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ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ 
ΤΟΥ 19ου AL ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ ΤΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ*

Ή  παραγωγή, διάδοση καί διακίνηση τοθ έλληνικοϋ βιβλίου κατά τή διάρ
κεια τής Τουρκοκρατίας, έξακολουθεΐ νά παραμένει ένα θέμα άρκετά πολύ
πλοκο, άλλά καί έλκυστικό. Έ τσι τελευταία, οί σχετικές έρευνες καί μελέτες 
έχουν πολλαπλασιαστέα1. Ωστόσο, παρά την πλούσια συγκομιδή πρόσφατων 
έργασιων, δέν είμαστε σήμερα σέ θέση νά υποστηρίξουμε δτι έχουν καλυφθεί 
δλες οί ζητήσεις, ή δτι έχουν Ικανοποιηθεί δλοι οί προβληματισμοί. Καί μέ- 
χρις δτου νά προωθηθούν σημαντικά οί γνώσεις μας στην περιοχή αυτή, είναι 
φυσικό νά έπισημαίνονται τά μεγάλα κενά, νά υπάρχουν οΐ άπορίες καί τά 
προβλήματα, άφοϋ οί διαθέσιμες πηγές είναι άνεπαρκείς καί άποσπασματικές.

Βέβαια, σέ πολλά έρωτήματα, που σχετίζονται μέ την έλληνική έκδοτική

* Ό  πυρήνας τής μελέτης' αυτής άποτέλεσε τό θέμα τής άνακοίνωσης μας ατό Β ' Ε π ισ τη 
μονικό Συνέδριο πού πραγματοποιήθηκε στά Γιάννινα στίς 2-4 Δεκεμβρίου 1988 άπό  τό  Δήμο 
Ίω αννιτώ ν κα ί τό Πανεπιστήμιο ΊωαννΙνων.

1. Β λ  Spyros Asdrachas, «Falls economiques et cholx culturels: a  propos du comm erce de 
Uvres entre Venise et la Mediterrande Orientale aux XVDe sifccle», Stvdi VenezianJ 13 (1971) 587- 
621. —  ΛουκΙα Δρούλια, «Στοιχεία γιά  τήν κίνηση τού βιβλίου στήν Πελοπόννησο τόν 18ο 
αίωνα», Πρακτικά τοϋ A ' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, τ. 3, έν Ά θήνα ις 
1976-1978, σ. 174-179. — Ευτυχία Διάτα, «ΕΙδήσεις γιά  τήν κίνηση τού έλληνικού βιβλίου στίς 
άρχές τού 18ου αίωνα», Ό  Έρανιστής 14 (1977) 1-35. — X. Πατρινέλης, Τό έλληνικό βιβλίο 
κατά τήν τουρκοκρατία (1474-1820). Περιλήψεις φροντιστηριακών μαθημάτων, Θεσσαλονίκη 
1981. — Ζ αχαρίας Τσιρπανλής, «Μαρτυρίες γιά τό έμπόριο τού έλληνικού βιβλίου (1780, 1783)», 
Δωδώνη 10 (1981) 139-166. —  «Τό βιβλίο στίς προβιομηχανικές κοινωνίες», Πρακτικά τοϋ A ' 
Δ ιεθνούς Συμποσίου τοϋ Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών, ’Αθήνα 1982, σ. 113-135, 145-156, 
159-168, 189-206. 257-293 καί Ιδιαίτερα σ. 360-378. — Γό έλληνικό βιβλίο 1456-1830, Α θήνα 
1986, έκδ. Ε θνικής Τράπεζας 'Ελλάδος (συλλογικό έργο τών: Αίκατερίνης Κουμαριανού, Λουκίας 
Δρούλια καί Evro Leyton). — Γιώργος Βελουδής, Τό έλληνικό τυπογραφείο τών Γλυκήδων στή 
Βενετία (1670-1854). Συμβολή στή μελέτη τοϋ έλληνικού βιβλίου κατά τήν έποχή τής Τουρκο
κρατίας, Α θήνα  1987. Σέ άξιοποίηση τών στοιχείων άπό τόν κατάλογο τώ ν βιβλίων τού 1680 
(παραγγελία Μ ιχ. Γλυκή άπό τά Γιάννενα) προχώρησε ό Λέανδρος Βρανούσης. Βλ. L. Vranoussis, 
Post-Byzantine Hellenism and Europe: Manuscripts Books and Printing Presses, Modern Greek 
Studies Yearbook 2 (1986) 51-55.
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δραστηριότητα, τήν κυκλοφορία τού βιβλίου, τή χρηματοδότησή του, τις τιμές, 
τούς τόπους διάθεσης καί τόν χρήστη του, έχουν δοθεί Ικανοποιητικές άπαν- 
τήσεις. Ή  έλλειψη τής άρτιας καί τεκμηριωμένης πληροφόρησης δέν όφείλεται 
σέ παραλείψεις ή άδυναμίες τών μελετητών, άλλα στις είδικές συνθήκες κάτω 
άπό τις όποιες λειτούργησε τό δλο κύκλωμα παραγωγής, διακίνησης, καί 
άπορρόφησης τοΰ έλληνικοΰ βιβλίου κατά τήν Τουρκοκρατία· άκόμη δέν πρέ
πει νά μάς διαφεύγει ή δίσημη υπόστασή του: άγαθό παιδείας - όγαθό έμπο- 
ρεύσιμο.

Ή  γένεση καί ή παραγωγή του έξω άπό τόν κυρίως έλλαδικό χώρο, ή δο
μή τών έκεϊ τυπογραφικών καί έκδοτικών έπιχειρήσεων, ή άπουσία όργα- 
νωμένων δικτύων διάδοσης καί διανομής τών βιβλίων, ή ευπάθεια τού χαρ
τιού καί ή στάση τοΰ άναγνωστικοΰ κοινού άπέναντι στό έντυπο, σέ μιά δύ
σκολη καί ταραγμένη περίοδο τοΰ νεωτερου έλληνισμού, άποτελούν τις 
βασικές παραμέτρους, πού έξηγοΰν, ώς ένα μεγάλο βαθμό, γιατί τά διαθέσιμα 
στοιχεία γύρω άπό τήν Ιστορία τού έλληνικοΰ βιβλίου δέν μπορούν, πρός τό 
παρόν, νά μάς όδηγήσουν σέ γόνιμες διαπιστώσεις.

Πρέπει δμως νά διευκρινίσουμε έδώ δτι ή άπαισιόδοξη αυτή διαπίστωση 
άμβλύνεται γιά τά βιβλία πού έκδόθηκαν καί διακινήθηκαν κατά τήν περίοδο 
τού νεοελληνικού διαφωτισμού.

Γιά παράδειγμα: οί σωζόμενοι κατάλογοι συνδρομητών1 2, ή έγγραφή τών 
όποιων έγκαινιάζει ένα νέο τρόπο χρηματοδότησης μιάς έκδοσης τής έποχής, 
άποτελούν πολύτιμες μαρτυρίες γιά τή γεωγραφική καί κοινωνική προέλευση 
τού άναγνωστικοΰ κοινού τού λόγιου βιβλίου. Παράλληλα, τήν Ιδια περίοδο, 
ή συγκρότηση Ιδιωτικών, σχολικών ή κοινοτικών καί μοναστηριακών βιβλιο
θηκών, ή ό έμπλουτισμός παλαιοτέρων*, συμβάλλει άποφασιστικά στή διά-

1. 'Ο π ω ς  είνα ι γνωστό μέ τή μελέτη τώ ν συνδρομητών τώ ν έλληνικών βιβλίων στά χρόνια  
1749-1832 άΟχολήθηκε κα ί άσχολείται 6 Φ ίλ ιππος Ή λιου . Βλ. Dlou Philippe, «Poor line etude 
quantitative du public des lecteun  grecs a l'dpoque des Lumieres et de la Revolution (1749-1832)» 
στό: Actes du ler Congris International des Etudes Balkanlques et du Sud-Est Europdennes, τ. IV, 
Σ ό φ ια  1969, σ. 475-480. Ό  Ιδιος, «Βιβλία μέ συνδρομητές L Τά χρόνια  τού Δ ιαφ ω τισμοί (1749- 
1821)» Ό  Έρανιστής 12 (1975) 101-179. Ό  ίδ ιο ς , «Βιβλία μέ συνδρομητές (1749-1821). Νέα 
σ το ιχΰα » . Ό  Έ ρανιστής 16 (1980) 285-295. Μ ιά σύντομη άναφορά γιά  τούς συνδρομητές μπορεί 
νά  βρει κανείς άκόμη στό συλλογικό έργο τής Α ικατερίνης Κ ουμαριανοί, Λουκίας Δρούλια καί 
E vro Layton, Τό έλληνιχό βιβλίο 1456-1830, σ. 190, 206 καί 243. ’Αρκετά έπίσης στοιχεία γιά  
τό σύστημα τής προεγγραφής τώ ν συνδρομητών μΔς δίνει ό Γιώργος Βελουδής, Λπ„ σ. 109-117 
κα ί σ. 175-176. Τέλος στό δημοσίευμα τοΟ Μ. Stoyanov, «Les "syndromites" bulgares de livres 
grecs au co u n  de la prem iere m oitie du XJXe si6cle», Byzantiniscb - Neugriechische Jahtbllcber 
19 (1966) 373-406, συναντούμε μερικές χρήσιμες πληροφορίες γ ιά  τό ένδιαφέρσν θέμα τώ ν συν
δρομητών.

2. Ή  άνασύσταση καί άνασυγκρότηση βιβλιοθηκών τού υπόδουλου έλληνισμού καί τής δια- 
σποράς άποτελεΐ έδώ καί μερικά χρόνια  Ιδιαίτερο άντικείμενο μελέτης καί έρευνας τού Κέντρου 
Νεοελληνικών Ε ρ ευ νώ ν /  Ε.Ι.Ε. Ή  έπίπονη αύτή προσπάθεια, πού  στοχεύει στήν άξιοποίηση
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σωση περισσότερων καί πιό συγκεκριμένων στοιχείων, δχι μόνο γιά τό λόγιο, 
άλλά καί γιά τό έκκλησιαστικό, τό θρησκευτικό καί τό σχολικό ή έκπαιδευτικό 
έντυπο.

Ωστόσο, ή ένημέρωσή μας στόν τομέα τής διακίνησης καί άπορρόφησης 
τών βιβλίων κάθε κατηγορίας, σέ σύγκριση μάλιστα μέ προγενέστερους και
ρούς, βρίσκεται σέ πολύ πρώιμα στάδια. Δέν πρέπει νά λησμονούμε άκόμη 
δτι καί στις άρχές τού 19ου αιώνα τό βιβλίο δέν έχει αύτονομηθεΐ ώς 
έμπόρευμα άπό τό γενικό έμπόριο της έποχής καί ή Ιδρυση βιβλιοπωλείων 
πραγματοποιείται λίγο πριν την έπανάσταση τού 1821 καί σέ μερικές μόνο 
έλληνικές περιοχές. Έτσι ή σημερινή μας άνακοίνωση πιστεύουμε δτι θά 
άποτελέσει μιά μικρή συμβολή στήν έπίλυση ή διευκρίνηση τών προβλημάτων 
πού άναφέραμε.

Τό θέμα μας είναι τοπικά καί χρονικά περιορισμένο, άφού οι ειδήσεις 
μας, καλύπτουν τό χρονικό διάστημα 1805—1809, έποχή κατά τήν όποια συ- 
στήθηκε καί λειτούργησε στά Πάννινα μιά πρόσκαιρη έμπορική συντροφιά1.

Τό κατάστιχο, άπ’ δπου καί άντλούνται, στό σύνολό τους, σχεδόν, οΐ πλη
ροφορίες μας, προέρχεται άπό τό άρχείο τού Άσημάκη Κροκίδα, έναπόκειται 
στά Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους καί έπιγράφεται: Ά σημάκη Κ ροκίδα  λο γα 
ριασμοί κ .λ χ . 182Ρ. Στό «ψευδοεξώφυλλο» φέρει τήν σημείωση: έκ τώ ν το ϋ  
Κ ροκίδα  — 1810 ’Ιω άννινα\

Πρόκειται γιά τόν άπολογισμό μιάς έμπορικής έταιρείας, δπως δηλώνεται 
στήν πρώτη σελίδα τού χειρογράφου, άπ’ δπου καί δανειζόμαστε τό σχετικό
άπόσπασμα: Ε ις δόξαν Χ ρ ισ το ϋ  1809 όκτωμ: (βρίου) 8: Ιω άννινα . Σ ήμερον

/

τού προγράμματος τοΟ παραπάνω  έρευνητικού Κέντρου καί έχει τόν τίτλο: «Ε σ τίες πα ιδείας 
στόν Ε λληνικό χώρο, 15ος-19ος αί.: οί βιβλιοθήκες», άπέδωσε τούς πρώ τους καρπούς. Στά 
άντιπροσωπευτικά δείγματα δουλειάς έγγράφονται οί παρακάτω μελέτες πού  δημοσιεύτηκαν στά 
τετράδια έργασίας, άριθ. 9, Α θήνα 1987, έκδ, Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε. 1) Γιάννης Κ αρδς, «Πνευματικές 
έσιίες κατά τό πρώτο μισό τού Π ου  αΙώνα. Ή  περίπτωση τής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Ά λε- 
ξανδρείας», σ. 11-130. 2 )Ά λέξη ς Πολίτης, «Τέσσερις Ιδιωτικές βιβλιοθήκες μέσου τύπου, 18ος 
αίώνας», σ. 131-224 καί 3) Λουκία Δρούλια, «Λογιοσύνη καί βιβλιοφιλία. Ό  Δημήτριος Μ όστρας 
καί ή βιβλιοθήκη του», σ. 225-306. Γιά μιά σύντομη, άλλά καί ένδιαφέρουσα, διαπραγμάτευση 
τών έλληνικών βιβλιοθηκών γενικότερα, βλ. τό έλληνικό βιβλίο 1456-1830, σ. 190-204 κα ί 239- 
242.

1. Σύμφωνα μέ τίς  πληροφορίες τού χειρογράφου ή έμπορική συντροφία συστήθηκε στίς 
2.6.1805 καί διατηρήθηκε ώς τίς 8.10.1809.

2. Τό άρχείο τού Άσημάκη Κροκίδα προέρχεται άπό τή συλλογή χειρογράφων Γιάννη Βλα- 
χογιάννη καί περικλείεται στό φάκελο άρ. 71. Βλ. Τά περιεχόμενα τών Γενικών Αρχείων τοΟ 
Κράτους, είσαγωγή-έπιμέλεια Κων/νου Διαμάντη, τ. 3. Ά θήνα ι 1974, σ. 369, δπου  δίνοντα ι καί 
οί διαστάσεις τών χειρογράφων.

3. Πρέπει νά διευκρινίσουμε έδώ δτι ή σημείωση: «έκ τών τού Κροκίδα» πρέπει ν ’ άποτελεΐ 
νεώτερη έπέμβαση. Αυτό άποδεικνύεται καί άπό τόν διαφορετικό χαρακτήρα τώ ν γραμμάτων 
καί άπό τό γεγονός δτι ή άναγραφή αύτή έγινε μέ μολύβι.
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κά μ νομ εν ε ίς  τό  όνομα το ϋ  ά γιο υ  θ εο ϋ  κα ί γίνετα ι 6 λογα ριασμός τού  
έργα στη ρ ίο υ  Ίοχχννίνον όπου δ ιο ιχή τα ι άπό Γεώ ργιον Ίω άννου ’Α λέξιο ν  μπε- 
λα ριότη , κα ι θεοδω ρήν Δ ημητρίον, κα ί κατα γρά φ ετα ι τόσον πρά γμα  κρέντιτα  
κα ί ντέπ η τα  ευρισκόμενα  εις  αύτόν, δ ιά  νά πάρη τό  καθ’ Ιν  μέρος ώ ς τό ν  
άκα ρτερή  κα τά  τα  συντροφ ικά  γράμματα, ό πο ϋ πρ ιτζεπά λη  το ϋ  α ύτοϋ  
έργα σ τη ρ ίο ν  είνα ι ο ί θ εο χά ρη ς καί Κ ροκίδας, κύρ ιο ς ό θ εό ς  νά έξαποστείλλη  
π λ ο ύ σ ια  τά  έλέη τον.

Ά π ό  μιά πρώτη άξιολόγηση τών στοιχείων πού μάς παρέχει τό παραπάνω 
κείμενο, παρατηρούμε δτι τά περισσότερα άπό τά πρόσω πα, πού  έχουν συ
στήσει τήν έμπορική συντροφιά, δέν μάς είναι έντελώς άγνω στα. Ά ς  ξεκι
νήσουμε άπό τούς έπικεφαλής τής έταιρείας τόν Κροκίδα καί τόν Θεοχάρη.

Ό  πρώτος είναι άσφαλώς ό μεγαλέμπορος Άσημάκης Κροκίδας1, ό 
γνωστός φιλικός, πού γεννήθηκε γύρω στά 1760 στήν νΑρτα, δπου καί έμαθε 
τά πρώτα έγκύκλια γράμματα. Στή συνέχεια ήλθε στά Γιάννινα γιά νά πα
ρακολουθήσει μαθήματα στή Μπαλαναία Σχολή. Μετά τήν άποφοίτησή του 
άκολούθησε τό έμπορικό έπάγγελμα, στό όποιο έχει νά έπιδείξει μία λαμπρή 
σταδιοδρομία. Σ ’ αύτό συνετέλεσε σημαντικά καί ό γάμος του, τό 1803, μέ 
τήν Ελένη Μελά, κόρη τού Γιαννιώτη μεγαλοπραγματευτή "Αναστασίου 
Μελά2 3, πού έκτός άπό τά Γιάννινα διατηρούσε έμπορικό οίκο, συνεταιρικά 
μέ τόν άδελφό του Λεοντάρη, καί στήν Κωνσταντινούπολη. Τήν Ιδια χρονιά, 
μετά τήν άποδημία τού μεγαλύτερου κουνιάδου του Δημητρίου Μελά στή 
Μόσχα, ό Κροκίδας άνέλαβε τή διεύθυνση τών οικογενειακών ύποθέσεων, 
άλλά καί τών έμπορικών έπιχειρήσεων τού μακαρίτη ήδη πεθερού του2. Στά 
Γιάννινα παρέμεινε μέχρι τούς τελευταίους μήνες τού 1809 καί στίς άρχές

1. Μ ιά  σύντομη παρουσίαση τού Άσημάκη Κ ροκίδα έπιχείρησε δ  Στέφανος Μ πέττης μέ τό 
δημοσίευμα: «Ά σημάκης Κ ροκίδας (6 έμπορος, ό άνθρω πος, 6  πατριώτης)», 'Η πειρω τική Ε σ τία  
20 (1971) 317-328. Λ ίγα στοιχεία γ ιά  τόν μεγαλέμπορο αύτό παραθέτει καί ό Λέων Μελάς στήν 
όγκώδη έργασία του, 'Η πειρω τικές μελέτες. Μ ιά  ο ικογένεια  - μ ιά  Ιστορία , Ά θήνα ι 1987, σ. 127- 
129, ά π ’ δπ ο υ  φαίνετα ι δ τ ι άντλεΐ άρκετές πληροφορίες 6 προηγούμενος βιογράφος του. 'Ο πω ς 
γ ίνετα ι φανερό, άπουσιάζουν ο ί άνάλογες μέ τήν άξία  τού Άσημ. Κ ροκίδα μελέτες. Πιστεύουμε 
δ τ ι πολύ  σύντομα θά  είμαστε σέ θέση νά  δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες γ ιά  τή ζωή καί 
τό έργο τού άρτινού  πραγματευτώ

2. Μ ελάς, δ .π ., σ. 989.
3. Δέν άνταποκρίνοντα ι στήν πραγματικότητα τά όσα υποστηρίζει ό Στ. Μ πέττης (<5.π., σ. 

318) δ τ ι δηλ. ό  Κ ροκίδας βρίσκεται άπό τό 1803 στήν Κων/λη καί διευθύνει τόν έκεϊ έμπορικό 
ο ίκο τού  μακαρίτη πεθερού του. Κ ι αύτό γιά  δύο λόγους: α) δπιος προκύπτει άπό τά  κατάστιχα 
τής έμπορικής συντροφ ιάς ό Κ ροκίδας βρίσκεται στά Γιάννενα ώς τό 1810 κα ί β) Ό  Πέτρος 
Ά ναστ. Μ ελάς, μικρότερος άδερφός τού Δημητρίου στήν αύτοβιογραφία του, μέ τίτλο «σύντομη 
περιγραφή τής ζω ής μου» άναφέρει χαρακτηριστικά: «Τόν αύτόν χρόνον 1803... έμίσευσεν ό 
άδελφός μου... δ ιά  Μ όσχαν κα ί είς τόν  τόπον τού άδελφού μας έμεινεν ό Κροκίδας μέσα είς 
τό  π α τρ ικ όν  μας υποκείμενοι είς τάς προσταγάς του έως είς τά 1808 Αύγουστου 11 όπου 
έμίσευσα δ ιά  Μ όσχαν». Βλ. Μ ελάς, δ.π ., σ. 989-990.
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τού 1810 πέρασε στην Πόλη, όπου Ιδρυσε άργότερα μαζί μέ τόν Χριστόδουλο 
ΟΙκονόμου, σύγαμβρό του, νέα έμπορική συντροφία μέ την έπωνυμία «Κρο- 
κίδας-ΟΙκονόμου και Σία»1, ή όποία συνεργαζόταν στενά μέ τό έμπορικό 
«όσπήτιο» της Μόσχας πού διηύθυνε ό γυναικάδελφός τους Δημήτριος 
Άναστ. Μελάς2.

θ ά  ξεφεύγαμε κατά πολύ άπό τά όρια τής άνακοίνωσης, άν έπιχειρούσαμε 
νά έπεκταθούμε περισσότερο στη συνεργασία των δύο έμπορικών οίκων, τής 
Κωνσταντινούπολης καί τής Μόσχας, καθώς και στη μετέπειτα έμπορική καί 
κοινωνική δραστηριότητα τοΰ Κροκίδα, στήν έθνική του προσφορά καί στίς 
περιπέτειες πού γνώρισε ό «’Αρτηνός πραγματευτής είς ’Ανατολήν»3 4 μετά τήν 
έκρηξη τής Ελληνικής ’Επανάστασης τού 1821, μέχρι τήν δριστική του 
έγκατάσταση στήν Κέρκυρα, όπου και πέρασε τό υπόλοιπο τμήμα τής ζωής 
του εΐζ όκραν δυστυχία ν καί σχεδόν είς άπελπησίαΫ .

Πά τόν δεύτερο «πριτζεπάλε» τής έμπορικής συντροφίας, τόν Θεοχάρη, 
υπάρχουν άρκετές δυσχέρειες ώς πρός τήν ταύτισή του, έπειδή τό κατάστιχο 
δέν άναφέρει τό όνομά του.

