand, Bibliographie Hellénique ou description raisonnée 
des ouvrages publiés par des Grecs, 17ος αι., τ. Π, σ. 25 -27, αρ. 380. 
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ανάγκες των πραγματευτων. Στην πραγματικότητα όμως το βι
βλιαράκι περιέχει μόνο πίνακες πολλαπλασίων τών αριθμών 
στο τέλος έχουν προστεθεί και πίνακες των ταχυδρομικών τιμο
λογίων. Στις εκδόσεις, πού βγήκαν άπό το 1801 και υστέρα, 
προστέθηκαν πίνακες ισοτιμιών της βενετικής και ιταλικής 
λίρας 1 7. 

Προς τους έλληνες εμπορευόμενους τής Αυστροουγγαρίας 
είναι στραμμένο το βιβλίο, πού τύπωσε στή Βενετία το 1766 
ό Ιωάννης Θεολόγητος ή Θεολογίτης : Μέθοδος σύντομος δια 
να εύρίακτ] καθ" ένας με εύκολίαν τα όσα χέρια Μαριάσια και 
Πετάκια πόσα φλορίντζια, ομοίως και τών τριών λογιών φλο-
ριών το κάθε ενα πόσα φλορίντζια κάμνουν. Kai πάλιν να αρχινά 
από τα 5 φλορίντζια, όπου κάμνουν ενα φλορί κριμέντζικο, και 
κραϊτζέρια 48 και τών τριών λογιών τα φλοριά ωσαύτως. Πά
λιν, τα φλορίντζια πόσα φλόρια κάμνουν τών τριών λογιών 18. 

17. Φίλιππος Ήλιου, «'Εκδόσεις των " Άνδραγαθειών Μιχαήλ Βοεβό-
δα " και ένας βιβλιοκατάλαγος του Bortoli», Μνήμων 10 (1985) 304 σημ. 
45.—Οί εκδόσεις : 1680 ci. : λανθάνει.— 1708 : Τ.Ε. Σκλαβενίτης, Ό 'Ε
ρανιστής 15 (1979) 117.—1750/53 ως 1760 Σάρος - Βόρτολης : λανθάνει 
βλ. Ήλιου, δ.π.— 1770 : Θ. Παπαδόπουλος, δ.π., τ. Β' άρ. 693.—1770 
Γλυκή: Θ. Παπαδόπουλος, στο ίδιο άρ. 692.—1787 : Κων. Μαυρομμάτης, 
«Πρακτική των λογαριασμών», 'Ηπειρωτική 'Εστία 3 (1954) 19 - 26.— 1801 : 
Γκίνης - Μέξας άρ. 6598 (βλ. και Ό λ γ α Κατσιαρδή, Ό 'Ερανιστής 13 
{1976) 140 - 141).— 1807: Φ. Ήλιου, Τετράδια εργασίας 10(1988) σ. 255, άρ. 
29 (Α 4583).— 1811 : Φ. Ήλιου, Τετράδια εργασίας 4(1983) άρ. 83 (Α 2219). 
— 1811 : Φ. Ήλιου, Τετράδια εργασίας 10(1988) σ. 259 άρ. 39 (Α 1388).— 
1813 : Γ. Πλουμίδης, Το βενετικον τυπογραφεΐον τον Δημητρίου και τοϋ 
Πάνου Θεοδοσίου (1755-1824), 'Αθήνα 1969, σ. 160.—1813 : Γκίνης -
Μέξας άρ. 778.— 1817 : Έμμ. Ι. Μοσχονάς, Ό 'Ερανιστής 6 (1968) 77 
άρ. Α 780.— 1819Γλυκής: ανακοίνωση Θωμά Παπαδόπουλου. Τό ιταλικό 
αντίστοιχο: Pratica di conteggiare ο sia modo facile di far qualunque 
conto a qualsisia Peso, Misura, Prezzo, e Moneta, Aggiuntovi in fine 
un sommario di tutte le poste (1801). 

18. Θ. Παπαδόπουλος, δ.π., τ. A', άρ. 5587.— Ζαβίρας, δ.π., σ. 346.— 
Παντελής Ζάττας, Σχολεία, διδάσκαλοι, λόγιοι τής τουρκοκρατούμενης 
Καστοριάς, Καστοριά 1984, σ. 59.— Βλ. και σημ. 27. 
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Το 1791 τυπώνεται στή Βιέννη ένα βιβλιαράκι στον τύπο της 

«Ταρίφας» : Πινακίδων άριθμητικον εν φ περιέχονται διάφοροι 

πίνακες δια των οποίων δύναται πας τις με εύκολίαν να εϋρη 

ψλωρία, ταλήρια κτλ. από το ενα εως τα 1000' πόσα κάμνουν' ο

μοίως δεκαεπτάρια και έπτάρια από το ενα εως τα χίλια χέρια, 

πόσα κάμνουν. Και πίνακες διαφόρων, δια να ήξεύρη πόσον 

διάφορον ανήκει τον χρόνον, μήνα, εβδομάδα και ήμέραν προς 

6, 8, 10, 12 τα εκατόν. "Ετι δε και διάφορα φλωρία και ασημένια 

άσπρα της Ευρώπης πόσα φιορίνια κάμνουν. Το «Πινακίδιον», 

μπορεί να θεωρηθεί ώς ή «Ταρίφα» των Ελλήνων πού εμπο

ρεύονταν στο χώρο της αυστριακής αυτοκρατορίας. 

Στή Βενετία, και από το 1746 τουλάχιστο, τυπώνεται ενα 

άλλο βιβλιαράκι μέ μεγάλη διάδοση : Ζυγόμετρον ήτοι τα ζύ

για και μέτρα διαφόρων εμπορίων, χρήσιμον εις τους πραγ-

ματεύοντας 1 9 . 

Θα κλείσουμε τήν απαρίθμηση των πινάκων ισοτιμιών μέ τήν 

καταχώριση τής μαρτυρίας οτι ô Μ.Π. Κόκκινης, πού σπούδασε 

πρακτική γεωμετρία στην 'Ακαδημία της Βιέννης, τύπωσε το 

1818 πίνακα γιά τον εύκολο υπολογισμό του τόκου : Πίναξ τοϋ 

εύρίσκειν, άνευ τοϋ τρόπου τής άλύσου, το διάφορον από ενός 

τετάρτου μέχρι 24 τα εκατόν τον χρόνον 2 0 . 

19. Φίλιππος Η. Ήλιου, Προσθήκες στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία. 
Α Τα βιβλιογραφικά κατάλοιπα τοϋ Ε. Legrand και τοϋ Η. Pernot (1518 -
1799), 'Αθήνα 1973, σ. 209 σημ. 3.— Οί εκδόσεις : 1746 : λανθάνει.— 1755 : 
Legrand, δ.π. 18ος αϊ., τ. Ι άρ. 454.— 1775 : Θ. Παπαδόπουλος, δ.π., τ. Β' 
αρ. 1120.—1803 : Γκίνης - Μέξας άρ. 204. Θα πρέπει να λανθάνουν πολ
λές εκδόσεις : τό βιβλιαράκι αναγράφεται στους βιβλιοπωλικούς κατα
λόγους τής Βενετίας ώς το 1846. 

20. Γκίνης - Μέξας άρ. 1080α.— Είναι ό καθηγητής τής αριθμητικής, 
γεωμετρίας και ιχνογραφίας στή Σχολή τοΰ Βουκουρεστίου (1811) : Ariadna 
Camariano - Cioran, Les Académies princières de Bucarest et de Jassy 
et leurs professeurs, Θεσσαλονίκη 1974 σ. 58, 233, 255, και μηχανικός 
οχύρωσης του Μεσολογγίου : Πάνος Δ. Ντούλης, «Ό μηχανικός Μιχαήλ 
Πέτρου Κόκκινης και τα τείχη τοϋ Μεσολογγίου. Ή συμβολή του είς 
τήν αμυνα τής πόλεως 1823 - 1826», Πρώτοι "Ελληνες Τεχνικοί 'Επιστή
μονες περιόδου απελευθέρωσης, 'Αθήνα, TEE, 1976 σ. 17-58, 434-446. 
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Γ' Επιστολογραφία 

Ένω για τους άλλους τύπους των επιστολών υπήρχαν χειρό
γραφα καί έντυπα υποδείγματα, για τις εμπορικές επιστολές μό
νο το 1757 ό Σπυρίδων Μίλιας, στο Έπιστολάριόν του πού τύπω
σε στή Βενετία, περιέλαβε υποδείγματα επιστολών (καί τύπους 
πόλιτζας, συναλλαγματικής) άλλα καί θεωρητικούς κανόνες για 
τή γραφή τους 2 1. Το Έπιστολάριο του Μίλια, μέ τις πολλές του 
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12. 

21. Για τις εκδόσεις του «Έπιστολαρίου» του Μίλια καί την εξέλιξη 

τους («Νέον έπιστολάριόν», δίτομη έκδοση, πλουτισμός του) βλ. Γ. Λα

δάς - Α. Χατζηδήμος, Ελληνική βιβλιογραφία Συμβολή στο δέκατο όγδοο 

αιώνα, [τ. Α ' ] , 'Αθήνα 1964, σ. 128-133, 148-151, 161-167, 197-198. 

Οί εκδόσεις : 1757 Τζάτα.— 1759 Γλυκής — 1764 Θεοδοσίου.— 1768 Θεο-
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επανεκδόσεις, θα μιμηθεί και ό Δ. Δάρβαρης στο γενικό «Έπι-
στολάριον», πού τύπωσε στή Βιέννη το 1808 μέ τίτλο πού απευ
θύνεται κατεξοχήν στους εμπόρους : Έπιστολάριον κοινωφελές 
εις χρήσιν των περί την σπουδήν και εμπορίαν καταγινομένων 
νέων 2 2. Ό Δάρβαρης παρέθεσε πολλά υποδείγματα εμπορικών 
επιστολών και τύπους πόλιτσας, γραμματίου, ομολογίας, συμ
φωνητικού κ.λπ. Νωρίτερα, το 1800, ό 'Ιωάννης Μαρμαροτού-
ρης τύπωσε στην Τεργέστη ένα αποκλειστικά εμπορικό έπιστο-
λάριο μέ 132 επιστολές, ιταλικά και ελληνικά : Ό ανταποκριτής 
τοϋ Τεργεστίου ήτοι γραψαί διδακτικαι τον εμπορίου, δι εκεί
νους τους νέουο οΐτινες επιθυμοϋσι να ενασχολώνται είς αυτό 2 3. 
Τό βιβλίο ξεπερνά τους στόχους ενός έπιστολαρίου και στοχεύ
ει στην ανάδειξη του σε διδακτική μέθοδο εισαγωγής στο εμπο
ρικό επάγγελμα, καθώς παραθέτει τις επιστολές άλλα και τις 
απαντήσεις τους, τύπους εγκυκλίων, δηλοποιήσεων κ.λπ. Ό 
Μαρμαροτούρης, οικοδιδάσκαλος καί προστατευόμενος εμπό
ρων στην Τεργέστη, προβάλλει δειλά τό πρόβλημα τής συστη
ματικής διδασκαλίας τής εμπορικής τέχνης 2 4. Όπως θα δούμε 

δοσίου.— 1773 τ. Α' - Β' Γλυκής.— 1774 Θεοδοσίου.— 1777 Γλυκής.— 1778 
Θεοδοσίου.—1779 Γλυκής.—1779 Γλυκής.—1781 τ. Α ' - Β ' Γλυκής.— 
1782 Θεοδοσίου.— 1785 Γλυκής.— 1796 Θεοδοσίου.— 1797 Γλυκής.—(βλ. 
Θ.Παπαδόπουλος, δ.π., τ. Α' αρ. 3833-3834, 2142 - 2153).—1803 Θεοδο
σίου.— 1805 Γλυκής.— 1808 Θεοδοσίου. — 1811 Γλυκής.— 1816 Γλυκής.— 
1819 Γλυκής.— 1819 Γλυκής. Βλ. Γκίνης - Μέξας άρ. 222, 10062, 3232, 
642, 643, 905, 10132, Α 670 ( = Ε.Ι.Μοσχονάς, Ό 'Ερανιστής 5 (1967) 138 -
139).— Ό Δανιήλ Μοσχοπολίτης, Εισαγωγική διδασκαλία περιέχουσα Αε-
ξικον Τετράγλωσσον των τεσσάρων κοινών διαλέκτων ήτοι τής απλής Ρω
μαϊκής, τής εν Μοισία Βλάχικης, τής Βουλγαρικής και τής 'Αλβανικής, 
1802, περιέλαβε, στις σ. 60-71, «υποδείγματα επιστολικών χαρακτήρων 
καί αλλά τινά τοις Πραγματευταϊς χρήσιμα» (βλ. 'Αγγελική Κωνσταντα-
κοποΰλου, Ή ελληνική γλώσσα ατά Βαλκάνια (1750 - 1850) Το Τετρά-
γλωσσο Λεξικό τοϋ Δανιήλ Μοσχοπολίτη, 'Ιωάννινα 1988, σ. 51, 56-57). 

22. Γκίνης - Μέξας άρ. 505. 

23. Γκίνης - Μέξας άρ. 29. 

24. Για τον Μαρμαροτούρη, πού έφυγε άπα τήν Τεργέστη τό 1800, 
βλ. "Ολγα Κατσιαρδή - Hering, Ή 'Ελληνική Παροικία τής Τεργέστης 
(1751-1830) τ. Α ' - Β ' , 'Αθήνα 1986, σ. 254, 255, 322, 331, 390. 
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πιο κάτω δεν είμαστε μακριά από την ώρα του συστηματικού 
εμπορικού σχολείου. 

Δ' Καταστιχογραφία 

Οί έλληνες έμποροι κρατούσαν τα κατάστιχα τους άπλογρα-
φικά ή διπλογραφικά. Καταστιχογραφία είχαν μάθει κοντά σε 
ειδικούς δασκάλους—και αργότερα σε σχολεία— ή ήταν αυτοδί
δακτοι και είχαν κερδίσει τήν εμπειρία τους χρησιμοποιώντας 
τα ξενόγλωσσα εγχειρίδια η μαθητεύοντας κοντά σε άλλους έλ
ληνες και ξένους εμπόρους. Ή εμπειρία αυτή κερδιζόταν κάτω 
άπό τήν πίεση της ανάγκης νά τηρούνται τα εμπορικά βιβλία 
σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας στην οποία εμπορεύον
ταν, αφού έπρεπε νά κρατούν κατάστιχα και αρχείο για νά μπο
ρούν νά παρουσιάζονται στα αρμόδια δικαστήρια αν χρειαζό
ταν. Δεν πρέπει νά ξεχνούμε ότι όλες οι ελληνικές παροικίες, για 
παρόμοιους λόγους, μισθοσυντηροΰσαν γραμματισμένους—πού 
πολλές φορές ήταν δάσκαλοι ή λόγιοι— για τις γραμματείες 
των κοινοτήτων τους. 'Αντίστοιχα επαρκείς ήταν οί επιδόσεις 
των κατζηλιέρηδων - γραμματικών τών κοινοτήτων της 'Ανατο
λής μέ τις φορολογικές και άλλες οικονομικές δοσοληψίες 
όπως και τών μοναστηριών, πού παραδοσιακά κρατούσαν κα
τάστιχα και αλληλογραφία. 

Ή ανάπτυξη του εμπορίου άπό τά μέσα τού 18ου αιώνα, ή 
εξέλιξη τού πραγματευτή ή μεσαίου έμπορου σέ μεγαλέμπο
ρο, μέ «διεθνείς» συνεργασίες και ανταποκρίσεις, επέβαλαν τήν 
οργάνωση τών λογιστηρίων τών εμπόρων και τήν εγκατάλειψη 
τού άπλογραφικοΰ συτήματος στην καταστιχογραφία. Ή γενί
κευση της χρήσης διπλογραφικού συστήματος (scrittura doppia) 
είχε έρθει και τά δύο εγχειρίδια πού τυπώνονται, στην Τεργέ
στη το 1793 και στή Βιέννη τό 1794, έρχονται νά διδάξουν 
στους νεότερους ή μαθητευόμενους έμπορους αυτό το σύστημα. 
Ή πολλαπλότητα τών εγγραφών έδινε στον έμπορο τή δυνα
τότητα νά ελέγχει το κέρδος ή τή ζημιά τής επιχείρησης του, 
τις δοσοληψίες μέ τους ανταποκριτές του, τήν ποιότητα τών 

3 
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συνεργατών του, τήν κίνηση των διαφόρων εμπορευμάτων. 

Ή καταστιχογραφία πού εκδόθηκε στην Τεργέστη τό 1793 
έχει τίτλο : Εμπορική οδηγία ήτοι ακριβής και σαφέστατη διδα
σκαλία να κράτη τινάς τα κατάστιχα εις παρτίδαις διπλαΐς. Κοι
νώς τήν σκριτούρα ντόπια. Και να κάμνη με εύκολίαν κάθε μπι-
λάντζιο, κατά τήν μέθοδον των ' Ολλανδέζων 2 5 . Στο εξώφυλλο 
και κάτω άπό μια λαμπρή εικόνα του λιμανιού της Τεργέστης, 
σέ πλήρη εμπορική δραστηριότητα, έχουν τυπωθεί οί στίχοι : 
«'Αμαθής έμπορος πλούτων άνόρθωτα ολισθαίνει, /Ή πείρα δέ, 
κ' ή προκοπή άσυλος πλούτος μένει». Τό βιβλίο έρχεται να αγ
γίξει τήν οξυμένη πια σ' αυτό τό σημείο φιλοτιμία των εμπό
ρων : παρουσιάζεται ως εργαλείο για τό ξεπέρασμα της αμά
θειας στην άσκηση του επαγγέλματος. Ό συγγραφέας υπογρά
φει με τα αρχικά Ί.Τ. Υποθέτω ότι πρόκειται για τον μεγα
λέμπορο 'Ιωάννη Ταμπίσκο, πού ήταν διευθυντής καί υπεύθυνος 
της αλληλογραφίας της εταιρείας «'Ανδρουλάκης - Ταμπίσκος 
καί Pontini», στην Τεργέστη αυτά τα χρόνια 2 6 . 

Στον πρόλογο του βιβλίου σημειώνεται : «'Εκείνοι όπου ή-
ξεύρουν τήν άληθινήν μέθοδον κάθε πραγματευτικής επιχειρή
σεως, τό ομολογώ, δεν χρειάζονται τό έδικόν μου Βιβλίον. Έ 
γραψα λοιπόν δια τους αρχαρίους. Αυτός έστάθη ό κύριος σκο
πός. Έγραψα δεύτερον με τέλος, να ωφεληθούν καί εκείνοι, οί 
όποιοι μ' όλον όπου ήδη άπό καιρόν καταγίνονται εις τήν πραγ-
ματείαν, δεν έφθασαν όμως να έχουν κανόνας στερεούς δια τάς 
επιχειρήσεις των, καί δια να αποφεύγουν τάς ζημίας, όπου ή ή 
απάτη τών συνανταποκρινομένων τους (corrispondenti) ή ή α
προσεξία ή εδική τους, ημπορούν να τους προξενήσουν». 

Τό βιβλίο μέ τή δοκιμασμένη, άπό τή διδασκαλία τών Γραμ
ματικών, μέθοδο τών έρωταποκρίσεων, δίνει τους ορισμούς τών 
κατάστιχων, πού πρέπει νά κρατά ένας έμπορος, μέ παραδείγματα 
καί αξιοποιώντας τό μεγάλο σχήμα του βιβλίου καταστρώνει τά 
παραδείγματα έτσι, πού οί σελίδες του νά θυμίζουν πραγματικό 

25. Λαδάς - Χατζηδήμος 1791-1795 άρ. 121. 
26. Κατσιαρδή, δ.π., σ. 418 κυρίως. 
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εμπορικό κατάστιχο .'Αλλωστε και πολλά άπο τα παραδείγματα 
του βιβλίου ξεκινούν από πραγματικά στοιχεία και είναι πολύ 
ενδιαφέρον να ερευνηθεί πόσο πιστά καθρεφτίζεται, στο σύνο
λο τών στοιχείων πού δίνουν τά εμπορικά εγχειρίδια, ή πραγμα
τικότητα των εμπορικών σχέσεων της εποχής. Έτσι γιά παρά
δειγμα θά μπορούσε νά παρατηρηθεί ότι στις Καταστιχογρα-
φίες της Τεργέστης και της Βιέννης αναφέρονται με διαφορετική 
συχνότητα ή Σμύρνη ή οι Σέρρες κ.λπ. 

Συγκροτημένη με περισσότερες φιλοδοξίες άλλα με τον ϊδιο 
περίπου τρόπο διάταξης τής ύλης είναι Ή Σκριττούρα δόππια 
ήτοι ή τάξις των πραγματευτάδικων κατάστιχων. Σνντεθεϊσα εις 
την άπλην ημών διάλεκτον παρά τον Θωμά Δημητρίου τοϋ Σια-
τιστέως, πού τυπώθηκε στή Βιέννη το 1794. 

Στον πρόλογο ό συγγραφέας εξηγεί τή σκοπιμότητα τής συγ
γραφής : «τήν οποίαν Βίβλον έχοντες τά άλλα των Ευρωπαίων 
γένη είς τήν γλωσσάν των, ου μόνον ποιούσι μεθοδικως τάς 
πραγματείας των, άλλα και κρισολογία τις και ερις εντεύθεν δεν 
ακολουθεί, δια τήν εύτακτον μέθοδον των καταστίχων των». Ό 
συγγραφέας, έμπορος κι αυτός, γνωρίζει ότι υπάρχουν και εκεί
νοι πού δεν κατανοούν αυτή τή σκοπιμότητα, άλλοι γιατί θεω
ρούν ότι ή διπλογραφία είναι όργανο και μέσο γιά ευκολότερη 
άπατη, άλλοι δεν κρατούν κατάστιχα γιά νά μπορούν νά κρύ
βουν τις άπατες και ψευτιές τους προφασιζόμενοι τους αμα
θείς και άλλοι γιατί λένε «δεΐξόν μοί τον τρόπον πως νά 
κερδήσω άσπρα, το πώς δέ νά κρατήσω τά κατάστιχα μου, 
άρκεϊ μοι και εν φύλλον χαρτιού* ιδού το κατάστιχόν μου εις 
τό καλπάκι μου τό φορώ». Στή συνέχεια διαβεβαιώνει ότι οι 
αμαθείς έμποροι φτάνουν σε αδιέξοδα και προσφεύγουν τελικά 
σ' αυτούς πού γνωρίζουν και αναγκάζονται έτσι, «προσκυνουν-
τες τήν μάθησιν», νά κοινολογήσουν τά επαγγελματικά τους 
μυστικά. Ό συγγραφέας καταθέτει και μια άλλη μαρτυρία πού 
δείχνει τήν κινητικότητα στα επαγγέλματα άλλα καί μια κουτο
πόνηρη εχθρότητα προς κάθε εκσυγχρονισμό : «Εΐπέ μοι, τέλος 
πάντων, καί ένας άγελαδοβοσκός, νυν δέ πραγματευτής χρημα-
τίσας (όταν έκαμα τό βιβλίον μέ τους λογαριασμούς, ήγουν τό 
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Χειραγωγος έμπειρος είς τά της πραγματείας) " με τά βιβλία όπου 
κάνεις εσύ μας προξενείς ζημίαν διότι μανθάνουσιν οι άπλοΐ 
τους λογαριασμούς, και δεν ημπορώ εγώ να πωλήσω τάς πραγ
ματείας μου καθώς θέλω "· τούτο το βάρβαρον πρόβλημα του 
άγελαδοβοσκου, άφίνω να το κρίνουσιν οί νουνεχείς»27. 

"Ως το 1821 δεν θά κυκλοφορήσει άλλη καταστιχογραφία 
στα ελληνικά. Άλλα τό 1803 ό Νικόλαος 'Αναστασίου, έμπο
ρος από τά Γιάννενα και πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Βενετίας εκείνο το χρόνο, τυπώνει ιταλικά στο τυπογραφείο 
Γλυκή, μέ εξοδά του, τον πρώτο τόμο του βιβλίου La scrittura 
doppia ridotta scienza™. 

27. Λαδάς - Χατζηδήμος 1791 - 1795 άρ. 168.— Οί αντιστάσεις στις εκ

συγχρονιστικές προσπάθειες στο εμπορικό επάγγελμα αναπτύσσονται σέ 

ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας, συμπλέκονται μέ αδράνειες και παραδο

σιακές νοοτροπίες και εκφράζονται μέ αφελείς προκαταλήψεις κατά τοΰ 

εμπορίου και ηθικολογίες : «Το άλά μόδα άλισιβερήσι τέτοιον είναι- ή 

δόπια - σκριττούρα εις αυτόν τον βαθμον έφερε τήν πραγματείαν όπου ό 

άνθρωπος κάμνωντας ζημίαν νά γίνεται πλούσιος» γράφει ανάμεσα σέ 

άλλα παρόμοια τό 'Απάνθισμα της χριστιανικής πίστεως, Κωνσταντινού

πολη, Πατριαρχικό τυπογραφείο, 1803 σ. 182 (ελληνικά και καραμανλί-

δικα).— Στο χώρο των παραδοσιακών νοοτροπιών, μέ τήν ίδια αφελή βε

βαιότητα εκφράζονται καί καταφάσεις πού αναφέρονται στο τίμιο εμπό

ριο καί στο παραδοσιακό σημειωματάριο - δεφτέρι : «Κατάστιχον παντο-

τινόν/σέ κάθε ανθρωπον καλόν/Μάλλον δέ στον πραγματευτήν/ όπου 

ευρίσκεται σ' αυτήν/ήγουν εις τήν πραγματείαν/όπου έχει μεγάλην χρείαν» 

στιχουργεϊ ό 'Ιωάννης Θεολογίτης εκ Καστοριάς (Έπιστολάριον, τ. Β' 

Βενετία 1773 σ. 284).— Για τήν πανουργία των έμπορων βλ. τή βασική 

μελέτη για ολόκληρο τό θέμα, του Traian Stoianovich, « Ό κατακτητής 

ορθόδοξος Βαλκάνιος έμπορος», Οικονομική δομή των βαλκανικών χω

ρών (15ος - 19ος al.), έπιμ. Σπ. Άσδραχάς, 'Αθήνα 1979, σ. 320 - 321.— Σ η . 

μαντικά στοιχεία δίνει ή επιφυλλίδα τοϋ Γιάννη Βλαχογιάννη, «Σκριτ

τούρα Δόππια», έφημ. Πρωία φ. 20 - 3 -1932. {=" Απαντα, επιμέλεια Γ. 

Κουρνούτου, τ. 2, 'Αθήνα χ.χ. σ. 389-395). 

28. Περιγραφή έκδοσης : 'Απόστολος Παπαϊωάννου, «Ελληνικά πα-

λαιότυπα σέ βιβλιοθήκες της περιοχής Ζαγορίου», 'Ηπειρωτικά Χρονικά 

22 (1980) 148 - 149, άρ. 7. Πβ. Μανουήλ Γεδεών, «Νεοελληνικής βιβλιο

γραφίας ανάλεκτα», 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 24 (1904) 29 - 33, όπου αξιο

ποιούνται στοιχεία από τους Καταλόγους τοο Γλυκή τοο 1805 καί τοΰ 
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Στο διδακτικό εγχειρίδιο, «Διδασκαλία της εμπορικής επι
στήμης» (Ίάσι 1817), υπάρχει και παράρτημα «περί των εμπο
ρικών κατάστιχων». Επίσης στην «'Εμπορική εγκυκλοπαίδεια» 
τοϋ Ν. Παπαδόπουλου (Βενετία 1815 -1817), προβλεπόταν και 
κεφάλαια «περί καταστιχογραφίας» στους τόμους πού δέν εκ
δόθηκαν. 

Ε' Νομοθεσία 

Οί έλληνες έμποροι, ανάλογα με το κρατικό πλαίσιο στο 
όποιο ασκούσαν το επάγγελμα τους, ήταν υποχρεωμένοι να γνω
ρίζουν μία ή περισσότερες νομοθεσίες για τό εμπόριο. Ή από
κτηση των γνώσεων αυτών γινόταν, όπως και για άλλους το
μείς του επαγγέλματος τους, κυρίως εμπειρικά. 

Για τό παραδοσιακό ορθόδοξο δίκαιο δέν υπήρχαν δυσκο
λίες. Έκτος άπό την εμπειρική γνώση, που έφερνε ή καθημε
ρινή πράξη, μπορούσαν να καταφεύγουν στα στοιχεία πού έδι
ναν οί χειρόγραφοι και οί έντυποι νομοκάνονες, ό 'Αρμενό
πουλος και οί νομοθεσίες των παραδουνάβιων ηγεμονιών. Άπό 
τήν πλευρά του Οθωμανού κυρίαρχου τά πράγματα δέν ήταν ξε
καθαρισμένα «επειδή οί οθωμανικοί κώδικες δέν εκτείνονται εις 
τήν έμπορικήν νομοθεσίαν, συμβαίνει τό παράλογον εκείνο, να 
γίνηται ό αυτός και κριτής καί νομοθέτης [...] καταντά τήν άπό-
δειξιν εις δύο μάρτυρας καί αποφασίζει ο,τι θέλει» 2 9. Τά ευρω
παϊκά κράτη έλυσαν αυτό τό πρόβλημα για τους υπηκόους καί 
τους προστατευόμενους τους μέ τις διομολογήσεις. Οί Έλλη-

1806 καί ερμηνεύεται ή έκδοση ώς αντίδραση στην έκδοση της «Σκριτ-

τούρα δόππια» (Βιέννη 1794). Οί Λαδάς - Χατζηδημος 1791-1795, σ. 300, 

θεώρησαν δτι ό συγγραφέας Νικόλαος 'Αναστασίου ταυτίζεται μέ ομώνυμο 

Εμπορο της Τεργέστης. Για τον 'Αναστασίου βλ. "Αρτεμη Ξανθοπούλου -

Κυριάκου, Ή 'Ελληνική Κοινότητα της Βενετίας (1797 - 1866), Θεσσαλο

νίκη 1978, σ. 223, 239. Πβ. καί Πλουμίδης, Τυπογραφεϊον Θεοδοσίου, 

δ.π., σ. 50. 

29. Ν. Παπαδόπουλος, 'Εμπορική εγκυκλοπαίδεια, τ. Δ', Βενετία 1817, 

σ . 448 - 449. 
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νες στο χώρο «της καθ' ημάς Ανατολής» έλυναν τα προβλή

ματα τους σε επίπεδο κοινότητας καί άπό τις αρχές του 19ου 

αι. με τά «εμπορικά συστήματα» τής Κωνσταντινούπολης καί 

τής Σμύρνης, πού είχαν ειδικές προνομίες 3 0 . 

Οι έλληνες υπήκοοι των ευρωπαϊκών κρατών ακολουθούσαν 

το εμπορικό δίκαιο εκείνων. Τις διακρατικές συμφωνίες καί 

συνθήκες τις μάθαιναν άπό τις εφημερίδες καί τις αυτοτελείς 

εκδόσεις τους στή γλώσσα τής χώρας πού εμπορεύονταν. Αυτή 

τήν πρακτική έγιναν προσπάθειες να τήν μιμηθούν καί οί Έ λ 

ληνες. Έ τ σ ι οί Μαρκίδες Πουλιού τύπωσαν στή Βιέννη τό 1792 

το φυλλάδιο : Σύνοψις των αναμεταξύ Ρωσσίας και Πόρτας κα

τά καιρούς, και τελευταίων συνθηκών [...] εις χρήσιν κοινήν και 

μάλιστα των περί πραγματείαν καταγινομένων 3 1 . 

Πέντε χρόνια νωρίτερα, το 1787, τυπώθηκε στή Βιέννη, μετα

φρασμένη άπό τον Δ. Δάρβαρη, ή Καισαροβασιλική διαταγή ή

τοι Πατέντα περί των καμβίων, ή οποία ίσως επανεκδόθηκε το 

1791. Το 1791 έχουμε μετάφραση του Δάρβαρη καί έκδοση 

στην ϊδια πόλη τής «Πατέντας» του καμπίου, διάταγμα του 

1763 τής Μαρίας Θηρεσίας 3 2 . 

30. «Πρόκειται περί παραχωρήσεως, εις ην δια νομοθετικής επιταγής 
προέβη το κυρίαρχον κράτος εις τους έκασταχοΰ έλληνας έμπορους όπως 
ίδρύσουν επαγγελματικούς οργανισμούς, ρυθμίζοντας τάς μεταξύ των με
λών σχέσεις καί συνεπώς απολαύοντας του δικαιώματος τής αύτονομο-
θεσίας» : Κ.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Ή πρώτη ελληνική μετάφρασις τοϋ 
Γαλλικού Εμπορικού Κωδικός καί τα έξ αυτής διδάγματα», Άρχεϊον 
'Ιδιωτικού Δικαίου 10 (1943) 368. 

31. Λαδάς - Χατζηδήμος 1791-1795, άρ. 91. 
32. Λαδάς - Χατζηδήμος 1791 -1795, άρ. 52, 20.— Ή χρήση τής Πα

τέντας καί άπό το Εμπορικό Σύστημα των Ελλήνων στην Κωνσταντι
νούπολη δείχνει τήν ευρύτερη χρήση της : «Ή Κωνσταντινούπολις μή 
έχουσα νόμους συναλλαγματικούς, δεν είχε καί διάταγμα ρητόν περί πλη
ρωμής αυτών [των συναλλαγματικών γραμματίων]· οί δέ συστήσαντες το 
έμπορικόν μας σύστημα εύρόντες μεταφρασμένην εις τήν γλώσσαν μας 
τήν περί συναλλαγματικών διακήρυξιν (πατένταν) τής αύτοκρατορίσσης 
Μαρίας Θηρεσίας, καί δια το γειτνιάζον τής επικρατείας εκείνης άναδε-
χόμενοι ταύτην, ώροθέτησαν παρομοίως τρεις ημέρας ύπέρθεσιν μετά τήν 
διορίαν». Βλ. Ό 'Εμπορικός Κώδηξ τής Γαλλίας. Μεταφρασθείς . . . παρά 



M 2 \ P 0 B A Ì J \ I K H 

•)·••••; •<••:·• ν ν ν ' , ν 

M M I «> V 

Tsfs nwf T o r ΚΛΗΒΙΟΤ -MM « a . ASÎ 
•v.- • , M • ,0 '« ' ' . '•' ι / O T 

A P I A S 

» · » 1 7 

. • ' • , . . • • ' -

• • • • • • · -

Δ Ι Α Τ Α Γ Η '»«οι ΝΟΜΟΣ 

';.'•:• a i r a r T Î Î S . MO r Φ , Λ Ο ' Τ Z i i . u a » 

TWji titlrta*!, gtf AnpfJait Ä( rr, i7 J<*H» 

; '" :"v---: , i .". l ; :- ' : ; • $ 

i n M&S, 

http://Zii.ua�


ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 41 

Το 1803 τυπώθηκε στην Πετρούπολη ή Διαταγή ήτοι νόμος 
περί των μουφλούζηδων [ = αυτών πού πτωχεύουν] διηρημένη εις 
μέρη δύο, το μεν περί των πραγματευτών, το δέ περί των ευγενών 
καί αξιωματικών. Μεταφρααθεΐσα f...] παρά Ι.Κ. [...] προς κοι-
νήν σαφεστέραν εϊδησιν καί ώφέλειαν πάντων των εν τη Ρωσσία 
πραγματευομένων, ούμήν άλλα καί των ευγενών και άξιώμασι 
παρά της Βασιλείας τετιμημένων, ομογενών Ρωμαίων 3 3. 

Όλα αυτά δεν ήταν ικανά βέβαια να καλύψουν τις αυξημέ
νες ανάγκες των εμπόρων για μια ενιαία κωδικοποιημένη νομο
θεσία : οί προσπάθειες των Υδραίων (1804, 1818) 3 4 καί των 
Σπετσιωτων (1814) 3 5 να αποκτήσουν δικό τους εμπορικό κώδικα 
είναι ενδεικτική, καθώς καί οί αντίστοιχες προσπάθειες πού 
έγιναν στα Επτάνησα. Με τις περιπτώσεις των ναυτικών νη
σιών αγγίξαμε στην οργανική σύνδεση του εμπορίου μέ τή 
ναυτιλία, πού ξεφεύγει άπό τα όρια αυτής της μελέτης. 

"Αμεση ήταν ή μετάφραση του γαλλικού εμπορικού κώδικα, 
πού θα τυπωθεί τρεις φορές ως τό 1820. Ό Νικόλαος Παπαδό
πουλος τον μεταφράζει καί τον τυπώνει στή Βενετία τό 1817 για 
λογαριασμό του Συστήματος τών Ελλήνων Έμπορων τής Κων
σταντινούπολης 3 6. Τό 1820 ό Θεόδωρος Ράκος τυπώνει στο Πα
ρίσι άλλη μετάφραση του 3 7 ενώ ό Νικόλαος Κεφάλας τυπώνει 

Νικολάου του Παπαδοπούλου... Βιέννη 1817 σ. 47 (σημείωση του με
ταφραστή).— Βλ. καί Έφημερίς, αρ. 78, 26-9-1791. Δ. Δάρβαρης, Έπιστο-
λάριον, δ.π., σ. 356. 

33. Γκίνης - Μέξας σ.ρ. 194. Μεταφραστής : 'Ιωάννης Κασκαμπδς. 
34. Άντ. Λιγνός, 'Ιστορία τής Νήσου "Υδρας, τ. Α', 'Αθήνα 1946, σ. 

249-251, 257-267. 
35. Α. 'Ορλάνδος, Ναυτικά, ήτοι Ιστορία τών κατά τον ύπερ τής ανε

ξαρτησίας τής 'Ελλάδος πεπραγμένων υπό τών τριών νήσων, Ιδίως τών 
Σπετσών, τ. Α', 'Αθήνα 1869, σ. 30. 

36. Γκίνης - Μέξας άρ. 986.—• Κ.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, « Ή πρώτη 
ελληνική μετάφρασις...», ο.π., σ. 361-383.— Βλ. καί Τριαντάφυλλος 
Σκλαβενίτης, «Βιβλιολογικά Α'», Μνήμων 8 (1982) 358-365.—G. Rodo-
lakis, «L'adoption du Code de Commerce Français en Grèce», Actes 
du Ille Colloque d'Histoire, La Révolution Française et L'Héllénisme 
Moderne, 'Αθήνα 1989, σ. 379-392. 

37. Γκίνης - Μέξας άρ. 1220. 
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στή Βιέννη το 1817 το βιβλίο 'Οδηγία θαλάσσιος, ή οποία στη
ρίζεται σε παράφραση του αντίστοιχου τμήματος τοϋ γαλλικού 
εμπορικού κώδικα 3 8. 

Ç' Γεωγραφία καί ιστορία 

Περισσότερο οι γεωγραφικές καί λιγότερο οί ιστορικές γνώ
σεις είναι απαραίτητες για την άσκηση του εμπορίου : πορτολά
νοι, γεωγραφικά εγχειρίδια καί χάρτες, γεωγραφικά λεξικά καί 
δρομοδεΐκτες, πού τυπώθηκαν άπό τους Έλληνες, εξυπηρέτη
σαν τους εμπόρους. Στην «Εμπορική εγκυκλοπαίδεια» τοϋ Ν. 
Παπαδόπουλου υπάρχει γεωγραφικό λεξικό μέ πολλές πληρο
φορίες για τήν οικονομική κατάσταση κάθε τόπου, οί όποιες 
θα μπορούσαν νά φάνουν χρήσιμες στους εμπορευόμενους. 

Στην «Εμπορική εγκυκλοπαίδεια» (1815) υπάρχουν καί στοι
χεία ιστορίας του εμπορίου. Ίο ίδιο καί στο βιβλίο «Διδασκα
λία της εμπορικής επιστήμης» (1817). Αυτοτελώς κυκλοφόρησε 
στή Βιέννη τό 1809, μεταφρασμένη άπό τον Κωνσταντίνο Κοκ-
κινάκη ή 'Ιστορίας τον εμπορίου επιτομή, σχολικό εγχειρίδιο 
του Γερμανού Joseph Nowack 3 9. 

Άλλα τους εμπόρους φαίνεται νά ενδιέφερε περισσότερο ή 
πρόσφατη πολιτική, πολεμική καί διπλωματική ιστορία καί μά
λιστα τα σύγχρονα γεγονότα, γι' αυτό στήριξαν πολλές προσ
πάθειες προς αυτή τήν κατεύθυνση. Νά σημειώσουμε ότι οί 

38. Γκίνης - Μέξας άρ. 985.— Μία άλλη χειρόγραφη μετάφραση τοΰ 

Γαλλικού 'Εμπορικού Κώδικα υπάρχει στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη / ΤΧΟ 

άρ. 1459. Στο παράφυλλο τοϋ χειρογράφου έχει σημειωθεί : «Νικόλαος 

Ι. Σαρίπολος τη Βιβλιοθήκη τοΰ Πανεπιστημίου "Οθωνος Δωρείται τόδε 

Άθήνησι τη 15 Νοεμβρίου 1846». Στα πρώτα 84 φύλλα μεταφράζονται 

τά άρθρα 1 - 545 τοϋ 'Εμπορικού Κώδικα, μέ χωριστή αρίθμηση για κάθε 

βιβλίο. Λείπουν τά φύλλα άπό το 85 καί μετά, πού θα περιείχαν όλα ή με

ρικά άπό τά άρθρα 545 - 614. Στο δεύτερο μέρος τοϋ χειρογράφου (άκέ" 

φαλο φ. 2 - 94) μεταφράζεται ό Γαλλικός Ποινικός Κώδικας (άρθρα 8 -

484). 

39. Γκίνης-Μέξας άρ. 553. 
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εφημερίδες, τα περιοδικά και τά ημερολόγια περιείχαν τέτοιες 

πληροφορίες40. 

* * * 

Ό 'Αθανάσιος Ψαλίδας το 1815 αναγράφει ανάμεσα στα δι
δασκόμενα έγκύκλια μαθήματα της Καπλανείου Σχολής στα 
Γιάννενα: «αρχή και πρόοδος του εμπορίου και άπαν το έμπο-
ρικόν σύστημα». Υπάρχουν χειρόγραφα τά απλά μαθήματα του 
Ψαλίδα με το τίτλο «Θεωρίαι γενικαί του εμπορίου» διαρθρω
μένα σε 39 παραγράφους και συμπληρωμένα με παραδείγματα 
έγγραφων στα βιβλία και συμπλήρωσης διαφόρων εγγράφων. 
Στα παραδείγματα χρησιμοποιείται ή χρονολογία 180841. Να 

40. Triantafyllos Ε. Sklavénitis, «La Révolution Française dans les 
textes de l'Historiographie Néohellénique (1789-1832)», Actes du Ille 
Colloque d'Histoire, La Révolution Française et L'Hellénisme Mo
derne, 'Αθήνα 1989, σ. 433 - 434. 

41. Κ.Α. Διαμαντής, « Ό 'Αθανάσιος Ψαλίδας και το άρχεΐον του», 
ΔΙΕΕ 16(1962) 345-346.— Τήν ύπαρξη τοΰ χειρογράφου στό 'Αρχείο 
Ψαλίδα μου ανακοίνωσε ό κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, ό όποιος ετοιμάζει 
τήν εκδοσή του. Τον ευχαριστώ.— Στο χειρόγραφο 249 της 'Ιστορικής 
'Εθνολογικής Εταιρείας, πού περιέχει νομοκανονική ύλη κυρίως, εντό
πισα ενα άλλο χειρόγραφο τών μαθημάτων τοϋ Ψαλίδα, χωρίς τό δνομά 
του, και με αρκετές διαφορές από τό χειρόγραφο των ΓΑΚ. Στό τελευταίο 
φύλλο αντιγράφεται «Κανονισμός των προικών έν χώρα Λιασκοβέτζι» 
Ζαγορίου. Βλ. τήν περιγραφή του χειρογράφου : Σπ. Λάμπρος, «Κατά
λογος των έν 'Αθήναις βιβλιοθηκών πλην της 'Εθνικής. Β' Κώδικες της 
'Ιστορικής και 'Εθνολογικής Εταιρείας», Νέος Έλληνομνήμων 10(1913) 
188-189· πβ. και 193-195.—-Ένα άλλο χειρόγραφο (σπάραγμα) «Διδα
σκαλία περί τής τών εμπορικών βιβλίων χρήσεως» περιέχεται στό χειρό
γραφο άρ. 1567 τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης.—Λίγα χρόνια αργότερα, τό 1824, 
ό νεοφερμένος στό Μεσολόγγι Νικόλαος Άγαθίδης αναγγέλλει ότι «θέλων 
να συνεισφέρη τά δυνατά είς τήν ήθικήν καλητέρευσιν τής Ελληνικής 
νεολαίας» παραδίδει μαθήματα, σέ όποιον επιθυμεί να ακολουθήσει τή 
σειρά ή επιμέρους κλάδους : Ίατλική και γαλλική διάλεκτος, θεωρητική 
και πρακτική αριθμητική, διπλή καταστιχογραφία (doppia Scrittura), στοι
χειώδης γεωγραφία και πρακτική ναυτική. ('Ελληνικά Χρονικά, άρ. 93, 
5-11-1824). 
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θυμηθούμε τ ή ν Ε μ π ο ρ ι κ ή σ χ ο λ ή που ίδρύουν ο ί Έ λ λ η ν ε ς σ τ η ν 

' Ο δ η σ σ ό το 1817 4 2 . Τ ο ν ϊ δ ι ο χ ρ ό ν ο εκδίδεται στο Ί ά σ ι το πρώ

το δ ι δ α κ τ ι κ ό ε μ π ο ρ ι κ ό ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο , μ ε τ α φ ρ α σ τ ι κ ό έ ρ ά ν ι σ μ α , με 

π ρ ο σ θ ή κ ε ς κ α ι π ρ ο σ α ρ μ ο γ έ ς , ά π ό τα γ ε ρ μ α ν ι κ ά . Μ ε τ α φ ρ α 

σ τ ή ς - σ υ μ π ι λ η τ ή ς θεωρό» δ τ ι ε ίναι ό ' Α ν α σ τ ά σ ι ο ς Μ ι χ α ή λ Γε ι-

τζάς : Διδασκαλία εντελής συστηματική άπάσης της εμπορικής 

επιστήμης προς χρήσιν των έμπορων εξαιρέτως δε των εμπορι

κών σχολείων*3. 

Τ ο 1813 ή γ ε ν ι κ ή συνέλευση τοϋ Σ υ σ τ ή μ α τ ο ς των Ε λ λ ή ν ω ν 

Έ μ π ο ρ ω ν τ η ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η ς α π ο φ ά σ ι σ ε ν α εκδώσει τ ο 

έπτάτομο έργο Έρμης ό κερδώος ήτοι Εμπορική εγκνκλοπαι-

42. Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης, «Ή Έλληνεμπορική Σχολή της 
ΌδησσοΟ (1817 - 1917)», Άρχεϊον Πόντου 37 (1982) 142 -152.— Ό Ν. Πα-
παδόπουλος,Ό 'Εμπορικός κώδηξ της Γαλλίας... Βιέννη 1817, σ. [ιε'] - [ις ']. 
απευθύνεται προς το «Σύστημα» των εμπόρων της Κωνσταντινούπολης : 
«αμφιβάλλω αν τα [κοινά μας] σχολεία ωφελούν, ή βλάπτουν περισσό-
τερον τον προς το έμπόριον αποβλέποντα νέον. Έχομεν ανάγκην άπό 
ίδιαίτερόν τι έμπορο σχολεϊον, όσον εχομεν χρέος να έπιθυμώμεν και 
των συγγενών, και απλώς όλων μας των ομογενών τήν εις το έμπόριον έπί-
δοσιν». Στή συνέχεια προτείνει το σχολείο να ιδρυθεί σέ ενα άπα τα μή 
χρησιμοποιούμενα μοναστήρια ενός άπό τά τρία νησιά της Προποντίδος. 

43. Γκίνης - Μέξας άρ. 959. Κατέληξα να υποστηρίξω ότι ό έμπορος 
και ένας άπό τους ιδρυτές καί επιστάτης της τυπογραφίας τοϋ 'Ιασίου, ό 
Αναστάσιος Μιχαήλ Γειτζδς, είναι ό μεταφραστής, στηριζόμενος σέ 3 

στοιχεία: 1. Στο αντίτυπο της Ελληνικής Κοινότητας Τεργέστης (άρ* 
2544) υπάρχει ή αφιέρωση : Τω κνρίφ Λασκάρει Λέμπεν φιλίας χάριν 
Ό 'Αναστάσιος Μιχαήλ Γειτζας εν Ίασίω 1817 'Οκτωβρίου 29. 2. Σέ κα
τάλογο βιβλιοθήκης Έλληνα εμπόρου στή Μολδαβία αναγράφεται ό τίτ
λος του βιβλίου : 1. Έμπορικόν, μετάφρασις Άναστ. Μιχ. (Βλ. Mihail 
Carataci!, «Catalogul bibliotecii unui mare negustor din veacul al XVIII-lea : 
Grigorie Anton Avramie», Studii si Cercetàri de Bibliologie 12(1972) 
199· πβ. του ίδιου, «La bibliothèque d' un grand négociant du XVIIIe siècle : 
Grégoire Antoine Avramios», Συμπόσιον Ή εποχή των Φαναριωτων, 21 -
25 'Οκτωβρίου 1970, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 141). 3. Ό 'Αναστάσιος Μι
χαήλ Γειτζάς δέν αναγράφεται στον πίνακα των συνδρομητών του βιβλίου. 
Βλ. είκ. 23. 
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δει α 4 4 του λογίου εμπόρου Νικολάου Παπαδόπουλου. Εγκατα

λείποντας τή διδακτική - αφηγηματική μέθοδο όλων των προη

γούμενων εγχειριδίων, και θέλοντας να καλύψει όλες τις ανάγ

κες του έλληνα εμπόρου, με ενα βιβλίο χρηστικό, ό Παπαδό

πουλος διάρθρωσε τό έργο του σε τρία λεξικά : εμπορικής ύ

λης, γεωγραφικό, εμπορικών τρόπων και κανόνων. Στους 4 τό

μους, πού κυκλοφόρησαν (Βενετία 1815 - 1817), τυπώθηκε τό 

λεξικό της εμπορικής ύλης και μέρος του γεωγραφικού- τό λε

ξικό τρόπων και κανόνων, δεν ξέρουμε αν συντάχτηκε. 

Τό έργο είναι έράνισμα άπό βιβλία και αντίστοιχα ευρωπαϊ

κά ειδικά λεξικά, ϊσως και στις έξιταλισμένες τους μορφές, του 

Savary (για τήν εμπορική υλη κυρίως) και του Peuchet (για τό 

γεωγραφικό λεξικό), με πολλές εξακριβώσεις, διορθώσεις και 

εκσυγχρονισμούς των στοιχείων, πού δίνουν τα πρότυπα και συμ

πληρώσεις για τό χώρο τής Ανατολής, πού γνωρίζει καλύτερα 

ό συγγραφέας : «συνερανίσθη άπό τα έγκριτότερα γαλλιταλικά 

εμπορικά συγγράμματα μέ προσθήκην των γνωστότερων εις η

μάς εις τα εντόπια προϊόντα, κατά τήν ιδίαν μου πληροφορίαν 

και των είδημονεστέρων τήν έπιμαρτυρίαν άλλα και μέ άφαί-

ρεσιν όσων δεν είναι έργον των ομογενών εμπόρων». 

Ή «Εμπορική εγκυκλοπαίδεια» εκφράζει τήν ακμή τής εμπο

ρικής ελληνικής τάξης. Ή πολυσέλιδη ιστορική εισαγωγή και 

θεωρία του εμπορίου, στην αρχή του έργου, έχει σκοπό να δι

καιώσει τό εμπόριο στις συνειδήσεις αυτών πού τό ασκούν άλλα 

και στην κοινωνία γενικότερα, υποστηρίζοντας δτι είναι προϋ

πόθεση τής κοινωνικής προόδου. Θεωρώντας τήν εξέλιξη των 

ελληνικών πραγμάτων, άπό τά μέσα του 18ου αιώνα, του δίνε

ται ή δυνατότητα να αποδείξει δτι ή άνθηση του εμπορίου τών 

Ελλήνων οδήγησε στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο και 

στην πολιτισμική τους ανάπτυξη : «Τούτο τό τίμιον και ελεύ

θερον επάγγελμα έπιχειρισθέντες απλώς δια να κερδήσωμεν, να 

άπαντήσωμεν τάς χρείας μας, και πλουτήσαντες νά καλοζήσω-

44. Γκίνης-Μέξας άρ. 851, 6673, 971. Βλ. και τή σημ. 36. Τα πα
ραθέματα άπό τ. Α' β', σ. 3 καί τ. Α' α', σ. δ'. 
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μεν, μας ήνάγκασε να λάβωμεν κοινωνίαν με τα δια τών προ
γόνων μας φωτισθέντα ευρωπαϊκά έθνη, να μάθωμεν τάς γλωσ
σάς, και διαλέκτους αυτών, να πλησιάσωμεν και κατά το δυνα
τόν να έμφιλοχωρήσωμεν είς τάς ίδίας των ακαδημίας και σχο
λεία, ή ημείς, ή υπότροφοι νέοι ομογενείς, να τους μιμηθώμεν 
και να ένθυμηθώμεν ότι ώς αληθείς Έλληνες, και γνήσιοι από
γονοι των εύκλεων εκείνων προπατόρων μας, είναι άπρεπέστα-
τον να μείνωμεν αμαθείς εις τα καλά και ανάγωγοι». 

