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Ο ΚΟΖΑΝΓΓΗΣ ΛΟΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΔΗΣ*

Στόν κύκλο των Ελλήνων λογίων έμπορων πού έγκαινιάζουν, στις 
άρχές τού 19ου αιώνα, τίς έμπορικές, συγγραφικές καί εκδοτικές τους 
δραστηριότητες, σέ ευρωπαϊκές χώρες, άνήκει άναμφισβήτητα καί ό Κο- 
ζανίτης Γεώργιος Ρουσιάδης.

Πολύτιμα στοιχεία γιά τό έκδοτικό κυρίως έργο, άλλά καί γιά την έμ- 
πορική εξέλιξη τού Ρουσιάδη συναντά κανείς στά προεπαναστατικά πε
ριοδικά Έρμης ό Λόγιος. Καλλιόπη, Ελληνικός Τηλέγραφος καί Φιλολο

γικός Τηλέγραφος.
Τόσο όμως οί μαρτυρίες αυτές όσο καί οί πληροφορίες πού διαθέ

τουμε άπό τούς Κ. Γουναρόπουλο1, Παν. Λιούφη2 καί Νικ. Δελιαλή3 δέν 
έπαρκοϋν γιά νά σχηματίσει κανείς μιά όλοκληρωμένη εΙκόνα γιά τη ζωή 
καί τό έργο τού Ρουσιάδη.

Ώ ς §να βαθμό, αρκετά ικανοποιητικό, πολυποίκιλες καί ένδιαφέρου- 
σες ειδήσεις γιά τίς δραστηριότητες τού Ρουσιάδη, πριν καί μετά τήν επα
νάσταση τού 1821, μάς προσφέρει τό άρχεΐο τού Ήπειρώτη μεγαλέμπο- 
ρου Μιχ. Βασιλείου πού έναπόκειται στά Γενικά 'Αρχεία τού Κράτους4. 
Στό άρχεΐο αυτό, άνάμεσα στά άλλα, περιλαμβάνονται καί μερικές έπι-

* Ό  πυρήνας τής μελέτης αυτής άποτέλεσε τό θέμα τής άνακοίνωσής μας στό A ' Συ
νέδριο γιά τήν 'Ιστορία καί τόν πολιτισμό τής Κοζάνης καί τής περιοχής της πού πραγ
ματοποιήθηκε στήν Κοζάνη στίς 24-26 Σεπτεμβρίου 1993 άπό τό Δήμο Κοζανιτών.

1. Κ. Γουναρόπουλος. «Κοζανικά». Πανδώρα, ΚΒ ' .  άρ. 528. (15 Μαρτίου 1872), σ. 
559-561.

2. Παν. Λιούφης, Ιστορία τής Κοζάνης, έν Άθήναις 1924. σ. 218-222.
3. Νικ.. Π. Δελιαλής, 'Αναμνηστική εικονογραφημένη έκδοσις Παύλου Χαρίση μετά 

ιστορικών σημειώσεων περί τών έν Ούγγαρίρ καί Αύστρίμ έλληνικών κοινοτήτων, Τόμος 
Πρώτος, Κοζάνη 1935, σ. 59-65.

4. Τό άρχεΐο τού Μιχ. Βασιλείου περιλαμβάνει κώδικες καί λυτά έγγραφα καί προέρ
χεται άπό τή συλλογή τού Γιάννη Βλαχογιάννη.



στολές πού άπηύθυνε ό Κοζανίτης λόγιος έμπορος πρός τόν Βασιλείου, 
στό διάστημα 1824-1828'.

Ή  άλληλογραφία αυτή πού άναφέρεται καί σε γεγονότα τής προγενέ
στερης δεκαετίας μάς έδωσε τό ερέθισμα, άλλά καί τή δυνατότητα, σέ συν
δυασμό μέ άλλες πηγές, νά προχωρήσουμε σέ μιά συστηματικότερη προ
σέγγιση τοϋ θέματος καί νά φωτίσουμε μερικές, ώς τώρα άγνωστες, πτυ
χές του.

Σύμφοινα μέ τίς σχετικές πηγές ό Γ. Ρουσιάδης γεννήθηκε στήν Κο
ζάνη στίς 16 ’Απριλίου 1783, ημέρα Κυριακή, πού εκείνη τή χρονιά συ
νέπιπτε μέ τήν Κυριακή τοΰ Πάσχα1 2. Ά ν  όμως γιά τήν ημερομηνία τής 
γέννησής του όλες οί μαρτυρίες συμπίπτουν δέν συμβαίνει τό ίδιο γιά 
τόν τόπο καί τόν χρόνο τών σπουδών του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα μέ τόν πρώτο βιογράφο τοΰ Ρουσιάδη τόν Κ. 
Γουναρόπουλο, άλλά καί τόν Παν. Λιούφη πού φαίνεται ότι τόν άκο- 
λουθεΐ πιστά, ό πατέρας του Ρούσης Κοντορούσης, όνομαστός γιά τήν 
παιδεία του καί τήν πολιτική ισχύ3, τόν έστειλε, σέ ηλικία 8 χρονών, νά 
παρακολουθήσει μαθήματα στό σχολείο πού πρόσφατα είχε Ιδρυθεί μετά 
τή σημαντική χρηματική δωρεά τοΰ Κοζανίτη έμπόρου Δημητρίου Πα- 
γούνη4 καί στό όποιο σχολαρχοΰσε τότε ό Άμφιλόχιος Παρασκευάς5. Εκεί 
διδάχτηκε τά «Γραμματικά» ά>ς τό 1797, οπότε ή χρεοκοπία τής Βενετίας 
στέρησε τούς Κοζανίτες άπό τά διαθέσιμα κεφάλαια6, μέ άποτέλεσμα τό 
σχολείο νά είναι «πάντοτε άκατάστατον».
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1. ΟΙ έπιστολές αυτές βρίσκονται στους ΰπ' άριθ. 197, 198 καί 199 φακέλους.
2. Σύμφωνα μέ τόν Νικ. Δελιαλή. Κατάλογος ’Εντύπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κο

ζάνης, A (1494-1832), Θεσσαλονίκη 1948, σ. 195. άρ. 745. ό Γ. Ρουσιάδης βαπτίσθηκε 
στίς 21 ’Απριλίου τοϋ 1783.

3. Γιά τόν Ροΰση Κοντορούση βλ. Λιούφη. δ.π„ ο. 61-62, 69-70 καί 288-289.
4. Τό σ/ετικό άπόσπασμα τής διαθήκης του παραθέτει ό Λιούφης. δ.η., σ. 193-194.
5. Γιά τή ζωή καί τό έργο τοϋ Άμφιλόχιου Παρασκευά βλ. Λιούφη. <5.π.. σ. 195-201. 