’Από τά έμμεσα στοιχεία πού διαθέτουμε παρατηρούμε ότι μέ τό παραπάνω 
έπώνυμο μάς παραδίδονται δύο πρόσωπα. Ό  Γεώργιος Θεοχάρης και ό Νι
κόλαος Θεοχάρης, μεγαλέμποροι και οΐ δύο μέ γιαννιώτικη καταγωγή.

Γιά παράδειγμα, σέ κώδικα τού Άρχιμανδρείου, πού άποτελεΐ τό Κ α θο
λικό ν  τω ν έσόδων τής έκκλησίας γιά τά έτη 1773— 1805 συναντούμε έγγραφές, 
όπως: Θ εοχάρης άπό τό κάστρο, Β ασιλική Θεοχάρη. ’Αλλά καί στόν ύπ ’ 
άριθ. 10 κώδικα τού άρχείου Σταύρου Ίωάννου βλέπουμε ότι άνάμεσα στά 
«διαφεντεμένα» σπίτια, πού προορίζονται γιά κονάκι τούρκων άξιωμα- 
τούχων στά χρόνια τού ’Αλή πασά, περιλαμβάνεται καί τό σπίτι τού κύρ 
Θεοχάρη5.

Ειδικότερα τώρα γιά τή γιαννιώτικη καταγωγή τού Γεωργίου Θεοχάρη θε
ωρούμε πολύ σημαντική μιά πληροφορία τού Κων/νου Μέρτζιου. Πιό συ
γκεκριμένα ό Ήπειρώτης συγγραφέας στή μελέτη του «τό έν Βενετία 
Ηπειρωτικόν ’Αρχεΐον» μνημονεύει στόν κατάλογο μέ τά όνοματεπώνυμα

1. Μ ελδς, δ.π ., σ. 87.
2. Σύμφωνα μέ ένα κατάστιχο τού Δημ. Άναστ. Μελά, πού σώζεται στό άρχεϊο τού Άσημ. 

Κροκίδα, τό 1816 στό «γενικόν καπιτάλι τού όσπητίου τής Μ όσχας» συμμετέχουν: Ό Δ η μ . 
Άναστ. Μελδς, ό άδελφός του Πέτρος Μ ελδς καί ό έξάδελφός τους Ιω ά ννης Σταύρου Μ ελδς 
μέ άναλογία 5/8· 6 Άσημάκης ΚροκΙδας μέ 2/8 καί ό Χριστόδουλος ΟΙκονόμου μέ 1/8.

3. Ά γγελος Παπακώστας, «'Ιστορία τής πολιορκίας τών Ίω αννίνω ν 1820-1822», Ν έος Κ ου- 
βαράς, έτος Β ',  Ά θήναι 1962, σ. 59.

4. Βλ. έπιστολή Άσημ. Κροκίδα άπό Κέρκυρα πρός τήν άδελφή του Δ ιαμάντω  στή Μ όσχα 
μέ ήμερ. 31 ΊανουαρΙου 1830. Ιστορ ικό  άρχεϊο Γιάννη Βλαχογιάννη, φακ. 71, ύποφακ. έπιοτολώ ν 
Άσημ. Κροκίδα.

5. Βλ. Ά ρχεΙον Σταύρου Ίω άννου (στό έξής ΑΣΙ), Κατάστιχο 10, φ. 23Γ.
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τών Ήπειρωτών, πού χρημάτισαν μέλη τής άδελφότητας τοΰ 'Αγίου Νικολάου 
Βενετίας καί τόν Giorgio Teocaris da Giannina 1756—57'. Πιθανότατα πρό
κειται γιά τόν παππού του, ό όποιος είχε μεταναστεύσει, προσωρινά ή μόνιμα, 
στή Βενετία, άσχολούμενος μέ τό έμπόριο.

Γιά τό Γεώργιο Θεοχάρη τό «νεώτερο» οί πηγές σιωπούν μέχρι τό 1812. 
Τότε για πρώτη φορά στούς φορολογικούς καταλόγους τών γιαννιώτικων 
συντεχνιών (1812—1818) καί Ιδιαίτερα στή μερίδα τών γουναράδων 
άναγράφεται ό Σπύρος Θεοχάρης, «παιδί Γεώργη Θεοχάρη». ’Αντίθετα, ό πα
τέρας του Γ. Θεοχάρης άπουσιάζει τήν περίοδο αύτή άπό τά φορολογικά κα
τάστιχα τών πραγματευτών. Ή  πιθανότητα νά έχει πεθάνει ό μεγαλέμπορος 
άποκλείεται, άφοϋ ή έγγραφή θ’ άνέφερε σίγουρα «τού π ο τέ  Θεοχάρη», όπως 
συστηματικά γίνεται γιά άλλους συντεχνίτες πού δέν βρίσκονται πιά στή ζωή. 
Τήν άπάντηση στό πρόβλημα αύτό πιστεύουμε δτι μάς δίνει ό κατάλογος 
συνδρομητών τοΰ βιβλίου: !Α π ο λο γία  Ίσ το ρ ιχο χρ ιη χή , πού έκδόθηκε στήν 
Τεργέστη τό 1814*. Εκεί, άνάμεσα στούς συνδρομητές, συναντούμε τόν τι
μ ιότατο χΰ ρ  Γεώ ργιο θεο χά ρη  Ίω αννίτη. Τό έπίθετο πού προτάσσεται στό 
όνοματεπώνυμό του δέν άφήνει καμιά άμφιβολία γιά τό έπάγγελμα τοΰ Γε
ωργίου Θεοχάρη. Σίγουρα είναι έμπορος, άφοΰ τόσο μέ τό τιμιότατος, δσο 
καί μέ τό έντιμ ώ τα το ς  καί χρησ ιμώ τα τος  άποκαλοΰνται συνήθως οί πραγ- 
ματευτές πού άναγράφονται στούς καταλόγους·τών συνδρομητών σέ άντι- 
διαστολή μέ τίς προσωνυμίες έλλογιμώ τατος, λογιότατος καί μονσικολογιώ - 
τα τος, μέ τίς όποιες συνήθως προσαγορεύονται οί συνδρομητές πού άνήκουν 
άντίστοιχα στό θρησκευτικό κύκλο ή στήν έκπαιδευτική κοινότητα τής έποχής. 
Φαίνεται λοιπόν, δτι ό Θεοχάρης, άκολουθώντας τό παράδειγμα τού Κροκίδα 
καί άλλων Ήπειρωτών, είχε μεταναστεύσει τό διάστημα αύτό στήν Τεργέστη, 
δπου είχε έπεκτείνει τίς έμπορικές του δραστηριότητες.

Ό  δεύτερος μεγαλέμπορος Νικόλαος Θεοχάρης μνημονεύεται γιά πρώτη 
φορά τό 1781 σέ κατάστιχο τού ’Αναστασίου Δημ. Μελά’. Ύστερα άπό άρκετά 
χρόνια καί μάλιστα σέ κείμενα άρκετά μεταγενέστερα άπό τήν Ιδρυση καί τή 
λειτουργία τής έμπορικής συντροφίας, παρατηρούμε δτι στις άρχές τού 19ου 
αί. στά Γιάννινα υπάρχει ένας πραγματευτής πού όνομάζεται Θεοχάρης Νι
κολάου.

Γιά νά προλάβουμε τυχόν άπορίες πού εύλογα μπορούν νά δημιουργηθούν,

1. Κ ω ν/νος Μ έρτζιος, «Τό έν Βενετία ’Η πειρω τικόν ’ΑρχεΙον», Ή π ειρα π ιχά  Χ ρονικά , (στό 
έξής Η Χ ) 11 (1936) 246.

2. !Α π ο λο γία  Ίσ το ρ ικ ο κ ρ ιη χή , συντεθείσα... υπό  τίνο ς φ ιλο γενο ϋς Έ λλη νο ς 'Επεξεργασθέζσα  
όέ ε ις  τή ν  κο ινή ν  δ ιά λεκ το ν  τώ ν Ε λλήνω ν... υπό  Α να σ τα σ ίο υ  Ιερέιας κα ί Ο Ικονόμου... π α ρ ' ο ϋ  
κα ί ίδ ίρ  δα πά νη  έξεδόθη χ ά ρ ιν  τώ ν όμογενώ ν... Έ ν  ΤριεστΙψ... 1814. Βλ. Δημ. ΓκΙνης - Βαλ. 
Μ έξας, Ε λλη ν ικ ή  β ιβ λιο γρα φ ία  1800-1863 (στό έξής Γκίνης) άρ. 797.

3. Μ ελάς, δ .π ., σ. 965.
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άν καί κατά πόσον δηλ. μπορεί ό Θεοχάρης Νικολάου νά είναι τό ίδιο πρό
σωπο μέ τόν Νικόλαο Θεοχάρη, σπεύδουμε νά διευκρινίσουμε δτι Εκείνη τήν 
Εποχή ή άντιμετάθεση άνάμεσα στό κύριο όνομα καί τό Επώνυμο κάποιου 
δέν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο. Έ να πολύ ένδεικτικό παράδειγμα άποτελεΐ 
ό Σταύρος Ίωάννου πού συχνά άναφέρεται σέ Εγγραφα τής Εποχής του ώς 
Ιωάννης Σταύρου. Καί όπως είναι γνωστό τό δεύτερο Επώνυμο έπεκράτησε 
τελικά καί καθιερώθηκε γιά τούς δύο γιους του τόν Γεώργιο καί τόν Σωτηράκη 
Σταύρου.

Ωστόσο, θά μπορούσε καί πάλι ν ’ άναρωτηθεί κανείς γιατί Εμμένουμε στό 
πρόσωπο αύτό καί προχωρούμε σέ άμάρτυρες ταυτίσεις. Ό μω ς, όπως θά 
φανεί άμέσως παρακάτω άπό τήν Επεξεργασία τών σχετικών πηγών, προκύ
πτουν σοβαρές Ενδείξεις ότι ό Θεοχάρης Νικολάου πρέπει νά είναι ό πρα- 
γματευτής πού μαζί μέ τόν Άσημάκη Κροκίδα βρίσκονται Επικεφαλής τής 
Εμπορικής συντροφιάς.

Ώ ς πρώτο σημαντικό τεκμήριο θεωρούμε τό γεγονός ότι στά Εγγραφα 
πού διασώζονται οι σχετικές μέ τόν Θεοχάρη Νικολάου μαρτυρίες διαφαί- 
νονται οι στενές σχέσεις πού υπήρχαν άνάμεσα στόν παραπάνω πραγματευτή 
καί τό Θεοδωρή Δημητρίου, Ενα άπό τά μέλη τής Εμπορικής συντροφιάς.

Πιό συγκεκριμένα σέ γράμμα «Εμάρτυρον Επιβεβαιούμενον υπό τών Ίω- 
αννίνων Βενεδίκτου τή 26 ’Ιουνίου 1830 Εν Ίωαννίνοις ότι τό 1808 ό ’Αθα
νάσιος Μάγειρος ήρραβώνισε τήν άδελφήν του ’Αγγελικήν μέ τόν Θεοδωρήν 
Δημητρίου Τζοντιλιώτην»1 παρατηρούμε δτι ό πρώτος πού βεβαιώνει μέ τήν 
υπογραφή του τό περιεχόμενο τού Εγγράφου είναι ό Θεοχάρης Νικολάου. 
’Αλλά καί σέ δύο παραπλήσια βεβαιωτικά Εγγραφα τής Ιδιας Εποχής, σχετικά 
μέ τόν Θεοδωρή Δημητρίου καί τόν άδελφό του Κων/νο, άνάμεσα σ’ αύτούς 
που καταθέτουν τή μαρτυρία τους είναι καί ό Θεοχάρης Νικολάου2.

Τό δεύτερο Ισχυρό τεκμήριο προέρχεται άπό τις Ιδιες πηγές, άπ* όπου 
άντλοϋμε μιά άποκαλυπτική πληροφορία σχετικά μέ τόν τόπο διαμονής τού 
Θεοχάρη Νικολάου γιά τό διάστημα πού λειτούργησε ή Εμπορική συντροφιά3. 
Σύμφωνα μ’ αυτή δέν υπάρχει καμμιά άμφιβολία ότι ό παραπάνω μεγαλέ- 
μπορος βρίσκεται στά Γιάννινα στις άρχές τού 19ου αιώνα καί Επομένως 
μπορεί νά συνδιοικεΐ μέ τόν Άσημάκη Κροκίδα τήν Εμπορική Εταιρεία4.

1. Βλ. Τά περιεχόμενα  τώ ν Γενικώ ν ‘Α ρχείω ν τοϋ Κ ράτους, είσαγωγή-έπιμέλεια Κων/νου 
Διαμάντη, τ. 5, μέρος Β \  ’Αθήναι 1976, σ. 1198, άριθ. έγγρ. 186.

2. "Ο . π σ. 1196 καί 1199, άριθ. έγγράφων 185 καί 187.
3. Ό .π ., σ. 1198.
4. Τόν θεοχάρη Νικολάου συναντούμε ώς συνδρομητή τού βιβλίου τού Μ ιχαήλ Περδικάρη: 

Π ροδιοίκησις ε ίς  τόν Έ ρμήλον  ή Δ ημοχριθηράχλείτον, πού  έκδόθηκε στή Βιέννη τό 1817. (Γκίνης, 
άρ. 998). Ό  κατάλογος τών συνδρομητών παρατίθεται στό τέλος τοΟ κειμένου χω ρ ίς  άρίθμηση. 
’Ακόμη τόν Ιδιο  πραγματευτή συναντούμε στόν κατάλογο πού μάς διασώζει τά όνόματα τώ ν 
γιαννιωτών πού μοιράστηκαν τό «αυθεντικόν λάδι» στίς 28 ’Ιουνίου 1820 στά Γιάννενα «διά
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Τέλος τό τρίτο τεκμήριο, έξίσου σημαντικό, άπορρέει άπό την ταύτιση 
τού Θεοχάρη Νικολάου μέ τόν Νικόλαο Θεοχάρη.

Υπενθυμίζουμε έδώ δτι τόν δεύτερο τόν συναντήσαμε στό κατάστιχο τού 
μεγαλέμπορου Αναστασίου Δημ. Μελά. Ά ν  άνατρέξουμε λίγο πιό πάνω θά 
ξαναφέρουμε εύκολα στή μνήμη μας τό συγγενικό δεσμό πού άναπτύχθηκε 
μέ τό γάμο τού Άσημάκη Κροκίδα καί τής κόρης τού ’Αναστασίου Μελά, 
στό έμπορικό κατάστιχο τού όποίου σημειώνεται ό Νικόλαος θεοχάρης. Ό  
συνδυασμός τών παραπάνω πληροφοριών προσφέρει άκόμη ένα Ικανό 
έρεισμα τό όποιο, σέ συσχετισμό μέ τά προηγούμενα τεκμήρια, κάνει πιό 
πειστικό τόν άρχικό μας συλλογισμό, δτι δηλ. ό Νικόλαος Θεοχάρης πρέπει 
νά είναι, έστω μέ έπιφυλάξεις, μετά τόν Κροκίδα, γαμπρό τού πρώην συ
νεργάτη του Άναστ. Μελά, ό δεύτερος «πριτζιπάλε» τής έμπορικής συντρο- 
φίας.

’Από τά ύπόλοιπα τρία πρόσωπα πού συμπλήρωναν τό άνθρώπινο 
δυναμικό τής έμπορικής συντροφιάς, τό πιό γνωστό είναι ό ’Αλέξιος Μπε- 
λιαρούτης. Ό π ω ς άποδεικνύεται καί άπό τά φορολογικά δεφτέρια, πού προ- 
αναφέραμε1, ό Μπελιαρούτης ήταν μέλος τού Ισναφ ίου  τών μερτζάρηδων. 
’Από τά φορολογικά ποσά μέ τά όποια έπιβαρυνόταν κάθε χρόνο, μπορούμε 
νά Ισχυριστούμε δτι άνήκε στήν κατώτερη διαστρωμάτωση τών μελών τής 
παραπάνω συντεχνίας. Προερχόταν κι αύτός'άπό παλιά γιαννιώτικη οίκογέ- 
νεια πού είχε παράδοση στό προσφιλές γιά τούς Ήπειρώτες έπάγγελμα, τό 
έμπόριο.

Ό  Θεοδωρής Δημητρίου είναι κι αύτός μερτζάρης, καθώς έμμεσα μαρτυ- 
ρεϊται άπό τό κατάστιχο τής συντροφίας, καί φαίνεται δτι συνέχισε τή συ
νεργασία του μέ τόν Κροκίδα, καί μετά τήν άναχώρηση τού τελευταίου γιά 
τήν Κωνσταντινούπολη. Μιά μαρτυρία πού βρίσκεται σέ ένα άλλο χειρόγραφο 
τού άρχείου Κροκίδα δέν άφήνει περιθώρια γιά άμφισβητήσεις. Συγκεκριμένα: 
στό καθημερινό κατάστιχο τών έξόδων πού κρατούσε ό Κροκίδας, δταν 
έγκαταστάθηκε στά τέλη τού 1821 στήν Κέρκυρα2, στόν πίνακα-εύρετήριο, 
πού προηγείται δλων τών έγγραφων, διαβάζουμε: Κ ώ στας χα ΐ θεοδω ρής Δ η 
μ ητρ ίου, Τζοντίλα . Τό νέο πρόσωπο πού έμφανίζεται, ό Κώστας Δημητρίου, 
είναι άδελφός τού Θεοδωρή καί άποτελεΐ μέλος τής συντεχνίας τών τζιαρ- 
τζήδων (ύφασματέμπορων), σύμφωνα μέ τήν έγγραφη άναφορά πού ύπέβαλαν 
στόν ’Αλή πασά τό 1817 οί «βαρουσιλήδες Ίωαννίνων»5.

ν ά  ψυλάττεται είς κάθε ζήτησιν τού άφεντός μας». Βλ. Σωκρ. Κουγέα, «Τά Η πειρω τικόν 'Αρχείον 
Σταύρου Ίω άννου» , Η Χ , 14 (1939) 117, άρ. έγγρ. 135.

1. Βλ. Α ΣΙ, κώ δικες ΰπ. άρ. 22, 24, 26, 27, 28 καί 31.
2. Βλ. 'Ιστορικό άρχεΐο Γιάννη Βλαχογιάννη, φακ. 71, ύποφ. μέ τίτλο: τά IS21 Κ ορφούς. 

Κ α τα γρ α φ ή  τώ ν σηχομάτω ν άσημάχη, έξοόενει ό ιά  χα τά  μέρο ς το υς ώ ς άχολούθω ς.
3. Κ ονγέας, δ .π ., σ. 142. Σύμφω να μέ ένα «γράμμα έκκλησιαστικόν έμμάρτυρον» π ο ύ  συ-
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Γιά τό τελευταίο μέλος τής συντροφίας, τόν Γεώργιο Ίωάννου1, κάθε προ
σπάθεια ταύτισής του τη θεωρούμε παρακινδυνευμένη, έπειδή τό συνηθισμένο 
αύτό έπώνυμο δυσκολεύει τόν άπόλυτο προσδιορισμό του, όταν μάλιστα λεί
πουν τά συμπληρωματικά στοιχεία.

Πριν προχωρήσουμε στην άναλυτική παρουσίαση τών έμπορικών είδών 
που διακινούσε ή παραπάνω συντροφία, κρίνουμε σκόπιμο ν ’ άναφερθούμε 
στά κεφάλαια πού έχουν έπενδύσει «οΐ σύντροφοι» καί στή διάρθρωση τού 
δικτύου προμήθειας καί προώθησης των έμπορευμάτων τους.

Οί πληροφορίες πού έρχονται άπό τό μ π ιλά ντζο ν  τού έργαστηρίου «τοϋ  
Ίω αννίνον»  είναι άρκετά κατατοπιστικές. Σύμφωνα μ’ αύτές διαπιστώνουμε 
ότι ό Κροκίδας καί ό Θεοχάρης έχουν τοποθετήσει στή συντροφία κα π ιτά λι 
πού άντιστοιχεί στά 8/10 τού συνολικού κεφαλαίου, ένώ τό μέρο ς  τού ’Αλεξ. 
Μπελιαρούτη καί τού Θεοδωρή Δημητρίου είναι άπό 1/10 άντίστοιχα1. Τό 
άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των παραπάνω έταίρων μάς δίνει τό 
συνολικό έμπορικό κεφάλαιο τής συντροφίας.

Μένει λοιπόν έξω ό Γεώργιος Ίωάννου, πού φαίνεται δτι δέν έχει βάλει 
χρηματικό κεφάλαιο γιά τή συγκρότηση τής έταιρείας καί έπομένως είναι 
αυτονόητο νά μή μετέχει καί στά κέρδη της πού παρουσιάζει ό ένεργητικός 
έμπορικός Ισολογισμός της τόν ’Οκτώβριο τού 18093.

Προκύπτει, λοιπόν, τό έρώτημα. Ποιός ήταν ό ρόλος τού Ίωάννου στή 
συντροφία. Ή  άπάντηση είναι σχεδόν άδύνατη, άφού τά κενά πληροφόρησης

ντάχθηκε στά Γιάννινα τήν 1η Ιουλ ίου  1830 βλέπουμε δτ ι «οί έν τή πδλει Π ύργου τής Πελο
πόννησου τελευτησαντες Θεόδωρος καί Κωνσταντίνος Δημητρίου τζοντιλ ιώ ται άνέκαθεν ήσαν 
άχώριστοι έχοντες κοινά τά όσπίτιά  των, τάς προίκας τώ ν συζύγων τω ν, τό  έμπόριό τω ν, τάς 
προσόδους καί έξόδους των, δλας τάς πράξεις των, καί δτ ι έκατοΐκουν είς τήν πόλ ιν  ταύτην 
τών Ίω αννΙνω ν μή έχοντες κτήματα κινητά καί άκίνητα, ούτε Ιδιά τω ν ούτε πατρ ικά  των...». 
Βλ. Τά Π εριεχόμενα τώ ν Γ .Α .Κ ., τ. 5, μέρος Β \  σ. 1199, άρ. έγγρ. 187.

1. Πάντως Αποκλείεται νά είναι ό Γεώργιος Ίωάννου, γ ιδς τού Σταύρου Ίω άννου, μετέπειτα 
Ιδρυτής τής ’Εθνικής Τραπέζης Ε λλάδος, έπειδή έκείνη τήν έποχή (1805-1809) βρίσκεται κοντά 
στόν πατέρα του στή Βιέννη, όπου, παράλληλα μέ τήν έκμάθηση τής γερμανικής γλώσσας, π ρ ο 
σπαθεί νά άποκτήσει καί τά άλλα άπαραΐτητα έφόδια μέ τά όποΐα  θά άντ αποκρίνονταν στίς 
αυξημένες τότε άπαιτησεις τού έμπορικού έπαγγέλματος πού σύντομα σκόπευε ν ’ άκολουθήσει. 
Βλ. ’Αναστάσιος Γούδας, Β ίοι Π αράλληλοι, τ. Γ , έν Ά θήναις 1870, σ. 216. Πρβλ. καί Ν ικόλαος 
Πατσέλης, «Γεώργιος Σταύρου (1788-1869)» Η Χ  3 (1928), Παράρτημα, σ. 36.