* * * 

'Εξετάζοντας συνολικά τα βιβλία πού τυπώθηκαν για τους 
εμπόρους στην περίοδο της Βενετοκρατίας - Τουρκοκρατίας, άλ
λα καί τους τρόπους και τις διαδικασίες πού οι Έλληνες απο
κτούν τις εμπορικές γνώσεις, θα πρέπει νά σημειώσουμε ότι ή 
διαφοροποίηση, πού πραγματοποιείται στις τελευταίες δεκαε
τίες του 18ου αι., χαρακτηρίζεται άπό τή συνειδητοποίηση της 
ανάγκης νά αποκτήσει ή ελληνική εμπορική τάξη βιβλία στή 
γλώσσα της, πού είναι απαραίτητα για τήν άσκηση του εμπο
ρίου. Ή προσπάθεια κινείται καί από πρακτικές άλλα καί άπό 
ιδεολογικές ανάγκες. Συναντά τις αντιστάσεις πού προβάλλουν 
όσοι, με τήν αντίληψη του παραδοσιακού πραγματευτή, επιμέ
νουν σέ μια αυτοσχεδιαστική άσκηση τοΰ εμπορίου καί αρ
νούνται κάθε ουσιαστική προσπάθεια εκσυγχρονισμού καί προσ
αρμογής στον ευρωπαϊκό ορθολογισμό. 

Στο Ιδεολογικό επίπεδο, φαίνεται πώς οί έμποροι γρήγορα 
συνειδητοποίησαν ότι ή διεκδίκηση ισοτιμίας άπό τους ομο
λόγους Ευρωπαίους καί ή ηγετική θέση στην ιεραρχία της ελ
ληνικής κοινωνίας περνά μέσα άπό τή μέθεξη στις μεθόδους 
τοΰ ευρωπαϊκού εμπορίου. Ή αυξανόμενη ολοένα καί περισ
σότερο ευαισθησία τής άναγεννώμενης εθνότητας, πού αρχίζει 
άπό τις ελληνικές παροικίες στην Ευρώπη, οδηγεί στή συνειδη
τοποίηση τής ανάγκης δημιουργίας άμεσων ελληνικών προσ
βάσεων στις μεθόδους αυτές με τήν ανάπτυξη τής εμπορικής 
παιδείας, τή συγγραφή καί τήν εκτύπωση βιβλίων, μέ προσδο-



ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 49 

κώμενο αποτέλεσμα μεταβολές στο χώρο τών συνειδήσεων, των 

συλλογικών νοοτροπιών. 

Ή αποστολή πολλών νέων ως υποτρόφων στή φωτισμένη 

Ευρώπη για σπουδές και στον τομέα του εμπορίου μπορεί να 

θεωρείται αγωγός για τή «μετακένωση» γνώσεων και ιδεών. 

Γράφει το 1819 από το Παρίσι ό Ευστάθιος Ίωαννίδης Σμυρ

ναίος στον προστάτη του Π. Νικολαΐ'δη στην 'Οδησσό : «Το 

πρόγραμμα της συνισταμένης ήδη εις τους Παρισίους Εμπορι

κής Σχολής ωσαύτως και αλλάς μου περί έμπορείας διατριβάς, 

καρπούς τών μελετών μου, προθυμοποιούμαι να κάμω γνωστάς 

εις τους ομογενείς, δια να ϊδωσιν όπως φρονούσιν οί σοφοί 

Γάλλοι περί του εμπορίου, και ϊσως οί φιλέμποροι Όδησσινοί 

είς τήν ενδοξον ταύτην έποχήν τών λαμπρών των και κοινω

φελών έργων φιλοτιμηθώσιν να συστήσωσιν είς τήν πόλιν ταύ

την και σχολεΐον έμπορικόν»45. 

Το πρόβλημα όμως τής εμπορικής εκπαίδευσης και τελικά 

ή πληρέστερη επαγγελματική κατάρτιση τών εμπόρων δέν μπο

ρεί να λυθεί παρά στο πλαίσιο τής πολιτισμικής αναγέννησης 

τής εθνότητας. Σημειώνει ό μεταφραστής τής «Διδασκαλίας τής 

εμπορικής επιστήμης» (1817) : «Ήν μεν άχρι τούδε τό ήμέτε-

ρον έμπόριον ως επί τό πλείστον πρακτικώς, ή ώς είπεΐν μη-

χανικώς ένεργούμενον και άλλως άκανόνιστον, άπολίτευτον και 

έστερημένον πάσης επιστημονικής θεωρίας. Ό σ ο ι σπάνιοι πε

παιδευμένοι έμποροι Γραικοί υπήρξαν, έρρυθμίζοντο κατά τάς 

τάξεις τών 'Ιταλών, τών Γάλλων ή τών Γερμανών κ.τ.λ. καθ' ο 

45. 'Ερμής δ Λόγιος 9 (1819) 10 - 27· βλ. και Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, 
Τα 'Ελληνικά προεπαναστατικά περιοδικά. Ευρετήρια Β' «'Ερμής δ Λό
γιος)) 1811 - 1821, 'Αθήνα 1976, σ. 27, λήμμα «Ίωαννίδης Ευστάθιος», καΐ 
διόρθωσε : τ. Γ' σε τ. Ζ'.— Ή δημοσίευση από τον Ίωαννίδη τοϋ προγράμ
ματος της Εμπορικής Σχολής του Παρισιού και κυρίως του δικού του 
δοκιμίου «Τί είναι το Έμπόριον; Τό Έμπόριον είναι άρα γε Επιστήμη; 
Είναι δυνατόν να στηριχθώσι και να έκτεθώσιν αύτοΰ αί άρχαί και οί κα
νόνες; Δύναται να διδαχθή ώς καί καθέν άλλο έπιστημονικον μάθημα;», 
είναι σημαντική καθ' έαυτήν άλλα καί για τό περιεχόμενο της, καθώς θέτει 
ολα τα προβλήματα τής κοινωνικής δικαίωσης, τής ανάπτυξης τοο εμπο
ρίου καί τής εμπορικής παιδείας. 

4 
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γένος έκαστος εϊχε κλίσιν και σχέσιν προς την αύτοϋ διάλε-
κτον νϋν δε, οτε το γένος ανανήψαν όπωσοϋν, και τον παλαιόν 
λήθαργον της άμαθίας άποτειναξάμενον, οργά προς τήν όδον 
της αρχαίας δόξης του, δια της μαθήσεως παντοδαπων επιστή
μων, άδικον ήθελε είναι, οι πραγματευταί μόνοι να μείνωσιν 
άμοιροι τής συστηματικής παιδείας του επαγγέλματος των και 
οι νέοι οι άφοσιοϋντες εαυτούς είς το έμπόριον να προσμένωσι, 
χρόνους πολλούς, ϊνα διδαχθωσι τήν πρακτικήν Έμπορικήν, υ
πηρετούντες αν τύχη εις τίνα πεπαιδευμένον και εμπειρον πραγ-
ματευτήν και να μή δύνωνται να διδαχθωσι τήν έπιστήμην των, 
καθ' δν χρόνον διδάσκεται τις πασαν άλλην έπιστήμην, και να 
είσέλθωσιν ευθύς εις τήν πράξιν, χωρίς να εχωσι χρείαν να 
κατατρίβωσι χρόνους, προβιβαζόμενοι, ώς ποτέ έσυνηθίζετο, άπό 
τό μαγειρεϊον βαθμηδόν εις τό γραφεϊον»46. 

Το κήρυγμα, ότι ή πολιτισμική ανάπτυξη οδηγεί σέ μια γε
νικότερη απελευθέρωση, γίνεται προσπάθεια να μεταφερθεί, μέσα 
άπό τους μηχανισμούς μιας ειδικής εκπαίδευσης και στην εμπο
ρική πράξη. Τό παραδοσιακό σύστημα μαθητείας, των παρα-
γιων, είναι ό αντίπαλος, για τον ζητούμενο νέο τύπο εμπόρου, 
και αποκηρύσσεται. Γέννημα και συνέπεια ενός αρχαϊκού, με 
αγροτικές καταβολές, παραδοσιακού συστήματος οργάνωσης τής 
εμπορικής επιχείρησης, οί παραγιοί, με τις εμπειρικές τεχνικές 

46. Ό Ίωαννίδης, δ.π., σ. 25, περιγράφει μια μαθητεία με σκληρούς 
όρους και έναν αύτοδιδακτισμο αναποτελεσματικό : «Είς τήν συνήθη τρι-
βήν τών Λογιστηρίων (Comptoirs) ό πρωτόπειρος γραμματεύς σύρεται 
άπό ασταχυν είς ασταχυν, τους οποίους σταχεολογεΐ έν τφ μέσω δυσα
ρεσκειών και κόπων περ§ τό κάλλιστον και πολυτιμώτερον μέρος τής 
νεότητας του είς τό να έπαιτή σποράδην άπό τους ανωτέρους του συγγραμ-
ματεΐς μαθήματα, ο'ίτινες περικαλυπτόμενοι άπό τό μυστήριον τής όλιγο-
μαθείας των, μόλις καταδέχονται ν' άποκριθωσιν είς τήν άξιόλογόν του 
φιλοτιμίαν μετά τάς δουλικάς και ατελείς και αρπακτικός τοΰ γραμματέως 
ασκήσεις, όταν ποτέ και αυτός είσέλθη είς τα πράγματα, ίσως ήθελεν έ-
μπορέσει να διδαχθή μέ ζημίαν του, έάν στερημένος πάσης μεθόδου, καί 
πάντοτε ψηλαφων είς τα βήματα του, δέν κατεδικάζετο να ύποφέρη το 
σκληρόν τής πείρας μάθημα, το όποιον τον περιμένει εις το τέλος πάσης 
επιχειρήσεως». 
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τους γνώσεις καί τήν παραδοσιακή νοοτροπία, ήταν κύριος μο
χλός διαιώνισης αύτοϋ του συστήματος. Τώρα οί 'ίδιες οί συν
τεχνίες των εμπόρων ιδρύουν σχολεία, τυπώνουν βιβλία καί 
προπαγανδίζουν ενα άλλο σύστημα μαθητείας, πού ταυτίζεται 
με συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία και αποσκοπεί στον 
εκσυγχρονισμό των πρακτικών καί των συμπεριφορών στο εμπο
ρικό επάγγελμα47. 

Σχετικό εϊναι καί τό θέμα πού συζητιέται, όλα αυτά τά χρό
νια : ή γλώσσα καί ή εμπορική ορολογία. Ή πρακτική πού 
ακολουθήθηκε στο θέμα αυτό, ώς τα μέσα του 18ου αϊώνα, πε
ριγράφεται καί δικαιολογείται άπό τον Σπ. Μίλια στο «Έπι-
στολάριό» του (1757) : «Περιπλέον εις τάς έπιστολάς της πραγ
ματείας δεν πρέπει τινάς να δυσχεραίνη, δταν βλέπη τον γρά
φοντα όπου μεταχειρίζεται λέξες άλλης διαλέκτου καί μάλιστα 
ϊταλικαΐς, ωσάν όρδινείαν, μάρκαν, νόταν, καμπιάλε, τζίρο λέ-
τερας, κομμέρτζιο καί άλλα όμοια, διότι ό πραγματευτής έχει 
χρέος να γράφη με εκείνους τους δρους οπού είναι πλέον κοι
νοί καί όπου καταλαμβάνονται άπό όλους· δταν εις ημάς ήτον 
ή βασιλεία, δλα τά άλλα έθνη έζητουσαν να ομιλούν εις τάς 
υποθέσεις της πραγματείας με εκείναις ταΐς λέξες όπου ήτον 
διωρισμέναις διάνα φανερώσουν τά πράγματα [...]». Παρόμοια 
«ρεαλιστική» θέση υποστηρίζεται καί στην «Εμπορική οδη
γία» (Τεργέστη 1793) : «όσοι εκ του ημετέρου Γένους πραγμα
τεύονται με 'Αλλογενείς καταλαμβάνουν άπό συνήθειαν ευκο
λότερα τήν λέξιν storno, cambiale, direzione, καί τά έξης, πα
ρά τήν ίσοδύναμον έλληνικήν λέξιν: περιτροπήν, κολλυβιστι-
κόν σχεδάριον, διανομή ή επιστασία- τό πταίσιμον δεν είναι 
ούτε της Ελληνικής γλώσσης, ούτε της τέχνης των πραγματευ-

47. Βλ. τίς παρατηρήσεις, για τους παραγιούς, τοϋ Φίλιππου Ήλιου : 
Σταμάτης Πέτρου, Γράμματα άπό το "Αμστερνταμ, επιμέλεια Φίλιππος 
Ήλιου, 'Αθήνα 1976, σ. ιθ' - κ'· καί τίς επισημάνσεις του Σπύρου Άσ-
δραχά, για τή σχέση, των δυνατοτήτων πρόσληψης βιοτεχνικών καί εμπο
ρικών τεχνικών, με τίς ανεπάρκειες της πολιτισμικής «περιουσίας», όπως 
παρουσιάζεται στα 'Αμπελάκια : Σπύρος Ι. Άσδραχάς, 'Ελληνική κοι
νωνία και οικονομία ιη' καί ιθ' αιώνες, 'Αθήνα 1982, σ. 151 - 152. 
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των. Είναι μόνον έργον τής συνηθείας». Ή «Σκριττούρα δόπ-
πια» (Βιέννη 1794), κρατά τήν ξένη ορολογία άλλα στο τέλος 
του βιβλίου τυπώνει «Λεξικόν δια τάς παρά της πραγματείας 
συνηθισμένας έτερογλώσσους λέξεις». Ή «Διδασκαλία της ε
μπορικής επιστήμης» (Ίάσι 1817) υποστήριξε στο θέμα τής ε
μπορικής ορολογίας τήν κατεύθυνση τοϋ εξελληνισμού : «Διευ
κολυνθείς δε παρά τίνων φιλελλήνων εμπόρων, οϊτινες ήδη προ 
ολίγων χρόνων εξελλήνισαν πολλάς τοιαύτας λέξεις και δια 
τής βοηθείας των ενταύθα πεπαιδευμένων ανδρών έξεγραίκισα 
τινάς [...]. Επειδή τωόντι αισχύνη ήθελεν είναι να εχη χρείαν 
ή πλουσιωτάτη ελληνική διάλεκτος να δανείζηται λέξεις άπό 
τοιαύτας αλλότριους διαλέκτους, αί όποϊαι έπλουτίσθησαν εκ 
τής ελληνικής [...]». 

Αυτές οί συζητήσεις και οι προσπάθειες είναι σύγχρονες μέ 
ανάλογες προσπάθειες άλλων λογίων, σε άλλους τομείς του επι
στητού. Ή ανερχόμενη συνειδητοποίηση τής εθνότητας καί ή 
διεκδίκηση άμεσης σχέσης τής σύγχρονης ελληνικής γλώσσας 
μέ τήν αρχαία, οδηγούν στην επιλογή τοΰ καθαρισμού. Έτσι 
ό Ν. Παπαδόπουλος (1815) είναι κατηγορηματικός για τήν ανάγ
κη καθαρισμού τής γλώσσας καί πιστεύει ότι ή «Εμπορική 
εγκυκλοπαίδεια» του θα βοηθήσει καθιερώνοντας εμπορική ορο
λογία στην οποία θά μπορεί να καταφεύγει εύκολα ό έμπορος 4 8. 

48. Στο κίνημα τοΰ καθαρισμοΰ, πού υποστήριζαν καί οί μεγαλέμποροι, 
αντέδρασαν μέ βιαιότητα οί «δημοτικιστές» - πραγματευτάδες τοΰ ελλαδι
κού χώρου. Γράφει ό Χριστόδουλος Κονομάτης στις 4-2-1817 άπό τή 
Λαμία, στον 'Ιωάννη Οικονόμου στη Λάρισα : «Άπό βιβλία, φίλε, ήλθα 
δφκαιρος. Ηύρα [στην Κωνσταντινούπολη] πολλά νέα, τήν Φυσική ν ίστο-
ρίαν τοΰ Μποφώνος μέ ταϊς είκονογραφίαις μεταφρασμένην άπό τον Κα-
πετανάκην, τα μυθώδη ηθικά διηγήματα τοΰ Σοάβε, τον Άρριανόν, τα 
άπαντα τοΰ Πλουτάρχου εις μικρά πολλά τομίδια, τον'Ισοκράτην, καί τά 
περί 'Εμπορικής νεωστί εκδοθέντα παρά τοΰ Παπαδοπούλου Ζαγορήσιου, 
ό όποιος θέλει νά έξελληνίζη δια τής ετυμολογίας όλα τά βάρβαρα ονόματα 
τής γλώσσης μας, καθώς τήν κάλτζαν, λέγει, δέν πρέπει νά τήν λέγωμεν 
ετζι, διότι είναι βαρβαρική ονομασία, άμή περισφύριον, ομοίως καί τήν 
κάσσαν, όπου λέγουν οί πραγματευταί, νά τήν λέγωμεν κάψαν, καί άλλα 
πάμπολλα μασκαρλήτικα, καί κουτήστικα επιχειρήματα, καί καμώματα, 
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'Επειδή όμως γνωρίζει ότι ή εμπορική γλώσσα των Ελλήνων 
είναι ΐταλομιγής, τυπώνει ,στο τέλος του Β' τόμου, πίνακα στον 
όποιο δίνονται οί ιταλικοί τύποι της εμπορικής ύ'λης, με τους 
αντίστοιχους ελληνικούς, πού χρησιμοποιεί ή εγκυκλοπαίδεια 
του. 

Ό λ η αυτή ή προσπάθεια, για να αποκτήσουν οί έλληνες 
έμποροι τα δικά τους εγχειρίδια, άγγιξε την ολοκλήρωση της, 
με το κατόρθωμα για τήν εποχή του, τήν ημιτελή «Εμπορική 
εγκυκλοπαίδεια» του Ν. Παπαδόπουλου49. 'Από τα βιβλία αυτά, 
πού ήταν πρακτικά, εργαλεία ή διδακτικά βοηθήματα, απουσιά
ζουν εντελώς τά θεωρητικά βιβλία για τήν οικονομία και το 
εμπόριο. 

καί το ύφος τη άληθεία είναι δλον μακαρωνίστικον, και λογιωτατήστι-
κον. Έκρούχθηκα μέ μερικούς εις αυτήν τήν ύπόθεσιν, κι' απέ βλέπωντας 
τήν μεγάλην ίσχυρογνωμίαν, όπου άρχισαν να μέ κυττάζουν ωσάν οί 
Χριστιανοί τον Άρειον, τους έμούντζωσα κρυφά, καί άνεχώρησα». Και 
άπαντα ό Οικονόμου στις 18-2-1817 : «Πολύ ένοστιμεύθηκα, αγαπητέ, 
τα σφυριά, καί τά καψούδια τοϋ συμπατριώτου σου, καί άλλο δέν λέγω, 
μόνε σε βεβαιώνω, ότι ευρίσκομαι πολύ μετανοημένος, διατί κατά παρα-
χώρησιν θεοϋ, αξιώθηκα καί εγώ να μάθω αυτά τά καναδυό στραβογράμ-
ματα του καιρού μας, καί κοντέβω να χάσω τον νουν μου, εξ αιτίας όπου 
έμβήκα είς συλλογήν, μήπως κυριεύομαι κ' έγώ άπό καμμίαν τόσην αί-
σθητήν άπάτην, όπου ή φιλαυτία μου δέν μέ συγχωρεί να τήν εννοήσω;» 
('Ιωάννου Οικονόμου Λαρισσαίου, Έπιστολαί διαφόρων (1759-1824), έκδ. 
Γιάνη Ά . 'Αντωνιάδη - Μ. Μ. Παπαϊωάννου, 'Αθήνα 1964 σ. 304, 306). 

49. "Η έλλειψη εμπορικού εγχειριδίου διαπιστωνόταν καί τό 1848 άπό 
τον Κωνσταντίνο Μελά (εγγονό τοϋ Μιχαήλ Βασιλείου), στον πρόλογο 
τοϋ «'Εμπορικού Εγχειριδίου» του, 'Αθήνα 1848 σ. δ' : «'Αλλ' ημείς μο
λονότι είμεθα ό έμπορικώτερος της Μεσογείου λαός, οχι μόνον τοιούτων 
εκπαιδευτικών καταστημάτων στερούμεθα, άλλ' ουδέ πρόχειρόν τι έμπορι-
κόν βιβλίον εχομεν προς λύσιν τών καθ' έκάστην στιγμήν είς τάς έμπο-
ρικάς εργασίας μας παρουσιαζομένων ζητημάτων καί αποριών. Ό προ 
33 ετών υπό τοϋ Νικολάου Παπαδοπούλου εκδοθείς Κερδώος Έρμης κα-
τήντησεν ήδη βιβλίον δυσεύρετον, καί εν μέρει ανωφελές εις τήν παροΰ-
σαν τοϋ εμπορίου κατάστασιν. Τήν έλλειψιν λοιπόν τοιούτου προχείρου 
βιβλίου αναγκαιοτάτου εις πάντα εμπορον επροσπάθησα ν' αναπληρώσω 
διά της συντάξεως τοϋ παρόντος 'Εγχειριδίου, έρανισθείς τό μεγαλήτερον 
μέρος αύτοϋ έκ τών νεωτέρων περί εμπορίου Γαλλικών Συγγραμμάτων». 
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Βέβαια λίγοι έλληνες λόγιοι και έμποροι διάβαζαν βιβλία 
πολιτικής οικονομίας και θεωρίας του εμπορίου ή έμμεσα έφτα
ναν σ' αυτούς στοιχεία οικονομικών θεωριών. Ό Ν. Παπαδό
πουλος, ανάμεσα σε άλλες, αναφέρει τις απόψεις τοϋ Adam 
Smith. Ό 'Αδαμάντιος Κοραής διαβάζει και έχει στή βιβλιο
θήκη του οικονομικά βιβλία (Adam Smith, Malthus, Ricardo, 
J.- Β. Say, Sismondi, Destutt de Tracy), τα συνιστά στους φί
λους του και εύχεται να μεταφραστούν ελληνικά5 0 : άλλα ή 
μετάφραση θεωρητικών οικονομικών βιβλίων ήταν ένας ανα
βαθμός στον οποίο δεν μπόρεσε, ως τό 1821, να φτάσει ή ορ
μητική ελληνική εμπορική τάξη. 

50. Φίλιππος Ήλιου, ο.π., σ. ξ'- ξα'.— Κατά τη διάρκεια τοϋ 'Αγώνα 
ό Σπυρίδων Βαλέτας μεταφράζει τήν Πολιτική Οικονομία τοϋ Say: «Πραγ
ματεία πολισονομίας, ή απλή εκθεσις τοο τρόπου κατά τον όποιον παρά
γονται, διανέμονται καί αναλίσκονται τα πλούτη». Για τή μετάφραση αυτή 
δημοσιεύεται μελέτη μου στο ύπο έκδοση «'Αφιέρωμα στή Δέσποινα Θε-
μελή - Κατηφόρη». 



2. Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΩΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ 
Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

Βιογραφικό σχεδίασμα 

Για τή ζωή καί το πλούσιο έργο του Νικόλαου Παπαδό

πουλου έχουμε τα σκόρπια αυτοβιογραφικά στοιχεία πού δί

νει στα δικά του έργα και κυρίως μία ανώνυμη νεκρολογία, 

γραμμένη άπό φίλο του κωνσταντινουπολίτη έμπορο, ό όποιος 

πρέπει να είναι ô 'Ιωάννης Πολυχρονιάδης, δημοσιευμένη στο 

παρισινό περιοδικό Μέλισσα τό 1821 5 1 . Στή νεκρολογία αυτή 

51. Βίος του μακαρίτου Παπαδοπούλου συγγραφείς ύπό τοΰ έν Κων-
σταντινουπόλει εμπόρου κυρίου***», Μέλισσα τ. Α' τετράδιον Γ', Παρίσι 
1821 [φωτομηχανική ανατύπωση Ε.Λ.Ι.Α., Πρόλογος Κ.Θ. Δημαρά, Εισα
γωγή Αικατερίνης Κουμαριανοϋ, 'Αθήνα 1984], σ. 315-328. Προλογικά 
(σ. 312-315) δημοσιεύεται «'Επιστολή τοΰένΚωνσταντινουπόλει φιλογενοϋς 
Κυρίου*** προς τον έκδότην της Μελίσσης». Στο τέλος της νεκρολογίας 
(σ. 328) υπάρχει ευχαριστήριο του Ά. [γαθόφρονος] Λ.[ακεδαιμονίου] (= 
Κωνσταντίνου Νικολόπουλου)πρός τόνσυγγραφέα.Έχω συζητήσει σέάλλο 
μου δημοσίευμα τα σχετικά μέ το όνομα του συγγραφέα της νεκρολογίας 
(«Βιβλιολογικά Α'», ό'.π., σ. 363 - 363). Ό Εμμανουήλ 'Αντωνιάδης πρέ
πει να αποκλειστεί ενώ τα εσωτερικά στοιχεία συνηγορούν για τον 'Ιωάννη 
Πολυχρονιάδη, μέ τον όποιο ô Παπαδόπουλος συνδέεται, όπως καί μέ 
τον αδελφό του, πού ζοΰσε στην Πίζα, Κωνσταντίνο Πολυχρονιάδη, 
όπως θα δούμε καί πιο κάτω. Στο κείμενο της νεκρολογίας, όπου περιγρά
φονται οί τελευταίες ώρες τοΰ Παπαδόπουλου, υπάρχει πάντοτε παρών 
ό «φίλος» καί κάποτε ό Πολυχρονιάδης, πού είναι φανερό ότι ταυτίζονται. 
Στή σ. 323 σημειώνεται : ((επειδή δέ ήτο ήμερα πόστης (= ταχυδρομείου) 
είπε προς τον φίλον «Έγραψας τω άδελφώ σου σήμερον εις Ίταλίαν; 

— Ό χ ι ακόμη.— Γράψε τον δτι αποθνήσκω». Οί Πολυχρονιάδη δες ήταν 
κι' αυτοί άπό τό Ζαγόρι (Σκαμνέλι) καί αισθάνονταν σχεδόν συγγενική 
τή σχέση μέ τό φίλο τους Παπαδόπουλο. Γράφει ό Κ. Πολυχρονιάδης 
τό 1822 : «... γράμμα τοΰ άδελφοΰ μου ... μοί κοινολογεί ότι ό κύριος 'Ιω
άννης Ξένος γαμβρός μας άπό θυγατέρα τοΰ Ν. Παπαδοπούλου...» (^Ιστο
ρικόν Άρχείον 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, έκδ. Έμμ. Πρωτοψάλτη, 
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στηρίζονται άμεσα ή έμμεσα δλες οί βιογραφίες πού δημο
σιεύτηκαν ως σήμερα. Αυτή τή νεκρολογία ακολουθούμε, δσο 
γίνεται κριτικά, καί σ' αυτή τή βιογραφία, χρησιμοποιώντας 
και στοιχεία πού γνωρίζουμε από άλλες πηγές 5 2 . 

Γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 1769 στο Τσεπέλοβο τοϋ 
Ζαγορίου, χωριό πού απέχει 6 ώρες από τα Γιάννενα. Ό πα
τέρας του λεγόταν Γεώργιος καί ήταν παπάς καί ή μητέρα του 
'Αγγελική. Ό παπα - Γιώργης ήταν «μεγαλοφυής καί μηχανι
κού πνεύματος, έπετηδεύετο πάσας τάς τέχνας, δηλαδή έδιώρ-
θονεν ωρολόγια, κατεσκεύαζε κλειδωνιαΐς, ταπατζάδες (=λύ-
κος τουφεκιοϋ), έδούλευε ποικιλοτρόπως τον σίδηρον καί τον 
χάλυβα, έδενε πολυειδώς τα δουφέκια, κατεσκεύαζεν άροτρα, 
καί εν ένί λόγω ήτον ό γενικός παντοτεχνίτης των πέριξ χω
ρίων» 5 3. 

Κοντά στον παπά - πολυτεχνίτη, τον πατέρα του, έμαθε καί 
τα έγκύκλια γράμματα, «τήν έλληνικήν» με «τήν τότε δεινήν 
άμεθοδίαν» των γραμματικών. Δεν μπόρεσε νά βρει χρήματα 
για νά πάει όπως ήθελε στη Δυτική Ευρώπη για νά σπουδά
σει γιατρός. Έφυγε στή Θεσσαλονίκη καί έγινε γραμματικός 
του κεφαλονίτη γιατρού, εμπόρου καί προξένου της Βενετίας 
(1741 - 1761), της Δανίας, της Πρωσσίας καί τοϋ Βελγίου Δη-

<Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. Ε' τχ. 1>, 'Αθήνα 
1963, σ. 245). 

52. 'Από τή νεκρολογία της Μέλισσας, αντέγραψε τα στοιχεία για 
νά συντάξει τή βιογραφία πού δημοσιεύει ό 'Ανδρέας Παπαδόπουλος - Βρε-
τος, Νεοελληνική φιλολογία, τ. Β', 'Αθήνα 1857, σ. 315 - 317. Ή βιογραφία 
αυτή είχε καλύτερη «τύχη» από το πρωτότυπο της, άφοΰ ήταν προσιτότερη. 
Στό δημοσίευμα μου «Βιβλιολογικά Α'», ο.π., εχω συγκεντρώσει τήν κυ
ριότερη βιβλιογραφία για τον Παπαδόπουλο. Στις σημειώσεις αύτης της 
μελέτης γίνονται προσθήκες. 'Αναφέρω μόνον εδώ τή συνολικότερη ανα
κοίνωση της Κωνσταντίνος Πανάγου, « Ό ήπειρώτης λόγιος καί έμπορος 
Νικόλαος Παπαδόπουλος», "Ηπειρος, Κοινωνία - Οικονομία 15ος - 20ος 
αί. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου 'Ιστορίας 4-7 Σεπτεμβρίου 1985, Γιάν
νινα 1987 ( = 1988), σ. 329 - 335. 

53. «Βίος τοϋ μακαρίτου....», σ. 316. Στή συνέχεια δέν παραπέμπω 
κάθε φορά για τις πληροφορίες πού αντλώ άπα τή νεκρολογία. 
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μητρίου Χοϊδά5 4. Ό βιογράφος του δέν προσδιορίζει ακριβώς 
τα χρόνια πού έμεινε στή Θεσσαλονίκη, στα γραφείο τοϋ Χοϊδά, 
οπού διδάχτηκε στοιχεία ιταλικής και γαλλικής γλώσσας. 
Έφυγε το 1793 για τήν Κωνσταντινούπολη και έγινε οίκοδι-
δάσκαλος των παιδιών του δραγομάνου του στόλου Κωνσταν
τίνου Χαντζερή για μικρό χρονικό διάστημα. Επέστρεψε και 
πάλι στις εμπορικές ασχολίες παρέχοντας τις υπηρεσίες του 
σε άλλους. Το 1803 ίδρυσε δική του εμπορική επιχείρηση 
αλλά το 1806 καταστράφηκε οικονομικά. 'Από το 1803 ώς το 
1808 τον βρίσκουμε συνδρομητή σε βιβλία 'Αστρονομίας, Φι
λοσοφίας, Ιστορίας και Χημείας. Οι διαφορές στους τίτλους, 
πού συνοδεύουν το ονομά του στους καταλόγους των συνδρο
μητών, δείχνουν ίσως τις επαγγελματικές του μεταπτώσεις : «ό 
χρησιμώτατος εν πραγματευταΐς καί λογιώτατος εν γραμματι-
κοϊς» (1803). «Χρησιμολογιώτατος» (1808) 5 5. 

Αυτά τα χρόνια καί μέσα στο κλίμα αισιοδοξίας και έν-

54. Γ. Ζαβίρας, Νέα 'Ελλάς ή Έλλψικον Θέατρον, εκδ. Γ. Κρέμου, 
'Αθήνα 1872· ανατύπωση, έπιμ. Τ. Γριτσόπουλου, 'Αθήνα 1972, σ. 284.— 
'Ηλίας Α. Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τ. Α', 'Αθήνα 1904, σ. 817. 

— Σπ. Π. Λάμπρος, «'Ανέκδοτος επιστολή Ευγενίου του Βουλγάρεως», 
Νέος 'Ελληνομνήμων 13(1916) 336, 339.·—Κωνσταντίνος Δ. Μέρτζιος, 
Μνημεία Μακεδόνικης 'Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947 (μέ ενδείξεις προ
ηγούμενης βιβλιογραφίας). — ό 'ίδιος, «Συμπλήρωμα εις τα «Μνημεία Μα
κεδόνικης Ιστορίας», Εις Μνήμην Κ. Ι. Άμάντου, 'Αθήνα 1960, σ. 54-
70. — Ν. Svoronos, Le commerce de Salonique au XVIIIème siècle, Πα
ρίσι 1956, σ. 173, 180. 

55. Τα δελτία μου για τον Παπαδόπουλο ώς συνδρομητή, έλεγξα καί 
συμπλήρωσα από το λήμμα άρ. 10048 του δίτομου έργου για τους συν
δρομητές του Φίλιππου Ήλιου. 1. Ι. Λαλάνδ, 'Επιτομή 'Αστρονομίας, με
τάφραση Δ. Φιλιππίδη, τ. Α' - Β', Βιέννη 1803 (ΓΜ 200). — 2. Φ. Σοαυίου, 
Στοιχεία της Λογικής, Μεταφυσικής και'Ηθικής, μετάφραση Γ. Κωνσταντδ, 
τ. Α ' - Δ ' Βενετία 1804. (ΓΜ 298). — 3. Συστατικά Γράμματα τής εν Ίω-
αννίνοις Πατριαρχικής Σχολής . . . εκδοθέντα . . . δι' εξόδων των εν Κων-
σταντινουπόλει εμπορευομένων συνεπαρχιωτών Βιέννη, 1806. (ΓΜ 435). 

— 4. Γόλδσμιθ, 'Ιστορία τής Ελλάδος, τ. Α - Γ', Βιέννη 21807 (ΓΜ 452). 
— Π Α . Άδήτου, Χημείας 'Επιτομή, Μετάφραση K.M. Κούμα, τ. Α' -
Β', Βιέννη 1808 (ΓΜ 490). 
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θουσιασμοΟ, πού δημιούργησε ή έκδοση των πρώτων τόμων 
της «Ελληνικής Βιβλιοθήκης» του «θεσπέσιου» Κοραή, ό Πα
παδόπουλος μετέφρασε πάνω άπό επτά τόμους τής Γεωγραφίας 
του W. Guthrie, μέσα σε διάστημα 8-10 μηνών. Τα τετράδια 
αυτής τής μετάφρασης μπόρεσε και τα έσωσε κατά την πυρ-
καϊά του σπιτιού του, το 1811, και ό βιογράφος του βεβαιώνει 
ότι σώζονταν και μετά το θάνατο του 5 6. 

Μετά τήν καταστροφή του σπιτιού του ή επιβίωση γι' αυ
τόν, τη γυναίκα του Σμαράγδα και τα 5 παιδιά τους έγινε δύ
σκολη. 'Επαγγέλθηκε τον μεσάζοντα για τήν έκδοση άπό τήν 
τουρκική διοίκηση άδειων ναυσιπλοΐας προς τή Μαύρη Θά
λασσα. Τά χρόνια αυτά έρχεται και ό πρώτος κλονισμός τής 
υγείας του, ενώ τον Δεκέμβριο του 1814 πεθαίνει ή γυναίκα 
του και αναλαμβάνει μόνος πια τήν ανατροφή 5 παιδιών άπό 
2 ώς 10 χρονών. 

Στην περίοδο αυτή με τις τόσες βιοτικές δυσκολίες καί ώς 
τό θάνατο του (1814 -1820) «μετέφραζεν, έσύνθετε καί συνη
γορεί, ενίοτε, τιμίως εις δεινάς υποθέσεις». Τρία του βιβλία 
τυπώθηκαν : 1. Έγχειρίδιον κατά τών νοσούντων εις τά περί 
αληθείας καί υπεροχής τών ιερών γραφών (έράνισμα, Βενε
τία 1815). 2. 'Εμπορική εγκυκλοπαίδεια (Βενετία 1815-1817, 
4 τόμοι). 3. Ό 'Εμπορικός κώδιξ τής Γαλλίας (μετάφραση, 
Βιέννη 1817). Ή μετάφραση του γαλλικού βιβλίου «'Εμπόρου 
πατρός έπιστολαί προς τον εαυτού υίόν» δέν εκδόθηκε. Τά 
δύο τελευταία χρόνια τής ζωής του οργάνωσε με καλά απο
τελέσματα τήν «Κινδυνασφάλεια», μια ασφαλιστική εταιρεία, 
στο πλαίσιο τοϋ «Συστήματος» τών εμπόρων 5 7. Έγινε μέλος 

56. Βλ. σημ. 57. 
57. Γιάννης Βλαχογιάννης, «Ναυτική ασφάλεια», εφ. Πρωία φ. 24/7, 

31/7, 7/8, 14/8/1932 {=" Απαντα τ. 3, 'Αθήνα χ.χ. σ. 50-66 καί ειδικά για 
τήν «κινδυνασφάλεια» σ. 62) μέ πηγή τή νεκρολογία τοϋ Παπαδόπουλου 
στή Μέλισσα. 'Αντίθετα δ Στέφανος Ι. Μακρυμίχαλος, "Αγνωστοι σελίδες 
άπα την άσφαλιστικήν ίστορίαν τής 'Ελλάδος. Νικόλαος Παπαδόπουλος 
(1769 - 1820), 'Αθήνα 1967, σ. 16 [ανάτυπο άπό το π. 'Ασφαλιστικά Χρο
νικά] , άντλεϊ άπό τον Παπαδόπουλο - Βρετό. 
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τής Φιλικής Εταιρείας (1819) s 8 . 

Πέθανε στις 26 'Ιανουαρίου 1820, μετά σύντομη, άλλα επί

πονη ασθένεια. Στις τελευταίες του στιγμές οί φίλοι του του 

έδειξαν τήν αγάπη τους και φρόντισαν για τήν αποκατάσταση 

των παιδιών του. Το «Σύστημα» των εμπόρων αποφάσισε να 

χορηγήσει 4.000 γρόσια το χρόνο στα παιδιά του Παπαδό

πουλου. Τά χρήματα θα προέρχονταν άπό τα εισοδήματα τής 

«Κινδυνασφάλειας» τής οποίας εκείνος ήταν «πράκτωρ και 

ψυχή». Ό 'Ιωάννης Ξένος, πάτμιος έμπορος, όπως του υπο

σχέθηκε στις τελευταίες του ώρες, νυμφεύτηκε τή μεγαλύτερη 

κόρη του Παπαδόπουλου, ένω φίλοι και άρχοντες ανέλαβαν 

τήν προστασία των άλλων παιδιών του. Ενταφιάστηκε στην 

εκκλησία του Σταυροδρομίου και ό 'Ιάκωβος Ρίζος συνέθεσε 

δύο επιτάφια επιγράμματα γιά τον άνθρωπο πού τον «θρηνούν 

δικαίως αί Μοΰσαι και ή 'Αρετή κ' Ερμής ô Έμπολαϊος». 

Άπό τή νεκρολογία, γραμμένη, όπως είδαμε, άπό το φίλο 

του 'Ιωάννη Πολυχρονιάδη, παραθέτω εδώ τό χαρακτηρισμό 

του Παπαδόπουλου : μαρτυρία ολοκληρωμένη, μέ τις υπερβο

λές, πού φέρνει ή συμπάθεια του φίλου και ή θλίψη τής στιγμής, 

να έχουν ελεγχθεί άπό τήν ανάγκη τής άμεσης δημοσιότητας, 

πού θέλησε να έχει και είχε ή μαρτυρία του 5 9 . 

« Ό μεγαλοφυής ούτος άνήρ ήτον προικισμένος μέ μέγα 

και σπάνιον μνημονικόν, και μέ άντιληπτικόν θαυμάσιον. Ό 

διοργανισμός του ήτον κάλλιστος, το ανάστημα του μέτριον, τό 

στήθος καί οί ώμοι του πλατεϊς, ή κεφαλή του πολλά μεγάλη. 

Έκάθητο πολλάς ώρας ακίνητος επάνω εις τό γραφεϊον, και 

έγραφεν είς πάσαν ώραν τής ημέρας. Έλάλει και έγραφε τήν 

πάλαιαν καί νέαν έλληνικήν, τήν γαλλικήν καί ιταλικήν έλά

λει τήν ίσπανικήν καί τουρκικήν, καί άνεγίνωσκεν εις αύτάς. 

Δια τήν μεγάλην του μνήμην εΐχεν εντελή ΐδέαν όλων των 

58. «Νικόλαος Παπαδόπουλος. "Εμπορος, χρόνων 49. Δια Παπαγεώργη 

'Αθανασίου. 1819 Ιανουαρίου 13, Κωνσταντινούπολις. Τφ Κωνσταντίνο) 

Πολυχρονιάδη είς Πίσσας». (I.A. Μελετόπουλος, Ή Φιλική 'Εταιρεία 

°Αρχεϊον Π. Σέκερη, 'Αθήνα 1967, σ. 151). 

59. «Βίος του μακαρίτου...», σ. 326 - 328. 
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εμπορικών νόμων και εθίμων. Και επειδή εις Κωνσταντινούπο-
λιν δεν είναι έμπορικόν κριτήριον, εις δλας τάς έμπορικάς 
υποθέσεις αυτός ήτον άφεύκτως ή ό κριτής, ή ό γνωμοδότης, 
εν ένί λόγω ήτον ô γενικός πανδέκτης εις τα πράγματα τοϋ 
κόσμου, και πάντες κατέφευγον εις αυτόν. Δια τάς πολλάς 
καί ποικίλας του γνώσεις ήτο γνωστός εις όλας τάς τάξεις των 
εθνών των κατοικούντων εις Κωνσταντινούπολη». Έπαρρησιά-
σθη πολλάκις εις πρέσβεις, εις ηγεμόνας Φαναριώτας, καί εις 
το ύπέρτατον τοπικόν κριτήριον το τουρκιστί καλούμενον "Αρτζ 
Όδασί, ένθα εϊλκυσε τήν προσοχήν των παρεστώτων. Ήτον 
γλυκύς καί εύπροσήγορος προς πάντας, φίλος ειλικρινής των 
σοφών καί αληθών λογίων, εχθρός θανάσιμος των χαμερπων 
σοφισμάτων καί φιλονεικιών της ψευδομαθείας καί της ταρα
χοποιού σχολαστικότητος. Φιλόπατρις καί μεγαλόφρων πραγ
ματικός υπάρχων, έχαιρε καθ' υπερβολήν δια τάς επί τό κρεϊτ-
τον προόδους των ομογενών του, καί ήγανάκτει εξ ϊσου δια 
τήν άδιαφορίαν ή μάλλον ειπείν άναισθησίαν πολλών δυνα
τών καί πλουσίων. Ώμίλησε πολλάκις παρρησία περί μεταρ
ρυθμίσεως καί βελτιώσεως του εις Κουρουτζεσμέ Σχολείου του 
γένους- άλλα ματαίως· διότι κατά δυστυχίαν " Μία χελιδών 
εαρ ού ποίεϊ". Ποσάκις τον ήκούσαμεν να όμιλή ελευθέρως 
μετά της προσηκούσης άγανακτήσεως περί των όλεθριωτά-
των καταχρήσεων.... κτλ. κτλ. Ό μακαρίτης Παππαδόπουλος 
ήτον μέγας εχθρός της αδικίας καί ύποκρίσεως, φύσει γενναίος 
καί άφιλοκερδής τοσούτον, ώστε εις πάσαν υλην έγραφε προθύ-
μως άμισθί κατά τήν θέλησιν εκάστου, καί πάντοτε χωρίς σχέ-
διον. Ποτέ δεν εμπόρει να άντιγράψη άπαραλλάκτως κανένα 
του εγγραφον, διότι προικισμένος ών μέ πλατεϊαν καί θερμήν 
φαντασίαν μετέβαλλε καί λέξεις καί φράσεις καί εννοίας πάν
τοτε εις τό έντελέστερον καί κομψότερον. Φιλότιμος ών είς 
άκρον, ήναγκάζετο πολλάκις νά θυσιάζη τα συμφέροντα του. 
Δια τον καλόν του διοργανισμόν κατεφρόνει τήν δίαιταν, καί 
δια τούτο έτάχυνε τον θάνατον του. Γνωρίζων προ πολλών 
ετών τον άνδρα εκ του σύνεγγυς, είπον πολλάκις κατ' έμαυτόν 
" "Αν αυτός ό άνθρωπος εζη εν τη, σοφή Ευρώπη οπού τα με-
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γάλα πνεύματα καλλιεργούνται λαμπρώς, και έχουν στάδιον 
νά τρέξουν, οπού είναι άπειρα μέσα φωτισμού, και κριταί α
παθείς, και γενναίοι αντίζηλοι, ήθελεν αναμφιβόλως άναδει-
χθή ένας από τους μεγάλους νόας και φωστήρας. Άλλ' είς την 
άθλιωτάτην Τουρκίαν τα προτερήματα δεν παρατηρούνται, εί
ναι τεθαμμένα εν σκότει- καί αν μέγας τις και γενναιόφρων 
τολμήση να λάμψη δια τοΰ καθαρωτάτου φωτός της σοφίας 
και αληθείας, ô τοιούτος κινδυνεύει να κατασπαραχθή άνιλεως 
υπό του μιαροΰ φθόνου των ψευδομαθων, ύπό τής άγριότητος 
των δεισιδαιμόνων ή των υποκριτών, υπό τής τυραννίας των 
Μακιαβελιστων, εν ένί λόγω υπό τής κακοπαιδευσίας καί βαρ-
βαρότητος!"[. ..]». 

Οι συγγραφές τον 

1.—Έγχειρίδιον κατά των νοσονντων εις τα περί αληθείας 
καί υπεροχής των 'Ιερών Γραφών. Έρανισθεν εκ γαλλικών συγ
γραμμάτων προς όφελος τών 'Ομογενών αυτόν παρά Νικολάου 
Παπαδοπούλου και προαενεχΟεν τω κυρίω Μιχαήλ Βασιλείου. 
'Επιστασία Σπυρίδωνος Βλαντή. "Εν Βενετία. Παρά Νικολάω 
Γλνκεΐ τω εξ Ίωαννίνοιν. 1815. 

8° (μικρό), σ. 78. Το βιβλίο περιέχει : Τήν προσφώνηση - πρόλογο 
στόνΜιχαήλ Βασιλείου (σ. 3 - 12). Το κύριο μέρος του βιβλίου 'Αλήθεια 

καί υπεροχή τών θείων γραφών (σ. 13-51), το όποιο εκτός από τήν εισα

γωγή περιέχει : Α' Ή άχρειάτης τών ηθών προξενεί τάχα περί θρησκείας 

άμφιβολίαν; Β' Ή αμάθεια συναριθμείται τάχα με τα αίτια, από τα 

οποία προέρχονται αί περί Πίστεωζ αμφιβολίαι; Γ' Ή κενοδοξία δέν είναι 

τάχα μία άπα τάς αίτιας τών περί Θρησκείας φαινομένων αποριών; 'Α

κολουθούν τα Σχόλια τοΰ Ν. Παπαδόπουλου (αρ. 1 -42) πού ανταποκρί

νονται σέ δείκτες πού υπάρχουν στο κύριο μέρος τοΰ βιβλίου (σ. 52 - 70). 

Τα βιβλίο κλείνει με τό Παράρτημα. Περί τον ότι ή μελέτη τών θείων 

Γραφών είναι αναγκαιότατη (σ. 71 - 78), το όποιο είναι επίσης κείμενο 

του Παπαδόπουλου. 

Ό τίτλος του γαλλικού πρωτοτύπου είναι Vérité, et Ex
cellence des Saintes Écritures, όπως τον σημειώνει ό Παπαδό
πουλος. Tò πρωτότυπο του, πού μοιραζόταν άπό θρησκευτική 
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εταιρεία τοϋ Λονδίνου γαλλικά καί αγγλικά, μεταφράστηκε 
από τον Παπαδόπουλο πριν άπό το 1811 και εκδόθηκε με τήν 
προτροπή του Μ. Βασιλείου για νά στηρίξει τήν κλονιζόμενη 
ευσέβεια του γένους καί να θωρακισθούν οι νέοι με τή γνώση 
της χριστιανικής αλήθειας καί νά μή παρασύρονται άπό τα 
νεωτερικά κηρύγματα των συγγραφέων της Δύσεως. Υποστη
ρίζεται οτι οί νέοι πρέπει νά πηγαίνουν για σπουδές στή Δ. 
Ευρώπη για νά γνωρίσουν τή φιλοσοφία καί τις επιστήμες 
ώστε να επιστρέψουν καί εκείνες μαζί τους στην άθλια Ελ
λάδα. Καταδικάζεται το «κόμμα των φρονούντων επιβλαβή τήν 
προς τάς Ευρωπαϊκός 'Ακαδημίας άποδημίαν» όπως καί ή α
θεΐα των φωτισμένων (illuminés) καί ή ασέβεια τους, καί ονο
μάζονται ό Βολταΐρος, ό Ρουσσώ κ.α. Στα σχόλια τοϋ Παπα
δόπουλου επαυξάνονται οί κατηγορίες τοϋ πρωτοτύπου. Μέ 
τό έργο αυτό ό Ν. Παπαδόπουλος προσπαθεί νά οχυρώσει 
αυτό πού πιστεύει πρώτο, τήν πίστη καί τήν ευσέβεια, ώστε 
νά μήν αρνηθεί εκείνο πού θεωρεί αναγκαίο, τον εκσυγχρο
νισμό, για τον όποιο τα φώτα τής Ευρώπης είναι απαραίτη
τ α 6 0 . 

2. — Γουθρή, Γεωγραφία 

Ό βιογράφος του σημειώνει οτι μετέφρασε άπό τα γαλλικά κατά το 
χρονικό διάστημα πού θα μπορούσε νά οριστεί άπό τό 1806 ώς το 1811, 
πάνω άπό 7 τόμους, φιλοτιμούμενος άπό τα κηρύγματα τοϋ Α. Κοραή 
στους πρώτους τόμους τής «Ελληνικής Βιβλιοθήκης». Ή έκδοση τής 
μετάφρασης σε 10 τόμους αναγγέλθηκε τό 1811. Τα χειρόγραφα τής μετά
φρασης σώθηκαν κατά τήν πυρκαϊά τοϋ σπιτιού του 1811βι. Ό Παπαδό-

60. Ariadna Camariano, Spiritili revolutionär Froncez si Voltaire in 
limba Graecà si Romàna, Βουκουρέστι 1946, σ. 56-58, ΊΑ-15, 180, όπου 
καί ή πληροφορία για τή μετάφραση τοϋ βιβλίου άπό τον μητροπολίτη 
Μολδαβίας Βενιαμίν καί έκδοση στο Ίάσι 1819. "Ας σημειωθεί έδώ οτι 
αντίτυπο «Έκ των τοϋ Βενιαμίν Μολδαβίας» τοϋ «Εγχειριδίου» σώζεται 
στο ΚΝΕ - EIE. Βλ. έδώ είκ. 24. 

61. «Βίος τοϋ μακαρίτου...», σ. 316-317, 328. — Ό Ά δ . Κοραής, 
Πρόδρομος 'Ελληνικής Βιβλιοθήκης, Παρίσι 1805, σ. πζ', σημειώνει : 
«... είς μεταφράσεις ελληνικών καί ξένων βιβλίων, είς παρατηρήσεις ω
φελίμους είς τήν μόρφωσιν τής κοινής γλώσσης, καί ρήσεις ωφελίμους 
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πουλος δεν παραιτήθηκε άπο τήν ιδέα έκδοσης μιας Γενικής Γεωγραφίας. 
Στον πρόλογο του Γ' τόμου της Εμπορικής 'Εγκυκλοπαίδειας (20 'Ιουνίου 
1815) σημειώνει : «προ ολίγων ετών επεχείρησα να εκδώσω Γεωγραφίαν 
εντελή, και μεθοδική ν εις τήν γλώσσαν μας, προς όφελος κοινόν τοΰ Γέ
νους, καί μάλιστα των Έμπορων, λαβών όδηγόν τον περίφημον "Αγγλον 
Γουθρίαν, και τό έργον ήγγιζεν εις το τέλος, οτε ή έσχατη, καί μεγίστη 
μεταβολή των Ευρωπαϊκών 'Επικρατειών, καί Διοικήσεων, καί ή άστατος 
τύχη καί περιπέτεια τών οικιακών μου πραγμάτων, καί ό έπισκήψας παμ-
φθόρος εμπρησμός, μ' έκαμαν ν' αποκάμω καί ν' αφήσω ατελές τό έργον», 
ελπίζοντας κάποτε να τό τελειώσει καί να τό εκδώσει. 