Πρβλ. καί ’Αναστάσιος X. Μέγας-Ν.Π. Δελιαλής «Άμφιλόχιος Παρασκευάς», Μακεδονι
κά 50  961-63). σ. 415-437. Πολύ χρήσιμα καί τά όσα μάς δίνει ό Άλέξης Πολίτης στή με
λέτη του «Ή βιβλιοθήκη τοΰ Άμφιλόχιου Παρασκευά. Προσπάθειες γιά μιά τυπολογία 
τών βιβλιοθηκών». Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας «Ή πειρος. Κοινωνία-ΟΙκο- 
νομία 15ος-20ός αΐ» . Γιάννινα 1987. σ. 347-356. Ά πό τά στοιχεία τής παραπάνω μελέτης 
παρουσιάζει Ιδιαίτερο ένδιαφέρον ή πληροφορία δτι σέ κάποιο βιβλίο τοϋ Άμφιλόχιου 
Παρασκευά συναντοΰμε καί ένα δεύτερο κτητορικό τοϋ Ρούση Κοντορούση, πράγμα, κα
τά τή γνώμη μας. πού φανερώνει τίς στενές προσωπικές σχέσεις τών δύο άνδρών.

6. Ό π ω ς είναι γνωστό, άμέσως μετά τήν κατάληψη τής Βενετίας άπό τούς Γάλλους, 
τό 1798, διακόπηκαν δλες οί χρηματοδοτήσεις άπό τίς δωρεές τών Ελλήνων ευεργετών 
πρός τά σχολεία τής πατρίδας τους. Έ τσι, έκτός άπό τό σχολείο αύτό τής Κοζάνης, χα-
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"Ετσι, την ίδια χρονιά, μετά καί την άποχώρηση τοΰ Άμφιλόχιου, ό 
Ρουσιάδης άναγκάζεται νά μεταβεΐ, γιά τελειοποίηση των σπουδών του, 
στην «Τρίκκη» τής Θεσσαλίας, δπου δίδασκε τότε ό Στέφανος Σταμκίδης. 
Μετά άπό τριετή άκρόαση των μαθημάτων πού παρέδιδε ό φημισμένος 
αύτός δάσκαλος όλοκληρώνει τόν άπαιτούμενο γιά την εποχή κύκλο 
σπουδών καί επανέρχεται στην ιδιαίτερη του πατρίδα'.

Π ιό όλοκληρωμένη όμως εικόνα γιά τίς σπουδές τού Ρουσιάδη π ι
στεύω ότι μάς δίνουν οί πληροφορίες πού προέρχονται άπό ένα άρθρο 
τοΰ Νικολάου Σκούφου φιλοξενημένο στόν Φιλολογικό Τηλέγραφο τοΰ 
1817. Στό άρθρο αυτό, πού άποτελει μιά πρώιμη, θά λέγαμε, βιβλιοκρι
σία τής μετάφρασης τής Τλιάδας τοΰ Όμηρου άπό τον Κοζανίτη λόγιο, 
ό Σκούφος παραθέτει καί ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα τοΰ μετα
φραστή, όπου, άνάμεσα στά άλλα, άναφέρεται καί στίς σπουδές του2.

Νά πώς μάς τίς περιγράφει: «Σπουδάσας πρότερον την άρχαίαν Ελλη
νικήν γλώσσαν εις τά σχολεία τής πατρίδος του μέ όσους καρπούς αί 
πρό χρόνων μέθοδοι καί συστάσεις τών Ελληνικών σχολείων έδιδον εις 
τήν Ελλάδα, ύπήγεν εις τήν Καστοριάν, όπου ήκουσε τήν Ποιητικήν, Λο- 

, γικήν καί 'Ρητορικήν υπό τών μακαριτών διδασκάλων Οικονόμου καί τοΰ 
μετ' αυτόν σχολαρχήσαντος Θεοφίλου Ίερέως. Τήν αυτήν σειράν τών μα
θημάτων μετά τινων άλλων ήκουσεν έτι καί εν Τρίκκη τής Θεσσαλίας ύπό 
τοΰ εκ Κοζάνης τότε σχολαρχοΰντος Στεφάνου Κωνσταντίνου».

Τό άπόσπασμα αυτό πιστεύουμε ότι βρίσκεται πιό κοντά στήν άλή- 
θεια, επειδή ό Σκούφος, ώς φίλος καί σύγχρονος τοΰ Γ. Ρουσιάδη, γνω
ρίζει πολύ καλύτερα πρόσωπα καί πράγματα τής εποχής άπ’ ό,τι οί με
ταγενέστεροι βιογράφοι τοΰ Κοζανίτη λογίου.

Ό πως άναφέραμε καί πιό πάνω μετά τίς σπουδές του έπέστρεψε στήν 
Κοζάνη, όπου τόν περίμενε όμως μιά πολύ οδυνηρή έκπληξη. Ό  βοεβό- 
δας τής Κοζάνης ενημέρωσε τόν πατέρα του, μέ τόν όποιο διατηρούσε 
στενές φιλικές σχέσεις, ότι ό Άλή πασάς είχε πληροφορηθεΐ, άγνωστο 
άπό πού, γιά τήν εξαιρετική ομορφιά τοΰ γιοΰ του καί σκόπευε νά τόν 
οδηγήσει στό σαράι του στά Γιάννενα ώς άκόλουθό του (ϊτς-όγλάν)3.

ρακτηριστική είναι έπίσης καί ή περίπτωση τής Μαρουτσαίας Σχολής τών Ίωαννίνων.
1. Βλ. Κ. Γουναρόπουλος. δ.κ.. σ. 559. Πρβλ. καί Λιούφης, ό.π., σ. 218.
2. Φιλολογικός Τηλέγραφος. (στό εξής Φ.Γ.), 19 Αύγουστου 1817, σ. 181.
3. Λιούφης, δ.π., σ. 218. ’Ανάλογες περιπτιύσεις, όπου ό Άλή πασάς έπεδίωξε, χωρίς 

όμως έπιτυχία, νά οδηγήσει στό χαρέμι του παιδιά πλούσιων Γιαννιωτών έμπόρων είναι: 
τού ’Αθανασίου Τσακάλωφ, μετέπειτα Ιδρυτοΰ τής Φιλικής Εταιρείας καί τοΰ Νικολάου 
Δ. 'Αθανασίου, γιοΰ τοΰ μεγαλέμπορου καί προεστοΰ, γιά ένα διάστημα, Δημητρίου Άθα-
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Έτσι, ή οίκογένειά του άναγκάζεται νά τόν φυγαδεύσει στίς 27 Ια 
νουάριου 1802 γιά τήν Πέστα, δπως προκύπτει από σχετική ενθύμηση πού 
καταχωρεί ό πατέρας του σε ένα έκκλησιαστικό έντυπο:' «κατά τό αωβ ον 
έτος έν μηνί ’Ιανουάριου κζ ' ημέρα δευτέρα έμίσευσεν διά Πέσταν τής 
Ούγγαρίας ό τρι(σ)πόθητός μοι υιός Γεώργιος δι’ έξάσκησιν πραγματεί
ας καί γλωσσών κατευθύνσει Κυρίου καί διά πρεσβειών τής Δεσποίνης 
καί τού τής πατρίδος εφόρου αγίου Νικολάου, τά διαβήματά του εις όδόν 
ειρήνης χαριζόμεθα αύτώ τό θειον έτη μαθουσάλια καί τά αβραμάϊα Ίσα- 
άκια και ιακώβια αγαθά άμήν»2.