2. Ό  άπολογισμδς τής έμπορικής συντροφίας πού άναγράφεται στίς τέσσερες τελευταίες σε
λίδες τού χειρογράφου καί είναι καταστρωμένος κατά τό γνωστό διπλογραφικό σύστημα τής 
έπσχής: νά όώση. νά λάβη. φέρει τήν έξής έπιγραφή: Ε Ις δόξαν Χ ρ ισ το ϋ . 1809 όκτω μβρίου 8  
Ιω άννινα. Π ιλά ντζον το ϋ  έργαστηρίον μα ς Ίω αννίνον  άπό τούς 1805 Ιο υ ν ίο υ  β. έω ς τούς 
όκτω βρίου 8, όδηγημένον, άπό ήμάς Γεώ ργιον Ίω άννου ά λέξιον Μ πελιαρούτη  κα ί θεοδω ρή Δ η 
μητρώ ν, είς  τό όποιον φ α ίνετα ι τό πρά γμα  όποϋ  τούς εύρέΟη καί έχείνα  όποϋ χρεω σ τεί κα ί νά  
λάβη ένα πρός ένα κύρ ιος ό Θεός νά έξαποοτείλη  τήν ευλογία ν του.

3. Σύμφωνα μέ τή σχετική έγγραφή τού καταστίχου τό διά φ ορον όποϋ έξα π έστειλεν  ό κύρ ιο ς  
άπό 1805 Ιουνίου 6 έω ς τήν σήμερον 1809 όκτω μζβρίου) 8, ήταν 52.678 γρόσια.
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είναι άπελπιατικά. ‘Ωστόσο μπορούμε νά θέσουμε κάποιους προβληματι
σμούς. Ενδέχεται δηλ. δ Γ. Ίωάννου νά είναι δ Ιδιοκτήτης τού έργαστηρίου 
στό όποιο ή πρόσκαιρη συντροφιά τοποθετεί τά έμπορεύματα πληρώνοντας 
κάποιο ένοίκιο1. Έτσι, ό Ίωάννου μπορεί νά μετέχει χωρίς κεφάλαιο στή 
σύσταση τής έταιρείας, ή όποια τόν δέχεται, έπειδή, έκτός άπό τό έργαστήρι, 
διαθέτει γνώσεις, έμπειρία καί έπιτηδειότητα σ’ αύτοΰ τού είδους τίς έπι- 
χειρήσεις. Είναι άκόμη πολύ πιθανόν, σύμφωνα μέ έμμεσα στοιχεία τού μπι- 
λάντζου τής έμπορικής συντροφιάς, ό Γ. Ίωάννου νά μετέχει κατά ένα πο
σοστό στό κεφάλαιο τού θεοδωρή Δημητρίου ή τού ’Αλεξίου Μπελιαρούτη2.

’Αλλά καί σχετικά μέ τήν όργάνω π ιού δικτύου προμήθειας καί διοχέ
τευσης τών έμπορευμάτων τής έταιρείας υπάρχουν όρισμένα προβλήματα. 
Ιδιαίτερα, γιά τό πρώτο σκέλος τού δικτύου, πού άναφέρεται στήν προμήθεια 
τών έμπορικών είδών, άπουσιάζει παντελώς ή άμεση πληροφόρηση. ’Εντού
τοις, άπό τήν προσεκτική άνάγνωση τών πηγών καί τήν έκμετάλλευση τών 
έμμεσων στοιχείων, μπορούμε νά μήν όδηγηθοΰμε σέ άδιέξοδα.

Είναι πολύ λογικό νά υποθέσει κανείς δτι, έφόσον άνάμεσα στά προϊόντα 
πού έμπορεύται ή έταιρεία περιλαμβάνονται καί τά βιβλία, πρέπει ή τελευταία 
νά συνεργάζεται μέ κάποιον άντιπρόσωπό της στή Βενετία, δπου έκείνη την 
έποχή έχουμε πλούσια έλληνική βιβλιοπαραγωγή άπό τά τυπογραφεία τού 
Γλυκή καί τού Θεοδοσίου. Δέν μένει λοιπόν παρά νά έξακριβώσουμε τό πρό
σωπο πού διεκπεραιώνει τίς υποθέσεις τής συντροφιάς στόν τομέα αύτό.

Στό κατάστιχο, πού άποτελεΐ καί τή μοναδική μας πηγή, άναφέρονται σ’ 
ένα σημείο τά ποσά πού χρεω στεϊ είς  διαφόρους τό  άργαστήρι Ίωαννΐνων. 
’Ανάμεσα ατούς κρεδιτόρους  τής συντροφιάς άναγράφεται καί κύρ Γεώργιος 
Τουρτούρης. ’Από άλλες πηγές γνωρίζουμε δτι ό Καλαριτινός μεγαλέμπορος, 
πού διατηρεί έμπορικό οίκο στή Βενετία, άσχολεΐται καί μέ τό έμπόριο τού 
βιβλίου. Π ιό συγκεκριμμένα στόν πρόλογο τής δεύτερης έκδοσης τής Γεω
γραφίας τού Μελετίου3 (Βενετία 1807) ό έκδότης Άνθιμος Γαζής άναφέρει: 
«Ευρισκόμενος σδν έν άμηχανία, άφ’ οΰ έδωκα άρχήν είς τήν βίβλον, διά τά 
μεγάλα καί άφευκτα ταύτης έξοδα, τύχη άγαθή, ή ’Εμπορική Εταιρία ένταύθα 
τών κυρίων ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ καί Συντροφιάς4 τών

1. Τήν άποψη αυτή ένισχυει ώς ένα μεγάλο βαθμό ή άναγραφή πού υπάρχει στην άρχή τού 
χειρογράφου πού  έχει ώ ς έξης: ά ντιχό π ια  έργαστηρίου Γ εω ργίου Ίω άννου.

2. ’Ακόμη υπάρχει ή περίπτωση, άν καί φαίνεται κάπως άπόμακρη, ό Γ. Ίω άννου νά είναι 
προβλεπτής ή προμηθευτής τώ ν πραγματειώ ν τής συντροφίας καί ν ’ άμείβεται μέ τό προβλεπό- 
μενο, γ ιά  τό κλείσιμο παραγγελιώ ν, ποσόν πού άνέρχεται συνήθως τότε στά 2%.

3. Βλ. Μ ελετίο υ  Γεω γραφία π α λα ιό  καί νέα Σ υλλεχθεϊοα έχ διαφόρω ν Συγγραφέω ν... έξεδόθη 
ήδη τό  Δ εύ τερ ο ν  υπό  \Α νθίμου Γαζή τοΟ Μ ηλιώ του, Τόμος Α ' . Έ ν  Βενετίρ ...1807 (Γκίνης, άρ. 
479), σ. ιβ-ιγ.

4. Ή  συντροφία τού Γεωργίου Τουρτούρη καί Κων/νου Μ αρίνογλου μνημονεύεται καί στό* 
Λ εξικόν Ε λλη νικόν τού Ά ν θ ιμ ο υ  Γαζή πού έκόόθηκε στή Βενετία τό 1816. Βλ. 'Ανθίμου Γαζή,
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έξ Ίωαννίνων, διά τήν πρός τήν Ελλάδα, τήν κοινήν ήμών Μητέρα και Πα
τρίδα, χρηστήν αυτών διάθεσιν μοί ύπεσχέθη, διά νά λάβη ή βίβλος τήν πο- 
θουμένην έκβασιν, δχι μόνον νά μού έλαφρύνιοσι τό βάρος τών μεγάλων 
έξόδων διά τήν έκδοσιν, άλλά καί νά φροντίσωσι καί διά τήν διανομήν της... 
πρός τούς όποίους καί όμολογώ άθανάτους τάς χάριτας».

’Αλλά καί άπό άλλες μαρτυρίες πού προέρχονται άπό δύο certificate d’ 
origine τού 1812 καί 1813 φαίνεται δτι δ Γεώργιος Τουρτούρης έξακολουθει 
νά άσχολεΐται συστηματικά μέ τό έμπόριο τού βιβλίου1. Στά παραπάνω 
«πιστοποιητικά προέλευσης» παρατηρούμε δτι ό Τουρτούρης προερχόμενος 
άπό τή Βενετία, μεταφέρει άνάμεσα στά άλλα έμπορεύματα καί έλληνικά βι
βλία πού προορίζονται γιά τόν κερκυραΐο έμπορο Δημ. Τζερκιστιάνο*.

Δέν θά είμαστε μακριά άπό τήν πραγματικότητα άν Ισχυριζόμαστε δτι ό 
Γ. Τουρτούρης είναι ό βασικός παραγγελιοδόχος τής συντροφίας πού τήν 
προμηθεύει, άνάμεσα σέ ποικιλία άλλων έμπορευμάτων, καί μέ βιβλία.

Στόν Ιδιο κατάλογο μέ τά όνόματα τών δανειστών τής συντροφίας συ
ναντούμε καί τόν Κωνσταντίνο Μόστρα, άδελφό τού λόγιου καί βιβλιόφιλου 
Δημητρίου Μόστρα3, πρωτότοκο γιό τού Ιερέα ’Ιωάννη Μόστρα άπό τήν 
Ά ρτα4. Μέ τό Ιδιο σκεπτικό, πού άναπτύχθηκε γιά τόν Γ. Τουρτούρη, καί ό 
έμπορος Κων/νος Μόστρας πρέπει νά είναι προμηθευτής τής συντροφίας. 
Μάλιστα στήν περίπτωση τού Μόστρα οί συγγενικοί δεσμοί πού υπάρχουν 
άνάμεσα στήν άρτινή αυτή οίκογένεια καί στήν οίκογένεια Κροκίδα, καθι
στούν πιό εύπρόσδεκτη τήν παραπάνω υπόθεση5.

Λ εξικόν έλληνικόν π ρ ό ς χρή σ ιν  τώ ν περ ί τούς παλαιούς σ υγγρα φ είς ένασχολουμένω ν... Τόμος 
τρίτος Ρ-Ω. Έ ν  ΒενετΙρ τύποις Μιχαήλ Γλυκύ τού Εξ Ίω αννίνων... 1816. Κ ατάλογος τώ ν φι- 
λοκάλων καί φιλομούσων Συνδρομητών τής τού Λεξικού έκδόσεως, ο. 37. Ή  Εμπορική συνερ
γασία τους Επιβεβαιώνεται Εμμεσα καί άπό τό κατάστιχο τής Εμπορικής Εταιρείας, όπου στή 
στήλη τών δανειστών, πού προαναφέραμε, πρ ίν  άπό τό Γεώργιο Τουρτούρη άναφέρεται ώς κρε- 
διτόρος τής συντροφίας ό κύρ Κ ω νσταντίνος Μ αρίνογλον.

1. Βλ. Archives du Ministere des Affaires ttrangEres, Correspondence Consulaire et 
Commerciale (στό Εξής AMAE-CCC) Jannina 5 (1812 Janvier-Julliet), f. 210ν-211Γ κα ί τ. 6 (Janvier- 
m an 1813), f. 22V.

2. Πρόκειται γιά  τό Ιδ ιο  πρόσωπο πού παραγγέλλει βιβλία στή Βενετία τό 1780. Βλ. Τσιρ- 
πανλής, δ.π„ σ. 143-145 καί 149.

3. Βλ. ΛουκΙα Δρούλια, Λογιοσύνη καί βιβλιοφιλία. Ό  Δημήτριος Μ όστρας καί ή βιβλιοθήκη 
του, ό.π„ σ. 227-306 κα ί Ιδιαίτερα σ. 227, σημ. 1, όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία γιά  τόν Δημ. 
Μόστρα.

4. Γιά τήν οίκογένεια τού Ίω . Μόστρα βλ. Πόνος Παπασπύρου, «Ή  Ιστορική οίκογένεια 
τών ΜοστραΙων», Η πειρω τικά , Μ. ΟΙκονομΙδου, Ετος Α ' ,  ‘Αθήνα 1938, σ. 183-189. Πρβλ. καί 
ΛΙζα ΜαρτΙνη, «ΚαποδΙστριας-Δημήτριος Μόστρας. ’Ανέκδοτα στοιχεία άπό τό 'Ιστορικό ‘Αρχείο 
τής ΊονΙου Γερουσίας», Κ ερκνρα ϊκά  Χ ρο νικά  10 (1963) 98-100. Πρβλ. καί Κ. ΒοβολΙνη, Μ έγα  
'Ε λληνικόν Β ιογραφ ικόν Λ εξικόν, τ. 5, σ. 188-228.

5. Ή  συγγένεια αύτή προήλθε άπό τό γάμο τής Φωτεινής Μόστρα, κόρης τού Ιερέα ’Ιωάννη
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Σέ ποιό δμως μέρος βρισκόταν τότε έγκατεσιημένος ό Κ. Μόστρας καί 
μέ ποιό είδος έμπορικής έπιχείρησης άσχολοΟνταν;

Ά ν  οι πηγές γιά την έμπορική δραστηριότητα τοϋ άρτινοΰ πραγματευτή 
στήν Κέρκυρα, δπου έγκαστάθηκε όριστικά στά μέσα τοΰ 18131, είναι Ανε
παρκείς, γιά τό προηγούμενο διάστημα πού μεσολάβησε άπό τό 1805, όπότε 
Αναγκάστηκε νά έγκαταλείψει τήν 'Αρτα, σχεδόν σιωπούν. Έτσι, ύποχρεωτικά 
ΘΑ στηριχθοΰμε στή μοναδική μαρτυρία πού διασώζεται ώς σήμερα καί ή 
όποια προέρχεται Από ένα certificat d' origine τοΰ 1812. Ά πό έκεϊ πληροφο
ρούμαστε δτι ό Κ. Μόστρας ήταν διευθυντής δμώνυμης κομπανίας στήν 
Αγκώνα καί είχε έμπορικές δοσοληψίες μέ τΑ Γιάννινα2. Φαίνεται, λοιπόν, 
δτι Από τήν ιταλική αύτή πόλη-έμπορικό κέντρο Αποστέλλει τά έμπορεύματα 
πού κάθε φορά τοΰ παραγγέλλει ή έμπορική συντροφία Από τΑ Γιάννινα. .

Τέλος, Από μεταγενέστερες έπιστολές τοΰ Κροκίδα, μαθαίνουμε καί τό 
δνομα ένός άλλου προμηθευτή τής έταιρείας. Πρόκειται γιά τό Μανούση 
Εύθυμίδη καί τά Αδέλφια του πού διατηρούσαν έμπορικούς οίκους στό Λι- 
βόρνο καί τή Μάλτα3.

Μ όστρα μέ τόν Χ ριστόδουλο Κροκίδα. Αυτό εύκολα προκύπτει άπό τΙς έπιστολές τού Δημ. 
Μ όστρα τόσο π ρός τόν πατέρα του  στήν Ά ρ τ α  όσο κα ί πρός τόν Ιδ ιο  τό Χριστόδουλο Κροκίδα. 
Βλ. ΓΑΚ, Μ ικραΙ συλλογαί, Κ. 125, Α ρχείο  Δημητρίου Μόστρα, τ. χ. Β \  σ. 91 καί τ.χ. Γ ' ,  σ. 
44 καί 82. Α κόμη  σέ ένα λυτό έγγραφο τού Ιδιου άρχείου, μέ ήμερομ. 24 Ιο υ ν ίο υ  1856 μνημο
νεύεται δτι: τό Τ ρ ίτο ν  Μ έρος τή ς Π ρώ της Μ ερίδος το ϋ  άποβκυσαντος Κ υρ ίο υ  Κ ω νσταντίνου  
Σ α χελλα ρ ίο υ  Μ όστρα  π ο τέ  Ιερέω ς Ίω άννου... δ ιά  τής χληρώ σεω ς ίτυ χ εν  εις  τούς άδελφούς Κ υ 
ρ ίο υ ς  Γ εώ ργιον κα ί Κ ω νστα ντίνο ν  Κ ρο χίδη ν χα ί τήν άποβιώ σασαν μητέρα ν τω ν χυρ ία ν  Φ ωτεινήν 
Κ ροχίδη .

1. Δ ιάσπαρτες πληροφορίες γ ιά  τήν έμπορική δραστηριότητα τού Κων/νου Μ όστρα μετά τήν 
έγκατάστασή του στήν Κέρκυρα μπορεί νά  βρε! κανείς στήν άλληλογραφία τού άδελφού του Δ. 
Μ όστρα. Μ ιά  πρώτη παρουσίαση τού «ημερολογίου τού Δ. Μόστρα» πραγματοποίησε ή Αουκία 
Δρούλια  στό Δ ' Π ανιόνιο Συνέδριο. Βλ. Αουκία Δρούλια, « Ή  άνέκδοτη άλληλογραφία τού Δη- 
μητρίου Μ όστρα. Πρόδρομη άνακοίνωση», Π ρακτικά  Δ ' Π ανιονίου Σ υνεδρίου, Κέρκυρα 1980, 
σ. 47-53.

2. Βλ. AMAE-CCC, Jannina 5 (1812 janvier-juillet), f. 440ν -441Γ.
3. Σέ κόπ ια  γραφώ ν τού Ά σημ. Κροκίδα διασώζεται έπιστολή του, μέ ήμερομ. 8/20 ’Απριλίου 

1829 άπό  Κέρκυρα πρός τόν Μανούση Εύθυμίδη στό Λιβόρνο, δπου άναφέρονται καί τά έξής: 
χ α ί ά ς  ένθυμηθοϋν ο ί κ ύρ ιο ι Μ ανούσης χα ί άδέλφ ια  Ε ύθυμίδη τήν άγρο ίχησίν μα ς κατά  τήν 
χό π ια ν  γρα φ ής μ ο υ  τή ς 9 Ία νο να ρ ίο υ  1808 π ρ ό ς τήν α ύτήν Δ ή ττα ν  τήν όποιαν βαστάτε χα ί ξε
κα θα ρίζει π ό σ α  έχρεω στοϋσε ή συντροφ ία  μο υ  Ίω αννίνω ν καί έλαβον καθώς καί ή βεβαίω σις 
α υ τή ς  24 Φ εβρουάριου, πα ρόμ ο ια  τήν 25 Α π ρ ιλ ίο υ  1808. Βλ. ΓΑΚ, 'Αρχείο Άσημάκη Κροκίδα, 
φακ. 71. Ά π ό  τά  συμπληρωματικά στοιχεία πού διαθέτουμε προκύπτει δτι ό Μανούσης 
Εύθυμίδης ήταν ένα άπό  τά  πέντε πα ιδ ιά  τού Παννιώτη Ευθύμιου Εύθυμίδη. Τά άδέλφια του, 
π ού  συνεργάζονται μαζί του στους έμπορικούς οίκους τού Λιβόρνου καί τής Μ άλτας καί φέ
ροντα ι ώ ς παραλήπτες τής παραπάνω  έπιστολής τοΰ Κροκίδα, όνομάζονταν Βασίλειος καί' Ν ι
κόλαος. Στούς άρσενικούς άπογόνους τού Εύθύμιου Εύθυμίδη περιλαμβάνεται καί ό Χριστό-
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"Οσον άφορά τό άλλο τμήμα τοΰ δικτύου, πού σχετιζόταν μέ την προώθηση 
τών έμπορευμάτων, τά πράγματα (ραίνονται πιό εύκολα.

Είναι ευνόητο ότι τό κέντρο διανομής και προώθησης τών έμπορευμάτων 
βρίσκεται στά Γιάννινα, τά όποια άποτελούν και τήν έδρα τής έμπορικής συ- 
ντροφίας. Πρέπει όμως νά τονίσουμε δτι ή πελατεία της δέν περιορίζεται 
στά πλαίσια τής γιαννιώτικης άγοράς. Ό πω ς φαίνεται καθαρά άπό μιά στήλη 
τού καταστίχου πού έπιγράφεται: τά κάτω θεν βερεσέδια έχει εΙς δ ιά φ ορον  
νά λάβη τό έργαστήριον Ίω αννίνου  τό άγοραστικό κοινό τής συντροφίας 
προέρχεται καί άπό τήν ’Άρτα, τήν Παραμυθιά, τό Λάμποβο, τήν Πρεμετή, 
τήν Καρδίτσα και τό ’Άργος*. Ή  σπουδαιότητα τού κέντρου αύτού δηλώνεται 
άκόμη άπό τό γεγονός, δτι τή διεύθυνση τού καταστήματος είχαν άναλάβει 
ό Κροκίδας μέ τό Θεοχάρη.

Παράλληλα δμως μέ τό κατάστημα στά Γιάννινα ή έταιρεία διατηρούσε 
καί υποκατάστημα στις Σέρρες, τό όποιο, σύμφωνα μέ τις μαρτυρίες τού χει
ρογράφου, διηύθυνε ό Άλεξ. Μπελιαρούτης2. Τέλος, τήν άνακατανομή τών 
προϊόντων ή έμπορική συντροφιά όλοκλήρωνε μέ τήν παρουσία της στά 
έμπορικά πανηγύρια τού Περλεπέ καί τού Μαυρονόρους5. Στό πρώτο τήν 
έκπροσωπούσε ό Μπελιαρούτης, ένώ στό δεύτερο φέρεται ώς άντιπρόσωπος 
ό Θεοδωρής Δημητρίου4.

Ή  καλύτερη καί άρτιότερη λειτουργία τού έκτεταμένου αύτού έμπορικού 
δικτύου, έξασφαλιζόταν δχι μόνο μέ τις γνώσεις καί τήν έπιδεξιότητα τών 
συντρόφων, άλλά καί μέ τήν ποικιλία καί τήν άφθονία τών έμπορευμάτων 
τόσο στις διαρκείς δσο καί στις περιοδικές άγορές τής όθωμανικής αύτο- 
κρατορίας.

Πραγματικά, όπως θά διαπιστώσουμε άμέσως παρακάτω, ή έμπορική συ
ντροφιά έκπλήρωνε τήν προύπόθεση αυτή σχεδόν στό άκέραιο, άφού διέθετε 
δλα σχεδόν τά προϊόντα τού γενικού έμπορίου τής έποχής.

Ά ς  τά γνωρίσουμε δμως πιό άναλυτικά, ξεκινώντας άπό τά διάφορα 
«μέρτζα» καί καταλήγοντας στά βιβλία.

Στήν πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονταν τά παρακάτω: ποντικόγουνες,

δούλος Ευθυμίου όνομαστός τότε πραγματευτής στά Γιάννινα. Τέλος ή άδελφή τους Ε λένη  είχε 
παντρευτεί τόν Γιαννιώτη πραγματευτή Γεώργιο Μανοβάρδα. Βλ. Ευτυχία Λιάτα, Τ ιμ ές καί 
άγαθά σ τήν 'Αθήνα (1839-1846). Μ ιά μα ρτυρία  άπό τό  κατάστιχο  το ΰ  έμπορου Χ ρ ισ τό δ ο υλο υ  
Ευθυμίου, ‘Αθήνα 1984. σ. 23-24 καί 26-27.