Ή μετάφραση του βιβλίου του Guthrie πρέπει να θεωρηθεί 
καί ώς πρώτος αναβαθμός της προσπάθειας του Παπαδόπουλου 
να βοηθήσει στο να αποκτήσει ή εμπορευματική τάξη καί ή 
ελληνική κοινωνία γενικότερα, βιβλία, πού κωδικοποιούν τις 
ανθρώπινες γνώσεις γύρω από τον υλικό βίο. 

3. — 'Εμπόρου πατρός επιστολαί προς τον έαυτοΰ vlòr 

Μετάφραση άπό τα γαλλικά. Ό βιογράφος του δέν δίνει καμία πλη
ροφορία για τό χρόνο πού έγινε ή μετάφραση. Το χειρόγραφο της υπήρχε 
ώς τό θάνατο του Παπαδόπουλου62. 

Μέ τό έργο αυτό ô Παπαδόπουλος φαίνεται να αρχίζει 
τήν προσπάθεια για να δημιουργηθεί ενα σύνολο βιβλίων βοη
θητικών στο εμπορικό επάγγελμα, εμπορικών εγχειριδίων αν 

εις τήν μόρφωσιν της κοινής γλώσσης, καί εις τήν εύμέθοδον παράδοσιν 
της Ελληνικής, είς ολίγα λόγια, είς ολα τα καλά, όσα είναι αναγκαία να 
εκπλύνωσι τον πολυχρόνιον ρύπον, μέ τον όποιον κατησβόλωσε το εΰ-
μορφώτατον τής Ελλάδος πρόσωπον ή βαρβαρότης». Τή Γεωγραφία Gu
thrie στέλνει ό Κοραής το 1803 στον Ά . Βασιλείου (^Αλληλογραφία, τ, 
Γ' σ. 100). Ή έκδοση τής μετάφρασης τοϋ Γουθρή αναγγέλλεται στο π. 
'Ερμής δ Λόγιος 1 (1811) 12: «Μετ' ολίγον έκδοθήσεται καί ή τοϋ Γου
θρή Γεωγραφία έν 10 τόμοις, μετά τών Γεωγραφικών πινάκων. Ταύτην 
μετέφρασε φιλογενής τις Ηπειρώτης έν Κωνσταντινουπόλει». Τήν πλη
ροφορία επαναλαμβάνει καί ό Κούμας : 'Αδριανού Βάλβι, Γεωγραφία, 
μετάφραση K.M. Κούμα, τ. Α', Βιέννη 1838, σ. XI. Το έργο είχε μετα
φραστεί άπό τήν 23η έκδοση τοϋ άγγλικοϋ πρωτοτύπου στα γαλλικά καί 
υπήρχαν 4 εκδόσεις (1797-1809): William Guthrie, Géographie uni
verselle, descriptive, historique, industrielle et commerciale des quatre-
parties du monde, Παρίσι 1797 καί 41809. 

62. «Βίος τοο μακαρίτου...», σ. 328. 
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συνδυάσουμε τή μετάφραση αυτή μέ τήν προηγούμενη (Γεω
γραφία Γουθρή) καί το επόμενο βιβλίο (Γαλλικός εμπορικός 
κώδικας) έχουμε : έπιστολάριο, νομοθεσία, γεωγραφία. Στα πα
λαιά σύνολα εγχειριδίων της Βενετίας, της Τεργέστης και της 
Βιέννης προστίθεται τώρα καί το σύνολο της Κωνσταντινού
πολης, στραμμένο προς γαλλικά καί αγγλικά πρότυπα. 

4. — Ό 'Εμπορικός Κώδηξ της Γαλλίας. Μεταφρασθείς εκ 
τον γαλλικού πρωτοτύπου, και πολλοίς σημειώμασι πλουτισθείς, 
ετι δέ παραρτήματι των αναγκαίων άρθρων εκ τοϋ Πολιτικού 
Κώδηκος επαυξηθείς παρά Νικολάου τοϋ Παπαδοπούλου, παρ' 
ου προσενεχθείς τω ει' Κωνσταντινουπόλει εντιμότατο) Σνστήματι 
των ' Ελληνορρωμαίων 'Εμπόρων προς κοινήν ώφέλειαν, άναλώ-
μασι τον τιμιωτάτον κυρίου Μιχαήλ Βασιλείου τύποις εκδίδεται. 
Έν Βιέννη, 1817. Έκ τον 'Ελληνικού Τυπογραφείου δε Χιρσφέλδ. 

8° σ. κς'+222. Το βιβλίο περιέχει: Τήν προσφώνηση στο Εμπορικό 
Σύστημα, 20 Μαρτίου 1815 (σ. [ε'] - [κ']). Τα Εισαγωγικά Προλεγόμενα 
περί νόμου και των ειδών αντον (σ. κα' - κς'). TÒ κύριο μέρος περιλαμβάνει 
τον Εμπορικό κώδικα, άρθρα 1 - 614 καί το Παράρτημα τα άρθρα 1874 -
1963 τοϋ Πολιτικού κώδικα (σ. 1 -214).'Ακολουθεί πίνακας περιεχομένων 
{σ. 215 - 220), 'Ιστορικού, σημειώσεις, ημερομηνίες θέσπισης καί διακή
ρυξης του 'Εμπορικού Κώδικα (σ. 221) καί Παροράματα (σ. [222]). 

Ή μετάφραση έγινε στο χρονικό διάστημα άπό τον Δε
κέμβριο του 1814, πού πέθανε ή γυναίκα τοϋ Παπαδόπουλου, 
ώς τις 20 Μαρτίου 1815, πού υπογράφει τον πρόλογο : τις ώ
ρες της μεγάλης του λύπης ό μεταφραστής στράφηκε, καθώς 
γράφει στον πρόλογο, σε ένα έργο «ούδέτερον κατά πάντα 
προς κίνησιν των παθών καί έπωφελέστατον σύγγραμμα εις 
τήν Συστηματικήν όμήγυριν». 

Ό Παπαδόπουλος έχει συνείδηση μιας αντινομίας πού πα
ρουσιάζει ή πρωτοβουλία του καί σπεύδει να δηλώσει στους 
εμπόρους τοϋ Συστήματος δτι ό εμπορικός κώδικας, πού με
τέφρασε δεν μπορεί νά θεωρηθεί γι' αυτούς νομοθεσία απαρά
βατος άλλα άξιος μελέτης καί σπουδής. Το οθωμανικό κρά
τος δεν είχε εμπορική νομοθεσία. Οί εμπορικές δμως υποθέ
σεις γεννούν διενέξεις πού οδηγούν στα δικαστήρια. Υπήρχε 
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ανάγκη νομοθεσίας. Το Σύστημα των εμπόρων τρεις φορές ανα
θεώρησε τον οργανισμό του και το 1814 αποφάσισε τή σύνταξη 
νέου οργανισμού. Προς την κατεύθυνση αύτη θα μπορούσε 
νά βοηθήσει ό μεταφρασμένος γαλλικός κώδικας. Τον οργα
νισμό του Συστήματος επικύρωνε ή τουρκική διοίκηση 6 3. Αυ
τό το «δικαίωμα αύτονομοθεσίας» των εμπόρων του Συστήμα
τος οδηγεί και τον Παπαδόπουλο πού εϊναι σύμβουλος - ειση
γητής, νά προσαρμόσει και τον γαλλικό Εμπορικό Κώδικα 
στις άνά/κες του Συστήματος. Παρέλειψε το Δ' βιβλίο του 
Εμπορικού Κώδικα, με τή νομοθεσία περί έμποροδικείων, επειδή 
ήθελε «να εξακολουθή παρ' ήμΐν ή επικρατούσα επωφελέστατη 
συνήθεια του νά κρίνωνται αί παρεμπίπτουσαι έμπορικαί διε
νέξεις διαιτητικώς ήτοι με αίρετοκρισίαν, εις της οποίας τάς 
αποφάσεις πολλάκις ή υψηλή διοίκησις έδωκε και δίδει τήν 
νόμιμόν της επικύρωσιν. Καί το ετησίως έπιδαψιλευόμενον βα-
σιλικόν έπιψήφισμα των εντίμων ημών Προεστώτων, συμβάλ
λει εις τούτο τα μέγιστα!» 64. 

'Από τήν άποψη της ποιότητας της μετάφρασης, οι συγ
κρίσεις πού έγιναν ανάμεσα σ' αυτήν καί τις μεταφράσεις του 
Θεόδωρου Ράκου (1820) καί της Επιτροπής του 1834 αποδει
κνύουν υπεροχή τής μετάφρασης του Παπαδόπουλου. Νά ση
μειωθεί ακόμη δτι ό πυκνός υποσελίδιος υπομνηματισμός τής 
μετάφρασης διευκολύνει τους χρήστες της καθώς πολλές φορές 
συνδέει τις διατάξεις του κώδικα με τα προβλήματα τοΰ έμ
πορου στην οθωμανική αυτοκρατορία καί τήν αντιμετώπιση 
τους 6 δ. 

5. — Έρμης ό Κερδώος ήτοι Εμπορική εγκυκλοπαίδεια σνγ-
γραφείσα παρά Νικολάου Παπαδοπούλου δια προτροπής καί δα
πάνης τοϋ εν Κωναταντινουπόλει τιμίου και φιλογενονς 'Εμπο
ρικού Συστήματος των 'Ελλήνων μεγαλεμπόρων προς χρήσιν και 

63. Ό 'Εμπορικός Κώδηξ τής Γαλλίας... δ.π., σ. [ζ'] - [ ι ' ] . 

64. ατό Ιδιο σ. [ιβ'] - [ιγ']. Βλ. καί Τριανταφυλλόπουλος, « Ή πρώτη 

ελληνική μετάφρασις...», δ.π., σ. 366-370. 

65. Βλ. καί Τριανταφυλλόπουλος, στο ίδιο. 
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ώφέλειαν αυτών καί τών απανταχού ομογενών. 'Επιστασία και 

διορθώσει Σ.[πνρίδωνος] Β.[λαντή] Έν Βενετία. Παρά Νικολάω 

Γλυκεΐ τω εξ 'Ιωαννίνων. 

Τόμος Α' α' Έρμαθήνη ήτοι 'Εμπορική σπονδή, περιέχουσα 

σννοπτικώς μελετάς και ίστορίαν της αρχής 

και προόδου τοϋ 'Εμπορίου. 

β' Αεξικόν εμπορικής ύλης Α - Κ. 

(1815, σ. ι ζ ' + 1 6 7 + 3 4 1 ) . 

Τόμος Β' Αεξικόν εμπορικής νλης Λ - Ω καί Πίναξ Ίτα-

λοελληνικος ήτοι Λεξικον επεριέχον τάς εν τω 

Α' και Β' μέρει [τοϋ Λεξικού της εμπορικής 

ΰλης] άναγκαιοτέρας λέξεις προς εύκολίαν των 

ομογενών εμπόρων. (1815, σ. 407). 

Στις σ. γ' - ιζ' του τ. Α' τυπώνονται τα προλεγόμενα του 

όλου έργου. Στην ο,ρχή τον 'προλεγομένων ό Παπαδόπουλος 

επισημαίνει τή μεγάλη συμβολή του εμπορίου στην αναγέν

νηση του Γένους. Ή εποχή τής ελλαδικής αναγεννήσεως το

ποθετείται στα μέσα του 18ου αιώνα και υστέρα. Είναι μια ανα

γέννηση πού εκφράστηκε περισσότερο στο χώρο τής παιδείας : 

επικοινωνία με τά έθνη τής Δ. Ευρώπης, έκδοση επιστημονι

κών βιβλίων, σπουδές στο εξωτερικό, ίδρυση σχολείων κ.α. 

Στή συνέχεια τών προλεγομένων δίνονται στοιχεία για τή δι

άρθρωση του έργου και ό συγγραφέας επιμένει ιδιαίτερα στο 

θέμα τής γλώσσας, για τήν οποία αναγνωρίζει ότι είναι φτωχή, 

αφού οί ανακαλύψεις τών νέων χωρών και ή πρόοδος τών τε

χνών πολλαπλασίασαν τις γνώσεις και τα πράγματα πού δεν 

μπορούν να εκφραστούν μέ τά εφόδια τής αρχαίας ελληνικής. 

Έ γ ι ν ε λοιπόν προσπάθεια να πολιτογραφηθούν οί λέξεις τών 

νέων ονομάτων, χρήσεων καί εφευρέσεων και τών νέων εν

νοιών μέ παράθεση καί του ξενικού ορού. Είναι μια γενναία 

προσπάθεια καθαρισμού τής γλώσσας ή οποία είχε να αντι

παλέψει καί μέ τή συνήθεια καί τήν ευκολία τών εμπόρων, 

άλλα καί τήν αδυναμία τής γλώσσας καί τοΰ ίδιου τοΰ συγγρα-
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φέα, να βρει αντίστοιχες λέξεις για νά αποδοθούν πράγματα 
και έννοιες.Όπως σημειώθηκε και πιο πάνω, ή προσπάθεια 
αυτή εκφράζει τήν ανερχόμενη συνειδητοποίηση της εθνότη
τας και το αίτημα σύνδεσης της νέας γλώσσας με τήν αρχαία, 
πού είναι φυσικό νά οδηγεί στον καθαρισμό. 

Ή Έρμαθήνη ( = είδος Έρμων, αγαλμάτων /προτομών στις 
αφετηρίες τών δρόμων με κεφαλή και της Αθηνάς) ή "Εμπο
ρική σπονδή είναι το εισαγωγικό βιβλίο της 'Εμπορικής εγκυ
κλοπαίδειας με ορισμούς καί διαίρεση του εμπορίου, ανάλυση 
για τις ωφέλειες του εμπορίου καί τή δικαίωση του, για τήν 
ανάγκη θεωρητικής κατάρτισης τών εμπορευόμενων. 'Ακολου
θεί το Β' μέρος μέ στοιχεία ιστορίας του εμπορίου (αρχαιό
τητα, μεσαίωνας, νέοι χρόνοι) μέ επισήμανση τών δρόμων του 
εμπορίου. Ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερώνεται στο εμπόριο τών 
«'Ασιατικών τόπων μάλιστα τών Ινδιών». Στο Γ' μέρος εξε
τάζεται το εσωτερικό εμπόριο καί εξετάζονται οι αγροτικές 
παραγωγικές διαδικασίες (γεωργική, βοσκητική καί θηρευτική)* 
ή όρυκτική καί ή μεταλλουργία καί τέλος οί τέχνες (βαναυ-
σουργικές, χειρωνακτικές, ελεύθερες) καί οί σχέσεις τους μέ 
τίς επιστήμες. Στο Δ' μέρος εξετάζονται οί δροι ευδοκίμησης 
στο εμπόριο καί τα εφόδια του εμπορευόμενου γενικότερα καί 
γίνεται σύντομη αναφορά στίς προόδους του Γένους στο εμπό
ριο. Το μέρος αυτό κλείνει μέ στοιχεία για τήν ναυτική καί 
τήν τραπεζική τέχνη. 

Στον πρόλογο του Λεξικού της εμπορικής ϋλης μέ ημερο
μηνία 12 Φεβρουαρίου 1813 ô συγγραφέας δηλώνει ότι το Λε
ξικό «συνερανίσθη άπα τα έγκριτότερα γαλλιταλικά εμπορικά 
συγγράμματα, μέ προσθήκην τών γνωστότερων εις ημάς εϊς 
τα εντόπια προϊόντα, κατά τήν ιδίαν μου πληροφορίαν, καί 
τών είδημονεστέρων τήν έπιμαρτυρίαν αλλά καί μέ άφαίρεσιν 
όσων δέν είναι έργον τών ομογενών Έμπορων». 

Το Λεξικό της εμπορικής ύλης κατά τήν επιγραφή του με-
σοτίτλου του περιέχει : εργόχειρα, βαναυσουργήματα, φυτά, 
ζώα, μέταλλα, ορυκτά καί όσα παράγονται άπό αυτά. Ή υλη 
του λεξικού οργανώνεται μέ πολλά παραπεμπτικά. Στή λέξη 
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«δέρμα» ό χρήστης θα βρεΐ γενικά στοιχεία- υπάρχουν και δύο 
παραπομπές : βυρσοδεψία, διφθέρα. Ό χρήστης πρέπει μόνος 
του να αναζητήσει στοιχεία και στα ονόματα τον ζώων : αΐξ, 
άλώπηξ κ.α. 

Τόμος Γ' Λεξικον εμπορικό - γεωγραφικον Α - Β. 1816 
(σ. κδ' + 477). 

Τόμος Δ' Λεξικον εμπορικό - γεωγραφικον Γ - Κ. 1817 
(σ. 451). 

Ό συγγραφέας στον πρόλογο τοϋ όλου 'Εμπορικό - γεω
γραφικού Λεξικού, με ημερομηνία 20 Ιουνίου 1815, άφοϋ επι
σημαίνει τήν αξία της γεωγραφίας, ανάμεσα στις άλλες επι
στήμες, σημειώνει τήν προηγούμενη προσπάθεια του να εκδώ
σει μεθοδική γεωγραφία με βάση τον Γουθρίαν (Guthrie), άπό 
τήν οποία δεν παραιτείται. Σημειώνει τήν προσπάθεια του να 
εξελληνίσει τα ξένα τοπωνύμια χωρίς να απομακρύνεται άπό 
τό πρωτότυπο και να μήν καταλήγει σε κακόηχο αποτέλεσμα. 
Στή συνέχεια απαριθμεί τις κύριες πηγές του· «έμελέτησα διά
φορα συγγράμματα περιηγητών, και ώφελήθην ουσιωδώς άπό 
το πεντάτομον Μέγα Έμπορικογεωγραφικόν Λεξικόν του κυρ 
Πευχήτου ((Peuchet)66, τό τετράτομον του κυρ Σαυαρή, το 
έπιγραφόμενον Μέντωρ 'Εντελής τών 'Εμπόρων67, και άλλα 

66. — Jacques Peuchet, Dictionnaire universel de la Géographie 
commerçante, contenant tout ce qui a rapport à la situation et à 
l'étendue de chaque Etat commerçant; aux productions de l'agri
culture, et au commerce qui s'en fait; les manufactures, pêches, mines, 
et au commerce qui se fait de leurs produits; aux lois, usages, tribunaux 
et administrations du commerce; au roulage, à la navigation; aux 
banques, compagnies de commerce, poids, mesures et monnaies; au 
commerce d'exportation et d'importation, au change, à la balance du 
commerce, aux colonies, etc. Παρίσι έτος VII καΐ Vili (1799 -1800) 
τόμοι 5. 

67. Jacques Savary, Le parfait négociant ou Instruction générale 
pour ce qui riegarde le commerce des marchandises de France et des 
pays étrangers, Παρίσι M713. Δεν ξέρουμε ποια έκδοση χρησιμοποίησε 
ό Παπαδόπουλος· ακόμη δεν ξέρουμε τις οφειλές του στο έργο του νεό
τερου Jacques Savary Desbrulons, Dictionnaire universel de commerce, 
d'histoire naturelle, d'arts et métiers, "Αμστερνταμ 1726-1732, τ. 4. 
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Γεωγραφικά Συγγράμματα», και συνιστά τή χρήση τοΰ Λεξικού 
παράλληλα μέ υδρόγειο σφαίρα, γεωγραφικούς πίνακες και 
χάρτες. 

Στα Γεωγραφικά Προγνμνάσματα δίνονται σύντομοι ορι
σμοί της κοσμογραφίας, αστρονομίας, γεω/ραφίας, δρων της 
ξηράς, της θάλασσας και των υδάτων, της ατμόσφαιρας, των 
παραλλήλων και των μεσημβρινών κ.α. Στο τέλος υπάρχει 
«Έξήγησις των Συνοπτικών Σημείων» (συντομογραφιών). 

Τό 'Εμπορικό - γεωγραφικον Λεξικον κατά τον μεσότιτλό 
του περιέχει «τήν εμπορική ν γεωγραφίαν, δηλαδή Έθνη, Έπι-
κρατίας, Θάλασσας, Πόλεις, Λιμένας, Κατοίκους, Προϊόντα, 
Τέχνας, Έμπόριον, Νομίσματα, Ζυγία, Μέτρα, Έθιμα, κ.τ.λ.». 
Τό Λεξικό εμπορικό - γεωγραφικό περιέχει στοιχεία για τήν 
κατά τόπους εμπορική υλη ή οποία σε πολλές περιπτώσεις 
δεν περιλαμβάνεται στο Λεξικό εμπορικής ύλης. Περιλαμβά
νει διάφορες πληροφορίες για θέματα πολιτισμικά, οικονομικά 
κ.λπ. αρθρωμένα στα ονόματα των χωρών ή των τόπων. Έτσι 
τό λήμμα «Αγγλία» απλώνεται σε 115 σελίδες ή ή «Κων
σταντινούπολη» σέ 50 σελίδες, όπου βρίσκονται πληροφο
ρίες π.χ. για τις συντεχνίες, για τα δημόσια κτίρια κ.λπ. 

Ό σχεδιασμός του έργου προέβλεπε και άλλους 3 τόμους, 
οί όποιοι δεν εκδόθηκαν ποτέ. 

Τόμος Ε' Λεξικον εμπορικό - γεωγραφικον Λ - Ω 

Ό τόμος Ε', κατά τήν μαρτυρία του Μιχαήλ Βασιλείου, 
γραφόταν στις 10-8-1816, όταν ό Γ' βρισκόταν στα πιεστήρια6 8. 
Δεν γνωρίζουμε λοιπόν αν ολοκληρώθηκε και αν στάλθηκε 
για τύπωμα στή Βενετία. "Αν έμεινε στην Κωνσταντινούπολη, 
στο σπίτι του Μιχαήλ Βασιλείου, τότε κατά τή μαρτυρία 
του, πού θα σχολιάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, πρέπει να 
χάθηκε μέ τα άλλα του πράγματα μετά τήν Επανάσταση τοϋ 
1821. 

68. Τ. Σκλαβενίτης, «Βιβλιολογικά Α'», ο.π., σ. 362 - 363.— Ώς βι
βλίο ύπο εκτύπωση αναγράφεται στο Μηνολόγιον του Γλυκή, 1817, σ. 5. 
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Τόμοι ζ ' - Ζ' Λεξικόν τών εμπορικών τρόπων και κανόνων 

Δεν φαίνεται να συντάχτηκαν. 'Από τα Προλεγόμενα του 
όλου έργου αντιγράφω τις προδιαγραφές του συγγραφέα : «Λε
ξικόν των εμπορικών τρόπων και κανόνων όπου θέλει διδαχθή 
τα περί λογαριασμών, κατάστιχων, συμφωνητικών, ομολογιών, 
αβαριών, παραιτήσεων, ασφαλειών, συναλλαγμάτων, κ.τ.λ. και 
τους νόμους, συνήθειας, και κανόνας, οί όποιοι εχουσι κύρος 
και ΐσχύν εις τήν διεύθυνσιν και άπόφασιν εις αυτά». 

îk rfi îk 

Ό σχεδιασμός και τό κατορθωμένο σώμα της Εμπορικής 
εγκυκλοπαίδειας δείχνουν ότι ό Ν. Παπαδόπουλος συνέλαβε 
και μερικώς πραγματοποίησε τό σχέδιο για ενα καθολικό εμ
πορικό εγχειρίδιο. Υπακούοντας σε υψηλών απαιτήσεων ευρω
παϊκά πρότυπα, ξεπέρασε τους παραδοσιακούς δρόμους τής δι
δακτικής μεθόδου καί άρθρωσε τήν ύλη του σε 3 λεξικά. Σε
βάστηκε τήν παγκοσμιότητα τής ύλης των προτύπων του άλλα 
προσπάθησε να πλουτίσει τήν εγκυκλοπαίδεια του μέ όλα εκείνα 
τα στοιχεία πού ήταν απαραίτητα στον έμπορο τής οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Δεν δίστασε να εξετάσει συγκριτικά όλες τις 
διαδικασίες παραγωγής και επεξεργασίας τής εμπορικής ύλης, 
επισημαίνοντας τήν αξία των τεχνολογικών εκσυγχρονισμών, 
ενώ προσπάθησε να καλύψει θεωρητικά τα ερωτήματα τών 
εμπορευομένων, παρεμβαίνοντας μέ τή συγγραφή του στην 
αναβάθμιση τής θέσης του εμπορίου στην κοινωνία του. 

Ή λεπτομερής έρευνα τών προτύπων του θά μας δώσει τις 
σωστές διαστάσεις τής πρωτοτυπίας του καί τών συνθετικών 
του ικανοτήτων : ενα βιβλίο σχεδιασμένο καί γραμμένο σέ 
ώρα άνθησης καί ακμής τής κοινωνικής ομάδας, πού τό ζητούσε 
καί τό στήριξε, γραμμένο βιαστικά, όχι πρόχειρα, άπό έναν 
ταλαντούχο άνθρωπο πού έζησε δύσκολη ζωή, όχι μίζερη καί 
ήξερε να πραγματοποιεί : «'Αλλά πόσους κόπους δέν πρέπει 
νά θυσιάση τινάς δια να ώφελήση τό Γένος του;». 



34. Οι ράχες των τόμων στην πρω
τότυπη βιβλιοδεσία. 

35. Ή αφιέρωση τής 'Εμπορικής 
Εγκυκλοπαίδειας. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 

ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗΣ 

Για το «Σύστημα» των Ελλήνων Έμπορων της Κωνσταν
τινούπολης μας είναι γνωστές λίγες πληροφορίες, οί οποίες 
προέρχονται κυρίως από τα έργα του Νικόλαου Παπαδόπουλου, 
θεωρητικού καί συμβούλου του «Συστήματος» κατά τή δεύτερη 
δεκαετία του 19ου αϊ. Ό Παπαδόπουλος το 1815 σημείωσε δτι 
το «Σύστημα» συγκροτήθηκε πριν από 20 χρόνια, δηλαδή γύρω 
στο 1795fi9. Tò «Σύστημα» ήταν ή συντεχνία τών ελλήνων 
μεγαλεμπόρων (εξωτερικό εμπόριο). Οί Έλληνες στο τέλος 
τοϋ 18ου αι. εκμεταλλεύτηκαν τήν υποχώρηση τοΰ γαλλικού 
εμπορίου καί τήν πραγματικότητα των θαλάσσιων αποκλει
σμών καί μετέφεραν ευρωπαϊκά προϊόντα, μέσω Βιέννης, χρη
σιμοποιώντας τον τίτλο διερμηνέως κάποιας ξένης δυνάμεως 
για να καρπώνονται τα προνόμια στις εμπορικές τους εργασίες. 
Το 1806 ή Υψηλή Πύλη έδωσε καί στους Έλληνες τά προνό
μια πού έδινε στους ξένους καί έτσι στερεώθηκε τό «Σύστημα» 
μέ επικεφαλής δύο εκλεγμένους επιτρόπους, τους βεκίληδες ή 
δεπουτάτους, τών οποίων τήν εκλογή επικύρωνε ή τουρκική 
διοίκηση. Οί δεπουτάτοι εισηγούνταν καί ή τουρκική εξουσία 
έδινε τα προνόμια, διαβαθμισμένα, μέ βεράτια ισόβιας διάρ
κειας. Μέ τά προνόμια αυτά, τών οποίων εισηγητής ήταν ό 
Δημήτριος Μουρούζης, ή τουρκική διοίκηση ενίσχυε τους 
υπηκόους της έναντι τών ξένων. Οί βερατλήδες έμποροι εί
χαν δικαίωμα νά έχουν από ενα φερμανλή (παραγγελιοδόχο) 
στή Σμύρνη καί στή Θεσσαλονίκη, πλήρωναν τά εμπορεύματα 
σύμφωνα μέ τις διατιμήσεις πού προέβλεπαν οί συνθήκες της 
Υψηλής Πύλης μέ κάθε χώρα. Κρίνονταν μόνο στο ανώτατο 
κριτήριο ("Αρτζ Όδασί) όταν ή διαφορά υπερέβαινε τά 4.000 

69. Ν. Παπαδόπουλος, Ό 'Εμπορικός Κώδηξ της Γαλλίας... δ.π., σ. [ε ']. 
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άσπρα και πλήρωναν 2% ρέσμι στίς κρίσεις όπως καί οί ξένοι. 
Υπάγονταν αποκλειστικά στον Βεγκλικτζή έφέντη (δεύτερο 
καγκελάριο του Κράτους) καί πλήρωναν σ' αυτόν το χαράτσι. 
Αυτός αποκλειστικά διευθετούσε τις διαφορές τους. 

Το νομοθετικό κενό για το εμπόριο, πού υπήρχε στους 
οθωμανικούς κώδικες, έδινε τή δυνατότητα στους διάδικους 
να επιλέγουν τον κριτή τής διαφοράς τους. Οί ξένοι συμφώνη
σαν με τήν Πύλη να κρίνονται οί υπήκοοι τους άπό τους δι
πλωματικούς αντιπροσώπους τής χώρας τους, οί όποιοι διό
ριζαν τους κριτές στις διαφορές μεταξύ ξένων. Όταν ή διαφο
ρά ήταν μεταξύ Οθωμανού υπηκόου καί ξένου, ή εκλογή των 
κριτών γινόταν μέ συμφωνία των διαδίκων. Οί εφέσεις γίνον
ταν στο Άρτζ Όδασί καί ή διαδικασία κρίσης ενώπιον του εν
διαφερόμενου ξένου διπλωμάτη. Στίς διαφορές μεταξύ Ελλή
νων καί ξένων τό «Σύστημα» ανελάμβανε πλέον τις αντίστοιχες 
πρωτοβουλίες μέ εκείνες των ξένων διπλωματών για τήν υπο
στήριξη των συμφερόντων τών μελών του. Οί αίρετοκρισίες 
δικάζονταν σύμφωνα μέ τα θεσπίσματα του οργανισμού του 
«Συστήματος» καί του ευρωπαϊκού δικαίου γι' αυτό καί ή 
εισαγωγή του γαλλικού εμπορικού κώδικα έγινε αναγκαία 
καί μεταφράστηκε άπό τον Παπαδόπουλο. 

'Επί τής διερμηνείας 'Ιακώβου 'Αργυροπούλου (1812- 1817) 
τά προνόμια τών βερατλήδων, εκτός τής Κωνσταντινούπολης 
καί τής Σμύρνης, επεκτάθηκαν καί στους Έλληνες στο Χα
λέπι, τή θεσσαλονίκη κ.ά.7 0. 

70. Ν. Παπαδόπουλος, 'Εμπορική εγκυκλοπαίδεια, τ. Α', Βενετία 

1815, σ. 26-27· τ. Δ', Βενετία 1817, σ. 431 -433, 448 - 450.—Γ.Α. Μαυρο

κορδάτος, Έγχειρίδιον τής 'Ελληνικής 'Εμπορικής Νομοθεσίας, 'Αθήνα 

1838, σ. β '-ς ' .— Π.Μ. Κοντογιάννης, ΟΙ προστατευόμενοι, 'Αθήνα 1917 

\_=Άθηνα 29(1917), 30(1918)], σ. 188 - 193.— Σκλαβενίτης, δ.π., σ. 361-

362 (μέ προηγούμενες βιβλιογραφικές ενδείξεις).— Ν. Ι. Πανταζόπουλος, 

«Οί κοινοτικές ρίζες τοϋ Μικρασιάτικου Ελληνισμού», 'Επιστημονικό 

Διήμερο Μικρασιάτικου 'Ελληνισμού, 'Αθήνα 1986, σ. 83-90 ^'Επι

στημονική 'Επετηρίδα Σχολής Ν.Ο.Ε.Θ., Άντιχάρισμα στον Νικόλαο Ι. 

Πανταζόπουλο, τ. ΙΘ' τχ. Δ', Θεσσαλονίκη 1986, σ. 631-638). 
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Οί ευεργεσίες των προνομίων δέν άργησαν να φέρουν απο
τέλεσμα σε συνδυασμό με τήν εύ-νοϊκότητα της συγκυρίας. Δεν 
έχουμε στοιχεία λεπτομερή για τα κέρδη των εμπόρων του 
«Συστήματος». 'Από τα κείμενα τής εποχής εκφράζεται ευ
φορία και ελπίδες καλές. Γράφει ό Παπαδόπουλος το 1813 : 
«και το Έμπόριον του οποίου τό όφελος άπεδείξαμεν ώφελιμώ-
τατον εις όλας τάς τάξεις των ανθρώπων και εις τό Γένος μας 
άναγκαιότατον δια τήν ελλειψιν άλλων προσόδων, και ελευ
θερίων επιχειρημάτων, μεγαλύνεται, τιμάται, προστατεύεται και 
ευδοκιμεί με του Θεού την βοήθειαν, καί τήν Βασιλικήν ύπε-
ράσπισιν. Τί μένει λοιπόν προς έπαύξησιν καί στερέωσιν αυ
τού του ώφελιμωτάτου καί αναγκαιοτάτου επαγγέλματος εις τό 
Γένος μας, ειμή μόνη ή πρέπουσα σπουδή καί μάθησις;»71. 

Στις 13 'Ιουλίου 1813 ή γενική συνέλευση του «Συστήμα
τος», προεδρευόντων του Ίω. Ρέσσου καί του Έμ. Σκαραμαγκά, 
αποφάσισε τήν έκδοση τής Εμπορικής εγκυκλοπαίδειας τού 
Ν. Παπαδόπουλου. Ή έκδοση έγινε απαρχή ενός εκδοτικοί) 
προγράμματος του «Συστήματος». Γράφει ό Μιχαήλ Βασιλείου, 
πού φαίνεται να είχε τήν ευθύνη για όλη τήν εκδοτική προσπά
θεια, στον αδελφό του 'Αλέξανδρο στή Βιέννη : «Ότι δέ τό 
Σύστημα των εν Κωνσταντινουπόλει 'Εμπόρων Γραικών, φι
λοτιμείται να έκδώση εις τήν ήμετέραν γλωσσαν μίαν έμπο-
ρικήν Έγκυκλοπαιδείαν, σε είναι γνωστόν. Τούτο τό σύγγραμμα 
διαιρείται εις επτά τόμους- ό πρώτος τυπωθείς εις τήν Βενετίαν, 
ήλθεν ήδη εις τήν Κωνσταντινούπολιν ό δεύτερος είναι καθ' 
όδόν ό τρίτος ευρίσκεται εις τα πιεστήρια τής τυπογραφίας· 
ò δέ καταγινόμενος εις τούτο τό σύγγραμμα Νικόλαος Παπα
δόπουλος ένασχολεΐται ήδη με τον πέμπτον. Έκ τής πωλήσεως 
τούτου ελπίζεται μέτριόν τι κέρδος, τό όποιον πολλοί των 
ενταύθα συστηματικών αδελφών, έκ φιλογενους προαιρέσεως, 
θέλουν να άφιερωθή εις ωφέλειαν του γένους»72. 'Αμέσως μετά 
ό Μιχαήλ Βασιλείου εκθέτει στον αδελφό του τό σχέδιο για 
τήν ίδρυση μιας 'Εφορίας άπό δύο-τρία μέλη του «Σύστημα-

71. 'Εμπορική εγκυκλοπαίδεια, τ. Α', σ. 27. 

72. 'Ερμής δ Λόγιος 6 (1816) 302. 
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τος», που θα φροντίζει για τή συγγραφή, μετάφραση και έκδοση 
ωφελίμων βιβλίων, και θα δίνει κάθε χρόνο λογαριασμό στο 
«Σύστημα». 'Αρχικά κεφάλαια για τήν δλη προσπάθεια θα ήταν 
εκείνα πού θα προέρχονταν άπό τήν πώληση της Εμπορικής 
εγκυκλοπαίδειας καθώς και άπο τήν πώληση τής μετάφρασης 
τοΰ Πλουτάρχου, τής οποίας τά έξοδα έκδοσης αναλάμβανε 
χορηγός, του οποίου το όνομα δεν αποκαλύπτεται. Ή αγγελία 
τής έκδοσης του Πλουτάρχου δημοσιεύτηκε μαζί με τά γράμ
ματα των αδελφών Βασιλείου και πρόκειται γιά τήν μεγαλύτερη 
προσπάθεια σχεδιασμένης έκδοσης πού επιχειρήθηκε άπό τό 
«Σύστημα» με τή συνεργασία ικανών λογίων (Κ. Οικονόμος, 
Πλάτων Φραγκιάδης, Σπυρίδων Βαλέτας, Γεώργιος Αΐνιάν). 
Σχεδιάστηκε επίσης ή έκδοση σε 10 τόμους επιτομής τής 
φυσικής ιστορίας του Buffon (Γεώργιος Αΐνιάν, Κωνσταντί
νος Γ. Σούτσος) καί 4 τόμους του Νέου Άναχάρσιδος του 
Barthélémy (Γεώργιος Αίνιάν). Ό 'Αλέξανδρος Βασιλείου εκ
φράζει τον ενθουσιασμό καί τους επαίνους του, προεξοφλών
τας καί εκείνους του Κοραή, καί προτείνει τήν προέκταση 
των επιδιώξεων τής 'Εφορίας : χορήγηση υποτροφιών γιά 
σπουδές 73. 

Τον επόμενο χρόνο, 1817, κυκλοφόρησε χειρόγραφο τό κεί
μενο του οργανισμού τής φιλολογικής 'Εφορίας μέ 13 κεφά
λαια - άρθρα, πού προσδιόριζαν μέ πολλές λεπτομέρειες τή 
λειτουργία της, τον τύπο των βιβλίων πού έπρεπε να επιλε
γούν καί τις διαδικασίες επιλογής τους. Φυσικά ή 'Εφορία 
ζητούσε τις συνδρομές των ομογενών μέ κάθε πρόσφορο τρόπο : 
χρήματα, βιβλία τυπωμένα εξ ολοκλήρου γιά να πουληθούν 
υπέρ τής Εφορίας, συγγράμματα καί μεταφράσεις χωρίς αμοιβή74. 

73. Οί επιστολές Μιχαήλ καί 'Αλέξανδρου Βασιλείου καθώς καί ή 
'Αγγελία για τήν έκδοση τοΰ Πλουτάρχου : 'Ερμής ό Λόγιος 6 (1816) 305 -
307.— Τις μαρτυρίες γιά τον προγραμματισμό των εκδόσεων βλ. σχολια
σμένες : Τ. Σκλαβενίτης «Βιβλιολογικά Α», δ.π., σ. 364-365. 

74. Τ. Σκλαβενίτης, «Βιβλιολογικά Α' 3. Σύσταση " φιλολογικής Ε 
φορίας " καί προγραμματισμός εκδόσεων του Συστήματος των έν Κων-
σταντινουπόλει Γραικών Έμπορων 1817», δ.π., σ. 358-365.— Τό κεί
μενο αναδημοσιεύεται εδώ στό Παράρτημα.— Θα μπορούσαμε να ταυτί-
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Γνωρίζουμε οτι αποδέκτης τών εκκλήσεων για συνδρομή 

ήταν ό Ζώης Ζωσιμάς, ό όποιος έστειλε στην Εφορία 8 κα

σέλες βιβλία, πού είχαν εκδοθεί με τή χορηγία των Ζωσιμά

δων και ήταν αποθηκευμένα στην Κωνσταντινούπολη 7 5 . Ό 

'Αλέξανδρος Σούτσος υποσχέθηκε μεγαλύτερη βοήθεια «όταν 

θα αύθεντεύση» και έστειλε τα αντίτυπα βιβλίου, πού είχε με

ταφράσει ή κόρη του Ραλου και τύπωσε με δικά του έξοδα, 

τυπώνοντας και στον τίτλο του βιβλίου τή μνεία της προσφο

ράς του : «άποδοθεΐσαι δε κατά χάριν τή εν Κωνσταντινουπόλει 

Βιβλιονομική Εφορεία» 7 6 . Ό Νεόφυτος Δούκας υποσχέθηκε 

σουμε τή ((φιλολογική εφορία» μέ τήν «société de fanal» γαλλικού υπο
μνήματος του 1820; Οί πληροφορίες για τους οργανωτές, το πνευματικό 
κλίμα, τους σκοπούς και τα μέσα της νομίζω οτι το επιτρέπουν. Βλ. 
Ν. Γ. Σβορώνος «Ή ελληνική οικονομία και κοινωνία το 1820. Ένα 
γαλλικό υπόμνημα», Ό 'Ερανιστής 11 (1974) Νεοελληνικός Διαφωτισμός 
'Αφιέρωμα στον Κ.Θ. Δημαρά, 'Αθήνα 1980, σ. 396, 411. Στο ίδιο υπόμνημα 
δίνονται πληροφορίες για τήν ίδρυση ενός είδους Εμπορικού 'Επιμελη
τηρίου, πού προφανώς εννοεί το «Σύστημα», και για τις αργές άλλα συνε
χείς προόδους στην κατάκτηση γνώσεων για τήν οργάνωση τοϋ εμπορίου, 
των άρχων πολιτικής οικονομίας και τραπεζικής τέχνης (σ. 407). 

75. Χρήστος Κ. Ρέππας, «'Ανέκδοτες επιστολές τοϋ 'Ηπειρώτη λό
γιου Μιχαήλ Βασιλείου σε προσωπικότητες του Ελληνισμού της Δια
σποράς κατά τήν περίοδο 1821 - 1829», 'Ηπειρωτικό 'Ημερολόγιο 11 (1989) 
334 : 'Επιστολή Μ. Βασιλείου, Σύρος 19 'Ιανουαρίου 1829 προς Γρηγόριο 
Κωνσταντά, Αίγινα: ((Όταν εις τήν Κωνσταντινούπολιν έμελετεϊτο ή σύ-
στησις τής τοιαύτης εταιρείας, ειχον λάβει τήν τόλμην και έγραψα προς 
τον μακαρίτην Ζώην, παρασταίνων οτι μέ πολλά μετριωτέραν ποσότητα 
τών όσων έξώδευσαν είς εκδοσιν βιβλίων, εάν έδιορίζετο ή πούλησις αυ
τών εϊς φιλογενεϊς ευσυνείδητους και ζηλωτάς έπιστάτας και εκ τών συ-
ναζομένων από τήν πούλησιν χρημάτων εξακολουθούσαν οί επιστάτες 
να τυπώνουν άλλα και νά τα πουλούν πάντοτε είς τήν ώφελιμωτέραν τι
μήν, ήθελε γίνει μεγαλύτερα ή ωφέλεια καί ήθελε διαρκέσει έπαυξά-
νουσαν τήν προς τό Γένος εύεργεσίαν του». Αυτά γράφει ό Βασιλείου καί 
συνιστά στον Κωνσταντά νά βρεθεί κάποιος νά γράψει καί πάλι (1829) 
στους Ζωσιμάδες για νέα ίδρυση τής βιβλιονομικής εταιρείας μέ σκοπό 
τήν έκδοση βιβλίων πού σχεδίαζε : Λεξικό τοϋ "Άνθιμου Γαζή καί άλλα 
βιβλία τα όποια έχουν χειρόγραφα οί λόγιοι. 

76. ατό Ιδιο, σ. 334. Πρόκειται για τα βιβλίο : Παραινέσεις μητρός 
προς θυγατέρα Μεταφρασθεϊσαι εκ τών εκλεκτότερων συγγραμμάτων τής 
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να προσφέρει 20.000 γρόσια κατά διαστήματα ή βιβλία του 
αξίας 25.000 γροσίων77. Ό Πατριάρχης 'Αλεξανδρείας, Θεό
φιλος Παγκώστας, πού βρισκόταν το 1829 στην Πάτμο, εκ
χώρησε στην Εφορία τα χρήματα πού του χρωστούσε ομο
γενής Κωνσταντινουπολίτης : 6.000 γρόσια7 8. 

Γι' αυτές τις προσφορές καί τη γενικότερη ανταπόκριση 
πού βρήκαν οί σκοποί τής 'Εφορίας σημείωσε το 1829 ό Μι
χαήλ Βασιλείου : «Έκ τούτων καί άλλων τίνων ημπορεί έκα
στος να συμπεράνη πόσην αΰξησιν ήμποροΰσεν να λάβη ή 
εταιρεία καί πόσην ωφέλειαν ήθελεν προξενήσει εις τό Γέ
νος, εάν έδιοικεΐτο κατά τους πρέποντας τρόπους, καί δέν έκα-
ταστρέφετο έκ τίνος εναντίας περιστάσεως καθώς ήθελε βέ
βαια καταστραφή δταν άρχισαν αί καταδρομαί καί ό σκορ-
πισμός μας»79. 

Ή 'Εφορία φιλολογική φαίνεται οτι δέν ιδρύθηκε ποτέ 
επίσημα καί δλη τήν ευθύνη κράτησε πάντα ο Μιχαήλ Βασι-

Κυρίας Δελαμπερ εις τήν ήμετέραν γλώσσαν παρά τής έκλαμπροτάτης 
Δομνίτζας Ραλοϋς Σοντζης Και προσφωνηθεϊσαι τω Ύψηλοτάτω και Σε-
βασμιωτάτω Πατρϊ αυτής καί Αύθέντη Κνρίφ Κυρίψ Άλεζάνδρφ Σούτζφ 
Βοεβόδα. Άποδοθεϊσαι δέ κατά χάριν τή εν Κωνσταντινουπόλει Βιβλιονο-
μική 'Εφορεία. Έν Βενετία. Παρά Νικολάω Γλυκει τω εξ 'Ιωαννίνων. 
1819. Ό Βασιλείου σημειώνει οτι αυτός έστειλε το χειρόγραφο τοϋ βιβλίου 
στον 'Αλέξιο Νικολαΐδη στή Βιέννη ( = Βενετία) καί τυπώθηκε. Πβ. καί 
σημ. 81. 

77. στο ϊδιο, σ. 335. 

78. Ό Θεόφιλος Παγκώστας φαίνεται οτι έγραψε στον Βασιλείου από 
τη Σύμη δπου βρισκόταν (1808 - 1819). Το 1819 ήρθε στή Μονή τοϋ 'Αγίου 
'Ιωάννου Θεολόγου στην Πάτμο, όπου πέθανε (1833). Ό Βασιλείου ζήτησε 
άπο τον Θεόφιλο νά του εκχωρήσει τό δικαίωμα είσπραξης καί τόκων «καί 
ας τα αφιέρωση έάν θέλη εις τήν μελετουμένην βιβλιονομικήν έταιρίαν 
καί τοϋ έδιδα κάποιαν ΐδέαν περί των σχεδίων μας εκείνων». Υποθέτω 
ότι εδώ ό Βασιλείου υπαινίσσεται τήν αποστολή τής χειρόγραφης προ
κήρυξης - όργανισμοΰ τής Εφορίας Φιλολογικής πού εντοπίστηκε στο 
'Αρχείο τής Μονής στην Πάτμο (ανατυπώνεται εδώ στο Παράρτημα). Για 
τον Θεόφιλο Παγκώστα βλ. Διάκονος Χρυσόστομος Γ. Φλωρεντής, Βρα-
βεΐον τής 'Ιεράς Μονής 'Αγ. 'Ιωάννου τον Θεολόγου Πάτμου, 'Αθήνα 
1980, σ. 103 κ.ά., όπου καί ή προηγούμενη βιβλιογραφία. 

79. Χ. Ρέππας, δ.π., σ. 336. 
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λείου8 0 καί πάντως δεν μπόρεσε νά πραγματοποιήσει τήν έκ
δοση του Πλουτάρχου καί τα άλλα πού είχε προγραμματί
σει πριν άπα τή διάλυση της το 1821. Έκτος από τους 4 τό
μους της 'Εμπορικής έγκυκλοπαιδείας (1815, 1816, 1817) πραγ
ματοποίησε άλλες δύο εκδόσεις σημαντικών βιβλίων: Ό Εμπο
ρικός κωδιξ τής Γαλλίας, το 1817 καί τό βιβλίο του αρχιεπι
σκόπου Σιναίου Κωνστάντιου, Κωνσταντινιάς... περιγραφή Κων
σταντινουπόλεως, τό 1820. Τό βιβλίο αυτό πού φαίνεται δτι 
τυπώθηκε με έξοδα του Κωνστάντιου καί επιστασία του Μι
χαήλ Βασιλείου εκχωρήθηκε στή «φιλολογική εταιρεία τών 
εμπόρων προς χρήσιν έργων κοινωφελών». Πρόκειται για ενα 
βιβλίο γραμμένο υστέρα από επιτόπια έρευνα- με διάθεση 
ακριβολογίας καί επιστημονικό πνεύμα, με νεωτερικές ιδέες 
καί άντιτουρκικές αιχμές8 1. 

80. ατό Ιδιο, σ. 334 : Γράφει ό Βασιλείου για το βιβλίο «Παραινέ
σεις...» πού τυπώθηκε μέ έξοδα τοΰ 'Αλεξάνδρου Σούτσου (βλ. σημ. 72). 
«Ερχόμενα δε τα αντίτυπα, ό μακαρίτης αύθέντευεν είς το Βουκουρέστι, 
έδιόρισεν καί μέ έπληρώθησαν τα έξοδα, τα δέ βιβλία έστέκοντο είς το 
κιβώτιον, μέ τό να μη είχεν συστηθή ή εφορία, δθεν καί έδημεύθησαν 
είς τον διασκορπισμόν μας όμου μέ πλήθος αρκετών άλλων βιβλίων, ιδίων 
μου καί ξένων, ευρισκομένων είς τους οντάδες είς τήν Βασιλεύουσαν καί 
εις τήν κατοικίαν μας εις τό Φανάρι, καθώς καί όλα τα λοιπά κινητά καί 
ακίνητα τής συζύγου μου πράγματα». Σε μια προγενέστερη του αναφορά 
στα ίδια καί προηγούμενα τους γεγονότα γράφει για πτώχευση «εις τό 
έμπορικόν μου έν Κωνσταντινουπόλει σύστημα», εννοώντας νομίζω τήν 
επιχείρηση του καί τή δικαστική εξέταση πού ακολούθησε καί τον αθώωσε· 
'Αμέσως ακολούθησε ή Επανάσταση του 1821 καί έφυγε για τήν Τήνο 
χωρίς αποσκευές (22 Απριλίου) ένώ ή οικογένεια του έφυγε στις 27 'Α
πριλίου, για τήν 'Οδησσό. (Μ. Βασιλείου, Τεργέστη 17/29 'Οκτωβρίου 
1821 προς Δημήτριο Ίγγλέση, 'Οδησσό). Τό απόσπασμα δημοσιεύει ό 
Χ. Ρέππας, δ.π., σ. 354. 

81. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Βιβλιολογκά Α' 2β'. Ή «δεύ
τερη» έκδοση τής "Κωνσταντινιάδος"... δ.π., 355-358.— Ό ίδιος, «Κων
σταντίνου Σιναίου " Κύπριας χαρίεσσα καί επίτομος " 1810, 1819», Πρα
κτικά Β' Αιεθνοϋς Κνπριολογικοϋ Συνεδρίου, τ. Γ', Λευκωσία 1987, σ. 389. 
Για τήν πραγματοποίηση τής έκδοσης τής Κωνσταντινιάδος φαίνεται ότι 
συνεργάστηκαν ό Μιχαήλ Βασιλείου μέ τόν 'Αλέξιο Νικολαΐδη στή 
Βενετία, άλλα καί ό Νικόλαος Ζωγράφος άπα τήν Τεργέστη. Τον Άπρί-
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Ή Επανάσταση του 1821 σταμάτησε τήν δλη προσπάθεια. 

Οι διώξεις και οί καταστροφές διασκόρπισαν τους ανθρώπους 

και διέλυσαν δ,τι είχε ετοιμαστεί για νά προωθήσει τους σκο

πούς της φιλολογικής ή βιβλιολογικής/βιβλιονομικής εφορίας 

ή εταιρείας του «Συστήματος» των εν Κωνσταντινουπόλει Ελ

λήνων ή Έλληνορρωμαίων ή Γραικό ρρωμαίων ή Γραικών Με

γαλεμπόρων. 'Από τή στιγμή εκείνη το Γένος έπρεπε νά ανα

ζητήσει άλλους δρόμους, υπόγειους αυτή τή φορά, για νά συντη

ρήσει τις αξίες του. Ή ενέργεια του Κωνστάντιου είναι και 

συμβολική : καταστρέφει το εξώφυλλο του βιβλίου του και 

τυπώνει πρόχειρα ενα άλλο, χωρίς το όνομα του συγγραφέα, 

του επιμελητή, της 'Εφορίας καί τοϋ «Συστήματος», με μετα

γενέστερη χρονολογία, 182482. Καί έτσι το βιβλίο θα μπορού

σε νά επιτελέσει τό σκοπό του : «τήν ώφέλειαν του Γένους». 

λιο τοο 1822 ό Νικολαΐδης γράφει σέ επιστολή του οτι το 1821 έστειλε 
100 αντίτυπα στον Ζωγράφο καί αργότερα παρέδωσε, για να τοϋ σταλούν, 
όλα τα αντίτυπα σέ κάσες καθώς καί τα αντίτυπα τών 5 χαλκογραφιών 
έκτος κειμένου ('Αρχείο Βασιλείου/Συλλογή Βλαχογιάννη των ΓΑΚ, φ. 
196 άρ. 97 : Α. Νικολαΐδης, Βενετία 27 'Απριλίου 1822 προς Μ. Βασι
λείου Τεργέστη). Για τους Ζωγράφο καί Νικολαΐδη βλ. Κατσιαρδή - Hering, 
Παροικία Τεργέστης... ο.π. (ευρετήριο) καί Ξανθοπούλου - ΚυριακοΟ, Κοι
νότητα Βενετίας... ο.π. (ευρετήριο). 

