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ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ή απογραφή των εμπορικών εγχειριδίων, των βιβλίων πού 
τυπώθηκαν γιά νά χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά άπό τους έλ
ληνες εμπόρους, δείχνει ότι όλα κυκλοφόρησαν άπό τό τέλος 
τοϋ 18ου αιώνα και υστέρα1. Βέβαια καί νωρίτερα πραγματευτές 
καί έμποροι υπήρχαν καί αλληλογραφούσαν, λογάριαζαν, κρα
τούσαν τά κατάστιχα τους: έμποροι καί γραμματικοί, πού είχαν 

1. Τά εμπορικά εγχειρίδια έχουν μελετηθεί στίς χώρες της Δυτικής Ευ
ρώπης. 'Ενδεικτικές βιβλιογραφικές αναφορές: Jean Meuvret, «Manuels et 
traités à l'usage des négociants aux premières époques de l'âge moderne», É-
tudes d'histoire moderne et contemporaine 5 (1953) 5-29. (= του 'ίδιου, Études 
d'histoire économique, Παρίσι, Colin, 1971 <Cahiers des Annales 32> σ. 
231-250). -Ugo Tucci, «Tariffe veneziane e libri toscani di mercatura», Studi 
Veneziani 10 (1968) 65-108. -Jean-Claude Perrot, «Les dictionnaires de com
merce au XVIIIe siècle», Revue d'histoire moderne et contemporaine 28 
(1981) 36-67. -Raffaella Franci, Laura Toti Rigatelli, Introduzione all' arit
metica mercantile del medioevo e del rinascimento, Urbino, Quattro Venti, 
1982, 126 σ. -Pierre Jeannin, «Une source d'informations métrologiques: les 
manuels publiés pour les marchands», Les anciens systèmes de mesures. Pro
jet d'enquête métrologique, Table ronde du 17octobre 1981 (Caen) <Centre 
National de la Recherche Scientifique. Institut d' histoire moderne et contem-
poraine> σ. 11-24. - Ό Pierre Jeannin διευθύνει άπό τό 1978 τό πρόγραμμα 
απογραφής τών ευρωπαϊκών εμπορικών εγχειριδίων πού τυπώθηκαν ώς τό 
1820 (C.N.R.S./E.H.E.S.S.). 'Ελπίζω δτι θά μπορέσω σύντομα νά του στεί
λω συμπληρωμένα τά δελτία γιά τά ελληνικά εμπορικά εγχειρίδια, όπως μου 
ζητήθηκε. 
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μαθητεύσει σέ ειδικούς δασκάλους, όπως στον Χάνδακα της 
Κρήτης, στά μέσα τοΰ 16ου αιώνα, οπού βρίσκουμε δασκάλους 
του λογαριασμού καί τοΰ λογιστικού βιβλίου νά αναλαμβάνουν 
νά διδάξουν ιδιωτικά σέ μαθητές, φράγκικα εμπορικά γράμματα, 
τόν άμπακο (αριθμητική) τοΰ εμπορίου, τή διπλογραφική μέθο
δο των εμπορικών κατάστιχων, τή συμπλήρωση τών φορτωτι
κών καί τών άλλων εμπορικών βιβλίων2. Κι ακόμη υπήρχαν 
πραγματευτές καί έμποροι, παραγιοί και γραμματικοί πού κρα
τούσαν τά βιβλία τους μέ τά εφόδια τής πρακτικής αριθμητικής 
τοΰ Γλυτζούνη (1568)3 και μιά «προφορική» παιδεία «άλληλοδι-

2. 'Από τις συμβάσεις μαθητείας σταχυολογώ: Ό Ευδόκιμος Χορτάτζης, 
διδάσκαλος του λογαριασμού καί του καδέρνου (=λογιστικοΰ βιβλίου) στον 
Χάνδακα τής Κρήτης, 3 'Οκτωβρίου 1551, αναλαμβάνει νά διδάξει σέ μαθη
τή: «νά γράφη φράγγικα γράμματα μαρκαντέζικα (= εμπορικά) καί νά δια-
βάζη καί τά πιτάκια όπου έπιάση καί τόν άμπακον τής πραγματείας σοφι-
τζιέντε (=ίκανοποιητικά) καί τό καδέρνο τής σπετζηαλιτάς (= ειδικό) ντό
πιο (= διπλογραφικά) μέ τό τζορνάλε (= ημερολόγιο) νά τά μπαλαντζάδι (= 
ισοζυγίζει) καί ρεπορτάδι (= μεταφέρει) εις λίμπρο καινούργιο». Στίς 12 Δε
κεμβρίου 1551, πάλι στον Χάνδακα αναλαμβάνει άλλον μαθητή γιά νά τόν 
μάθει «νά γράφη φράγγικα μαρκαντέζικα καί τόν λογαριασμόν τής πραγμα
τείας όλον καί καδέρνο τής σπετζιαλιτάς σαλντάδι (= εξοφλημένο), ρεπορ
τάδι, πρώτα δεύτερα καί καδέρνα ντέ βιάντζο (= ταξιδιού), καί καδέρνο ίν 
περσόνα (= προσωπικό) σπαριάτο (= ξεχωριστό) καί καδέρνο φατορίας (= 
τιμολόγιο) καί τής ίντράδας (= εισαγωγής) καλά καί έμπιστεμένα άπό δά καί 
ομπρός νά του δείχνω ώσθε νά μάθη καί νά άτενδέρη (= διεξάγει) καί αυτός 
καλά». Βλ. Κωνστ. Δ. Μέρτζιος, «Σταχυολογήματα άπό τά κατάστιχα τού 
Νοταρίου Κρήτης Μιχαήλ Μαρά (1538-1578)», Κρητικά Χρονικά 15-16 
(1961-62) τχ. II, σ. 254-255. Στην'ίδια πόλη στίς 9 'Οκτωβρίου 1567 ο δάσκα
λος Γιάκουμος Σάββας αναλαμβάνει ενα μαθητή, πού θά μείνει στό σπίτι του, 
νά τοΰ μάθει «νά διαβάζη φράγγικα καί νά γράφη φράγγικα καί νά τό μάθης 
καί τους λογαριασμούς». Βλ. Θεοχάρης Ε. Δετοράκης, «Διδασκαλικές καί 
βιβλιογραφικές συμβάσεις στή βενετοκρατούμενη Κρήτη», Κρητολογία 
10-11(1980)244. 

3. 'Από τίς πολλές μαρτυρίες γιά τή χρήση τής «Λογαριαστικής» τού 
Γλυτζούνη σημειώνω μιά ενθύμηση σέ χειρόγραφη «Ίλιάδα» τής Μονής 
τών 'Ιβήρων: «t Εις τάς κ' τοΰ 'Ιανουαρίου αρχησα νά σπουδάζω εις τόν κύρ 
Λαυρέντιον τόν Λημναΐον ζρκ (=1612), τόν Παλαμάν εις τόν παπά 'Εμμα
νουήλ, τόν 'Αλέξανδρον τοΰ Ζυγομαλά tXpovoγpάφov, "Ομηρον, Κάτωνα, 
Εύριπίδην, Θεοδώρητον, Έλιανόν, Θεολογικόν τοΰ Δαμάσκηνου, έκ τοΰ κα
τά Μωάμεθ λειτουργίας έξιγητήν γραμματικήν, Λασκάρεως, καί τοΰ Μο-
σχοπούλου, άμπακον, ήγουν γλινζούνιον, διδαχάς, έπιστολάς, Θεόκριτον, 
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δακτική», βοηθημένη από την εμπειρία της καθημερινής πρά
ξης καί τά ξενόγλωσσα εμπορικά εγχειρίδια4. "Ετσι βολεύονταν 
οί ανάγκες πού υπήρχαν και δεν ανελίχθηκαν σέ ζητήσεις εμπο
ρικού εγχειριδίου, ώστε νά κινηθούν οί διαδικασίες γιά τή συγ
γραφή καί τήν εκτύπωση του. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι 
στους προλόγους των εμπορικών εγχειριδίων υποστηρίζεται ότι 
ή εκδοσή τους έχει σκοπό νά βοηθήσει στην αντικατάσταση 
αύτου ακριβώς του εμπειρικού τρόπου απόκτησης τών απαραί
τητων γνώσεων γιά τήν άσκηση τοϋ εμπορικού επαγγέλματος. 

Δημοσιεύονται εδώ τά πρώτα συμπεράσματα μιας έρευνας πού 
σκοπεύει μέσα άπό τήν απογραφή καί τή μελέτη τών εμπορικών 
εγχειριδίων, άλλα καί τής ιστορίας τοϋ εμπορίου, νά δικαιολο
γήσει τά χρονικά χάσματα καί νά ψηλαφήσει τίς συνθήκες κάτω 
άπό τις όποιες, οί αυξήσεις τών πρακτικών αναγκών, οδήγησαν 
στην έκδοση τών εγχειριδίων, άλλα καί νά επισημάνει τις εξε
λίξεις στίς κατευθυντήριες επιλογές τών εμπόρων κατά τήν ά
σκηση τοΰ επαγγέλματος τους: ανέβασμα τής επαγγελματικής 

άστρονομικόν, τό πυρ καθαρτήριον, όνειροκρίτην, τετραβάγγελον». Βλ. Θ. 
Στ. Τζαννετάτος, Β.Γ. Μανδηλαράς, Έμ. Μικρογιαννάκης, «Κατάλογος 
συλλογής μικροταινιών ελληνικών χειρογράφων», Έπετηρίς 'Επιστημονι
κών 'ΕρευνώνΠανεπιστημίου Άθηνών3 (1972) 100-101, αρ. 876. 

4. Δεν πρέπει νά ξεχνάμε τή χρήση τών ξένων βιβλίων σέ ενα επάγγελμα 
κατεξοχήν «διεθνές». "Οπως καί οί ναυτικοί χρησιμοποιούν τους ξένους 
πορτολάνους καί χάρτες παράλληλα με τους ελληνικούς, έτσι καί οί έμποροι 
χρησιμοποιούν τά εμπορικά εγχειρίδια τών ξένων καί γιατί τά δποια βιβλία 
τους είναι υποχρεωμένοι νά τά κρατούν στή γλώσσα τής χώρας πού εμπο
ρεύονται αλλά καί γιατί τό επάγγελμα απαιτεί γνώσεις καί πλη ροφορίες πού 
μπορούσαν νά βρεθούν μόνο στίς Pratica della mercatura πού κυκλοφορού
σαν στην 'Ιταλία. Θά σημειώσω έδώ τήν Tarifa dei pesi e misure corrispoden-
ti 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 Γ altro τοΰ Bartholomeo di Pasi, πού τυπώθηκε στή 
Βενετία τό 1503 (καί ανατυπώθηκε τό 1521, τό 1540 καί τό 1557), έργο χρησι
μότατο γιά τους "Ελληνες, καθώς έδινε πληροφορίες γιά τό χώρο τής «καθ' 
ημάς Ανατολής» μέ τόν όποιον είχε εμπορικές σχέσεις ή Βενετία ή κατείχε 
τμήματα του. Βλ. ΆγαθάγγελοςΞηρουχάκης, «Τόέμπόριον τής Βενετίας με
τά τής 'Ανατολής κατά τόν Μεσαίωνα έπί τή βάσει τών εμπορικών καταλό
γων τοΰ Βαρθ. Πάξη», Έπετηρίς 'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών Ι (1938) 17-
61, 3 (1940) 241-296- καί ανάτυπο: 'Αθήνα 1940. 
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μόρφωσης και πληρέστερη πληροφόρηση. Οί αντιστοιχίες καί 
οί αποκλίσεις αυτής τής πρακτικής άπό τους κανόνες τών εμπο
ρικών εγχειριδίων μπορούν νά μας δείξουν την εμβέλεια καί τήν 
«τύχη» τους, άλλα κυρίως νά μας δώσουν τή δυναμική τών εξε
λίξεων στό εμπορικό επάγγελμα, όπως ασκήθηκε άπό τους "Ελ
ληνες. 