1. Βλ. κατάστιχο έμπορικής συντροφίας, σ. 17-19.
2. Ό .π ., σ. 15-16.
3. Ό λ , σ. 10.
4. Ό .π ., σ. 12.
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κακούμυα1 2 3, φέλπες1, λαχούρια’, μαξιλάρια μάλλινα, μακατλτραα4, μπουχουρά- 
κια5 6, άλατζάδες Δαμασκού*, μαντήλια: άλικα Νεαπόλως, μαύρα καί κολοράδα, 
βαμβακερά μαυροκίτρινα, βαμβακερά Λειψίας, άσπρα τού «ύδρου» καναβίσια, 
κονβαρδάτα, μέ τρία διπλώματα, μεταξωτά τζοκνίδας, μπαλσαμάτα φίνα 
Βιέννας καί καλεμκάρια7 8 9 10 11· ζωνάρια μεταξωτά καί κιμερόπουλα·' σκουλαρίκια: 
όρδινάρια, μέ ποδάρια, πανέζια, μπελέσια, κρεμεζίνια· δακτυλίδια: όρδινάρια, 
μέ λιθάρι, μέ βούλες καί έφτάπετρα· κουμπιά: κορφιάτικα μικρά, παραγκο- 
λήσια περίτρανα, τρανά καί μεσιά, είκοσιπεντάρικα, χιλιαδάρικα, μετσοβίτι- 
κα· βελόνια: όρδινάρικα, Κορφών, Νυρεμβέργης, χρυσής βούλας, καραγρόσι 
καί καραγρόσι βασιλικά καί τζιομπάνικα· καρφοβέλονα: όρδινάρια καί 
σμαλτερά No 250· χτένια: Νυρεμβέργης No 6,5, 4, 3, γιά γένια, γιά μουστάκια 
καί φίλτισι· τζατζάρους καί τζατζάρους στραβούς, βούρτσες, ξυράφια: 
όρδινάρια, παρδαλά, ψαριού· νυστέρια, ψαλίδια φίνα, ψαληδοκέρια, ψαλι- 
δόπουλα καί ψαλίδια άλαντζδ, μητοτζιμπίδια καί πλατοτζίμπιδα, λάμες, μα- 
χαιροπήρουνα, κουτάλια όρδινάρια καί καλαγισμένα, κούπες, πιάτα όρδινά- 
ρια καί μέ καλάγι, χιονιά, περόνια: ταύλας κορφών, ταύλας μέ στρογγυλό 
κεφάλι, άτσάλινα, καλαγισμένα, μισοπέρονα κορφών, περόνια Σερρών καί 
τζιγγελοπέρονα· κλειδονιές: Λειψίας, μονόφυλλες, δίφυλλες, κατωγίσιες, «διά 
όνδά» φίνες, όρδινάριες, μέ σχισμένο κλειδί, ντουλαπίσιες μέ χωνί· φόλες: 
όντά, ντουλαπιού, μεγάλες γιά έξώπορτες· ριζέδες, κλάπες, ξυλοφάηδες, 
μεγγενέδες, μακάσια’, δοντόγριες, ρινιά: τριγωνικά, σέ σχήμα σταυρού καί 
Ρώμης· σιδερόσυρμα παφλόσυρμα, πάφηλες, τενεκέδες άγγλητέρας, λαμα
ρίνες χάλυβας (τζελίκι)“ λιανισμένος σέ κομμάτια, διάργυρος", ψευδάργυ-

1. Κακούμι είναι ή δημώδης όνομασία ιο ύ  ζώου λευκοΐκτίς (έρμελίνη fi έρμίνα). ΤΙς γούνες 
ά πό  τά  ζώ α αύτά τΙς όνόμαζαν κακουμόγονες. Βλ. ’Αθανάσιος Ύ ψ ηλάνιης, Τά μ ετά  ν ή ν Λ λ ω σ ιν  
1453-1787, σ. 707.

2. Ε ίδος βαμβακεροί) υφάσματος, παραπλήσιο μέ τό βελούδο.
3. Τ δ λαχούρι (τουρκ. Uhnii) ήταν είδος ύφάσματος μεταξωτού καί άργυροχρυσοκέντητσυ 

π ο ύ  χρησίμευε ώ ς πέπλο (σάλι) τώ ν γυναικών. Ή  δνομασία του προέρχεται άπό τήν όμώνυμη 
έπαρχία  τώ ν Ιν δ ιώ ν  Λαχώρη.

4. Σύμφω να μέ τόν Εύάγγελο Μ πάγκα, Τουρκικές λέξεις σέ παλιότερα έλληνιχά  κείμενα, 
’Αθήναι 1958, σ. 34, ή λέξη μακάτ' στά Γιάννενα σήμαινε σκέπασμα καναπέ f| μαξιλάρας στάν 
καλά τόν άντά καί προέρχεται άπό  τό τουρκ. malcat. Δ ιασώζεται μάλιστα καί ή σχετική έκφραση 
γ ιά  τό  γάμο: πόσα μακάτια πήρε προίκα.

5. Μέ τή λέξη αΰτή στά Γιάννινα όνόμαζαν τότε ένα είδος ριγωτού ύφάσματος. Βλ. Ε. Μπά
γκας, Λ π., σ. 46.

6. Στά κείμενο άλατζάδες σιάμ. Σ ιάμ  άπό τό  τουρκ. tarn = Δαμασκός.
7. Κ αλεμκιάρι (τουρκ. kalemlcari) όνόμαζαν τό  γυναικείο ζωγραφισμένο φακιόλι.
8. Μ ικρές ζώνες ή ζωνοπούλες άπό τό τουρκ. tem er = ζώνη.
9. Ψ αλ ίδ ια  άπό  τό  τουρκικό m aias.
10. Στό κείμενο τζελίκτ άπό  τό τουρκικό celik -  χάλυβας, άτσάλι.
11. Πρόκειται γ ιά  τόν ύδράργυρο πού  τιαρετυμολογικά παίρνοντας μπροστά τήν πρόθεση
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ρος1, κουδουνόπουλα, μύλος τού καφέ, ταμπακιέρες: φίλτησι καί μπαγά2, παρ
δαλές, άσπρες τριών ποιοτήτων, κίτρινες, χάρτινες φίνες, όρδινάριες, μαύρες 
χωρίς γυαλί, σέ πατηλιές μέ γιαλί καί ταμπακέρες ματζούνι3* τυρογιάλια «είς 
χρυσόν χαρτί», No 00, 0, 1, 2, 3, 4* ματογιάλια όρδινάρια καί κορόνας, κα
θρέφτες στό σανίδι, λάστρες, πούλες4, χρυσάφι τόπια βαράκι5 κάλπικο Βιέν- 
νας, ρικέλια6 χρυσάφι καί φάλτσον, τέλι άσημένιο, τέλι ταμπουρά, τερτίρια7; 
θυμιατά «είς άλύσσους» καί θυμιατά «είς τό χέρι», καντήλια, θυμίαμα, θειάφι, 
νισιατήρι1, μελάνη πολίτικη, καλαμάρια, χαρτί: 'Αγκώνας, τρικάπελον*, 
άκούρευτον, ναβιγάρι, μπότζιου10, μουκαβάδες, καφές, ζάχαρη: άσπρη τριμένη, 
σέ «κεφάλια» μικρά άσπρη καί κόκκινη* κάντιο, γαρύφαλλα, μαστίχι, πιπέρι 
κόκκινο, πιπερόριζα11, μοσχοκάρυδα, μελοκούτια, άσπράδι, φαροβότανο,

διά  έμφανίζεται μέ τόν τύπο διάργυρος. Γιά τό φαινόμενο αυτό βλ. Κ ω ν/νος ΟΙκονυμου, «Δύο 
ήπειρωτικά γιατροσόφια», Δωδώνη 7 (1978) 260, σημ. 1.

I. Στό κείμενο τουτιά· άπό τό τουρκ. tutya.
, 2. ’Από τό τουρκ. baga = χελώνα ή όστρακο χελώνας. Σύμφωνα μέ τόν  Μ πάγκα, 6j γ., σ.
41, ο ΐ ταμπακέρες πού κατασκευάζονταν άπό όστρακο χελώνας λέγονταν ταμπακέρες μπαγαδέ- 
νιες.

3. Μ αντζούνι = Ικλειγμα* άπό τό τουρκ. macun, φάρμακο δυναμωτικό ή καθαρτικό.
4. ΟΙ γνωστές πούλιες πού έβαζαν παλιότερα στόν περίγυρο τώ ν τσεμπεριών κα ί στά νυφ ικά 

φουστάνια. Σύμφωνα μέ τήν ’Αγγελική Χατζημιχάλη, «Τά χρυσοκλαβαρικά - συρματέΐνα  - συρ- 
μακέσικα κεντήματα», M elanges Offerts a O ctave et M elpo M eriier, τ. 2, A th6oes 1956, σ. 40 
(486) ή πούλια  ήταν μικρότατος λεπτός δίσκος μέ μιά τρυπίτσα στή μέση γ ιά  νά  στερεώνεται 
στό κέντημα μέ τό  σουβλί ή τό βελόνι. Υ πήρχαν διαφόρων μεγεθών: μικρότερες κα ί μεγαλύτερες* 
διαφόρων είδών: μονάχες καί κάλπικες. Τό συνηθισμένο χρώμα τους ήταν άσπρο κα ί κ ίτρινο. 
Κατά τήν Χατζημιχάλη τΙς πούλιες τΙς τοποθετούσαν ο ΐ πρωτοκαλφάδες τής συντεχνίας τώ ν 
συρμακέσηδων (χρυσοκεντητών). Γιά τή γιαννιώτικη αύτή συντεχνία βί_ Γεώργιος ΠαπαγεωργΙου, 
ΟΙ συντεχνίες στά  Γ ιάννενα κατά τόν 19ο καί τ ις  άρχές το ϋ  20οϋ αΙώνα. Δ ιδακτορική διατριβή, 
έκδ. Β ' ,  Ιω ά νν ινα  1988, σ. 48.

5. ’Από τό τουρκ. varak, πού σημαίνει φύλλο χρυσού ή άργύρσυ.
6. Σύμφωνα μέ τήν Χατζημιχάλη, <5.π., σ. 41 (487) οΐ συρμακέσηδες άγόραζαν τά άσημένια 

ή χρυσαφένια σύρματα κλωνιασμένα, σέ ματσάκια, τΙς ϊφ λες  ή σέ καρούλια, τά  ρικέλια. Τή λέξη 
αύτή έλαφρώς παραλλαγμένη (ροκέλι) συναντούμε σέ έμπορική παραλαβή τού 1724 στά Γιάννινα. 
Βλ. Μ έρτζιος, δ.π ., σ. 269.

7. Ά π ό  τό τουρκ. tlrtir = χρυσό ή έπίχρυσο σύρμα κεντήματος. Ή  Χατζημιχάλη, ό.π., σ. 40 
(486), μάς πληροφορεί ότι υπήρχαν τά γνήσια χρυσά ή άσημένια τερτίρια, κ ίτρ ινα  ή άσπρα κα ί 
τά κάλπικα. Ιδιου χρώματος, άπό ψεύτικα μέταλλα Α κόμη στό Ιδ ιο  κείμενο βλέπουμε ότι τά  
τερτίρια διακρίνονταν σέ τρία πάχη: λεπτά, π ιό  χοντρά καί χοντρότερα κα ί σέ τρ ία  είδη: σκούρο 
ή Ισιο, κατσαρό καί τελάτο τιρτίρ.

8. Νισιατήρι = άμμωνιακό άλάτι (τουρκ. nisadir).
9. Τόν Ιδιο  τύπο χαρτιού συναντούμε καί στήν παραγγελία τού Μ ιχ. Γλυκή π ρός τόν πατέρα 

του (15.11.1680). Βλ. Μ έρτζιος, δ.π., σ. 303. Σέ υποσημείωση τής παραπάνω  σελίδας 6 Μ έρτζιος 
μάς πληροφορεί ότι τό χαρτί αυτό ήταν κατώτερης ποιότητας.

10. Σύμφωνα μέ τόν Μέρτζιο, ό.π., σ. 260, σημ. 15, μπότζες ήταν ένα είδος χαρτιού γ ιά  δο 
κίμια.

I I . Στό κείμενο τζιτζηφίλι άπό τό τουρκ. zeocefll.
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κουρνοβότανο, θηριακές1, κίμινο, καμφορά, άφιόνι2, ρεβέντι άγαρηνό3, φαρ
μάκι σέ σκόνη4, μπαλσάματα: φίνα Βιέννας, μπροϋφα, σέ κουτί* μπακάμι, 
λουλάκι, κρεμέζι, καραμπογιά, κηκίδα5, σαπούνι Κρήτης καί Ζακύνθου, ψα- 
ρόκολα6, ράμματα όρδινάρια καί Τζιαρίτζανης, σπάγγος ψιλός «εις κουκλί- 
δια» καί σπάγγος χοντρότερος, φιτίλι, κανάβι, λινάρι «εις φούντες», όκνά7 8, 
χάντρες, κοράλια1, ταμπατζιάδες9, σοπραφίνους πιστολίσιους, τζαρουχοτοκά- 
δες καί τοκάδες10 σαράτζικους.

Στή δεύτερη όμάδα των πιό σημαντικών έμπορεύσιμων άγαθών άνήκουν 
τά βιβλία.

•Αρχικά κρίνουμε άπαραίτητο καί ταυτόχρονα ένδιαφέρον νά έξετάσουμε 
τι μέρος τόόν δραστηριοτήτων τής συντροφιάς άντιπροσώπευε τό βιβλίο που 
άποτελουσε ένα άπό τά 178 έμπορικά της είδη. ΏΛ τό σκοπό αύτό άνατρέξαμε 
στά διαθέσιμα στοιχεία ή έπεξεργασία των όποίων μάς έδιοσε τόν παρακάτω 
πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ι

•Αναλογία άξίας των βιβλίων στή συνολική άξία των έμπορευμάτων

Τ όπος προώθησης Συνολική άξία  έμπορευμάτων •Αξία βιβλίων
γρόσια % γρόσια %

Γιάννινα 38.299 100 1.338 3,49
Σέρρες 2.960 100 1.027 34,70
Μ οναστήρι (Περλεπές) 1.957 100 78 3,98

ΣΥΝΟΛΟ 43.216 100 2.443 5,66

1. Τό φάρμακο αυτό, γνωστό κα ί ώ ς έκλειγμα θηριακής ft έκλειγμα τού Ά νδρομάχου, θεω
ρούνταν ώ ς πανάκεια  κα ί ώ ς άντίδοτο σέ κάθε δηλητηριώδες τσίμπημα. Περισσότερα βλ. Μ.Ε.Ε., 
τ. 12, σ. 667. Υ π ά ρ χε ι έπίσης καί φυτό (bryonla critica) που χρησιμοποιούνταν γιά  τόν Ιδιο 
σκοπό κα ί λέγεται θηριόχορτο, φαρμακιά καί φιδόχορτο. Βλ. Χελδράϊχ-Μ ηλιαράκης, Τά δημώδη 
όνόμα τα  τώ ν φυτώ ν, Έ ν  Ά θήνα ις 1925, σ. 43.

2. Κατά τόν Ά νδριώ τη ή λέξη είναι άντιδάνειο άπό τό άραβοτουρκικό afyon < μτγν. έλλην. 
δπ ιον. Π ρόκειται γ ιά  τόν όπό  τού φυτού μηκών ft ύπνοφόρος.

3. Τό ρεβέντι, άπό τό τουρκ. ravent, είναι τό καθαρτικό κα ί τό τονωτικό.
4. Στό κείμενο τόζι άπό τό  τουρκ. toz.
5. Στό κείμενο μάξι άπό τό  τουρκ. mazi.
6. Στό κείμενο τουτκάλη άπό τό τουρκ. tutkal.
7. Ε ίδος έρυθράς βαφής που  χρησιμοποιούνταν κυρίως γ ιά  τό βάψιμο τών νυχιών.
8. Στό κείμενο μερτζιάνι άπό  τό τουρκ. mercan.
9. ’Από τό  τουρκ. tabanca = πιστόλι. Έ δώ  σημαίνει τόν Ιμάντα τού όπλου ft πιστολιού. Βλ. 

Μ πάγκας, δ.π„  σ. 63.
10. Π όρπες δερμάτινες ft μεταλλικές άπό τό τουρκ. toka. Βλ. Κων/νος Κουκκίδης, «Λεξι- 

λόγιον έλληνικών λέξεων παραγομένω ν έκ τής τουρκικής γλώσσης», 'Α ρχεϊον τοϋ θρω α κοϋ Α α - 
ο γρ α φ ικ ο ϋ  κα ί Γλω σσικοϋ Θ ησανροϋ 25 (i960) 185.
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Ή  μελέτη τοΰ πίνακα μάς όδηγεΐ στις άκόλουθες διαπιστώσεις: 
α) Στά Γιάννινα και στόν Περλεπέ τό ποσοστό πού άντιπροσωπεύουν τά 

βιβλία στη συνολική άξία τών έμπορευμάτων είναι 3,49% καί 3,98% 
άντίστοιχα, ένώ στίς Σέρρες, ή άναλογία αυτή γίνεται έννέα φορές σχεδόν 
μεγαλύτερη, άποτελώντας τό 1/3 τής συνολικής άξίας τών έμπορευμάτων* 

β) Ά ν  έξαιρέσουμε τις Σέρρες, παρατηρούμε δτι υπάρχει σχεδόν άντι- 
στοιχία στήν ποσοστιαία άναλογία τής άξίας τών βιβλίων άνάμεσα στά Γιάν
νινα, πού άποτελοΰν χαρακτηριστικό δείγμα διαρκούς άγοράς1, καί στό 
έμπορικό πανηγύρι τού Περλεπέ2, πού έκπροσωπει, ώς γνωστόν, τόν ένα άπό 
τούς δύο τύπους τής περιοδικής άγοράς. Τό γεγονός αύτό, κατά τή γνώμη 
μας, δείχνει δτι υπάρχει μιά Ισορροπία στήν κατανομή καί προώθηση τών 
έντυπων στά δύο είδη άγορών καί

γ) Ή  συνολική άξία τών βιβλίων άνερχόμενη σέ ποσοστό 5,66%, άν θεω
ρηθεί κατ’ έπέκταση, μέ άρκετές βέβαια έπιφυλάξεις, ώς ένας άντιπροσω- 
πευτικός δείκτης τών είσαγόμενων στήν Ελλάδα βιβλίων στίς άρχές τού 19ου 
αί., φανερώνει ένα διπλασιασμό τού άντίστοιχου έπιπέδου τής άξίας τών 
βιβλιαποστολών πρός τόν έλλαδικό χώρο κατά τόν 18ο αί„ πού συνήθως κυ
μαίνονταν γύρω στό 2,5%—3% περίπου3.

’Επιχειρώντας τώρα τή διεξοδικότερη παρουσίαση τών βιβλίων τής συ
ντροφιάς άναφέρουμε προκαταβολικά δτι παραθέτουμε τούς τίτλους τους, 
δπως μάς παραδίδονται στό κατάστιχο. ’Ακόμη πρέπει νά προσθέσουμε δτι 
οΐ πληροφορίες μας άντλούνται άπό τήν καταγραφή τών βιβλίων πού πραγ
ματοποίησε ή έμπορική συντροφιά τόν ’Οκτώβριο τού 1809 στά έργαστηρια 
τών Γιαννίνων καί τών Σερρών. Τέλος, λίγα συμπληρωματικά στοιχεία προ
έρχονται άπό τά βιβλία πού έμειναν άπούλητα στό έμπορικό πανηγύρι τού 
Περλεπέ καί άποθήκευσε ό ’Αλ. Μπελιαρούτης στό «άργαστήρι» τού Δημη- 
τρίου Μαντούνα στά Μπιτόλια.

1. 'Ο π ω ς είναι γνωστό, τό παζάρι τών Ίω αννΙνων τήν έποχή αύτή άποτελεΐ μιά άπό τΙς 
σπουδαιότερες τοπικές άγορές στό ΝΔ τμήμα τής Βαλκανικής Χερσονήσου’ βλ. ΠαπαγεωργΙου, 
ΟΙ συντεχνίες σ τά  Γτάννενα, δ.π., σ. 53-60.

2. Γιά τό έμπορικό πανηγύρι τού Περλεπέ βλ. Dan£o Zografski, Prilepskiot panadiur vo 
minatoto (Τό πανηγύρι τού Περλεπέ τόν περασμένο αΙώνα) Odbrani dela, E kooom sko isto tisk i 
ogledi (Συλλογή έργασιών, ΟΙκονομικές καί Ιστορικές όψεις) βιβλίο πρώτο, Σκόπια  1986, σ. 158- 
182.

3. Βλ. Δ ιάτα, «ΕΙδήσεις γιά  τήν κίνηση τού έλληνικού βιβλίου στίς άρχές τοΰ 18ου αΙώνα», 
Ό  Έ ρανιστής  14 (1977) 25.
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Σύμφωνα λοιπόν μέ την άπογραφή τού 1809 Ιχουμε τά παρακάτω βι
βλία: Χρονικά μινέα1, ’Ανθολόγιο2, Εύαγγέλιο3, Τριόδιο4, Παρακλητική5, 
Πεντηκοστάριο6, Εύχολόγιο7, Ώρολόγιον μέγα καί μικρό8, ’Απόστο
λος9, Τετραβάγγελο10, Ψαλτήρι μεγάλο11, Σύνοψη12, Χρονογράφος Ιστορι-

1. Π ολυάριθμες είναι ο ΐ Εκδόσεις πού γνώρισαν τά  παραπάνω  Εντυπα. ’Αναμφισβήτητα ή 
σημείωση τού καταστίχου χρ ο νικ ά  μ ινέα  άναφέρεται σέ μιά πλήρη σειρά. Γιά τό 18ο αΙώνα ό 
Φ ίλ ιππος ’Η λιου, Π ροσθήκες σ τή ν  έλληνική β ιβλιογρα φ ία  Α . Τά β ιβλιογρα φ ικά  κατάλοιπα  τοϋ  
Ε . Legrand κα ί το ϋ  Η. P em o t (1515-1799), ’Αθήνα 1973, σ. 165, 169, 179 μάς πληροφορεί δτι 
ο ΐ τυπογράφ οι τής Βενετίας Γλυκής, Σάρος ( = Βόρτολις) καί Θεοδοσίου τύπωσαν δύο φορές 
δ  καθένας μιά πλήρη σειρά Μ ηναίων. Γιά τΙς άρχές τού 19ου αΙώνα οί σχετικές βιβλιογραφίες 
δέν μάς παρουσίασαν ώ ς τώ ρα μιά  όλοκληρωμένη σειρά Μηναίων.