82. Τ. Σκλαβενίτης, «Βιβλιολογικά Α'»..., ο.π., σ. 356-358. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 



Ta κείμενα ανατυπώνονται πιάτα και σε χρονολογική σειρά 
από τϊς πρώτες εκδόσεις τών βιβλίων και δεν σημειώνονται οι 
μεταβολές πού έγιναν σε μεταγενέστερες εκδόσεις. Διατηρήθηκαν 
έτσι οι γραμματικές και συντακτικές Ιδιορρυθμίες τών συγγρα
φέων ή τών επιμελητών τών τυπογραφείων. Μόνον λίγα, τα προ
φανέστατα, τυπογραφικά λάθη διορθώθηκαν, σιωπηρά, και δταν 
υπήρχαν «περάστηκαν» τα παροράματα, από τις τυπωμένες στα 
βιβλία καταγραφές τους. 



1 

Μανονήλ Γλυζούνης, Πρακτική αριθμητική 

ή λογαριαστική, Βενετία 1568 

Βιβλίον πρόχειρον τοις πάσι περιέχον την τε πρακτικήν άριθμητικήν, 
ή μάλλον ειπείν την λογαριαστικήν και περί του πώς ευρίσκει εκαστον 
το αγιον πάσχα, καί τέλειον πασχάλιον άεί και πάντοτε' καί περί ευρέσεως 
σελήνης εν ποία ημέρα γίνεται ή γέννα αυτής. [Βενετία, Χριστόφορος Τζα-
νέτος, 1568], 

Μανουήλος γλυζούνης ο εκ χίου άπασι τοις τω παρόντι 

έντευξομένοις πονήματι χαίρειν. 

Οί πάλαι μέν την άριθμητικήν έγχαράξαντες σοφώς τε μάλα 

καί έπιστημόνως άριστοι άνδρες, μετέδωκαν τοις βουλομένοις 

τών εύρημένων έκείνοις πόνω μετοχετεύεσθαι, προς έκπλήρωσιν 

της έν ταΐς έπιστήμαις αυτών εφέσεως, τανΰν δ' επειδή το παν 

της σοφίας ζημιωθέντες εις τοσούτον άπαιδευσίας προήχθημεν, 

άμα μέν της βασιλείας στερηθέντες, άμα δε πάσης σοφίας τε 

καί επιστήμης γυμνωθέντες (οΤς κρίμασι κύριος οΐδε) δεΐν εγνων 

μη παριδεϊν. άλλα καν εκείνων άπερτών αναγκαίων εστί καί επί 

ταίς ημών έμπορίαις χρώμεθα,πάσι δώρόν τι κοινον καί επωφελές 

έντυπώσας χαρίσασθαι. την θρυλλουμένην δηλαδή παρά πάντων 

πρακτικήν άριθμητικήν, ή μάλλον ειπείν λογαριαστικήν έπιστή-

μην. ού μην δε άλλα καί πασχάλιον διηνεκές τε καί άπειρον περί 

του πότε δει το πάσχα ποιεί ν είδέναι, άποκρεύειν τε καί άλλ' 

άττα τών αναγκαίων παρά τοις θεοσεβέσι καί δρθοδόξοις χρι

στιανούς τελούνται μέχρι της σήμερον καί εις το έξης μέλλουσιν. 

άλλα προς μέν τοις είδόσι καί έπιστήμοσι, ίν' εϊποθεν διορ

θώσεως δέηται, μή παραφθείη. τοις δέ άγνοοΰσι, προς το μαν-

θάνειν διεγείρεσθαι, όπως μή αμελείας έγκλημα έαυτοΐς περιθώσι. 

καί τούτους μέν εκλιπαρώ ίνα μή μου καταγνώσωνται άμαθίαν, 

μονονουχί καθορώντες το πρόθυμον. τούτους δέ όπως δήποτε άσπα-

σίως καί μετά χαράς πολλής τοϋτο δεχθώσιν, επειδή πολλήν 
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τήν ώφέλειαν καί μέγα το κέρδος εξ αυτής της τέχνης τε καί 

επιστήμης καρπώσονται. ταΰτα διεξερχόμενοι πάντως, ούκ έπι-

πολής, άλλ' άποστοματίζειν άπερ χρεών εις μνήμην άγειν, καί 

πρόχειρα τη γραφίδι άμογητί παρά του νοος διεκχεϊσθαι. ΐδοιτο 

δ' αν τις άναχεΐρας λαβών τήν άρμογήν των καθ' έξης κεφαλαίων, 

ώς μεν εν τοις τρισί κεφαλαίοις τοις πρώτοις τήν διάγνωσιν των 

ψηφίων εύρων, εν δε τω δι' αυτήν τήν ψηφοφορίαν άπερ δει μάλ

λον τών άλλων εχειν έν εξει ώς βάθρον καί ρίζαν των εφ' έξης 

κεφαλαίων, δι' ών ραστα, ώςπερ ει τις άλλη μέλισσα, άνιμά-

σθαι τήν διαίρεσιν ταύτης δυνήσεται. [ · . . ] · Έρρωσθε οί αναγι

γνώσκοντες. 

2 

Βιβλιαρίδιον πρόχειρον, Βενετία 1645 

Βιβλιαρίδιον πρόχειρον τοις πασι περιέχον, τους αριθμούς Γραικούς 
τε, καί Ιταλικούς, Κατά τρόπον άναδιπλασιασμοϋ εις μεγίστην ώφέλειαν 
τών απλούστερων. Καί μάλιστα τών αρχαρίων παιδιών :— Ένετίησιν, παρά 
'Ιωάννου 'Αντωνίου τοϋ 'Ιουλιανού, αχμέ. 

Ο ΤΥΠΩΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΝΤΑ. 

Διότι, ώ άξια άναγνώστα, δεν εχω τήν προθυμίαν όλιγώτερον 

άτενή εις το να ώφελλώ με τους ώφελήμους μου κόπους παρά 

να παρακινώ με πράγματα επιθυμητά το γένος τών Γραικών, 

βάνω τώρα εις φώς τήν παροΰσαν μικράν πραγματείαν τοϋ ' Ι 

ταλικού καί Γραικικοΰ λογαριασμού, λογιάζοντας δτι τούτο να 

είναι εις μεγαλωτάτην ύπηρεσίαν, τόσον εις τήν συνεχή μετα-

χείρησιν τών πραγματευτάδων, όσον όμου καί εις τήν εύκολίαν 

καί ώφέλειαν τών αρχαρίων παιδίων. "Ας αρέσκει το παρόν μι

κρόν δώρον, άλλ' όχι μικρού κόπου, καί ας συμπεραίνει τήν 

άγάπην όπου φέρνω προς το σον γένος, μέ ταΐς άλλαις διάφοραις 

νέαις πραγματείαις, όπου ήδη εδόθησαν, καί όπου θέλω δώση εις 

φώς ακόμη, εις το θείον. 

Έπιθυμητικώτατος εις το να δουλεύω το τών Γραικών Γένος 

'Ιωάννης 'Αντώνιος ό 'Ιουλιανός. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 89 

3 

Πρακτική των λογαριασμών, Βενετία 1708 

Πρακτική των Λογαριασμών. Ή γ ο υ ν νέα εύκολωτάτη Έφεύρεσις, Sia 

να κάμη τινάς κάθε μεγάλον Λογαριασμον ε'ις τ ά πουλήματα, άγοράσματα, 

μέτρα, ζύγια, με κάθε λογής τιμήν, και με κάθε λογής αργύρια, εις ολα τά 

μέρη τοϋ Κόσμου. Ά κ ό μ ι και δια νά μειράση κάθε πράγμα εις περισσότερα 

μέρη και να κάμη μερισμούς εις Συντροφίαις. Περιέχουσα και τους Τό

πους, όπου υπάγει τινάς, και έρχεται εις όλα τα μέρη τής γής, και αλλάς 

ωφελίμους Ερμηνείας, Νεωστί μετατυπωθεϊσα επιμέλεια και διορθώσει 

'Ιωάννου 'Ιερέως τοΰ Άβραμίου. Ένετίησι. 1708. Παρά Νικολάω τ φ 

Σάρω. ςιψη'. 

Εις τους άναγνώστας. 

Σκέψεις τινές, και προθεωρίαι, δια να ήμπορί) να τοϋ γένη 

χρήσιμος ετούτη ή ώφελεστάτη Πρακτική, και μάλιστα εις τήν 

πραγματευτικήν Τέχνην. 

Ή Παρούσα Πρακτική, ευγενέστατοι Άναγνώσται, σας εί

ναι χρήσιμος, δια να εύρήτε τον Λογαριασμον κάθε πράγματος, 

όπου ήθέλετε πούληση, ή άγοράση [ . . . ] . 

4 

Σπυρίδων Μιλιάς, Έπιστολάριον, Βενετία 1757 

Έπιστολάριον ήτε Επιστολικός χαρακτήρ Περιέχων Ερμηνείας, και 

παραδείγματα εις διάφορα είδη 'Επιστολών. Συντεθείς παρά τοϋ Αίδεσι-

μωτάτου, και Ίερολογιωτάτου, Κυρίου Σπυρίδωνος Μιλίου Τοϋ έν ταΐς 

κλειναΐς Ένετίαις περιβλέπτου τών 'Ελλήνων Γένους Ίεροκήρυκος, και κοινοϋ 

Διδασκάλου. 'Αφιερωθείς τοις Έκλαμπροτάτοις και Εύγενεστάτοις Κυ-

ρίοις Γεωργίω, και Στέφανω Αΰταδέλφοις Καραϊωάννη. Νϋν πρώτον τύ-

ποις εκδοθείς, Συνδρομή και άναλώμασι τοΰ Κυρίου Πολυζώη Λαμπανι-

τζιώτη, τοϋ εξ 'Ιωαννίνων. Ένε-ιίησιν, αψνζ'. 1757. Παρά Άντωνίω τ ω 

Τζάτα. [σ. 237 - 242, 259 - 261]. 

Κανόνες ε'ις Έπιστολάς Πραγματείας. 

Προ τοΰ ύποστρώσω ολίγα τινά παραδείγματα επάνω εις 
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τοιαύτη ν ύπόθεσιν, έκρινα ευλογον να σημειώσω μερικούς αναγ

καίους κανόνας, τους οποίους πρέπει να μεταχειρίζονται οι Πραγ-

ματευταί είς τας έπιστολάς των. επειδή ώντας ή πλέον αναγκαία 

υλη των επιστολών εκείνη της πραγματείας, δια τοΰτο δεν φθά

νει νά έχωμεν τους γενικούς και κοινούς κανόνας όπου άρμόζου-

σιν εις ολας τάς άλλας, άλλα είναι χρεία να δώσωμεν την πραξιν 

εις ταύτην μερικώς, διότι άνίσως και εις τάς έπιστολάς της εί-

δήσεως, του καθήκοντος, της συγχαριστικής, καί τών ομοίων, 

φαίνεται εκείνος όπου τάς συνθέτει να νεανιεύεται, και με τήν 

άγχίνοιάν του να παίζη, είς τούταις δμως της πραγματείας ομι

λεί καί πράττει με σπουδήν, καί σεμνότητα, επειδή δια μέσου 

αυτών έπιχειρίζονται υπόθεσες, όπου κινδυνεύει ου μόνον το 

μερικον καλόν, άλλα και το καθόλου, εις κάθε άλλην υλην ενα 

σφάλμα τοΰ καλάμου δεν προξενεί μεγάλην ζημίαν, καθώς δύνα

ται να προξενήση είς ταύτην της πραγματείας. 

Πρώτον, πρέπει ό πραγματευτής δσον καί εκείνος όπου ε

νεργεί δι' αυτόν νά είναι μυστικός είς τάς υποθέσεις της πραγ

ματείας, της οποίας ή εκβασις νά ήθελε γένη προ τοΰ να ήθελε 

κοινολογηθή. καί αν καλά ή πραγματεία δεν είναι πρέπον ποτέ 

νά περιπατη είς τα σκότη της πονηρίας, καί τοΰ δόλου, είναι 

δμως ανάγκη να τελειοΰται είς το σκόπος της σιωπής. 

Δεύτερον, εκείνος όπου επειχειρίζεται τήν πραγματείαν, πρέ

πει να έ'χη μάθησιν, όπου να εϊναι θεμελιωμένη είς ταΐς ίστορίαις, 

καί είς μεταχείρισες πολιτικαϊς, όπου προτήτερα νά έπράχθησαν 

άπο άλλους, δια νά μή πέση είς τα ϊδια άτοπα, ή δια να περιπατη 
δια της ιδίας στράτας, όπου ημπορεί νά τοΰ προξενήση το κέρ

δος, πρέπει ακόμη να καταλαμβάνη με ποίον άνθρωπον έπιχει-

ρίζεται. νά γνωρίζη περί τίνος ύλης είναι ή έπιχείρησις, ήγουν 

κοινής, ή μερικής, διότι ετζι καταλαμβάνει καί τά συμπεράσματα, 

είναι ανάγκη νά ήξεύρη è πραγματευτής το κύριον όνομα της 

ΰλης τής πραγματείας, καθώς παραδείγματος χάριν, άνίσως καί 

ή μεταχείρησις είναι δια πούλησιν, ή δια έτερα συναλλάγματα, 

δια νά δίδη καθαράν ε'ίδησιν δια μέσου επιστολής προς τους 

άπόντας, καί τήν έπιστολήν πρέπει να τήν γράφη χωρίς ύπόκρισιν 

καί δόλον. 
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Τρίτον, ή εύγλωττία της Επιστολής της πραγματείας, δεν 

πρέπει να είναι ως εκείνη τών καθηκόντων, ή δ,τι λογής εϊναι 

εις ταϊί, περίεργαις και άδιάφοραις διήγησες. ούτε είναι χρεία 

να μεταχειρίζεται τινάς μεταφοραίς, οΰτε σχήματα και άνθη ρη

τορικά, άλλ' ή φράσις πρέπει να είναι φυσική, καθαρά, καί σα

φής, και να εχη νοήματα ούτε πολλά ταπεινά, οΰτε υψηλά, άλλα 

μέτρια. 

Τέταρτον, ή άργητα όπου εις τάς άλλας έπιστολάς είναι υπο

φερτή, εις έκείνας της πραγματείας προξενεί μεγαλωτάτην ζη-

μίαν. 

Πέμπτον, άνίσως καί εις τάς άλλας έπιστολάς πρέπει να 

άποφεύγη τινάς την έκτασιν με την συντομίαν, εις τούταις, αν 

καλά καί δεν πρέπει να εχη τόπον ή περισσολογία, είναι δμως 

πάντοτε καλόν να μη κλίνη κατά πολλά εις την όλιγολογίαν καί 

λακωνισμόν. πρέπει λοιπόν να γράψη τόσον, δσον ή χρζίιχ. της 

πραγματείας καί ή αυτής κατάστασις ζητεί, άνίσως πάλιν καί 

συμβαίνει καμμίαν φοράν, δτι πρέπει να παραστήση διάφοραις 

υπόθεσες πραγματειών ε'ις μίαν μόνην Έπιστολήν, είναι ανάγκη 

να ταίς διαχωρίζη με παράγραφα, ή με αριθμούς, δια να μη συγ-

χίζεται ή μία ύπόθεσις με την άλλην. την ύπόθεσιν δμως την 

πλέον άναγκαίαν καί κεφαλαιώδη άπό δλαις ταίς άλλαις πραγ-

ματείαις, όπου μέλλει να γράψη, πρέπει να τήν έπιχειρισθή εις 

την αρχήν τής 'Επιστολής, καί να όμιλήση δι' αυτήν πλέον κατά 

πλάτος. 

"Εκτον, ή ψυχρότης πρέπει να αποδιώκεται περισσότερον άπό 

κάθε άλλο ε'ις ταύτας τάς Έπιστολάς. διατί αύτη γεννά άμφι-

βολίαν καί όλίγην πίστιν εις εκείνον όπου τινάς γράφει, επειδή 

εκείνος αναμένει άπ' αυτόν όπου του γράφει μίαν φράσιν, όπου 

να φανερώνη γνώμην στερεάν, καί είλικρινεστάτην. 

"Εβδομον. ή θετική αμάθεια είναι ό τέλειος αφανισμός τής 

πραγματείας, καί μία ζημία μεγαλωτάτη εις τον πραγματευτήν 

θέλει εισται, δταν έχει εις τήν δούλευσίν του τέτοιους αμαθείς 

συμβοηθούς. 

"Ογδοον τέλος πάντων, ή ασάφεια, ήγουν δταν γράφη ό 

πραγματευτής σκοτεινά, προξενεί ζημίαν εις τάς υποθέσεις τής 
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πραγματείας, διατί αύτη ή ασάφεια, άν καλά και εις άλλα εΐδη 

επιστολών αποδείχνει άγχίνοιαν εις κάποιον τρόπον εκείνων όπου 

την συνθέτουσιν, εις τούταις όμως ή ασάφεια, θέλει είσται è 

Ναυκράτης, όπου κάμνει και μένει άκίνητον το καράβι των 

πραγματευτών εις το μέσον της θαλάσσης τών συγχύσεων έμπο-

δίζωντας την πραγματείαν εις το να μη φθάση ε'ις τον λιμένα 

της επιθυμητής έκβάσεως. ή θέλει εισται αιτία εις το να πολυ-

πλασιασθοϋν χωρίς τέλος ή έπιστολαϊς, μέλλωντας ή μία να 

έξηγη την άλλην. καί εις τοΰτον τον τρόπον έκείνην την εύκαι-

ρίαν όπου μίαν φοράν δια ενα τέτοιον ελάττωμα έχασαν, δεν 

ημπορούν με εύκολίαν να την ευρουν εκ δευτέρου, δθεν ή πραγ

ματεία όπου εις μίαν στιγμήν ημπορούσε με εύτυχίαν να τελε

σφόρηση, δια μίαν τοιαύτην άφορμήν αποδείχνεται ή έ'κβασις αυ

τής, ή δύσκολος, ή και αδύνατος. 

Ή επιστολή λοιπόν της πραγματείας πρέπει να είναι σα

φέστατη, άδολος, καί καθαρά, μετρία καί φυσική, οχι με τέ-

χνην ρητορικήν, άλλα με στοχασμούς συνετούς, καί φρόνιμους. 

δχι κατά πολλά σύντομος, άλλ' ούτε πολλά εκτεταμένη, άλλα 

τόσον, όσον να φθάνη να εξήγηση τήν πραγματείαν, καί τα αυ

τής δίκαια, τήν οποίαν μεταχειριζόμενος ό πραγματευτής κατά 

τήν ε'ίδησιν τών προειρημένων κανόνων, θέλει ωφεληθεί εις τό 

έ'ργον του, προϋποθέτωντας πάντοτε να φυλάττη τήν δικαιοσύ-

νην, δια τής οποίας θέλει συνεργεί καί ό Θεός εις το να κατευο-

δοΰται με εύτυχίαν ή πραγματεία του. 

* 

Ίστέον Οτι τα άνωθεν ολίγα παραδείγματα όπου εκατάστρωσα 

δεν ύπηρετοΰσιν εις άλλο, παρά δια να ίδή καθ' Ινας τήν άπλου-

στάτην καί κοινήν φράσιν όπου πρέπει να μεταχειρίζωνται οι 

πραγματευταί, οί όποιοι τάς υποθέσεις των, όπου είναι άναρίθ-

μηται, πρέπει να τάς έκθέτουσιν εις τήν Έπιστολήν με απλότητα 

λέξεων, με εύταξίαν, καί χωρίς να ταυτολογοΰν περί τής αυτής 

υποθέσεως, διάφορα είναι τα συμβεβηκότα τής πραγματείας, 

όπου κάνουν να στρώνουν Έπιστολάς εις διάφορα θέματα, καί 

δια τούτο δεν είναι συγχωρημένον εις έμέ, άλλ' ούτε δύναμαι να 
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δώσω τόσα παραδείγματα, δσα είναι τα συμβεβηκότα όπου δα-

νείζουσι το θέμα εις τον γράφοντα. 

Περιπλέον εις τάς Έπιστολάς της πραγματείας δέν πρέπει 

τινάς να δυσχεραίνη, όταν βλέπη τον γράφοντα όπου μεταχειρί

ζεται λέξες άλλης διαλέκτου, και μάλιστα Ίταλικαΐς, ωσάν 

όρδινείαν, Μάρκαν, Νόταν, Καμπιάλε, Τζίρο Λέτερας, Κομμέρ-

τζιο, και άλλα όμοια, διότι ό πραγματευτής έ'χει χρέος να γράφη 

με εκείνους τους Ορους όπου είναι πλέον κοινοί, και όπου κατα

λαμβάνονται άπό όλους, όταν εις ημάς ήτον ή βασιλεία, όλα τα 

άλλα "Εθνη έζητοΰσαν να όμιλοΰν εις τάς υποθέσεις της πραγμα

τείας με έκείναις ταΐς λέξες όπου ήτον διωρισμέναις δια να φα

νερώσουν τα πράγματα κατά την συνθήκην όπου οι κάτοικοι της 

βασιλευούσης, ή ετέρας πολιτείας εΐχον διορίση. τώρα δε πρέπει 

ημείς να μεταχειριζώμεθα κατά την συνθήκην των άλλων τό

πων, καί τοΰτο δεν εϊναι θαυμαστόν. επειδή ή λέξες ευρέθησαν 

άπό τους ανθρώπους δια τήν προς αλλήλους κοινωνίαν, καί άντα-

πόκρισιν. καί ωσάν όπου αύταϊς ή λέξες είναι τα σημεία όπου 

φανερώνουσι τα νοήματα της ψυχής, δια τούτο ήμποροΰμεν να 

είποϋμεν, Οτι αύταΐς είναι ωσάν μία ζωγραφιά των νοημάτων μας, 

καθό ή γλώσσα είναι ό κάλαμος, αϊ δε λέξεις τα χρώματα, τώρα 

άνίσως ημείς με τον κάλαμον τον έδικόν μας όπου είναι ή γλώσ

σα μας, καί με τα εδικά μας χρώματα, όπου είναι ή λέξες μας, 

ήθέλαμεν δώση εικόνας εις τα πράγματα της πραγματείας αύ-

τάς, ωσάν όπου κατά τό παρόν δέν είναι γνωσταί ε'ις Ολους, 

ήθελαν φέρη μεγάλην σύγχυσιν, καί ακολούθως ζημίαν. καί δια 

τοΰτο είναι ανάγκη να σχηματίζωμεν εικόνας με χρώματα, όπου 

να είναι εις όλους γνώριμα, καί όπου χωρίς δυσκολίαν να κά

νουν να καταλαμβάνωνται οι στοχασμοί καί τά νοήματα του 

καθ' ενός. καί άνίσως μίαν φοράν έδανείζοντο οι άλλοι άπό ημάς 

τό όλον, δέν είναι θαυμαστόν άνίσως τώρα καί ημείς δανειζό-

μεθα άπό άλλους κάποιον μέρος. 
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5 

Κωνσταντίνος Τζεχάνης, Έγχειρίδων αριθμητικόν, 

Χάλη 1769 

Έγχειρίδιον άριθμητικόν ήτοι σύντομος, εύκολος, και ακριβής τοϋ ορ
θού λογαριασμού, ερμηνεία, [εις κοινήν ώφέλειαν των αρχαρίων, και έ-
ξαιρέτως εκείνων, οι όποιοι μέλλουσιν εις αοΰ καίσαρος τον τόπον να πρα-
γματευθοϋν, σχεδιασθείσα παρά Κωνσταντίνου Χατζή Γεωργίου Τζεχάνη 
τοϋ Μακεδόνος τανϋν Έ ν τή περιφήμω τής Χάλης 'Ακαδημία περί τα Μα
θήματα, και Φιλοσοφίαν σπουδάζοντος. Έ ν Χάλη τή Μαγδεβουργική έν 
τ φ Τυπογραφείω τοϋ Βάερ, 1769. 

Τω εύγενεστάτω τιμιωτάτω, και έν πραγματευταΐς χρησιμο-

λογιωτάτω, Κυρίω Κυρίω Κωνσταντίνω, του μακαρίτου Μιχαήλ 

Μόσχα, χαίρειν ! 

"Ας μή Σοι φανη παράξενον, Φίλτατε Κωνσταντίνε, άνίσως 

καί εγώ ώντας Ινας άπα εκείνους, όπου ευτύχησαν άριθμούμενοι 

εις τον κατάλογον τών Σών φίλων, συμμα κοντά σχεδόν δύο 

χρόνους (άφόντις δηλ. έν ταίς τών Γερμανών 'Αθήναις, αύτω 

λέγω τω Παρνασσώ καί Έλικώνι τών Μουσών χωρίω άξιω-

τάτω Χάλη διατρίβω) τόσον τοϋ Καθήκοντος με τήν μακράν 

μου σιγήν να αμελήσω ήναγκάσθην, όπου ευλόγως τών της ίερας 

φιλίας νόμων ως παραβάτης να υποπτευθώ, δεν άμφέβαλον. Τοΰτο 

δμως δεν έστάθη, ώ φίλη καί τριπόθητος Κεφαλή, προαιρέσεως 

ή θελήσεως τινός αποτέλεσμα, άμή μόνον εκείνου τοΰ τών περι

στατικών ενασχολήσεων όχλου, όπου μάλιστα εις τάς αρχάς παν

ταχόθεν να με περικύκλωση δεν έντράπη. "Οθεν είκότως ελπίζω 

να τύχω της συγγνώμης, εκείνο μόνον ως πρώτον α'ίτιον γρά-

φωντας, άπο το όποιον ήθελες ήμπορέση να συμπεράνης, πώς. 

"Οτε μεν εγώ δεινός, ουχ ό καιρός, δτε δε καιρός, ουκ έγώ δει

νός. Διότι ευθύς όπου χάριτι θεία άρχισα τρόπον τινά ελευθέρως 

να πνεύσω ολίγον τήν αδραν τοϋ ούρανοΰ, έλαφρωθείς δηλ. άπο 

εκείνους τους αλλεπάλληλους περισπασμούς, όπου ή τών 'Επι

στημών αρχή να προξενήση συνηθίζει* δεν έπαυσα έπ' αληθείας, 

εκείνο αναζητώντας το μέσον, το όποιον μετά τήν άναπλήρωσιν 

τοΰ Καθήκοντος, δεν ήθελεν ήμπορέση καί τοις μετέπειτα να μή 
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φανέρωση της προς αλλήλους μας φιλικής διαθέσεως άνεξάλει-

πτον το Υπόμνημα. 'Επειδή και τοΰτο το των Άκαδημικών 

μου φιλοπονημάτων άκροθίνιον τω Σ ω Πανεντίμω έποχούμενον 

'Ονόματι, σπεύδει χαΐρον να ίδή το λαμπρον φάος του ηλίου, 

καί τόσον σχεδόν προθυμώτερον, δσον ό της ευγενείας Σου χα-

ρακτήρ περισσότερον τιμώμενος σχεδόν άπο όλους θαυμάζεται, 

καί μάλιστα εκείνους, όπου άφ' ού μίαν φοράν Σε έγνώρισαν, 

δεν ποθοΰσιν γλυκύτερον άλλο, ή τιμαλφέστερον, άπα τήν χα-

ριεστάτην Σου συναναστροφήν, καί ήθικωτάτην Σου πολιτείαν. 

Διότι άνίσως καί τινάς με εν οξυδερκές της διακρίσεως όμμα 

ήθελε παρατήρηση δλα εκείνα, με τα όποια Σε έπροίκισε προτε

ρήματα ή ιερά φύσις, δχι βέβαια χωρίς θαυμασμού προς άπειρων 

όπόθεσιν εγκωμίων διεγείρεται, χωρίς αυτών λέγω, όπου άφ' 

ού Σε έκόσμησαν φιλοτιμησάμεναι αί Μοϋσαι, θεότευκτον τω 

βντι, καί χαριτόμβρυτον άλλο Σε άπέφηναν εμψυχον άγαλμα. 

'Επειδή Συ ό ένας άπό εκείνους, όπου το φίλον έδαφος πάτριον, 

το γλυκύ λέγω καί τούνομα καί πράγμα Μοσχόπολις, δια τήν 

χρυσόπλοκον τοις πολλοίς γε άπλοκον σειράν, γεγαυρωμένη να 

γεραίρη συνηθίζει, ως μεν πραγματευτήν τίμιον, ως δε Σπου-

δαίον τέτοιον, ό,τι λογής πολλά ολίγους άπό τους εδικούς μας 

'ίδεν ό παρών αιώνας, στολισμένον δηλ. Οχι μόνον με έπιστημο-

νικάς ειδήσεις, άλλα καί με πολλών καί διαφόρων της Ευρώπης 

των χαριεστάτων Διαλέκτων πλουτισμένον έμπειρίαν, οίον Λα

τινικής, Γερμανικής, Γαλλικής, Ούγγαρικής' άφίνω τήν Ελλάδα 

φωνήν, της όποιας τάς πρώτας γραμμάς συμμαθητευόμενοι ποτέ, 

εδιδάχθημεν άπό τον φωστήρα καί το μέγα της Μοσχοπόλεως 

καύχημα, τον έν Διδασκάλοις λέγω Ίεροσοφολογιώτατον, καί 

έν ίερεΰσιν Αίδεσιμώτατον Πρωτοπαπάν Κύριον Θεόδωρον τον 

Καββαλιώτην. Καί τοΰτο Οχι μικρόν, τεκμήριον μεν τής εύ

στοχου καί άγχινόου φύσεως, σημεΐον δε καί τής άτρύτου φι

λοπονίας, ωσάν όπου άπασών τό ιδίωμα δια γραμμάτων έπίστα-

σαι. Άλλα μήτε τοΰτο ημπορώ να κρύψω ε'ις το σκότος τής 

σιωπής, το να απόκτησες δηλ. τόσον μεγάλην πολλών καί ε

ξαίρετων Αύθεντών τήν εΰνοιαν (οΐον τών Μεγαλοπρεπέστατων 

Γγράφων Φοργγασίων καί Κρασάλκοβιτζ, τοΰ Γενναιότατου Γγε-
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νεράλη Χαλήρι, του Ενδοξότατου Μπαρόνου "Ορτζη, καί το 

περισσότερον των περιφανέστατων του Άλμασίου Ύών) όπου 

όλοι προσβαλλόμενοι άπο την άκτινοβόλον καί τηλαυγή τοΰ άγλα-

ομόρφου Σου είδους άστραπήν καί εύπρέπειαν αναγκάζονται οι 

μέν, ωσάν οί Γεροντότεροι να σε ονομάσουν édes Fiam, oì δέ, 

ωσάν oì Νεώτεροι, ötsem, καί bâ ryam Uram, οί δέ λοιποί, 

ωσάν οί ευγενείς καί ιερείς, Domine Frater, άφίνω τάς 'Αρ

χόντισσας, καί Άρχοντοπούλλας, όπου δλαι με μίαν όλόκαρδον 

καί όλόψυχον Σε τιμώσι πρόσρησιν, με τό, édes lelkem, édes 

Szivem, draga Kintsem κ.τ. Τοϋτο δια να κάμουν ώς χρέος 

άπαραίτητον προσνέμοντες την όφειλομένην καί προσήκουσάν 

Σοι τιμήν δεν τους έβίασε, μήτε άλλο τους βιάζει, παρά ή 

ενάρετος πολιτεία, ή μελισταγής φωνή, ή μεγάλη Σου σύνε-

.σις, καί ανέκφραστος φρόνησις, με τήν οποίαν συναναστρεφό-

μενος ήξεύρεις να πολιτεύεσαι, σέρνωντάς τους δλους εις άγά-

πην Σου ώς άλλος μαγνήτης τον σίδηρον. Τοϋτο ήτον λέγω το 

αίτιον, όπου καί τον τότε Χιλίαρχον Φήρστον (ό όποιος εκείνον 

τον καιρόν έξενοδοχεϊτο εις τήν Πάτα) έπαρακίνησε μες τό λε-

γόμενον Όρδινάρι, να Σε καλέση, δια να συναριστήσης, καί 

συνδειπνήσης πολλαϊς φοραίς, μήν ήμπορώντας νά χόρταση άπό 

τήν εύγενικήν σου καί ελλόγιμον συνομιλίαν, άφίνω Έκατον-

τάρχους καί άλλους πολλούς του τότε 'Ρεγγεμεντίου Όφφικιά-

λες, οί όποιοι τόσον έφήμισαν, καί φημίζεται, έτίμησαν καί τιμά

ται του Μόσχα τό Έργαστήριον, όσον έμαθε δια τα άξια υπο

κείμενα όπου τρέφει μήτε Ινα άδειον να στείλη καί μάλιστα 

Σοΰ παρόντος, διότι καί τό άκριβον τους φαίνεται εύθηνόν, καί 

μόνον δια τοϋτο, επειδή καί άπο τα χέρια Σου. Έ χ ω λοιπόν 

εχω, τό διατί πρέπει νά χαίρωμαι αποκτώντας Σε εξ απαλών, ό 

φασίν, ονύχων φίλον τέτοιον, όποιον μηδ' αυτή ή Ποίησις νά μοί 

πλάττη, αν ήθελεν, ημπορούσε καλήτερον. 'Αλλ' ώ Φίλτατε, 

επειδή καί ή πρόνοια ετζι ηθέλησε νά οίκονομήση τα ημέτερα, 

όπου να μήν ημπορώ δηλ. συνεχώς, καί τοϋτο αμέσως της θαυ

μαστής Σου τών λόγων ήχους νά απολαύσω, δια τοϋτο πέμπε 

πυκνώς τα περί της σης έφετωτάτης μοί υγείας δηλών, μηδέ 

εκείνου ε'ις τό έξης έπιλήσμων να γένης θέλε, è όποιος καί σιγών, 
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καί λέγων, καί γράφων και μη γράφων τοιούτος να είναι καί να 

λέγεται με διάπυρον τον ζήλον άχρι τελευταίας αναπνοής έφίεταί, 

οίος τανυν περιχαρώς υπογράφεται, 

της υμετέρας ευγενέστατης χρησιμολογιότητος 

δ κατά πάντα πιστός καί ειλικρινής φίλος 

Κ [ωνσταντΐνος ] Χ. [ατζή ] Γ. [εωργίου ] Τζεχάνη 

Μ. [αθήσεως ] Φ. [ιλοσοφίας] Σ. [πουδαΐος] 

Έ ν Χάλη αψξθ'. Ί α ν . γ. 

Τω εύμενει καί φιλοφρονώ 'Αναγνώστη ! 

"Ας μή Σοι φανή θαυμαστόν, Φίλτατε Άναγνώστα, άν'ισως 

καί τώρα σπουδαστής άκόμι ώντας εγώ έπιχειρίσθηκα βέβαια 

εκείνο, το όποιον ενός τοιούτου Σπουδαίου οίκεΐον έργον να 

είναι κρίνεται, δ όποιος, άφ' ού ευτυχώς άπέρασε το στάδιον τών 

Μαθημάτων, υπόσχεται τούτο μέν, όπου το επάγγελμα του α

παιτεί, τοΰτο δέ, όπου και τήν δύναμιν δεν αρνείται άνάλογον 

τη προθυμία όπου έπρεπε να εχη δια να ώφελήση το κοινόν. 

Διότι άνίσως καί ήθελες ήξεύρη, το πόσον εις εμένα ένήργησεν 

εκείνος ό έμφυτος καί περικαής έρωτας, όπου Ινας φιλογενής 

καί φιλόπατρις αειθαλή εις δούλευσιν τών συμπατριωτών να 

τρέφη εις το στήθος του χρεωστεΐ, βεβαιότατα δικαίως ήθελες 

μοι δώση τήν συγγνώμην δια εν τέτοιον τολμηρον επιχείρημα. 

Και ήθελες κάμη τοΰτο, άνίσως καί με εν φιλάνθρωπον καί δια-

κριτικον τής ακριβείας όμμα έξετάζωντας τοΰτο ώς πρώτον αί

τιον δεν ήθελες παράβλεψη καί το δεύτερον τό τής τόλμης δηλ. 

αποτέλεσμα εις μέν εμένα να μήν έμελλεν να σταθή άσύμφορον, 

δια τήν άσκησιν δηλ. όπου έχρηζεν εγγράφως να κάμω, εκείνα 

αληθινά τα μαθήματα έπαναλαμβάνωντας, όπου μία καί δύο φο-

ραΐς άπο Πολυμαθεστάτους, καί Μαθηματικωτάτους Καθηγητάς 

ήκουσα καί ακούω" ε'ις δέ εκείνους, δια τους οποίους έσχεδιάσθη. 

τόσον χρεωδέστερον καί ώφελιμοότερον να είναι ένόμισα, Οσον 

το σχεδίασμα τήν μέν υλην άναγκαιότερον ε'ις όλην τήν κοινήν 

ζωήν, τον δέ τρόπον εύκολώτερον, συντομώτερον, καί άκριβέ-

στερον. 'Επειδή καί Οχι μόνον κατά τους 'Αριθμητικούς του 

παρόντος αιώνος, άμή καί με άπλοΰν καί κοινόν το 'ιδίωμα τής 

1 
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νυν επικρατούσης των Γραικών Διαλέκτου τοΰτο να συγκροτήσω 

ηθέλησα, οχι ευμορφα, καί γλαφυρά, άμή μόνον σύγουρα καί 

βέβαια εκείνο έπιμελούμενος το κατά δύναμιν να παραστήσω, 

όπου όλον ή Επιγραφή του Βιβλιαρίου επαγγέλλεται. Δέξαι 

λοιπόν με εν ίλαρον καί φιλάνθρωπον δμμα το παρόν οιονδήποτε 

πονημάτιον, ως εν σημεΐον της ακραιφνούς προς τους Μακεδό

νας μου Συμπατριώτας διαθέσεως, καί της εις κάθε δυνατήν 

δουλευσίν των υποχρεώσεως. Καί ας είσαι βέβαιος, πώς του 

Θεοΰ ' βοηθοΰντος, έτζι θέλω εις το έξης έπιμεληθη, όπου μετ' 

ολίγον καιρόν να μην ήμπορής έκείνην την πληροφορίαν να μη 

λάβης, όπου χρεωστεϊται άπό ενα Σεγγνέρειον, Έβερράρδειον, 

Στιβρήτζειον, Μαϊέρειον, καί Κλότζειον άκροατήν. ("Οτι εγώ 

τοιούτων καί τοσούτων 'Ανδρών μαθητής μετά πάσης χαράς 

ομολογώ καί φιλώ). Δύσκολα δε τω δντι ήθελα άποφύγη ως 

μισθον άλλον τήν κατηγορίαν ενός φθονερού Πατριο'ιτου, άνίσως 

καί σιγηρος τώρα ήθελα παρατρέξη τήν εφεσιν έκείνην, όπου 

δλην διάπυρον πνέουσιν οι Τυπογράφοι της Χάλης εις το να 

τους δοθή ευκαιρία δια να φανερώσουν εμπράκτως το πώς κατ' 

ουδέν όλιγώτερον άπό τους άλλους προθυμοϋνται να δουλεύσο.ν 

το γένος τών 'Ρωμαίων, καί μάλιστα οι του Περικλέους 'Ορφα

νοτροφείου Τυπογράφοι. 'Ορφανοτροφείου λέγω εκείνου του Μου-

σοτρόφου οίκου, εις τον όποιον μία τέτοια τάξις, καί τόση βα

σιλεύει Σοφία, οποία καί δση είναι εκείνη, όπου δσον προσεχέ-

στερον περιεργάζεται θεωρούμενη, τόσον περισσότερας καί με-

γαλητέρας άφίησι τάς μαρμαρυγάς της δόξης της, δχι χωρίς 

θαυμασμού καί εκπλήξεως ώς καί τον λίαν δυσάρεστον ήξεύρουσα 

να διεγείρη εις εν πλήθος εγκωμίων τών Άξιαγάστων Φραγκιών, 

του μεν Πατρός, όπου ενός τοιούτου αξιομνημόνευτου κατορθώ

ματος αρχηγός έ'γινε, του δε 'Του, όπου τήν Πατρικήν, ην έλαβε 

Κηδεμονίαν δεν παύει με εν άκοίμητον δμμα έπιτροπεύο^ντας να 

κυβέρνηση, έπί τοσούτον καθ' έκάστην ες τελεώτερον προάγων 

το πάγκαλον έ'ργον, δσον άπό μεν τους Περιηγητάς άφόβως 

ομολογείται, το να μήν τους άπαντα ώραιότερον, τερπνότερον, 

καί ποθεινότερον άλλο άξιοθέατον τοιαύτης πολλής καί διαφόρου 

ε'ιδήσεως έντρύφημα" άπό δε τους ενδεείς, 'Ορφανούς, καί πτω-
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χους τρανώς κηρύττεται καταφυγή, σκέπη, καΐ λιμήν άλλος 

αχείμαστος. Τούτου λέγω οι Τυπογράφοι ευθύς όπου έκατάλα-

βαν κατά πάντα πληροφορούμενοι, πώς πάλιν άρχισεν ή 'Ελλάς 

να άνθηση, και το γένος τών 'Ρωμαίων έξύπνησεν άπο εκείνον 

τον βαθύν υπνον της άπαιδευσίας (ό όποιος αν και δχι δλα τα 

μέρη της 'Ελλάδος, τα περισσότερα δμως κρίμασιν, οΐς οίδε 

Κύριος, είχε περιλάβη) δεν ημπόρεσαν μετά πάσης χαράς να 

μην έπιχειρισθουν εκείνα αληθινά τα μέσα, όπου αρμόδια να 

είναι κρίνονται εις έπανάκλησιν της παλαιάς εκείνης, φευ! οίας 

άπεστέρηται δόξης, καθώς και άπο το αποτέλεσμα της έπιχει-

ρίσεώς των είναι φανερόν. Διότι όχι μόνον εως τα τώρα την 

Πάλαιαν και Νέαν διαθήκην εις 5 τόμους ογδόου σχήματος,, και 

τούτου μετρίου το μέγεθος διηρημένην, πάλιν Δίγλωτιον την Και-

νήν Διαθήκην, τουτέστι το Θείον πρωτότυπον μετά της εις την 

κοινήν Διάλεκτον μεταφράσεως, Πλουτάρχου βίους παραλλήλους 

Θεμιστοκλέους και Καμίλλου, 'Αλεξάνδρου, και Καίσαρος, Συλ-

λογήν Έλληνικήν έκ της του Άπολ/νοδώρου βιβλιοθήκης, Λου

κιανού νεκρικών διαλόγων, και Δημοσθένους λόγου περί ειρήνης, 

του Ήρωδιανοΰ τα 8 ίστ. βιβλία κ.τ., άμή και του άοιδίμου 

Θεοδωρήτου 'Επισκόπου Κύρου, τα συγγράμματα με τέτοιον 

τρόπον έτύπωσαν, και τυπώνουσι άκόμι, όπου νά ήμπορή, ό 

καθένας άπο εκείνους όπου έπιποθοϋσι νά μεθέξουν ενός τοιούτου 

χρυσορρείθρου Νείλου τών καθαρών και ζωηρών ναμάτων, κατά 

τα αιτήματα της καρδίας του νά τα απόκτηση, δηλ. και ακέραια 

τα "Απαντα, και κατά μέρος, οποιονδήποτε ήθελεν ήσθαι όρε-

κτον και έπιθυμητόν. Καί τούτο βεβακύνεται άπο την ξεχωριστή ν 

εκδοσιν της εις τους Ψαλμούς 'Ερμηνείας ή οποία πλουτισθεΐσα 

μέ έκείνην άκόμι του Συγγραφέως Βιογραφίαν, όπου τώρα προ 

ολίγου ως άλλη τις διαυγής βρύσις άνέβλυσεν άπο μίαν "Αβυσ-

σον της πολυμάθειας άφθονον προχέουσα τό άμβρόσιον νέκταρ, 

(άπο το όποιον τί ήδύτερον, ή γλυκύτερον άλλο;) άδεώς πνέει 

τον κοινόν αέρα, μετά υψηλού του κηρύγματος σαλπίζουσα, το 

πολύ της προθυμίας, καί ακριβές της έπιμελιίας τών φιλοκάλων 

της Χάλης Τυπογράφων. "Εχωντας λοιπόν εκείνο όπου Σύ μεν 

ώς χρεώδες καί της προκοπής Σου πρόξενον έπρεπε νά ήξεύρης-
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εγώ δε τοΰτο αυτό ως φιλογενής να Σοι ειδοποιήσω έχρεωστοΰσα 

έρρωμένος καί ευδαίμων διαβιώης κεχαρισμένε Φιλόμουσε. 

* * 

Εις τον Άρχάριον. 

Θέλεις Άριθμητικήν Ναι καί εγνοιαν πολλήν, 

Την κοινήν καί πρακτικήν Μετά τάξιν τήν καλήν 

Να τήν μάθης ευχερώς Μαζί μ' άκραν προσοχήν 

Καί ώς πρέπει ακριβώς; Καί μάλιστ' εις τήν αρχήν. 

Χρεία νάχης καθαρον "Επειτ' άσκησιν συχνήν, 

Νουν, καί χέρι παστρικόν, "Εως εξιν ποθητήν. 

6 

Ζυγόμετρον, Βενετία 1775 

Ζυγόμετρον ήτοι τα ζύγια καί μέτρα Διαφόρων εμπορίων, χρήσιμον 
είς τους Πραγματεύοντας. Διηρημένον εις δύο μέρη. Εις Βενετίαν 1775. 
αψοε'. Παρά Νιχολάω Γλυκεϊ τω έξ 'Ιωαννίνων. 

Ο ΤΤΠΟΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΤΣ ΕΝΤΕΤΞΟΜΕΝΟΤΣ. 

Επειδή μου ελαχεν εις χείρας Ινα βιβλιάριον, όνομαζόμενον 

Ζυγόμετρον, όπου τυπωμένον άπα άλλον είς τους 1746, περιέχει 

είς ενα Μέρος Πρώτον τα Ζύγια, καί Μέτρα ολίγων τινών Πο

λιτειών καί 'Εμπορίων, ωσάν δια δοκιμήν, με σκοπον να εξα

κολούθηση δια άλλα 'Εμπόρια, όπου ημπορούν να έχουν άναφο-

ράν με τήν 'Ρούμελην εις άλλον καλλιώτερον τρόπον, ώς δηλο-

ποιεΐ ε'ις τήν Έπιστολήν του προς τους Άναγνώστας. Άλλα δεν 

φαίνεται πόθες να έτυπώθη το Δεύτερον Μέρος. Έστοχάσθηκα 

να ωφελήσω τους έντυγχάνοντας, δίδωντας τώρα εις φώς με 

τους εδικούς μου τύπους οσα περιέχει το προειρημένον Βιβλιάριον, 

καί προσθέτωντας εν συντομία είς ενα Δεύτερον Μέρος τα Ζύ

για, καί Μέτρα διαφόρων άλλων Πολιτειών καί 'Εμπορίων εις 

μέρος της αυτής 'Ρούμελης, καί μέρος όπου εχουσιν άναφοράν 
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καί ανταπόκριση με τήν 'Ρούμελην. Ή εϊδησες όπου περιέχονται 

εις τοΰτο το Δεύτερον Μέρος, όπου έπρόσθεσα, είναι συναγμέναις 

άπό ενα άξιώτατον βιβλίον τυπωμένον εν Λιβόρνω ε'ις Ίταλικήν 

φράσιν, τό όποιον κατά πλάτος διαλαμβάνει πολλά αξιόλογα περί 

τοιούτων, καί άλλων υποθέσεων, όπου όλαις άποβλέπουσιν εις 

τους Λογαριασμούς, καί εις την Έμπορίαν. Δεν ηθέλησα δια τό 

παρόν να εξαπλωθώ περισσότερον και παρακαλώ τους κατά 

τόπον πολυμαθεϊς Πραγματευτάς να μου σημειώσουν ταΐς με-

ταβολαΐς, ή εξήγησες περί Ζυγίων, καί Μέτρων, όπου ήθελαν 

ήσται άρμόδιαις, καί χρήσιμαις δια άλλην άκόλουθον εκδοσιν. 

Άνίσως καί δεχθήτε μέ φιλοφροσύνην καί εύχαρίστηοιν, 'Αγα

πητοί Άναγνώσται, καθώς ελπίζω, τοΰτο το μικρόν φιλοπόνημα, 

θέλετε μου δώσει σφοδράν παρακίνησιν να επιχειρισθώ άλλα 

μεγαλήτερα 'Εγχειρήματα προς ώφέλϊίαν σας. Έρρωσθε. 

7 

Πινακίδων άριθμητικόν, Βιέννη 1791 

Πινακίδιον Άριθμητικόν έν ω περιέχονται διάφοροι πίνακες, δια 
των οποίων δύναται πας τις μέ εύκολίαν να εΰρη Φλωρία, Ταλήρια κτλ. 
άπο το ενα έως 1000. πόσα κάμνουν ομοίως Δεκαεπτάρια και Έπτάρια 
άπο το ένα έως τα χίλια χέρια, πόσα κάμνουν. Καί πίνακες Διαφόρων, δια 
να ήξεύρη πόσον Διάφορον ανήκει τον χρόνον, μήνα, εβδομάδα, καί ήμέραν 
προς 6. 8. 10. 12. τα εκατόν. "Ετι δε καί διάφορα φλωρία καί ασημένια 
άσπρα της Ευρώπης πόσα Φιορίνια κάμνουν. Εν Βιένη της Άουστρίας, 
εκ της Τυπογραφίας Γεωργ. Βεντότη έν έτει 1791. 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝ. 

'Ιδού όπου σοι προσφέρω ενα βιβλιάριον άναγκαΐον καί χρή-

σιμον, εις τό οποίον ευρίσκεις μέ εύκολίαν διάφορα Φλωρία άπό 

τό ενα εως τα χίλια πόσον κάμνουν, ομοίως καί ασημένια άσπρα 

άπό το ενα εως τα 1000' προσέτι καί Δεκαεπτάρια, καί Έπτάρια 

άπό χέρι ενα εως τα χίλια, αν ήξεύρης να λογαριάζης, σε ελευ

θερώνει άπό τον κόπον να κάθεσαι κάθε στιγμήν να λογαριάζης, 
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καί αν δεν ήξεύρης, δεν αναγκάζεσαι να παρακάλεσης άλλον να 

λογαριάση δια λόγου σε, μάλιστα δταν έχης να πάρης άσπρα, 

εΐτε ημπορείς να σφάλλης. Εις το τέλος έχεις και πίνακας Δια

φόρων, άπο τους οποίους ημπορείς εύκολα να ήξεύρεις πόσον 

Διάφορον έχεις να πληρώνης ή να λαμβάνης άπο τα 1000, εως 

το Ινα, δια ενα χρόνον, ενα μήνα, μίαν εβδομάδα, και μίαν ήμέ-

ραν. προς 6. 8. 10. και 12. τα εκατόν. Οι πίνακες έγιναν μόνον 

δια άσπρα όπου πολιτεύωνται εδώ είς το βασίλειον, μάλιστα 

δσα πέρνει ή βασιλική Κάσσα' καί δια περισσοτέραν ώφέλειαν 

έσημειώθησαν εις το τέλος διάφορα άσπρα χρυσά και ασημένια 

όπου έχουν πέρασιν εις την Εύρώπην. 

ο ΤΥΠΟΓΡΆΦΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΤΟΤΗΣ. 

δ 

'Εμπορική οδηγία, Τεργέστη 1793 

'Εμπορική 'Οδηγία ήτοι ακριβής καί σαφέστατη διδασκαλία να κρατή 
τινάς τα κατάστιχα είς παρτίδαις διπλαϊς. Κοινώς τήν Σκριτούρα Ντόπια. 
Καί να κάμνη μέ εύκολίαν κά6ε Μπιλάντζιο Κατά τήν Μέθοδον των Ό λ -
λανδέζων. Τεργεστίω, Έν τή Τυπογραφία τοϋ Ιωάννου Μπατίστα Σπε-
ραϊνδίο, 1793. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΕΡΑΣΜΙΩΤΑΤΕ 

Μέ το Έγκύκλιον γράμμα όπου έδημοσίευσα : α' Μαρτίου 

1793. ύπεσχέθην να δείξω εις δσους καταγίνονται εις τήν Πρα-

γματείαν, μίαν μέθοδον σταθεράν, μίαν μέθοδον εύκολοκατάλη-

πτον, καί μετρίως σύντομον, δια της οποίας, να ήμπορη καθ' 

ένας μέ τάξιν έντελεστάτην να κράτη τά Κατάστιχα της Πραγμα

τείας. Κάθε συγγραφεύς άγαπα το έ'ργον του. "Οθεν ή τάξις 

όπου έστοχάσθηκα ώς έντελεστάτην, ημπορεί ε'ις άλλους έμπει

ρους της Τέχνης, να φανη εις μερικά έλλειπής, σκοτεινή δεν 

ελπίζω. 'Εγώ παρακαλώ τους 'Ομογενείς μου, να δεχθούν τήν 

προθυμίαν μου, καί να στοχασθοΰν αν έχρειάζετο κόπος, να 
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συναρμολόγηση τινάς ενα Βιβλίον τοιούτον. 'Εκείνοι όπου ή-

ξεύρουν την άληθινήν μέθοδον κάθε πραγματευτικής επιχειρήσεως, 

το ομολογώ, δεν χρειάζονται το έδικόν μου Βιβλίον. "Εγραψα 

λοιπόν δια τους αρχαρίους. Αυτός έστάθη δ κύριος σκοπός. "Ε

γραψα δεύτερον με τέλος, να ωφεληθούν και εκείνοι, οι όποιοι 

μ' δλον όπου ήδη άπο καιρόν καταγίνονται εις την πραγματείαν, 

δεν έφθασαν όμως να έχουν κανόνας στερεούς δια τάς επιχειρή

σεις των, και δια να αποφεύγουν τάς ζημίας, όπου ή ή άπατη 

των συνανταποκρινομενών τους (Corrispondenti) ή ή απροσεξία 

ή εδική τους, ημπορούν να τους προξενήσουν. 