Στον πίνακα πού ακολουθεί δίνονται τά αριθμητικά στοιχεία 
τών βιβλίων πού τυπώθηκαν γιά τους έμπορους ή καί γιά τους έμ
πορους. Στην προσπάθεια νά μή δημιουργηθεί παραμορφωτική 
εικόνα αυτής τής βιβλιοπαραγωγής, περιέλαβα διστακτικά τό 
γενικό επιστολάριο του Σπ. Μίλια (1757) και τίς επανεκδόσεις 
του, μέ τό αιτιολογικό δτι περιέχει ειδικό κεφάλαιο γιά τους έμ
πορους, τό όποιο θά μπορούσε νά θεωρηθεί πρόδρομος του μετα
γενέστερου εμπορικού έπιστολαρίου. 'Αντίθετα, αποκλείστη
καν άπό τόν πίνακα, βιβλία καί λεξικά γεωγραφίας, οί πορτολά
νοι, οί δρομοδεΐκτες, οί χάρτες, τά βιβλία γιά τή ναυτική τέχνη, 
τή ναυτιλία καί τή θαλάσσια νομοθεσία- επίσης τά ημερολόγια 
και τά μηνολόγια πού περιέχουν πληροφορίες γιά τους έμπο
ρους (πίνακες νομισματικών αντιστοιχιών, κατάλογοι πανηγυ
ριών). 'Αποκλείστηκαν ακόμη τά διάφορα διοικητικά, νομοθε
τικά καί δικαστικά έντυπα, πού έχουν αντικείμενο καί τίς εμπο
ρικές διαδικασίες: Κήρυγμα /proclama, capitoli, διατίμησις /ta
riffa, stampa, διαφημιστικά έντυπα εμπορευμάτων καί τά φυλ
λάδια μέ τά κείμενα διακρατικών συμφωνιών πού αφορούσαν 
καί τό εμπόριο. Θά ήθελα πάντως νά σημειώσω ότι όλα αυτά τά 
βιβλία ακολουθούν γραμμή αύξησης τών μεγεθών τους περίπου 
ανάλογη μέ εκείνη τών εμπορικών εγχειριδίων. 

Τά βιβλία τοΰ πίνακα χωρίστηκαν σέ 6 ενότητες, ανάλογα μέ 
τό περιεχόμενο τους καί τίς ανάγκες τών εμπόρων πού επρόκειτο 
νά εξυπηρετήσουν. Οί ανατυπώσεις τών έργων κάθε ενότητας 
σημειώθηκαν μέ επανάληψη, σέ οριζόντια διαδοχή, τοΰ αριθμού 
τους σέ παρένθεση. 



'Αριθμητικά στοιχεία εκδόσεων των εμπορικών εγχειριδίων 

'Εμπορικά 

εγχειρίδια 

Α ' 'Αριθμητική, 
Ε μ π ο ρ ι κ ή 
αριθμητική 

Β' Πίνακες 
ισοτιμιών 

Γ ' 'Επιστολογραφία, 
'Εμπορική 
επιστολογραφία 

Δ' Καταστιχογραφία 

Ε' Ε μ π ο ρ ι κ ή 
νομοθεσία 

Σ Τ ' Γενικά 
έργα 

Σύνολα 

1568 

1600 

1(1)(1)(1) 

1+(3) 

1601 

1650 

(1)(1) 

1 

1+(2) 

1651 
1700 

(ΐ)(ΐ)(ΐ)(ΐ) 

2 

1+(4) 

1701 
1750 

(1)0X1) 

(2) 

3 

1+(4) 

1751 

1790 

(1)(1)(1) 
(1)(1)(1) 
2 

(2X2X2) 
(2)(2) 
(3)(3) 4 

1(1)(1)(1) 

(1Χ1Χ1)(1) 

(ΐχιχιχΐ) 

1 

4+(25) 

1791 

1800 

3 4 

(1X1) 

2 

1 2 

2 

6+(2) 

1801 
1810 

(1XD 

5 6 (3) 

(2X2) 

(3) 

(iXD(i) 

3 

3 

1 

5+(8) 

1811 

1820 

(1) 

7 

(2)(2)(2) 
(2)(2)(2) 
5 

(ΐχιχιχΐ) 
(1) 

4 5 

2 3 

6+(12) 

Σύνολα 

7+(22) 

5+(16) 

3+(22) 

2+(-) 

5+(-) 

3+(-) 

25+(60) 



74 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

A ' Αριθμητική, λογαριαστική, άμπακος, εμπορική αριθμητική 

Ό Μανουήλ Γλυτζούνης τύπωσε τό 1568 στη Βενετία τό Βι-
βλίον πρόχειρον τοις πάσι περιέχον τήν τε πρακτικήν αριθμητι
κή ή μάλλον ειπείν τήν λογαριαστικήν. Τό βιβλίο, πού μας είναι 
περισσότερο γνωστό μέ τό όνομα του συγγραφέα του, μέ αρκετές 
παραφθορές, είναι ελληνικό αντίστοιχο αύτοΰ πού ονόμαζαν οί 
'Ιταλοί «άμπακο» καί είναι πολύ κοντά σ' αυτό πού λέμε και σή
μερα πρακτική αριθμητική. 'Από τις πολλαπλές του επανεκδό
σεις (21 γνωστές ως τό 1818) άλλα καί τίς μαρτυρίες χρήσης του, 
ήταν γιά δυόμισι αιώνες, στά χέρια δασκάλων και μαθητών, αυ
τοδίδακτων, εμπόρων και γραμματικών, ό,τι τό θέλησε ό συγ
γραφέας του: «εκείνων άπερ τών αναγκαίων εστί καί επί ταΐς η
μών έμπορίαις χρώμεθα, πάσι δώρόν τι κοινόν καί επωφελές έν-
τυπώσας χαρΐσασθαι, τήν θρυλουμένην δηλαδή παρά πάντων 
πρακτικήν άριθμητικήν ή μάλλον ειπείν λογαριαστικήν επι
στήμη ν»5. 

5. Σημειώνω τή βιβλιογραφία γιά τόν Γλυτζούνη, παραλείποντας τά γενι
κά έργα (γραμματολογικά, καταλόγους χειρογράφων καί βιβλιογραφικά έρ
γα): - Χ. Φιλητάς, «Εμμανουήλ Γλυζώνιος», Πανδώρα 9 (1858-59) 273-281. 
-Κ. "Αμαντος, « Ή Λογαριαστική τοΟ Γλυντζουνη», Ήμερολόγιον Μεγά
λης 'Ελλάδος 1934, σ. 179-184. -Κωνσταντίνος Δ. Μέρτζιος, Θωμάς Φλαγ-
γίνης καί ό Μικρός Έλληνομνήμων, 'Αθήνα 1939, σ. 203-216. -M. Sicherl, 
«Manuel Glynzunios als Schreiber griechischer Handschriften», Byzantini
sche Zeitschrift 49 (1956) 34-54. -Xp. Γ. Πατρινέλης, «Έλληνες κωδικογρά-
φοι τών χρόνων της Αναγεννήσεως», Έπετηρίς Μεσαιωνικού 'Αρχείου 8-9 
(1958-59) 72-73. -Ι.Κ. Χασιώτης, Οί Έλληνες στίς παραμονές της Ναυμα
χίας 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 Δωρό
θεος Πρώιος», Χιακή Έπιθεώρησις τχ. 33 (Νοέμβριος 1973) 183-198.-Φ.Η. 
Ήλιου, «Σημειώσεις γιά τά "τραβήγματα" τών ελληνικών βιβλίων τόν 16ο 
αιώνα», 'Ελληνικά 28 (1975) 102-141. -Γιάννης Καράς, «Γλυζώνιος (ή Γλυ-
ζούνης ή Γλυτζούνης) Μανουήλ (1530-1596) ή τό πρώτο νεοελληνικό μαθη
ματικό βιβλίο», Φυσικός Κόσμος, Μάρτης 1982, σ. 10-12.]—ΟΙ εκδόσεις της 
'Αριθμητικής: Βενετία 1568, 1569, 1596, 1621, 1641, 1654, 1679, 1681, 1687, 
Πρότοϋ 1720, 1724, 1750, 1765, 1777, 1779, 1783, 1804, 1805, 1818. Γιά τίς βι
βλιογραφικές περιγραφές τών εκδόσεων βλ. Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος, 'Ελ
ληνική Βιβλιογραφία (1466 ci - 1800) τ. Α ' 'Αλφαβητική καί χρονολογική 
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Τά περιεχόμενα του βιβλίου καί τά παραδείγματα και τά προ

βλήματα πού δίνονται είναι όδηγητικά γιά τις οικονομικές δο

σοληψίες μιας παραδοσιακής αγροτικής κοινωνίας: υποδιαιρέ

σεις νομισμάτων καί μονάδων βάρους, υπολογισμός κέρδους, 

δανεισμοί, ανταλλαγές, διανομή φόρων, υπολογισμός προσό

δων, εμπορικά ταξίδια, στοιχεία αποστάσεων. 

Ό Γλυτζούνης χάρισε στό Γένος του μιά πρακτική αριθμητι

κή αντίστοιχη μέ εκείνες πού χρησιμοποιούσαν οί Ευρωπαίοι 

και ιδιαίτερα οί 'Ιταλοί: trattato d' Aritmetica, libro d' abaco, 

trattato d' abaco6. 

Τό πρόβλημα εντοπισμού του προτύπου του Γλυτζούνη παρα

μένει. Θά μπορούσε νά φανταστεί κανείς ενα ιταλικό abaco νά 

μεταφράζεται μέ διάφορες προσαρμογές στή ζωντανή λαϊκή 

γλώσσα, μέ αρκετές ιταλικές παραφθαρμένες λέξεις της καθημε

ρινής ομιλίας ενός λαού βενετοκρατούμενου. Ή σύγκριση όμως 

του Γλυτζούνη μέ βυζαντινή αριθμητική, συναγωγή κανόνων 

καί προβλημάτων, τοΰ 15ου αΐώνα, έδειξε ότι ό Γλυτζούνης αν

τλεί μάλλον άπό παρόμοιο κείμενο. Βέβαια τό περιεχόμενο των 

προβλημάτων παρουσιάζει ομοιότητες ακόμη καί μέ τά προ

βλήματα των αρχαίων λαών άλλα οί ομοιότητες, πού παρατη

ρούνται, στή γλωσσική μορφή μας οδηγούν στην υποστήριξη 

της υπόθεσης ότι ό Γλυτζούνης χρησιμοποίησε βυζαντινό πρό

τυπο. 

Κωδικογράφος καί διακινητής χειρογράφων, εκδότης καί 

συγγραφέας ό Γλυτζούνης, άφοΰ συνειδητοποίησε τήν ανάγκη 

νά αποκτήσουν οί "Ελληνες δικό τους abaco, ζώντας ό ίδιος μέ

σα στην ιταλική καί ιδιαίτερα τή βενετική πολιτισμική κατά

σταση, στράφηκε γιά τήν αναζήτηση τοΰ προτύπου του καί στην 

ελληνική παράδοση, όπως έκαναν καί οί Ευρωπαίοι «κυνηγοί» 

των ελληνικών χειρογράφων, τους οποίους ύπηρετοΰσε, άφοΰ 

συνειδητοποίησε οτι ή χρησιμοποίηση ενός βυζαντινοΰ προτύ-

άνακατάταξις, 'Αθήνα 1984, σ. 186-187 καί Δ. Γκίνης - Β. Μέξας, 'Ελληνική 
Βιβλιογραφία 1800-1863, τ. Α'-Τ', 'Αθήνα 1939-1957, αρ. 10055(πβ. Ό 'Ερα
νιστής 13, 1976, 144), 325, 1023. 

6. Franci - Rigatelli, Introduzione all' aritmetica... δ.π., σ. 23-35. 
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που δεν θά τόν ανάγκαζε νά απομακρυνθεί άπό τό σκοπό του, πού 
ήταν νά τυπώσει ένα βιβλίο γιά τίς ανάγκες τών συμπατριωτών 
του. Τό βιβλίο είναι γραμμένο σέ μιά ζωντανή λαϊκίζουσα γλώσ
σα μέ φράγκικους καί τούρκικους όρους, ή όποια φαίνεται ότι 
καί χάρη στίς πολιτισμικές επικοινωνίες κατά τους υστεροβυ
ζαντινούς χρόνους ήταν καλά διαμορφωμένη κατά τό 15ο αιώνα, 
γιά νά μπορεί νά χρησιμοποιείται απαράλλακτα άπό τόν Γλυ-
τζούνη ένα και πλέον αιώνα αργότερα7. 