Ή  επιλογή τής ουγγρικής αυτής πόλης δέν είναι τυχαία, αλλά σχετί
ζεται άμεσα μέ τό γεγονός ότι εκείνη τήν εποχή μπορεί νά διακρίνει κα
νείς εκεί τήν έντονη παρουσία εμπόρων πού κατάγονται, τόσο από τήν 
περιοχή τής Δ. Μακεδονίας, όσο καί από τήν Κοζάνη ειδικότερα.

Λίγο καιρό μετά τήν άφιξή του στήν Πέστα ό Ρουσιάδης, 19 χρόνων 
τότε, εγκαινιάζει τίς εμπορικές του δραστηριότητες. Όμως ή έλλειψη τής 
κατάλληλης εμπορικής προπαιδείας γρήγορα οδήγησε τό νεαρό Κοζανίτη 
σέ χρεοκοπία καί παντελή «γύμνωση τής μικρός του περιουσίας»3.

Μέ τά δεδομένα αύτά ό Ρουσιάδης αναγκάζεται νά έγκαταλείψει τήν 
Πέστα καί νά δοκιμάσει τήν τύχη του ως εμπορικός γραμματέας στή Βιέν
νη. Λίγο αργότερα στά 1806 τόν συναντούμε στό «έμπορικότατον Τριέ- 
στιον» πάλι ώς γραμματικό καί καταστιχάρη4. Μετά από τετραετή πα
ραμονή στή σπουδαία αύτή πόλη-λιμάνι τής Δ. ’Ιταλίας επιστρέφει στίς 
αρχές τού 1810 ξανά στή Βιέννη5 καί έπαγγέλλεται τόν εμπορικό μεσίτη.

Στίς 20 ’Οκτωβρίου τού ίδιου έτους νυμφεύεται τήν "Αννα ή Νίνα δ ’ 
Ίσράϊλτζα, κόρη τού θαλαμηπόλου τού αύτοκράτορα Φραγκίσκου τού

νασίου. Γιά τό δεύτερο επεισόδιο βλ. Γεώργιος Σιορόκας. «Στά Γιάννινα τού Άλή Πασά: 
Μιά πράξη άπόγνωσης καί άντίστασης (;). ’Αναφορά στίς κοινωνικές Ισορροπίες». 'Ηπει
ρωτικό Ημερολόγιο. 11(1989). σ. 76-84.

1. Πρόκειται γιά τό βιβλίο. Έξήγησις τών έπιστολών τοϋ Ά γιον  Παύλου τού Θεοφυ- 
λάκτου άρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, μέ τοποχρονολογία έκδοσης: Λονδίνον 1636.

2. Σύμφωνα μέ τόν Λιούφη, δ.π.. σ. 218. ό Γ. Ρουσιάδης. μόλις έφθασε στή Νύσση τής 
Σερβίας, άναγκάστηκε, έξαιτίας τής στάσης τών Σέρβων έναντίον τών Τούρκων, νά επι
στρέφει στήν Κοζάνη, όπου παρέμεινε κρυμένος γιά ένα χρονικό διάστημα καί στή συνέ
χεια «άπήλθε πάλιν είς Ουγγαρίαν δ ι’ άλλης δδοϋ».

3. Φ.Τ.. 19 Αΰγούστου 1817, σ. 181-182.
4 . Ό .π.. σ. 182.
5. Τόσο ό Γουναρόπουλος. δ.π., σ. 559, δσο καί ό Λιούφης. δ.π., σ. 218 ύποστηρίζουν 

δτι δ Γ. Ρουσιάδης στό ένδιάμεσο διάστημα έπισκέφθηκε τό Βουκουρέστι, δπου καί έμα-
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A ' Ό  γάμος αυτός τοΰ δίνει τή δυνατότητα νά μετατρέψει ένα μεγάλο 
μέρος άπό τά σημαντικά προικώα χρηματικά ποσά τής συζύγου του σέ 
εμπορικό κεφάλαιο καί νά άσχοληθεΐ μέ τό εμπόριο.

"Ομως καί πάλι, παρότι διαθέτει πιά μεγάλη εμπειρία γύρω άπό τό 
εμπορικό σύστημα τής εποχής, «νέαι τής τύχης καταδρομαί» τόν όδηγοΰν 
σέ χρεοκοπία καί τόν βυθίζουν στόν «βόρβορον τής δυστυχίας», άφοΰ oi 
δανειστές του καταφεύγουν στό εμπορικό κριτήριο τής Βιέννης τό όποιο 
τούς δικαιώνει καί συνάμα καθορίζει καί τά άνάλογα, σ’ αυτές τίς πε
ριπτώσεις, ποσά πού πρέπει νά καταβάλει ό Ρουσιάδης στούς «κρεδιτό- 
ρους» του2. Σ ’ αυτά, όπως είναι φυσικό, δέν μπορεί νά άνταποκριθεΐ μέ 
άποτέλεσμα νά όδηγηθεΐ στη φυλακή, όπου καί παραμένει γιά ενα όλό- 
κληρο σχεδόν χρόνο (1816) «ταλαιπωρούμενος καί αυτού τοΰ έπιουσίου 
άρτου υστερούμενος»3.

Παρ’ όλη δμως τήν άξιοθρήνητη κατάσταση στήν όποια βρίσκεται ό 
Ρουσιάδης, σ’ όλο αύτό τό διάστημα, εκμεταλλεύεται τίς «πνευματικές 
του αποσκευές» καί προχωρεί στήν παράφραση τής Ίλιάδας τοΰ Όμήρου 
εγκαινιάζοντας έτσι τό συγγραφικό του έργο στό όποιο θά άναφερθοΰμε, 
πιό διεξοδικά, παρακάτω.