2. Σύμφω να μέ τόν θ ω μ ά  Π απαδόπουλο, ο ί έκδόσεις τού ’Ανθολογίου άπό τό 1564 ώς τό 
1800 άνέρχονται στίς 60. θ. Π απαδόπουλος, 'Ε λληνική Β ιβλιογραφ ία  (1446 d  - 1800) Τόμος 
Π ρώ τος. ’Αλφαβητική κα ί χρονολογική άνακατάταξις, Πραγματεΐαι τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 48, 
Ά θή να ι, 1984, σ. 31-34 κα ί 457.

3. Μ όνον 6 Γλυκής κυκλοφόρησε 19 έκδόσεις Ευαγγελίου άπό τό 1671 ώ ς τήν ’Επανάσταση. 
’Η λιου δ .π ., σ. 114.

4. Μ έχρι σήμερα γνωρίζουμε δτι κυκλοφόρησαν 58 έκδόσεις τού Τριωδίου άπό τό 1522 ώς 
τό  1800. θ. Π απαδόπουλος, δ.π ., σ. 433-437.

5. ΟΙ γνωστές ώ ς τώ ρα έκδόσεις τής Παρακλητικής μέχρι καί τό 1800 άνέρχονται σέ 41, 
δ .π ., σ. 345-348.

6. ΟΙ έκδόσεις τού Πεντηκοσταρίου στά χρόνια τής τουρκοκρατίας ύπολογίζονται σέ 44. 
Ό .π ., σ. 351-354. Βλ. κα ί ’Η λιού, Π ροσθήκες σ τήν έλληνική β ιβλιογραφ ία . Α . σ. 115.

7. Σύμφω να μέ τόν θ. Π απαδόπουλο, δ.π ., σ. 162-167 καί 462 οί έκδόσεις τού Ευχολογίου 
άπό  τό  1526 ώ ς τό 1800 άνέρχονται στις 77. Στίς άρχές τού 19ου αΐ. συναντούμε Εκδοση τού 
Μ εγάλου Εύχολογίου τό 1800 ά πό  τόν Π. Θεοδοσίου (Γκίνης, άρ. 6587) τό 1802 καί 1806 άπό 
τό  Ν. Γλυκή (Γκίνης, άρ. 126 κα ί 405 άντίστοιχα) καί τό 1803 άπό τό πατριαρχικό τυπογραφείο 
Κ ω νσταντινούπολης (Γκίνης, άρ. 202).

8. Γιά τίς  έκδόσεις τού Ω ρολογίου  κατά τόν 16ο, 17ο, 18ο αΐ. βλ. θ. Παπαδόπουλος, δ.π., 
σ. 207-213 κα ί 463.

9. Γιά τ ίς  έκδόσεις του π ρ ιν  τό 1800 βλ. Παπαδόπουλος, δ.π ., σ. 39-42 καί 457-458. Ά πό  
τό  1800 ώ ς τό 1809 β ιβλιογραφούνιαι: μία Εκδοση τού Π. Θεοδοσίου τό 1805 (Γκίνης, άρ. 317) 
κα ί τρεις τού Γλυκή: 1800 (Γκίνης, άρ. 6586) 1802 (Γκίνης άρ. 175) καί 1805 (Γκίνης άρ. 6635).

10. Γιά τ ίς  έκδόσεις τού βιβλίου ώ ς καί τό 18ο αί. βλ. Παπαδόπουλος, δ .π , σ. 90-92. Στήν 
πρώτη δεκαετία τού 19ου αί. ό Θεοδοσίου τυπώνει δύο φορές Τετραβάγγελα: τό 1800 (Γκίνης 
άρ. 6589) καί τό 1809 (Γ. Πλσυμίδης, Τό βενετικόν τνπ ογρα φ εϊον τοϋ Δ ημητρίον καί Π άνου  
Θ εοδοσίου (1755-1824), Ά θήνα ι 1969, σ. 159, άρ. 22 [328] καί ό Γλυκής τό 1803 (Γκίνης άρ. 
235).

11. Γιά τ ίς  έκδόσεις τού μεγάλου καί μικρού ψαλτηριού άπό τόν 15ο ώς καί τό 18ο αί. βλ. 
Π απαδόπουλος, δ.π ., σ. 93-98 κα ί 460. Π ά  τίς άρχές τού 19ου αί. Εχουμε 5 έκδόσεις άπό τόν 
Γλυκή: τό 1800, 1802, 1805, 1808 καί 1809 (Γκίνης, άρ. 47, 180, 383, 6641 καί 6647 άντίστοιχα). 
Γιά τήν Εκδοση τού 1808 βλ. κα ί ’Ηλιου, «Έλληνική βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες-συ- 
μπληρώσεις», Εκδ. Κέντρου Νεοελληνικών 'Ερευνών, Ε θνικού  Ιδρύματος Ερευνών, Τετράδια  
έργα σ ία ς 4, Α θήνα  1983, σ. 13, άρ. 52). Ακόμη γνωρίζουμε τρεις έκδόσεις τού Θεοδοσίου: τό 
1800, 1804 κα ί 1809 (Γκίνης, άρ. 48, 306 καί 10071 άντίστοιχα).

12. Δυστυχώς ή σημείωση τού καταστίχου δέν διευκρινίζει τόν τύπο ή τό περιεχόμενο τής
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κός\ Χρονογράφος άραβικός2, Διδαχαις Μηνιάτη3, 'Αμαρτωλών σωτηρία4, 
Κυριακοδρόμιον5, Νέος Παράδεισος4, Νέος Θησαυρός7, Καλοκυριανή1,

Σύνοψης, Ον δηλ. πρόκειται γ ιά  τήν Μ ικρά ή 'Ιερά Σύνοψη. Τό Ιδ ιο  πρόβλημα γ ιά  τό βιβλίο 
αυτό άντιμετώπισε καί ό Τσιρπανλής, 6.π ., σ. 151, σημ. 4.

1. Πρόκειται γιά τή χρονογραφία τού Ψευδοδωροθέου ΜονεμβασΙας πού  μάς είναι γνωστή 
μέ δύο διαφορετικούς τίτλους α) « Ό  Χ ρονογράφ ος, το ντέσ τι β ιβ λίο ν  ισ τορικόν, συνοπτικόν, 
δπερ σνλλεχθέν παρά τοϋ άειμνήστον Μ ητροπολίτου Μ ονεμβασΙας Κ υρ ίο υ  Δω ροθέου...»  κα ί β) 
«Β ιβλίον Ιστορικόν, π ερ ίέχο ν  έν  ουνόψει δ ια φ όρους κα ί έξόχονς Ιστορίας, ά ρχόμενον ά πό  κ τ ί
σεω ς Κ όσμου, μέχρι τής άλώ σεω ς Κ ω νσταντινουπόλεω ς κα ί έπέκεινα...». Γιά τΙς έκδόσεις τού 
Ιστορικού Χρονογράφου. βλ. Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, «Βιβλιολογικά A '» ,  Μ νήμω ν  8 (1980- 
81) 337-349.

2. Ε ίναι ή γνωστή ’Ε πιτομή  τής Ιεροκοσμικής ιστορίας... Σ υγγραφ εΙσα  παρά  το ϋ  Μ ακαριω - 
τά τον πρώ ην Ιεροσολύμω ν Π ατριάρχον, Ν εκταρίου το ϋ  Κ ρητός... Π ά τό χρόνο συγγραφής, τΙς 
έκδόσεις, τά περιεχόμενα, τ ις  πηγές, τό χαρακτήρα καί τήν άξια τής Ε π ιτο μ ή ς βλ. τήν πολύτιμη 
μελέτη τού Μ. Μ ανούσακα, Ή  «’Επιτομή τής Ίεροκοσμικής Ιστορ ίας»  τού Νεκταρίου ’Ιεροσο
λύμων καί α ί πηγαί αύτής, Κ ρητικά  Χ ρο νικά  1 (1947) 291-332.

3. «Διδαχαί είς τήν ά γία ν  καί μεγάλην Τεσσαρακοστήν.... 'Η λιου Μ ηνιάτη...». Γιά τΙς έκδόσεις 
τού β ' μισού τού 18ου αί. βλ. Τσιρπανλής, 6.π., σ. 152, σημ. 9. Γιά τήν πρώτη δεκαετία τού 
19ου αί. γνωρίζουμε δύο έκδόσεις τού Γλυκή: τό 1804 (ΓκΙνης, άρ. 205) καί 1805 (’Η λιου, Έ λλ . 
Βιβλιογραφία 1800-1863, σ. 9, άρ. 32) καί δύο τού Θεοδοσίου: τό 1800 καί 1805 (Γκίνης, άρ. 
11 καί άρ. 11059).

4. Σύμφωνα μέ τόν ’Η λιού, Π ροσθήκες σ τήν Ε λλη ν ική  Β ιβλιογρα φ ία  (1515-1799), σ. 189- 
190 ή 'Αμαρτωλών Σωτηρία τυπώθηκε στή διάρκεια τής Τουρκοκρατίας 23 τουλάχιστον φορές.

5. «Β ιβλίον καλούμενον Κ υριακοδρόμιον ήγονν διδαχαί, ό μ ιλ ία ι ε ίς  τά ς Κ υριάκός. Σ υλλε- 
χθεΐσαι παρά  ’Α γα π ίο υ  Μ οναχοϋ το ϋ  Κ ρητός...», (ΓκΙνης άρ. 189, έκδοση Γλυκή 1803 κα ί άρ. 
323, έκδοση Θεοδοσίου 1805). «Κ υριακοδρόμιον ήτοι ’Ε ρμηνεία κα ί μ ε τ ’ α υτήν ’Η θική  'Ο μιλία  
είς τάς πρά ξεις τώ ν ’Α ποστόλω ν... συντεθέν υπό ’Α ρχιεπ ισ κό π ο υ  Ν ικηφ όρου...»  έξέδωσαν κα ί 
οί άδελφοί Ζωσιμάδες τό 1808 στή Μόσχα σέ δύο τόμους (Γκίνης, άρ. 512). Τό Κυριακοδρόμιο 
αύτό πρέπει νά ήταν έκτός έμπορίου, άφού άπό τίς πληροφορίες πού έχουμε τουλάχιστον γιά  
τήν “Ηπειρο μοιράζονταν δωρεάν.

6. «Ν έος Π αράδεισος, ήτοι λόγο ι διάφοροι καί β ίο ι τώ ν άγίω ν έκ το ϋ  Μ εταφ ραστοϋ  
Συμεώνος... 'Α γαπίου (Λάνδου]». Ό  Νέος Παράδεισος τυπώθηκε, τήν πρώτη δεκαετία τού 19ου 
αί. τρείς φορές άπό τόν Γλυκή: τό 1800 (ΓκΙνης, άρ. 27) τό 1804 (’Ηλιου, 'Ελλ. Β ιβλιογραφία 
1800-1862, σ. 7-8, άρ. 30) καί τό 1806 (Γκίνης, άρ. 430). ’Ακόμη γνωρίζουμε έκδοση τού Θεοδοσίου 
τό 1804 (Γκίνης, άρ. 6620). Γιά τίς έκδόσεις τού βιβλίου αύτού ατό β ' μισό τού 18ου αί. βλ. 
Emile Legrand, Bibliographic Heltenlque, 18ος αί., τ. 2, σ. 1, άρ. 563 καί σ. 142, άρ. 747.

7. «Β ιβλίον όνομαζόμενονΝ έος θησαυρός...». Κυκλοφόρησαν (γνωστές ώς τώρα) 30 έκδόσεις 
τού βιβλίου στή διάρκεια τής Τουρκοκρατίας, (13 τό 17ο, 13 τό 18ο καί 4 στίς άρχές τού 19ου 
αί.).

8. «Βίβλος καλουμένη Κ αλοκαιρινή. Έ ν ή είσί γεγραμμένοι Β ίο ι άγίω ν τινώ ν, ο ί ώ ραιότεροι 
τοϋ Κ αλοκαιριού...». Γιά τόν άριθμό τών έκδόσεων τής Καλοκαιρινής μέχρι καί τό 1800 βλ. Πα- 
παδόπουλος, δ.π., σ. 246.
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θησαυρός Δαμασκηνός1, Κομπανίας2, Παράδεισος3, Μαργαρίτι Χρυσοστό
μου4, Ψαλτήρι έξηγητικόν5, Γλιτζούνια4, σώματα τόμους έγκυκλοπαιδείας7, 
Άγιασματάριο μεγάλο1, Εορτολόγιο’, Έρμολόγιο10, Γραμματική Βησσαρίω-

1. Π ά  διάφορες Εκδόσεις τού Εργου άπό τόν 16ο α ΐ  καί Επειτα, βλ. Τσιρπανλής, 01  Μ ακεδόνες 
σ π ο υδα σ τές το ϋ  Ε λλη ν ικ ο ύ  Κ ο λλεγίσ υ  Ρώ μης καί ή δράση το υς σ τη ν Ε λλά δα  κα ί Ιτα λ ία  (16ος 
aL-1650), Θεσσαλονίκη 1971, σ. 21 και σημ  1, δπου σχετική βιβλιογραφία

2. Π ρόκειται γ ιά  τό  βιβλίο «ΤαμεΙον Ο ρθ ο δο ξία ς.. Κ ο μπ α νία ς θεοφ ίλον...» . Δέν γνωρίζουμε 
&ν τό  άντίτυπο πού  βρίσκεται στό κατάστημα της Εμπορικής σνντροφίας είναι τής Εκδοσης τού 
1804 (Γκίνης, άρ. 299) πού χρηματοδότησε 6 Ν. Γλυκής ή προγενέστερη.

3. «Β ιβλίον κα λούμενον Π αράδεισος έκ τω ν λόγω ν το ϋ  ό σ ίον κα ί θ εο φ ό ρο ν π α τρό ς έ$ιών 
Σ υμεώ νος το ϋ  Μ εταφ ραστοϋ, πα ρά  'Α γα π ίου μονσχοϋ το ϋ  Κ ρητός...» . Ή  πρώτη Εκδοση τού 
Παραδείσου κυκλοφόρησε στά 1641 άπό τόν L Π. Πινέλλο. (Ή λιου, δ π ., σ. 96). Τελευταία 
Εκδοση στό 18ο (1797) άναφέρεται άπό τόν Παπαδόπουλο, δ  π .,  σ. 250. Στίς άρχές τού 19ου αΐ. 
περιγράφετα ι Εκδοση τού Θεοδοσίου τό 1809 (Γκίνης, άρ. 559) μέ Ελαφρά παραλλαγμένο τόν 
τίτλο: «Π αράδεισος, το ν τέσ τιν  λό γο ι έχλελεγμ ένα  έκ το ϋ  μετα φ ρα στοϋ Σ υμεώ νος κα ί είς  
ά πλοϋν... π α ρά  Α γα π ίο υ  μονα χοϋ το ϋ  Κ ρητός...».

4. Π ρόκειται γιά  τό βιβλίο «Μ αργαρϊτα ι ήτοι Λ ό γο ι δ ιά φ ο ρ α  τοϋ έν  ότγίοις π α τρό ς ήμών 
Ίω ά ννον το ϋ  Χ ρυσοστόμου...» , (Γκίνης, άρ. 275). Γιά τ ις  Εκδόσεις τού βιβλίου άπό τό 1675- 
1781 βλ. Π απαδόπουλος, δ π ., σ. 276-277.

5. «Τό ψ υχοσω τήριον ψ αλτηριον... έξηγϋέν παρά... μ ετσ γλω ττιο θέν  παρά  Α γα π ίο υ  τοϋ  
Κ ρ η τό ς  έκ τής τω ν Ε λλή νω ν ε ίς  την  κο ινήν ήμετέραν Δ ιάλεκτον...» . Γιά τ ίς  διάφορες Εκδόσεις 
του, βλ. Τσιρπανλής, -Μ αρτυρίες γιά  τό  Εμπόριο του Ελληνικού βιβλίου», δ  π .,  σ. 155-156, σημ. 
10.

6. Π ρόκειται γ ιά  τη γνωστή άριθμητική ή λογαριαστική. Γιά τίς Εκδόσεις της Επί Τουρκο
κρατίας, βλ. Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης. «Τά Εμπορικά Εγχειρίδια της Βενετοκρατίας καί Τουρ
κοκρατίας» στό συλλογικό Εργο: Π ρο σ εγγίσ εις σ τις  νοοτροπίες τώ ν βαλκανικώ ν λαώ ν 15ος-20ός 
α ΐ  Ο ικονομικές ά ντιλή ψ εις κα ί συμπεριφ ορές, Εκδ. Ζαχαρόπουλος, ’Αθήνα 1988, σ. 80, σημ 17.

7. Ιΐρόκειτα ι γιά  τό βιβλίο -  Ε γκυκλοπα ίδεια  Φ ιλολογική ε ίς  τέσσαρας τόμους διηρημένη... 
πα ρά ... Ίω άννον Π ατοϋσα  τοϋ έξ  Αθηνώ ν...». Π ά  τίς  διάφορες Εκδόσεις τού Εργου, βλ. 'Αθανασία 
'Αβδάλη. Ή  « Ε γκ υκ λο π α ίδεια  Φ ιλολογική» τοϋ Ιω άννη Π ατούσα. Συμβολή στην ίστορία  τής  
Π α ιδεία ς το ϋ  Ν έου Ε λλη ν ισ μ ο ύ  (1710-1839), Διδακτορική διατριβή, Εκδόσεις Καραβία, .Βιβλιο
θήκη Ιστορικών μελετών, άρ. 188, ’Αθήνα 1984, σ. 259-332.

8. « Α για σ μ σ τά ρ ω ν  μ έγα  ή γονν Ε κλογή  τώ νχρησιμω τέρω ν κα ί άναγκαιοτέρω ν το ίς Ίερεϋσ ιν  
’Α κολουθ ιώ ν, κα ί ευχώ ν έκ το ϋ  Μ εγά λου Ε ίχο λο γίο υ» . ’Εκδόσεις τού βιβλίου αυτού στίς άρχές 
τού  19ου αί. Εχουμε άπό τόν Γλυκή τό 1800 (Παπαδόπουλος. δ π ., σ. 194. άρ. 2603) καί τό 1806 
(Γκίνης άρ. 384) καί άπό τόν Θεοδοσίου ΐό  1805 (Γκίνης. άρ. 10057). Π ά  τίς  Εκδόσας τού 18ου 
α ί. βλ. Ή λιου . Π ροσθήκες (1515-1799), σ. 242.

9. « Έ ο ρτο λό γιο ν  π ερ ιέχο ν  τά  Δ οξαστικά , Α π ο λ ιτίκ ια , κα ί Κ οντά κια  τώ ν  κατ ' έτο ς Έ ορτα - 
ζομένω ν Α γίω ν...» . Σ τ ίς  άρχές τού 19ου συναντούμε μόνο μιά Εκδοση τού Εορτολογίου τό 1801 
ά πό  τόν  Θεοδοσίου (Γκίνης. άρ. 60). Γιά τ ίς  Εκδόσεις του άπό τόν Βόρτολι στό 18ο αί. βλ. 
Ή λ ιο υ , δ π .,  σ. 168.

10. Γιά τ ίς  Εκδόσεις τού βιβλίου τόν 17ο καί 18ο αί. βλ. Παπαδόπουλος. δ  π .,  σ. 197-198 
κ α ί 463. Π ά  τ ίς  άρχές τού 19ου αί. Εχουμε τίς  Εκδόσεις τού Θεοδοσίου τό 1800 (Πλουμίδης, 
6 λ ., σ. 157, άρ. 17 [223J) καί Γλυκή τό 1803 (Γκίνης, άρ. 197).
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νος\ Άγιασματάριο μικρό2, Γραμματική Θεόδωρου Γαζή\ Έοωπος 
τοϋ φρττ/ός4, Λαυσαϊκόν5, Έροτόκρητος*, Χαλημά7, Πίστης βιβλί-

1. Πρόκειται γιά  τό βιβλίο «Σ ταχυολογώ  Τεχνολογική κ α τ ' έρω ταπόκρισ ιν τή ς  γρα μμ α τικής  
τέχνης... παρά  Βησσαρίω νος Ιερομονάχου Μ ακρή τοϋ έξ Ίω αννίνω ν...». Π ά  τΙς έκδόσεις της 
στόν 17ο καί 18ο αΐ. βλ. Π απαδόπουλος, δ.π ., σ. 272-273. ΣτΙς άρχές τού 19ου αΐ. ή γραμματική 
τού Βησσαρίωνος τυπώνεται δυο φορές άπό τόν Θεοδοσίου: τό 1800 (Πλουμίδης, δ .π ., σ. 158, 
άρ. 18 {228] καί τό 1804 (Γκίνης, άρ. 295) καί μία φορά άπό τόν Γλυκή (Παναγιώτης Χριστό- 
πουλος, «Ελληνική βιβλιογραφία, 1800-1863, Προσθήκες», Ό  Έ ρα νιστής  8 (1970) 34, άρ. Α939.

2. «Ά για σματάριον, ήγονν Ε κλο γή  έκ το ϋ  μ εγά λο υ  Ε υχο λο γίο υ  τώ ν χρησιμω τέρω ν κα ί 
όναγκαιοτέρω ν το ϊς Ιερεϋσιν  'Α κολουθιώ ν καί ευχών...». ’Από όσο γνωρίζουμε στίς άρχές τού 
19ου αΐ. τό μικρό ‘Αγιασματάριο τυπώνεται άπό τόν Θεοδοσίου τό 1800 (Iliou Philippe, Un 
projet bibliographique d' Emile Legrand: la «Bibliographie Hdlienique du XDCe sl0cle», Byzeotinisch- 
Neugrlediiche JahjbUcher22 (1977) 24, άρ. 1 καί τό 1804 (Γκίνης, άρ. 6613). ’Ακόμη άναγράφεται 
καί στόν βιβλιοπωλικό τιμοκατάλογο τού Γλυκή τό 1805, σ. 3 καί πω λείται στήν Ιδ ια  τιμή (λίρα 
1, σολδία 10) μέ έκεΐνο τού Θεοδοσίου (βιβλιοπωλικός τιμοκατάλογος τού 1802). Βλ. Σκλαβενίτης, 
«Βιβλιολογικά Α ' » ,  <5.π., σ. 351.

3. «Θεοδώρον τοϋ  Γαζή Γραμματικής εισαγω γής βιβλία  τέσσαρα...». Γιά τΙς έκδόσεις τού β ι
βλίου άπό τόν 16ο ώς καί τόν 18ο αΐ. βλ. Παπαδόπουλος, <5.π„ σ. 176-180. ΣτΙς άρχές τού 19ου 
αΐ. γνωρίζουμε δύο έκδόσεις τού Γλυκή, τό 1803 (Γκίνης, άρ. 209) καί τό 1807 (Γκίνης, άρ. 470) 
καί μία τού Θεοδοσίου τό 1805 (Γκίνης, άρ. 348). ’Ακόμη ό Θεοδοσίου έκδίδει τό 1802 τήν 
«Γραμματική έξηγηματική θεοδώ ρου Γαζή... φ ιλοπονηθεΐσα παρά  Δ αμασκηνοϋ Ίερο μο νά χο ν Π ε- 
λοποννησίου Δημιτζαναίου...» . (Γκίνης, άρ. 114).