Θά περάσουν δύο ακριβώς αιώνες άπό τήν έκδοση της 'Αριθ
μητικής τοβ Γλυτζούνη γιά νά εκδοθεί άλλη αριθμητική8. Ό 

7. Τό βυζαντινό κείμενο εκδόθηκε: Herbert Hunger und Kurt Vogel, £»7 
Byzantinisches Rechenbuch des 15. Jahrhunderts. 100 A ufgaben aus dem Ko
dex Vindobonensis Phil. Gr. 65, Βιέννη 1963· πβ. Ευάγγελος Σ. Σταμάτης, 
Κριτική βυζαντινού βιβλίου αριθμητικής, 'Αθήνα 1965. Ελπίζω ότι θά δη
μοσιεύσω συνολική μελέτη γιά τίς πηγές τής Λογαριαστικής. Παραθέτω εδώ 
λίγα παραδείγματα σύγκρισης τών δύο κειμένων. Βυζαντινό σ. 18 άρ. 7: «Συν
τροφιά απλή. "Ανθρωποι τρεις σύντροφοι γεγονότες, ό μέν βαλών φλουριά 
βε', ό δέ γε', ό δέ δβ', πραγματευσάμενοι δέ έκέρδισαν φλουριά γη '. ζητώ νά 
μάθω, πόσα έρχεται του καθενοΟ τό κέρδος, τά τρία κεφάλαια συνάψας απερ 
είσίν α.β· τότε διά τής μεθόδου τών τριών νά λέγης ότι, έάν τό α.β. δίδουν 
γ.η ', τά βε ' τί θέλουν δώσει; καί πάλιν τά γε ' τί θέλουν δώσει; ομοίως δέ καί τά 
δβ' τί θέλουν δώσει; ομοίως δέ καί τά δβ' τί θέλουν δώσει;». Γλυτζούνης 
(1568) σ. 41, κεφ. ξβ ': «'Αρχή τών συντροφιών. Θετέον άνθρωποι τρεις έκα
μαν συντροφίαν, καί ό πρώτος εβαλεν φλουριά 45, καί ό δεύτερος 56, καί ό 
τρίτος 48. καί αυτά τά εντισαν εις πραγματείαν καί έκέρδησαν φλουριά 78, έ-
ρωτώσε πόσον διάφορον εγγίζει του κάθε ενός ποίησον ούτως, επαρε εκείνα 
που εβαλεν ό κάθε εις [...] καί τά σουμάρισε, καί γίνονται 149, καί αυτά ένας ό 
μεριστής. ήγουν βάλετα εις τήν μέθοδον τών τριών καί είπε. έάν τά 149 τό κε-
φάλαιον μας έδωσαν διάφορον 78, τά 45 του πρώτου τί θέλουν μάς δώσει, ο
μοίως καί του δευτέρου καί του τρίτου». Βυζαντινό σ. 24 άρ. 17: «Ύψος πύρ
γου ει εύρεϊν ζητείς πόσον εστίν, βάλλε ξύλον ορθιον ενα καί ίδέ τήν άπό τού 
ηλίου αύτοϋ σκιάν καί μέτρησον [...]». Γλυτζούνης σ. 63 κεφ. πζ': «Έάν θέ-
λης νά εύρης ϋψος πύργου [...] ποίησον οϋτως [...] επαρε καί έσύ ενα κομμάτι 
ξύλον καί τό μπήξε εις τήν γήν [...] έπειτα μέτρησε καί τόν ϊσκιον του αύτοϋ 
ξύλου. [...]». Βυζαντινό σ. 34 άρ. 38: «Ει μέν θέλεις, ναύρης τό δακτυλίδιον, 
εις τί ανθρωπον έστιν, καί εις τί χέριν καί εις ποίον δάκτυλον καί εις ποίον 
άρμόν, ποίησον ούτως· [...]».Γλυτζούνης σ. 69 κεφ. -̂  ζ': «"Αν θέλης νά εϋ-
ρης ένα δακτυλίδιον ανάμεσα εις ανθρώπους, ποίος άνθρωπος τό έχει, καί εις 
ποίον χέρι τό βαστά, καί εις ποίον δάκτυλον τό φορεί καί εις ποίον άρμόν 
στέκει, ποίησον ούτως· [...]». 

8. Γιά τίς χειρόγραφες αριθμητικές, πού γράφονται, αντιγράφονται καί 
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Κωνσταντίνος Τζεχάνης, Μοσχοπολίτης, εκδίδει στη Χάλη τό 
1769 Έγχειρίδιον άριθμητικόν ήτοι σύντομος, εύκολος καί α
κριβής τον όρθοΰ λογαριασμού ερμηνεία, εις κοινήν ώφέλειαν 
των αρχαρίων καί έξαιρέτως εκείνων οι όποιοι μέλλουσι ν εις τοΰ 
Καίσαρος τόν τόπον νά πραγματενθονν9. Στην αριθμητική του 
Τζεχάνη, τό τελευταίο άπό τά τέσσερα κεφάλαια της επιγράφε
ται: «Περί της λεγομένης 'Ιταλικής Πράξεως, καί περί του πως 
χρειάζεται συντόμως τά χέρια των Παράδων, των Πιτακίων και 
Μαργιασΐων, νά γενούν γρόσια καί φλορίντζια». Ό Τζεχάνης 
αφιερώνει τό βιβλίο στον συμπατριώτη του, έμπορο στην Πέ-
στη, Κωνσταντίνο Μόσχα. 

Μέ τό βιβλίο αυτό περάσαμε άπό τή Βενετία στον ευρύτερο 
χώρο τής Αυστροουγγαρίας10, όπου νεότερες γενιές Ελλήνων 
άσκοϋν τό εμπόριο καί αποτελούν τά δυναμικότερα στελέχη των 
εκεί ελληνικών κοινοτήτων πού ακμάζουν. Τά νεωτερικά ειδικά 
βιβλία γιά τους εμπόρους (αριθμητική, καταστιχογραφία, έπι-
στολάριο) τυπώνονται τήν τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνα 
καί τήν πρώτη τοϋ 19ου αιώνα στή Βιέννη καί στην Τεργέστη, 
ώς δύο ανεξάρτητα σύνολα: 

χρησιμοποιούνται αυτά τά χρόνια, δίνει συγκεντρωτικά στοιχεία ό Γιάννης 
Καράς, Ή επιστημονική - φιλοσοφική σκέψη στον ελληνικό χώρο κατά τήν 
περίοδο τής τουρκοκρατίας. Ή περίπτωση των φυσικών - θετικών επιστη
μών. Μέρος Α', 'Ιωάννινα 1984, σ. 101-104 καί Μέρος Β', 'Ιωάννινα 1984, σ. 
6-50, 52-62. 

9. Θ. Παπαδόπουλος, δ.π., τ. Β', 'Αθήνα 1986, σ. 267-269, αρ. 688 β. 
10. Σημειώνω τά έργα τοΰ Γεωργίου Ζαβίρα πού συντάχθηκαν στην Ουγ

γαρία αυτά τά χρόνια. 1. "Ονομαστικόν εμπορικόν, συλλεχθέν έκ διαφόρων 
αρχαιοτέρων 'Ελλήνων καί Λατίνων συγγραφέων (1785). 2. Περί των αρ
χαίων ελληνικών, ρωμαϊκών καί εβραϊκών νομισμάτων, σταθμών καί μέ
τρων, των κατ' άκρίβειαν παραβαλλομένων τοις νυν γερμανικοΐς, τουρκι-
κοίς, γαλλικοϊς, ίταλικοΐς καί άλλων γενεών νομίσμασι, σταθμοΐς καί μέ-
τροις. Γιά τό δεύτερο έχει γίνει ή υπόθεση ότι ό Ζαβίρας τό άφησε ημιτελές 
όταν τυπώθηκε τό 1793 τό έργο τοϋ Θωμά Δημητρίου, Χειραγωγός έμπειρος 
τής πραγματείας στή Βιέννη. (Βλ. Τάσος Άθ. Γριτσόπουλος, «Γεώργιος Ζα
βίρας, ό Σιατιστεύς, θεράπων τοϋ λογίου Έρμου καί τοϋ κερδώου», Πνευμα
τικοί άνδρες τής Μακεδονίας κατά τήν Τουρκοκρατίαν, Θεσσαλονίκη 1972, 
σ. 173-175 (= Γ. Ζαβίρα, Νέα 'Ελλάς ή Έλληνικόν Θέατρον, Άνατύπωσις 
Α' εκδόσεως 'Επιμέλεια - Εισαγωγή - Εόρετήριον Τάσου Άθ. Γριτσόπου-
λου, 'Αθήνα 1972, σ. XXXIV-XXXVI). 
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Βιέννη: 1. Θ. Δημητρίου, Χειραγωγός έμπειρος (=έμπορική 
αριθμητική), 1793, 21809. 

2. Θ. Δημητρίου, Σκριττούρα Αόππια, 1794. 
3. Δ. Δάρβαρης, 'Αριθμητική, Βιέννη 1803. 
4. Δ. Δάρβαρης, Έπιστολάριον, 1808. 
5. Πινακίδιονάριθμητικόν, 1791. 

Τεργέστη: 1. Π. Σπανόπουλος, 'Αριθμητική εμπορική, 1803. 
2. Ί . T., Σκριτούρα ντόπια, 1793. 
3. Ί . Μαρμαροτούρης, 'Ανταποκριτής τοΰ Τεργε-

σποι>(=Έπιστολάριο), 1800. 
Στή Βιέννη, τό 1793, οι Μαρκΐδες Πουλιού τυπώνουν τό βι

βλίο του Σιατιστινου λογίου εμπόρου Θωμά Δημητρίου, Χειρα-
γωγός έμπειρος εις τά της πραγματείας ήτοι βιβλίον περιέχον ό
λους τους αναγκαίους λογαριασμούς της πραγματείας, όμου και 
τά ζυγία καίπίχας όλης σχεδόν της Ευρώπης. Είναι μιά εμπορι
κή αριθμητική «χειραγωγός, εις κάθε τυχοΰσαν χρεΐαν των 
πραγματευτών, έχοντες το είς τό μαγαζί των», πού ενσωματώνει 
πολλά άπό τά στοιχεία, ακόμη καί μεταβαλλόμενα, τά όποια ή
ταν απαραίτητα στους έμπορους. Τό βιβλίο φαίνεται ότι βρήκε 
ανταπόκριση άφοΟ ανατυπώθηκε τό 1809 στην ί'δια πόλη μέ δα
πάνη Έλληνα εμπόρου". 

Τό βιβλίο, Στοιχείων της Αριθμητικής δοκίμιον, του 'Ιωάν
νου Εμμανουήλ πού τυπώθηκε στή Βιέννη τό 1797 είναι διδακτι
κό βιβλίο αριθμητικής «διά νά είναι είς χρήσιν δλων των φιλο
μαθών νέων τοϋ γένους μας, μάλιστα δέ εκείνων, οί όποιοι κατα
γίνονται είς τήν πραγματείαν»12. 

Οί αδελφοί Δάρβαρη, έμποροι στή Βιέννη, παράγγειλαν στον 
αδελφό τους Δημήτριο τή συγγραφή τοΰ βιβλίου Πρόχειρος α
ριθμητική [.,.] ή προσετέθη παράρτημα περί των είς τήν έμπο-
ρίαν ανηκόντωνλογαριασμών, καί τό τύπωσαν μέ εξοδά τους τό 
180313. 

11. Γεώργιος Γ. Λαδάς - 'Αθανάσιος Δ. Χατζηδήμος, 'Ελληνική Βιβλιο
γραφία των ετών 1791-1795, 'Αθήνα 1971, σ. 267-268, άρ. 147. -Γκίνης - Μέ-
ξας άρ. 568. 

12. Λαδάς - Χατζηδήμος 1796-1799, άρ. 71. 
13. Γκίνης - Μέξας άρ. 232. 
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Τό 1820 ό Κωνσταντίνος Δούκας άπό τή Σιάτιστα θά τυπώσει 

στή Βιέννη ενα δίτομο έργο Πρακτική 'Αριθμητική περιέχουσα 

[...] ακολούθως την "Αλυσον καί έτερους διαφόρους τοΰ εμπο

ρίου λογαριασμούς, πού προορίζεται γιά τή νεολαία καί ιδιαίτε

ρα τους εμπόρους «εις τών οποίων τό επάγγελμα ένασχολοϋνται 

οί πλείστοι τών ημετέρων καί διαπρέπωσι διά τάς έμπορικάς 

γνώσεις τάς συντεινούσας προς αυξησιν τοϋ εμπορίου»1 4. 