Μετά τήν άποφυλάκισή του, γιά ν ’ άνταπεξέλθει στή δεινότατη οικο
νομική θέση στήν όποια έχει περιέλθει, άναγκάζεται νά παραδίδει μαθή
ματα τής άρχαίας ελληνικής γλώσσας σέ παιδιά ευκατάστατων Ελλήνων 
εμπόρων πού διατηρούν εμπορικούς οίκους στή Βιέννη4. Μάλιστα, μερι
κές φορές, ή αμοιβή του δέν είναι χρηματική αλλά σέ είδος. Γιά παρά
δειγμα άπό τήν έξάμηνη διδασκαλία τής ελληνικής γλώσσας στό γιό τοΰ 
άργυροκαστρίτη μεγαλέμπορου Σπυρίδωνος Τζέλλιου, ό όποιος άργότε- 
ρα ήταν καί ό βασικός χρηματοδότης τής έκδοσης τοΰ πρώτου τόμου τής

θε τή γαλλική γλώσσα. Ή  πληροφορία αυτή όέν έπιβεβαιώνεται άπό άλλες πηγές καί έτσι 
δέν είμαστε σέ θέση νά έλέγξουμε τήν άξιοπιστία της.

1. Βλ. Γουναρόπουλος, δ.π., σ. 559-560. Πρβλ. καί Λιούφης. δ.π., σ. 219.
2. Σέ έπιστολή του πρός τόν Μιχ. Βασιλείου, μέ ημερομηνία 10 Μαρτίου 1825, ό Ρου

σιάδης έγραφε, άνάμεσα στά άλλα καί τά έξης: ή δυστυχία μου είναι πασίδηλος[...] δυνα
τοί νά παραβληθή ή έδική μου δυστυχεστάτη καί δ ι ' έμέ όλεθριοτάτη χρεωκοπία(...] τά λε
ξικά έπωλήθησαν όμοϋ μέ τά λοιπά πράγματά μου άπό τόν οίκοκύριον τής κατοικίας μου. 
ΓΑΚ, Άρχεΐον Μιχ. Βασιλείου, φ. 198. άρ. έγγρ. 27.

3. Φ.Τ., 19 Αύγουστου 1817, σ. 182.- Γουναρόπουλος, δ.π., σ. 560.- Λιούφης, δ.π.. σ. 
219.

4. Ό .π.
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Ίλιάδας, ό Ρουσιάδης άπεκόμισε εξ πήχες ύφασμα καζμίριΛ
Γιά έξι συνεχή χρόνια (1817-1822) ό Ρουσιάδης εξακολουθεί νά προ

σφέρει τις υπηρεσίες τοΰ οικοδιδασκάλου χωρίς δμως νά παραλείπει καί 
τίς συγγραφικές του δραστηριότητες κατά τίς νυκτερινές ώρες.

Στά 1822 γνωρίζεται μέ τόν μεγαλοπραγματευτή Στάϊκο Καλογιάνου 
ό όποιος καί τοΰ ζητά νά άναλάβει την ξεκαθάρισιν τών καταπεπλεγμέ- 
νων λογαριασμών πού είχε μέ έναν παλιό σύντροφό του έμπορο, όνο- 
μαζόμενο Παμφύλη, καί τόν όποιο γιά 12 έτη έδίωκε άνωφελώς1. Ή  πλου
σιοπάροχη άμοιβή πού τοΰ ύποσχέθηκε ό Στάϊκος, στην περίπτωση πού 
τό εγχείρημα αύτό θά είχε αίσιο τέλος, άπομάκρυναν καί τούς τελευταί
ους δισταγμούς τοΰ Ρουσιάδη. Έτσι, εγκαταλείπει τούς μαθητές του καί 
Αναλαμβάνει την υπόθεση την όποια, μετά άπό εννέα μήνες, διεκπεραιώ- 
νει μέ επιτυχία, μέ Αποτέλεσμα νΑ είσπρΑξει ό έργοδότης του, μετά τόν 
συμβιβασμό πού ζήτησε ό πρώην εταίρος του, πενήντα χιλιάδες φιορί
νια1 2 3.

’Αμέσως μετά ό Στάϊκος, προφανώς εντυπωσιασμένος Από τίς Ικανό
τητες τοΰ Ρουσιάδη, τοΰ ζήτησε· νά μεταβοΰν στό Έσσεν καί τό Ζέμουν4 
γιά νά τόν βοηθήσει νά είσπράξει χρηματικά ποσά πού διεκδικοΰσε Από 
διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές, σύμφωνα μέ τά σχετικά καταμαρτυ- 
ρικά (προτέστα)5.

Πραγματικά ό Ρουσιάδης Ακολούθησε τόν Στάϊκο καί κατόρθωσε, όχι 
μέ λίγους κόπους, νά εισρεύσουν καί πάλι στό ταμείο τοΰ τελευταίου 
20.000 μετρητά.

Μετά τήν ξεκαθάριση καί αυτών τών υποθέσεων επέστρεψαν στή Βιέν
νη, όπου ό Στάϊκος έπεισε τόν Ρουσιάδη νά μετοικήσει στήν Πέστα επ' 
έλπίδι κρείττονος βίου, όπως χαρακτηριστικά Αναφέρει ό Κοζανίτης λό
γιος σέ μιά επιστολή του πρός τόν Μιχ. Βασιλείου6. Πρίν Αναχωρήσει

1. Βλ. επιστολή Γ. Ρουσιάδη άπό Πέστα πρός Μιχ. Βασιλείου στή Βιέννη, μέ ημερο
μηνία 10 Μαρτίου 1825, ΓΑΚ. Άρχεΐον Μιχ. Βασιλείου, φ. 198. άρ. έγγρ. 27.

2. Βλ. επιστολή Γ. Ρουσιάδη άπό Πέστα πρός Μιχ. Βασιλείου στήν Τεργέστη, μέ ήμε- 
ρομηνία 24 Φεβρουάριου 1828. ΓΑΚ. Άρχεΐον Μιχ. Βασιλείου, φ. 199, άρ. έγγρ. 88.

3.  Ό .π.. άρ. έγγρ. 88.
4. Πρόκειται γιά τό Σεμλίνο τής πρώην Γιουγκοσλαβίας.
5. Γιά τό προτέστο (άπό τό ϊταλ. protesto) περισσότερα βλ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, 

Ό  έκσιψχρονισμός τοΰ "Ελληνα πραγματευτώ σύμφωνα μέ τά εύρωπαϊκά πρότυπα (τέλη 
18ου-άρχές 19ου αί). "Ενα μαθηματάριο έμπορίον τοΰ Αθανασίου Ψαλίδα, έκδ. άφοί Το- 
λίδη, ’Αθήνα 1990. σ. 52-53 καί 56.

6. ΓΑΚ. Άρχεΐον Μιχ. Βασιλείου, φ. 198, άρ. έγγρ. 88.
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άπό την αυστριακή πρωτεύουσα ό Στάϊκος τοϋ άπέσπασε μιά άπόδειξη 
γιά τά 1500 φιορίνια πού είχε λάβει σ’ όλο τό διάστημα, λόγω δικαίων, 
άναβάλλοντας γιά άργότερα την ύποσχεθεΐσαν πλονσιοπάροχον άμοιβήν'.