Έμεταχειρίσθηκα λοιπόν εις την σύνθεσιν τούτου μου του 

Βιβλίου, οχι φράσιν νεοφανή, λέξεις δηλαδή και υφός λόγου, 

όπου να μην είναι συνηθισμένον, μεταξύ τών Πραγματευτών. 

Οι Σπουδαίοι θέλουν ευρη, ώς προς τό υφός, πολ.λά όπου περί 

του ύφους χρειάζονται διόρθωσιν, άλλ' ο'ι Πραγματευταί, οι 'Αρ

χάριοι ξαναλέγω, και εκείνοι όπου είναι ολίγον ειδήμονες, θέλουν 

ευρη εκείνο όπου ζητούν, δηλαδή, κανόνας στερεούς, και κα-

θαράν των Πραγμάτων έξήγησιν. Έπειδεί εις τοΰτομου τό βι-

βλίον, δια πράγματα είναι ό λόγος, Οχι δια υφός γλαφυρόν. Λέγω 

προς τούτοις, Οτι όσοι έκ του ημετέρου Γένους πραγματεύονται 

με 'Αλλογενείς, καταλαμβάνουν άπο συνήθειαν ευκολότερα, τήν 

λέξιν : Storno : Cambiale : Direzione : και τα έξης. Παρά 

τήν Ίσοδύναμον Έλληνικήν λέξιν : Περιτροπήν : Κολλυβιστικον 

σχεδάριον : διανοαή, ή επιστασία: τό πταίσιμον δεν εϊναι, οΰτε 

τής Ελληνικής γλώσσης, ούτε τής τέχνης τών Πραγματευτών. 

Είναι μόνον έργον τής συνήθειας. 

Δέξου, παρακαλώ, Ευμενώς, αν όχι άλλο, τον κόπον μου και 

τήν προθυμίαν. Και είμέν εΰρης λάθη Τύπου, ώς προς αριθμούς, 

ή καμμίαν άνωρθογραφίαν, στοχάσου, ότι άλλου 'Ανθρώπου εί

ναι ή τύπωσις, και άλλου 'Ανθρώπου εϊναι τό σύνθεμα. "Οθεν 

δια τάς παραδρομάς αού ενός μήν κρίνεις πταίστην τόν άλλον. 

Σου εύχομαι παρά θεού κάθε εύτυχίαν, και επιθυμώ τό Βι-

βλίον αυτό, αν ήσαι 'Αρχάριος, ή χορίς εΐδησιν τών θεμελείων 

τής Πραγματείας, να σου δώση αίτίαν να μάθης τήν τέχνην έντε-

Αεστα.χσ.. ^ρρωσο 

Ί.[ωάννης] Τ.[αμπίσκος] 
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9 

Θωμάς Δημητρίου, Σκριττονρα δόππια, Βιέννη 1794 

Ή Σκριττούρα Δόππια ήτοι ή τάξις των πραγματευτάδικων κατά
στιχων. Συντεθεΐσα εις τήν άπλην ήμων διάλεκτον παρά τοϋ Θωμδ Δημη
τρίου τοϋ Σιατιστέως. Έν Βιέννη της Άουστρίας 1794. Τύποις τοϋ Βαυο-
μεϊστέρου. 

Τοις εύνοικωτάτοις Συνδρωμηταίς της παρούσης Βίβλου, 

τήν των αγαθών παρά Θεού έπίτευξιν εύχομαι. 

Άνίσως εκ των ενεργημάτων διαγι,νώσκονται πάντοτε αί έμ

φυτοι των ανθρώπων προαιρέσεις, ευκόλως πας τις δύναται βέ

βαια συμπεράναι τήν έ'μφυτον υμών προς τα καλά κλίσιν, και 

φιλοκάγαθίαν όπου έχετε φιλογενέστατοι Συνδρομηταί της πα

ρούσης Βίβλου- είδότες γαρ το χρήσιμον ταύτης, άνεπτερώσατε 

κάμε δια της ευεργετικής υμών συνδρομής, εις το να αγωνισθώ 

προθυμότερον δια τήν έκδοσιν ταύτης- τήν οποίαν Βίβλον έχοντες 

τα άλλα των ευρωπαίων γένη εις τήν γλώσσάν των, ού μόνον 

ποιοϋσι μεθοδικώς τάς Πραγματείας των, άλλα καί κρισολογία 

τις καί ερις εντεύθεν δεν ακολουθεί, δια τήν εΰτακτον μέθοδον 

τών Κατάστιχων τ ω ν ως γνωστόν τοις ορθή κρίσει μετιοϋσι τήν 

χρήσιν τούτων ε'ιδέ τισιν απαρέσκει ή έκδοσις τής Βίβλου, ουδέν 

άπεικός" πολλάκις γαρ καί τα καλά, μή καλά υπό φθόνου πέ-

φανται κατά τον είπόντα, καί αϊ ακτίνες του ηλίου δυσχερείς 

καί δυσανάβλεπτοι τοις άμβλυώττουσι, καί το μέλι πικρον τοις 

πυρέττουσι φαίνεται- τούτοις μεν τήν ποτέ άνάνηψιν, καί γνώσιν 

τοϋ χρησίμου της Βίβλου εύχομαι- τή δέ υμετέρα εύμενεία συ-

σταίνω τήν ύπεράσπησιν ταύτης, καί ικετεύω όπως Ίλεω όμματι 

προβλέψητε αυτήν καί περιθάλποντες συστήσητε καί τοις άλ

λοις, δια το χρήσιμον αυτής- έμέ δέ τον πεπονηκότα δια τήν 

κοινήν τών πραγματευτών ώφέλειαν άξιώσαιτε τής υμών εύ

νοιας, ός καί μένω όλος 

τής υμετέρας φιλαγάθου προαιρέσεως δούλος 

Θωμάς Δημητρίου ό Σιατιστεύς. 
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Τφ ενγνώμονι, και ψιλοχρήστω ,Αναγνώσττ). 

Ού τοσούτον δια κέρδος, όσον δια την κοινήν ώφέλειαν των 

ομογενών μου άφοροΰσεν άεί ό σκοπός μου" διό ζήλω κινούμενος, 

έσύνΟεσα και τοϋτο μοι το τρίτον πόνημα, μη φειδόμενος εξόδων, 

ούτε κόπων υπέρογκων. Μα ήθελεν ε'ιπη τινας δτι ολίγοι μετα

χειρίζονται την σήμ,ερον την Σκιττοϋραν Δόππιαν, ως ασυνή

θιστος τοις περισσότεροις. 'Αληθώς ασυνήθιστος, επειδή ή δεν 

έπιμελοΰντο δια να τήν μάθουν, ή δεν ειχον τον τρόπον, μην 

έχοντες παρόμοιον βιβλίον εις τήν μητρικήν μας γλώσσαν τό, 

οτι δε είναι χρήσιμος εις κάθε Πραγματευτήν ή τάξις των Κα

τάστιχων, και ο'ι λογαριασμοί, τοΰτο βεβαιότατον, και άντιλο-

γίας ού χρήζει. Δια προτροπής λοιπόν πολλών φιλοχρήστων, 

και του καλοϋ εραστών, έξέδωκα εις τύπον και ταύτην, δπως 

προσφέρω κάγώ τω γένει μου το κατά δύναμίν μοι. Μα φευ του 

κόπου μου εϊπον, δταν πολλούς αμαθείς φλυαροϋντας ήκουσα 

λέγοντας, «ή Σκριττοΰρα Δόππια είναι εν όργανον, και μέσον δια 

να γελάση τινάς τους άλλους», ή σημαντικώτερον εΐπω, δια να 

βάνη τινάς μαρδάδες εις τους λογαριασμούς μέ έπιτήδειον τρό

πον οι τοιούτοι δεν ίξεύρουσιν ούτε τι όμιλοΰσιν, ούτε κρίσιν 

κάνουσιν εις το πράγμα. Ούχ ή επιστήμη κακή, άλλα το ύπο-

κείμενον, δηλαδή ό άνθρωπος" διότι πάν το καλόν μένει καλόν, 

όταν καί το ύποκείμενον αγαθόν ή μάχαιρα δεν είναι άφ' εαυ

τού της κακή, επειδή είναι αναγκαία, άλλ' ό κινών τήν μάχαι-

ραν προς το κακόν κακός. 

Ό κακός καί ψεύτης άνθρωπος ή ίξεύρει, ήτε δεν ίξεύρει, 

εκείνος άείποτε μένει ψεύστης' μα ήθελες εΐπη φίλτατέ μοι, οτι 

ό πονηρός καί ψεύστης ων, μ,ήν ίξεύρωντας τήν Σκριττοΰραν 

Δόππιαν, δεν ημπορεί να κάμη τήν ψευτιάν τοϋτο το ήκουσα 

καί άπα άλλους- πλην σοί αντιλέγω μέ αποδείξεις εμπράκτους, 

εις τάς οποίας ετυχον αυτόπτης. Ό ψεύστης άνθρωπος όταν 

θέλη να κάμη τήν ψευτιάν, καί άμ,αθής ων, πρώτον πολυπλλασιά-

ζει μέ τον νουν του κατά χίλιους τρόπους πώς να κάμη τήν ψευ

τιάν, καί έπειτα τήν βάνει καί εις έργον, ε'ις το τέλος δε άφ' ού 

δεν ήμπορή να τήν εύγάλη εις άκμήν, κάνει τον άμαθη, καί άχ-

μάκην λέγωντας «εγώ τήν τάξιν τών Κατάστιχων δεν ίξεύρω, 
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λογαριασμούς πολλούς δέν έμαθα, όθεν και δεν ίξεύρω κατά 

τίνα τρόπον να κάμω τον λογαριασμόν μου» αυτά τα ήκουσα 

άπα αμαθείς ψεύστας. 
"Ετεροι πάλιν λέγουσι, δεΐξόν μοι τον τρόπον πώς να κερ-

δήσω άσπρα, το πώς δε να κρατήσω τα κατάστιχα μου, αρκεί 

μοι και εν φύλλον χαρτιού- ιδού το κατάστιχόν μου εις το καλ

πάκι μου το φορώ- οι τοιούτοι οντες αυτοί αμαθείς, αγαπούν 

να είναι και ο'ι άλλοι ομοιοί τ ω ν πλην καί τους τοιούτους ϊδα, 

άφ' οδ εξαπλώθηκαν ολίγον με την πραγμάτειάν των, εϊτε εΐχον 

μέ τίνα διαφοράν εις την ληψοδοσίαν, έταράττοντο, έσυγχύζοντο 

τρέχοντες εις τους φίλους των, δια να τους δείξωσι πώς να κά

μουν τους λογαριασμούς τ ω ν οντες δμως κάκεΐνοι ως καί αυτοί 

αμαθείς, δεν ΐξευρον πώς να βοηθήση ό εις τον έτερον, τέλος 

πάντων έπρόσπεσαν πάλιν ε'ις τους μαθημένους, καί έδειξαν το 

είναι των, καί την κατάστασίν των εις άλλους- ιδού λοιπόν καί 

ο'ι τοιούτοι πάλιν την μάθησιν προσκυνοΰσιν. 

Εΐπέ μοι τέλος πάντων καί ένας άγελαδοβοσκος, νυν δε πρα-

γματευτής χρηματίσας, (δταν έκαμα το βιβλίον μέ τους λογα

ριασμούς, ήγουν το Χειραγωγος έ'μπειρος εις τα της Πραγματείας) 

«μέ τα βιβλία όπου κάνεις εσύ μας προξενείς ζημίαν διότι μαν-

θάνουσιν οι άπλοϊ τους λογαριασμούς, καί δέν ημπορώ έγώ να 

πωλήσω τάς πραγματείας μου καθώς θέλω» τούτο το βάρβαρον 

πρόβλημα τοΰ άγελαδοβοσκοϋ, άφίνω να το κρίνουσιν οι νουνεχείς. 

Καταφρονητέον λοιπόν τους τοιούτους, καί τους μισοκάλους. 

προς δε τους φιλοχρήστους λέγω, δτι το παρόν βιβλίον το έσύνθεσα 

εις πολλά απλούν υφός, κατά την θέλησιν τών πλειόνων, δια να 

καταλαμβάνη καθένας, χωρίς να ακολουθήσω τΰύς κανόνας, καί 

τήν σύνταξιν της γλώσσης μας' οι πεπαιδευμένοι χρείαν δέν ϊ-

χουσι να μάθουν άπο το Βιβλίον μου τήν τέχνην της γλώσσης 

άλλα τους τρόπους μόνον, καί τήν τάξιν της Σκριττούρας 

Δόππιας. Δια τάς παρτίδας δέ όπου ονομάζω πή μίαν παρ-

τίδαν, πη δέ λογαοιασμόν, το έκαμα επί τούτου, επειδή άλ

λοι μέν συνηθ'ιζουσι να γράφουσι παράδειγμ: χ: ή της Κάσ

σας Παρτίδα, άλλοι δέ ό της Κάσσας λογαριασμός' καί άλλοι 

ή τών Καμβιάλλων Παρτίς (ήτις καί Τράττων καί 'Ριμμέσσων 
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Παράς ονομάζεται.) και έτεροι, ό Τράττων και 'Ριμέσσων λογα

ριασμός- τούτο πα.ντελώς δεν βλάπτει, οποίαν όνομασίαν άγαπα 

καθείς, τοιαύτην ας δώση και εις την κάθε Παρτίδαν. Εις τάς 

ερμηνείας ομιλώ όλον με το δεύτερον πρόσωπον, τούτο το έστο-

χάσθην ωσάν να διδάσκω Γραμματικόν τίνα, όπου θέλει νά δι-

δαχθή την Σκριττούραν Δόππιαν" και δια καλλιωτέραν πληροφο-

ρίαν του τω διηγούμαι την ύπόθεσιν πρώτον πώς ήκολούθησε, και 

έπειτα πώς πρέπει να την άπεράση εις τα Κατάστιχα. 

Αί υποθέσεις εϊναι πολλά έκτεταμέναι, μ' όλον τούτο ή μία 

ως προς την άλλην διαφέρει. Σύ δε φίλτατέ μοι σπούδασον νά 

μάθης έκείνας όπου άνήκουσιν εις την πραγμάτειάν σου, έκείνας 

δε όπου δεν σοι χρησιμεύουν, άφησαί τας να τάς μεταχειρισθή 

άλλος, εις οποίον χρησιμεύουν ό πίναξ σε διδάσκει δια την κάθε 

ύπόθεσιν όπου επιθυμείς νά μάθης. 

Δια τάς μεγάλας συμπλοκάς όπου έκαμε εις τάς κατά μέρος 

Συντροφιάς, γίνωσκε αύται αί τέσσαρες κατά μέρος Συντροφίαι 

έγιναν εμπράκτως, διό και τάς έ'βαλα είς το Βιβλίον τα ε'ίδη τών 

πραγμ,ατειών δμως διαφέρουσιν. 

Ώ ς προείπον, ό σκοπός μου πάντοτε άπέβλεπεν είς την κοι-

νήν, και ουχί εις την κατά μέρος ώφέλειαν, δθεν και δεν έκρυψα 

ουδέν, άλλα μ,αλλον και τα ονόματα τών Γερμανών Πραγμα-

τευτών, ώς τω οντι ονομάζονται, και εις ποίον μέρος ευρίσκονται 

έγραψα, και την έπιθυμίαν πολλών έπλήρωσα' ήγουν πολλοί 

επιθυμούν νά μάθουν πώς αγοράζονται είς το Άμστερδάμ τα 

'Ρούχα άπο την φάβρικαν του "Ακερμαν φον Βόμμελ καί Τίών, 

δηλαδή τα Φιλιμένικα 'Ρούχα λοιπόν ού μόνον μίαν άληθεστάτην 

φαττούραν τών τοιούτων ρουχών έγραψα, άλλ' άκόμι καί τάς 

τιμάς όλων τών ρουχών αυτής τής φάβρικας, καί πώς ονομά

ζονται α'ι βαφαί των 'Ιταλικά καί ρωμαϊκά, ή τούρκικα έσημείωσα, 

ώς ϊίς τήν φαττούραν φύλλα 31. φαίνονται' είς τα όποια ημπορεί 

νά δώση έκαστος αναμφιβόλως πίστιν ωσαύτως καί α'ι περισ-

σότεραι τών λοιπών φαττούρων δια τήν Τουρκίαν είναι αληθείς, 

καί ουχί πλασταί. 

Τάς έτερογλώσσους λέξεις όπου θέλεις συναπαντήσει μέσα 

είς τό βιβλίον, ευρήσεις καί τήν έξήγησίν των είς το Λεξικόν τής 



108 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 

παρούσης Βίβλου- εις τινάς λέξεις δμως, μην έχοντες την καθ' 

αυτό κυριολεξίαν εις τήν γλώσσάν μας, εξηγώ την σημασίαν της 

λέξεως. "Οσα δε κάμε ώς άνθρωπον διέλαθον, ήθελε με συγγνοίη 

ό ευγνώμων αναγνώστης- μόνον γαρ τα τοΰ θεοΰ εντελή, τα 

δε τών ανθρώπων ελλιπή, και άπαρτισμοΰ χρήζοντα- ερρωσο. 

Έ ν ετει 1794 Μαΐου 30. εν Βιέννη της Άουστρίας. 

Θωμάς Δημητρίου ό Σιατιστεύς. 

10 

Θωμάς Δημητρίου, Χειραγωγος έμπειρος 
εις τα της πραγματείας, Βιέννη 1793 

Χειραγωγος Έμπειρος εις τα της πραγματείας, ήτοι Βιβλίον περιέ
χον όλους τους αναγκαίους λογαριασμούς της πραγματείας, όμοϋ και τα 
Ζυγία και Πίχας όλης της Ευρώπης. Νΰν πρώτον τύποις εκδωθέν, καί 
Εύμεθόδως συντεθεν εις τήν άπλήν ημών διάλεκτον, παρά τοϋ Κυρίου Θωμα 
Δημητρίου τοΰ Σιατιστέως. Έν Βιέννη της Άουστρίας. Τύποις τοϋ 
Βαουμαϊστέρου. 1793. 

ΤΩ, ΕΤΓΝΩΜΟΝΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΧΡΗΣΤΩ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ, 

Άγκαλά και άλλοι πολλοί συνέγραψαν βιβλία ικανά περί τής 

αριθμητικής τέχνης, είναι δμως τα τοιαύτα χρήσιμα, μόνον εις 

εκείνους όπου διδάσκονται τήν άριθμητικήν, καί οχι εις καθένα. 

Βιβλίον δε με λογαριασμούς εις τα τής πραγματείας, άκόμι εως 

τοΰ νΰν δεν εϊχομεν εις τήν γλώσσαν μας' το όποιον άφ' οδ πολ

λάκις, καί άπο πολλούς έζητήθη, έβάλθη πλέον καί εις πράξιν. 

Τοΰτο το βιβλίον, Χειραγωγος "Εμπειρος εις τα τής Πραγμα

τείας μετωνομασθέν, θέλει είναι χρήσιμον, καί άναγκαίον ε'ις 

καθένα, έξαιρέτως εις τους πραγματευτάς - διότι πολλάκις θέλει 

τους γένη ώς πρόχειρος Χειραγωγος εις κάθε τυχοΰσαν χρίίαν 

των, έχοντες το εις το μαγαζί των ή δια έ'ρευναν μονέδας τινός, 

ή δια τήν διαφοράν τών ζυγίων, καί πιχών δλης τής Ευρώπης 

σχεδόν ή τέλος πάντων δια μάθησιν τών νεωτέρων όπου έ'χουν 

εις τήν ύποταγήν τ ω ν οι όποιοι διδασκόμενοι ολίγον μόνον πα-
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ράτινος τάς αρχάς των λογαριασμών, ευκόλως έπειτα θέλουν 

προχωρέση μόνοι τους και εις τα λοιπά- διότι διδάσκει με κα

νόνας εις την άπλήν ημών διάλεκτον (προς εύχερεστέραν κατά-

ληψιν πάντων) ού μόνον τους διαφόρους τρόπους δλων τών Με

θόδων, αλλ' άκόμι και τάς Συναλλαγάς δλων τών Κυριωτέρων 

Πόλεων της Ευρώπης, μαζύ με τα Ζυγία και Πίχας το^ν τους 

λογαριασμούς τών καμβίων καθώς τώ οντι γίνονται' άρκεΐ πλέον 

εις καθένα να άναγνο'ίση τον Πίνακα, και θέλει ίδη τα ενεχόμενα 

ε'ις αυτό. 

Ευρισκόμενοι λοιπόν έ'ως του νυν έστερημένοι εις την γλώσ-

σαν μ,ας τοιούτου χρησίμου βιβλίου, δεν έλυπήθημεν κόπον, και 

έξοδα, έν δσω να ευρωμεν άνθρωπον εμπειρον εις τούτο. Έ τ ύ -

χομεν πλέον τον όμ,ογενήν μας κύριον Θωμαν Δημητρίου τον 

Σιατιστέα, δστις έχων την πράξιν καλώτατα είί τα τοιαύτα, 

έδειξε πάσαν έπιμέλειαν εις αυτό, και έγινε κατά την έπιθυμίαν 

μας. 

Τας διαφόρους ονομασίας τών μονέδο^ν μην ήμπορόντες να 

τάς περιγράψωμεν με 'Ρωμαϊκον χαρακτήρα, τάς έβάλαμεν με 

Ίταλικόν. 

Συσταίνομεν λοιπόν το παρόν πόνημα προς δλους τους έντι-

μωτάτους, και έχέφρονας πραγματευτάς οπού Ίξεύρουσι τα της 

Πραγματείας, και άπο τοιούτους λογαριασμούς εϊδησιν έχουν, 

δια να το διαυθεντεύωσιν άπο τους ζωΐλλους, και βασκάνους" διότι 

τοιούτοι ούτε έξέλιπον ποτέ, ούτε έκλείψωσιν άπο το γένος μας* 

είδέτι τον συγγραφέα έν τη ορθογραφία διέλαθεν, αίτούμεν συγ-

γνώμην αυτός διδάσκει δχι γραμματικής, άλλ' αριθμητικής τέ-

χνην ομοίως και δια τα παρωράματα του τύπου. "Ερρωσο. 

Μαρκίδες Πουλιού. 

10α 

Χειραγωγος έμπειρος της πραγματείας, ήτοι Βιβλίον, περιέχον, δλους 
τους αναγκαίους, σχεδόν, λογαριασμούς της Πραγματείας, όμοϋ και τα 
Ζυγία, και Πηχας, όλης, σχεδόν, της Ευρώπης. Εύμεθόδως μεν, συντεθέν, 
εις τήν καθομιλουμένην ημών Έλληνικήν Διάλεκτον ποτέ, παρά τοΰ κυ-
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ρίου Θωμα Δημητρίου τοΰ Σιατιστέως, Νυν 8έ, το δεύτερον, Μεθ' όσης 
πλείστης επιμελείας διορθωθέν, και τύποις έκδωθέν, προς εύχερεστέραν 
χρήσιν, τοΰ περικλεοΰς 'Ελληνικού ημών γένους, διά δαπάνης, τοϋ Τιμιό
τατου έν Πραγματευταϊς, κυρίου κυρίου Κωνσταντίνου Κουσκουρούλη, τοΰ 
έκ Λαρίσσης. Έ ν Βιέννη της Άουστρίας, και τύποις τοϋ Γεωργίου Βενδώ-
του. 1809. 

Τοις κλεινοίς και φιλοπραγματαίς Ελλήνων παισί, 

και κυρίοις όμογενέσι. 

Βλέπων μεν, ούκ άμελώς, προ πολλού (ώ κύριοι και φιλο-

πραγματευταί ομογενείς) οχι μόνον το χρήσιμον, καί, σχεδόν, 

άναγκαϊον, τοΰ παρόντος Χειραγωγοΰ, άλλα καί το σπάνιον, και 

όλως αύτοΰ δυσεύρετον, παρεκινήθην να το τυπώσω, καί το 

έτύπωσα, (ως όρατε) οίκείοις μου άναλώμασι' δια να το κάμω 

μέν, εύαπόκτητον, εις όσους, μ' Οχι όλίγην έπιθυμίαν τε κ' 

έπιμέλειαν το ζητούν μάλιστα δέ, εις εκείνους, παρ' ους καί 

μεγάλαις έλαβα, δια τοϋτο, ταϊς παρακίνησες. 

"Οθεν, δσοι άπο υμάς (ώ των καλών έρασταί) επιθυμείτε, 

την τούτου άπόκτησιν, (όπου, ώς είπα, σας είναι, σχεδόν, αναγ

καία) ιδού, όπου την έχετε, καί ευκολον, καί εύώνητον. 

'Ελπίζω δέ, να σας δουλεύσω, εντός ολίγου, καί εις άλλων 

τίνων ούκ άχρησίμων εκδόσεις, τοΰ Θεοΰ βοηθοΰντός μοι- αν 

ιδώ ότι ταχίστην την τούτου διανομήν, ώς έφίεμαι. Έρρωμένως 

καί εύδαιμόνως διαβιώοιτε, εις μακραίωνας. 

Ό Υμών ομογενής καί άμα φιλογενής. 

Κωνσταντίνος Κουσκουρούλης ό Λαρισσαϊος 

11 

'Ιωάννης 'Εμμανουήλ, Στοιχείων αριθμητικής δοκίμων, 
Βιέννη 1797 

Στοιχείων της αριθμητικής δοκίμιον. Ύπο 'Ιωάννου 'Εμμανουήλ τοϋ 
Καστοριανού. 1797. Έ ν Βιέννη αψ^ζ'. παρά Άντωνίω τφ Πίχλερ. 
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ΤΩ, ΑΝΑΠΝΩΣΚΟΝΤΙ 

Ή μεγάλη ωφέλεια, την οποίαν προξενεί ή 'Αριθμητική εις 

κάθε επάγγελμα και μάλιστα εις το των πραγματευτών, είναι 

πάντη αναντίρρητος, ως ή καθημερινή πείρα ίκανώς το έπιβε-

βαιοΐ" δια τοΰτο και ε'ις δλα εκείνα τα γένη, Οσα την σήμερον 

άνθοΰσιν, έπιμελήθησαν διάφοροι πεπαιδευμένοι να συγγράψουν 

θεμ,ελιωδώς αυτήν τήν έπιστήμην εν τη ιδία αυτών διαλέκτω. 

Το γένος μας μόνον ύστερεΐται τοιούτων αριθμητικών βιβλίων, 

τα όποια διδάσκωσι συστηματικώς και θεμελιωδώς αυτήν τήν 

έπιστήμην επειδή όσα βιβλία εχομεν περί αυτής, μας διδάσκουσι 

τήν Άριθμητικήν, ως επί το πλείστον, πρακτικώς μόνον, χωρίς 

να μας ειπούν τον άποχρώντα λόγον τών γενομένων. Βλέπων έ-νώ 

αυτήν τήν έ'λλειψιν τοιούτων αναγκαίων βιβλίων, και μή διστά-

ζων ποσώς εις το μέγα όφελος, το όποιον ήθελε λάβη το γένος 

μας άπό παρόμοια βιβλία, παρεκινήθην να συγγράψω εις τήν 

κοινήν ημών διάλεκτον αυτήν τήν Άριθμητικήν θεμελιωμένην εις 

γενικούς κανόνας και άληθεστάτας αποδείξεις, δια να είναι εις 

χρήσιν δλων τών φιλομαθών νέων του γένους μας, μάλιστα δε 

εκείνων, οι όποιοι καταγίνονται εις τήν πραγματείαν [ . . . ] . 

12 

Παναγιώτης Σπανόπονλλος, 'Αριθμητική εμπορική, 
Τεργέστη 1803 

'Αριθμητική 'Εμπορική Ή τ ο ι Βιβλίον περιέχον πολλούς, και διαφό
ρους λογαριασμούς, Μονέδας, και Άνταλλαγάς τών Κυριωτέρων πόλεοιν 
της Ευρώπης, νϋν πρώτον σχεδιασθέν προς ώφέλειαν τών νέων όπου μέλ-
λουσι να μεταχειρισθούν τα εμπορίκια, παρά Παναγιώτου Σπανοπούλλου 
του Πελοποννησίου. Τύποις δε εκδοθέν δαπάνη τοΰ ιδίου. Έ ν Τεργεστίω 
1803. Παρά τη Τυπογραφία Κοντζάτη. 

ΤΟΙΣ ΤΩ, ΠΑΡΟΝΤΙ ΕΝΤΕΤΞΟΜΕΝΟΙΣ ΠΟΝΗΜΑΤΙ ΧΑΙΡΕΙΝ. 

Οί Πάλαι μεν τήν Άριθμητικήν έγχαράξαντες σαφώς τε και 

μάλιστα έπιστημόνως άριστοι άνδρες, τοις μεταγενεστέροις μετο-
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χετεύεσθαι των έκείνοις πόνων διέδωκαν, προς αναπλήρωσαν της 

εν ταίς έπιστήμαις αυτών εφέσεως, τανΰν δε χρωμένων ώς επί 

πολύ ταύτη επί ταΐς ημών έμπορίαις, έ'δοξέ μοι δώρόν τι κοι-

vòv και επωφελές τοις φιλεμπόροις χαρίσασθαι τοΰτο δήμου το 

ποιημάτιον, όνομασθέν 'Αριθμητική 'Εμπορική φιλοπονία και 

σπουδή ένθέρμω συλλεξάμενος, καί εΐτις άπα ταύτης ονησις, 

χαρίσασθέ μοι τώ τών αγαθών χορηγώ τήν χάριν άναθείναι, 

εί'που δε πάλιν διορθώσεως δέηται άξιώ τοΰτο μή άπαξιώσητε, 

εδ είδότες, ώς ουκ άμισθον το εύποιεΐν, καν μή παραχρήμα της 

ευεργεσίας ή άντίδοσις φαίνεται, ερρωσθε οι άναγινώσκοντες. 

Παναγιώτης Σπανόπουλλος. 

13 

Δημήτριος Δάβαρης, Πρόχειρος αριθμητική, 
Βιέννη 1803 

Πρόχειρος 'Αριθμητική διδάσκουσα ακριβώς όλα τα ε'ίδη τοϋ λογα
ριασμού εν τε Άκεραίοις καί Κλασματικοϊς Άριθμοϊς μετά τών διαφόρων 
μεθόδων' ή προσετέθη Παράρτημα περί τών εις τήν έμπορίαν ανηκόντων 
λογαριασμών έρανισθεϊσα ύπο Δημητρίου Νικολάου τοϋ Δαρβάρεως τοϋ 
εκ Κλεισούρας της Μακεδονίας εις κοινήν χρησιν τών περί τήν σπουδήν 
καί έμπορίαν καταγινομένων, τύποις δε εκδοθείσα δαπάνη τών Κυρίων Αύ-
ταδέλφων Δαρβάρεων. Έ ν Βιέννη της Άουστρίας εν τη Ελληνική Τυ
πογραφία Γ. Βενδώτη. 1803. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗ, ΜΑΡΚΩ, ΚΑΙ ΠΕΤΡΩ 

τοις περιποθήτοις Άδελφοΐς έν Κυρίω χαίρειν. 

Δικαίως καί πάνυ ευλόγως άνατίθημι 'Τμΐν, περιπόθητοι 'Α

δελφοί, ταύτην τήν Βίβλον διότι Ύμεΐς έστάθητε αίτιοι καί να 

συντεθη αυτή καί να έκδοθή, επειδή δεν διελείπετε συνεχώς προ-

τρέπεντές με είς το να συνθέσω μίαν Πρόχειρον Άριθμητικήν 

προς διδασκαλίαν τών Πρωτόπειρων Νέων του ημετέρου Γέ

νους, φιλοτιμούμενοι ιδίοις άναλώμασι να έκδώσητε ταύτην είς 
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τύπον. Καί ού μόνον αίτιοι και πρόξενοι, άλλα και συνεργοί 

και συμβοηθοί του έργου γεγόνατε, επειδή ουκ ολίγον συν-

εβοηθήσατέ μοι παντοίαν υλην έπιχορηγοϋντες, και τα δυνατά 

συνεισφέροντες εις δλα, διαφερόντως δε εις τα περί των εις 

την έμπορίαν ανηκόντων λογαριασμών Κεφάλαια, εν οϊς εϊτι κα

λόν και χρήσιμον ευρίσκεται είρημένον εις ώφέλειαν τών περί 

την έμπορίαν καταγινομένων, Ύμΐν έχουσιν όλοι να εύχαρι-

στήσωσι- διότι χωρίς της παρ' 'Υμών βοηθείας καί συνεργίας 

έν τούτω τω μέρει βέβαια δεν ήθελε γένη ποτέ ή Βίβλος τοιαύτη, 

καθώς τώρα είναι. Άλλ' εϊναι καί άλλο αί'τιον, δια το οποίον 

προσφωνώ Ύμΐν τήν έν χερσί Βίβλον, τούτο δ' εστί να ευχαρι

στήσω τον πόθον της ψυχής μου' διότι προ πολλοΰ ήθελον έγώ 

να προσφέρω Ύμΐν μίαν Βίβλον ο'ικείαν καί πρέπουσαν, σημεΐον 

προφανές του εγκαρδίου μου προς Υμάς αδελφικού φίλτρου-

ποία δε άλλη Βίβλος εϊναι οίκειοτέρα καί πρεπωδεστέρα Ύμΐν 

τής παρούσης; επειδή αυτή είναι κρηπίς καί βάσις τής εμπορίας-

διότι ούχ ήττον χρήζει ή ο'ικία θεμελίου, ή ή εμπορία 'Αριθμητι

κής, χωρίς τής οποίας αδύνατον εϊναι ό Πραγματευτής να τε

λεσφόρηση ή νά προκόψη, άλλ' ανάγκη εϊναι να ζημιωθή ή να 

δυστυχήση. Καί ορθώς έχει καί ό κοινός λόγος-

Άλογαρίαστος πραγματευτής 

Καθάριος διακονιάρης. 

"Οθεν εϊμαι βέβαιος, δτι θέλετε δεχθή μετά χαράς ταύτη ν 

τήν ύπ' έμοΰ προσφερομένην Ύμΐν Βίβλον ού μόνον δια τοΰτο, 

δτι κατά τον του δικαίου λόγον Ύμΐν οφείλεται, καί δτι εϊναι 

οικεία καί πρέπουσα τη Υμετέρα καταστάσει, άλλα καί δια 

τοΰτο, δτι ηθέλησα ή παρούσα Βίβλος νά ήναι Υπόμνημα διη

νεκές τής αδελφικής αγάπης καί τιμής- διότι έγώ ουδέποτε θέ

λω παύσει αγαπών Υμάς καί τιμών, εως δτου ζώ καί αναπνέω 

τοΰτον τον αέρα, καί τον Θεον παρακαλών, ίνα ευλόγηση Υμάς 

παντοίοις άγαθοΐς, χαριζόμενος 'Τμΐν ζωήν πολυχρόνιον, καί 

διαφυλάττων 'Υμάς άπο πάσης εναντίας περιστάσεως. "Ερρωσθε. 

Ά π α Βιέννης 15. Μαρτίου 1803. 

8 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. 

Δεν έπεχειρίζομουν ποτέ να εκδώσω ταύτην τήν Πρόχειρον 

Άριθμητικήν, αν δεν ήμουν πεπληροφορημένος, δτι δεν εχομεν 

ακόμη μίαν καλήν Άριθμητικήν δια τήν διδασκαλίαν τών Νέων 

διότι αν και έξεδόθησάν τίνες 'Αριθμητικαί εις τήν καθ' ημάς 

κοινοτέραν Διάλεκτον, δμως ουδεμία εξ αυτών δεν είναι οικεία 

καί αρμόζουσα εις τήν νεολαίαν, επειδή άλλη μεν είναι σύντομος 

και ασαφής, άλλη δέ διεξοδική καί συγκεχυμένη, και άλλη πάλιν 

ατελής καί κολοβή" ώς δήλόν έστι πάσι τοις γινώσκουσι καί με-

τιοΰσιν αύτάς· άπα τάς οποίας δεν λαμβάνουσιν οί Νέοι τον καρ-

πόν, όπου έλπίζουσι. Καί αυτή ίσως εϊναι ή αιτία, δι' ην ή 'Α

ριθμητική παντάπασιν εις ημάς ολιγωρείται* διότι εις κανένα 

σχεδόν άπα τα παρ' ήμίν σωζόμενα Κοινά Σχολεία δεν παρα

δίδεται, όπου έπρεπε προ πάντων τών άλλων μαθημάτων να 

διδάσκηται ώς αναγκαιότερα καί χρησιμωτέρα εις τον άνθρώ-

πινον βίον* επειδή δια ταύτης γίνεται πάσα δοσοληψία μεταξύ 

τών ανθρώπων, καί προάγεται ή εμπορία, ήτις τα μέγιστα συμ

βάλλει εις τήν εύτυχίαν της πολιτικής κοινωνίας. 

Ή παρούσα Πρόχειρος 'Αριθμητική ελπίζω δτι θέλει ανα

πληρώσει αρκούντως ταύτην τήν ελλειψιν, καί θέλει χορηγήσει 

εις τους Νέους εκείνον τον καρπόν, όπου προσδοκώσιν άπ' αυ

τήν, ωσάν όπου είναι σαφής, εύληπτος, μεθοδική, καί πλήρης-

διότι πραγματεύεται ευκρινώς καί ακριβώς ού μόνον περί τών 

τεσσάρων Ειδών της 'Αριθμητικής εν τε Άκεραίοις καί Κλα

σματικούς Άριθμοϊς, άλλα καί περί πασών τών διαφόρων Με

θόδων αυτής, έξαιρέτως δε περί της πολυθρυλλήτου 'Αλυσιδωτής 

κοινώς καλούμενης Μεθόδου, ήτις εϊναι λίαν εύχρηστος εις τήν 

σύγκρισιν τών νομισμάτων, μέτρων, καί σταθμών, εάν ό λόγος 

αυτών ήναι άλλαχόθεν γνωστός ή δεδομένος- καί απλώς ειπείν 

εις δλους τους εμπορικούς λογαριασμούς, μάλιστα εις εκείνους 

τών Άλλαγίων είτουν Καμβίων, επειδή θαυμασίως συντέμνει τους 

τοιούτους λογαριασμούς, ο'ίτινες κατά τήν κοινήν Μέθοδον τών 

Τριών γίνονται παρά πλύ διεξοδικοί καί επίπονοι. 

'Εκείνο δμως ήθελα συμβουλεύσει εκαστον Άρχάριον να μήν 

υπερπηδά τάς πρώτας 'Αρχάς της 'Αριθμητικής- το όποιον οί 
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πλείστοι, ως εκ της πείρας γινώσκω, συνηθίζουν νά κάμνωσιν 

επειδή καθείς σχεδόν φαντάζεται, δτι ήξεύρει τα τέσσερα Εΐδη 

της 'Αριθμητικής' άλλα να ένδιατρίβη επιμελώς εις αύτάς, και 

να μην προχωρή περαιτέρω, εως δτου δεν τάς καταλάβη εντε

λώς, και τάς εντύπωση καλώς, και απόκτηση εξιν διότι αυτή 

ή δοκοϋσα διατριβή φέρει με θαυμαστήν ταχύτητα ε'ις τον προ-

κείμενον σκοπόν, ή δε βία το άνάπαλιν απάγει μακράν άπ' αυ

τόν και αν κάμη ούτω, όγλίγωρα θέλει 'ιδεί, δτι ή τοιαύτη ανα

βολή ε'ις το έξης διπλασίως θέλει τον άντιπληρώσει, και έν ταύτω 

θέλει τον πληροφορήσει, δτι δια τήν ήδη άποκτηθείσαν εξιν δεν 

έχει πλέον να χάση καιρόν, καί δτι τρία τέταρτα της 'Αριθμητικής 

είναι ψιλαί επαναλήψεις, δηλονότι χρήσεις καί προσαρμόσεις των 

πρώτων 'Αρχών εις διαφόρους υποθέσεις· δθεν καί Ε'ίδη, του

τέστιν Άρχαί καί Στοιχεία τής 'Αριθμητικής καλούνται. 

Δια να ήναι δε αυτή ή 'Αριθμητική Βίβλος ού μόνον εις τους 

σπουδάζοντας Νέους, άλλα καί εις τους περί τήν έμπορίαν κα-

ταγινομένους χρήσιμος, ταύτον ειπείν κοινωφελής, προσέθηκα έν 

τω τέλει εν Παράρτημα περί τών εις τήν έμπορίαν ανηκόντων 

λογαριασμών, διαφερόντως δε τών Άλλαγίων, ώφελιμωτάτων, 

'ίνα μή είπω, αναγκαιοτάτων όντων εις το ήμέτερον Γένος, τω 

όποίω μετά τήν έλεεινήν πτώσιν δεν εμεινεν άλλο, ειμή ή εμπο

ρία ως ιερά τις άγκυρα, έν ή έχει πάσας τάς ελπίδας. 'Αλλ' επειδή 

οι τών Άλλαγίων καί ξένων πραγματειών λογαριασμοί άπαιτοΰ-

σιν άναγκαίως τήν γνώσιν τών ξένων νομισμάτων, μέτρων, καί 

σταθμών, παρενέθηκα έναν Κατάλογον τών διαφόρων νομισμάτων 

καί συναλλαγμάτων τών επισημότερων εμπορικών πόλεων τής 

Ευρώπης, καί δύω Πίνακας, έναν τών Σταθμών, καί άλλον τών 

Μέτρων αυτών, δια τα όποια καί έκτάθη τούτο το Παράρτημα 

επί τοσούτον, οπού έξισώθη σχεδόν με τήν κυρίως Άριθμητικήν, 

καί ακολούθως ημπορεί αυτό να θεωρηθή ώς δεύτερον Μέρος αυτής. 

Μαθηματικά σημεία, τα όποια τοσούτον έκφοβίζουσι τους 

'Αρχαρίους, δέν έμεταχειρίσθην, ειμή έν ολίγοις μόνον, καί ταύτα 

συντομίας χάριν έπιμελήθην δε πανταχού δσον το δυνατόν τής 

σαφήνειας, φροντίζων τής ωφελείας τών Νέων διό έζήτησα όλους 

τους κανόνας ευκρινώς νά εξηγήσω, καί δι' ικανών παράδειγμα-
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των να διασαφήσω, ου μην άλλα προς περισσοτέραν διασάφησιν 

τών κανόνων, και μείζονα άσκησιν των Πρωτοπάρων προσέ-

θηκα καί άλλα πάμπολλα παραδείγματα πάνυ εύχρηστα εις τον 

κοινον βίον, τα όποια πιστεύω δτι θέλουσιν είσθαι ευπρόσδεκτα 

καί ε'ις τους δπωσοΰν ήσκημένους. 

Ταύτα μεν περί της Προχείρου ταύτης 'Αριθμητικής' ή καλή 

δε αποδοχή αυτής παρά τών 'Ομογενών, ή συγγνώμη τών ευ

γνωμόνων 'Αναγνωστών επί τοις ήμαρτημένοις, καί ή ωφέλεια, 

όπου ηθέλησα να κάμω, εσται ικανή ανταμοιβή εις έμέ, δστις 

εύχομαι να ήναι εις κοινήν χρήσιν τών διδασκόντων καί τών δι

δασκομένων. 

Έ ν Βιέννη τή 15. Μαρτίου 1803. 

Δημήτριος Νικολάου ό Δάρβαρις. 

14 

Δημήτριος Αάρβαρης, Έπιστολάριον, Βιέννη 1808 

Έπιστολάριον κοινωφελές εις χρησιν τών περί τήν σπουδήν καί έμπο-
ρίαν καταγινομένων νέων σχεδιασθέν υπό Δημητρίου Νικολάου τοϋ Δαρ-
βάρεως, καί τύποις εκδοθέν άναλώμασι τών Κυρίων Αύταδέλφων Δαρβά-
ρεων. Έ ν Βιέννη της Άουστρίας Έ ν τη τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτη. 
1808 [σ. I I I - V , VIII - Χ, 253-256] . 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 

Αϊ επιστολαί είναι δχι μόνον χρήσιμαι, άλλα καί ε'ις κάθε 

άνθρωπον άναγκαΐαι : διότι καθώς είναι άναγκαίον να έξεύρω-

μεν με άλλον δια στόματος να όμιλώμεν, ούτως είναι άναγκαίον 

να έξεύρωμεν καί εγγράφως να το κάμνωμεν, επειδή δεν έμπο-

ροΰμεν να ήμεθα πάντοτε όμοϋ μέ έναν άνθρωπον. Έκαστος, 

οποίας τάξεως ή καταστάσεως ήθελεν είσθαι, έρχεται εις ανάγ

κην, δπου πρέπει να γράφη. Συνέρχονται παρ. χάριν δύω ξένοι, 

κάμνουν φιλίαν αναμεταξύ των καί χωρίζονται* πώς έμποροΰν ούτοι 

να διαφυλάττωσι τον καλόν σύνδεσμον τής φιλίας των, εί μή δια 

γραμμάτων ; Άνεχώρησεν ό υιός άπο τον πατέρα' ό αδελφός άπο 
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τον άδελφόν του' πώς θέλει δείξει εκείνος το υίϊκόν του χρέος; 

πώς θέλει φανερώσει ούτος την άδελφικήν του άγάπην; 'Απέχει 

τίς άπο τον ήγαπημένον του φίλον, και θέλει να του ανακάλυψη 

τα κρυπτά της καρδίας, καί να τοΰ φανέρωση την χαράν ή την 

λύπην της ψυχής του- κάθηται, γράφει μίαν έπιστολήν, καί τοΰ 

αναγγέλλει άπο τα πέρατα της γης δλα, δ,τι είχε να τοΰ είπη 

δια στόματος εις την παρουσίαν του. "Εχει τίς να δηλοποιήση 

τω άλλω τί, ποτέ εις ξένον τόπον, το εκτελεί ευκόλως καί ταχέως 

διά της επιστολής, καί αν τους χωρίζωσιν ορη υψηλότατα, καί 

θάλασσα μακρά : διότι ή επιστολή καί δρη υπερβαίνει, καί θά

λασσαν διαπερά, καί πανταχοΰ γής διατρέχει έξαγγέλουσα τα τής 

ψυχής ημών κινήματα καί θελήματα. Πολλάκις δ,τι δεν τολ-

μώμεν δια στόματος να είπώμεν, το έγχαράττομεν εις το χαρ-

τίον. 'Εάν εχωμεν να ζητήσωμεν παρά τίνος μίαν χάριν, πα-

ρασταίνομεν την αΐτησίν μας εγγράφως πολύ χαριέστερον : διότι 

το χαρτίον υποφέρει καί εκείνο όπου ημείς δεν ήθέλαμεν το ειπεί 

εκ στόματος ή άπο έντροπήν ή άπο φόβον. "Επειτα εχομεν καί 

περισσότερον καιρόν δια να στοχασθώμεν το πράγμα, να το έκ-

φράσωμεν με χάριν, καί να το παραστήσωμεν με τάξιν. Πραγμα-

τευτής, τεχνίτης, βάναυσος έμποροΰν εύκολώτερον καί συντο-

μώτερον δια γραμμάτων να τελειόνωσι τάς υποθέσεις των καί 

δουλείας : διότι δπου δεν δύναται ή δεν θέλει τίς να ύπάγη, εκεί 

γράφει, καί λαμβάνει τέλος ή ύπόθεσίς του. Προσέτι την σή

μερον δεν πιστεύουσιν τόσον ο! άνθρωποι τα λεγόμενα, δσον 

τα γραφόμενα. Τώρα ζητούνται όμολογίαι, αποδείξεις, μαρτυ-

ρίαΐ" τώρα γράφονται διαθήκαι, συμφωνίαι καί συνθήκαι. "Οθεν 

καλόν ήτον να έξεύρη κάθε άνθρωπος, άρσεν καί θήλυ, χωρίς 

διαφοράν τής αξίας, τάξεως τε καί καταστάσεως να γράφη : 

διότι το γράψιμον, ή άνάγνωσις καί ό λογαριασμός είναι τρία 

πράγματα ώφελιμώτατα καί αναγκαιότατα εις καθ' ενα, καί συν-

τείνουσιν εις τον φωτισμον καί στολισμον ένας γένους. 

'Αλλ' δσον μεγαλειτέρα είναι ή χρεία καί ή ωφέλεια τών επι

στολών, καί δσον περισσότεραι καί άξιολογώτεραι υποθέσεις εκτε

λούνται εις τους καιρούς μας δι' αυτών, τόσον περισσότερον πρέ

πει να θαυμάζη τίς, πόσον αμελείται εις ημάς ή περί αυτών δι-
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δασκαλία : διότι βλέπομεν με άκραν λύπην της ψυχής μας πλή

θος μαθητών, οί οποίοι σπουδάζουσι τόσους χρόνους ε'ις τα σχο

λεία, καί δεν έξεύρουσιν ούτε μίαν άνεκτήν δεν λέγω άρεστήν 

ή γλαφυράν έπιστολήν να γράφωσι, δια του οποίου έπισύρωσιν 

έαυτοΐς πολλάκις μεν άδικον μέμψιν τής αγνοίας, πολλάκις δε 

οχι άδικον τής σχολαστικής λεπτολογίας. Αίτιον δε τής τόσης 

αμελείας δεν είναι βέβαια άλλο, ει μη ή ελλειψις μιας καλής ει

σαγωγής εις την έπιστολογραφίαν, δια τής οποίας ήθελον όδη-

γηθή οι μαθηταί να γράφωσι παντός εί'δους έπιστολάς Λς δλας 

τάς χρείας καί περιστάσεις τής ανθρωπινής ζωής. Δια να ανα

πληρώσω λοιπόν ταύτην τήν ελλειψιν, καί να οδηγήσω κατά το 

δυνατόν τους νέους μας ε'ις τήν έπιστολογραφίαν, έσχεδίασα το 

παρόν Έ π ι σ τ ο λ ά ρ ι ο . ν κ ο ι ν ω φ ε λ έ ς έπιγραφόμενον, 

το όποιον παραδίδει δλους τους αναγκαίους κανόνας περί τής 

συνθέσεως τών επιστολών, καί περιέχει παντός είδους έπιστο-

λάς αναγκαίας εις τον άνθρώπινον βίον[. . . ]. 
*** 

Δεν αρκεί δμως το Έπιστολάριον να διδάσκη μόνον πώς να 

γράφη τις έπιστολάς, άλλα πρέπει να εχη καί 'ικανά παραδείγμα

τα δι' άσκησιν τών νέων : διότι καθόλου να είπώμεν ή άνάγνω-

σις τών καλών επιστολών εϊναι το κάλλιστον μέσον εις Ινα νέον 

δια να γράφη καλάς έπιστολάς. 'Εάν έξεύρη αυτός τί έστιν επι

στολή, καί άναγινώσκη συχνά μετά προσοχής καλάς έπιστολάς, 

πλουτίζεται ή διάνοια του με ιδέας, στολίζεται ό νους του με 

ειδήσεις, αυξάνει ή προκοπή του, καί αν εχη σαφή ιδέα του 

πράγματος όπου έχει να γράψη, θέλει εισθαι βέβαια ικανός καί 

να σύνθεση μίαν καλήν έπιστολήν. Τούτο μας διδάσκει ή πείρα 

εις πολλούς ανθρώπους, οι όποιοι χωρίς τίνος οδηγίας χωριστής, 

μόνον δια τής μιμήσεως τών καλών επιστολών γράφουσι τόσον 

γλαφυράς έπιστολάς, ώς οι άριστοι επιστολογράφοι. 

Εις το πρώτον μέρος εκλεξα περισσότερον τοιαύτην υλην 

επιστολών, αϊ όποΐαι είναι συνήθεις εις τον κοινον βίον, καί λίαν 

ευκολαι εις τους σπουδάζοντας νέους δια να τάς μεταφράσωσιν 

εις το έλληνικόν μάλιστα δε παρενέθηκα ενίοτε καί άλλας κα

τωτέρας ύλης δια να τους κάμω ορεξιν ευθύς εις τους πρώτους 
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χρόνους να γράφωσιν άφόβως προς αλλήλους μικράς υποθέσεις : 

διότι εκ τούτων λαμβάνοντες άφορμήν εξεύρω βέβαια δτι θέλουν 

παρακινηθή να δηλοποιώσιν Ινας τω άλλω μικρά συμβεβηκότα 

όπου γίνονται εις τάς ημέρας μας" μετά ταΰτα δε να κοινολογώοι 

καί άλλας άξιολογωτέρας περιστάσεις της ανθρωπινής ζωής. 