4. ’Από τήν καταγραφή  τής έμπορικής συντροφίας δέν φαίνεται &ν πρόκειται γ ιά  τό  βιβλίο: 
Βίος ΑΙσώπου ή ΑΙσώπου Μύθοι. Μέ τήν άντιπαραβολή όμως τής άξίας τού βιβλίου άπό  τό 
κατάστιχο τής συντροφίας π ρός τούς βιβλιοπωλικούς τιμοκαταλόγους τής έποχής έκείνης π ρ ο 
κύπτει πώ ς πρόκειται γιά  τό  βιβλίο «ΑΙσώ που τοϋ Φ ρυγός, Β ίο ς κα ί Μ ύθοι», τό  όποιο  προ
μηθεύονταν άπό τόν Θεοδοσίου στόν κατάλογο τού όποίου (1802) άναγράφεται: Α Ισώ π ου Β ίος, 
καί Μ ύθοι Ε λλη ν ισ τί μ ετά  προσθήκης τής Χ ρηστοήθειας Α ντω νίο υ  το ϋ  Β υζαντίου. ’Αλλά καί 
στήν έκδοση τού Γλυκή τό 1802 (Γκίνης, άρ. 109) στήν όποία  περιέχεται καί ή Χρηστοήθεια τού 
Βυζαντίου καί οί Η θ ικ ο ί χαρακτήρες τού θεοφράστου ό τίτλος τού βιβλίου είναι Ιδιος.

5. «Λ αυσαϊκόν, ήτοι β ίβλος περιέχονσα διηγήσεις άσκητικάς άνδρώ ν καί γυναικώ ν...». Π ά  
τίς έκδόσεις τού βιβλίου άπό τό τυπογραφείο τού Ν. Γλυκή βλ. Γ. Βελουδής, δ.π ., σ. 217, άρ. 
366, σ. 231, άρ. 564, σ. 256, άρ. 951 καί σ. 267, άρ. 1135. Γιά τό βιβλίο αυτό, όπω ς καί γ ιά  τό 
Νέο Παράδεισο, ό Κοραής σέ έπιστολή του πρός τόν ’Αλ. Βασιλείου μέ ήμερομ. 1-7-1804 έγραφε 
χαρακτηριστικά τά έξής: « Ό λ α  ταύτα καί τοιαύτα έπρεπε νά έξορισθώσι καί άπό τά  σχολεία 
καί άπό τήν άνατροφήν τών νέων, καί νά δοθώσιν είς χείρας τω ν τό Λ αυσαϊκόν, ό Νέος Π α
ράδεισος καί άλλα πρόμοια Ικανά νά φωτίσωσι καί νά δοξάσωσι τό γένος». Βλ. :Α δα μ ά ντιο ς  
Κοραής, Α λληλογρα φ ία  τ. Β ' (1799-1809), έκδοτική έπιτροπή, Κ .θ . Δημαράς, ’Αλκής Α γγέλου, 
Αίκατερίνη Κουμαριανού, Εμμανουήλ Φραγκίσκος, ’Αθήνα 1966, σ. 167.

6. «Ποίημα ίρω τικόν λεγόμενον Έ ρω τόκριτος. Σ υντεθέν άπό τόν... Β ιτζέντζο ν  τό ν  Κ ορνάρον. 
Γιά τίς έκδόσεις του άπό τό 1713 (πρώτη φορά) ώς τό 1797 βλ. Π απαδόπουλος, δ.π ., σ. 235- 
236. Στήν πρώτη δεκαετία τού 19ου αί. γνωρίζουμε έκδόσεις του άπό τόν Γλυκή (1802 καί 1805) 
καί τόν Θεοδοσίου (1804).

7. ’Από τόν τίτλο τής άπογραφής τής έμπορικής συντροφίας δέν είμαστε σέ θέση νά  
υποστηρίξουμε άν πρόκειται γ ιά  τό τρίτομο έργο: «\Αραβικόν Μ υθολογικόν Π εριέχον διηγήσεις
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ον1, Λιτουργνα είς καρτόν καί εις πετζί2, Διογένης3, ’Αποθήκη των παί- 
δω ν\ Έγειρίόιον Ίεροθέως5, θεοδοοίαι Χριοτιανικαίς1 καί Συνταγμάτι-

χα ί σ φ β φ η χ ό τα  π λεΐο τα  ττερίεργα καί ωραία. Σ νντεθέν είς τήν 'Α ραβικήν Δ ιά λεκτον παρά τοϋ  
Π ο λυμα θο ύς Λ ερβ νς Α μπουμπεκή ρ...»  ή γ ιά  τό τετράτομο έργο «Νέα Χ αλιμά ή Μυθολογικόν 
'Αραβικόν,,, παρά... ’Αμπουμπεκήρ». Γιά τ ις  έκδόσεις τοϋ βιβλίου κα ί τό ζήτημα τώ ν προτύπω ν 
τής έλληνικής μετάφρασης, μέ μιά σύντομη έπισκόπηση τής παρουσίας τού άραβικσύ κόσμου 
στη νεοελληνική γραμματεία τού 18ου αί., βλ. Γεώργιος Κεχαγιόγλου, «Ή  πρώτη έντυπη έλληνιχή 
μετάφραση τής διήγησης AIf Layla wa Layla (χίλιες καί μιά νύχτες)», Graeco-Arabics 3 (1984) 
213-226. Βλ. άκόμη, Τά  παραμύθια  τή ς Χ α λιμά ς, Α ρα β ικό ν Μ υθολογικόν , τ. A  \  Β ' , έπιμέλεια 
Γ. Κ εχαγιόγλου, έκδ. Ε ρμής, ’Αθήνα 1988 (φιλολογική έκδοση).

1. «Β ιβλίον κα λονμενον π ίσ τις ... Ν εκταρίου Τέρπου. Γιά τ ίς  έκδόσεις τού πολύτιμου αυτού 
βιβλίου βλ. Λ αδάς - Χατζηδημος, Ε λλη ν ικ ή  βιβλιογραφ ία . Σ υμβολή στό δέκατο όγδοο αΙώνα, 
’Αθήνα 1964, σ. 39. Οί Ιδ ιο ι δημοσιεύουν κα ί άποσπάσματα άπό τό σύγγραμμα αύτό, ό.π., σ. 
29-39. 'Ο π ω ς είναι γνωστό άποσπάσματα τοϋ βιβλίου, μέ κριτικές σημειώσεις δημοσίευσε ό 
Εύλόγιος Κ ουρίλας (θεολογία  ΙΑ  (1933) 45-46), καί ό Γ. Βαλέτας ( Α νθο λο γία  τή ς Δ ημοτικής 
Π εζο γρα φ ία ς , τ. Β ' , Ά θηνα ι 1947, σ. 59-61 καί 631). Ό  τελευταίος έξέδωσε στη σειρά «Μνημεία 
τής Νεοελληνικής λογοτεχνίας», ’Αθήνα 1971, έκδ. «Πηγής», μέ εύρεία είσαγωγή, άρκετά καί 
έκτενή άποσπάσματα τού βιβλίου, βλ. Γ. Βαλέτας, Ό  όρματω μένος λόγος. Ο ί άντισταοιακές 
δ ιδα χές το ϋ  Ν εκτα ρ ίο υ Τέρπου βγα λμένες στα  1730, σ. 31-108.

2. «Αί Θείοι Λ ατσυρτγία ι... Ίω άννον... Χ ρυσοστόμου , Β ασιλείου... Μ εγάλου... τώ ν προηγια 
σμένω ν». Γιά τ ίς  έκδόσεις τού βιβλίου (16ος-18ος αί.) βλ. Παπαδόπουλος, 6 ji .t σ. 258-262. Στην 
πρώτη δεκαετία τοϋ 19ου αί. γνωρίζουμε τρείς έκδόσεις τοϋ Γλυκή: τό 1800 (Παπαδόπουλος, 
άρ. 3561), τό 1803 (Γκίνης, άρ. 6606 καί τό 1806 (Γκίνης, άρ. 6628) καί μία τού Θεοδοσίου τό 
1805 (Γκίνης, άρ. 309).

3. «Δ ιογένσυς Λ α ερ τίο ν  π ερ ί βίω ν, δογμάτω ν καί άποφθεγμάτω ν τώ ν έν  φ ιλοσοφία  
ενδοκιμησάντω ν...» . Τά πέντε άντίτυπα τής συντροφίας πρέπει νά  προέρχονται άπό τήν έκδοση 
τού  1798. Ξέρουμε ότι ό Γλυκής τύπωσε τό παραπάνω  βιβλίο γ ιά  τελευταία φορά τό 1798. (Βε- 
λουδής. 6jz ., σ. 243, άρ. 730). Ά λλω σ τε καί στόν κατάλογο τού 1806 τού παραπάνω  τυπογράφου, 
< περιέχω ν πλεΧστα  παλαιό , κα ί σπάνια  βιβλία... ά τι να πω λονντα ι χω ρίς σνγκατάβασιν, κατά  
τά ς  έν  αντώ  σημειω μένος τιμά ς» σημειώνεται ώς χρόνος έκδοσης τού βιβλίου τό 1798. ’Αλλά 
κα ί στόν βιβλιοπωλικό κατάλογο τοϋ Π. Θεοδοσίου τό 1802 (Σκλαβενίτης, Βιβλιολογικά Α \  σ. 
352) διαβάζουμε: -A ur/ένους Λ αερτίου περί Βίων... Βιβλία δέκα. Ένετίησι 1798 είς όγδοον δίχως 
συγκστάβασιν... λίρες 16, σολδία 0).

4. « Α ποθήκη  τώ ν Π αίδω ν, 'Ή τοι Δ ιά λο γο ι μ ετα ξύ σοφού Δ ιδασκάλου καί διαφόρω ν εύγενώ ν  
α υ το ύ  Μ αθητώ ν. Σ ύγγρα μμ α  τής κυρ ία ς Δ ε Β εαμονντ... ε ίς  τόμους τέσσαρας. Μ εταγλω ττιοθέν... 
π α ρ ά  Σ πυρ ίδω νος  Βλαντή...». 'Ώ ς  τήν Ιδρυση καί τή λειτουργία της έμπορικής συντροφίας (1805- 
1809) γνωρίζουμε τρεις έκδόσεις άπό τό τυπογραφείο τοϋ Ν. Γλυκή: 1η (1788-1790), 2η (1794- 
1797) κα ί ή τρίτη πού όλοκληρώνεται τό 1805 (Γκίνης, άρ. 314).

5. Π ρέπει νά  ταυτιστεί μέ τό βιβλίο « Έ γχειρ ίδ ιο ν  συμβουλευτικόν περ ί φυλακής τώ ν πέντε  
αίσθήσεω ν, τής τε φ α ντα σ ία ς καί τής τοϋ  νοός καί καρδίας... Ν ϋν  δέ πρώ τον τύπ ο ις έκδοθέν 
δ ιά  φ ιλο τίμ ο ν  δαπάνης, το ϋ  Π ανιερω τάτου...κα ί θεοπροβλήτου Μ ητροπολίτου άγίου... κυρίου  
κ υ ρ ίο υ  Ιερο θ έο υ  το ν  Ν αξίου... έπ ισ τα σ ία  το ϋ  Α ρ χιμ α νδρ ίτο υ  Α νθ ίμ ο υ  Γαζή 1801 αωα». (Γκίνης, 
άρ. 58).

6. Δέν γνωρίζουμε ώ ς τώ ρα &ν καί πότε έχει έκδοθεί βιβλίο μέ τόν παραπάνω  τίτλο. Πιθανόν 
νά  πρόκειτα ι γιά  τή θ εω ρ ία  Χ ριστιανική (γιά τ ίς  έκδόσεις της ώ ς τό 18ο αί. βλ. Παπαδόπουλος, 
δατ., σ. 35-36). ’Ισχυρό τεκμήριο στην παραπάνω  έκδοχή άποτελεΐ τό γεγονός ότι ή άξία  τού βι-
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ον1, Γΐαπονικόν2, φυλάδα Μωρέως3, Χρισολοράς4, Ίεροδιακονικόν*, Συ- 
λειτουργικόν6, Παιδαγωγία7, Διδασκαλία χριστιανική1, ’Οκτωΐχι9, Ψαλτή-

βλίου αυτού στήν καταγραφή τής Εμπορικής Εταιρείας τό 1809 άνέρχεται στή μ ία  βενετική λίρα 
τιμή που Ελάχιστα διαφέρα  άπό Εκείνη πού  σημειώνεται στόν βιβλιοπωλικό τιμοκατάλογο τού 
Π. Θεοδοσίου (Σκλαβενίτης, ό.π., σ. 352) 1 λίρα καί 10 σολδία. ’Άλλωστε μέ τήν Ιδ ια  τιμή στόν 
Ιδιο κατάλογο άναφέρεται λίγο παρακάτω (σ. 354) καί τό Σ υντα γμά τω ν, βιβλίο πού  καταγράφεται 
μαζί μέ τΙς «θεοδω σίαις χρ ιστια νικα ΐς»  άπό τούς συντρόφους τής Εταιρείας.

1. Στό βιβλιοπωλικό τιμοκατάλογο τού Π. Θεοδοσίου (1802), σημειώνεται: «Συνταγμάτιον 
Νέον, περιέχον τήν πρέπουσαν αυτού ’Ακολουθίαν Παρακλητικήν τής όλης 'Εβδομάδας. Νύν τό 
πρώτον τυπωθέν καί άκριβώς διορθωθέν».

2. «Γεω πονικόν... Α γα π ίο υ  [Λάνδου]». Βλ. περιγραφή του στού ’Ηλιου. Ε λληνική  βιβλιο
γραφία 1800-1863, δ.π. σ. 10, άρ. 37 (Γλυκής, Βενετία 1806). Π ά  τή χρήση τού βιβλίου βλ. Sp. 
Asdrachas, ό .π , σ. 615.

3. Δέν γνωρίζουμε σέ πο ιά  Εκδοση άνιιστοιχούν ο ί φυλλάδες Μ ωρέως τής συντροφ ιάς πού  
είναι Εργο τού γιαννιώτη Μ άνθου Ίω άννου. Γιά τ ις  Εκδόσεις τού βιβλίου αυτού βλ. Δημ. Μ ι- 
χαηλίδης, « Ό  Ή πειρώτης ποιητής Μ άνθος Ίω άννου καί τό Εργο του», 'Η πειρω τική  ’Ε σ τία  18 
(1969) 599-602.

4. Πρόκειται γιά  τό γνωστό βιβλίο «Γνω μολογικόν π ερ ιέχο ν  τά  κατά  άλφ ά βητον γνω μικά  
μονόστιχα  το ϋ  Χ ρυσολω ρά...» . Γιά τίς  έκδόσεις τού βιβλίου τό 18ο αΐ. βλ. Π απαδόπουλος, ό.π., 
σ. 187-188. Γιά τ ίς  άρχές τού 19ου αί. γνωρίζουμε τ ίς  Εκδόσεις τού Π. Θεοδοσίου τό 1801 
(Γκίνης, άρ. 10042) καί τού Ν. Γλυκή τό 1807 (ΠλουμΙδης, «Τά Εν Παδούη παλα ιά  Ελληνικά β ι
βλία», θησαυρίσματα  5 (1968), σ. 233, άρ. 17).

5. «Ίεροδιαχονιχόν Έ ν  φ  περ ιέχετα ι ή τής ίεροδιακονικής τάξεω ς δ ιά τα ξις...» . Γιά τ ις  
Εκδόσεις του στό 18ο αί. βλ. Παπαδόπουλος, ό.π., σ. 200. Π ιθανότατα κα ί τά άντίτυπα  τής 
Εμπορικής συντροφίας πρέπει νά Εχουν ΕκδοθεΙ στά τέλη τού 18ου αί., άφού τό  βιβλίο αυτό 
άπουσιάζει άπό τις σχετικές βιβλιογραφίες πού άναφέρονται στό 19ο αί., άλλά κα ί άπό  τούς 
βιβλιοπωλικούς τιμοκαταλόγους τών τυπογράφων τής Βενετίας στήν περίοδο τής λειτουργίας 
τής Εμπορικής συντροφίας.

6. «'Α κολουθία τοϋ 'Α ναγνώ στου, ήγουν τά Σ νλλειτονργικά ...» . Π ά  τις  Εκδόσεις τού βιβλίου 
κατά τό 16ο, 17ο καί 18ο αί. βλ. Παπαδόπουλος, δ.π., σ. 8-9. Π ά τις  άρχές τού 19ου αί. 
γνωρίζουμε τίς Εκδόσεις τού Θεοδοσίου τό 1802 καί 1806 (Γκίνης, άρ. 10049 καί 6629 άντίστοιχα) 
καί τού Ν. Γλυκή τό 1805 (Γκίνης, άρ. 310).

7. Πρόκειται γιά τό γνωστό σχολικό Εγχειρίδιο πού γνώρισε μεγάλο άριθμό Εκδόσεων καί 
τραβηγμάτων Επί τουρκοκρατίας, βλ. ’Ηλιου, Σημειώσεις γιά τά «τραβήγματα» τών Ελληνικών 
ββλίω ν τόν 16ο αίώνα, ’Ε λληνικά  28 (1975) 131-132.

8. Παραθέτουμε τόν πλήρη τίτλο μιάς άπό τις Εκδόσεις τού βιβλίου: «Διδασκαλία Χ ρ ισ τια 
νική, περιέχουσα τά άναγκαιότερα  άρθρα τής ήμών όρΟοδόξον πίστεω ς, π ρ ό  πά ντω ν δέ έρμηνείαν  
τινά  περ ί τοϋ πώ ς πρέπει νά γίνετα ι τό σημεΐον τοϋ  στανροϋ, τά όποια  κάθε χρ ισ τια νό ς έχει 
χρέος νά Ιξενρη διά  νά σωθή. Κ αί μά λιστα  ο ί πα ιδαγω γοί όφ είλονσ ι νά δ ιδάσκονσι δ ι' 
έρω ταποκρίσεω ς τά  τώ ν χρ ισ τια νώ ν παιδία ... Έ νετίησιν ...1798. Τή χρησιμοποιούσαν κυρίως 
ώς σχολικό Εγχειρίδιο. Γιά παράδειγμα στόν «όργανιομόν τής έν Τρικκάλοις σχολής», Μ. Γεδεών, 
Σχολεία καί βιβλία κατά τόν Η1' αίώνα, Ή  πνευματική  κ ίνησις τοϋ  Γένους κατά τόν I H ' καί 
/ θ '  αίώνα, έκδ. φροντίδα 'Αλκής Ά γγέλου-Φ ίλιππος ’Ηλιού, ’Αθήνα 1976, σ. 256, σημ. 18, ο ΐ 
δάσκαλοι προτρέπονται νά διδάσκουν «άπαξάπαντας τούς μαθητάς τήν χριστιανικήν διδασκα
λίαν».

9. Τό βιβλίο αυτό, όπω ς ή Παιδαγωγία, χρησιμοποιήθηκε ώ ς σχολικό Εγχειρίδιο καί συμπε-
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ρ ι\ Λεξικόν Γεωργίου τετράγλωσσον2, Σήντιπας\ Νέον Έκλόγιον4, ’Αλέξαν
δρος5, Γραμματική Λασκάρεως*, Λεξικόν Γαζή7, ’Ερβάνης* καί Γνωμικά φι
λοσόφων5.

’Από τά 61 βιβλία πού σημειώνονται στό κατάστιχο τής έμπορικής συ- 
ντροφίας, μπορούμε άνάλογα μέ τό περιεχόμενό τους καί πάντα μέ τήν 
άπαιτούμενη συμβατικότητα, νά προχωρήσουμε στή διαίρεσή τους σέ πέντε

ριλαμβάνονται στά έντυπα που  γνώρισαν τΙς περισσότερες έκδόσεις καί τραβήγματα στήν περίοδο 
τής Τουρκοκρατίας. Βλ. Ή λιου , «Ό κτω ήχια  καί μέτρηση τής βιβλιοπαραγωγής», Ό  Έ ρα η σ τή ς  
16 (1986) 297-299.

1. Ό π ω ς  ή Π αιδαγω γία κα ί τό  Ό κτω ήχι έτσι κα ί τό  «Ψ αλχήρω ν Δ αβίδ τσΟ Π ροφ ήτου καί 
Β ασιλέω ς..,»  κυκλοφόρησε πάμπολλες φορές κα ί σέ μεγάλους άριθμούς άντιτύπων τήν περίοδο 
τής τουρκοκρατίας.

2. «Λ εξικό ν τετρά γλω σ σο ν π ερ ιέχο ν  δηλαδή τά ς τέσσαρας τα ύτα ς δ ιαλέκτους , Ε λληνικήν, 
πεζήν, ήτο ι ά π λή ν Γραικικήν, Λ α τιν ικ ή ν  καί Ιτα λ ικ ή ν ... Γ εω ργίου Κ ω νσταντίνον». Τό βιβλίο 
αυτό τυπώθηκε γ ιά  πρώτη φορά άπό  τόν ’Αντώνιο Βόρτολι (Βενετία 1757, τ. Α ')  καί στή συνέ
χεια  έκδόθηκε δύο φορές άπό  τόν Π. Θεοδοσίου τό 1786 καί 1801. (Πλουμίδης, Γό βενετικόν  
τνπ ο γρ α φ εΐο ν  Θ εοδοσίου, σ. 129, άρ. 168 καί σ. 133, άρ. 244 άντίστοιχα).

3. «Μ υθολογικόν Σ υντίπ α  το ϋ  φ ιλοσόφου. Τά π λεΐσ τα  π ερ ίεργο ν έκ τής Π ερσικής γλύπ τη ς  
μεταφ ρασθέν...» . Γιά τό βιβλίο αυτό βλ. Γεώργιος Κεχαγιόγλου, « Ό  Βυζαντινός καί 
μεταβυζαντινός Συντίπας: γ ιά  μ ιά  νέα έκδοση», Graeco-Arabica 1 (1982) 105-128. ΕΙδικότερα 
γ ιά  τΙς έκδόσεις τού Σ υντίπα  βλ. σ. 119-120.

4. «Ν έον Ε κ λό γιο ν  π ερ ιέχο υ ν  β ίο υς άξιολόγους διαφόρω ν άγίατν καί άλλα  ψυχαχρελή διη
γήματα ... ε ίς  ά π λή ν  τε  φ ρ ά σ ιν  μετα γλω ττισ θέν  κα ί νΰν  πρώ τον τνπ ο ις  έκδοθέν... Ένετίησιν 1803» 
(Γκίνης, άρ. 221). Ά ν  συγκρίνουμε τήν τιμή τοϋ άντιτύπου τής έμπορικής συντροφιάς μέ τήν 
άντίστοιχη τοϋ βιβλιοπωλικοϋ τιμοκαταλόγου τοϋ Ν. Γλυκή (1805) βλέπουμε δτι είναι Ιδιες (14 
βεν. λίρες). Αυτό, σέ συνδυασμό μέ τήν άπουσία τοϋ βιβλίου άπό τούς καταλόγους τοϋ Π. Θε
οδοσίου, μάς όδηγεί στό συμπέρασμα δτ ι τό άντίτυπο τής συντροφίας πρέπει νά  είναι τής 
έκδοσης Γλυκή.