Έτσι, ό Ρουσιάδης αναχώρησε στά μέσα τοΰ 1823 γιά την Πέστα, όπου 
καί άνέμενε τη σύντομη άφιξη τοΰ Στάϊκου. Ό  τελευταίος δμως εμφανί
στηκε εκεί μετά άπό δύο χρόνια καί όταν συναντήθηκαν άρνήθηκε νά τοΰ 
δώσει τό συμφωνημένο χρηματικό ποσό στό όποιο ό Ρουσιάδης είχε ένα- 
ποθέσει όλες του τίς ελπίδες. Μάταια ό Κοζανίτης λόγιος προσπαθοΰσε 
νά τοΰ εξηγήσει ότι με τά χρήματα αυτά θά αναλάμβανε συνεταιρικά μέ 
ένα φίλο του στό Λιβόρνο κάποια δουλειά, άπό τήν όποια προσδοκούσε 
κρείττονα προσπορισμό των αναγκαίων του. Ό  Στάϊκος παρέμεινε άμε- 
τάπειστος.

Βλέποντας ό Ρουσιάδης ότι οί προσωπικές του εκκλήσεις δέν θά έφε
ραν κανένα άποτέλεσμα μεταχειρίστηκε, ώς έσχατο μέσο, τή μεσιτεία 
κοινών φίλων, άλλά καί αυτή τελικά δέν άπέδωσε καρπούς, άφοΰ σ’ όλες 
τίς οχλήσεις ό Στάϊκος άπαντοΰσε στερεότυπα: ιδού τό κριτήριον.

Ή άνέλπιστη αυτή τροπή των πραγμάτων έφερε τόν Ρουσιάδη σέ άπελ- 
πιστική θέση τήν όποια, λίγο άργότερα, ό Ιδιος άποτυπώνει σέ μιά επι
στολή του πρός τόν Μιχ. Βασιλείου: Ταϋτα φίλε έπαθον καί πάσχω άπό 

,εναν άνθρωπον διά τοϋ όποιου τό όφελος κατέβαλα τόσους κόπους[...] 
Κρίσιν νά άνοίξω εναντίον του ούτε θέλω. ούτε δύναμαι. Έδώ κεχλει- 
σμένος διάγω βίον άηδέστατον όλιγώτατα κερδαίνων, διότι οί έδώ νέοι 
γονείς φιλοτιμοϋνται νά διδάσκωνται τά τέκνα των μάλλον τήν λατινί- 
δα ή τήν ελληνικήν γλώσσαν, ή μόνη μου σωτηρία ήθελεν είναι νά άνα- 
χωρήσω ένταϋθα άλλά πώς: τά έξοδα μοί λείπουσι1 2 3. καί αν εϊχον καί 
κάνέν πολύτιμον πράγμα έβιάσθην νά τό πωλήσω πρό πολλοϋ. τί θέλει 
γένη δέ εις τό έξης ό κύριος μόνον οϊδεν, εις όν καί πάσαν μου έλπίδα 
αφιέρωσα. Ταϋτα, εισί, σεβάσμιέ μοι φίλε, τής λυπηράς μου καταστάσε- 
ως τά έκτραγωδήματα, καί συγχωρήσατέ μοι, όποϋ ή διήγησίς των μ ’ έβία- 
σε νά γένω άδόλεσχος\

Τά άμέσως επόμενα χρόνια θά είναι πολύ δύσκολα γιά τόν Ρουσιάδη 
καί ή μόνη του έλπίδα, γιά νά άνακουφισθει κάπως άπό τά δεινά πού

1. Ό.π., άρ. έγγρ. 88.
2. Σέ άλλη έπιστολή του πρός τόν Μιχ. Βασιλείου πού τόν καλοΰσε νά έρθει στη Βιέν

νη έγραφε: δύναμαι άρα νά κάμω τά έξοδα τοϋ δρόμον έως αύτοϋ καί όπίσω: ποϋ νά 
άφήσω τούς μαθητάς μου; έγώ δι ’ αυτών ζώ, καί 6ν δέ τούς διδάξω μίαν έβδομάδα, τήν 
άφαιροϋν άπό τό μήνα. ΓΑΚ, Άρχεΐον Μιχ. Βασιλείου, φ. 198, άρ. έγγρ. 27.

3. Ό.π., άρ. έγγρ. 88.
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τόν πιέζουν άφόρητα, είναι ή έκδοση, έστω καί ενός άπό τά άγνωστα, ως 
σήμερα, συγγράμματα του πού κεϊνται νεκρά εις τό κφώτιόν τον.

Γιά τόν λόγο αυτό άρχικά απευθύνεται πρός τούς πλούσιους Έλλη
νες όμογενεΐς τής Ουγγαρίας, άλλα δεν βρίσκει καμία ανταπόκριση, επει
δή, δπως άποκαλυπτικά ό ίδιος σημειώνει, εύγενεϊς γεγονότες όλίγον φρο- 
ντίζουσιν διά τήν πάσχουσαν πατρίδα. Έτσι, μοιραία, καταφεύγει στόν 
Μιχ. Βασιλείου, ό όποιος έχει αρκετές γνωριμίες μέ σημαντικούς «φιλο- 
γενείς πατριώτας», καί ζητά τή μεσιτεία του1.

Προτείνει, λοιπόν, στόν Ήπειρώτη μεγαλέμπορο νά άναλάβει κάποι
ος «γεννάδας» φίλος του τήν έκδοση ενός πονήματος του πού άναφέρε- 
ται στήν ελευθερία καί τήν εύνομία τών λαών. Όμως κι αύτή ή προ
σπάθεια τελικά δέν ευδοκίμησε, άν καί οί όροι πού έθετε ό Ρουσιάδης 
ήταν πάρα πολύ ευνοϊκοί γιά τόν χορηγό τής έκδοσης.

Συγκεκριμένα ζητούσε: α) 200 σώματα, άπό τά 1000 τής προβλεπόμε- 
νης έκδοσης, τά όποια θά αναλάμβανε νά πουλήσει ό εκδότης γιά λογα
ριασμό του στήν τιμή πού αυτός θά καθόριζε καί β) 300 τάλληρα μέ τά 
όποια θά κάλυπτε τά έξοδα τής «ζωοτροφίας του», μέχρι νά δλοκληρω- 
θεϊ ή εκτύπωση τοΰ βιβλίου. Μάλιστα, γιά νά περιοριστούν άκόμη πε
ρισσότερο οί έκδοτικές δαπάνες τοΰ βιβλίου, ήταν διατεθειμένος ν ’ άνα- 
λάβει προσωπικά όχι μόνο τή διόρθωση αλλά καί γενικότερα όλη τή φρο
ντίδα τής έκδοσης, σέ περίπτωση πού αύτή θά γινόταν στήν Πέστα, επει
δή, δπως ό ίδιος υποστήριζε, γνώριζε πολύ καλά τά τεχνάσματα τών τυ
πογράφων1 2.