Εις το δεύτερον έβαλα τόσα μόνον εμπορικά γράμματα, δσα 

ένόμιοα να ήναι απολύτως αναγκαία εις έναν άρχάριον πραγμα-

τευτήν. Έδύνομον βέβαια περισσότερα να προσθέσω καί ν' αυ

ξήσω τον αριθμόν αυτών, άλλα δεν ηθέλησα, ενα μεν δια να μή 

γένη ογκώδες το βιβλίον, καί αύξηση παρά πολύ ή τιμή του* 

άλλο δε δτι δύναται έκαστος δια της πράξεως να μάθη τα ελ

λείποντα, επειδή αύται αϊ υποθέσεις της εμπορίας του θέλουν 

τον οδηγήσει ε'ις τα τοιαύτα. 

Εις το τρίτον έπρόσθεσα εκείνα τα γράμματα, τα οποία 

εκτός τών κοινών καί εμπορικών επιστολών είναι εύχρηστα εις 

τον άνθρώπινον βίον. Ταΰτα δεν έδύνοντο να λείψωσιν εις τον 

παρόν Έπιστολάριον, επειδή είναι αναγκαία ε'ις κάθε άνθρωπον 

πάσης τάξεως καί καταστάσεως : διότι έκαστος πρέπει και ό-

φεί?^ει να έξεύρη πώς γράφεται μία διαθήκη, ή μία συμφωνία, 

ή άλλο τοιούτον γράμμα. "Επειτα ήθελον να ήναι αυτό οχι έλ-

/,ιπές καί κολοβόν, άλλ' δσον είναι δυνατόν πλήρες καί εντελές. 

'Επειδή δε εις τήν σύνθεσιν τούτου του κοινωφελούς Έ π ι -

στολαρίου είχον πάντοτε προ οφθαλμών περισσότερον το όφε

λος τών σπουδαζόντων νέων, έπιμελήθην κατά το δυνατόν να 

παραδώσω ακριβώς τους κανόνας, καθ' ους γίνονται παντός εί

δους γράμματα, δια να έμπορώσιν αυτοί ού μόνον τα παραδείγματα 

κατ' αυτούς να κρίνωσιν, άλλα καί άλλα νέα μόνοι να συνθέτωσιν. 

'Ελπίζω λοιπόν δτι δεν άφησα κανένα άπα δσα είναι αναγκαία, 

καί έβαλα τοιαύτα παραδείγματα, τα όποια ούχ ήττον ώφελοΰ-

σιν ή τέρπουσι τους νέους. 

Εις τήν ορθογραφίαν καί εις τήν σύνταξιν ήκολούθησα τους 

κανόνας, τους οποίους παρέδωκα εις τήν προ δύω χρόνων έκ-

δοθεΐσαν Άπλοελληνικήν μου Γραμματικήν. "Αν άρέσκη ή λέξις 

καί ή φράσις μου, το άφίνω ε'ις τους νουνεχείς άναγνώστας να 

κρίνωσιν. ' Ε γ ώ δε θέλω δεχθή μετ' ευγνωμοσύνης πάσαν είλι-
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κρινή καί απαθή κρίσιν, όστις εύχομαι έκ καρδίας να ήναι και 

τούτο το πόνημα μου, καθώς και τάλλα, δσα μέχρι του νυν έξέ-

δωκα, εις κοινήν του γένους ώφέλειαν ! 

Έ ν Βιέννη τη 1 'Οκτωβρίου 1808. 

Δημήτριος Νικολάου ό Δάρβαρις. 

*** 

ΜΕΡΟΣ Β'. 

Περιέχον εμπορικάς επιστολάς. 

ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ. 

Πάσα επιστήμη προϋποτίθησι κάποιας προϋπάρχουσας ειδή

σεις, αϊ όποϊαι εϊναι θεμέλιον, επάνω εις το οποίον πρέπει να 

έποικοδομήται δλον το κτίριον, δια να ήναι μόνιμον, στερεον και 

ώφέλιμον. Ούτως έχει και μέ την έμπορικήν έπιστήμην. Δεν 

αρκεί δ πραγματευτής να έξεύρη μόνον να συνθέτη μίαν γραφήν, 

ήτις έχει δλα τα συστατικά του καλού ύφους, άλλα πρέπει να 

εχη και τάς αναγκαίας ειδήσεις της εμπορίας, αί όποϊαι συμβάλ-

λουσιν εις την έκτέλεσιν και κυβέρνησιν τών εμπορικών του 

υποθέσεων. 

Προ πάντων οδν πρέπει να εχη καλήν εΐδησιν της 'Αριθμη

τικής ώς μιας επιστήμης, την οποίαν Ινας αρχάριος πραγμα

τευτής πρέπει να την μάθη ακριβώς και εντελώς, καθότι αυτή 

εξόχως τών άλλων ωφελειών, τάς οποίας χορηγεί εις αυτόν, 

συντρέχει πολύ εις το να κινή τήν διάνοιαν, να έξασκή τον νουν, 

καί να άνακαλύπτη κρυφάς αληθείας. "Οθεν συσταίνω εις κάθε 

νέον πραγματευτήν τήν εδικήν μου πρόχειρον Άριθμητικήν, ή 

οποία πραγματεύεται ακριβώς ού μόνον περί τών τεσσάρων ει

δών του λογαριασμού, άλλα καί περί πασών τών μεθόδων τών 

τριών δηλαδή τών πέντε, τών επτά, κ.τ.λ. καί μάλιστα περί της 

πολυθρυλλήτου αλυσιδωτής καλούμενης μεθόδου, καθώς και περί 

τών διαφόρων ειδών τών ξένων μονέδων, μέτρων καί ζυγίων 

τών οποίων ή εΐδησις είναι αναγκαιότατη εις αυτόν, διαφερόν-
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τως δε εις τα του καμβίου, δπου αν δεν έξεύρη αυτά και τα συναλ

λάγματα των επισημότερων εμπορικών πόλεων της Ευρώπης 

δεν έμπορεί ποτέ να κάμνη ασφαλώς και συμφερόντως τον λο-

γαριασμόν του. 

Δεύτερον συστατικον του πραγματευτοΰ είναι ή ε'ίδησις τών 

ξένων διαλέκτων, και μάλιστα της Γερμανικής, 'Ιταλικής και 

Γαλλικής. Αυτή ή ε'ίδησις τών ξένων γλωσσών είναι ενα κεφά-

λαιον, το όποιον αποδίδει πλουσιωτάτους τόκους, και χωριστά 

χορηγεί εις τον πραγματευτήν μεγαλωτάτας ωφελείας. Καλότυ

χος εκείνος ό νέος πραγματευτής, δστις μεταχειρίζεται τον ευ

τυχή καιρόν τής νεότητος, δπου ακόμη αί φροντίδες και αί βιω-

τικαί μέριμναι δεν τον ενοχλούν, δια να μάθη ξένας διαλέκτους, 

καί να βάλη το θεμέλιον τής μελλούσης του ευτυχίας : διότι 

ούτω θέλει εϊσθαι ικανός περισσότερον άπο κάθε άλλον να εΰρη 

πανταχού την κυβέρνησίν του. 

Ούχ ήττον αναγκαία εΐναι εις έναν πραγματευτήν και ή σπουδή 

τής Γεωγραφίας. Ό νέος, δστις άφιερόνει εαυτόν εις την έμπο-

ρίαν, καί θέλει δι' αυτής να θεμελίωση την εύτυχίαν του, πρέπει 

να φροντίζη δχι μόνον την πατρίδα του να γνωρίζη, άλλα καί 

άλλα μέρη καί τόπους τής γής. Ή φιλομάθεια του θέλει κινηθή 

έπειτα να γνωρίση τάς σχέσεις, τάς τάξεις, καί τάς συνήθειας 

τών διαφόρων εθνών καί την έμπορίαν αυτών, τα ποικίλα προϊ

όντα τής φύσεως καί τής τέχνης τών διαφόρων τόπων, καί αί 

μεγάλαι ώφέλειαι τής σπουδής καί τής επιμελείας του θέλουν 

συνοδεύσει μετά ταΰτα κάθε του κίνημα, καί θέλουν ανταμείψει 

πλουσίως τους κόπους του. 

Δεν είναι εδώ ό τόπος, ούτε μοί συγχωρεί ό σκοπός τούτου 

τοΰ βιβλίου να έκτανθώ πλατύτερον περί τούτου, καί να διαλάβω 

ακριβώς περί ενός έκαστου ε'ίδους τών μαθημάτων, τα όποια 

είναι αναγκαία εις κάθε πραγματευτήν να έξεύρη, έάν θέλη να 

ήναι άξιος τούτου τοϋ ονόματος. "Οθεν επιστρέφω ε'ις το προ-

κείμενον. 

Το άντικείμενον τών εμπορικών επιστολών είναι ή εμπορία, 

ή οποία δικαίως την σήμερον τιμάται κατ' άξίαν παρά πάσι τοις 
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έ'θνεσιν, επειδή διεγείρει την φιλοπονίαν των ανθρώπων, και αυ

ξάνει την εύτυχίαν αυτών. 

Το ΰφος, καθώς επί παντός είδους επιστολών, ούτω και επί 

τών εμπορικών είναι εκείνο, το όποιον συνεθίζεται εις τον κοι-

vòv βίον μεταξύ τών πεπαιδευμένων και αστείων ανθρώπων. Το 

μόνον προτέρημα τών εμπορικών επιστολών είναι ή ακριβής 

συντομία συνεζευγμένη με τήν σαφήνειαν, και με τήν γλαφυ

ρότητα. 

Πάσα όμως τέχνη καί επιστήμη έχει κάποιους τεχνικούς 

ορούς, ή κάποιας ιδιαιτέρας ξενοφανεΐς λέξεις καί εκφράσεις περί 

διαφόρων αντικειμένων, αϊ όποΐαι ελαβον δια της κοινής χρή

σεως τό πολιτικον δικαίωμα. Ό πολιτικός, ό φιλόσοφος, ό σπου

δαίος, καί ό τεχνίτης, ό οικονόμος καί ό βάναυσος έχουν μίαν 

χωριστήν γλώσσαν, καί ό πραγματευτής δεν κάμνει εδώ καμίαν 

έξαίρεσιν: διότι καί ή εμπορική επιστήμη έπήρεν άπο ξένας δια

λέκτους πολλάς λέξεις καί οικείας φράσεις εις ΐδιαιτέραν σημα-

σίαν, καί έκ τούτων έ'καμε μίαν χωριστήν γλώσσαν, τήν οποίαν 

πρέπει άναγκαίως να έξεύρη ένας αρχάριος πραγματευτής. 

Ή εμπορία είναι τόσον εκτεταμένη, μάλιστα δε εις τους 

καιρούς μας, δτι είναι αδύνατον να άνάγη τις δλας τάς πολυειδεϊς 

έμπορικάς έπιστολάς εις διωρισμένας τινάς τάξεις. "Οθεν θέ-

λομεν διαλάβει μόνον περί τών άξιολογωτέρων ειδών, καί κατά 

ταΰτα θέλομεν διαιρέσει καί τα κεφάλαια αυτών. 

15 

Νικόλαος Παπαδόπουλος, Έρμης ο κερδώος, ήτοι 
'Εμπορική εγκυκλοπαίδεια, Βενετία 1815-1817 

Έρμης ό Κερδφος ήτοι 'Εμπορική 'Εγκυκλοπαίδεια συγγραφεϊσα παρά 
Νικολάου Παπαδοπούλου δια προτροπής καί δαπάνης τοϋ έν Κωνσταντι-
νουπόλει τιμίου καί φιλογενοϋς 'Εμπορικού Συστήματος τών 'Ελλήνων μεγα
λεμπόρων προς χρήσιν καί ώφέλειαν αυτών καί τών απανταχού ομογενών. 
'Επιστασία καί διορθώσει Σ.[πυρίδωνος] Β.[λαντή] Έ ν Βενετία. Παρά 
Νικολάω Γλυκεϊ τώ έξ 'Ιωαννίνων, [τ. Α' 1815, τ. Β' 1815, τ. Γ' 1816, 
τ. Δ' 1817]. 
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15α 

Έρμης ό κερδφος ήτοι 'Εμπορική εγκυκλοπαίδεια, τ. Α', σ.γ' - ιζ'. 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α 

Τί άρα είναι εκείνο, ώ φίλτατόν μοι Πανελλήνιον, το θεόσ-

δοτον αΐτιον, το όποιον κατά τους έσχατους τούτους χρόνους, 

με θαυμασίαν δραστηριότηρα άνεψύχωσε τους απανταχού "Ελ

ληνας, καί άνεζωπύρησε τον φύσει έναποκείμενον εις τάς Έ λ -

ληνικάς τωόντι καρδίας σπινθήρα, καί διήγειρε την προς τα καλά 

καί ένδοξα των ομογενών όρμήν; Ποιον είναι το μέσον, το ό

ποιον ή θεία Πρόνοια μετεχειρίσθη δια να άνεγείρη το Γένος, 

προσκαλούσα τάς Μούσας εις τον πάτριον αυτών Ελικώνα, καί 

άποδεικνύουσα την Ελλάδα άξ'ιαν δια να άναλάβη, καν όπωσοϋν, 

την άρχαίαν δόξαν μεταξύ τών έπαγγελλομένων την Φιλοσοφίαν 

καί τάς ελευθέρας Τέχνας 'Εθνών, εν ώ έλεεινώς αΰτη κατάκειται 

δεδουλωμένη, απροστάτευτος άπα άρχοντας, καί ηγεμόνας, καί 

χηρεύουσα άπο προνόμια, καί εισοδήματα Στοών, 'Ακαδημιών, 

Λυκείων, Περιπάτων, καί δσα τοιαύτα κοινωφελή Διδακτήρια 

έφώτιζον, καί έδόξαζον πάλαι ποτέ την φιλτάτην μας ταύτην 

Πατρίδα; Αυτά τα πράγματα μας πληροφοροΰσιν, δτι είναι το 

Έμπόριον. 

Τούτο, το τίμιον, καί ελεύθερον επάγγελμα έπιχειρισθέντες 

απλώς δια να κερδήσωμεν, να άπαντήσωμεν τάς χρείας μας, 

καί πλουτήσαντες να καλοζήσωμεν, μας ήνάγκασε να λάβωμεν 

κοινωνίαν με τα δια τών Προγόνων μας φωτισθέντα Ευρωπαϊκά 

"Εθνη, να μάθωμεν τάς γλώσσας, καί διαλέκτους αυτών, να 

πλησιάσωμεν, καί κατά το δυνατόν να έμφιλοχωρήσωμεν εις τάς 

ιδίας των 'Ακαδημίας, καί Σχολεία, ή ημείς, ή υπότροφοι νέοι 

ομογενείς, να τους μιμηθώμεν, καί να ένθυμηθώμεν, δτι ως αλη

θείς "Ελληνες, καί γνήσιοι απόγονοι τών εύκλεών εκείνων Προ-

πατόρων μας, είναι άπρεπέστατον να μείνωμεν αμαθείς εις τα 

καλά καί ανάγωγοι. 

"Οθεν μετά το ήμισυ της παρελθούσης Έκατονταετηρίδος 
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(δτε με δίκαιον λόγον πρέπει να καταμετρηθή ή Ε π ο χ ή της 

Ελλαδικής Αναγεννήσεως) πλήθη νέων Ελλήνων προσδραμόν-

τες εις Ίταλικάς, Γερμανικάς, και Γαλλικάς 'Ακαδημίας, και 

διδαχθέντες, οι μεν επέστρεψαν εις την ιδίαν πατρίδα διδάσκον

τες τα τέκνα της, οι δε και μακράν άποδημουντες έφρόντισαν, 

και φροντίζουν δια την άνόρθωσιν του Γένους, συγγράφοντες 

δσα χρήσιμα, και συντείνοντα εις τούτον τον άξιέπαινον σκοπόν 

των, και δια των εύδοκιμησάντων εις πλοΰτον εμπόρων συμβοη-

θούμενοι, έκδίδουσιν εις το κοινον του Γένους τα επωφελέστατα 

συγγράμματα των. 

"Αλλοι δε εκ των εύδοκιμησάντων εις το έμπόριον, μεταχει-

ριζόμενοι ως καλοί οικονόμοι το παρά τοΰ πλουσιοδώρου Θεοΰ 

έμπιστευθεν αύτοίς τάλαντον εις άνέγερσιν, καί προικισμον Σχο

λείων της πατρίδος, καί τροφοδοσίας ενδεών μαθητών, αναγρά

φονται δικαίως εις τον χρυσοΰν Κατάλογον τών Ευεργετών της 

Ελλάδος. Οι Καραϊωάνναι, οι Μαροΰτζαι, οι Ζωσιμάδαι, οι 

Καπλάναι, οι Κυδωνιεϊς, οι Χίο ι, οί Σμυρναίοι, καί τόσοι άλλοι, 

δσοι συνέδραμον, καί συντρέχουσιν εις τον φωτισμον της Ε λ λ ά 

δος, δλοι ήσαν, καί είναι "Εμποροι. 

"Εκτοτε, καί δια τών τοιούτων καί ή άρμονικωτάτη μας 

γλώσσα έκαλλωπίσθη, καί με παντοία βιβλία έπλουτίσθη, καί 

οί νέοι Έλληνες ευγενώς καί εύαγώγως εις έπιστήμας, καί ξένας 

γλώσσας μαθητεύονται, καί άπειρα καλά άπεκτήσαμεν. "Εκτοτε 

το Γένος μας διακρίνεται παρά τών φωτισμένων 'Εθνών (αν δεν 

τυφλώττη, ή εθελοκακή γλωσσαλγών ανάξιος τις περιηγητής έξ 

αυτών) άπο τους συνδούλους μας* έκτοτε εχομεν άξιους ομογε

νείς μας δεφένσορας, καί ύπερασπιστάς κατά τών θελόντων ήμας 

έξουθενήσαι ή εις το πανσέβαστον καί όρθοδοξότατον Δόγμα, ή 

ε'ις την κομψότητα της Γλώσσης, ή εις τα ήθη, καί εθιμά μας* 

έκτοτε καί ή θαυμασιοσύνθετος της ορθοδόξου 'Εκκλησίας μας 

'Ιεραρχία συναριθμεΐ εις τήν σεβασμιωτάτην αυτής Σύνοδον, 

μέλη πολλά παντομαθώς πεπαιδευμένα, καί ή αρχοντική όμή-

γυρις εύμαθή καί πολύγλωσσα" καί δια να εϊπω συντόμως έκτοτε, 

άφ' ου δηλαδή το Έμπόριον εγινεν έργον τών ομογενών μας, 

δλον το Γένος ανατρέχει με γηγαντιαϊα βήματα εις τήν προκοπήν 
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καί πολυμάθειαν, και γίνεται, άξιον να συναριθμηθή μέ τα λοιπά 

εξευγενισμένα "Εθνη, απολαμβάνοντες άπο μόνον το Έμπόριον 

εκείνα τα μέσα, και τρόπους, τους οποίους τα ρηθέντα εύποροΰσι 

κατά παντοία αΐτια. 

"Αδικον λοιπόν είναι, άφ' οδ δια του 'Εμπορίου οί Γραμμα

τικοί, οί 'Ιστορικοί, οί Φιλόλογοι, οί Λογικευόμενοι, οί Μαθη

ματικοί, οί Φυσικοί, οί Μεταφυσικοί, οί Χυμικοί, και οί 'Αστρο

νόμοι, άπήλαυσαν, καί έχουν ε'ις την γλώσσάν μας παντοειδή 

βιβλία προς φωτισμον καί όδηγίαν τ ω ν το Έμπόριον αυτό, το 

αίτιον δηλαδή τών τοσούτων καί τοιούτων μας καλών να ύστε-

ρήται μεθοδικοί) βιβλίου προς όδηγίαν τών εμπόρων, καί να 

προστρέχη εις τα αλλόγλωσσα, δια να διευθέτηση τάς επιχει

ρήσεις, καί λογαριασμούς του. 

Μη υποφέρων τήν τοιαύτην άδικίαν, καί γνωρίζων άπ' έμαυ-

τοΰ τήν ανάγκην τών ομογενών μου εμπόρων εις το να έ'χουν εις 

τήν γλώσσάν μας μεθοδικον βιβλίον, έμπεριέχον καί διδάσκον 

δσα πρέπει να ίξεύρη οποίος εμπορεύεται' μάλιστα δε παρακι

νούμενος καί έμψυχούμενος άπο πολλούς εγκρίτους, καί φιλογε-

νεϊς συνάδελφους τούτου του εμπορικού τών ομογενών Συστή

ματος, οί όποιοι μέ ευγενή, καί γενναίαν προαίρεσιν σχεδόν μέ 

έβίασαν, απεφάσισα να δοκιμάσω αν ημπορώ να συγγράψω τοιούτο 

βιβλίον, κλεπτών έμαυτον άπο τάς καθημερινάς μου έμπορικάς 

ενασχολήσεις, καί άφιερώνωντας τάς ολίγας στιγμάς της ανα

παύσεως μου εις ώφέλειαν τών ομογενών μου συνεμπόρων. 

Σας βεβαιώ, ώ 'Ομογενείς, δτι το επιχείρημα μου τούτο 

είναι τολμηρότατον, παραβαλλόμενον μέ τάς ολίγας μου δυνάμεις 

τάς αναγκαίας μου πολλάς ενασχολήσεις' τήν έλλειψιν πολλών 

βιβλίων, τα όποια εις τάς πλούσιας της Ευρώπης Βιβλιοθήκας 

ευρισκόμενα, μόνον αν συμπαρέζων έκεΐ, ήθελον μοί εύκολύνη 

το έ'ργον, καί κάμποσα άλλα εμπόδια, καί δυσκολίας, μάλιστα 

άφ' ού έφιλοτιμήθην να μή μεταφράσω κάνέν εφ' δσα 'Ιταλικά, 

καί Γαλλικά τοιαύτα βιβλία εΐδον εως τώρα, επειδή τα στοχά

ζομαι ως ελλιπή καθ' έαυτά, άλλα χρήσιμα μόνον εις το να συν-

ερανισθώ τήν άναγκαίαν υλην, καί νά απαρτίσω τό, συν Θεώ, 

έπιχειρούμενον τούτο βιβλίον. 
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Ή τόλμη μου, το ομολογώ, εϊναι μεγάλη- άλλα καλή τύχη 

είμαι και "Ελλην, και έμπορικώς άνατεθραμμένος, ήτοι καί φύσει, 

καί έπιτηδεύματι μεγαλόκαρδος, καί επιχειρηματίας, καί ελπί

ζω να δυνηθώ να υπερπηδήσω δλας τάς δυσκολίας, καί να ωφε

λήσω, καί ευχαριστήσω τους ε'ιρημένους παρακινητάς, καί φιλό

τιμους Συνδρομητάς μου, εργαζόμενος υπό τάμμάτιά των, καί 

άκούων τας επικρίσεις τών είδημονεστέρων των, προ τοΰ να 

τυπωθη το βιβλίον. Δια δε την έπίκρισιν τών λοιπών ανθρώπων 

ούτε φροντίζω, προσκαλών αυτούς να συγγράψουν εις τοιαύτην 

υλην καλήτερα, αν ημπορούν είδε μή, ας σιωπούν, καί αυτή ας 

ήναι προς τούτους ή μόνη μου απολογία. 

Επειδή δε δια να γένη πλήρες καί ανελλιπές το Σύγγραμμα 

κατά τον προτεθέντα σκοπόν μου, πρέπει να έμπεριέχη δσα ανή

κουν ε'ις το έμπόριον της υδρογείου μας δλης Σφαίρας* ήτοι έμπο-

ρικάς πόλεις, λιμένας, προϊόντα φυσικά, καί τεχνητά, μέτρα, 

ζυγία, νομίσματα, τα κεφαλαιωδέστερα τών συναλλαγματικών 

εθίμων, καί νόμων, ναυπηγίαν, και ναυπλοΐαν έκαστης 'Επικρα

τείας, τρόπους αριθμητικούς, καί κατάστρωσιν εντελών διπλών 

κατάστιχων, καί δσα τοιαύτα άποκαθιστώσι τον αληθώς εμπο-

ρον, όδηγούμενον δχι μόνον άπο τήν τυφλήν τύχην, άλλα καί άπα 

τον Έρμήν τον μετά λόγου Κερδώον, ενέκρινα τήν άκόλουθον 

μέθοδον. 

ΜΕΘΟΔΟΣ TOT ΣΤΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 

Δια να προγυμνασθή ό αναγνώστης εις τήν θεωρίαν του 

Εμπορίου, να πληροφορηθη δτι είναι επιτήδευμα άναγκαΐον εις 

τον άνθρώπινον βίον, καί άρμόζον ε'ις ανθρώπους ελευθέρους, καί 

ευγενώς άνατεθραμμένους, καί να καταλάβη τήν αρχήν καί πρό-

οδον αύτοϋ άπο της γνωστής αρχαιότητος εως της σήμερον συνο-

πτικώς, καί κατά "Εθνος, εξετέθη κατ' αρχάς εις είδος Προδια-

τριβών ή εμπορική σπουδή, εις τήν οποίαν διαγράφονται δλα 

τα ανωτέρω, διηρημένα εις Κεφάλαια, καί θέλουν χρησιμεύσει 

εις μελέτην εκείνων άπο τους εμπόρους, οι όποιοι άγαπώσι να 

αποκτήσουν καί μεθοδικήν θεωρίαν τοΰ επαγγέλματος των. Έπο-
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μένως ακολουθεί το καθ' αυτό Σύγγραμμα, διαιρούμενον κατά 

την υλην εις τρία ταΰτα τα Λεξικά. 

Α'. Λεξικον της ύλης του 'Εμπορίου, δηλαδή έμπεριέχον κατά 

λέξιν δλα τα προϊόντα άπο τα τρία Βασίλεια της Φύσεως- ή 

Ά π λ α , ώς βαμβάκι, καννάβι, λινάρι, καπνούς, πιπέρι, κιννάμω-

μον (κανέλλα) αδάμαντας, και λοιπά πετράδια, χρυσον, άργυρον 

σίδηρον, μαλλία. δέρματα, άλειμμα, βούτυρον, κ.τ.λ. ή Τεχνητά, 

ώς πανία, νήμα, ροΰχα, συρίτια, βαναυσουργήματα, και τα πα

ρόμοια. 

Εις αυτό ό έμπορος ευρίσκει δλον το ύποκείμενον του επι

τηδεύματος του, που γίνεται, ή κατασκευάζεται, και ποίον εί

ναι το καλόν εις το εϊδός του, δια να μή άπαταται άπο τον π ω -

λητήν, και να μή λαμβάνη άλλο άντ' άλλου με ζημίαν του, και 

δια να Ίξεύρη άπο που κατ' αρχάς πηγάζει, δια να ήμπορή αν 

ήναι δυνατόν να το άγοράζη άπο τα πρώτα χέρια, καί να το έ'χη 

εύθυνώτερον. 

Β'. Το Γεωγραφικον έμπορικόν Λεξικόν, ήτοι τοϋ τόπου, 

καί τών μερών: δια του όποιου διδάσκεται ό έμπορος τάς πό

λεις, με τήν γεωγραφικήν αυτών θέσιν, καί αριθμόν, καί έπιτη-

δειότητα τών κατοίκων αυτών, τους λιμένας, τάς θάλασσας, τάς 

οδούς, τα ζυγία, τα μέτρα, τα νομίσματα, καί τα έθιμα εις τάς 

συναλλαγάς έκαστου τόπου. 

"Οτι δε τοΰτο είναι άναγκαιότατον, εις δλους είναι φανε-

ρώτατον διότι με τήν όδηγίαν αύτοϋ θέλει γνωρίζη πόσον απέ

χει ή μία άπο τήν άλλην πόλιν, καί ό ένας άπο τον άλλον λιμένα' 

ποίας συνήθειας εις τάς πωλήσεις, αγοράς, καί πληρωμάς έχει 

έκαστος τόπος, καί άπο ποίον δρόμον ημπορεί να φέρη, ή να 

στείλη εύκολώτερα, καί εύθυνώτερα τάς πραγματείας του, καί 

τόσα άλλα, δια τα όποια πολλάκις απορεί, ή τα μανθάνει κατά 

λάθος, με ζημίαν του. 

Γ'. Λεξικον τών εμπορικών τρόπων καί κανόνων δπου θέλει 

διδαχθή τά περί λογαριασμών, κατάστιχων, συμφωνητικών, ομο

λογιών, αβαριών, παραιτήσεων, ασφαλειών, συναλλαγμάτων, κ.τ.λ. 

καί τους νόμους, συνήθειας, καί κανόνας, οί όποιοι έ'χουσι κΰρος 

καί ίσχύν εις τήν διεύθυνσιν καί άπόφασιν εις αυτά. 
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"Οτι δε τοΰτο είναι χρησιμώτατον, το γνωρίζει και δ παρα

μικρός έμπορος, δταν συλλογισθη, δτι δταν συμπέση να λάβη 

πραγματείας με καράβι, το όποιον εκαμεν άβαρίαν, και εχη, ή 

δεν εχη κινδυνασφαλισμένον το πράγμα του* δταν σύμφωνη συ-

σταίνων συντροφίαν, δταν διαφέρηται δια καταμαρτυρικόν συναλ

λαγματικού γραμματίου (καμβιάλας) και τόσα άλλα τοιαύτα, εις 

τα όποια πρέπει να τον όδηγήση ό νόμος, (τον όποιον θέλει εορη 

ενταύθα) δια να μή σφάλλη προσωρινά δι' άμάθειαν, ή λάθος, 

και χάνη παντοτεινά το έδικόν του, καθώς πολλοί το παθαίνουν 

δια αυτά τα αΐτια. 

'Εδώ άναγινώσκων τήν Λέξιν Καταμαρτυρία (Προτέστον) θέ

λει μάθη πότε, και πώς πρέπει να τήν κάμνη. Και τήν, 'Αβαρία, 

θέλει διδαχθή τί πρέπει να πράξη* καθώς και εις τήν 'Ασφάλεια, 

παραίτησιν, άφεσιν (Cessione) και τάς λοιπάς. 'Εδώ μανθάνει 

τα χρέη της επιστολικής ανταποκρίσεως, καί των παραγγελιών 

(κομμισιόνων) και τών έπιτροπιών καί ενεργών κατά τα γε-

γραμμένα, δεν σφάλλει, το όποιον θέλει να ε'ίπη, δεν ζημιοϋται-

και τοΰτο είναι ό σκοπός του Βιβλίου. 

"Ολοι δσοι συνέγραψαν περί της εμπορικής ταύτης ύλης, καί 

υποθέσεως ε'ις τα Ευρωπαϊκά "Εθνη, έπροτίμησαν τήν άναλυ-

τικήν ταύτην μέθοδον Λεξικογραφικώς, δια το ώφελιμώτερον, καί 

προχειρότερον είς καθ' Ινα, οπόταν θελήση ή άρθρον πραγμα

τείας, ή πόλιν τινά, ή νόμον, ή συνήθειαν να ζητήση· δια τοΰτο 

καί εγώ ήκολούθησα, τό αυτό παράδειγμα, το όποιον μοί έφερε 

πολλάς δυσκολίας, επειδή πρώτος εχρειάσθην να κατατάξω εις 

τό έδικόν μας Άλφάβητον τοσαύτας λέξεις. Άλλα πόσους κό

πους δεν πρέπει να θυσιάση τινάς δια να ώφελήση τό Γένος του; 

Ή διδακτική μέθοδος ήθελεν είναι εύκολωτέρα, καί τερπνό

τερα, μάλιστα δείχνει καί πολυμάθειαν είς τόν Συγγραφέα, δταν 

προχωρή άπα τα γένη εις τα είδη, καί εκ τούτων είς τα άτομα" 

άλλα τότε λείπει παντελώς το πρόχειρον είς τό να ευρη ό έμπο

ρος το ζητούμενον καί τό βιβλίον ήθελεν ήναι έπιδεικτικόν δια 

τόν συγγραφέα, άλλ' ολίγον ώφέλιμον δια τόν άναγνώστην, προς 

τήν μαθήτευσιν τοΰ οποίου είναι χρέος να άποβλέπη δ συγγρα-
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φεύς. Άλλα ταΰτα μεν περί της μεθόδου, την οποίαν άκολουθή-

σας δεν ελπίζω να ευρω τινά άντιλέγοντα, ή κατήγορον. 

ΤΦΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ. 

Περί δε της λέξεως, καί των φράσεων εις ταύτην μας την 

καθομιλουμένην γλώσσαν, ύποπτεύω δτι θέλει ευρεθούν τινές να 

δυσαρεστηθούν. Άλλα τους παρακαλώ, προ τοΰ να με κατακρί

νουν, να στοχασθοΰν δτι είμαι, καθώς προεΐπον, δχι απλώς συγ

γραφεύς άφροντις, καί έργον μόνον έχων το βιβλίον τοΰτο" άλλα 

περικυκλωμένος άπα πολλάς άλλας αναγκαίας ενασχολήσεις τοΰ 

επαγγέλματος μου, καί βυθισμένος εις μυρίας φροντίδας, αϊ ό

ποια ι δεν μοί δίδουν τον άρκετον καιρόν δια να ζητήσω, καί να 

ευρω προσφυεστέραν λέξιν άπα αυτήν, τήν οποίαν μετεχειρίσθην 

εις τα πράγματα. Άλλ ' οΰτε έχω εκείνα τα βιβλία, τα όποια 

ήθελε πλούτη άλλος, αν συνέγραφεν εις μίαν τών Ευρωπαϊκών 

Μεγαλοπόλεων. Ή Κωνσταντινούπολις πτωχεύει ακόμη άπο Βι-

βλιοθήκην κοινήν, πράγμα άναγκαίον δια τους συγγράφοντας-

άλλα μ' δλον τούτο καί εις αυτήν πρέπει να συγγράφουν δσοι 

επιθυμούν τοΰ Γένους τήν άνόρθωσιν. 

Εις τήν δυσκολίαν ταύτην της στενότητος της καθομιλουμέ

νης μας γλώσσης, δια τήν οποίαν ύστερούμεθα Λέξεων, μεταχει-

ριζόμενοι ξένας καί βαρβάρους, προερχομένην εις μεν τα άπλα 

πράγματα άπο τήν ευρεσιν της Αμερικής, καί τήν άνακάλυψιν 

πολλών άλλων μερών τοΰ κόσμου, βορειοτέρων, καί νοτιότερων, 

(τα όποια εις τους λαμπρούς αιώνας τών Προγόνων μας ήσαν 

άγνωστα, καί ενομίζοντο ακατοίκητα)' ε'ις δε τα τεχνητά ομοίως, 

άπο τήν τελειοποίησιν καί πολλαπλασιασμον τών τεχνών δια να 

προσαρμόσω τάς ονομασίας τών πραγματειών με τήν έναρμόνιον 

φύσιν της γλώσσης μας, έφύλαξα κατά το δυνατόν τους έξης 

Κανόνας. 

α'. Το να πολιτογραφήσω τα νεόγνωστα χόρτα, καί φυτά, 

καί ζώα, με τά ονόματα, τα όποια έτυχε να λάβουν άπο τους 

γνωρίσαντας αυτά, καθώς έκαμαν καί ci Προγονοί μας εις το 

πέπερι, σίνηπι. καί δσα τοιαΰτα γνωρίζονται βαρβαρικά ονόματα. 

β'. "Οσαι τέχναι καί έμπορικαί χρήσεις έφευρέθησαν μετά 

9 
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ταυ τα, και ώνομάσθησαν εις αήν γλώσσαν των εφευρετών, να 

τάς μεταγλωττίσω κατά την σημασίαν της Λέξεως, ως Έ κ -

καθαρτήν, τον Raffinatore, Κατασταλάκτην, τον Distil latore, 

και τα παρόμοια, προσθέτων δια το ευληπτον καί την Ίταλογαλ-

λικήν ονομασίαν. 

γ ' . "Οσοι τρόποι εμπορικοί κατά το παρόν έφευρεθέντες έμ-

βήκαν εις την κοινήν χρήσιν, ή καί την νομοθεσίαν, ομοίως" οίον 

Κινδυνασφάλεια, ή απλώς, 'Ασφάλεια, Sicurtà. Παραίτησις, 

Abbandono, "Αφεσις, Cessione. Συναλλαγματικον γραμμάτιον, 

Cambiale, κατά τό, L e t t r e de change, κ.τ.λ. 

Εις δε την φράσιν παρετήρησα πάντοτε τα δύω ταύτα, καί 

ξένας να μη μεταχειρισθώ, μεταφράζων άπο τα συνερανιζόμενα 

βιβλία κατά λέξιν, καθώς το επαθον μερικοί, καί να ήμαι δσον 

το δυνατόν εύληπτος. 

Τοΰτο το ύστερον φαίνεται δύσκολον εις δσους συγγράφουν, 

καθώς καί τωόντι είναι, δια τοΰτο καί πολλούς κατηγόρησαν 

τίνες δια τί τάχα δεν έγραψαν με τάς πεπατημένας φράσεις, καί 

συνήθειας του κοινού όχλου- άλλα μήπως καί με αύτας τάς φρά

σεις ήθελε καταλάβη ό χαλκεύς, καί ό άλλαντοπώλης περισσό-

τερον; ή μήπως έδυνήθη τινάς εις οποίαν διάλεκτον καί αν ήναι 

(έκτος κωμικού τίνος διαλόγου) να συγγράψη με τοιαύτην τοΰ 

συρφετώδους όχλου εκφρασιν; 

Δια να καταλάβη τινάς σύγγραμμα οποιονδήποτε, πρέπει να 

απόκτηση τάς ιδέας, καί αδται συγγεννώνται μέ τάς λέξεις* ό 

κοινός λαός ύστερεϊται άπα δλας τάς άφηρημένας ιδέας, καθώς 

ό Φιλόσοφος δεν ίξεύρει τάς ονομασίας τών εργαλείων τοΰ χαλ-

κέως, τοΰ ύελεψοΰ, καί τών ομοίων μέ τοιαύτην διαφοράν, δτι 

ούτος έμβαίνωντας εις το έργαστήριον ενός, ή καί πολλών άπο 

αυτούς, τα μανθάνει, διότι τα πιάνει, καί τα βλέπει, καί τα γρά

φει* ό δε κοινός λαός δεν ημπορεί να εμβη εις το έργαστήριον 

τοΰ Φιλοσόφου, ήτοι τον νουν του, δπου αϊ άφηρημέναι ίδέαι, 

καί αϊ περί τούτων εκφράσεις γεννώνται, καί συνυφαίνονται. Πώς 

λοιπόν ζητείς νά τάς μάθη, καί πώς να γένη εύληπτος ό συγ

γραφών περί πραγμάτων εις αυτόν άγνωστων; 

Φράσις απλή, άλλ' 6χι βάρβαρος, ζητείται άπο τον συγγρα-
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φέα' καί μελέτη μετά προσοχής άπό τον άναγνά>στην δια ν' από

κτηση ένταυτώ καί τάς ιδέας, μανθάνων δ,τι δεν ίξεύρει, και να 

διόρθωση την γλώσσάν του, τό όποιον δεν πρέπει να ήναι πά

ρεργος σκοπός δι' δσους συγγράφουν εις τον καιρόν μας. 

Έ γ ώ στοχάζομαι ότι καθώς εις την Γαλλικήν καί Άγγλι-

κήν τάς γλώσσας, αι όποίαι καθημερινώς πλουτίζονται, πολιτο-

γραφοϋσαι ξένας λέξεις, καί φράσεις, δεν είναι συγχωρημένον 

εις την Γλώσσάν μα<Γ, ή όποια έχουσα τήν ζηλωτήν, καί ευγενή, 

καί πλουσίαν μητέρα της, ημπορεί άπό αυτήν μόνην να δανεί-

ζηται τα αναγκαία, καί να μή παρεκτρέπεται άπό τους κανόνας 

τών φράσεων της χωρίς ανάγκης, δια να μή άπομακρυνθή πλέον 

νοθευομένη, καθώς είχε καταντήση προ τής παρελθούσης έκα-

τονταετηρίδος. 

Ή Γαλλική καί 'Αγγλική εϊναι διάλεκτοι έξ αυτής αρχής 

σύμμικτοι άπό πολλάς γλώσσας, όθεν αν καί τώρα επισωρεύουν 

άκλίτω, καί άλλας ξένας λέξεις, καί μιμούνται φράσεις, δεν 

είναι παράξενον. Ή γλώσσα όμως, τήν οποίαν λαλοΰμεν, έφύ-

λαξε τον χαρακτήρα τής παλαιάς Ελληνικής, με τα άρθρα, κλί-

σιν, καί σχηματισμόν ποίαν χρείαν έχει λοιπόν άπό ξένους ίδιω-

τισμούς, καί λέξεις; 

ΕΖναι βέβαιον ότι συμμιγέντες με τα ξένα "Εθνη συνειθίσα-

μεν λέξεις καί φράσεις αυτών, καί κατήντησε διαφορετική τών 

Νησιωτών ή γλώσσα, άπό τών κατοικούντων εις τήν "Ηπειρον, 

καί ή τών έμπορων, άπό τήν συνεθιζομένην παρά τών αρχόντων. 

Οδτοι καταχρώμενοι τους Τουρκισμούς, καί εκείνοι τους Ίταλι-

σμούς, κατήντησαν νά μή καταλαμβάνωνται μεταξύ των, ώς να 

έλαλοΰσαν ξένας διαλέκτους" άλλα δια τοϋτο πρέπει τά βιβλία 

νά συγγράφωνται εις καθαράν άπλοελληνικήν καί λέξιν, καί φρά-

σιν, δια νά καθαρισθή ή γλώσσα, καί να γένη μία, καί καθαρά 

εις όλους. 'Αντί του ρακομανδάρω του Νησιώτου, καί το, κάμνω 

ίντισάπι, του Κωνσταντινουπολίτου, καλήτερον εϊναι τό, συσταί-

νω, του συγγράφοντος "Ελληνος. Δια τί κάλσα, ή τζουράπι, καί 

δχι περισφύριον; άλλ' αυτή, θέλεις μοί άποκριθή, εϊναι λέξις 

εδική σου, καί έγώ δεν τήν εννοώ. Σύμφημί" άλλ' έγώ δια τούτο 

σοι τήν εξηγώ δια νά τήν μάθης, νά τήν συνεθ'ισης, νά τήν λα-
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λης, καί να τήν μάθουν τα τέκνα σου, καΐ κατ' ολίγον δλοι, καί 

να καθαρισθή ή γλώσσα, το όποιον είναι ό σκοπός μας. 

'Αδελφοί "Ελληνες, δσοι ή συγγράφετε, ή μεταφράζετε προς 

άναγέννησιν της Ελλάδος, έπιμεληθήτε να διορθώσωμεν με τού

τον τον μόνον τρόπον τήν γλώσσάν μας, μάλιστα δσοι εκδίδετε 

Λεξικά, τα όποια είναι κανόνες της γλώσσης" και σεις γενικώς, 

ώ απόγονοι τών γλαφυρών Ελλήνων, μη καταδέχεσθε να βαρ-

βαρίζητε μήτε εις αυτήν τήν έπιστολογραφικήν άνταπόκρισίν σας, 

μήτε εις τήν συνομιλίαν σας ιταλίζοντες, καί τουρκίζοντες, ώς 

τάχα ευγενώς ή πολυμαθέστερα εκφραζόμενοι. Διότι δεν είναι 

ούτε θέλει γένη ευγενεστέρα, έμφαντικωτέρα, και άρμονικωτέρα 

γλώσσα άπο ταύτην, τήν οποίαν έκληρονομήσαμεν άπο τους πε-

ρικλεεΐς Προπάτοράς μας. Εϊθε να καθαρισθή ποτέ, καί να πλου-

τισθή με Λεξικά καί άλλα Συγγράμματα, καί θέλει άναφανή 

ζηλωτή εις δλα τα εξευγενισμένα "Εθνη ! 

Εις το έξης ό Έμπορος δεν είναι βιασμένος νά γράψη κα

νέλλα, ή καλάγι, κ.τ.λ. διότι γράφων κιννάμωμον, καί κασσί-

τερον, δεν φοβείται μήπως δεν τον καταλάβη ό αναγνώστης του 

γράμματος του, ό όποιος έ'χωντας το Λεξικον τοϋτο, φθάνει να 

το άνοιξη, καί ευρίσκει τήν σημασίαν του. Γράφων λοιπόν καί 

άναγινώσκων ούτω, ποίος αμφιβάλλει, δτι ή γλώσσα διορθοΰται, 

άποκτα λέξεις καθ' εαυτό Έλληνικάς, καί άποπτύει τήν έμφιλο-

χωρήσασαν μιξοβαρβαρότητα; 

Έπροτεστάρισα τήν καμβιάλε, καί σου ρακομανδάρω το ίντε-

ρέσσον μου, είναι φράσις ξένη, άγνωστος ε'ις δλον το Γένος, 

έκτος τών εμπόρων άλλα συνηθίζεται, εως νά μάθωμεν άπο το 

άνά χείρας Λεξικόν, δτι πρέπει νά γράφωμεν, Κατεμαρτύρησα το 

συναλλαγματικον γραμμάτιον, καί Συσταίνω εις τήν φροντίδα 

σου το δφελός μου" καί πόσα τοιαύτα ευρίσκονται εις τάς έμπο-

ρικάς ανταποκρίσεις; "Ολα αυτά δια να εξοστρακισθούν άπο τήν 

γλώσσάν μας, έχρειάσθη νά μή φανη τόσον εύληπτον το βιβλίον 

τοΰτο εις τήν πρώτην όμματίαν" άλλα το όφελος αυτής της δυ

σκολίας είναι τόσον πολύ, ώστε αμφιβάλλω αν εύρεθή φρόνιμος, 

καί φιλότιμος φιλογενής καν ένας, ό όποιος να μή έπαινέση τον 

τοιούτον μου σκοπόν, καί επιχείρημα. 'Αφήνω λοιπόν τήν έπί-
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κρίσιν εις τον καιρόν περί τούτου του δύσκολου προβλήματος, 

και ακολουθώ τον στοχασμόν μου. 

15β 

Έρμης ό κερδώος ήτοι Εμπορική εγκυκλοπαίδεια, τ. Α'β' Λεξικον 
της εμπορικής ύλης Α - Κ, σ. 3-4. 

ΠΡΟΟΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. 

ΦΙΛΤΑΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑ. 

Το άνα χ·:ίράς σου τοΰτο Λεξικον της Εμπορικής "Υλης 

συνερανίσθη άπο τα έγκριτότερα Γαλλιταλικά εμπορικά Συγ

γράμματα, με προσθήκην των γνωστότερων εις ημάς εις τα 

εντόπια προϊόντα, κατά την ιδίαν μου πληροφορίαν, καί των 

ε'ιδημονεστέρων την έπιμαρτυρίαν άλλα και με άφαίρεσιν όσων 

δεν είναι έργον τών ομογενών Έμπορων. 

Έφρόντισα καί ήγωνίσθην, δσον αϊ περιστάσεις, καί οι τρό

ποι μοί επέτρεψαν, να μή φανή μήτε ελλιπές, μήτε περιττολόγον 

το Βιβλίον, καί γενικώς νά σε ωφελήσω" ώστε είμαι εΰελπις 

δτι αν κατά πάντα δεν επιτύχω τον σκοπόν μου τούτον, κατά 

τα περισσότερα δμως θέλω σε ακούσει ευχάριστημένον. 

Εις πολλάς λέξεις ευρίσκεις έξηγουμένην την Έλληνικήν ονο-

μασίαν τών πραγμάτων με τήν ταύτοσήμαντον Τουρκικήν, καί 

Γαλλικήν λέξιν, πολλάκις δε καί την Λατινικήν, ως συγγενεστέ-

ραν προς τήν Έλληνικήν, καί γνωστοτέραν εις τα Φαρμακο-

ποιεϊα. Εις δε το τέλος του Βιβλίου ευρίσκεις Πίνακα τών 'Ιτα

λικών ονομασιών, με τάς Έλληνικάς, δια περισσοτέραν σου εύ-

κολίαν. 

Έ γ ώ Φίλε έκαμα δλον μου το χρέος της φιλογενείας, επι

μεληθείς καί συγγράψας κατά δύναμιν νεοφανή πράγματα εις τήν 

γλώσσάν μας- οι Εντιμότατοι Συνάδελφοι Συστηματικοί το έδι-

κόν των, προσδαπανήσαντες, καί προτρέψαντες με- μένει λοιπόν 

το έδικόν σου χρέος, νά μελετάς, δια να ώφεληθής κατά τον σκοπόν, 

καί τήν έπιθυμίαν μας. 
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"Ερρωσο, και εύτύχει. 

Έ ν Κωνσταντινουπόλει, τη 12 Φευρουαρίου, 1813. 

Ό ομογενής, και φίλος σου. Συγγραφεύς Ν. Π. 

15γ 

Έρμης ό κερδφος ήτοι Εμπορική εγκυκλοπαίδεια, τ. Β' Λεξικον 
της εμπορικής ύλης Λ - Ω, σ. 383 - 384. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΞΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΛΗΣ 
ΠΙΝΑΞ ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ. 

Φίλτατε Άναγνώστα! 

Δια να ευκολυνθούν δσοι ομογενείς 6ντες συνειθισμένοι εις την 

επικρατούσαν κατά το παρόν Ίταλομιγή Διάλεκτον ενδέχεται ν' 

απαντήσουν δυσκολίας εις το να ευρουν την ζητουμένην λέξιν 

εις την σειράν του παρόντος Λεξικού, έστοχάσθην άναγκαϊον το 

Παράρτημα τοΰτο, δια τοΰ οποίου κατά σειράν Λεξικογραφικήν 

έκτεθεΐσαι αί Ίταλιστί ονομασίαι των έν τω Βιβλίω Πραγμα

τειών, καί έπεξηγούμεναι κυριολεκτικώς με τάς καθ' ήμας Έ λ -

ληνικάς, μανθάνονται εύκολώτατα. 

Δεν έπρόσθεσα καί τάς Γαλλικάς, ή Τουρκικάς ταυτοσημάν-

τους λέξεις δια να μη μεγαλώσω πολύ το Βιβλίον άλλα τάς κυ-

ριωτέρας τούτων ευρίσκεις εις την σειράν τοΰ Λεξικού, ενίοτε 

δε καί τάς Λατινικάς, ως συγγενεστέρας προς τάς Έλληνικάς. 

Επιθυμώ νά εξομαλυνθούν δλαι σου αί δυσκολίαι, καί νά φθάση 

ογλίγωρα ό επιθυμητός καιρός τοΰ καθαρισμού της γλώσσης μας, 

βέβαιον αποτέλεσμα της φιλοτιμίας σου, καί της επιμελείας των 

Φιλογενών προκομμένων εις το νά γράψουν έκαστος Λεξικον 

καθαρον της τέχνης, ή επιστήμης, την οποίαν επαγγέλλεται. Δεν 

είμαι βαθύς εις τους έπικρατοΰντας συστηματικούς στοχασμούς 

περί της διορθώσεως της γλώσσης, ούτε φαντάζομαι νά γένω 

νομοθέτης, καί οδηγός τοΰ Γένους μου" άλλα μ' δλον τοΰτο στο

χάζομαι, δτι ή είρημένη μέθοδος είναι καί εύκολωτέρα, καί δρα-
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στικωτέρα δια να καθαρίση την γλώσσάν μας άπο τάς περιττάς 

βαρβάρους, και ξένας λέξεις' να μας δώση τρανωτέρας ιδέας περί 

των πραγμάτων έξηγουμένων με προσφυή, και έτυμολογουμένην 

κυριολεξίαν, καί να μας όδηγήση εις την άληθινήν προκοπήν. 

"Οταν Συ φιλοτιμηθής να γράφης άποσκορακίζων τάς βαρ

βάρους ονομασίας, και λέξεις, και οι Φιλογενεΐς Συγγραφείς 

πλουτίσουν το γένος με λέξεις καθαράς, και καλοεξηγημένας εις 

Λεξικά του επαγγέλματος των, δεν αμφιβάλλω δτι ή καλή έ'κ-

βασις θέλει αποδείξει καί ευκολον, και επωφελή τον στοχασμόν μου. 

'Υγίαινε, και γενού άξιος του Ελληνικού 'Ονόματος! 

Ό Σος Ν. Π. 

15δ 

Έρμης ό κερδώος ήτοι 'Εμπορική εγκυκλοπαίδεια, τ. Γ', 'Εμπορικό -
γεωγραφικών λεξικον Α - Β, σ. ζΓ - ι'. 

ΠΡΟΟΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. 