Στον τύπο της πρακτικής αριθμητικής, μέ ειδικό τμήμα γιά 

τους έμπορους, αποτελεί εξαίρεση τό βιβλίο του Παναγιώτη 

Σπανόπουλου, Αριθμητική εμπορική, πού τυπώθηκε στην Τερ

γέστη τό 1803: στό βιβλιαράκι αυτό έχουν περιληφθεί μόνο ε

κείνα, πού ήταν άμεσα χρήσιμα γιά τους εμπόρους, άφοΰ ή γνώ

ση τής πρακτικής αριθμητικής θεωρείται προϋπόθεση τής εμπο

ρίας. Τό βιβλίο θά μπορούσε νά χαρακτηριστεί ώς εκσυγχρονι

σμένος συνδυασμός τής «Λογαριαστικής» καί του «Ζυγόμε-

τρου»1 5. 

Β ' Πίνακες ισοτιμιών 

Οί ανάγκες οί γενικότερες τών συναλλαγών, άλλα καί οί ειδι

κές ανάγκες τών έμπορων νά βρίσκουν πρόχειρες τίς λύσεις 

στους λογαριασμούς τους, οδήγησαν στην έκδοση τών μικρών 

βιβλίων-πινάκων, τά όποια μέ δύο κυρίως μορφές («Ταρίφα μέ 

ταίς πόσταις» καί «Ζυγόμετρον»), κυκλοφόρησαν άπό τό 17ο ώς 

τό τέλος τοϋ 19ου αίώνα σέ πολλές εκδόσεις, τών οποίων αντίτυ

πα μας είναι γνωστά ή λανθάνουν. 

Τό 1645 τυπώθηκε στή Βενετία τό Βιβλιαρίδιον πρόχειρον 

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

κατά τρόπον άναδιπλασιασμοΰ. Τό βιβλιαράκι περιέχει τή γνω

στή μας προπαΐδεια πολλαπλασιασμοΰ, ή οποία προσφέρεται, 

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

χή μεταχεΐρισιν τών πραγματευτάδων, όσον όμοϋ καί εις τήν εύ-

κολΐαν καί ώφέλειαν τών αρχαρίων παίδων»1 6. 

14. Γκίνης - Μέξας αρ. 1268. 
15. Γκίνης - Μέξας άρ. 186. 
16. Emile Legrand, Bibliographie Hellénique ou description raisonnée des 

ouvrages publiés par des Grecs, 17ος αι., τ. II, σ. 25-27, άρ. 380. 
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Λίγα χρόνια αργότερα καί πάντως πρίν άπό τό 1680, οπότε 
βρίσκουμε παραγγελίες τοΰ βιβλίου άπό την «καθ' ημάς Ανατο
λή», τυπώθηκε στή Βενετία ένα άλλο βιβλιαράκι. Ό τίτλος του 
στους βιβλιοκαταλόγους των τυπογράφων της Βενετίας ανα
γράφεται «Ταρίφα μέ ταίς πόσταις» ενώ ό πραγματικός του τίτ
λος, όπως τόν συναντούμε στην πρώτη γνωστή έκδοση του 1708, 
είναι: Πρακτική των λογαριασμών, ήγουν νέα έφεύρεσις διά νά 
κάμη τινάς κάθε μεγάλον λογαριασμόν εις τά πουλήματα, ήγο-
ράσματα, μέτρα, ζύγια, μέ κάθε λογής τιμήν, καί κάθε λογής αρ
γύρια, εις όλα τάμέρη τοΰ Κόσμου. 'Ακόμη διά νάμοιράση κάθε 
πράγμα εις περισσότερα μέρη καί νά κάμη μερισμούς εις Συν-
τροφίαις. Περιέχουσα καί τους τόπους, όπου υπάγει τινάς καί 
έρχεται, εις όλα τά μέρη τής γής καί αλλάς ωφελίμους ερμη
νείας. 

Γιά άλλη μιά φορά ό μακρόσυρτος τίτλος χρησίμεψε γιά νά 
διαφημίσει τά περιεχόμενα σε αντιστοιχία μέ τά έργα καί τίς α
νάγκες τών πραγματευτών. Στην πραγματικότητα όμως τό βι
βλιαράκι περιέχει μόνο πίνακες πολλαπλασίων τών αριθμών 
στό τέλος έχουν προστεθεί και πίνακες τών ταχυδρομικών τιμο
λογίων. Στίς εκδόσεις, πού βγήκαν άπό τό 1801 καί ύστερα, 
προστέθηκαν πίνακες ισοτιμιών τής βενετικής και ιταλικής λί-
ρας17· 

17. Φίλιππος Ήλιου, «Εκδόσεις των "Άνδραγαθειών Μιχαήλ Βοεβό-
δα" καί ένας βιβλιοκατάλογος του Bortoli», Μνήμων 10 (1985) 304 σημ. 45. -
Οί εκδόσεις: 1680 ci.: λανθάνει. -1708: Τ.Ε. Σκλαβενίτης, Ό 'Ερανιστής 15 
(1979) 117. -1750/53 ως 1760 Σάρος - Βόρτολης: λανθάνει βλ. Ήλιου, δ.π. -
1770: Θ. Παπαδόπουλος, δ.π., τ. Β'αρ. 693.-1770 Γλυκή: Θ. Παπαδόπουλος, 
στό ίδιο άρ. 692. -1787: Κων. Μαυρομμάτης, «Πρακτική των λογαριασμών», 
Ηπειρωτική Εστία 3 (1954) 19-26. -1801: Γκίνης - Μέξας άρ. 6598 (βλ. καί 
Ό λ γ α Κατσιαρδή, Ό Ερανιστής 13 (1976) 140-141). -1807 Γλυκή: άβιβλιο-
γράφητη, ανακοίνωση Φ. Ήλιου. -1811: Φ. Ήλιου, Τετράδια 'Εργασίας 4 
( 1983) άρ. 83 ( Α 2219). -1811 :|Γ. Πλουμίδης, Τό βενετικόν τϋπογραφεΐον τοΰ 
Δημητρίου καί τοΰ Πάνου Θεοδοσίου (1755-1824), 'Αθήνα, 1969 σ. 143. -
1813: Πλουμίδης, Θεοδοσίου δ.π., σ. 160. -1813: Γκίνης - Μέξας άρ. 778. -
1817: Έμμ. Ι. Μοσχονάς, Ό 'Ερανιστής6 (196$) Π αρ. Α780.-1819Γλυκής: 
ανακοίνωση Θωμά Παπαδόπουλου. Τό ιταλικό αντίστοιχο: Pratica di con
teggiare 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). 
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Τό 1791 τυπώνεται στή Βιέννη ενα βιβλιαράκι στον τύπο της 
«Ταρίφας»: Πινακίδιονάριθμητικόνένφ περιέχονται διάφοροι 
πίνακες διά των οποίων δύναται πάς τις με εύκολίαν νά εΰρη 
φλωρία, ταλήρια κτλ. από τό ενα έως τά 1000· πόσα κάμνουν ο
μοίως δεκαεπτάρια καί έπτάρια από τό ενα εως τά χίλια χέρια, 
πόσα κάμνουν. Καί πίνακες διαφόρων, διά νά ήξεύρη πόσον 
διάφορον ανήκει τόνχρόνον, μήνα, εβδομάδα καί ήμέραν προς 
6, 8, 10, 12 τά εκατόν. Έτι δε καί διάφορα φλωρία καί ασημένια 
άσπρα τής Ευρώπης πόσα φιορίνια κάμνουν. Τό «Πινακίδιον», 
μπορεί νά θεωρηθεί ώς ή «Ταρίφα» των Ελλήνων πού εμπο
ρεύονταν στό χώρο τής αυστριακής αυτοκρατορίας. 

Στή Βενετία, καί άπό τό 1746 τουλάχιστο, τυπώνεται ενα άλλο 
βιβλιαράκι με μεγάλη διάδοση: Ζυγόμετρον ήτοι τά ζύγια καί 
μέτρα διαφόρων εμπορίων, χρήσιμον εις τους πραγματεύον-
ταςκ. 

Θά κλείσουμε τήν απαρίθμηση των πινάκων ισοτιμιών μέ τήν 
καταχώριση τής μαρτυρίας ότι ό Μ.Π. Κόκκινης, πού σπούδασε 
πρακτική γεωμετρία στην 'Ακαδημία τής Βιέννης, τύπωσε τό 
1818 πίνακα γιά τόν εύκολο υπολογισμό του τόκου: Πίναξ του 
εύρίσκειν, άνευ του τρόπου τής άλύσου, τό διάφορον άπό ενός 
τετάρτου μέχρι 24 τά εκατόν τόν χρόνονί9. 

Γ' Επιστολογραφία 

Ένώ γιά τους άλλους τύπους τών επιστολών υπήρχαν χειρό
γραφα και έντυπα υποδείγματα, γιά τίς εμπορικές επιστολές μό
νο τό 1757 ό Σπυρίδων Μίλιας, στό Έπιστολάριόντου πού τύπω
σε στή Βενετία, περιέλαβε υποδείγματα επιστολών (και τύπους 

18. Φίλιππος Η. Ήλιου, Προσθήκες στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία Α Τά 
βιβλιογραφικά κατάλοιπα του É. Legrand καί τοΰ Η. Pernot (1518-1799), 'Α
θήνα 1973, σ. 209 σημ. 3. -Οί εκδόσεις: 1746: λανθάνει. -1755: Legrand, δ.π. 
18ος αι., τ. Ι αρ. 454. -1775: Θ. Παπαδόπουλος, δ.π., τ. Β' αρ. 1120. -1803: 
Γκίνης - Μέξας άρ. 204. Θά πρέπει νά λανθάνουν πολλές εκδόσεις: τό βιβλια
ράκι αναγράφεται στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους τής Βενετίας ώς τό 
1846. 

19. Γκίνης - Μέξας άρ. 1080 α. 
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πόλιτζας, συναλλαγματικής) αλλά καί θεωρητικούς κανόνες γιά 
τή γραφή τους20. Τό Έπιστολάριο του Μίλια, μέ τις πολλές του 
επανεκδόσεις, θά μιμηθεί καί ό Δ. Δάρβαρης στό γενικό «Επι
στολάριον», πού τύπωσε στή Βιέννη τό 1808 μέ τίτλο πού απευ
θύνεται κατεξοχήν στους εμπόρους: 'Επιστολάριονκοινωφελές 
εις χρήσιν των περί την σπουδήν καί εμπορίαν καταγινομένων 
νέων21. Ό Δάρβαρης παρέθεσε πολλά υποδείγματα εμπορικών 
επιστολών καί τύπους πόλιτσας, γραμματίου, ομολογίας, συμ
φωνητικού κ.λπ. Νωρίτερα, τό 1800, ό 'Ιωάννης Μαρμαροτού-
ρής τύπωσε στην Τεργέστη ένα αποκλειστικά εμπορικό έπιστο
λάριο μέ 132 επιστολές, ιταλικά και ελληνικά: Ό ανταποκριτής 
του Τεργεστίου ήτοι γραφαί διδακτικοί του εμπορίου, δι ' εκεί
νους τους νέους οί'τινες έπιθυμοΰσι νά ένασχολώνται εις αυτό22. 
Τό βιβλίο ξεπερνά τους στόχους ενός έπιστολαρΐου καί στοχεύ
ει στην ανάδειξη του σέ διδακτική μέθοδο εισαγωγής στό εμπο
ρικό επάγγελμα, καθώς παραθέτει τίς επιστολές άλλα και τις α
παντήσεις τους, τύπους εγκυκλίων, δηλοποιήσεων κ.λπ. Ό 
Μαρμαροτούρης, οίκοδιδάσκαλος και προστατευόμενος εμπό
ρων στην Τεργέστη, προβάλλει δειλά τό πρόβλημα τής συστη
ματικής διδασκαλίας τής εμπορικής τέχνης23. Όπως θά δούμε 

20. Γιά τίς εκδόσεις του «Έπιστολαρΐου» του Μίλια καί τήν εξέλιξη τους 
(«Νέον επιστολάριον», δίτομη έκδοση, πλουτισμός του) βλ. Γ. Λαδάς - Α. 
Χατζηδήμος, 'Ελληνική βιβλιογραφία Συμβολή στό δέκατο όγδοο αιώνα, 
[τ. Α'], 'Αθήνα 1964, σ. 128-133, 148-151, 161-167, 197-198. Οι εκδόσεις: 1757 
Τζάτα. -1759 Γλυκής. -1764 Θεοδοσίου. -1768 Θεοδοσίου. -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' άρ. 3833-3834, 
2142-2153). -1803 Θεοδοσίου. -1805 Γλυκής. -1808 Θεοδοσίου. -1811 Γλυ
κής. -1816 Γλυκής. -1819 Γλυκής. -1819 Γλυκής. Βλ. Γκίνης - Μέξας άρ. 
222, 10062, 3232, 642, 643, 905, 10132, Α 670 (= Ε.Ι. Μοσχονάς, Ό 'Ερανι
στής 5 ( 1967)138 439). 