Οί τυπογραφικές γνώσεις καί ικανότητες τοΰ Ρουσιάδη λίγο έλειψε νά 
παίξουν σημαντικό ρόλο στή ζωή του, δταν ό Μιχ. Βασιλείου, έπιστρέ- 
φοντας τήν ίδια χρονιά στήν Ελλάδα, αποφάσισε νά συστήσει βιβλιονο- 
μική εταιρεία ή όποια θά είχε ως κύριο σκοπό τήν έκδοση βιβλίων καί 
λεξικών σέ διάφορες πόλεις τής Ευρώπης καί τόν συμπεριέλαβε στήν όμά- 
δα τών διορθωτών καί επιμελητών τών εκδόσεων.

νΑς γνωρίσουμε δμως καλύτερα τίς σκέψεις τοΰ Ήπειρώτη μεγαλέ- 
μπορου, δπως τίς άποτύπωνε σέ επιστολή του, γραμμένη στήν Αίγινα, μέ 
ημερομηνία 19 Ίανουαρίου 1829, πρός τόν Γρηγόριο Κωσταντά3. ...δέν

1. Βλ. επιστολή Γ. Ρουσιάδη άπό Πέστα πρός Μιχ. Βασιλείου στήν Τεργέστη, μέ ημε
ρομηνία 5 Μαΐου 1828, ΓΑΚ, Άρχεΐον Μιχ. Βασιλείου, άρ. έγγρ. 111.

2.  Ό .π., άρ. έγγρ. 111.
3. Βλ. Κώδικα Μιχ. Βασιλείου μέ τίτλο: Κόπια Γραφών διά τήν Ρωσίαν, Βλαχομπο- 

γδανίαν, Τουρκίαν, Αίγαΐον Πέλαγος, καί τήν Ιωνικήν Επτάνησον. Άρχίζουσα άπό τάς 
άρχάς Ίανουαρίου 1828: έν Τριεστίψ, ΓΑΚ, Άρχεΐον Γιάννη Βλαχογιάννη, άρ. χειρογρά-
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στοχάζομαι άδύνατον τήν σύστησιν της βιβλιονομικής έτερίας καί τήν 
προμήθενσιν έκ συνεισφοράς δανειστών ή δι ’ άλλου τίνος άρμοδιωτέρου 
τρόπον μιας ποσότητος χρημάτων διά νά χρησιμεύσουν εις έκδοσιν βι
βλίων. τότε καί των λεξικών ή έκτύπωσις εύκολότερον γίνεται και άλλων 
αναγκαίων τοιούτων βιβλίων διά τούς άπανταχοϋ σπουδάζοντας νέους 
ομογενείς. διδόμενης δε εις εμέ της επιστασίας αύτής[...] ευκόλως στοχά
ζομαι ότι ενρίσκεται καί υποκείμενον άξιον καί προκομένον αρκετόν νά 
κάμνη τάς άναγκαίας διορθώσεις τών τυπωμένων τετραδίων επιστατών 
κατά την χρείαν καί διά τόν καλοπισμόν τής έκτυπώσεως κατά τούς τυ
πογραφικούς κανόνας καί κάμνων προσεκτικοτέρους τούς έργάτας τής 
τυπογραφίας καί τόν ίδιον αυτόν τυπογράφον πρός έκπλήρωσιν τών 
χρεών τους. Εις τήν Βενετίαν επιτήδειος διά τά τοιαϋτα είναι ό κύριος 
Βλαστός[...] εις τήν Βιέννην εύρίσκω τόν φίλον κύριον στέφανον οικο
νόμου Ίατρόν[...] εις δέ τήν Πέσταν είναι ό Γ. Ρουσιάδης ό παραφρα- 
στής καί έκδώτης τής ήλιάδος τού 'Ομήρου καί όστις πρέπει νά σάς είναι 
γνωστός, και αυτός είναι φίλος μου καί καλής διαθέσεως έχει καί προ
κοπήν περισσοτέραν τού Βλαστού νομίζω...

Όμως, ό θάνατος τοΰ Μιχ. Βασιλείου, λίγους μήνες άργότερα, δέν 
έπέτρεψε τήν πραγματοποίηση τοΰ λαμπρού αύτοΰ εγχειρήματος. Στό ση
μείο αυτό νά προσθέσουμε ακόμη δτι πρώτο μέλημα τής βιβλιονομικής 
εταιρείας θά ήταν ή δεύτερη έκδοση τοΰ λεξικοΰ τοΰ "Ανθιμου Γαζή'. 
"Ετσι, δέν είναι καθόλου τυχαίο τό γεγονός ότι στόν πρόλογο τής βελ
τιωμένης έκδοσης τοΰ λεξικού πού πραγματοποιήθηκε στή Βιέννη τό 1835 
άνάμεσα στούς συνεργάτες συγκαταλέγεται καί ό Ρουσιάδης, ό οποίος 
επεξεργάστηκε τά στοιχεία Ε. Θ, I καί εν μέρει τό Α2.

φου 110, σ. 80. Πρβλ. καί Χρηστός Ρέππας. «’Ανέκδοτες Επιστολές τοΰ Ήπειρώτη λόγι
ου Μιχαήλ Βασιλείου σέ προσωπικότητες τοΰ ελληνισμού καί τής διασποράς κατά τήν πε
ρίοδο 1821-1829». 'Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, 11(1989), σ. 330-331.

Ι.Ό .π.. άρ. χειρογράφου 110. σ. 80.
2. Στόν πρόλογο αυτό πού επιγράφεται «Πρός τούς όμογενεΐς καί φιλέλληνας τήν 

άδελφικήν ημών πρόσρησιν» άναφέρονται άνάμεσα στά άλλα καί τά έξης: «’Αλλά μ’ δλον 
δτι τό μελετοιμενον έργον ήτον άνώτερον τών δυνάμεών μας[...1 ημείς όμως τήν κατεπεί- 
γουσαν άνάγκην γνωρίξοντες(...] άπεφασίσαμεν σύν Θεώ νά άρχίσωμεν τό πολύμοχθον 
τούτο καί δαπανηρόν έργον καί δή παραδόντες τήν έπεξεργασίαν καί διόρθωσιν τού είρη- 
μένου λεξικού εις τέσσαρας πεπαιδευμένους άνδρας τούς κυρίους Δ. Άλεξανδρίδην τόν 
Ιατροφιλόσοφον, Γ. τόν Ρουσιάδην, Γ. Μπούρην, καί Ν. Άργυριάδην (τών όποιων ή έπε- 
ξεργασία καί διόρθωσις γίνεται φανερά διά τών Ιδίων όνομάτων) προεκηρύξαμεν τήν έκδο- 
σιν αυτού διά τής πρώτης ημών προκηρύξεως». Μάλιστα, σύμφωνα μέ τόν Νικ. Δελιαλή, 
Κατάλογος Εντύπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης Β ' (1833-1912), Θεσσαλονίκη 1964,
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Ό  Κοζανίτης λόγιος παρέμεινε στην Πέστα ώς τό 1830, οπότε άπο- 
φάσισε τελικά νά μεταβεΐ στη Βιέννη, έναν άπό τούς-δύο τόπους τής νέ
ας έγκατάστασής του πού είχε αρχικά έπιλέξει. Ό  δεύτερος, πού ήταν τό 
Βουκουρέστι, είχε άποκλεισθεΐ, πριν άπό πολύ καιρό, μετά την μεγάλη 
επιδημία πανώλης ή όποια είχε ένσκήψει εκεί1.