Δεν είναι πράγμα εύεπιβολώτερον, καί περιεργότερον άπο τον 

άνθρώπινον Νουν. Ή πρώτη αύτη, καί χαρακτηριστική ενέργεια 

της άόλου ψυχής ευθύς μετά τήν όπωσοΰν τελειότητα της μη

χανής του ανθρωπίνου σώματος, εις το όποιον ένεπνεύσθη παρά 

του Δημιουργού των απάντων Θεού, δεν είναι δυνατόν να έμπε-

ριορισθή εις τούτο το ύλικον σαρκίον, άλλ' άναπετώσα εως τοΰ 

θρόνου εκείνου της θείας Μακαριότητος, καί καταβυθιζομένη εως 

εις τάς αβύσσους του "Αδου, μελετά τήν Θεολογ'ιαν μετεωρι-

ζομένη ε'ις τάς επουρανίους σφαίρας, συνιστά τήν Άστρονομίαν 

θεωρούσα επιστημονικώς τα εν γη, τα υπέρ γήν, καί τα ύπο γήν 

òVtra, αποτελεί τήν Φυσικήν συγκρίνουσα τα μεγέθη, καί τάς 

αποστάσεις τών όντων, συναρμόζει τήν Μαθηματική ν φέρουσα 

δια της μνήμης ώς παρόν το παρεληλυθός, καί διαγράφουσα το 

ένεστώς, διηγείται τήν Ίστορίαν συμπεραίνουσα έ'κ τίνων πα

ρατηρήσεων το μέλλον, επινοεί Άστρολογίαν, καί Μαντικήν. Ώ -

φελιμωτέρα όμως καί τερπνότερα εις τον άνθρώπινον βίον είναι 
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ή γινομένη του νοος περιέργεια εις την ύδρόγειον ταύτην Σφαΐραν 

εις την οποίαν πλασθέντες διετάχθη μεν να κατοικώμεν παρά του 

Πλαστού ημών Θεοΰ, και αυτή είναι ή Γεωγραφία. 

Περιττή πολυλογία ήθελεν ήναι το να άπαριθμήσωμεν τάς 

προξενουμένας ωφελείας εις τον άνθρωπον άπο την σπουδήν της 

Γεωγραφίας' διότι χωρίς αυτής ή 'Ιστορία, και ή Φυσική είναι 

ατελείς, και ή Πολιτική, καί 'Ηθική έλλιπέσταται. Το δε Έ μ π ό -

ριον, ή ψυχή, καί το πρώτον κινούν δλων των τεχνών, χωρίς 

της Γεωγραφίας είναι αδύνατον να ένεργηθή κανονικώς, καί να 

δαψιλεύση έκείνας τάς ωφελείας, αϊ όπυΐαι προσδοκώνται άπο 

τοΰτο το ευγενές, καί πολύπλοκον επάγγελμα. 

Ταΰτα συλλογιζόμενος προ ολίγων ετών, επεχείρησα να εκ

δώσω Γεωγραφίαν εντελή, καί μεθοδικήν εις τήν γλώσσάν μας, 

προς όφελος κοινον του Γένους, καί μάλιστα τών 'Εμπόρων, 

λαβών όδηγον τον περίφημον "Αγγλον Γουθρίαν, καί το έργον 

ήγγιζεν εις το τέλος, δτε ή εσχάτη, καί μεγίστη μεταβολή τών 

Ευρωπαϊκών Επικρατειών, καί Διοικήσεων, καί ή άστατος τύχη 

καί περιπέτεια τών οικιακών μου πραγμάτων, καί ό έπισκήψας 

πάμφθορος εμπρησμός, μ' έκαμαν ν' αποκάμω, καί ν' αφήσω ατε

λές το έ'ργον, έως δτου να με ενίσχυση ό τών αγαθών Πρύτανις 

Θεός να αποτελέσω, καί να εκδώσω εις το Κοινον εκείνους τους 

κόπους, καί άγώνάς μου. 

Έπιχειρήσας δε τώρα δια τάς προλεχθείσας αιτίας να συγ

γράψω τήν Έμπορικήν ταύτην Έγκυκλοπαιδείαν, τήν παίδευσιν 

δηλαδή, καί μαθήτευσιν δσων χρειάζονται οι αληθώς έμποροι ε'ις 

το επάγγελμα των, καί άναγκαζόμενος να εκθέσω τάς Επικρα

τείας, Πόλεις, τόπους, λιμένας, θάλασσας, ποταμούς, προϊόντα, 

καί τέχνας τών κατοίκων της γης, καθ' δσον συμβάλλουν εις το 

Έμπόριον, προσθέτων καί τήν άναλογίαν τών νομισμάτων, ζυ

γιών, καί μέτρων, με τα εις ημάς γνωστά, καί τα έκαστου έθιμα, 

νόμους, καί εμπορικά συναλλάγματα, έσύνθεσα το παρόν Γ ε ω-

γ ρ α φ ι κ ο ν ' Ε μ π ο ρ ι κ ο ν Λ ε ξ ι κ ό ν, το όποιον, δτι εί

ναι ώφέλιμον εις δλον το Γένος, καί ιδιαιτέρως ε'ις τους εμπορευό

μενους, εϊναι πασίδηλον δτι δε είναι καί δυσκατόρθωτον, το 

καταλαμβάνει πάς τις συλλογιζόμενος. 
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Α'. "Οτι δια το νεοφανές του εις την γλώσσάν μας, χρειά

ζεται πολύν αγώνα δια να συναρμολογηθώ) κατά το πρέπον. 

Β' . "Οτι τών διαφόρων τόπων, και τρόπων τα ονόματα, μά

λιστα τών γνωσθέντων μετά την εκλειψιν τών γεωγραφησάντων 

εις το γένος μας, πρέπει να προσαρμοσθούν ε'ις τάς καταλήξεις, 

και ρυθμον της γλώσσης μας, καθώς έκαμαν εκείνοι Στράβων, 

και Πτολεμαίος, οι κορυφαίοι και μετ' αυτούς όσοι τοιαύτα συ

νέγραψαν, ώστε και να φυλάττουν τα χαρακτηριστικά γράμματα 

της ονομασίας των, κατά την διάλεκτον τοΰ ένοικοΰντος έθνους, 

δια να μην άπομακρύνωνται άπο το εύκατάληπτον άλλα καί να 

μη ήναι κακόηχα, καί μακράν πολύ άπο την εύφράδειαν, καί 

είρμον της γλώσσης μας. 

Γ'. "Οτι ή καταγραφή πρέπει να συνερανισθή άπο Συγγράμ

ματα κλασικά, καί ό υπολογισμός τών νομισμάτων, μετρούν, καί 

ζυγίων να γένη με τήν κατά δύναμιν άκρίβειαν, κ.τ.λ. 

Έ γ ώ λοιπόν, Φίλτατε Άναγνώστα, επιμελούμαι να νικήσω 

δλας τάς δυσκολίας, καί να εκτελέσω το Σύγγραμμα δσον το 

δυνατόν εντελές εις το εΐδός του, καί ώφέλιμον προς Σέ, προς τον 

όποιον αποτείνω τους σκοπούς μου τούτους, καί κάμνω τους 

κόπους. Έπεμελήθην, δσον έδυνήθην, καί ήρεύνησα πολλούς περί 

τών γνωστών ε'ις αυτούς πραγμάτων, δσον α'ι περιστάσεις τοΰ 

θανατικού μοί έπιτρέπουσιν εις τήν εδώ παροικίαν μου' εμελέτησα 

διάφορα Συγγράμματα περιηγητών, καί ώφελήθην ουσιωδώς άπο 

το πεντάτομον Μέγα Έμπορικογεωγραφικον Λεξικον τοΰ κύρ 

Πευχήτου (Peuchet), το τετράτομον τοΰ κύρ Σαυαρή, το έπι-

γραφόμενον Μέντωρ 'Εντελής τών Έμπορων, καί άλλα Γεωγρα

φικά Συγγράμματα, γνωρίζων τήν χάριν εις εκείνους τους νεω

τέρους αλλογενείς, οι όποιοι περιελθόντες καί τα απώτερα μέρη 

της υδρογείου Σφαίρας, συνέγραψαν ωφέλιμα απομνημονεύματα 

περί 'Εμπορίου. 

Σύ δε μελέτα, καί μάνθανε, έχων προ οφθαλμών τεχνητήν 

Σφαΐραν ύδρόγειον, ή καν γεωγραφικούς Πίνακας, ήτοι χάρτας, 

δια να όδηγής καί με τα ομμάτια τήν φαντασίαν σου, καί ευχου 

να λάβω καιρόν να εκδώσω καί τήν Γενικήν μου Γεωγραφίαν, 

ή οποία θέλει σέ διδάξει έπιστημονικώτερον τα περί της Έ π ι -
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στήμης ταύτης, της τοσούτον αναγκαίας δια το Έμπόριον, και 

την Ίστορίαν. 

'Αλλ' επειδή πολλαί φράσεις, και όροι γεωγραφικοί άναγκαίως 

εμφιλοχωρούν εις το Βιβλίον τοΰτο, και είναι δύσκολον να τάς 

έννοήση δ άπειρος εις την Γεωγραφίαν, άναγκαΐον μοί έφάνη να 

εκθέσω ενταύθα τα ακόλουθα Γεωγραφικά Προγυμνάσματα, με 

τήν δυνατήν συντομίαν συνοπτικώτατα. Υγίαινε, και εύτύχει. 

Έ ν Κωνσταντινουπόλει, τη κ'. 'Ιουνίου, αωιε'. 

Ό Συγγραφεύς. 

16 

Ό 'Εμπορικός Κώδιξ της Γαλλίας. 
Μετάφραση Νικολάου Παπαδοπούλου, Βιέννη 1817 

Ό Εμπορικός Κώδηξ της Γαλλίας. Μεταφρασθείς έκ του Γαλλικού 
πρωτοτύπου, και πολλοίς σημειώμασι πλουτισθείς, ετι δέ παραρτήματι των 
αναγκαίων άρθρων εκ τοϋ πολιτικού Κώδηκος επαυξηθείς παρά Νικολάου 
τοϋ Παπαδοπούλου, παρ' οΰ προσενεχθείς τφ έν Κωνσταντινουπόλει έντι-
μοτάτω Συστήματι των Έλληνορρωμαίων 'Εμπόρων προς κοινήν ώφέλειαν, 
άναλώμασι τοϋ τιμιωτάτου κυρίου Μιχαήλ Βασιλείου τύποις εκδίδεται. Έ ν 
Βιέννη, 1817. Έ κ τοϋ Έλληνικοΰ τυπογραφείου δέ Χιρσφέλδ. [σ. ε ' - κ '] . 

Τη 'Εντιμότατη και φιλογενεστάτη όμηγύρει τών έν Κων

σταντινουπόλει Έλληνορρωμαίων 'Εμπόρων, τών συναπαρτιζόν-

των το έμπορικον Σύστημα, έθελαγάθοις μοι Συναδελφοΐς, το 

εδ πράττειν. 

'Εντιμότατοι Κύριοι, 

Συγκροτηθέν προ είκοσι περί που ετών το ήμέτερον τοΰτο 

Σύστημα της αδελφικής συνενώσεως, άπέδειξεν εμπράκτως δτι 

α δ ε λ φ ό ς ύ π ' α δ ε λ φ ο ύ β ο η θ ο ύ μ ε ν ο ς ώ ς π ό λ ι ς 

ο χ υ ρ ά τ ο ι ς ύ π ε ν α ν τ ί ο ι ς , καί δεν είναι κάνεις έκ τών 

συνάδελφων, ό οποίος να μή άπήλαυσεν έκ τούτου πολλήν, ή καν 

ολίγην τήν συνδρομήν, καί ώφέλειαν. 'Εγκριθέν δέ μετά ταύτα, 
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καί αύθεντικώς έπικυρωθέν με υψηλά, και σεβαστά θεσπίσματα, 

και διατάγματα των Κραταιοτάτων ημών βασιλέων, δια θείας 

τωόντι έπινεύσεως, χ ε ι ρ γ α ρ Κ υ ρ ί ο υ ε π ί κ ε φ α λ ή ν 

β α σ ι λ έ ω ς , μας πληροφορεί τρανώτατα είς δύω ταϋτα" δτι 

δηλαδή το Γένος ημών, και μάλιστα οι τήν θεοφύλακτον ταύτην 

βασιλεύουσαν ένοικοΰντες ομογενείς, έπιβάλλουσιν έφαμιλλώμενοι 

με τα λοιπά εμπορικά έθνη ε'ις το εντιμον και έλευθέριον του 

'Εμπορίου επάγγελμα, και δτι ή βασιλική πρόνοια φιλοτίμως και 

ευμενώς συγκατανεύει άποπληροΰσα τάς εύλογους ημών έξαιτή-

σεις. 

Μανθάνομεν άπο τα αποτελέσματα, δτι ο'ι εμπορευόμενοι κατά 

το παρόν έχουν τήν άνήκουσαν εις το επάγγελμα των πράξιν, 

άλλ' επειδή αυτή μόνη, καίτοι βάσις αυτών και το άρχικώτερον 

ούσα, δεν αποτελεί τελείαν κάμμίαν άπο τά.ς τέχνας, άπεβλέψα-

μεν προ ολίγων ετών καί είς τήν άπόκτησιν της θεωρίας, ϊνα 

με τάς δύω ταύτας πτέρυγας, τήν πράξιν δηλονότι, καί τήν θεω-

ρίαν άνακουφιζόμενοι, άναδράμωμεν ε'ις τήν δυνατήν του επαγ

γέλματος μας τελειότητα' δια τούτο ήναγκάσθην κατά πρώτον 

άπο τήν γενναίαν, καί γενικήν Συστηματικήν ελευθεριότητα να 

συγγράψω, καί να Σας αποδώσω τον κερδώον Έρμήν ήτοι τήν 

έμπορικήν Έγκυκλοπαιδείαν, της οποίας το πρώτον μέρος ευ

ρίσκεται ήδη είς τών Ενετών τα πιεστήρια, καί μετ' ολίγους 

μήνας θέλει μας σταλή δίτομον προς κοινήν εύφροσύνην, καί 

ώφέλειαν. 

Φιλότιμούμενος δε με πρόθυμον ένασχόλησιν είς άπαρτισμον 

του επιθυμητού σας εκείνου βιβλίου, ήναγκάσθην άπο τήν έν-

σκήψασάν μοι πανώδυνον συμφοράν να ζητήσω άναψυχήν με τήν 

μεταβολήν προς καιρόν του έργου, καί έπικρίνας το μεν ήδυ-

παθές, καί χαρμόσυνον άνάρμοστον, το δε λυπηρότερον δλέθριον 

είς τήν πληγωθεΐσαν μου καρδίαν, επεχείρησα τήν μετάφρασιν 

του εμπορικού τούτου Γαλλικού Κωδικός, ώς ούδέτερον κατά 

πάντα προς κίνησιν τών παθών, καί έπωφελέστατον σύγγραμμα 

είς τήν Συστηματικήν Όμήγυριν, καί Σας τό προσφέρω προς 

ενδειξιν της προς υμάς άδολου ειλικρίνειας μου, άφ'ινωντας είς 

άλλους να σας επαινέσουν δια τον προς τα κοινωφελή ζήλόν σας, 
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καί στρέφων τον λόγον εις εκθεσιν περί της χρήσεως του βιβλίου, 

καί της εξ αυτού ωφελείας. 

Δεν φρονώ, δτι δ μεταφρασθείς ούτος Κώδιξ πρέπει να νο-

μισθή δι' ήμας νομοθεσία απαράβατος* επειδή κατά τήν γνώμην 

απάντων των νομοθετών, οι νόμοι έμπεριορίζονται άπο τα σύ

νορα τών Επικρατειών, εις τάς οποίας θεσπίζονται, και τότε 

μόνον ύπερπηδοΰσιν, όταν ατομικώς συνοδοιπορούν μέ τους άπο 

της εαυτών πατρίδος άποδημοΰντας ομοεθνείς' ή δταν κοινή 

ψήφος έθνους τινός, ή του Ήγεμόνος αύτοΰ (δπερ θεωρητικώς 

ισοδυναμεί) τους πολιτογράφηση και παρ' έαυτώ. Άλλα μή αμφι

βάλλων, δτι ένασχοληθέντα τα δεινότερα περί τους νόμους Γαλ

λικά συστήματα απετέλεσαν τον Κώδικα τούτον συνοπτικώτατον 

κατά το μέγεθος, εμπεριληπτικώτατον κατά τήν ΰλην, λακωνι-

κώτατον, άλλ' ακριβή, εις τάς εκφράσεις, καί άρμοδιώτατον προς 

κανονισμόν, καί εύθυδικίαν τών εμπορικών διενέξεων, εξ ής πη

γάζει ή εύδοκίμησις, καί έπαύξησις τοΰ 'Εμπορίου, προς ην 

ημείς άποβλέπομεν, τον ύπολαμβάνω άναγκαΐον εις τήν έμπο-

ρικήν Όμήγυριν τοΰ δλου μας Γένους, καί άξιον μελέτης καί 

σπουδής. 

"Οντες μέχρι προ ολίγων ετών μακράν άπο τάς ευρύχωρους 

περί 'Εμπορίου ιδέας, δεν εϊναι παράδοξον εάν ύστερώμεθα εισέτι 

εμπορικής νομοθεσίας. Αϊ υποθέσεις γεννώσι τάς διενέξεις, καί 

αύται επιζητοΰσι τα δικαστήρια" ταύτα δε διευθετεί ό νομοθέτης. 

'Ημείς άρα άναλαβόντες τάς πρώτας, καί έμπεσόντες φυσικώς 

εις τάς δευτέρας, εχομεν ανάγκην τής ρηθείσης νομοθεσίας, προς 

θεσπισμον τής οποίας έπινεύει ή κραταιοτάτη Διοίκησις, καθώς 

πληροφορούμεθα άπο τρανώτατα τεκμήρια. Εις ολίγου χρόνου 

διάστημα τρις άνενεώσαμεν τήν Συστηματικήν μας όροθεσίαν, καί 

πέρυσιν ουπω ή κοινή συναίνεσις έπικρίνασα ελλιπή καί τήν 

τελευταίαν, έφρόντισε περί νέου οργανισμού. Άλλ' επειδή ή τε-

λεωτέρα τούτου συναρμογή χρειάζεται έρανισμον άπο άλλας νο

μοθεσίας, τάς οποίας έθέσπισαν έθνη παλαιότερα, καί δοκιμώ-

τερα εις το Έμπόριον, οδηγούμεθα άπο τήν ανάγκην, καί τήν 

πεΐραν, καί συμβοηθούμεθα άπο πολλά μέσα, τα όποια ημείς 

ύστερούμεθα, ενεκρίθη ή μετάφρασις εις τήν γλώσσάν μας τών 
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νόμων τούτων, οι όποιοι δια πολλά αίτια πρέπει να προτιμηθούν 

άπο τους λοιπούς τοΰ αυτοΰ εί'δους, καί, καθώς στοχάζομαι, αν 

δεν υπερτερούν τους ομοίους των απαντάς, αναμφιβόλως δμως 

δεν είναι κατώτεροι μηδενός. 

'Επιμεληθείς εις την μετάφρασιν να φυλάξω δύω ταΰτα. Α'. 

να fi μα ι εύληπτος, καί σαφής κατά το χρέος των νομοθετούντων, 

καί Β', να μη πολιτογραφήσω λέξεις αλλογενών δια να φυλαχθή, 

ή να εΐπω όρθότερον, να πλουτισθή ή άρμονικωτάτη μας Γλώσσα, 

καί εύρων πολλαχοϋ αντιφατικά ταϋτα προς άλληλα εξ αιτίας 

της κοινής χρήσεως, ή να εϊπω καλήτερα, καταχρήσεως, ήναγ-

κάσθην να οικονομήσω, το μεν πρώτον με σύντομα σχόλια ανά

λογα με τοΰ βιβλίου τον ογκον το δε δεύτερον με την προσθή-

κην εις τα κυριώτερα της ταυτοσημάντου, καί ισοδυνάμου Γαλ

λικής λέξεως τοΰ πρωτοτύπου. 

Νομίζων οτι θέλω φανή εύάρεστος εις την εντιμόν σας άδελ-

φικήν Όμήγυριν καί με τοΰτο το κοινωφελές μου έργον, δεν 

φροντίζω παντελώς τίποτ' άρα θέλουν είπή οι λεξίθηρες εκείνοι, 

οι όποιοι άνωφελώς μεν ώς προς το κοινόν, όδυνηρώς δε προς 

εαυτούς, κατατρώγονται, προς αλλήλους διαμαχόμενοι περί λε-

ξιδίων, και φράσεων, οχι μόνον χωρίς καρπόν, άλλα καί με ζη-

μίαν της γλώσσης μας, ή τουλάχιστον με έμπόδιον της επιθυ

μητής άπο τάς φιλοκάλους καρδίας επανορθώσεως της εις εκεί

νον τον ύπέρτατον βαθμόν, άπο τον οποίον κατά δυστυχίαν έλε-

εινώς έξέπεσεν. Ή Λατινική γλώσσα (καί κατά κληρονομίαν ή 

'Ιταλική, Γαλλική, καί 'Ισπανική παραφυάδες αυτής) διδαχθεΐσα 

παρ' ημών (τών Ελλήνων) την Χριστιανικήν θρησκείαν, καί τάς 

έπιστήμας, έπολιτογράφησε καί τάς ονομασίας, καί ουσιώδεις λέ-

ξεις αυτών καυχάται δ' δμως δτι συνεπεισάξασα εις τήν πα

τρίδα μας με τήν δεσποτε'ιαν της καί τήν νομοδιδασκαλίαν, μας 

ήνάγκασε να πολιτογραφήσωμεν καί τάς περί αυτής λέξεις. Άλλα 

μας αδικεί ή νομοδιδάσκαλος αυτή έκλαμβάνουσα τήν συγκατά-

βασιν (ας μή εϊπω άλλο) τών επί Θεοδοσίου, 'Ιουστινιανού, καί 

άλλων έγκαυχωμένων επί τω 'Ρωμαϊκώ Αύτοκρατορικώ ονόματι 

νομικών συγγραφέων, ώς πτωχείαν, καί ανάγκην τής πλούσιας, 

καί πλουτοδότειρος γλώσσης μας τήν κατάχρησιν έκείνην. Ή 
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παρούσα μετάφρασις, ύπολαμβάνω, δτι θέλει χρησιμεύσει προς 

άπολογίαν υπέρ της γλώσσης μας, ή οποία, καίτοι μαλλον έκ-

πεσοΰσα μετά τους ευτυχέστερους εκείνους αιώνας, μ' δλον τοΰτο 

δύναται να έκφραση καθ' έαυτήν καθαρώτατα τους νομικούς 

κανόνας. 

Παρέδραμον, ώς άχρηστον δι' ήμας, το Δ', βιβλίον τοϋ Κω

δικός, δια του οποίου νομοθετούνται αϊ συστάσεις τών Γαλλικών 

κριτηρίων, και επιθυμώ να έξακολουθή παρ' ήμΐν ή επικρατούσα 

επωφελέστατη συνήθεια του να κρίνωνται αϊ παρεμπίπτουσαι 

έμπορικαί διενέξεις δ ι α ι τ η τ ι κ ώ ς , ήτοι με αίρετοκρισίαν, 

εις της οποίας τας αποφάσεις πολλάκις ή υψηλή διοίκησις έδωκε 

καί δίδει τήν νόμιμόν της έπικύρωσιν. Και το ετησίως έπιδαψι-

λευόμενον βασιλικον έπιψήφισμα τών εντίμων ημών προεστώτων 

συμβάλλει εις τούτο τα μέγιστα ! 

Προσέθηκα δ' αντί τούτου παράρτημα εκ τοϋ πολιτικού Γαλ

λικού Κωδικός τών άρθρων εκείνων, τα όποια συμβάλλουν ου

σιωδώς εις τάς έμπορικας υποθέσεις, άλλ' οι Γάλλοι νομοθέται 

δεν τα έπανέλαβον μεταπέμποντες τον κριτήν εις τα προθεσπι-

σθέντα εκείνα. Έπεμελήθην να κάμω το παρ' έμοί χρέος μου 

προς κοινόν όφελος, ύπολαμβάνω δτι τό κατώρθωσα" και είμαι 

ευελπις δτι θέλετε άποδεχθή, καί θέλετε φροντίσει να τυπωθη 

τό βιβλίον, ίνα ημείς οί εις τό κέντρον, καί τήν βασιλεύουσαν 

τών ομογενών μας οίκοΰντες άναφανώμεν πρεπόντως πρότεροι εις 

της νομοδιδασκαλίας τήν ένασχόλησιν. 

Ή παρεμπεσοΰσα αΰτη εις τήν σειράν τοϋ λόγου λέξις της 

διδασκαλίας με βιάζει να προσθέσω ολίγα τινά καί περί ταύτης 

ενταύθα, έρεθίζων τήν προς τα καλά όρμήν της ημετέρας άδελ-

φότητος, καί προβάλλων αντικείμενα εις τήν έθελαγάθειάν σας. 

Κανείς άπο ημάς δεν αμφιβάλλει, δτι οί έπιχειροΰντες κατά το 

παρόν το Έμπόριόν μας, έ'χουν χρείαν μετά τήν εντελή προκοπήν 

εις τήν ιδίαν μας, άπο μίαν, καί δύω ξένας γλώσσας, όποΐαι ή 

'Ιταλική, καί ή Γαλλική, καί ετι άπο Άριθμητικήν, Γεωγραφίαν, 

καί Νομοδιδασκαλίαν, τάς ουσιωδώς αναγκαίας έπιστήμας εις τον 

Μεγαλέμπορον. Τίς δεν επιθυμεί να φθάση μέγας εις το επάγ

γελμα του; πώς δε δύναται να άναβή, ώντας ύστερημένος αυτών 
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τών πρωτίστων βάσεων, δι' ών γίνονται αϊ επίδοξοι αναβάσεις; 

'Αλλ' επειδή ταύτα, ή όλοτελώς δεν διδάσκονται εις τα μέχρι 

τοϋδε συσταθέντα κοινά μας σχολεία, ως τα νομικά, ή διδασκό

μενα συγκεχυμένως πως με τάς λοιπάς ύψηλοτέρας έπιστήμας, 

καταφθείρουσι τον πολύτιμον εκείνον καιρόν τών υιών, και συγ

γενών μας, τον όποιον πρέπει ν' αφιερώσουν ε'ις τάς έμπορικάς 

ασκήσεις, καί πράξεις, αμφιβάλλω αν τα ρηθέντα σχολεία ωφε

λούν, ή βλάπτουν περισσότερον τον προς το Έμπόριον αποβλέ

ποντα νέον. Έχομεν άρα ανάγκην άπό ίδιαίτερόν τι εμπορικό -

σχολεϊον, δσον εχομεν χρέος να έπιθυμώμεν και τών συγγενών, 

και απλώς όλων μας τών ομογενών τήν ε'ις το έμπόριον έπίδοσιν. 

Προβάλλεται δε ή τοιούτου αναγκαίου καί επωφελέστατου 

σχολείου άποκατάστασις προς τήν φιλέμπορον, και φιλογενή σας 

συνδιάσκεψιν, επειδή άπό μόνους υμάς είναι έλπιζόμενον να κα-

τορθωθη. "Οτι δε είναι καί εΰκολον, καί ουχί πολυέξοδον, πα-

ραβαλλομένων τούτων με τήν μεγίστην ώφέλειαν, καί καρποφο-

ρίαν, τήν οποίαν θέλομεν τρυγήσει εξ αύτοΰ, ακούσατε. 

Εις τα πλησίον του Βυζαντίου μας τρία νησία της Προποντί-

δος ευρίσκονται μοναστήρια του Γένους, κεχωρισμένα άπό τα 

χωρία, δχι δε καί πολλά μακράν, ανωφελή δια τον μοναχικον 

βίον, άρμοδιώτατα δε δια σχολεία. Εις εν έξ αυτών ημπορεί να 

συστηθη το έδικόν μας έμπορικόν, χωρίς να έμποδισθοΰν το πα-

ραμικρον αϊ ήδη γινόμεναι θρησκευτικά! τελεταί, άλλα κατά 

πολλούς λόγους, καί να αυξήσουν. Ό άήρ τών νησιών είναι εύ

κρατος. ΕΊς καιρόν πανώλους ημπορούν να φυλαχθοΰν εύκολώτατα 

άπό μολύσματα, με έξακολούθησιν άδιάκοπον της διδασκαλίας. 

Ή ελευθερία τών μαθητιώντων θέλει είναι ατάραχος δια το άνε-

πίμικτον παντός αλλογενούς. Καί ή χρηστοήθεια ημπορεί να έμ-

φυτευθη εις τάς τρυφεράς τών νέων καρδίας άπό τον καλόν δι-

δάσκαλον με το προς τήν ίεράν μας θρησκείαν σέβας, καί τήν 

έγκράτειαν εις ολα τα πάθη. 

'Εκεί οι μαθηταί ζώντες ώς εις κοινόβιον, θέλουν συνεθισθή 

εις τήν ταπείνωσιν, καί λιτότητα, τάς αναγκαίας άρετάς δια τον 

εμπορον, καί τα εξοδά μας θέλουν περιορισθη εις τήν πληρωμήν 

του μισθού ενός ή δύω διδασκάλων, ενός Ιερέως εφημερίου, καί 
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εις την κοινήν αυτών, καί των μαθητών ζωοτροφίαν, και εκείθεν 

μετά τριετή, ή το πολύ πενταετή γύμνασιν, θέλομεν απολαύσει 

τους συγγενείς, καί ομογενείς μας έφωδιασμένους με τάς ανή

κουσας προκοπάς, και άρετάς εις το επάγγελμα μας, έλευθερού-

μενοι άπο τους οικιακούς, καί ολιγοκάρπους διδασκάλους, καί 

άπο τήν ανάγκην τοΰ να έξαποστέλλωμεν είς την άλλοδαπήν τους 

νέους μας με θλίψιν μας δια τον χωρισμόν των, με ύποψίαν δια 

τήν συντήρησιν τών καλών ηθών, καί τής προς τήν άγίαν μας 

πίστιν εύλάβειαν, καί με αδρά έξοδα, τών οποίων πολλοστημό-

ριον μας θέλει χρειασθή εις το προβαλλόμενον σχολεϊον. 

Ή αξιέπαινος προθυμία σας εις το να άποκτήσητε εμπορικά 

βιβλία είς τήν γλώσσάν μας, καί βασιλικά προνόμια δια το έμπο-

ρικον Σύστημα, με κάμνουν να ελπίζω, δτι δεν θέλετε παραμε

λήσει καί τήν άναγκαίαν προς μαθήτευσιν διδασκαλίαν, τήν ο

ποίαν σας προβάλλω προς δλους γενικώς, καί οχι προς μόνους 

τους ενταύθα κατοίκους, επειδή είμαι πληροφορημένος δτι καί οι 

έχοντες τάς οικογενείας, καί τέκνα των είς άλλας πόλεις καί 

επαρχίας ταύτης τής θεοσώστου βασιλείας, υπόκεινται είς τήν 

όμοίαν ανάγκην, δια τήν εις τάς πατρίδος εαυτών σπανιότητα 

τών διδακτηρίων, καί τήν εντελή ελλειψιν τοιούτου εμπορικού 

σχολείου, τοΰ οποίου εχομεν γενικήν χρείαν, καί του οποίου ή 

μεγίστη ωφέλεια απεδείχθη ανωτέρω, καί έπιβεβαιοΰται άπο τα 

συσταθέντα τοιαύτα είς δλας τάς πόλεις τής Χριστιανικής Ευ

ρώπης, δπου ακμάζει το εμπόρων. 

Μήτε εις τούτο, μήτε είς κάνέν άλλο συστηματικον έργον 

δεν επιθυμώ να σας διαιρή καν κατ' ιδίαν, ή τής πατρίδος το 

έπώνυμον, ή τής διαλέκτου ή προφορά, ή τής οικογενείας οι σύν

δεσμοι, καί τής κατοικίας αϊ σχέσεις. Ή ένότης τής θρησκείας 

ας ήναι το χαράκτη ρ ιστικον τής ενώσεως Σας προσφώνημα. Τα 

συστηματικά σύμβολα τής συνάφειας τών δύω χειρών ας σας 

βαστούν συνδεδεμένους εις τήν θεοδίδακτον άγάπην, καν δταν 

ήναι λόγος καί σκέψις περί κοινών συστηματικών πραγμάτων, 

καί αύτη μακροθυμεΐ, χρηστεύεται, ου ζητεί τα εαυτής, ού χαί

ρει έπί τη αδικία, καί τα λοιπά, δσα πανσόφως μας διδάσκει ό 

τών εθνών διδάσκαλος πλέκων τον τής αγάπης στέφανον. 
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Δεν νομίζω να μέ μεμφθήτε, τιμιώτατοι Κύριοι και αδελφοί! 

ως αύτόκλητον σύμβουλον διότι ή φιλότιμος Σας κλίσις να μοΰ 

άκούητε με εφεσιν, με παρεκίνησεν ε'ις τοΰτο. Μή λησμονήσητε 

πώποτε εις τάς περί κοινών πραγμάτων βουλάς σας τοΰ συνδέ

σμου τών ράβδων την άρχαίαν πατρικήν παραγγελίαν, καί πλη-

ροφορηθήτε εις τοΰτο το ηθικόν αξίωμα" ηνωμένοι κατορθώνομεν 

πολλά, καί καλά έργα' διηρημένοι δε φθείρομεν τα κοινή καθε

στώτα, καί τα κατ' ιδίαν αναμφιβόλως. 

Όμονοεΐτε, καί ευτυχείτε ! 

Ό της υμετέρας φιλογενοΰς τιμιότητος 

Έ ν Κωνσταντινουπόλει, τη 20. Μαρτίου 1815. 

"Ολως εκκρεμής 

Ν. Παπαδόπουλος. 

17 

Προκήρυξη σύστασης Φιλολογικής Εφορίας τον Συστή
ματος τών εν Κωνσταντινουπόλει Γραικών 'Έ'μπόρων, 

6 Νοεμβρίου 1817 

'Αρχείο Μονής 'Αγίου 'Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου. Πρώτη δημο
σίευση : Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Βιβλιολογικά Α' [. . . ]», Μνήμων 
8 (1982) 358-361. 

Τα πανταχού καθ' έκάστην αναφαινόμενα παραδείγματα τών 

κοινωφελών έργων άποδεικνύουσι φανερά την φιλότιμον ελευθε

ριότητα τών ελλήνων, καί δτι έπιδημικώτερον άποκατέστη ε'ις αυ

τούς το έ'νδοξον πάθος της φιλογενείας, δθεν καί βασιμωτέραν 

ελπίδα ανεγέρσεως έ'χει ή φιλτάτη Πατρίς, δι' δ,τι όλοι σχεδόν 

οι ομογενείς έννοήσαντες, δτι το δραστικώτερον εις τοΰτο μέσον 

είναι ή παιδεία καί μάθησις, φέρονται μετά μεγάλης προθυμίας, 

παρακελευόμενοι αλλήλους ε'ις την σπουδήν, οϊ μεν σχολεία συνι-

στώντες, οι δε μετ' επιμελείας διδάσκοντες, άλλοι πτωχούς μα-

θητάς τρέφοντες, έτεροι επωφελή καί χρήσιμα βιβλία συγγράφον-

10 
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τες και μεταφράζοντες, και έκαστος έν συντόμω το κατά δύναμιν 

προσφέροντες και συνεργοΰντες. 

Και ημείς λοιπόν το σύστημα των έν Κωνσταντινουπόλει Γραι

κών εμπόρων, πάντη άπρεπες νομίζοντες το να μένωμεν μόνοι 

αδρανείς και αδιάφοροι εις την κοινήν ταύτην συνδρομήν, έπε-

μελήθημεν φιλοτίμως, ιδία ημών δαπάνη, ε'ις σύνθεσιν και δια 

τύπου εκδοσιν εμπορικής έπτατόμου εγκυκλοπαίδειας, μη θέλον-

τες δε να περιστείλωμεν τήν ώφέλειαν εις μόνους τους εμπορευό

μενους, άφοσιοΰμεν δι' αποφάσεως συστηματικής συνελεύσεως, ου 

μόνον τα άφ' ενός εκάστου τών συστηματικών δοθέντα λόγω 

συνδρομής δια τήν είρημένην έγκυκλοπαιδείαν, άλλα και δ,τι 

ποτέ κέρδος χρηματικόν, μετά τήν πώλησιν τών βιβλίων, συγ-

κεφαλαιωθή, προσδιορίζοντες να δαπανάται πάντοτε εις έ'κδοσιν 

βιβλίων άλλων κοινωφελών, καί τούτων ομοίως πωλουμένων, 

το προσγινόμενον κέρδος να συναποτίθεται εις το αυτό κιβώτιον, 

ώστε άφ' εκάστης εκδόσεως βιβλίων, αυξανομένου τοΰ κεφαλαίου, 

να συναυξάνωνται καί τα μέσα προς τήν του γένους ώφέλειαν. 

Δεν είναι χρεία λόγων παντελώς δια να άποδείξωμεν εις τους 

άπαθώς θεωροϋντας καί ύγειώς κρίνοντας τα πράγματα, δτι ή 

ελλειψις τών βιβλίων αναστέλλει τήν πρόοδον τής μαθήσεως και 

εμποδίζει τήν άναγέννησιν τής αρχαίας δόξης τών προγόνων, 

καί δτι è προτεθείς τρόπος πολλαπλασιάζων τα βιβλία επιτα

χύνει τοΰ γένους τον φωτισμόν. 

'Επειδή δε το πράγμα δεν είναι μικρόν, καί απαιτεί άγρυπνον 

έπιστασίαν καί έπιμέλειαν, ανάγκη να διορίσωμεν εκ τών ημε

τέρων συστηματικών εμπόρων τρεις εφόρους, άνδρας φιλογενεΐς 

τιμίους, καί αξιόπιστους, έπιμελουμένους περί τούτου κατά τήν 

εννοιαν τών κατωτέρω κεφαλαίων, ονομάζομεν δε τήν τριπλήν 

ταύτην έπιστασίαν, Έ φ ο ρ ί α ν φ ι λ ο λ ο γ ι κ ή ν, έργον ε-

χουσαν κυριώτατον τον πολλαπλασιασμον τών βιβλίων, προς 

ώφέλειαν τών ομογενών, καί δεν άμφιβάλλομεν, δτι ή πρώτη 

ποσότης τών κατατεθέντων χρημάτων του χρόνου προϊόντος, θέ

λει άναδειχθή έξ ολίγων πολλή, ού μόνον άφ' εαυτής κατά τον 

είρημένον τρόπον, άλλα καί εκ συνεισφοράς άλλων φιλογενών 

πλεονάζουοα καί περισσεύουσα. 
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Τα συστατικά της φιλολογικής 'Εφορίας κεφάλαια είσί ταύτα. 

Α ο ν οί "Εφοροι να είναι τρεις, να ύπηρετώσιν εις δύω μόνον 

ετη, και μετά τήν συμπλήρωσιν της διετίας, να δίδωσι λογαρια-

σμον προς τους κυρίους Δεπουτάτους επί συνελεύσεως οκτώ ή 

δέκα τών είδημονεστέρων αδελφών, και τότε να διορίζονται άλλοι 

κατά κοινήν έκλογήν, καί ούτως εφεξής. 

Β ο ν το κιβώτιον τών χρημάτων της Εφορίας να έ'χη τρία διά

φορα κλειδιά, δια να κρατή έκαστος τών 'Εφόρων εν. 

Γ ο ν ή 'Εφορία να μη άναλαμβάνη άλλο κοινον έργον ουδέν, άλλα 

διόλου να περιορίζεται εις εκδοσιν και μετατύπωσιν βιβλίων. 

Δ ο ν να μη έκδοση ποτέ νεοσύντακτον βιβλίον θεολογικής ιδέας, 

άποφεύγουσα τον εκ τούτου ένδεχόμενον κίνδυνον τών αναγνωστών, 

δια παραδρομήν ή κακόνοιαν τοΰ συγγραφέως, ή μεταφραστοΰ, 

εξαιρουμένων τών έπικεκυρωμένων, εκ παλαιάς έπικρίσεως καί 

δοκιμασίας τής ορθοδόξου ημών 'Εκκλησίας, τα όποια δύναται ελευ

θέρως ή Εφορία να εκτύπωση οσάκις δια τήν σπανιότητα είναι 

δυσεύρετα. 

Ε ο ν νά άποφεύγη διόλου τήν εκδοσιν τών εναντίων τη ευαγή ημών 

θρησκεία βιβλίων καί άλλων συγγραμμάτων, δσα ανεπαισθήτως 

βλάπτουσι τήν κοσμιότητα και σεμνότητα, καί διαφθείρουσι το 

έλληνικον ήθος. 

ζ ο ν νά άποφεύγη μετ' άκρας προσοχής τήν κοινοποίησιν τών 

βιβλίων δσα άντιφέρονται προς τήν ένταΰθα πολιτικήν διοίκησιν, 

ευμενώς επαγρυπνούσαν υπέρ ασφαλείας ημών καί ευτυχίας. 

Ζ ο ν επειδή οί "Εφοροι εμπορικού βίου οντες, ούτε καιρόν έχουσιν 

ίκανόν, ούτε τήν πρέπουσαν πολυμάθειαν εις έξέτασιν τών έκ-

δοθησομένων βιβλίων, πράγμα πάντων άναγκαιώτερον, υποχρε

ούνται νά καταφύγωσιν εις τρεις τών ομογενών, άνδρας φρόνι

μους, και επί παιδεία διαπρέποντας, καί εις τήν κρίσιν αυτών 

νά καθυποβάλωσι το προκείμενον βιβλίον, καί άν εκ συμφώνου 

ύπο τών τριών τούτων πεπαιδευμένων, καί φρονίμων ανδρών 

άποδοκιμασθή, νά αποβάλλεται καί παρά τής εταιρίας, ως άνά-



148 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 

ξιον εκδόσεως" ε'ίρηται δε πεπαιδευμένων καί φρονίμων ανδρών, 

το μέν δια να έκλέγωνται όσα βιβλία εγράφησαν εις γλώσσαν 

γλαφυράν εύφραδώς έσχηματισμένην, δσα άποδεικνύουσι τον συγ

γραφέα ειδήμονα ακριβώς και της παλαιάς ελληνικής, καί εν 

ένί λόγω, τα αληθώς ωφέλιμα εις την παιδείαν του γένους, το 

δε δια να έγκρίνωνται τα ασφαλή καί ακίνδυνα προς τε το πολι-

τικον και θρησκευτικον κατά την εννοιαν του δ ο υ : εο υ: καί ς ο υ 

κεφαλαίου. 

Η ο ν τα ονόματα τών τριών τούτων επικριτών να μή κοινολο-

γώνται δια να κρίνωσιν ελευθέρως το προσφερόμενον βιβλίον 

δι' έκτύπωσιν, και να μή άποφεύγωσι τήν έξέτασιν δια τήν έν-

δεχομένην άντιλογίαν κατά της γνώμης αυτών, έκτος εάν αυτοί 

άδιαφορώσιν εις τοΰτο καί πεπαρρησιασμένως αποφαίνονται, με

σιτεία δε καί χάρις εις εκδοσιν βιβλίου εναντίον της συμφώνου 

έπικρίσεως τών τριών τούτων ανδρών, είναι πάντη άπηγορευμένον. 

Θο ν εκ παντός βιβλίου δαπάνη της φιλολογικής Εφορίας εκδο

θέντος πρέπει να στέληται εν άντίτυπον εις τον Παναγιώτατον 

ημών Δεσπότην, εις τον Μακαριώτατον 'Ιεροσολύμων, εις τον 

Μέγαν Διερμηνευτήν, καί εις κάθε έπίσημον Σχο?^εϊον του γένους. 

Ι ο ν εκ παντός βιβλίου θέλει φυλάττει ή Εφορία άνα δύω αντίτυπα, 

άφορώσα καί εις σύστασιν ιδίας Βιβλιοθήκης, έργον καί τοΰτο 

άναγκαιώτατον εις το γένος· επειδή δε ή σύστασις Βιβλιοθήκης 

εϊναι χρεία καί παλαιών εκδόσεων, ανάγκη να φροντίζη ή Ε φ ο 

ρία καί περί τούτων κατά τους εύλογοφανεστέρους τρόπους. 

ΙΑ ο ν επειδή ή Εφορία δταν επιχείρηση εις πράγματα, θέλει 

άναλάβη έπιμόχθους εργασίας φροντίδων, δύναται να μίσθωση 

καί άνθρωπον βοηθον τής επιστασίας ταύτης, εκλέγουσα τον 

επιμελή καί άξιόπιστον, δια να μή φθείρεται, ή άλλως παραμε

λείται το κοινον δφελος- καί δταν περισσεύουν χρήματα, εχουσιν 

άδειαν οι "Εφοροι να τοκίζουν, πάντοτε εις κοινά καταγώγια, 

καί αί όμολογίαι, καθώς καί δλα τα γράμματα πρέπει να γί-

νωνται έπ' ονόματι τής Εφορίας. 

Ι Β ο ν καί ο'ι τρεις έφοροι πρέπει να υπογράφονται πάντοτε εις τα 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 149 

γράμματα της 'Εφορίας, εις ελλειψιν όμως του ενός θέλει έχουν 

το αυτό κύρος και τών δύω μόνων at ύπογραφαί. 

Ι Γ ο ν τυχούσης ασυμφωνίας τών τριών εφόρων, και μη συμφω

νούντων περί τοΰ αύτοΰ πράγματος, τότε χρέος να άποτείνωνται 

προς τους Δεπουτάτους, οίτινες να προσκαλώσι πέντε τών είδη-

μονεστέρων συνάδελφων, και παρ' αυτών να γίνεται ή κρίσις 

και άπόφασις τοΰ πρακταίου κατά την τών πλειόνων ψήφον. 

Ταύτα φιλοτιμηθέντες να καταστήσωμεν εις κοινον όφελος 

της Πατρίδος, δεν άμφιβάλλομεν, οτι πολλοί πολλαχώς θέλουν 

συνδράμει εις ταχυτέραν έπίδοσιν του εγχειρήματος, συνεισφέ

ροντες, οι μεν πλούσιοι χρήματα ή βιβλία, δι' 'ιδίας αυτών δα

πάνης τυπωθέντα, οί δε παιδείας τρόφιμοι, συγγράμματα καί 

μεταφράσεις άμισθί, δια να πληρωθη όπωσοΰν της εφορίας το 

δίγαστρον, καί να λάβη τάχιστα τάς αναγκαίας δυνάμεις εις την 

προκειμένην έργασίαν. 

Έλπίζομεν δε να λάβωμεν καί συγκοιλιώδη γράμματα της 

αγίας του Χρίστου μεγάλης 'Εκκλησίας, συστατικά τοΰ πράγματος 

εις βεβαιωτέραν καί διηνεκή διαμονήν έπί τών είρημένων κε

φαλαίων, καί δσων άλλων ή προσθήκη εγκρίνει εξακριβωτέρας 

σκέψεως" το να μη ύποπέσωμεν εις τοσαύτην δυστυχίαν ήτον 

άξιον ευχής, το να άνεγερθώμεν δε έργον εστί δόξης αθανάτου. 

Ό εν καιρώ τοιούτων καρπών θεωρήσας είναι μακαριώτε-

ρος τοΰ άμελοΰς εκείνου δστις άναβάλλων τους κόπους του, μετά 

το θέρος ζητεί να ύψωση θημωνίαν επικαρπίας, σταχυολογών 

καί καλαμωμένος. 

Έ ν Κωνσταντινουπόλει τη 6 Νοεμβρίου 1817 

18 

Διδασκαλία της εμπορικής επιστήμης. 
Μετάφραση ['Αναστασίου Μιχαήλ Γειτζα], Ίάσι 1817 

Διδασκαλία 'Εντελής συστηματική άπάσης της 'Εμπορικής 'Επιστή

μης, Προς Χρησιν τών 'Εμπόρων, Έξαιρέτως δε τών 'Εμπορικών Σχο-
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λείων. Έ κ τοϋ Γερμανικού πρωτοτύπου έρμηνευθεϊσα καί τισι προσθήκαις 
πλουτισθεϊσα, Τύποις τε εκδοθείσα. Έ ν Ίασσίω. Έ ν τ φ Έλληνικω Τυπο-
γραφείω. 1817. 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 

r H v μεν άχρι του δε το ήμέτερον έμπόριον ώς έπί το πλεί

στον πρακτικώς, ή ώς ειπείν μηχανικώς ένεργούμενον, και άλλως 

άκανόνιστον, άπολίτευτον καί έστερημένον πάσης επιστημονικής 

θεωρίας. "Οσοι σπάνιοι πεπαιδευμένοι έ'μποροι Γραικοί υπήρξαν, 

έρρυθμίζοντο κατά τάς τάξεις τών 'Ιταλών, τών Γάλλων, ή των 

Γερμανών κ.τ.λ. καθ' δ γένος έκαστος είχε κλίσιν καί σχέσιν 

προς την αυτού διάλεκτον νυν δέ, οτε το γένος ανανήψαν όπω-

σοΰν, καί τον πάλαιαν λήθαργον της άμαθίας άποτειναξάμενον 

οργά προς την όδον τής αρχαίας δόξης του, δια της μαθήσεως 

παντοδαπών επιστημών, άδικον ήθελεν είναι, οί πραγματευταί 

μόνοι να μένωσιν άμοιροι τής συστηματικής παιδείας τοϋ επαγ

γέλματος των, καί οί νέοι οί άφοσιοΰντες εαυτούς εις το έμπόριον 

να προσμένωσι χρόνους πολλούς, 'ίνα διδαχθώσι την πρακτικήν 

Έμπορικήν, υπηρετούντες αν τύχη εις τίνα πεπαιδευμένον καί 

έ'μπειρον πραγματευτήν, καί να μη δύνωνται να διδαχθώσι την 

έπιστήμην των, καθ' δν τρόπον διδάσκεται τις πάσαν άλλην έπι-

στήμην, καί να είσέλθωσιν ευθύς εις την πράξιν, χωρίς να εχωσι 

χρείαν να κατατρίβωσι χρόνους, προβιβαζόμενοι, ώς ποτέ έσυ-

νηθίζετο, άπο το μαγειρεϊον βαθμηδόν εις το γραφεϊον. 

ΟΊ "Αγγλοι, οί Γερμανοί καί τα λοιπά Ευρωπαϊκά έθνη έ-

φρόντισαν προ πολλών χρόνων καί έσύστησαν σχολεία ιδίως ε

μπορικά, έν οΐς, μετά τα έγκύκλια μαθήματα, διδάσκονται οί 

νέοι δσα είναι αναγκαία να σχηματίσωσι τον τέλειον πραγμα

τευτήν. Δια τοιαύτα σχολεία συνεγράφη το παρόν βιβλίον Γερ-

μανιστί, έπιγραφόμενον : Vollständiges Systematisches Lehr

buch der gesamten Handlungswissenschast &c. Hamburg 

1801. Το όποιον είναι επιτομή εξ άλλων εκτεταμένων συγγραμ

μάτων τοιούτων, άπερ δια τον δγκον των δεν συντελοϋσι προς 

παράδοσιν εις τα σχολεία, άλλ' είναι καλά μόνον δια μελέτην. 

Τοιαύτα είναι π.χ.: τα του Καρόλου Γυνθέρου Λουδοβίκου (Carl 
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Günther Ludovici) της εν Λειψία 'Ακαδημίας ποτέ καθηγητού 

Σ χ έ δ ι ο ν ε ν τ ε λ ο ύ ς ε μ π ο ρ ι κ ο ύ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς , 

εκδοθέν το δεύτερον έν Λειψία 1768 εις 8ον περιέχον σελ. 622, 

το τοΰ 'Ιωάννου Γεωργίου Βυσχίου (Iohann Georg Busch) κα

θηγητού εν Άμβούργω, έπιγραφόμενον Θ ε ω ρ η τ ι κ ο π ρ α -

κ τ ι κ ή π α ρ ά σ τ α σ ι ς τ ο υ ε μ π ο ρ ί ο υ κ.τ.λ. εκδοθέν 

έκ δευτέρου έν δυσί τόμοις εις 8ον έν Άμβούργω 1808, καΐ άλλα 

τινά. Ό ανώνυμος συγγραφεύς κατανοήσας, ως λέγει έν τω 

προοιμίω, την έλλειψιν συστηματικού άμα και συντόμου βιβλίου 

περί 'Εμπορικής επιστήμης, προς χρήσιν τών εμπορικών σχο

λείων, συνέθετο την παροΰσαν έπιτομήν, εις την οποίαν δέν θέλει 

ευρει τις έ'λλειψιν μέρους τινός της θεωρητικής ή τής πρακτικής 

'Εμπορικής επιστήμης, πεποιθώς, ότι πας φιλομαθής, εάν σπου-

δάση αυτήν μέ έπιμέλειαν δύναται ε'ις τοιούτον τρόπον να προ-

παρασκευασθή, ώστε να κατασταθή ικανός να έ'μβη επωφελώς 

εις πάν είδος εμπορίου. Προ πάντων συνίστησιν ό αυτός το περί 

τών δικαίων τών καμπιάλων Κεφάλαιον, καθότι εις αυτό δσον 

συνεχώρει ό σκοπός τοΰ βιβλίου έκαμεν έντελεστάτην πραγμα-

τείαν. Κατ.α τον δμοιον τρόπον, καί τοι μέ πλείονα συντομίαν 

ήγωνίσθη να παραστήση εκαστον Κεφάλαιον τοΰ βιβλίου κατά 

τήν δυνατή ν έντέλειαν. 