21. Γκίνης - Μέξας άρ. 505. 
22. Γκίνης - Μέξας άρ. 29. 
23. Γιά τόν Μαρμαροτοϋρη, πού έφυγε άπό 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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πιό κάτω δέν είμαστε μακριά άπό τήν ώρα του συστηματικού εμ
πορικού σχολείου. 

Δ ' Καταστιχογραφία 

Οί έλληνες έμποροι κρατούσαν τά κατάστιχα τους άπλογρα-
φικά ή διπλογραφικά. Καταστιχογραφία είχαν μάθει κοντά σέ 
ειδικούς δασκάλους -καί αργότερα σέ σχολεία- ή ήταν αυτοδί
δακτοι και είχαν κερδίσει τήν εμπειρία τους χρησιμοποιώντας 
τά ξενόγλωσσα εγχειρίδια ή μαθητεύοντας κοντά σέ άλλους έλ
ληνες καί ξένους εμπόρους. Ή εμπειρία αυτή κερδιζόταν κάτω 
άπό τήν πίεση της ανάγκης νά τηρούνται τά εμπορικά βιβλία 
σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας στην οποία εμπορεύον
ταν, άφοΰ έπρεπε νά κρατούν κατάστιχα καί αρχείο γιά νά μπο
ρούν νά παρουσιάζονται στά αρμόδια δικαστήρια αν χρειαζό
ταν. Δέν πρέπει νά ξεχνούμε ότι όλες οί ελληνικές παροικίες, γιά 
παρόμοιους λόγους, μισθοσυντήρησαν γραμματισμένους -πού 
πολλές φορές ήταν δάσκαλοι ή λόγιοι- γιά τίς γραμματείες των 
κοινοτήτων τους. 'Αντίστοιχα υψηλές ήταν οί επιδόσεις των κα-
τζηλιέρηδων-γραμματικών των κοινοτήτων της 'Ανατολής μέ 
τίς φορολογικές καί άλλες οικονομικές δοσοληψίες ή των μονα
στηριών, πού παραδοσιακά κρατούσαν κατάστιχα καί αλληλο
γραφία. 

Ή ανάπτυξη τοΰ εμπορίου άπό τά μέσα τοΰ 18ου αίώνα, ή με
τατροπή τοΰ πραγματευτή ή μεσαίου εμπόρου σέ μεγαλέμπορο, 
μέ «διεθνείς» συνεργασίες καί ανταποκρίσεις, επέβαλαν τήν ορ
γάνωση των λογιστηρίων των έμπορων και τήν εγκατάλειψη τοΰ 
άπλογραφικοΰ συστήματος στην καταστιχογραφία. Ή γενίκευ
ση της χρήσης διπλογραφικού συστήματος (scrittura doppia) 
είχε έρθει καί τά δύο εγχειρίδια πού τυπώνονται, στην Τεργέστη 
τό 1793 καί στή Βιέννη τό 1794, έρχονται νά διδάξουν στους 
νεότερους ή μαθητευόμενους έμπορους αυτό τό σύστημα. Ή 
πολλαπλότητα των έγγραφων έδινε στον έμπορο τή δυνατότητα 
νά ελέγχει τό κέρδος ή τή ζημιά της επιχείρησης του, τις δοσο
ληψίες μέ τους ανταποκριτές του, τήν ποιότητα τών συνεργατών 
του, τήν κίνηση διαφόρων εμπορευμάτων. 
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Ή Καταστιχογραφία, πού εκδόθηκε στην Τεργέστη τό 1793 
έχει τίτλο: 'Εμπορική οδηγία ήτοι ακριβής και σαφέστατη διδα
σκαλία νά κρατή τι νάς τά κατάστιχα εις παρτίδαις διπλαΐς κοι
νώς τήν σκριτούρα ντόπια. Και νά κάμνη με εύκολίαν κάθεμπι-
λάντζιο, κατά τήν μέθοδον των Όλλανδέζων24. Στό εξώφυλλο 
και κάτω από μιά λαμπρή εικόνα του λιμανιού της Τεργέστης, σέ 
πλήρη εμπορική δραστηριότητα, έχουν τυπωθεί οί στίχοι: «'Α
μαθής έμπορος πλούτων άνόρθωτα ολισθαίνει, / Ή πείρα δε, κ' ή 
προκοπή άσυλος πλούτος μένει». Τό βιβλίο έρχεται νά αγγίξει 
τήν οξυμένη πιά σ' αυτό τό σημείο φιλοτιμία των εμπόρων: πα
ρουσιάζεται ώς εργαλείο γιά τό ξεπέρασμα της αμάθειας στην 
άσκηση τοΰ επαγγέλματος. Ό συγγραφέας υπογράφει μέ τά αρ
χικά Ί.Τ. Υποθέτω ότι πρόκειται γιά τόν μεγαλέμπορο 'Ιωάννη 
Ταμπΐσκο, πού ήταν διευθυντής καί υπεύθυνος της αλληλογρα
φίας της εταιρείας «'Ανδρουλάκης - Ταμπΐσκος και Pontini», 
στην Τεργέστη αυτά τά χρόνια25. 

Στον πρόλογο τοΰ βιβλίου σημειώνεται: «Εκείνοι όπου ή-
ξεύρουν τήν άληθινήν μέθοδον κάθε πραγματευτικής επιχειρή
σεως, τό ομολογώ, δέν χρειάζονται τό έδικόν μου Βιβλίον. "Ε
γραψα λοιπόν διά τους αρχαρίους. Αυτός έστάθη ό κύριος σκο
πός. "Εγραψα δεύτερον μέ τέλος, νά ωφεληθούν και εκείνοι, οί 
όποιοι μ' όλον όπου ήδη άπό καιρόν καταγίνονται εις τήν πραγ-
ματείαν, δέν έφθασαν όμως νά έχουν κανόνας στερεούς διά τάς 
επιχειρήσεις των, και διά νά αποφεύγουν τάς ζημίας, οπού ή ή 
άπατη των συνανταποκρινομένων τους (corrispondenti) ή ή α
προσεξία ή εδική τους, ημπορούν νά τους προξενήσουν». 

Τό βιβλίο μέ τή δοκιμασμένη, άπό τή διδασκαλία των Γραμ
ματικών, μέθοδο τών ερωταποκρίσεων, δίνει τους ορισμούς των 
κατάστιχων, πού πρέπει νά κρατά ένας έμπορος μέ παραδείγματα 
καί αξιοποιώντας τό μεγάλο σχήμα τοΰ βιβλίου καταστρώνει τά 
παραδείγματα έτσι, πού οί σελίδες του νά θυμίζουν πραγματικό 
εμπορικό κατάστιχο. "Αλλωστε καί πολλά άπό τά παραδείγματα 
τοΰ βιβλίου ξεκινοΰν άπό πραγματικά στοιχεία καί είναι πολύ 

24. Λαδάς - Χατζηδήμος 1791-1795 άρ. 121. 
25. Κατσιαρδη, δ.π., σ. 418 κυρίως. 
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ενδιαφέρον νά ερευνηθεί πόσο πιστά καθρεφτίζεται, στό σύνο
λο των στοιχείων πού δίνουν τά εμπορικά εγχειρίδια, ή πραγμα
τικότητα των εμπορικών σχέσεων της εποχής. Έτσι γιά παρά
δειγμα θά μπορούσε νά παρατηρηθεί ότι στίς Καταστιχογραφίες 
τής Τεργέστης καί τής Βιέννης αναφέρονται μέ διαφορετική συ
χνότητα ή Σμύρνη ή οί Σέρρες κ.λπ. 

Συγκροτημένη μέ περισσότερες φιλοδοξίες άλλα μέ τόν ί'διο 
περίπου τρόπο διάταξης τής ύλης είναι Ή Σκριττούρα δόππια 
ήτοι ή τάξις των πραγματευτάδικων κατάστιχων. Συντεθείσα εις 
την άπλήν ημών διάλεκτον παρά του Θωμά Δημητρίου τοΰΣια-
τιστέως, πού τυπώθηκε στή Βιέννη τό 1794. 

Στον πρόλογο ό συγγραφέας εξηγεί τή σκοπιμότητα τής συγ
γραφής «τήν οποίαν Βίβλον έχοντες τά άλλα τών Ευρωπαίων 
γένη εις τήν γλώσσάν των, ου μόνον ποιοΰσι μεθοδικώς τάς 
πραγματείας των, άλλα καί κρισολογία τις καί ερις εντεύθεν δεν 
ακολουθεί, διά τήν εΰτακτον μέθοδον τών κατάστιχων των». Ό 
συγγραφέας, έμπορος κι αυτός, γνωρίζει ότι υπάρχουν καί εκεί
νοι πού δέν κατανοούν αυτή τή σκοπιμότητα, άλλοι γιατί θεω
ρούν ότι ή Διπλογραφία είναι όργανο καί μέσο γιά ευκολότερη 
άπατη, άλλοι επειδή κάνουν άπατες καί ψευτιές δέν κρατούν κα
τάστιχα γιά νά μπορούν νά τίς κρύβουν προφασιζόμενοι τους α
μαθείς καί άλλοι γιατί λένε «δεϊξόν μοι τόν τρόπον πώς νά κερ-
δήσω άσπρα, τό πώς θέ νά τά κρατήσω τά κατάστιχα μου, αρκεί 
μοι και εν φύλλον χαρτίου· ίδού τό κατάστιχόν μου εις τό καλ
πάκι μου τό φορώ». Στή συνέχεια διαβεβαιώνει ότι οί αμαθείς 
έμποροι φτάνουν σέ αδιέξοδα καί προσφεύγουν τελικά σ' αυτούς 
πού γνωρίζουν καί αναγκάζονται έτσι, «προσκυνοϋντες τήν μά-
θησιν», νά κοινολογήσουν τά επαγγελματικά τους μυστικά. Ό 
συγγραφέας καταθέτει και μιά άλλη μαρτυρία πού δείχνει τήν 
κινητικότητα στά επαγγέλματα άλλα καί κουτοπόνηρη εχθρό
τητα προς κάθε εκσυγχρονισμό: «Εϊπέ μοι, τέλος πάντων, καί έ
νας άγελαδοβοσκός, νυν δέ πραγματευτής χρηματΐσας (όταν έ
καμα τό βιβλίον μέ τους λογαριασμούς, ήγουν τό Χειραγωγός 
έμπειρος εις τά τής πραγματείας) "μέ τά βιβλία όπου κάνεις εσύ 
μας προξενείς ζημίαν διότι μανθάνουσιν οί απλοί τους λογαρια
σμούς, καί δέν ημπορώ εγώ νά πωλήσω τάς πραγματείας μου κα-
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θώς θέλω" τούτο τό βάρβαρον πρόβλημα τοϋ άγελαδοβοσκοΰ, 
άφίνω νά τό κρίνουσιν οί νουνεχείς»26. 

"Ωςτό 1821 δεν θά κυκλοφορήσει άλλη καταστιχογραφΐα στά 
ελληνικά. 'Αλλά τό 1803 ό Νικόλαος 'Αναστασίου, έμπορος 
άπό τά Γιάννενα καί πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βε
νετίας εκείνο τό χρόνο, τυπώνει ιταλικά στό τυπογραφείο Γλυ-
κή, με εξοδά του τόν πρώτο τόμο τοϋ βιβλίου La scrittura doppia 
ridotta scienza21. 