5. Γιά τό  λα ϊκό  αύτό άνάγνωσμα πού μάς είναι γνωστό μέ διαφορετικούς τίτλους, δπως: 
Ό  ’Αλέξανδρος ό Μ ακεδών, Ιστορ ία ... ’Αλεξάνδρου τοϋ Μ ακεδόνος καί Διήγησις ’Αλεξάνδρου 
τοϋ  Μ ακεδόνος, βλ. Δ ιή γη σ ις Α λεξά νδρου το ϋ  Μ ακεδόνος, έπιμέλεια Γ. Βελουδή, έκδ. Ερμής, 
’Αθήνα 1977, σ. θ-ρί.

6. Γιά τ ίς  έκδόσεις τής Γραμματικής αύτής κατά τό 17ο καί 18ο αΐ. βλ. Παπαδόπουλος, δ.π., 
254-256. Στήν πρώτη δεκαετία τοϋ 19ου αί. γνωρίζουμε όχτώ  έκδόσεις της. Έ ξ  άπό τόν Ν. Γλυκή 
(1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1808) καί δύο άπό τόν Π. Θεοδοσίου (1800 καί 1810).

7. Π ρόκειται γ ιά  τό βιβλίο: « Α νθ ίμ ο υ  Γαζή Λ εξικ ό ν  *Ε λληνικόν π ρ ό ς χρ ή σ ιν  τώ ν περ ί τούς 
π α λα ιο ύ ς σ υγγρ α φ είς ένασχολουμένω ν... Έ ν  Βενετία... 1809» (Γκίνης. άρ. 524).

8. «Έ ρβάν ήγουν Δ ιά λο γο ς το ϋ  έν  Α γ ίο ις  Γ ρηγεντίου μετά  τίνο ς Ίδουα ίου Έ ρβάν λεγομέ
νου». Γιά τ ίς  έκδόσεις του κατά τό 17ο καί 18ο αί. βλ. Παπαδόπουλος, δ.π., σ. 189-190. Πρέπει 
νά  σημειώσουμε έδώ δτ ι σ ιούς βιβλιοπωλικούς τιμοκαταλόγους τοϋ Ν. Γλυκή τό 1802 καί 1805 
άναφέρεται τό  βιβλίο ώ ς «νεωστί τυπωθέν». Μέχρι σήμερα δμω ς γνωρίζουμε δτι ή τελευταία 
έκδοση τοϋ βιβλίου άπό τόν Γλυκή είναι τό 1780.

9. Πρόκειται γιά  τό βιβλίο: «Γνω μικά πα λα ιώ ν τινώ ν φιλοσόφω ν, έκ τής Ε λληνικής είς τήν 
ά π λή ν  δ ιά λεκ το ν  μεταφρασθέντα». Γιά τίς  έκδόσεις τοϋ βιβλίου άπό τό 1713 (πρώτη φορά) ώς 
κα ί τό  1800 βλ. Π απαδόπουλος, δ.π., σ. 143. ’Ακόμη γνωρίζουμε μιά έκδοση τοϋ Ν. Γλυκή τό 
1802. Βλ. Πλουμίδης, Τά έν Παδούη παλαιά  έλληνικά βιβλία, δ.π„  σ. 232-233, άρ. 16.
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κατηγορίες: α) λειτουργικά-Εκκλησιαστικά* β) ήθικά-ψυχωφελή* γ) λαϊκές λο
γοτεχνίας καί παιδείας* δ) σχολικά-έκπαιδευτικά καί ε) πρακτικής χρήσης.

*Αν Επιχειρήσουμε, μιά στατιστική προσέγγιση στις παραπάνω κατηγορίες, 
θά διαπιστώσουμε δτι στην πρώτη άναλογεΐ ποσοστό 29,52%, στη δεύτερη 
32,78% στην τρίτη 11,47%, στην τέταρτη 22,95% καί στην πέμπτη καί τελευταία 
3,28%. Παρατηρούμε, λοιπόν, δτι υπερέχει καθαρά τό θρησκευτικό βιβλίο, μέ 
την ευρύτερη Εννοια.

Μάλιστα, &ν άκολουθήσουμε τις παραδοσιακές τομές, θά έχουμε τά πα
ρακάτω ποσοστά: α) θρησκευτικά 62,30% β) γραμματικά 22,95% καί διάφορα 
14,75%.

Διαφορετική, όμως, είκόνα θά προκύψει άν στηριχθοϋμε στόν άριθμό των 
άντιτύπων του κάθε βιβλίου, πού κατείχε ή Εμπορική συντροφιά, μέ βάση τις 
πέντε κατηγορίες που προαναφέραμε. Στόν πίνακα πού άκολουθει άποτυ- 
πώνεται ή ποσότητα των βιβλίων πού καταγράφτηκαν τό 1809 ατά  καταστή
ματα των Γιαννίνων καί Σερρών, καθώς καί στήν άποθήκη τού Μοναστηρίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ηδη καί ποσότητα βιβλίων πού κατείχε ή Εμπορική συντροφία
τόν ‘Οκτώβριο τού 1809

α/α Τίτλος ’Α ντίτυπα
Γιάννινα Σέρρες Μ πιτόλια Σύνολο

1 Ά γιασματάριο μεγάλο 17 16 — 33
2 Ά γιασματάριο  μικρό 10 — 1 11
3 ’Ανθολόγιο 8 7 — 15
4 ΕΙρμολόγιο 2 3 — 5
5 Ε ορτολόγιο 5 5 — 10
6 Ευαγγέλιο 15 3 — 18
7 Ευχολόγιο 7 6 — 13
8 Ίεροδιακσνικό 10 — — 10
9 Μηναία (χρονικά) 12 36 — 48

10 Λειτουργίες είς καρτόν 13 20 1 34
11 Λειτουργίες είς πετζί 5 7 — 12
12 Παρακλητική 2 — — 2
13 Πεντηκοστάριο 13 4 — 17
14 Σύνοψη 15 26 1 42
15 Τετραβάγγελο 13 10 2 25
16 Τετραβάγγελο είς θήκην — 10 — 10
17 Τριώδιο 15 — 2 17
18 Ψαλτήρι μεγάλο 6 30 — 36
19 'Ωρολόγιο μεγάλο 1 22 — 23
20 Ω ρολόγιο  μικρό — 7 - - 7
21 'Αμαρτωλών Σωτηρία 3 7 __ 10
22 Διδαχές Μηνιάτη 12 5 2 19
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23 Διογένης 5 — — 5
24 Έ γχειρ ίδ ιον  'Ιεροθέου 2 — — 2
25 Έ ρβάνης — 1 — 1
26 θησαυρός Δ αμασκηνοί 1 4 — 5
27 Καλοκαιρινή 6 — — 6
28 Κυριακοδρόμιο 4 — — 4
29 Λ αυσαϊκό 2 5 2 9
30 Μ αργαρίται Χρυσοστόμου 8 1 — 9
31 Νέο Έ κλόγιο — 3 3 3

32 Νέος θησαυρός 4 — — 4

33 Νέος Π αράδεισος 4 6 — 10

34 Παράδεισος 2 — — 2

35 Πίστης Β ιβλίον 1 — — 1

36 Συλλειτουργικό 8 36 — 44

37 Συνταγμάτιο κα ί θ εω ρ ίες  Χ ριστιαν. 15 — — 15

38 Σ υντίπας — — 2 2

39 Ταμεϊον 'Ο ρθοδοξίας 1 — — 1

40 Ψ αλτήρι έξηγητικό 8 — 56 64

41 Β ίος Α ίσωπου 3 7 — 10

42 Διήγησις ’Αλεξάνδρου — 7 — 7

43 'Ιστορία  τού Μ ωρέως 7 — — 7

44 Έ ρω τόκρ ιτος 3 — — 3

45 Χ αλιμά  (σώματα) — 2 1 3

46 Χ ρονογράφος Ιστορικός 9 9 2 20

47 Χ ρονογράφος άραβικός 6 — — 6

48 ’Αποθήκη πα ίδω ν (σώματα) 1 1 — 2

49 ’Α πόστολος 3 23 — 26

50 Γνωμικά φ ιλοσόφω ν — 10 — 10

51 Γνωμολογ ικόν Χ ρυσολωρά 24 45 5 74

52 Γραμματική Βησσαρίωνος 14 9 — 23

53 Γραμματική θεοδώ ρου  Γαζή 14 — 14

54 Γραμματική Κων/νου Λασκάρεως — 54 — 54

55 Διδασκαλία Χ ριστιανική 20 — - 20

56 Ε γκυκλοπα ίδεια  Πατούσα (σώματα) 8 3 — 11
ο

57 Λεξικό Ά ν θ ιμ ο υ  Γαζή — 8 ~ 8

58 Λεξικό Γεωργίου Τετράγλωσσο 3 — 3

59 ’Οκτώηχος 280 90 — 370

60 Π αιδαγω γία 30 70 100

61 Ψ αλτήρι 280 90 — 370
7

62 Γεωπονικόν 2 ■ L
η

63 Γλντζσύνης 9 -- 9 „

Σύνολο 971 708 77 1756
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ΟΙ πέντε κατηγορίες τών παραπάνω βιβλίων έκφρασμένες σέ ποσοστά μάς 
δίνουν τόν παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Ποσοστιαία άναλογία τών βιβλίων κατά κατηγορίες

α/α είδος βιβλίων ά νιίτυπ α %

1 λειτουργικά-έκκλησιαστικά 388 22,10
2 ήθικά-ψυχωφελή 216 12,30
3 λαϊκής λογοτεχνίας καί παιδείας 56 3,18
4 σχολικά-έκπαιδευτικά 1.085 61,80
5 πρακτικής χρήσης 11 0,62

• Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.756 100

Γίνεται πρόδηλο δτι τά σχολικά-έκπαιδευτικά βιβλία έχουν σημαντικό 
προβάδισμα άπό τά υπόλοιπα εΧδη έντυπων, άκόμη κι άν υπολογίσουμε τήν 
πρώτη καί δεύτερη κατηγορία μαζί, ή όποια θά μάς δώσει ένα ποσοστό 34,40%.

*Αν άφήσουμε κατά μέρος τούς άριθμούς και τις στατιστικές, πού άρκετοί 
έρευνητές πιστεύουν δτι είναι λίγο-πολύ παραπλανητικές, έχουμε πάλι τή δυ
νατότητα νά προχωρήσουμε σέ άλλου είδους συγκρίσεις. Μπορούμε δηλ. ν ’ 
άντιπαραβάλουμε τά 61 βιβλία τής συντροφίας μέ έκεινα πού παρήγγειλε 6 
Μιχ. Γλυκής άπό τά Γιάννινα στόν Νικ. Γλυκή στη Βενετία τίς 25 Νοεμβρίου 
16801 καί 4 Μαΐου 16812, μέ τά βιβλία πού άναγράφονται στις παραγγελίες 
τού Νικολάου καί Μιχαήλ Μέλου στίς άρχές τού 18ου αίώνα άπό τό Μόριά3, 
τού Δημητρίου Τζερκιστιάνου τό 1780 άπό τήν Κέρκυρα4 καί τού Στάμου 
Ραζή τό 1783 άπό τό Μεσολόγγι5 πρός τό Ιδιο τυπογραφείο.

Μέ τόν παραλληλισμό αύτό διαπιστώνουμε δτι, δχι μόνο οΐ Ιδιες κατη
γορίες βιβλίων, άλλά καί τά Ιδια σχεδόν βιβλία, έκτός βέβαια άπό έκεινα πού 
έκδόθηκαν μεταγενέστερα, γιά ένα διάστημα ένός αίώνα καί παραπάνω,

1. Βλ. Leandros Vranoussis, «Post-Byzantine Hellenism and Europe: Manuscripts Books and 
Printing Presses», M odem  G reek Studies Yearbook 2 (1986) 52. Πρώτη δημοσίευση μέ τίτλο: L ' 
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2. Βελουδής, Τό έλληνιχό  τυπογρα φ είο  τών Γλνχήδω ν στή  Β ενετία  (1670-1854), σ. 307-308.
3. Βλ. Λ ιάτα, ΕΙδησεις γιά  τήν κίνηση τοΟ έλληνικοϋ βιβλίου, 6.π ., σ. 30-34.
4. Βλ. Τσιρπανλής, δ.π ., σ. 144-145.
5. Ό .π „  σ. 147.
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έξακολουθούν νά γνωρίζουν εύνοϊκή ύποδοχή άπό τό πλατύ ώναγνωστικό 
κοινό.

Στίς πολύτιμες πληροφορίες τού καταστίχου τής συντροφίας έγγράφονται 
καί οΐ τιμές τών βιβλίων της. Είναι βέβαια γνωστό δτι ή έρευνα τής τιμής 
τού βιβλίου κατά την Τουρκοκρατία συναντά δυσκολίες, οί όποιες τις περισ
σότερες φορές παραμένουν άξεπέραστες. Οί δυσχέρειες αύτές, δπως 
άναλυτικά μάς τίς περιγράφει ό Γεώργιος Βελουδής, προέρχονται: α) έπειδή 
οί τιμές δίνονται συνήθως σέ βενετσιάνικο νόμισμα (λίρες, σολόία) καί είναι 
δύσκολο νά βρεθεί κάθε φορά ή συναλλαγματική άντιστοιχία τής βενετικής 
λίρας πρός τό τουρκικό γρόσι· β) άπό τό γεγονός δτι οί τιμές πού άναφέ- 
ρονται στους τυπωμένους βιβλιοπωλικούς καταλόγους διαφέρουν άπό τίς 
τιμές πού πλήρωνε ό καταναλωτής στόν τουρκοκρατούμενο έλλαδικό χώρο, 
μιά καί στίς τελευταίες περιλαμβάνονταν τό κέρδος τού χοντρέμπορου τής 
Βενετίας, τού έμπορικού άντιπροσώπου καί τού έμπόρου λιανικής πώλησης 
στόν τόπο κατανάλωσης καί γ) γιά νά γίνει κατανοητή ή άξια τού έμπο- 
ρεύματος μέ άφετηρία τήν τιμή του, πρέπει νά γίνουν συγκρίσεις άνάμεσα 
στό βιβλίο καί τά βασικά είδη διατροφής τής έποχής1.

'Ωστόσο, στή δική μας περίπτωση οί δυσκολίες αύτές αίρονται μερικώς 
γιά τούς παρακάτω λόγους. Πρώτο: οί τιμές τών βιβλίων πού άπογράφτηκαν 
άπό τή συντροφιά τό 1809 δίνονται βέβαια σέ βενετικές λίρες ή σολόία, πού 
άποτελοΰν υποδιαίρεσή τους, άλλά στό τέλος μετατρέπονται σέ γρόσια. Έτσι 
γιά παράδειγμα τό συνολικό ποσό, σέ βενετικές λίρες, τών βιβλίων πού 
ύπάρχουν στό έργαστήρι τών Γιαννίνων πολλαπλασιάζεται μέ 45 άσπρα (15 
παράδες) πού καθορίζουν καί τήν τιμή τού συναλλάγματος τού βενετικού 
νομίσματος πρός τό τουρκικό πιάστρο. Ταυτόχρονα στό κατάστημα τών 
Σερρών οί έτάϊροι ύπολογίζουν τήν όνομαστική τιμή τής βενετικής λίρας 
πρός 42 άσπρα (14 παράδες). Τέλος, γιά τά βιβλία πού έμειναν άπούλητα 
στό πανηγύρι τού Περλεπέ καί είχαν άποθηκευτεΐ στό Μοναστήρι ή τιμή τους 
δίνεται άπευθείας σέ άσπρα.

Δεύτερο: άπό καθημερινά κατάστιχα έξόδων τής ίδιας χρονιάς, μπορούμε 
τουλάχιστον γιά τά Γιάννινα νά προβούμε σέ άναγκαΐες συγκρίσεις, δηλ. σέ 
Ισοτιμίες βιβλίου καί βασικών καταναλωτικών άγαθών.

'Αλλά άς πάρουμε τά πράγματα μέ τή σειρά.
Μέ βάση τή σχέση βενετσιάνικης λίρας καί τουρκικού πιάστρου άποδώσαμε 

σέ γρόσια καί παράδες τίς τιμές τών βιβλίων πού καταμετρήθηκαν στά 
έργαστήρια τών Γιαννίνων καί Σερρών.

Στόν παρακάτω πίνακα δίνονται οί τιμές τών βιβλίων σέ βενετικό καί 
τουρκικό νόμισμα.

1. Βελουδής, Λ π.. σ. 126-127.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Τιμοκατάλογος τών βιβλίων τής συντροφίας (’Οκτώβριος 1809)

Είδος βιβλίου
Κατάστημα Π αννΙνων 

Τιμές
λίρες σολδία γρόσια παρ.

Κατάστημα Σερρών 
Τιμές

λίρες σολδία γρόσ. παρ.

Μ οναστήρι 
Τ ιμές 

γρόσ. παρ.
Ά γιασματάριο μεγάλο 3. 0 1. 5 3. 0 1. 2 — —
Ά γιασματάριο μικρό 1. 10 0. 22 — — — — 0. 21
Αίσωπου... βίος 3. 0 1. 5 3. 10 1. 9 _ —
'Αμαρτωλών σωτηρία 7. 0 2. 25 7. 0 2. 18 — —
’Ανθολόγιο 26. 0 9. 30 26. 0 9. 4 _ —
’Αποθήκη παίδω ν 16. 4 6. 0 16. 0 5. 24 _ —
’Απόστολος 7. 0 2. 25 6. 10 2. 11 —
Βιβλίον... π ίστις 4. 10 1. 27 — — — — — -Μ-
Γεωπονικό 3. 0 1. 5 — _ ____ -

Γλυχζούνης 3. 0 1. 5 — — _ - —
Γνωμικά φιλοσόφων — — — — 1. 10 0. 22 -,--
Γνωμολογ. Χρυσολωρδ 1. 0 0. 15 1. 0 0. 14 0. 14
Γραμματ. Βησσαρίωνος 3. 0 1. 5 3. 0 1. 2 «Μ» —
Γραμματική θ .  Γαζή 3. 0 1. 5 — — __ — _ —
Γραμμ. Κ. Λασκάρεως — — — — 4. 10 1. 23 -

Διδασκ. Χ ριστιανική —
Διδαχές Μ ηνιάτη 8. 0 3. 0 10. 0 3. 20 2. 32
Διογένης Λ αέρτιος 10. 0 3. 30 — __ -— ..

Έγκυκλοπ. Πατούσα 24. 0 9. 0 24. 0 8. 16
Έ γχειρ ίδ ιον Ιεροθέου 3. 0 1. 5 — __ —
ΕΙρμολόγιο 3. 0 1. 5 3. 0 1. 2
Ε ορτολόγιο 4. 0 1. 20 4. 0 1. 16
Έρβάνης — — — — 4. 0 1. 16 _
’Ερωτ άκριτος 3. 0 1. 5 — — -

Ευαγγέλιο 24. 0 9. 0 26. 0 8. 16
Ευχολόγιο 18. 0 6. 30 18. 0 6. 12
θεω ρία  Χριστιανική
καί Συνταγμάτιο 1. 0 0. 15 _____ -  -

θησαυρός Δαμασκηνού 8. 0 3. 0 8. 0 2. 32
Ίεροδιακονικό 1. 0 0. 15 __ __-

‘Ιστορία ’Αλεξάνδρου 1. 10 0. 22 1. 10 0. 21
Καλοκαιρινή 6. 0 2. 10 __ - ■

Κυριακοδρόμιο 6. 0 2. 10 _____

Λαυσα'ίκό 4. 0 1. 20 4. 10 1. 23 1. 16
Λειτουργίες είς πετζΐ 3. 10 1. 12 3. 10 1. 09
Λειτουργίες είς καρτόν 2. 0 0. 30 2. 0 0. 28 0. 28
Λεξικό Ά νθ ιμ ο υ  Γαζή — — — — 3. 0 1. 2
Λεξικό Γεωργίου τετρ. 50. 0 18. 30 — -

Μηναία (χρονικά) 156. 0 58. 20 156. 0 54. 24
ΜαργαρΤται Χρυσοστ. 10. 0 3. 30 8. 0 2. 32
Νέο Έκλόγιο 14. 0 5. 10 14. 0 4. 36
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Νέος θησαυρός 7. 0 2. 25 _
Νέος Π αράδεισος 8. 0 3. 0 8. 0 2. 32
'Ο κτώηχος 1. 0 0. 15 1. 3 0. 16
Π αιδαγω γία 0. 3 0. 2 0. 3 0. 2
Π αράδεισος 7. 0 2. 25 __ _
Παρακλητική 22. 0 8. 10 — -  - _ _
Πεντηκοστάριο 13. 0 4. 35 13. 0 4. 22 __
Συλλειτουργικό 0. 6 0. 4 0. 6 0. 4 __ _ . -
Σύνοψη 3. 0 1. 05 3. 0 1. 2 1. 02
ΣυντΙπας 1. 0 0. 15 — __ — -  - 0. 14
Ταμείο ’Ο ρθοδοξίας 7. 0 2. 25 — — —— |-------

Τετραβάγγελο 8. 0 3. 0 10. 0 3. 20 2. 32
Τ ριώ διο 24. 0 9. 0 — — — — 8. 16
Φ υλλάδες Μ ωρέως 1. 0 0. 15 — — — — — —
Χ αλιμά 10. 0 3. 30 13. 0 4. 22 3. 32
Χ ρονογράφος άραβικός 8. 0 3. 0 — — — — — —
Χ ρονογράφος Ιστορικός 8. 0 3. 0 8. 0 2. 32 2. 32
Ψ αλτήριο μεγάλο 5. 0 1. 35 5. 0 1. 30 — —
Ψ αλτήριο έξηγητικό 10. 0 3. 30 — — — — — —
Ω ρ ο λ ό γ ιο  μεγάλο 10. 0 3. 30 10. 0 3. 20 — —
Ω ρο λό γ ιο  μικρό 7. 0 2. 25 7. 0 2. 18 — —

Είναι λοιπόν τελικά φτηνό ϊι άκριβό τό βιβλίο γιά έκείνη τήν έποχή;
’Αρχικά, γιά νά γίνει κατανοητή ή πολιτιστική σημασία τών παραπάνω 

άντιπροσωπευτικών τιμών, πρέπει νά γνωρίσουμε τό μεροκάματο τοΰ άγρότη 
καί τοΰ τεχνίτη στις άρχές τοΰ 19ου αΙώνα. Τά τεκμήρια πού έχουμε, 
άνεβάζουν τήν ημερήσια άμοιβή τοΰ πρώτου σέ 20-25 παράδες καί τοΰ δεύ
τερου σέ 30-40 παράδες. Μέ τά χρήματα αΰτά ό άγρότης μποροΰσε ν’ 
άγοράσει στά Γιάννινα 4 κιλά σιτάρι, 2 λίτρες άλεύρι, 300 δράμια βούτυρο, 
320 δρ. λάδι, μισή όκά πρόβειου κρέατος, 250 δρ. ψαριού, μισή όκά τυριού 
καί 350 δράμια μέλι, ένώ ό δεύτερος είχε τή δυνατότητα νά προμηθευτεί 
σχεδόν διπλάσιες ποσότητες τών παραπάνω βασικών καταναλωτικών είδών. 
Εΰκολα λοιπόν προκύπτει τό συμπέρασμα δτι τά περισσότερα βιβλία, άκόμη 
καί τά θεωρούμενα φτηνά, δέν ήταν προσιτά στόν τεχνίτη καί πολύ περισ
σότερο στόν άγρότη.