Πέντε χρόνια μετά τήν άφιξή του στή Βιέννη πεθαίνει ή πρώτη σύζυ
γός του καί λίγο αργότερα έρχεται σέ δεύτερη «γάμου κοινωνίαν» μέ τήν 
Ελένη Βενιέρη2, κόρη τού Δημ. Βενιέρη, εγκατεστημένου τότε στήν Τερ
γέστη. Τήν ίδια χρονιά (1834) διορίζεται καθηγητής τών Ελληνικών στήν 
Καισαροβασιλική ’Ακαδημία τής Βιέννης, ενώ, παράλληλα, διδάσκει καί 
στό Πανεπιστήμιο τής πρωτεύουσας τών Άψβούργων τίς άνατολικές 
γλώσσες \

Μετά άπό δωδεκαετή θητεία στή θέση αυτή άποφάσισε, άγνωστο για
τί, νά έγκαταλείψει τή Βιέννη καί νά έπανέλθει, μετά άπό άπουσία 43 
ετών, στήν Κοζάνη, όπου, στά μέσα τοΰ 1845, άναλαμβάνει γιά ένα χρό
νο τά καθήκοντα τοϋ άρχιδιδασκάλου τής Ελληνικής Σχολής. ’Από τό 
σχετικό συμφωνητικό, πού έφερε στό φώς τής δημοσιότητας ό Ν. Δε- 
λιαλής, πληροφορούμαστε καί τόν ετήσιο μισθό του πού έφθανε στά 6.000 
γρόσια4.

Παράλληλα, τήν ίδια χρονική περίοδο, ό Γ. Ρουσιάδης άναπτύσσει πε
ριορισμένες εμπορικές δραστηριότητες. Π ιό συγκεκριμένα άναλαμβάνει 
τήν «πρόβλεψιν γεννημάτων»5 γιά τόν φίλο του Εβραίο έμπορο στή Θεσ
σαλονίκη Isach Μ. Tiano. Άπό τή σχετική αλληλογραφία πού βρίσκεται 
στό Ιστορικό Αρχείο τής Κοζάνης6 διαπιστώνουμε ότι, στά μέσα Όκτω-

σ. 21, άρ. 125, την προκήρυξη γιά τούς συνδρομητές, μέ τοποχρονολογία «έν Βιέννη τή 
13/26 ’Οκτωβρίου τοΰ 1835», έξέδωσε ό Ιδιος ό Ρουσιάδης.

1. Βλ. επιστολή Γ. Ρουσιάδη άπό Πέστα πρός Μιχ. Βασιλείου στό Φιοϋμε. μέ ημερο
μηνία 9 Αύγούστου 1828, ΓΑΚ, Άρχεΐον Μιχ. Βασιλείου, φ. 199, άρ. έγγρ. 133.

2. Γουναρόπουλος, δ.π., σ. 560.- Λιούφης, δ.π., 219.
3. Γουναρόπουλος, δ.π., σ. 560.- Λιούφης, δ.π., σ. 219-220. ’Επίσης στό βιβλίο του 

Όμηρου Όόνσσείας άκριβής παράφρασις [...] έν Αθήναις 1848, κάτω άπό τό όνομά του 
σημειώνεται: Καθηγητοΰ τής Ελληνικής Γλώσσης έν τή κατά Βιένην Καισαροβασιλική 
Άκαδημίςι τών ’Επιστημών, καί Διδασκάλου έν τή τών άνατολικών Γλωσσών.

4. Δελιαλής, 'Αναμνηστική εικονογραφημένη εκδοσις Παύλον Χαρίση..., σ. 59-60.
5. Ή  πρόβλεψη, πού στά έγγραφα τής έποχής τή συναντούμε καί μέ τίς όνομασίες κο- 

μισσιόνε καί προβιζιόνε, ήταν ένας άπό τούς τρόπους τής διευκόλυνσης τοϋ έμπορίου. Ό  
προβλεπτής ή προμηθευτής άποζημιώνεται συνήθως γιά τήν έμπορική του αυτή πράξη μέ 
2% .

6. Πρόκειται γιά 28 έπιστολές τοϋ Isach Tiano πρός τόν Ρουσιάδη (1845-1847) τίς 
όποιες είχε τήν καλωσύνη νά μοϋ στείλει σέ φωτοτυπία ό Διευθυντής τής Δημοτικής Βι-
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βρίου 1846, ό Isach Tiano ζήτα άπό τόν Γ. Ρουσιάδη νά τόν προμηθεύ
σει με 6.000 κοιλά «Κωνσταντινουπόλεως»' σιτάρι και 6.000 «πολίτικα» 
βρίζα2.

Στά Ιδια πλαίσια εντάσσεται καί τό έγγραφο πού ακολουθεί.

Βεβαιωτικόν 3

Διά τοϋ όποιον δηλοποιώ έγώ ό υπογεγραμμένος Επίτροπος τοϋ έν 
Θεσσαλονίκη κ(υρί)ου Ιουλίου Λοάρ, ότι εις τήν άγόρασιν σιταριού κα- 
τράνιτσας άσπρου καί βρίζας, άφίνω τό πληρεξούσιον εις τόν Κ(ύρι)ον 
Γεώργιον Ρονσιάδην διά νά φροντίζη ώς άλλος έγώ νά μοί προβλέψη δσα 
κοιλά πολίτικα σιτάρι, καί βρίζαν τφ γράφει ό έν Θεσσαλονίκη κ(ύρι)ος 
I. Μ. Τιάνος, πράγμα καθαρόν καί άβρεχτον καί τό μέν σιτάρι πρός 
γρ(όσι)α 10 έως γρ. 10 1/4 τήν δέ βρίζαν πρός γρ. 6 εως γρ. 6 1/4 άφορών 
πάντοτε εις τό συμφέρον μου, καί στέλλωντάς μοι μόστρας βονλλωμένας 
μέ τήν βοϋλλαν των πωλητών άπό όσον πράγμα συμφωνήση, καί νά πλη- 
ρόνη τήν τιμήν τον πράγματος όταν λαμβάνη άπόδειξίν μου ότι τό πα
ρέλαβα εις τό έλενθεροχώρι, κρατών τακτικόν λογαριασμόν των άσπρων 
όσα λαμβάνει άπό τόν Γέροντα Σ(ερβίων) καί Κοζάνης κ(νρι)ον Βενια
μίν, κατά τήν έγγραφον διαταγήν όπου άφησα εις τήν Πανιερότητά τον. 
Εις βεβαίωσιν λοιπόν ότι όσα πράξει κατά τήν έννοιαν τοϋ παρόντος θέ
λει είναι καλά πραγμένα, δίδω αυτό εις χειράς του βεβαιωμένον μέ τήν 
ιδιόχειρόν μου υπογραφήν.