Στό διδακτικό εγχειρίδιο, «Διδασκαλία τής εμπορικής επι
στήμης» (Ίάσι 1817), υπάρχει και παράρτημα «περί των εμπορι
κών κατάστιχων». Επίσης στην «Εμπορική εγκυκλοπαίδεια» 
τοϋ Ν. Παπαδόπουλου (Βενετία 1815-1817), προβλεπόταν και 
κεφάλαια «περί καταστιχογραφίας» στους τόμους πού δεν εκ
δόθηκαν. 

Ε' Νομοθεσία 

Οί έλληνες έμποροι ανάλογα με τά κρατικά πλαίσια στά όποια 
άσκοΰσαν τό επάγγελμα τους ήταν υποχρεωμένοι νά γνωρίζουν 
μία ή περισσότερες νομοθεσίες γιά τό εμπόριο. Ή απόκτηση 
τών γνώσεων αυτών γινόταν, όπως καί γιά άλλους τομείς του ε
παγγέλματος τους, κυρίως εμπειρικά. 

26. Λαδάς - Χατζηδήμος 1791-1795 άρ. 168. -Γιά τήν πανουργία τών εμ
πόρων βλ. τή βασική μελέτη γιά ολόκληρο τό θέμα, τοϋ Traian Stoianovich, 
« Ό κατακτητής ορθόδοξος Βαλκάνιος έμπορος», Οικονομική δομή τών 
βαλκανικών χωρών (15°ς-19ος αι.), έπιμ. Σπ. Άσδραχάς, 'Αθήνα 1979, σ. 320-
321. 

27. Περιγραφή έκδοσης: 'Απόστολος Παπαϊωάννου, «Ελληνικά πα-
λαιότυπα σέ βιβλιοθήκες τής περιοχής Ζαγορίου», 'ΗπειρωτικάΧρονικά 22 
(1980) 148-149, άρ. 7. Πβ. Μανουήλ Γεδεών, «Νεοελληνικής βιβλιογραφίας 
ανάλεκτα», 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 24 (1904) 29-33, όπου αξιοποιούνται 
στοιχεία άπό τους Καταλόγους τοϋ Γλυκή τοϋ 1805 καί τοϋ 1806 καί ερμη
νεύεται ή έκδοση ώς αντίδραση στην έκδοση τής «Σκριττούρα δόππια» 
(Βιέννη 1794). Οί Λαδάς - Χατζηδήμος 1791-1795, σ. 300, θεώρησαν δτι ό 
συγγραφέας Νικόλαος 'Αναστασίου ταυτίζεται μέ ομώνυμο έμπορο τής Τερ
γέστης. Γιά τόν 'Αναστασίου βλ. "Αρτεμη Ξανθοπούλου - Κυριάκου, Ή 'Ελ
ληνική Κοινότητα τής Βενετίας (1797-1866), Θεσσαλονίκη 1978, σ. 223,239. 
Πβ. καί Πλουμίδης, Τυπογραφεΐον Θεοδοσίου, ο.π., σ. 50. 
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Γιά τό παραδοσιακό ορθόδοξο δίκαιο δεν υπήρχαν δυσκολίες. 
Έκτος άπό τήν εμπειρική γνώση, πού έφερνε ή καθημερινή 
πράξη, μπορούσαν νά καταφεύγουν στά στοιχεία πού δίνουν οί 
χειρόγραφοι και οί έντυποι νομοκάνονες, ό 'Αρμενόπουλος καί 
οί νομοθεσίες των παραδουνάβιων ηγεμονιών. Άπό τήν πλευρά 
του Οθωμανού κυρίαρχου τά πράγματα δέν ήταν ξεκαθαρισμένα 
«επειδή οί οθωμανικοί κώδικες δέν εκτείνονται είς τήν έμπορι-
κήν νομοθεσίαν, συμβαίνει τό παράλογον εκείνο, νά γίνηται ό 
αυτός και κριτής καί νομοθέτης [...] καταντά τήν άπόδειξιν είς 
δύο μάρτυρας καί αποφασίζει ο,τι θέλει»28. Τά ευρωπαϊκά κράτη 
έλυσαν αυτό τό πρόβλημα γιά τους υπηκόους καί τους προστα
τευόμενους τους μέ τίς διομολογήσεις. Οί "Ελληνες στό χώρο 
«της καθ' ήμδς 'Ανατολής» έλυναν τά προβλήματα τους σέ επί
πεδο κοινότητας καί άπό τίς αρχές τοΰ 19ου αί. μέ τά «εμπορικά 
συστήματα» της Κωνσταντινούπολης καί τής Σμύρνης, πού εί
χαν ειδικές προνομίες. 

Οί έλληνες υπήκοοι τών ευρωπαϊκών κρατών ακολουθούσαν 
τό εμπορικό δίκαιο εκείνων. Τίς διακρατικές συμφωνίες καί 
συνθήκες τις μάθαιναν άπό τίς εφημερίδες και τίς αυτοτελείς εκ
δόσεις τους στή γλώσσα τής χώρας πού εμπορεύονταν. Αυτή τήν 
πρακτική έγιναν προσπάθειες νά τήν μιμηθούν και οί "Ελληνες. 
"Ετσι οί Μαρκίδες Πουλιού τύπωσαν στή Βιέννη τό 1792 τό φυλ
λάδιο: Σύνοψις τών αναμεταξύ Ρωσσίας καί Πόρτας κατά και
ρούς, καίτελευταίων συνθηκών•[...] είς χρήσιν κοινήν καί μάλι
στα τών περίπραγματείαν καταγινομένων29. 

Πέντε χρόνια νωρίτερα, τό 1787, τυπώθηκε στή Βιέννη, μετα
φρασμένη άπό τόν Δ. Δάρβαρη, ή Καισαροβασιλική διαταγή ή
τοι Πατέντα περί τών καμβίων, ή οποία ίσως επανεκδόθηκε τό 
1791 ή 1792. Τό 1791 έχουμε καί νέα έκδοση στην ίδια πόλη τής 
«Πατέντας τοΰ καμπίου», διάταγμα τοΰ 1763 τής Μαρίας Θηρε-

28. Ν. Παπαδόπουλος, 'Εμπορική εγκυκλοπαίδεια, τ. Δ', Βενετία 1817, σ. 
448-449. 

29. Λαδάς - Χατζηδήμος 1791-1795, αρ. 91. 
30. Λαδάς - Χατζηδήμος 1791-1795, άρ. 52, 20. 
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Τό 1803 τυπώθηκε στην Πετρούπολη ή Διαταγή ήτοι νόμος 
περί των μουφλούζηδων [= αυτών πού πτωχεύουν] διηρημένη 
εις δύο, τό μεν περί των πραγματευτών, τό δε περί τών ευγενών 
καί αξιωματικών. Μεταφρασθεϊσα [...] παρά Ι.Κ. [...] προς κοι
νή ν σαφεστέραν εϊδησι ν καίώφέλειαν πάντων τών εν τη Ρωσσία 
πραγματευομένων, ούμήν άλλα καί τών ευγενών καί άξιώμασι 
παρά της Βασιλείας τετιμημένων, ομογενών Ρωμαίων31. 

"Ολα αυτά δεν ήταν ίκανά βέβαια νά καλύψουν τις αυξημένες 
ανάγκες τών εμπόρων γιά μιά ενιαία κωδικοποιημένη νομοθε
σία: οί προσπάθειες τών 'Υδραίων (1804, 1818)32 και τών Σπε-
τσιωτών (1814)33 νά αποκτήσουν δικό τους εμπορικό κώδικα εί
ναι ενδεικτική, καθώς καί οί αντίστοιχες προσπάθειες πού έγι
ναν στά Επτάνησα. Με τίς περιπτώσεις τών ναυτικών νησιών 
φτάσαμε στην οργανική σύνδεση του εμπορίου μέ τή ναυτιλία, 
πού ξεφεύγει από τά όρια αυτού του δημοσιεύματος. 

"Αμεση ήταν ή μετάφραση του γαλλικού εμπορικού κώδικα, 
πού θά τυπωθεί τρεις φορές ως τό 1820. Ό Νικόλαος Παπαδό
πουλος τόν μεταφράζει και τόν τυπώνει στή Βενετία τό 1817 γιά 
λογαριασμό του Συστήματος τών Ελλήνων εμπόρων της Κων
σταντινούπολης34. Τό 1820 ό Θεόδωρος Ράκος τυπώνει στό Πα
ρίσι άλλη μετάφραση του35 ενώ ό Νικόλαος Κεφάλας τυπώνει 
στή Βιέννη τό 1817 τό βιβλίο 'Οδηγία θαλάσσιος, ή οποία κυ
ρίως είναι μετάφραση του αντίστοιχου τμήματος του γαλλικού 
εμπορικού κώδικα36. 

31. Γκίνης - Μέξας άρ. 194. 
32. Άντ. Λιγνός, 'Ιστορία τήςΝήσου "Υδρας, τ. Α', 'Αθήνα 1946, σ. 249-

251,257-267. 
33. Α. 'Ορλάνδος, Ναυτικά, ήτοι Ιστορία τών κατά τόν υπέρ τής ανεξαρ

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

34. Γκίνης - Μέξας άρ. 986. -Βλ. καί Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, «Βι-
βλιολογικά Α' [...] 3. Σύσταση «Φιλολογικής Εφορίας» καί προγραμματι
σμός εκδόσεων του "Συστήματος τών εν Κωνσταντινουπόλει Γραικών Έμ
πορων" 1817», Μνήμων% (1982) 358-365. 

35. Γκίνης - Μέξας άρ. 1220. 
36. Γκίνης - Μέξας άρ. 985. 
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ΣΤ'Γεωγραφία καί ιστορία 

Περισσότερο οί γεωγραφικές και λιγότερο οί ιστορικές γνώ
σεις είναι απαραίτητες γιά τήν άσκηση του εμπορίου: πορτολά
νοι, γεωγραφικά εγχειρίδια καί χάρτες, γεωγραφικά λεξικά και 
δρομοδείκτες, πού τυπώθηκαν από τους "Ελληνες, εξυπηρέτη
σαν τους εμπόρους. Στην «Εμπορική εγκυκλοπαίδεια» του Ν. 
Παπαδόπουλου υπάρχει γεωγραφικό λεξικό με πολλές πληρο
φορίες γιά τήν οικονομική κατάσταση κάθε τόπου, οί όποιες θά 
μπορούσαν νά φάνουν χρήσιμες στους εμπορευόμενους. 

Στην «Εμπορική εγκυκλοπαίδεια» (1815) υπάρχουν και στοι
χεία ιστορίας τοϋ εμπορίου. Τό ϊδιο καί στό βιβλίο «Διδασκαλία 
τής εμπορικής επιστήμης» (1817). Αυτοτελώς κυκλοφόρησε 
στή Βιέννη τό 1809, μεταφρασμένη άπό τόν Κωνσταντίνο Κοκ-
κινάκη ή 'Ιστορίας τοΰ εμπορίου επιτομή, σχολικό εγχειρίδιο 
του Γερμανού Joseph Nowack37. 

'Αλλά τους εμπόρους φαίνεται νά ενδιέφερε περισσότερο ή 
πρόσφατη πολιτική, πολεμική και διπλωματική ιστορία καί 
μάλιστα τά σύγχρονα γεγονότα, γι' αυτό στήριξαν πολλές προσ
πάθειες προς αυτή τήν κατεύθυνση. Νά σημειώσουμε ότι οί εφη
μερίδες, τά περιοδικά καί τά ημερολόγια περιείχαν τέτοιες πλη
ροφορίες. 

* * * 

Ό 'Αθανάσιος Ψαλίδας τό 1815 αναγράφει ανάμεσα στά διδα
σκόμενα έγκύκλια μαθήματα τής Καπλανείου Σχολής στά Γιάν
νενα: «αρχή καί πρόοδος του εμπορίου καί άπαν τό έμπορικόν 
σύστημα»38. Νά θυμηθούμε τήν 'Εμπορική σχολή πού ίδρύουλ 
οί Έλληνες στην 'Οδησσό τό 181739. Τόν ϊδιο χρόνο έκδίδετα; 

37. Γκίνης-Μέξας άρ. 553. 
38. Κ.Α. Διαμαντής, « Ό 'Αθανάσιος Ψαλίδας καί τό άρχεΐον του», ΔΙΕΕ 

16(1962)345-346. Ρ*..· ν 
39. Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης, « Ή Έλληνεμπορική Σχολή τής 'Ο

δησσού (1817-1917)», Άρχεΐον Πόντου 37 (1982) 142-152. 
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στό Ίάσι τό πρώτο συστηματικό εμπορικό εγχειρίδιο, μεταφρα
στικό έράνισμα, μέ προσθήκες καί προσαρμογές, άπό τά γερμα
νικά. Μεταφραστής - συμπιλητής θεωρώ ότι είναι ό 'Αναστά
σιος Μιχαήλ Γειτζάς: Διδασκαλία εντελής συστηματική άπά-
σης της εμπορικής επιστήμης προς χρήσιν των έμπορων έξαι-
ρέτως δε των εμπορικών σχολείων40. 