Τέλος, πρέπει νά προσθέσουμε δτι οί τιμές τών βιβλίων σέ βενετικό νό
μισμα μάς παρέχουν τή δυνατότητα, άφοΰ προηγουμένως τίς συγκρίνουμε μέ 
τις τιμές τών σύγχρονων βιβλιοπωλικών καταλόγων τοΰ Νικ. Γλυκή καί Πά
νου Θεοδοσίου, νά γνωρίσουμε ποιά είδη βιβλίων προμηθεύονταν οί έταΐροι 
άπό τόν πρώτο τυπογράφο καί ποιά άπό τό δεύτερο ή καί άπό τούς δυό 
μαζί.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Τιμές τών βιβλίων σέ βενετικό νόμισμα

α/α Τίτλος

Τιμές άπογραφής 
1809

λίρες σολδία

Β ιβλιοπωλικός τ ι 
μοκατάλογος Ν.

Γλυκή 1805 
λίρες σολδία

Β ιβλιοπω λικός τ ι 
μοκατάλογος Π. 
Θεοδοσίου 1802 
λίρες σολδία

1 Ά γιασματάριο μεγάλο 3. 0 3. 0 3. 0
2 Ά γιασματάριο μικρό 1. 10 1. 10 1. 10
3 Αίσωπος 3. 0 3. 10 3. 0
4 'Αμαρτωλών σωτηρία 7. 0 7. 0 7. 0
5 ’Ανθολόγιο 26. 0 26. 0 16. 0
6
7

’Αποθήκη τώ ν παίδων 
’Απόστολος

16. 0 
7. 0 
6. 10

16. 0 
7. 0 
6. 10 6. 10

8 Βιβλίον... Π ίστις 4. 10 4. 10 —  _
9 Γεωπονικό 3. 0 3. 0 3. 0

10 Γλιτζούνης 3. 0 3. 10 3. 10
11. Γνωμικά φιλοσόφων 1. 10 1. 0 1. 10
12 Γνωμικάν Χρυσολωρά 1. 0 1. 0 1. 0
13 Γραμματική Βησσαρίωνος 3. 0 3. 0 3. 0
14 Γραμματική θ .  Γαζή 3. 0 3. 0 3. 0
15 Γραμματική Κ. Λασκάρεως 4. 10 4. 10 4. 0
16 Διδασκαλία χριστιανική 0. 5 0. 5 0. 4
17 Διδαχές Μηνιάτη 8. 0 10. 0 8. 0
18 Διογένης Λ αέρτιος 10. 0 16. 0 16. 0
19 Έγκυκλοπ... Πατούσα 24. 0 24. 0
20 Ε γχειρ ίδ ιο  'Ιεροθέου 3. 0 —  - -
21 Έ ρβάνης 4. 0 4. 0
22 ΕΙρμολόγιο 3. 0 3. 0 3. 0
23 Ε ορτολόγιο 4. 0 4. 0 4. 0
24 Έ ρω τόκριτος 3. 0 4. 0 3. 0
25 Ευαγγέλιο 26. 0 

24. 0
26. 0 24. 0

26 Ευχολόγιο 18. 0 18. 0 16. 0
27 θησαυρός Δαμασκηνού 8. 0 8. 0 8. 0
28 Ίεροδιακονικό 1. 0
29 'Ιστορία Ά λεξ. τού Μακεδ. 1. 10 1. 10 1. 10
30 Καλοκαιρινή 6. 0 6. 0
31 Κυριακοδρόμιο 6. 0 6. 0 6. 0
32 Λαυσαϊκό 4. 0 4. 10
33 Λειτουργίες είς πετζΐ 3. 10 3. 10 3. 10
34 Λειτουργίες είς καρτόν 2. 0 2. 0 1. 10
35 Λεξικό Ά ν θ ιμ ο υ  Γαζή 3. 0
36 Λεξικό Γεωργίου τετράγλ. 50. 0 80. 0 80 0
37 Μηναία (χρονικά) 156. 0 156. 0 144. 0
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38 Μ αργαρίταν Χρυσοστόμου 8. 0 8. 0 8. 0
39 Νέο Έ κλόγιο 14. 0 14. 0
40 Νέος Θησαυρός 7. 0 7. 0
41 Νέος παράδεισος 8. 0 8. 0 8. 0
42 Ό κτώ ηχος 1. 2 1. 2 1. 2

1. 0 1. 4
43 Π αιδαγω γία 0. 3 0. 3 0. 2
44 Παράδεισος 7. 0 7. 0 7. 0
45 Παρακλητική 22. 0 22. 0 20. 0
46 Πεντηκοστάριο 13. 0 13. 0 12. 0
47 Συλλειτουργικό 0. 6 0. 6 0. 6
48 Σύνοψη 3. 0 3. 0 2. 10
49 Συνταγμάτιο 1. 0 — — 1. 10
50 ΣυντΙπας 1. 0 1. 0 1. 0
51 Ταμεΐον Ό ρθοδοξΙας 7. 0 7. 0 — __
52 Τετραβάγγελα 8. 0 8. 0 7. 0
53 Τριώ διο 24. 0 22. 0 22. 0
54 Φυλλώδες Μ ωρέως 1. 0 1. 0 1. 0
55 Χ αλιμά 13. 0 13. 0 22. 0
56 Χ ρονογράφος άραβικός 8. 0 8. 0 — —
57 Χ ρονογράφος Ιστορικός 8. 0 8. 0 8. 0
58 Ψ αλτήρι μεγάλο 5. 0 5. 0 4. 10
59 Ψ αλτήρι έξηγητικό 10. 0 8. 0 8. 0
60 Ω ρο λό γ ιο  μεγάλο 10. 0 10. 0 10. 0
61 Ω ρο λό γ ιο  μικρό 7. 0 7. 0 6. 10

Ά ν  τώρα έπιχειρήσουμε μιά στατιστική προσέγγιση, θά παρατηρήσουμε 
δτι στίς προτιμήσεις τής έμπορικής συντροφιάς υπερέχει καθαρά ό Νικ. 
Γλυκής καί κυρίως στά άκριβά βιβλία.

Τόσο όμως οί τιμές τών βιβλίων, άνεξάρτητα άν δίνονται σέ λίρες ή 
γρόσια, όσο καί τά είδη τών έντύπων πού διακινούσε ή συντροφία, μάς 
έπιτρέπουν νά καθορίσουμε τή διαστρωμάτωση τού άναγνωστικοΰ τους κοι
νού. Άνταποκρίνονται δηλ. στίς προτιμήσεις καί τής κατώτερης λαϊκής «τά
ξης» καί τής άνώτερης λογίας «τάξης».

Σέ ποιές δμως άγορές γινόταν δυνατή ή προσέγγιση τών βιβλίων άπό τό 
άγοραστικό κοινό;

Σκιαγραφήσαμε βέβαια πιό πάνω τούς μηχανισμούς πού είχαν άναπτύξει 
οί έμπορικοί σύντροφοι γιά τήν εύκολότερη διάθεση καί καλύτερη 
άπορρόφηση τού έμτέορεύματος αύτού. Χρειάζεται δμως νά έπανέλθουμε στό 
ζήτημα, έπειδή θεωρούμε δτι τώρα είναι πιό κατάλληλος ό τόπος καί ό 
χρόνος, γιά νά άπαντήσουμε σέ μερικά προβλήματα καί νά κάνουμε τις 
άναγκαΐες συγκρίσεις άνάμεσα στίς άγορές τών λαϊκών καί έκκλησιαστικών 
βιβλίων τού Που καί 18ου αίώνα μέ τίς άντίστοιχες τών άρχών τού 19ου.

Υπενθυμίζουμε δτι γιά τή συντροφία οί κύριοι χώροι διάθεσης τού βι-
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βλίου ήταν οΐ άγορές των Γιαννίνων και των Σερρών και τά έμπορικά πα
νη γύρ ι τού Περλεπέ και τού Μαύρο νόρους.

Και πρώτα-πρώτα τά Γιάννινα, ένα άπό τά κέντρα τού νεοελληνικού δια
φωτισμού και έδρα τού *Αλή πασά, φημίζονταν γιά την πνευματική, 
έκπαιδευτική, άλλά καί την έμπορική τους κίνηση καί έκείνη τήν έποχή. Έ τσι, 
ήταν πολύ φυσικό, ή πόλη αυτή μέ τά όνομαστά σχολεία της καί τις βι
βλιοθήκες της νά μην παραμένει άπλώς μόνο ένα διαμετακομιστικό κέντρο 
τού βιβλίου, άλλά καί ν ’ άπορροφά σημαντικές ποσότητες1, πέραν άπό τό 
σύστημα τής προεγγραφής συνδρομητών.

Πρώτος ό W. Μ. Leake τό 1805 βεβαίωνε δτι υπήρχε βιβλιοπωλείο στό 
παζάρι των Παννίνων2. Ή  πολύτιμη αύτή πληροφορία, πού δέν ένισχύεται 
άπό άλλες πηγές, δημιουργεί άρκετά έρωτηματικά, άφού ή έμφάνιση βιβλιο
πωλείου στά Γιάννινα σημαίνει ταυτόχρονα καί τήν αυτονόμηση τού βιβλίου 
άπό τό γενικό έμπόριο τής έποχής, γεγονός πού έρχεται σέ άντίθεση μέ τόν, 
γνωστό ώς τότε, παραδοσιακό τρόπο διακίνησης τού βιβλίου στις προβιο
μηχανικές κοινωνίες, μέ τόν όποιο έναρμονίζεται καί ή δική μας έμπορική 
συντροφιά.

Πριν, δμως, δώσουμε βάση στή μαρτυρία τού, κατά γενική όμολογία, άξιά- 
πιστου "Αγγλου περιηγητή κρίνουμε σκόπιμο νά έξετάσουμε πρώτα τά δια
θέσιμα συμπληρωματικά στοιχεία.

Λίγα χρόνια άργότερα (1812—1813) ένας άλλος "Αγγλος περιηγητής, ό 
Henry Holland, άνέφερε δτι: «At the dogana of Alta, I have seen numerous 
packages of books on their way to Ioannina, and in the city itself these are 
several shops, which have long been known for their extensive dealings in this 
branch of business»3. Είναι φανερό δτι ό Holland, παρότι πλουτίζει τις γνώσεις 
μας σχετικά μέ τή διακίνηση τού βιβλίου στά Γιάννινα, καθώς άναφέρει δτι 
υπάρχουν άρκετά κέντρα διάθεσης βιβλίου στήν τοπική άγορά, δέν ένισχύει, 
κατά τή γνώμη μας, τήν πληροφορία τού Leake, άφού άποφεύγει νά κατο
νομάσει τά καταστήματα αυτά ώς βιβλιοπωλεία.

Πιό σαφής είναι ό Th. Hughes, πού έπισκέφθηκε τά Γιάννενα γιά πρώτη 
φορά τό 1814 καί άναφέρει κατηγορηματικά δτι «for neither a printing pres

1. Χαρακτηριστικό είναι τό άπόσπασμα πού δανειζόμαστε άπό τό  Εργο τοϋ "Αγγλου περιη
γητή Henry Holland, Travels Ιο the Ionian Isles, Albania, Thessaly, M acedonia etc. during the years 
1812 and 1813, τ. 1, ίκδ. 1η, London 1815, σ. 151. «The extensive traffic of the Greeks of Ioannina 
Is further a means of rendering this city a sort of mart for books, which are brought hither from 
the continent when printed, and from this point diffused over other parts of Greece...». Βλ. τώ ρα 
καί σέ έλλην. μετάφραση, Τ αξίδια  στά  ’Ιόντα νησιά, "Ήπειρο, ’Α λβανία  (1812-1813) σέ Εκδόσεις 
άφών Τολίδη, Ά θηνα  1989, σ. 189.

2. Βλ. W. Μ. Leake, Travels in Northern Greece, x. 1, London 1835 (άνατύπωση: Adolf M. 
Hakkert, Amsterdam 1967), σ. 403. Πρβλ. καί Πατρινέλη, Τ ό έλληνικό  βιβλίο, σ. 50.

3. Βλ. Holland, <5.π., σ. 151.



162 Γ. ΠαπαγεωργΙου

nor a bookseller's shop is to be found in this capital»1. 'Αντίθετα, σύμφωνα 
πάντα μέ τό Hughes, μπορούσε νά συναντήσει χάνεις βιβλία σέ καταστήματα 
«of different trades». Και σέ έπιβεβαίωση τής άποψης αυτής άναφέρει ένα 
προσωπικό παράδειγμα, δταν άγόρασε «a Romaic translation of the Persian 
Tales», πού είδε στό παράθυρο ένός «tobacconist»1. Υπενθυμίζουμε δτι δ 
Hughes βρίσκεται στα Γιάννινα πέντε έτη μετά τη διάλχοη τής έμπορικής συ- 
ντροφίας.

'Επίσης στόν κατάλογο πού διασώζει τά 1014 γιαννιώτικα έργαστήρια, 
σχή β ' δεκαετία τού 19ου αΐ., δέν περιλαμβάνεται κανένα βιβλιοπωλείο’.

Παρατηρούμε λοιπόν, δτι καμιά άπό τίς προηγούμενες μαρη»ρίες δέν συ
νεπικουρεί τήν άποψη τού Leake, άλλά άντίθετα, άλλη περισσότερο άλλη λι
γότερο. τήν άπορρίπτουν.

'Αλλά καί ή Ιδια ή μαρτυρία τού Leake στό σημείο πού παρατίθεται 
ύποβαθμίζει. κατά τή γνώμη μας. ώς ένα βαθμό, τήν παρουσία δργανωμένου 
βιβλιοπωλείου στά Γιάννινα. Πιό συγκεκριμμένα, ό Άγγλος περιηγητής δέν 
άναφέρει. δπως θά περίμενε κανείς, τήν ύπαρξη τού βιβλιοπωλείου στόν 
οίκεΐο τόπο. δηλ. ούτε στήν παράγραφο πού περιγράφει τό γιαννιώτικο πα
ζάρι. ούτε στό κείμενο πού μιλάει γιά τά δύο σχολεία καί τις βιβλιοθήκες 
τής πόλης. 'Αντίθετα ή μαρτυρία του βρίσκεται στό μέρος πού διηγείται τό 
γνωστό περιστατικό τής κυρα-Φροσύνης, δπου παρενθετικά άναφέρεται στήν 
πολιτισμική ύπεροχή τών Ίωαννίνων άπό τά υπόλοιπα τμήματα τής Ελλάδας.

Γιά τό δεύτερο κέντρο διακίνησης τού βιβλίου, τίς Σέρρες, πιστεύουμε δτι 
ή έμπορική συντροφιά έκανε μιά άριστη έπιλογή. έπειδή ή πόλη αυτή, συγ
κοινωνιακός καί έμπορικός κόμβος έκείνη τήν έποχή. διακρίνεται γιά τόν 
έμπορικό της πλούτο καί τίς πνευματικές δραστηριότητες τών κατοίκων της.

Τέλος, τά έμπορικά πανηγύρια συνιστούσαν τή γνωστή, παραδοσιακή, 
άλλά σίγοχ>ρη περιοδική άγορά τών βιβλίων. Μέ τήν εύκαιρία αύτή πρέπει 
νά τονίσουμε, δτι άπό τό τμήμα τού δικτύου αυτού άπουσιάζουν οΐ 
έμποροπανηγύ*ρεις. πού συγκροτούνταν στή Λαμία, στό Μοσχολού>ρι καί στήν 
Ελασσόνα. δχι βέβαια άπό άδυναμία έκπροσώπησης τής έμπορικής συντρο
φιάς, άλλά γιατί τά παραπάνω έμπορικά πανηγύρια βρίσκονταν ήδη σέ πα
ρακμή.

’Αντίθετα τά πανηγύρια τού Περλεπέ καί τού Μαυρονύρους. παρότι κι 
αυτά έχουν χάσει άρκετά άπό τήν παλαιά τους αίγλη, έντούτοις έξακολουθούν 
νά διατηρούν άκόμη τή βαλκανική τοι*ς διάσταση.

Γιά τήν μετέπειτα τύ>χη τής έμπορικής έταιρείας δέν γνωρίζουμε τίποτε. 
Τό πιό πιθανό είναι δτι, μετά τήν άναχώρηση τού Άσημάκη Κροκίδα γιά

1. Th. Hughes. Travels In Sicily, G reece ta d  Albania. Loudon 1820, τ. B \  σ. 76.
2. Ό .π  . ο. 76.
3. ΑΣΙ. φ. Π ολιτεία Ίω α νν ίνω ν - Φόροι. Έ σνάφια, Λάοοα.
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την Κωνσταντινούπολη, ή πρόσκαιρη έμπορική συντροφία νά διαλύθηκε. 
^Αλλωστε ό άπολογισμός στόν όποιο προχωρούν οΐ έταΐροι τόν 'Οκτώβριο 
τού 1809 ύπαινίσσεται καθαρά καί τη λύση τής έμπορικής συντροφιάς.

Έτσι, μπορούμε νά τοποθετήσουμε τό terminus ante quem τής συντροφιάς 
τό 1810, άν υπολογίσουμε δτι στις περιπτώσεις αύτές μεσολαβεί ένα Ικανό 
χρονικό διάστημα μέχρι νά γίνουν τά «έξωφλιστικά» καί λυτικά συντροφικά 
γράμματα, μέ τά όποια άκυρωνόταν κάθε προηγούμενη διαφορά ή ληψοδοσία 
τής έμπορικής συντροφιάς.

Άνακεφαλαιώνοντας μπορούμε νά καταλήξουμε στις άκόλουθες διαπι
στώσεις.

α) Τό βιβλίο, άκόμη καί στις άρχές τού 19ου αΙώνα, έξακολουθεΐ νά συ- 
μπεριλαμβάνεται στις πραγματείες τού γενικού έμπορίου.

β) Ή  διακίνησή του πραγματοποιείται στά πλαίσια των δραστηριοτήτων 
τών έμπορικων έταιρειών πού έπιδίδονται στό έμπόριο, έχοντας την έδρα 
τους σ’ ένα μεγάλο καί ζωτικό κέντρο τής όθωμανικής αυτοκρατορίας. Γιά 
τό σκοπό αύτό μάλιστα οί σύντροφοι, πού μετέχουν στά κέρδη ή τις ζημίες, 
άνάλογα μέ τό κεφάλαιο πού έχουν έπενδύσει, διασκορπίζονται στις έμπο- 
ρικές άγορές, διαρκείς καί περιοδικές, τής Τουρκίας ή τής Εύρώπης, γιά νά 
διευθύνουν προσωπικά την πορεία τών έπιχειρήσεων.

γ)Τά διακινούμενα βιβλία άπό την έμπορική συντροφία δέν διαφέρουν 
σχεδόν καθόλου άπό έκεΐνα πού παραγγέλουν στη Βενετία έμποροι, όχι μόνο 
άπό τά Γιάννινα, άλλά καί άπό άλλες έλληνικές περιοχές, σέ προηγούμενες 
έποχές.

δ) Μέ βάση τά παραπάνω, φαίνεται καθαρά δτι τό μεγαλύτερο μέρος τής 
έλληνικής βιβλιοπαραγωγής, άκόμη κι αυτή την έποχή, προσδιορίζεται άπό 
την Εκκλησία, πού ήταν καί βασικός έκφραστής τής κυρίαρχης Ιδεολογίας.

ε) Τά προσφερόμενα βιβλία, μετά τις αισθητές άνατιμήσεις τους άπό τούς 
τυπογράφους καί έκδότες τής Βενετίας, δέν είναι προσιτά στό ευρύτερο άνα- 
γνωστικό κοινό, παρότι την ίδια περίοδο παρατηρεΐται μιά υποτίμηση τής 

. βενετικής λίρας πρός τό τουρκικό γρόσι.



R E S U M E

UNE COM PAGNIE COM MERCIALE λ  JANNINA AU DEBUT DU X IX e SlfeCLE 
ET LES TEMOIGNAGES DE LA DIFFUSION DU LIVRE GREC 

A LA LUMlERE D ' UN LIVRE DE COMPTES

par
Georges Papageorgiou

La prdsente dtude constitue une contribution a la connaissance de la 
divulgation et de la diffusion du livre grec durant la pdriode de domination 
turque et repose sur le livre de comptes d’un ndgociant dpirote, Assimakis 
Krokidas, ddposd aux archives gdndrales d’ Etat.

Π s’agit du bilan d’une compagnie commerciale qui exerga dans les anndes 
1805-1809 et dont les membres assodds dtaient: Assimakis Krokidas, Nicolas 
Theocharis, Alexandre Beliaroutis et Thdodore Dimitriou.

La recherche comparative des documents peut conduire aux constatations 
suivantes:

a) Les associds ci-dessus nommds se procurent les livres ainsi que d’autres 
marchandises par leurs facteurs qui se trouvent a Venise. Parmi ces livres, un 
bon nombre d’entre eux est destind aux marchds locaux de Jannina et de Sends, 
alors que d’autres sont promus lors des foires de Mavronoros et de Perldpd.

b) Parmi les livres diffusds par la compagnie commerciale, on peut dtablir 
des pourcentages suivant les categories: 1) Livres liturgiques - eccldsiastiques 
22,10%. 2) Moraux- d’ ddification 12,30%. 3) Littdrature profane-dducation 3,18%.
4) Scolaires-d’enseignement 61,80% et 5) d’usage pratique 0,62%.

c) Les livres que diffuse la compagnie commerciale au ddbut du XIXe sidcle 
sont presque les mdmes que ceux rencontrds dans les commandes grecques du 
XVIIe et XVIIIe sidcles.

d) La plus grande partie de la production de livres grecs au ddbut du XIXe 
sidcle est ddterminde par l’Eglise qui constituait la principale expression de 
1’iddologie dominante et

e) les livres proposds ne sont pas accessibles a un public de lecteurs dlargi.
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