Ό μεταφραστής ίδών τήν εις ημάς έλλειψιν έμπορικοΰ τίνος 

βιβλίου, καί γνούς πόσην ώφέλειαν δύναται να προξενήση το 

παρόν σύγγραμμα ου μόνον εις τήν έμπορικήν νεολαίαν τοΰ γέ

νους του, άλλα καί εις πάντα φιλομαθή, ανέλαβε τον κόπον να 

το μετάφραση εις τήν ήμετέραν διάλεκτον, μεταχειρισθείς έν τη 

ερμηνεία τήν άναγκαίαν έλευθερίαν προς πλείονα σαφήνειαν, ά-

κρίβειαν καί εύχρηστίαν. Καί τα μέν παρ' ήμΐν περιττά παρα-

λιπών, άλλα δέ αναγκαία προσθείς, μετερρύθμισεν δσον ήδυ-

νήθη το εϊδός του προς χρήσιν όπωσοΰν κοινοτέραν. Έ κ τών 

παραλειφθέντων εϊναι μάλιστα οι πίνακες τών μέτρων καί σταθ

μών τοΰ συγγραφέως, ο'ίτινες δια τάς έν αύτοΐς ευρεθείσας άντι-

λογίας δέν έφάνησαν 'ικανοί προς ακριβή σύγκρισιν. Ά ν τ ' αυτών 

συνέθετο άλλους ό μεταφραστής ακριβέστερους, τους μέν έκ τών 

δεκαδικών πινάκων τοΰ Βαρώνου Γεωργίου Βέγγα παραλαβών, 
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μετά τίνων ιδίων διορθώσεων, τους δε εκ τοΰ εμπορικού λεξικού 

του ρηθέντος Λουδοβίκου, άλλους δε (τους τών βαρέων σταθμών) 

εκ τών τοΰ 'Ιωάννου 'Ροτίου, ως εν τω οίκείω τόπω ρηθήσεται. 

Ή μεγαλητέρα δυσκολία, ην ύπήντησεν ό μεταφραστής ήτον 

ή κατά κυριολεξίαν, καί ει δυνατόν μονολεξίαν ερμηνεία τών 

έτερογλώσσων εμπορικών λέξεων, αί όποΐαι προ πολλών ήδη 

χρόνων είσαχθεΐσαι εις χρησιν παρ' ήμΐν, καθώς καί πρότερον 

παρά τοις Γερμανοΐς κ.λ. φαίνονται άναγκαΐαι και δυσερμήνευ

τοι. Διευκολυνθείς δε παρά τίνων φιλελλήνων εμπόρων, οίτινες 

ήδη προ ολίγων χρόνων εξελλήνισαν πολλάς τοιαύτας λέξεις, καί 

διά της βοηθείας τών ένταΰθα πεπαιδευμένων ανδρών έξεγραί-

κισε τινας, οσαι ή δεν ήσαν άχρι τοΰδε έξελληνισμέναι, ή ήγνο-

οΰντο αν έξελληνίσθησαν. 'Επειδή τωόντι αισχύνη ήθελεν είναι 

να εχη χρείαν ή πλουσιωτάτη 'Ελληνική διάλεκτος, να δανείζηται 

λέξεις άπο τοιαύτας αλλότριους διαλέκτους, αί όποΐαι έπλουτί-

σθησαν εκ της 'Ελληνικής, δυναμένη άλλως, διά της τών ονομά

των καί προθέσεων συνθέσεως να μεταφέρη εις το αυτής ιδίωμα 

πασαν ξένην λέξιν καί εν φ οί μή "Ελληνες Ευρωπαίοι, δταν 

θέλωσι να όνοματοθετήσωσιν εις τάς έπιστήμας συστηματικώς 

καταφεύγουσιν εις τήν Έλληνικήν, σπανίως εις τήν Λατινικήν. 

Διέμειναν μ' δλον τοΰτο ξενίζουσαι: ή καμπιάλα, ή κομμανδίτα 

καί άλλαι τινές όλίγαι έκδεχόμεναι κοινοτέραν καί σύμφωνον 

όνοματοθεσίαν. Ή καμπιάλα ή καμβιάλα (καταχρηστικώς κοινό-

τερον πόλιτζα λεγομένη) είναι λέξις Λατινική, εκ τοΰ Cambio 

μεταλλάτομαι παραγόμενη. Έ ά ν δε κατά τον κύριον Γεώργιον 

Κρομμίδην φαίνεται 'Ελληνική, εκ τοΰ καμπεία ή ομολογία, 

ΐσως υ'ιοθετήθη εκ της Λατινικής υπό τών εν 'Ιταλία παλαιών 

αποίκων 'Ελλήνων, ως Κάμπος κ.τ.λ. Διότι καθ' όσον ήξεύρομεν, 

μήτε συγγραφεύς τις "Ελλην μετεχειρίσθη αυτήν μήτε λεξικο

γράφος. Δεν εξελλήνισε δε αυτήν è μεταφραστής τοΰ παρόντος, 

επειδή προ τούτου άνεφάνησαν τρεις διαφορετικαί μεταφοραί αυ

τής τής λέξεως, τουτέστι, Σ υ ν α λ λ α γ μ α τ ι κ ή , Κ α τ ά -

λ α κ τ ι κ ή , Σ υ ν α λ λ α γ μ α τ ι κ ο ν γ ρ α μ μ ά τ ι ο ν, δεν 

ηθέλησε να πρόσθεση καί άλλην τετάρτην έδικήν του, άλλα με

τεχειρίσθη τήν πάλαιαν καί ξένην όνομασίαν Κ α μ π ι ά λ α , 
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εως ότου κοινή γνώμη των πεπαιδευμένων εμπόρων, διορισθή 

εις γενικήν χρησιν μία κατάλληλος ονομασία ε'ις αυτό το ούσιω-

δέστατον άρθρον του εμπορίου, δια το όποιον συμβαίνουσιν αϊ 

πλειότεραι φιλονεικίαι, και δια της πολυα>νυμίας θέλουσιν αυ

ξήσει ετι μάλλον αί άντιλογίαι. Αί συστηματικά! λέξεις πρέπει 

νά είναι ομοιαι γενικώς. Ει και αί ρηθείσαι νέαι λέξεις ώς επί

θετα ονόματα, άπαιτοΰσι το ούσιαστικόν, ήδύναντο να χρησι-

μεύσωσιν, αδεία εμπορική, ώς ουσιαστικά ονόματα, εν όσω μέ-

νουσιν άπλαί, δια να σημάνωσι το όργανον, δι' ού συναλλάτ-

τονται τα χρήματα άπο ενα τόπον εις άλλον δταν δε θέλοντες 

να έννοήσωμεν Καμπιαλοαγοράν, Καμπιαλικάς υποθέσεις, Κα-

μπιαλικόν κριτήριον κ.τ.λ., εΐπωμεν, Συναλλαγματικήν άγοράν, 

Συναλλαγματικάς υποθέσεις, Συναλλαγματικόν κριτήριον κ.τ.λ., 

τότε άραγε έννοοΰσιν αύται αί λέξεις το ζητούμενον; Έάν κατά 

μίμησιν τών Γερμανών, των Γάλλων και λοιπών Ευρωπαίων 

πρέπη, εκ του ρήματος, άλλάσσω να όνοματοποιήσωμεν λέξιν 

ίσοδύναμον της καμπιάλης, καλόν είναι νά εχη αυτή ή λέξις 

σχηματισμον εως τοΰδε άσυνήθιστον και μοναδικόν, ώς π.χ. 

Ά λ λ α κ τ η ρ ì ς ή Άλλακτίς, ή οποία σημαίνουσα το όργα

νον της αλλαγής, γίνεται πρωτότυπος ε'ις την έννοιάν της- καθότι 

δεν έμβήκεν άχρι τοΰδε ε'ις χρησιν άλλης σημασίας, ώς αί ρη

θείσαι λέξεις. Και ή λέξις Κομμανδίτα (σιωπηρά συντροφιά) 

δεν έξελληνίσθη, διότι, επειδή ή διαφορά της Κομμανδίτας άπο 

τήν κυρίως συντροφ'ιαν γεννά κρισολογίας δυσδιαλύτους, ή ονο

μασία πρέπει νά είναι καθόλου κοινή. Ό μεταφραστής στο

χάζεται, δτι ήμποροΰμεν νά τήν όνομάσωμεν Ύφεταιρείαν, ή Πα-

ρασυντροφίαν, καί τον διοικούντα αυτήν (Κομμανδιτάριον), Ύ-

φεταϊρον, ή Παρασύντροφον. Πώς δε νά όνομάσωμεν τον αύ-

τουργον αυτής, ήγουν τον καταβαλόντα το κεφάλαιον, τον όποιον 

οί Γερμανοί κ.λ. όνομάζουσι Commanditist ; 'Αντί της λέξεως 

Bancozettel μετεχειρίσθη ό μεταφραστής τήν υπ' άλλων προ-

εκληνισθεΐσαν, Τραπεζικον γραμμάτιον. Πρέπει όμως νά ση-

μειώσωμεν, ότι ή Γερμανική λέξις Zettel παράγεται εκ της 

Λατινικής, Schedula ή Scheda, αύται δέ, εκ τής Ελληνικής, 

Σ χ έ δ η καί Σ χ έ δ ι ο ν. Δέν ήμποροΰμεν λοιπόν καί ημείς 
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να την όνομάσωμεν Σχέδην, ή ύποκοριστικώς Σ χ ε δ ί λ ι ο ν, 

ή συνθέτως Τ ρ α π ε ζ ο σ χ έ δ η ν , αντί της πολυσημαντοτέ-

ρας, Γραμμάτιον; 

'Αντί της 'Ιταλικής λέξεως Τάρα άπο του Tarare, άφαιρείν 

τι, παραγόμενης, δυσκόλως δυνάμεθα να άντεισάξωμεν άλλην, 

ίσοδύναμον Έλληνικήν, ως Ά φ α ί ρ ε σ ι ν, επειδή καί ή σημα

σία τής αφαιρέσεως, χωρίς έξηγήσεως του αφαιρουμένου, δεν 

εννοεί το περιέχον το πράγμα άγγείον, καί ή χρήσις τής ιταλι

κής λέξεως, Τάρα, προ πολλών χρόνων έγινε πολλά κοινή εως 

καί εις αυτούς τους χωρικούς. Δια τούτο είναι πιθανόν, δτι θέλει 

διαμένει ετι αμετάβλητος, ως καί άλλαι πολλαί, οίον Κεντηνά-

ριον, Λίτρα κ.τ.λ. 

Ευχής έ'ργον είναι το να είσαχθή ή παρούσα Διδασκαλία εις 

τα εμπορικά σχολεία, δπου τοιαύτα ύπάρχουσιν, ή μέλλουσι να 

συστηθώσι. Καθώς δμως ε'ις τήν Φιλοσοφίαν προαπαιτείται ή 

Γεωμετρία, ούτω καί εις τήν Έμπορικήν, ό μαθητής πρέπει να 

είναι προγυμνασμένος εις τήν έμπορικήν Άριθμητικήν. Οί δε 

προβεβηκότες καί έμπειροι εις τάς έμπορικάς υποθέσεις, δύναν

ται, καί άνευ διδασκάλου, δια μόνης μελέτης να διδαχθώσιν 

εξ αυτής δσα δεν ήξεύρουσι. 

19 

Γαλλικός 'Εμπορικός Κώδιξ. 
Μετάφραση Θεοδώρου Ράκον, Παρίσι 1820 

Γαλλικός εμπορικός κώδηξ μεταφρασθείς εις τήν καθομιλουμένη ν η
μών διάλεκτον παρά Θ.[εοδώρου] Ρ.[άκου] Έν Παρισίοις, Έκ τής τυπο
γραφίας Ι. Μ. Έβεράρτου. 1820. 

ΠΡΟΣ ΤΟΤΣ ΕΜΠΟΡΕΤΟΜΕΝΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ. 

Δύναται άρά γε ό άνα χείρας εμπορικός Κώδηξ να έφαρμοσθή 

καί επομένως να χρησιμεύση καί εις το έμπορικον συνάλλαγμα 

των καθ' ήμας 'Ελλήνων; 
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Είναι άληθινον δτι τα πολιτικά επιτηδεύματα ενός έθνους 

καταστηθέντα σχετικώς με τήν φυσικήν θέσιν του κλίματος, με 

τον ηθικόν χαρακτήρα, με το Διοικήσεως είδος, και με τάς μάλ

λον ή ήττον αναφοράς και συνδέσμους μετά τών γειτνιαζόντων 

καί διεστηκότων εθνών, δυσκόλως έμποροΰν να είναι εύάρμοστα 

εις εν άλλο κατά πάντα διάφορον άλλα μικρά τις εύστοχος άνά-

πλασις δύναται να τα κάμη εύχρηστα. Τα έθνη λαβόντα εις τήν 

νηπιότητά των άπο αρχαιότερα ήδη πολιτευόμενα, καί άναμορ-

φώσαντα καταλλήλως τάς αρχάς τών νόμων, διακηρύττουσι τρα-

νώς ταύτην τήν άλήθειαν. 

Ό άνα χείρας εμπορικός Κώδηξ είναι διηρημένος εις τέσσερα 

βιβλία-

Το πρώτον περιέχει τους νόμους, οϊτινες διέπουσι γενικώς 

το έμπόριον, 

Το δεύτερον, τους ιδιαιτέρους νόμους, καθ' ους πρέπει να γί

νονται οι κατά θάλασσαν συμβιβασμοί, 

Το τρίτον πραγματεύεται περί τών Στάσεων καί Χρεωκοπιών, 

Το τέταρτον, περί της συστάσεως τών εμπορικών κριτηρίων, 

περί τοΰ 'ιδιαιτέρου αυτών προνομίου, καί περί τοΰ τρόπου, καθ' 

δν γίνεται ή έμπροσθεν αυτών τε καί τών 'Εφέσεως αυλών κρι-

σολογία. 

Περιττον κρίνω το να εΐπω τι εις επαινον τών διατάξεων 

τοΰ παρόντος συγγράμματος, διότι πολλοί μεγάλοι νόες έπρό-

φθασαν, καί τάς έπανηγύρισαν, άποδείξαντες άποχρώντως δτι το 

οικοδόμημα αυτών, συντεθέν άπα παν δ,τι ενομίζετο δίκαιον 

συμμα εις τε τα αρχαία καί ε'ις τα καθ' ήμας ευνομούμενα έθνη 

στηρίζεται επάνω εις βάσεις πολυχρονίου πείρας καί όμολογου-

μένης όρθότητος. 

Έπεμελήθην δσον το δυνατόν, καί καθ' 'όσον συγχωρεί το 

δουλικον καί έπίπονον έργον τοϋ μεταφραστοΰ να κάμω τήν 

μετάφρασιν εύκατάληπτον ομολογώ δμως δτι, μεταγλωττίζων, 

εύρισκόμην ε'ις μεγάλην άμηχανίαν τοϋ πρακτέου' αν έπρεπε, 

δηλαδή, να μεταχειρισθώ τους αλλογενείς μεν άλλα καταχρηστι

κώς εις τους ομογενείς μας εμπόρους συνήθεις δρους, ή τους 

της γλώσσης μας, ήττον μεν ε'ις χρήσιν, ου πάντη δε άκαταλή-
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πτους. Ταλαντευόμενος τοίνυν επί πολύ εις ταύτην την άμφιγνω-

μίαν, τελευταΐον απεφάσισα να είσάξω τους δρους 1 της μητρώας 

ημών διαλέκτου, τοΰτο μεν δια να γένουν συνηθέστεροι, τοΰτο 

δε δια να μην υποβάλω τους αλλοεθνείς εις κόπον του να εφαρ

μόζουν εις την γλώσσάν μας, το πολυθρύλλητον τοΰ με αλλό

τρια πτερά ήμφιεσμένου κολοιοΰ. 'Αλλ' επειδή τίνες τούτων τών 

δρων δύνανται δια το άσυνήθιστον ή δια τον άρχαϊσμον των να 

έπισκοτίζουν εις τους πολλούς την εννοιαν τών λεγομένων, δεν 

έκρινα παρά σκοπον να συνάψω κατ' άλφάβητον εις το τέλος 

τοϋ βιβλίου μικράν τίνα συλλογήν λέξεων, επεξηγούσαν προς 

πλείονα σαφήνειαν αναλυτικώς τε καί γαλλιστί τους καινοφανείς 

νομιζομένους δρους. 

Τί δαί και περί της εφαρμογής τών προτιθεμένων διατάξεων ; 

Τούτο είναι έργον τών δσοι εις τάς ελληνίδας πόλεις έχουν το 

προνόμιον τοϋ να δικάζουν τα τοϋ εμπορίου. Ή δε έμή ύπερ 

τοΰ καταβληθέντος κόπου ανταμοιβή, ίκανωτάτη, αν ό άνα χεί

ρας κώδηξ δυνηθή να συνεισφέρη πολλοστον τι μέρος εις τήν 

ύπεράσπισιν τοΰ δικαίου. 

Ό Μεταφραστής. -

20 

Κωσταντίνος Μ. Δούκας, Πρακτική αριθμητική, 
Βιέννη 1820 

Πρακτική 'Αριθμητική Περιέχουσα τα τέσσαρα Εί'δη της 'Αριθμητικής 
εντε Άκεραίοις καί Κλασματικοϊς Άριθμοϊς μετά Κανόνων καί 'Εξηγή
σεων' ακολούθως τήν Άλυσον, καί έτερους διαφόρους τοϋ εμπορίου Λογα
ριασμούς. Έρανισθεϊσα καί πλουτισθεΐσα ύπο Κωνσταντίνου Μ. Δούκα 
τοϋ έκ Σιατίστης της Μακεδονίας. Προς κοινήν χρήσιν τής τε Νεολαίας, 
καί τών εις το έμπορικον Σύστημα ενασχολούμενων. Νΰν το πρώτον Τύ-
ποις εκδοθείσα δια Δαπάνης τοϋ 'Εκδότου, εις Τόμους δύω. Έ ν Βιέννη τής 
Άουστρίας έκ τής Ελληνικής Τυπογραφίας τοΰ 'Ιωάννου Σνεϊρερ. 1820. 

1. Ει δέ τίνες τών δρων ετέθησαν εξ απειρίας άκαταλλήλως εις τήν 
μετάφρασιν, τούτους έπιδιορθούτω άταράχως ό ειδήμων 'Αναγνώστης. 
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Π Ρ Ο Σ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΓΕΝΕΙΣ ΑΓΑΠΗΤΟΤΣ MOI ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΚΑΛΟΪΣ! 

Εις την νυν δια την προσφιλή ημών Πατρίδα παραμυθίας τε 

και χαράς πρόξενον κοινήν Άμιλλαν των αγαπητών της Τέκνων 

υπέρ του Κάλου αυτής, δέν έδυνήθην να μείνω αδιάφορος Θεατής 

μόνον, χωρίς να συνεισφέρω κάγώ το κατά δύναμίν μου προς 

Εύκολίαν τίνα τής το Καλόν προθύμως σπουδαζούσης Νεολαίας. 

Ευελπις ούν, δτι τοΰτο το εκ του 'Αριθμητικού τριτόμου Συγ

γράμματος τοΰ έν Πράγα σχολαρχοΰντος Διδασκάλου τής Μα

θηματικής κυρίου Σ. Γκούντζ, επιμελώς έρανισθέν, και με πλεί-

στας άλλας διαφόρους Προσθήκας πλουτισθέν Πονημάτιόν μου, 

θέλει εϊναι ώφέλιμον εις καθένα τών συνάδελφων μου, έξαιρέτως 

δε εις τους με το έμπορικον Επάγγελμα ενασχολούμενους, και 

έμψυχούμενος άπο τάς παρακινήσεις διαφόρων μου Φίλων και 

φιλογενών 'Ανδρών, απεφάσισα τήν δια του τύπου αύτοΰ έκδοσιν. 

Δέξασθε ούν και αυτό, αγαπητοί καί φιλογενέστατοι Συνά

δελφοι, με τήν συνήθησας Εύμένειαν καί Γενναιότητα, καί εάν 

δέν ήθελεν απάντηση καθ' ολα ενός έκαστου τήν άρέσκειαν, πα

ρακαλώ να μοί άξιο^σητε τής Συγγνώμης σας. 

Ό 'Εκδότης. 

20α 

Κωνσταντίνος Μ. Δούκας, Πρακτική αριθμητική, Βιέννη 1820. 

'Αγγελία τής έκδοσης στα περιοδικά : 

Φιλολογικός Τηλέγραφος, άρ. 8, 15.5.1820, στ. 6 5 - 6 8 . 
"Ερμής ό Λόγιος, άρ. 11, 1.6.1820, σ. 342-344. 

Ε Ι Δ Η Σ Ι Σ. 

Φιλογενεΐς αγαπητοί μου 'Ομογενείς! 

Πολλά καί διάφορα βιβλία, τόσον μεταφράσεις καθώς καί 

Συνθέματα ϊδια, τής πρακτικής 'Αριθμητικής έξεδόθησαν εις τήν 

ήμετέραν Γλώσσαν" μ' δλον τοΰτο καί δια ταύτης είδοποιεΐσθε 



158 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 

πάλιν καί έτερον τοιούτον. Ό σκοπός μου, αγαπητοί μου 'Ομο

γενείς! δεν αποβλέπει τοϋ ν' αυξήσω τα αριθμητικά Συγγράμματα 

τοϋ ποθητού μου Γένους απλώς με εν περισσότερον, άλλα ν' 

αναπληρώσω την ελλειψιν τών μέχρι τοϋδε εκδοθέντων δι' ενός 

τοιούτου, οίον υπόσχεται να ήναι το παρ' έμοΰ έκδιδόμενον. 

Διότι άφ' οΰ χρόνους ικανούς έγυμνάσθην κατά διαφόρους τρό

πους εις αυτόν το είδος, και πολλοί φίλοι μου φιλογενεΐς παρεκί-

νησάν με δια την έ'κδοσιν αύτοΰ, εϊδον Οτι άναγκαίον είναι βι-

βλίον 'Αριθμητικής πλήρες, δσον το δυνατόν, καθ' δλους τους 

αναγκαίους τρόπους τοϋ λογαριάζειν, και μάλιστα δι' εμπόρους, 

είς τών οποίων το επάγγελμα ένασχολοΰνται οί πλείστοι τών 

ημετέρων, καί διαπρέπουσι δια τάς έμπορικάς γνώσεις, τάς συν-

τεινούσας προς αυξησιν τοϋ εμπορίου. 

"Οτι δέ το παρ' έμοΰ έκδιδόμενον βιβλίον είναι πάντη πλήρες 

δεν λέγω, πληρέστερον δμως τολμώ ειπείν δλων τών μέχρι τοϋδε 

εκδοθέντων, άτινα πραγματεύονται τα περί εμπορίου" διότι άνέ-

γνωσα αυτά, έσημείωσα τάς ελλείψεις, καί εσύνθεσα αύτας άλλας 

μέν έρανισθείς παρά Συγγραφέων περιβλέπτων νεωτέρων, και 

άλλας οδηγηθείς άπα τής πολυχρονίου μου ιδίας πράξεως. Έ σ η 

μείωσα εις το βιβλίον τοΰτο, έκτος τής θεμελιώδους και εύμε-

θόδου Προοδηγίας, τους αναγκαίους, κατά το μάλλον καί ήττον, 

τρόπους τοϋ λογαριάζειν με συντομίαν ένασχολοΰμαι δε διεξω-

δικώτερον περί τής Άλύσου, καί καθ' δλα τα λοιπά εϊδη πλη

ρέστερον τών άλλων. Έ ν ί λόγω ελπίζω να ευχαριστήσω τους 

φιλογενεΐς 'Ομογενείς μου, ώστε δια τούτου ν' απολαύσω καί 

την άγάπην των δια πάντοτε, ίνα καί ακολούθως ένασχολώμαι 

περί τοιούτων αξιόλογων Πραγμάτων.[. . . ]. 

Έ ν Βιέννη τή 4. Άπριλλίου 1820. 

Κωνσταντίνος Μ. Δούκα, εκ Σιατίστης. 
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βαμβάκι 127 
βάναυσος 117 

Βασιλείου 'Αλέξανδρος 63, 77, 78 
Βασιλείου Μιχαήλ 61, 66, 72, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 138 
Βασιλεύουσα 93" βλ. και Κωνσταν

τινούπολη 

Βαουμέστερ, τυπογράφος Βιέννης, 
22, 104, 108 

Βέγγας Γεώργιος βαρώνος 151 
Βέλγιο 56 
Βενδότης Γεώργιος, τυπογράφος 

Βιέννης, 22, 27, 28, 44 
Βενετία 9, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 
38, 41, 56, 61, 64, 66, 71, 72, 
77, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 89, 
122, 139 

Βενιαμίν μητρ. Μολδαβίας 62, 66 
βερατλήδες 76* βλ. και προνόμια 
βιβλία 21, 78, 79, 80, 124, 125, 

144, 145-149· εμπορικά βλ. κα
τάστιχα" επιστημονικά 125' θε
ωρητικά οικονομικά 53-54" νε-
ωτερικα 21" ξένα 125 

βιβλίων λογοκρισία βλ. λογοκρισία" 
μετατύπωση 148' συνδρομητές 
βλ. συνδρομητές 

Βιβλιαρίδιον πράχειρον 25, 26, 88 
βιβλιοθήκες Ευρώπης 125' Ε φ ο 

ρίας φιλολογικής 148' Κωνσταν
τινούπολης 129' Πανεπιστημίου 
"Οθωνος 43 

Βιβλιονομική 'Εφορία βλ. Φιλολο
γική 'Εφορία 

Βιέννη 21, 27, 29, 31-36, 38-40, 
42-44, 64, 77, 80, 84, 101, 
104, 108-110, 112, 113, 120, 
138, 156-158 

Βλαντής Σπυρίδων 61, 66, 67, 68, 
71, 122 

Βολταϊρος 62 

βοσκητική 69 
Βουκουρέστι 82 
Βουκουρεστίου Σχολή 29 
βούτυρο 127 
βυζαντινή αριθμητική 18-20 
Βυζάντιο 18, 19, 143 

Baer, τυπογράφος Halle 22, 94 
Baumeister J.Α.I.E. von βλ. 

Βαουμέστερ 
Barthélémy abbé 78 
Bartholdy J.S. [124] 
Bertuch βλ. Buffon 
Buffon G.L. Ledere de (=(;) 

Bertuch F.I.) 52, 78 
Busch Iohann Georg (Βύσχιος 

'Ιωάννης Γεωργίου) 151 

Γαλλία, Γάλλοι, γαλλικός, -ή γλώσ
σα 20, 47, 49, 53, 57, 59, 61-
64, 69, 79, 95, 121, 124, 125, 
130, 131, 133, 138-145, 150' 
βλ. και εμπορικός κώδικας 

Γειτζας 'Αναστάσιος Μιχαήλ 44, 
46, [49], 149-154 

Γένος 146, 148 
Γερμανία 20, 43-44, 49, 94, 95, 
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107, 121, 124, 150, 152 

Γεωγραφία 14, 15, 43-45, 47, 58, 

62-64, 72, 121, 127, 136-138, 

142- εμπορική 43-45, 127' πί

νακες 72- λεξικό 47, 127 

Γεωμετρία 29, 154 

γεωργική 69 

Γιάννενα 37, 45 

Γκούντζ Σ . 157 

Γλυζούνης (Έμ)μανουήλ 12, 16-

20, 87-88 

Γλυκής Νικόλαος 17, 28, 30, 31 , 

37, 61, 66, 67, 71, 80, 81, 127 

γλώσσα ελληνική 124, 129-133, 

141, 148, 152, 156' εμπορίου 

93, 103 

Γουθρίας βλ. G u t h r i e 

γραικός 25, 26, 49, 88, 98, 150" 

βλ. Σύστημα εμπόρων Κωνσταν

τινούπολης 

γράμματα βλ. επιστολογραφία 

Γραμματική 12, 34, 125 

γραμματικός 107' εμπόρων 11, 12, 

33, 57, 107' κοινοτήτων (κα-

τζηλιέρης) 33 

γραμμάτιο 128, 153, 154 (καμπιά-

λα) 128' τραπεζικό (bancozet-

tel) 153 

γραφείο εμπόρων 150 

campiale 103 

capitoli 14 

cessione βλ. αφεσις 

corr i spodent i βλ. ανταποκριτές 

Δαμασκηνός Στουδίτης 12 

Δανία 56 

Δάρβαρη αδελφοί (Δημήτριος ' Ι ω 

άννης, Μάρκος, Πέτρος) 22, 23, 

32, 112-122' Δημήτριος 22, 23, 

31, 32, 39, 112-122 

δάσκαλ.οι εμπορικών 11, 31, 143, 

144, 154 

Δελαμπέρ κυρία 80 

δεπουτάτοι 147, 149 

δέρματα 127 

δεφένσορες 124 

Δημητρίου Θωμάς 21, 22, 35, 36, 

104-110 

Δημοσθένης 99 

διαθήκη 117 

διαιτησία βλ. αίρετοκρισία 

διάλεκτος βλ. γλώσσα 

διανομή 103 

Διασπορά 79 

Διαταγή, ήτοι Νόμος περί των 

μουφλούζηδων 40-41 

διατίμησις βλ. tarriffa 

διατάξεις έμπορικαί 156 

διαφημιστικά εμπόρων 14 

διάφορο 101, 102 

διδακτική μέθοδος 128 

Διδασκαλία εμπορικής επιστήμης 

38, 43, 44, 46, 52, 149-154 

διδαχαί 12 

δίκαιο εμπορικό βλ. εμπορικό δί

καιο' καμπιάλων 151 

δικαστήριο τουρκικό βλ. "Αρτζ 

οδασί 

Διοίκηση 155 

διπλογραφία (scr i t tura doppia) 12, 

33-38 

δοκιμασία βιβλίων βλ. λογοκρισία 

Δούκας Κωνσταντίνος 23, 24, 156-

158 

Δούκας Νεόφυτος 79 

δρομοδείκτης 14, 43 

Δύση 62 

D e l a m b e r t Mme 80 

D e s t u t t de T r a c y Α. 54 

direzione 103 

l i 
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Έβεράρτος Ι.Μ., Eberhard J.Μ. 

τυπογράφος Παρισιού, 154 

Έβερράρδειος 98 

'Εβραίοι 20 

Έγχειρίδιον άριθμητικον 20, 22, 

94, 100 

έγκύκλιον γράμμα 102 

έθιμα 71, 72, 127 

εκδόσεις παλαιαί 148 

Ικκαθαρτής (raffinatore) 130 

Εκκλησία 124, 147, 148 

εκσυγχρονισμός 48, 51 

Ελικών 94, 123 

Ελληνική Τυπογραφία 'Ιασίου 44, 

66, 150 

έλληνορρωμαϊοι έμποροι βλ. Σύ

στημα εμπόρων Κωνσταντινού

πολης 

'Εμμανουήλ 'Ιωάννης, Καστορια

νός 23, 110 

'Εμμανουήλ παπά 12 

εμπορική αριθμητική βλ. αριθμη

τική 

'Εμπορική εγκυκλοπαίδεια 9, 10, 
38, 43, 46-48, 52, 122-138 

εμπορική εκπαίδευση 12, 13, 44-
46, 48-51, 123, 124, 142-144, 
145, 149-151 

'Εμπορική οδηγία 34-35, 51, 102-
104 

εμπορική σχολή Όδησσοϋ 46' Πα
ρισιού 49 

εμπορικοί νόμοι βλ. εμπορικός κώ
δικας 

εμπορικό έπιστολάριο βλ. επιστο-
λάριο 

έμπορικον κριτήριον 60' λεξικό 47 
εμπορικός κώδικας γαλλικός 39, 

41, 42, 43, 58, 64, 65, 76, 82, 
84, 138-145, 154-156 

εμπορίου γλώσσα 93, 103, 107-
108· επιστήμη 47, 49-50, 150, 

151' πρακτική 50, 150- βλ. καΐ 

θεωρία- ιστορία 
έξελλήνισις 152 

έπίκρισις βιβλίων βλ. λογοκρισία 
επιστασία 103 
επιστήμες 62, 87, 88, 94, 95, 105 

120, 124, 125, 142-143 
έπιστολάριο, επιστολογραφία 11, 

12, 14, 30-33, 37, 51, 58, 63, 

64, 89-93, 116-122 
επιτηδεύματα 155 
έπιτροπίες 128 
επιχείρηση 103 
'Επτάνησα 41 
έράνισμα 47 
Έρμαθήνη 68, 69 
'Ερμής 59, 69, 126, 139 
'Ερμής δ κερδώος βλ. 'Εμπορική 

εγκυκλοπαίδεια 
'Ερμής ο Λόγιος 157 
Ευριπίδης 12 
Ευρώπη 21, 24, 28, 48, 49, 56, 

60, 62, 67, 101, 102, 108, 109, 

115, 121, 123, 124, 125, 128, 
129, 136, 144, 150 

εφημερίδες 39 

Giuliano Giovanni Antonio βλ. 

'Ιουλιανός 
Guthrie William (Γουθρίας, Γου-

θρή) 58, 62-64, 70, 136 

Ζαβίρας Γεώργιος 20-21 

Ζαγόρι 45, 52, 55 

ζυγία 71, 72, 100-101, 108, 109, 

120, 126, 127 
Ζυγόμετρον 23, 25-29, 100-101 
Ζωγράφος Νικόλαος 82-83 
Ζωσιμάδες αδελφοί 79, 124 
Ζωσιμάς Ζώης 79 
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ηθική 136, 145 

ήθος ελληνικό 147 

ημερολόγιο βλ. τζορνάλε 

Ή π ε ι ρ ο ς 63, 131 

Ήρωδιανός 99 

Halle βλ. Χάλη 

H a m b u r g ('Αμβούργο) 150-151 

θάλασσες 41, 127' βλ. καί νομο

θεσία θαλάσσιος' συμβιβασμοί 

Θεμιστοκλής 99 

Θεοδόσιος αυτοκράτορας 14 

Θεοδοσίου Δημήτριος, τυπογρά

φος Βενετίας 30, 31 

Θεοδοσίου Πάνος τυπογράφος Βε

νετίας 81 

Θεοδώρητος έπίσκ. Κύρου 12, 99 

Θεόκριτος 12 

Θεολόγητος (Θεολογίτης) 'Ιωάν

νης 27, 37 

Θεολογία 135 

θεολογική ιδέα 147 

Θεσσαλονίκη 57, 76 

θεωρητικά οικονομικά βιβλία 53-54 

θεωρία εμπορίου 47, 150 

Θεωρίαι γενικού εμπορίου 45 

θηρευτική 69 

Ί ά σ ι 52, 62, 44, 46, 84,149-150 

Ίγγλέσης Δημήτριος 82 

ιδέα θεολογική 147 

'Ιερές Γραφές 61 

'Ιεροσολύμων πατριάρχης 148 

Ι.Κ. βλ. Κασκαμπάς 'Ιωάννης 

Ίλιάς 12 

'Ινδίες 69 

ΐντισάπι 131 

'Ιουλιανός 'Ιωάννης 'Αντωνίου, τυ

πογράφος Βενετίας 26, 88 

'Ιουστινιανός 141 

'Ισοκράτης 52 

'Ιστορία 43-45, 57, 90, 125, 135, 

136 

'Ιστορία εμπορίου 13, 43-45, 47, 

69 

'Ιστορίας εμπορίου επιτομή 43-44 

ισοτιμιών πίνακες 15, 25-29, 84, 

98, 100-102 

'Ισπανία 141 

Ι .Τ. βλ. Ταμπίσκος 'Ιωάννης 

'Ιταλία, -ός, -ή γλώσσα 13, 18, 

20, 25, 26, 47, 49, 53, 55, 57, 

59, 69, 88, 93, 101, 107, 121, 

124, 130, 133, 134, 141, 142, 

150· ίταλισμοί 131, 132 

ιχνογραφία 29 

'Ιωάννινα 89 

Ίωαννίδης Ευστάθιος, Σμυρναίος 

49, 50 

Καβαλιώτης Θεόδωρος 95 

καδέρνο 12 

καθαρισμός γλώσσας 52, [132, 134, 

135, 141-142] 

Καισαροβασιλική πατέντα 39, 40 

Καινή Διαθήκη 99 

Καίσαρ 'Ιούλιος 99 

κάλσα (τζουράπι, περισφύριον) 52, 

131 

κάμβιον 121 

Κάμιλλος 99 

καμπ(β)ιάλα, πόλιτζα 106, 128, 

151, 152 

καμπιαλαγορά 153 

καμπιάλε 93 

κανέλλα (κιννάμωμον) 127 

καννάβι 127 

κανόνες εμπορίου 127 

Καπετανάκης Μανουήλ καί Κυριά

κος 52 
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Καπλάναι 124 

Καπλάνειος σχολή 45 

καπνός 127 

Καραϊωάνναι 124 

Καραϊωάννης Γεώργιος 89 

Καραϊωάννης Στέφανος 89 

καράβια 128 

Κασκαμπάς 'Ιωάννης (Ι.Κ.) 40-41 

κάσσα 102, 106 

Καστοριά 27, 37, 110 

καταμαρτυρία (προτέστον) 128,132 

«κατά Μωάμεθ» 12 

κατασταλάκτης (distilatore) 130 

καταστιχογραφία, κατάστιχα, βι

βλία εμπορικά 12, 15, 33-38, 

45, 51, 52, 73, 102-108, 127 

κατζηλιέρης βλ. γραμματικός 

Κάτων 12 

κεντηνάριον 154 

κεφάλαια 147 

Κεφάλας Νικόλαος 41 

κήρυγμα βλ. proclama 

κινδυνασφάλεια (ασφαλιστική εται

ρεία) 58, 128, 130, 147 

κιννάμωμον (κανέλλα) 127 

Κλεισούρα Μακεδονίας 22 

Κλότζειος 98 

κοινότητες 33, 39 

κοινωνία πολιτική 114 

Κοκκινάκης Κωνσταντίνος 43, 44 

Κόκκινης Μιχαήλ Πέτρου 29 

κολλυβιστικον σχεδάριον 103 

κομμανδίτα (συντροφιά) 153 

κομμέρτζιο 93 

κομμισιόνες (παραγγελίες) 128 

Κονζάτης (Conzatti), τυπογράφος 

Τεργέστης 111 

Κονομάτης Χριστόδουλος 52 

Κοραής 'Αδαμάντιος 58, 62, 63, 78 

Κοσμογραφία 71, 72 

Κουρουτσεσμέ σχολή 60 

Κουσκουρούλης Κωνσταντίνος 110 

Κρήτη 11, 12 

κριτήρια εμπορικά 155' εφέσεως 

155 

Κυδωνιάς 124 
κώδικας Γαλλίας βλ. εμπορικός κώ

δικας 

κώδικας πολιτικός Γαλλίας 64 

Κωνσταντας Γρηγόριος 79 

Κωναταντινιάς 81, 82 

Κωνσταντινούπολη 37, 39-41, 46, 

55, 57, 58, 60, 63, 64, 72, 74-

83, 84, [93], 122, 129, 134, 

138, 143, 145-149 

Κωνστάντιος άρχιεπ. Σιναίου 81-82 

Λαμία 52 

Λαμπανιτζιώτης Πολυζώης 89 

Λάρισα 52, 110 

Λάσκαρις Κ. 12 

λατινική γλώσσα 13, 141, 152 

λατίνοι συγγραφείς 20 

Λαυρέντιος Λημναϊος 12 

Λειψία 151 

λειτουργία εξηγητή 12 

Λέμπεν Λάσκαρις 44, 46 

λεξικά 43, 47, 132 

λεξικογραφική μέθοδος 128 

λέτερα 93 

Λιασκοβέτζι Ζαγορίου 45 

Λιβόρνο 101 

λιμένες 126, 127 

λίμπρο 12 

λινάρι 127 

λίτρα 154 

λογαριασμός 12, 173, 127, 156 

Λογαριαστική βλ. 'Αριθμητική 

Λογική 125 

λογοκρισία (έπίκρισις, δοκιμασία) 

βιβλίων 147, 148 

Λονδίνο 62 

Λουκιανός 99 
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Λύκειον 123 

l e t t r e de change 130 

Ludovic i Carl G ü n t h e r (Κάρολος 

Γύνθερος Λουδοβίκος) 150-152 

μαγαζί 108 

Μαγδεβουργία 94 

μαθηματάριο 45 

Μαθηματικά 125, 135, 137 

μαθηματικός 97 

μάθηση 145, 150 

μαθητεία 11-12, 50 

μαθητές 11, 12, 118 

Μαϊέρειος 98 

Μακεδονία 22, 94, 98, 156 

μακιαβελιστές 61 

μαλλία 127 

Μαντική 135 

Μαράς Μιχαήλ 12 

μαρδάδες 105 

Μαρία Θηρεσία 39-40 

μάρκα, ή 93 

Μαρμαροτούρης Ι ω ά ν ν η ς , 'Αθη

ναίος 39 

Μαρούτζη οικογένεια 124 

μαρτυρία 117 

Μασσαλία 84 

Μαύρη θάλασσα 58 

Μεγάλη τοϋ Χρίστου 'Εκκλησία 

149 

Μέγας Διερμηνέως 148 

Μελάς Κωνσταντίνος 53 

Μέλισσα 54 

Μεσόγειος 53 

Μεσολόγγι 29, 45 

μεταλλουργία 69 

Μεταφυσική 125 

μετάφραση -στης 131, 132, 146-

147, 152, 155 

μέτρα 20, 25, 26, 71, 72, 89, 100, 

101, 115, 120, 126, 127, 151 

μέτρα καί σταθμά 151 

Μιλιάς Σπυρίδων 14, 30, 51 , 88-

89 

μιξοβαρβαρότης 132 

μονέδα 108, 111, 120 

Μονή 'Αγίου 'Ιωάννου Πάτμου 80, 

145 

Μονή 'Ιβήρων 'Αγίου "Ορους 12 

Μόσχας Κωνσταντίνος Μιχαήλ 20, 

94-97 

Μοσχόπολις 20, 94-97 

Μοσχοπολίτης Δανιήλ 31 

Μοσχόπουλος Μανουήλ 12 

μοΰσες 123 

μουφλούζηδες 40-41 

μπιλάντζιο 102 

Μποφών βλ. Buffon 

Μωάμεθ («κατά Μωάμεθ») 12 

M a l t h u s T h . R . 54 

ναυκράτης 92 

ναυσιπλοΐας άδειες 58 

ναυτική πρακτική 45 

Νέα Διαθήκη 99 

Νείλος 99 

νεολαία ελληνική 156, 157 

νεολαία εμπορική 151 

Νέος Άνάχαρσις 70 

νήμα 127 

νησιωτών γλώσσα 131 

Νικολαΐδης 'Αλέξιος 80, 82-83 

Νικολαΐδης Π . 49 

Νικολόπουλος Κωνσταντίνος ( Ά -

γαθόφρων Λακεδαιμόνιος) 44, 55 

νομίσματα 18, 20, 71, 72, 101, 

115, 126, 127 

νομοδιδασκαλία 142 

νομοθεσία εμπορική 14, 15, 38-

43, 64, 84, 127, 128, 138-145' 
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θαλάσσιος 41, 43' βλ. και εμπο

ρικός κώδικας 

νομοκάνονες 38, 45 

νόμων άρχαί 155 

νότα 93 

Nowack Joseph 43, 44 

ξενόγλωσσα-άλλόγλωσα βιβλία 125 

Ξένος 'Ιωάννης 55, 59 

'Οδηγία θαλάσσιος 43 
'Οδησσός 46, 49, 82 
οδοί 127 

οθωμανικοί κώδικες 38 
οίκοδιδάσκαλος 31, 57 
Οικονόμος Κ. 78 
Οικονόμου 'Ιωάννης 52 
'Ολλανδία 34-35, 102 
"Ομηρος 12 

ομογενής 102, 116, 145, 157 
ομολογίες 73, 117, 127, 148 
«ονειροκρίτης» 13 
όρδινία 93 

οροί εμπορικοί 155, 156 
"Ορτζη μπαρώνος 96 
όρυκτική 69 

'Ορφανοτροφείου Χάλλης τυπογρα
φείο 98, 99 

Παγκώστας Θεόφιλος 80 
παιδεία Γένους 145, 148' εμπό

ρων 150 
Παλαιά Διαθήκη 99 
Παλαμάς Γρηγόριος 12 
πανελλήνιον 123 
πανιά 127 
πανώλη 143 
Παπαδόπουλος Νικόλαος 9, 10, 38, 

39, 41, 42, 47, 52, 53, 54, 55-
77, 122-145 

Παπαδοπούλου Σμαράγδα 58 
παραγγελίες (κομμισιόνες) 128 
παραγιοί έμπορων 12, 50-51 
Παραδουνάβιες ηγεμονίες 38' βλ. 

και Βουκουρέστι' Ίάσι 
Παραινέσεις μητρός προς θυγατέρα 

79-81 
παραίτησις (abbandono) 73, 127, 

128, 130 
Παρίσι 41, 42, 49, 154 
Παρνασσός 94 
Παροικίες ελληνικές 48 
παρτίς 106, 107 
πασχάλιον 87 
Πάτα Ουγγαρίας 96 
Πατέντα τον καμπίου 39-40 
Πάτμος 59, 80, 145 
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TRIANTAPHTLLOS E. SKLAVENITIS 

LES MANUELS DE COMMERCE PARUS 
PENDANT L'OCCUPATION VÉNITIENNE 

ET L'OCCUPATION TURQUE 
ET L'ENCYCLOPÉDIE COMMERCIALE 

DE NICOLAS PAPADOPOTLOS 

Résumé 

Le recensement des livres imprimés exclusivement pour 
les commerçants grecs montre que tous sont publiés à partir 
du XVIIIe siècle. Il va sans dire que même auparavant il 
y avait des commerçants qui entretenaient une corres
pondance, faisaient des comptes, tenaient des livres de 
commerce. Commerçants et secrétaires qui avaient suivi les 
cours de maîtres spécialisés ou qui avaient déjà le bagage 
de l'arithmétique et de l'éducation orale "mutuelle", aidée 
de l'expérience d'une pratique quotidienne et des manuels 
de commerce écrits dans une langue étrangère, répondai
ent aux besoins existants, avant que ceux-ci n'évoluent 
en demande de manuels de commerce et ne conditionnent 
le processus de leur rédaction et de leur édition. Il est à 
noter que les préfaces des manuels justifient la nécessité 
de leur édition par le besoin de remplacer cette méthode 
"orale" d'acquisition des connaissances. 

Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, Venise est le centre de 
la codification et du "transit" des connaissances indispen
sables aux commerçants grecs. Là, depuis 1568, l'oeuvre de 
Glyzounis "Arithmétique - Art de calculer", qui serait Γ 
équivalent de l'abaco italien, connaît des éditions reitérées. 
La matière du livre et les exemples cités sont indicatifs des 
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transactions économiques (et commerciales) d'une société 
agricole traditionnelle: subdivision des monnaies et des unités 
de poids, calcul du profit, prêts, échanges, répartition des 
impôts, calcul des rentes, voyages pour le besoin du commerce, 
indications sur les distances. 

Ont suivi d'autres livres-guides plus petits, traitant des 
comptes, utiles même aux marchands qui exerçaient leur 
métier à l'aide d'un domestique et secrétaire et qui avaient 
comme collaborateurs-correspondants d'autres petits commer
çants installés en Orient: "Tarif de poste", "Pratique des 
comptes". A Venise sera édité en 1757 le "guide Episto
l a r e" de Sp. Milias, dont une partie sera destinée aux commer
çants. Avec le déclin (et la chute finale) de Venise les Grecs 
se dirigent vers Trieste et Vienne qui deviennent centres 
de leur commerce. De 1791 à 1808 à Vienne et à Trieste 
se publient tous les manuels indispensables = Ecriture comp
table en partie double (scrittura doppia), arithmétique 
commerciale, guides épistolaires de commerce. A Vienne 
sont en plus édités: Histoires du commerce, almanachs, 
journaux avec des informations utiles aux commerçants, 
textes de traités, etc. 

Depuis les dernières décennies du XVIIIe siècle dans 
Γ "Orient Hellénique", l'histoire du commerce et le système 
commercial sont enseignés à l'école et en 1817, à Jassi, est 
publié le premier manuel de commerce scolaire. En 1813 
le "Systeme des commerçants grecs" de Constantinople prend 
la décision d'éditer Γ "Encyclopédie Commerciale", en 7 
volumes, de Nicolas Papadopoulos. L'auteur, en abandon
nant la méthode didactique - narrative de tous les manuels 
précédents, structure sa matière en trois dictionnaires 
d'utilisation aisée: l'un sur la matière commerciale, l'autre 
géographique et le troisième sur les procédés et les règles 
du commerce. 

L'oeuvre, restée inachevée aussi bien dans sa rédaction 
que dans son édition, est une compilation des dictionnaires 
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analogues européens (de Savary pour la matière commer
ciale, de Peuchet pour le dictionnaire géographique) com
portant de nombreuses vérifications, corrections, moderni
sations des éléments donnés par les textes originaux et de 
nouvelles indications sur l'Orient que le rédacteur connaît 
mieux. 

L' "Encyclopédie commerciale" exprime l'essor de la 
classe commerciale grecque. Sa longue préface et la théorie 
du commerce qui y est développée vissaient à justifier le 
commerce dans la conscience de ceux qui le pratiquaient, 
et même à le justifier socialement, comme condition du 
progrès social. 

L'aperçu de l'évolution des affaires grecques à partir du 
XVIIIe siècle donne la possibilité à l'auteur de l'Encyclo
pédie de prouver que l'essor du commerce des Grecs a en
gendré le progrès social, économique et culturel, en dépas
sant d'une manière dynamique le cadre imposé par la con
dition des Grecs en tant que sujets de la République de 
Venise ou Tayas de l'Empire Ottoman. Leur relation avec 
les mécansimes financiers européens et leur contact avec la 
culture européenne créaient des possibilités nouvelles. 

En examinant dans leur ensemble les livres publiés 
pour les commerçants pendant la domination vénitienne et 
la domination turque (26 livres, 60 éditions réitérées), ainsi 
que les processus qui ont permis aux Grecs d'obtenir leurs 
connaissances commerciales, il faudrait noter que la différen
ciation réalisée dans les dernières décennies di XVIIIe siècle 
est caractérisée par la prise de consience de la nécessité, 
pour la classe commerciale grecque, d'acquérir des livres 
sur le commerce écrits dans sa propre langue. Cet effort, 
déterminé par des besoins tant pratiques dqu'idéologiques, 
rencontre les résistances qu'opposent ceux qui, avec la 
mentalité du marchand tradionnel, insistent sur l'exercice 
"improvisé" du commerce et refusent toute tentative de 
modernisation et d'adaptation au rationalisme européen. 
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Sur le plan idéologique, les commerçants ont vite compris, 
semble-t-il, que la revendication d'égalité avec leurs homo
logues européens et la place dominante dans la hiérarchie 
de la société grecque passe par la participation aux procédés 
du commerce européen. Le développement progressif de 
l'idée nationale, constatée d'abord dans les colonies grecques 
en Europe, conduit à la prise de consience de la nécessité 
pour les Grecs d'accéder directement à ces méthodes à l'aide 
de la culture commerciale, de la rédaction et de l'édition 
des livres, ce qui apporterait des transformations dans le 
domaine des consiences et des mentalités collectives. 

D'ailleurs, le thème des discussions pendant toute cette 
période porte sur la langue et la terminologie commerciale. 

La pratique en vigueur jusqu'à l'époque où Sp. Milias 
la codifie dans son "guide épistolaire" (1757), est que le 
commerçant doit utiliser la terminologie courante du com
merce, maintenant européenne puisqu'il n'existe pas encore 
de nation hellénique souveraine. Ce point de vue se trouve 
contesté par les manuels de commerce de Vienne et de 
Trieste: la terminologie étrangère n'est pas un besoin, c'est 
une habitude. Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, 
on soutenait que l'habitude d'employer une terminologie 
commerciale étrangère devait disparaître, parce qu'on res
sentait comme une honte que la langue grecque si riche 
ait besoin des langues européennes, enrichies par elle au
paravant. 

La tentative des marchands grecs d'avoir leurs manuels 
à eux se réalise pleinement avec Γ "Encyclopédie Com
merciale" de Papadopoulos, qui était un exploit pour Γ 
époque. 

Mais tous ces livres étaient des livres pratiques, des 
instruments de travail, de simples ouvrages didactiques. Il 
n'y avait pas du tout de livres théoriques sur l'économie 
et le commerce. 

Une partie restrainte des savants grecs et des commer-
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çants lisaient dans l'original des livres d'économie politique 
et de commerce ou s'informaient indirectement des théories 
économiques. N. Papadopoulos cite entre autres les idées 
d'Adam Smith. A. Coray lit et a dans sa bibliothèque des 
livres économiques, (Adam Smith, Malthus, Ricardo, J.-Β. 
Say, Sismondi, Destutt de Tracy), les recommande à ses 
amis et souhaite les voir traduits en grec. Mais la traduction 
des livres théoriques sur l'économie demandait un niveau 
qu'avant 1821 la classe commerciale ascendante n'avait pas 
pu atteindre. 
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