Τό 1813 ή Γενική Συνέλευση του Συστήματος τών Ελλήνων 
έμπορων της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε νά έκδόσει/έφτά-
τομοεργο Έρμης ό κερδφος ήτοι Εμπορική 'Εγκυκλοπαίδεια^ 
του λογίου έμπορου Νικόλαου Παπαδόπουλου. Εγκαταλείπον
τας τή διδακτική - αφηγηματική μέθοδο όλων τών προηγούμε
νων εγχειριδίων, καί θέλοντας νά καλύψει δλες τίς ανάγκες του 
έλληνα εμπόρου, μέ ενα βιβλίο χρηστικό, ό Παπαδόπουλος 
διάρθρωσε τό έργο του σέ τρία λεξικά: εμπορικής ύλης, γεωγρα
φικό, εμπορικών τρόπων και κανόνων. Στους 4 τόμους, πού κυ
κλοφόρησαν (Βενετία 1815-1817), τυπώθηκε τό λεξικό τής εμπο
ρικής ύλης και μέρος του γεωγραφικού· τό λεξικό τρόπων καί 
κανόνων, δέν ξέρουμε αν συντάχτηκε. 

Τό έργο είναι έράνισμα άπό βιβλία καί αντίστοιχα ευρωπαϊκά 
ειδικά λεξικά, ϊσως στις έξιταλισμένες τους μορφές, του Savary 
(γιά τήν εμπορική ύλη κυρίως) καί τοϋ Peuchet (γιά τό γεωγρα
φικό λεξικό), μέ πολλές εξακριβώσεις, διορθώσεις καί έκσυγ-

40. Γκίνης - Μέξας άρ. 959. Κατέληξα νά υποστηρίξω ότι ό έμπορος καί 
ένας άπό τους Ιδρυτές καί επιστάτης τής τυπογραφίας τοϋ 'Ιασίου, ό 'Ανα
στάσιος Μιχαήλ Γειτζάς είναι ό μεταφραστής, στηριζόμενος σέ 3 στοιχεία: 
1. Στό αντίτυπο τής Ελληνικής Κοινότητας Τεγέστης (άρ. 2544) υπάρχει ή 
αφιέρωση: Τω κυρίω Λασκάρει Λέμπεν φιλίας χάριν Ό 'Αναστάσιος Μι
χαήλ Γειτζάς έν Ίασίω 1817 'Οκτωβρίου 29. 2. Σέ κατάλογο βιβλιοθήκης 
"Ελληνα εμπόρου στή Μολδαβία αναγράφεται ό τίτλος του βιβλίου: /. Έμ-
πορικόν, μετάφρασις Άναστ. Μιχ. (Βλ. Mihail Caratagli, «Catalogul biblio-
tecii unui mare negustor din veacul al XVIII-lea: Grigorie Anton Avramie», 
Studi §i Cercetäri de Bibliologie 12 (1972) 199' πβ. του 'ίδιου, «La bibliothè
que d' un grand négociant du XVIIIe siècle: Grégoire Antoine Avramios», 
Συμπόσιον Ή εποχή τών Φαναριωτών, 21-25 'Οκτωβρίου 1970, Θεσσαλονί
κη 1974, σ. 141). 3. Ό 'Αναστάσιος Μιχαήλ Γειτζάς δέν αναγράφεται στον 
πίνακα τών συνδρομητών του βιβλίου. 

41. Γκίνης- Μέξας 851, 6673,971. Βλ. καίτή σημ. 34. Τά παραθέματα άπό 
τ. Α' 2, σ. 3 καί τ. Α' 1, σ. δ'. 
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χρονισμούς τών στοιχείων, πού δίνουν τά πρότυπα καί συμπλη
ρώσεις γιά τό χώρο της 'Ανατολής, πού γνωρίζει καλύτερα ό 
συγγραφέας: «συνερανίσθη άπό τά έγκριτότερα γαλλιταλικά εμ
πορικά συγγράμματα μέ προσθήκην τών γνωστότερων εις ημάς 
εις τά εντόπια προϊόντα, κατά τήν ίδΐαν μου πληροφορίαν καί 
τών ειδημονεστέρων τήν επιμαρτυρίαν άλλα και μέ άφαίρεσιν 
όσων δέν είναι έργον τών ομογενών έμπορων». 

Ή «Εμπορική εγκυκλοπαίδεια» εκφράζει τήν ακμή τής εμπο
ρικής ελληνικής τάξης. Ή πολυσέλιδη ιστορική εισαγωγή καί 
θεωρία του εμπορίου, στην αρχή του έργου, έχει σκοπό νά δι
καιώσει τό εμπόριο στίς συνειδήσεις αυτών πού τό άσκοΰν άλλα 
και στην κοινωνία γενικότερα, υποστηρίζοντας ότι είναι προϋ
πόθεση τής κοινωνικής προόδου. Θεωρώντας τήν εξέλιξη τών 
ελληνικών πραγμάτων, άπό τά μέσα τού 18ου αιώνα, του δίνεται 
ή δυνατότητα νά αποδείξει ότι ή άνθηση τοϋ εμπορίου τών Ελ
λήνων οδήγησε στην οικονομική καί κοινωνική πρόοδο καί 
στην πολιτισμική τους ανάπτυξη: «Τούτο τό τίμιο ν καί ελεύθε
ρον επάγγελμα έπιχειρισθέντες απλώς διά νά κερδήσωμεν, νά ά-
παντήσωμεν τάς χρείας μας, καί πλουτήσαντες νά καλοζήσω-
μεν, μας ήνάγκασε νά λάβωμεν κοινωνΐαν μέ τά διά τών προγό
νων μας φωτισθέντα ευρωπαϊκά έθνη, νά μάθωμεν τάς γλώσσας, 
καί διαλέκτους αυτών, νά πλησιάσωμεν καί κατά τό δυνατόν νά 
έμφιλοχωρήσωμεν εις τάς ίδιας των ακαδημίας καί σχολεία, ή 
ημείς, ή υπότροφοι νέοι ομογενείς, νά τους μιμηθώμεν καί νά έν-
θυμηθώμεν ότι ώς αληθείς "Ελληνες, καί γνήσιοι απόγονοι τών 
εύκλεών εκείνων προπατόρων μας, είναι άπρεπέστατον νά μεί-
νωμεν αμαθείς είς τά καλά καί ανάγωγοι». 

* * * 

Εξετάζοντας συνολικά τά βιβλία πού τυπώθηκαν γιά τους εμ
πόρους στην περίοδο τής Βενετοκρατίας - Τουρκοκρατίας, άλλα 
καί τους τρόπους και τίς διαδικασίες πού οί "Ελληνες αποκτούν 
τίς εμπορικές γνώσεις, θά πρέπει νά σημειώσουμε ότι ή διαφο
ροποίηση, πού πραγματοποιείται στις τελευταίες δεκαετίες τού 
18ου αι., χαρακτηρίζεται άπό τή συνειδητοποίηση τής ανάγκης 
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νά αποκτήσει ή ελληνική εμπορική τάξη βιβλία στή γλώσσα 
της, πού είναι απαραίτητα γιά τήν άσκηση του εμπορίου. Ή 
προσπάθεια κινείται καί άπό πρακτικές άλλα καί άπό ιδεολογι
κές ανάγκες. Συναντά τις αντιστάσεις πού προβάλλουν οσοι, με 
τήν αντίληψη του παραδοσιακού πραγματευτή, επιμένουν σέ μιά 
αυτοσχεδιαστική άσκηση τοΰ εμπορίου καί αρνούνται κάθε ου
σιαστική προσπάθεια εκσυγχρονισμού καί προσαρμογής στον 
ευρωπαϊκό ορθολογισμό. 

Στό ιδεολογικό επίπεδο, φαίνεται πώς οί έμποροι γρήγορα συ
νειδητοποίησαν ότι ή διεκδίκηση ισοτιμίας άπό τους ομόλο
γους Ευρωπαίους και ή ηγετική θέση στην ιεραρχία της ελληνι
κής κοινωνίας περνά μέσα άπό τή μέθεξη στίς μεθόδους τοΰ ευ
ρωπαϊκού εμπορίου. Ή αυξανόμενη ολοένα καί περισσότερο 
ευαισθησία της άναγεννώμενης εθνότητας, πού αρχίζει άπό τίς 
ελληνικές παροικίες στην Ευρώπη, οδηγεί στή συνειδητοποίη
ση της ανάγκης δημιουργίας άμεσων ελληνικών προσβάσεων 
στίς μεθόδους αυτές μέ τήν ανάπτυξη της εμπορικής παιδείας, τή 
συγγραφή καί τήν εκτύπωση βιβλίων, μέ προσδοκώμενο αποτέ
λεσμα μεταβολές στό χώρο τών συνειδήσεων, τών συλλογικών 
νοοτροπιών. 

Ή αποστολή πολλών νέων ώς υποτρόφων στή φωτισμένη 
Ευρώπη γιά σπουδές καί στον τομέα τοΰ εμπορίου μπορεί νά 
θεωρείται αγωγός γιά τήν «μετακένωση» γνώσεων καί ιδεών. 
Γράφει τό 1819 άπό τό Παρίσι ό Ευστάθιος Ίωαννίδης Σμυρ
ναίος στον προστάτη του Π. Νικολαΐδη στην 'Οδησσό: «Τό 
πρόγραμμα της συνισταμένης ήδη είς τους Παρισίους Εμπορι
κής Σχολής, ωσαύτως καί άλλας μου περί έμπορείας διατριβάς, 
καρπούς τών μελετών μου, προθυμοποιούμαι νά κάμω γνωστάς 
εις τους ομογενείς, διά νά ϊδωσιν όπως φρονοΰσιν οί σοφοί Γάλ
λοι περί τοΰ εμπορίου, και ϊσως οί φιλέμποροι Όδησσινοί είς 
τήν ενδοξον ταύτην έποχήν τών λαμπρών των καί κοινωφελών 
έργων φιλοτιμηθώσι νά συστήσωσιν είς τήν πόλιν ταύτην καί 
σχολείο ν εμπορικό ν»42. 

42. 'Ερμής ό Λόγιος 9 (1819) 10-27· βλ. καί Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, Τά 'Ελ

ληνικά προεπαναστατικά περιοδικά. Ευρετήρια Β '«'Ερμής ό Λόγιος» 1811-



ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 93 

Τό πρόβλημα όμως της εμπορικής εκπαίδευσης καί τελικά ή 

πληρέστερη επαγγελματική κατάρτιση των εμπόρων δεν μπορεί 

νά λυθεί παρά στά πλαίσια τής πολιτισμικής αναγέννησης τής 

εθνότητας. Σημειώνει ό μεταφραστής τής «Διδασκαλίας τής εμ

πορικής επιστήμης» (1817): « Ή ν μεν άχρι τούδε τό ήμέτερον έμ-

πόριον ώς επί τό πλείστον πρακτικώς, ή ώς ειπείν μηχανικώς έ-

νεργούμενον καί άλλως άκανόνιστον, άπολίτευτον καί έστερη-

μένον πάσης επιστημονικής θεωρίας. "Οσοι σπάνιοι πεπαιδευ

μένοι έμποροι Γραικοί υπήρξαν, έρρυθμίζοντο κατά τάς τάξεις 

τών 'Ιταλών, τών Γάλλων ή τών Γερμανών κ.τ.λ. καθ' ό γένος έ

καστος είχε κλίσιν καί σχέσιν προς τήν αύτοϋ διάλεκτον νυν δέ, 

οτε τό γένος ανανήψαν όπωσοϋν, καί τόν παλαιόν λήθαργον τής 

άμαθίας άποτειναξάμενον, οργά προς τήν όδόν τής αρχαίας δό

ξης του, διά τής μαθήσεως παντοδαπών επιστημών, άδικον ήθε

λε είναι, οί πραγματευταί μόνοι νά μείνωσιν άμοιροι τής συστη

ματικής παιδείας του επαγγέλματος των καί οί νέοι οί άφοσιουν-

τες εαυτούς εις τό έμπόριον νά προσμένωσι, χρόνους πολλούς, 

ίνα διδαχθώσι τήν πρακτικήν Έμπορικήν, υπηρετούντες άν τύ

χη εις τίνα πεπαιδευμένον καί εμπειρον πραγματευτήν και νά μή 

δύνωνται νά διδαχθώσι τήν έπιστήμην των, καθ' ον χρόνον δι

δάσκεται τις πάσαν άλλην έπιστήμην, και νά είσέλθωσιν ευθύς 

εις τήν πράξιν, χωρίς νά έχωσι χρεΐαν νά κατατρίβωσι χρόνους, 

προβιβαζόμενοι, ώς ποτέ έσυνηθίζετο, από τό μαγειρεΐον βαθ

μηδόν εις τό γραφείον»4 3. 

1821, 'Αθήνα 1976, σ. 27, λήμμα Ίωαννίδης Ευστάθιος, καί διόρθωσε: τ. Γ' 
σετ. Ζ . - Ή δημοσίευση άπότόν Τωαννίδη του προγράμματος τής Εμπορι
κής Σχολής του Παρισιού καί κυρίως τοΰ δικοϋ του δοκιμίου «Τί είναι τό 
Έμπόριον; Τό Έμπόριον είναι άρα γε Επιστήμη; Είναι δυνατόν νά στηρι-
χθωσι καί νά έκτεθώσιν αύτοΰ αί άρχαί καί οί κανόνες; Δύναται νά διδαχθή 
ώς καί καθέν άλλο έπιστημονικόν μάθημα;», είναι σημαντική καθ' έαυτήν 
άλλα καί γιά τό περιεχόμενο της, καθώς θέτει δλα τά προβλήματαΙΙκοινωνι-
κής δικαίωσης, τής ανάπτυξης του εμπορίου καί τής εμπορικής παιδείας. 

43. Ό Ίωαννίδης, ό.π., σ. 25, περιγράφει μιά μαθητεία μέ σκληρούς ό
ρους καί έναν αύτοδιδακτισμό αναποτελεσματικό: «Εις τήν συνήθη τριβήν 
τών Λογιστηρίων (Comptoirs) ό πρωτόπειρος γραμματεύς σύρεται άπό ά
σταχυν εις άσταχυν, τους οποίους σταχεολογεϊ έν τω μέσω δυσαρεσκειών 
καί κόπων περά τό κάλλιστον καί πολυτιμώτερον μέρος τής νεότητός του εις 
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Τό κήρυγμα, οτι ή πολιτισμική ανάπτυξη οδηγεί σέ μιά γενι
κότερη απελευθέρωση, γίνεται προσπάθεια νά μεταφερθεί, μέσα 
άπό τους μηχανισμούς μιας ειδικής εκπαίδευσης, και στην εμπο
ρική τάξη. Τό παραδοσιακό σύστημα μαθητείας, των παραγιών, 
είναι ό αντίπαλος, γιά τόν ζητούμενο νέο τύπο εμπόρου, καί απο
κηρύσσεται. Γέννημα καί συνέπεια ενός αρχαϊκού, μέ αγροτικές 
καταβολές, παραδοσιακού συστήματος οργάνωσης της εμπορι
κής επιχείρησης, οί παραγιοΐ, μέ τίς εμπειρικές τεχνικές τους 
γνώσεις καί τήν παραδοσιακή νοοτροπία, ήταν κύριος μοχλός 
διαιώνισης αυτού τοΰ συστήματος. Τώρα οί ίδιες οί συντεχνίες 
των εμπόρων ιδρύουν σχολεία, τυπώνουν βιβλία καί προπαγαν
δίζουν ενα άλλο σύστημα μαθητείας πού ταυτίζεται μέ συγκεκρι
μένη εκπαιδευτική διαδικασία και αποσκοπεί στον εκσυγχρονι
σμό των πρακτικών καί τών συμπεριφορών στό εμπορικό επάγ
γελμα44. 

Σχετικό είναι καί τό θέμα πού συζητιέται, όλα αυτά τά χρόνια: 
ή γλώσσα καί ή εμπορική ορολογία. Ή πρακτική πού ακολου
θήθηκε στό θέμα αυτό, ώς τά μέσα τοΰ 18ου αίώνα, περιγράφεται 
καί δικαιολογείται άπό τόν Σπ. Μίλια στό «Επιστολάριό» του 
(1757): «Περιπλέον είς τάς έπιστολάς τής πραγματείας δέν πρέ
πει τινάς νά δυσχεραίνει, όταν βλέπη τόν γράφοντα όπου μετα
χειρίζεται λέξεις άλλης διαλέκτου καί μάλιστα ιταλικής, ωσάν 
όρδινεΐαν, μάρκαν, νόταν, καμπιάλε, τζίρο, λέτερας, κομμέρτζιο 

τό νά έπαιτη σποράδην άπό τους ανωτέρους του συγγραμματεΐς μαθήματα, 
οϊτινες περικαλυπτόμενοι άπό τό μυστή ριον τής όλιγομαθείας των, μόλις κα
ταδέχονται ν' άποκριθώσιν είς τήν άξιόλογόν του φιλοτιμίαν μετά τάς δου
λικός καί ατελείς καί άρπακτικάς τοϋ γραμματέως ασκήσεις, όταν ποτέ καί 
αυτός είσέλθη είς τά πράγματα, ϊσως ήθελεν έμπορέσει νά διδαχθή μέ ζημίαν 
του, έάν στερημένος πάσης μεθόδου, καί πάντοτε ψηλαφών είς τά βήματα 
του, δέν κατεδικάζετο νά ύποφέρη τό σκληρόν τής πείρας μάθημα, τό όποιον 
τόν περιμένει είς τό τέλος πάσης επιχειρήσεως». 

44. Βλ. τίς παρατηρήσεις, γιά τους παραγιούς, τοϋ Φίλιππου Ήλιου: Στα
μάτης Πέτρου, Γράμματα άπό τό "Αμστερνταμ, επιμέλεια Φίλιππος Ήλιου, 
'Αθήνα 1976, σ. ιθ'-κ'· καί τίς επισημάνσεις τοΰ Σπύρου Άσδραχά, γιά τή 
σχέση τών δυνατοτήτων πρόσληψης βιοτεχνικών καί εμπορικών τεχνικών 
μέ τίς ανεπάρκειες τής πολιτισμικής «περιουσίας» όπως παρουσιάζεται στά 
'Αμπελάκια: Σπύρος Ι. Άσδραχάς, 'Ελληνική κοινωνία και'οικονομία ιη ' 
καί ιθ'αιώνες, 'Αθήνα 1982, σ. 151-152. 
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καί άλλα όμοια, διότι ό πραγματευτής έχει χρέος νά γράφη με ε

κείνους τους όρους όπου είναι πλέον κοινοί καί όπου καταλαμ

βάνονται άπό όλους· όταν εις ημάς ήτον ή βασιλεία, όλα τά έθνη 

εζητουσαν νά όμιλοϋν εις τάς υποθέσεις της πραγματείας όπου 

ήτον διωρισμέναις διά νά φανερώσουν τά πράγματα [...]». Πα

ρόμοια «ρεαλιστική» θέση υποστηρίζεται καί στην «Εμπορική 

οδηγία» (Τεργέστη 1793): «όσοι έκ του ημετέρου Γένους πραγ

ματεύονται μέ 'Αλλογενείς καταλαμβάνουν άπό συνήθειαν ευ

κολότερα τήν λέξιν storno, cambiale, direzione, καί τά έξης, πα

ρά τήν ίσοδύναμον έλληνικήν λέξιν: περιτροπήν, κολλυβιστι-

κόν σχεδάριον, διανομή ή επιστασία- τό πταίσιμον δέν είναι ού

τε τής Ελληνικής γλώσσης, ούτε τής τέχνης των πραγματευτών. 

Είναι μόνον έργον τής συνήθειας». Ή «Σκριττούρα δόππια» 

(Βιέννη 1794), κρατά τήν ξένη ορολογία άλλα στό τέλος του βι

βλίου τυπώνει «Λεξικόν διά τάς παρά τής πραγματείας συνηθι

σμένος έτερογλώσσους λέξεις». Ή «Διδασκαλία τής εμπορικής 

επιστήμης» (Ίάσι 1817) υποστήριξε στό θέμα τής εμπορικής ο

ρολογίας τήν κατεύθυνση του εξελληνισμού: «Διευκολυνθείς δέ 

παρά τίνων φιλελλήνων εμπόρων, οϊτινες ήδη πρό ολίγων χρό

νων εξελλήνισαν πολλάς τοιαύτας λέξεις καί διά τής βοηθείας 

των ενταύθα πεπαιδευμένων ανδρών έξεγραίκισα τινάς [...]. Ε 

πειδή τωόντι αισχύνη ήθελεν είναι νά εχη χρείαν ή πλουσιότα

τη ελληνική διάλεκτος νά δανείζηται λέξεις άπό τοιαύτας αλλό

τριους διαλέκτους, αί όποΐαι έπλουτΐσθησαν έκ τής ελληνικής 

[...]». 

Αυτές οί συζητήσεις καί οί προσπάθειες είναι σύγχρονες μέ 

ανάλογες προσπάθειες άλλων λογίων, σέ άλλους τομείς τοΰ επι

στητού. Ή ανερχόμενη συνειδητοποίηση τής εθνότητας καί ή 

διεκδίκηση άμεσης σχέσης τής σύγχρονης ελληνικής γλώσσας 

μέ τήν αρχαία, οδηγούν στην επιλογή τοΰ καθαρισμού. Έ τ σ ι ό 

Ν. Παπαδόπουλος (1815) είναι κατηγορηματικός γιά τήν ανάγ

κη καθαρισμού τής γλώσσας καί πιστεύει ότι ή «Εμπορική εγ

κυκλοπαίδεια» του θά βοηθήσει καθιερώνοντας εμπορική ορο

λογία στην όποια θά μπορεί νά καταφεύγει εύκολα ό έμπορος. 

Επειδή όμως γνωρίζει ότι ή εμπορική γλώσσα των Ελλήνων 

είναι ίταλομιγής, τυπώνει, στό τέλος τοΰ Β' τόμου, πίνακα στον 
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όποιο δίνονται οί ιταλικοί τύποι της εμπορικής ύλης, μέ τους αν
τίστοιχους ελληνικούς, πού χρησιμοποιεί ή εγκυκλοπαίδεια 

του. 

* * * 

Ό λ η αύτη ή προσπάθεια, γιά νά αποκτήσουν οί έλληνες έμπο
ροι τά δικά τους εγχειρίδια, άγγιξε τήν ολοκλήρωση της, μέ τό 
κατόρθωμα γιά τήν εποχή του, τήν ημιτελή «Εμπορική εγκυ
κλοπαίδεια» του Ν. Παπαδόπουλου. 'Από τά βιβλία αυτά, πού 
ήταν πρακτικά, εργαλεία ή διδακτικά βοηθήματα, απουσιάζουν 
εντελώς τά θεωρητικά βιβλία γιά τήν οικονομία και τό εμπόριο. 

Βέβαια λίγοι έλληνες λόγιοι και έμποροι διάβαζαν βιβλία πο
λιτικής οικονομίας καί θεωρίας του εμπορίου ή έμμεσα έφταναν 
σ' αυτούς στοιχεία οικονομικών θεωριών. Ό Ν. Παπαδόπουλος, 
ανάμεσα σέ άλλες, αναφέρει τις απόψεις του Adam Smith. Ό 
'Αδαμάντιος Κοραής διαβάζει καί έχει στή βιβλιοθήκη του οι
κονομικά βιβλία (Adam Smith, Malthus, Ricardo, J.-Β. Say, Si-
smondi, Destutt de Tracy), τά συνιστά στους φίλους του και εύ
χεται νά μεταφραστούν ελληνικά45: άλλα ή μετάφραση θεωρητι
κών οικονομικών βιβλίων ήταν ένας αναβαθμός στον όποιο δέν 
μπόρεσε, ώς τό 1821, νά φτάσει ή ορμητική ελληνική εμπορική 
τάξη. 

45. Φίλιππος Ήλιου, δ.π., σ. ξ'-ξα'. 