Κοζάνη τή 16 8βρίου 1846.Λ

Δύο μήνες αργότερα ό Isach Tiano άνέθετε στόν Ρουσιάδη νά τοϋ άγο- 
ράσει 4.000 κοιλά πολίτικα καλαμπόκι, πράγμα παστρικόν, σε τιμή

βλιοθήκης Κοζάνης Βασίλειος Σιαμπανόπουλος, τόν όποιο καί άπό τή θέση αυτή αίσθά- 
νομαι τήν υποχρέωση νά ευχαριστήσω θερμά.

1. Τό κοιλό τής Κωνσταντινούπολης ή πολίτικο κοιλό άναλογοΰσε σέ 24 όκάδες.
2. Βλ. επιστολή Isach Μ. Tiano πρός Γ. Ρουσιάδη, μέ ημερομηνία 25 ’Οκτωβρίου 1846, 

ΓΑΚ, ’Αρχεία Νομού Κοζάνης, φακ. έγγράφων καί έπιστολών συλλογής Κ.Δ. Τακιατζή, 
άριθ. 2, ύποφάκ. στ '.

3. Τό έγγραφο αυτό είναι γραμμένο άπό τόν Ιδιο τόν Ρουσιάδη. Γι’ αυτό δέν άφήνει 
καμιά άμφιβολία ό γραφικός χαρακτήρας τού συντάκτη του πού εύκολα κανείς μπορεί νά 
άναγνωρίσει δτι άνήκει στόν Κοζανίτη λόγιο, 5ν προηγουμένως έχει άναγνώσει μερικές 
ένυπόγραφες έπιστολές του.

4. ΓΑΚ, ’Αρχεία Νομού Κοζάνης, φακ. έγγράφων καί έπιστολών συλλογής Κ.Δ. Τα- 
κιατζή, άριθ. 2, ύποφάκ. στ ' .
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πού νά μην ξεπερνά τά 8 1/2 τό πολύ γρόσια τό πολίτικο κιλό1. Τό
σο στην επιστολή αύτή όσο καί στην άμέσως έπόμενη ό Εβραίος έμπο
ρος ζητούσε άκόμη άπό τόν Γ. Ρουσιάδη νά τού έξασφαλίσει καί τούς 
άναγκαίους αγωγιάτες διά νά σηκωθή όσον τάχιστα τό εμπόρευμα διότι 
είναι χειμώνας καιρός1 2.

Ή  συνεργασία τών δύο άνδρών θά διαρκέσει ως τόν ’Απρίλιο τού 
18473, όπότε ό Ρουσιάδης ετοιμάζεται νά έγκαταλείψει την Κοζάνη γιά 
νά έγκατασταθεΐ λίγο άργότερα μόνιμα στην ’Αθήνα.

Όλες οί διαθέσιμες πηγές συμφωνούν ότι οί λόγοι πού ώθησαν τόν 
Κοζανίτη λόγιο νά έρθει στήν πρωτεύουσα τού νεοσύστατου Ελληνικού 
Κράτους όφείλονται στήν έντονη επιθυμία του νά προχωρήσει στήν έκδο
ση τού συγγραφικού του έργου4.

Κατά τή γνώμη μας πρέπει νά προστεθεί κι ένας άκόμη σημαντικός 
λόγος πού σχετίζεται με τή διεκδίκηση καθηγητικής έδρας στό Πανεπι
στήμιο ’Αθηνών. Μάλιστα, ό Ρουσιάδης έτρεφε βάσιμες έλπίδες γιά τήν 
κατάληψη πανεπιστημιακής θέσης, επειδή είχε δεδομένη τήν υποστήριξη 
τού Όθωνα, στόν όποιο, άς σημειωθεί εδώ, είχε άφιερώσει, μετά τήν 
ενθρόνισή του στήν Ελλάδα, έναν ύμνο πού έκδόθηκε στή Βιέννη τό 18335.

Φθάνοντας λοιπόν στήν ’Αθήνα προσπάθησε καί μέ τή συμβολή «τού 
βασιλέως» νά εκλεγεί καθηγητής τής Αισθητικής στό ’Εθνικό Πανεπιστή

1. Βλ. έπιστολή Isach Μ. Tiano πρός Γ. Ρουσιάδη, μέ ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 1846, 
ό .π , ύποφάκ. στ ' .

2. Βλ. έπιστολή Isach Μ. Tiano πρός Γ. Ρουσιάδη, μέ ημερομηνία 2 ’Ιανουάριου 1847, 
ό.π., ύποφάκ. στ ' .

3. Ό  Isach Μ. Tiano σέ έπιστολή του πρός τόν Ρουσιάδη. μέ ημερομηνία 16 ’Απριλί
ου 1847, ό .π , ύποφάκ. στ ' ,  άναφέρεται στήν έπικείμενη άποδημία τού Κοζανίτη λογίου. 
Στήν Ιδια έπίσης έπιστολή γίνεται φανερό ότι ό άνεψιός τού Ρουσιάδη, βοηθός του ώς τό
τε στό έμπορικό αύτό έγχείρημα, άναλαμβάνει στό έξης μόνος του τό έργο αυτό. Συγκε
κριμένα ό Εβραίος έμπορος τής Θεσσαλονίκης σημείωνε: καί ήδη πάλιν έπαναλαμβάνω 
νά σάς είπώ ότι ό κύριος άνεψιός σας θέλει λάβει προμήθειάν τον πρός δύο τους άκα
τόν δ ι ' όσον πράγμα έπρόβλεψε καί έπροβ?.έψατε καί άν άγαπάτε κάμνοντες τόν λ/σμόν 
ή μπορείτε νά καταλάβατε τί κάμνει ή είρημένη προμήθειά τον, καί άς μείνη ήσυχος περί 
τούτου, καθώς άκόμη καί ότι εις τό έξης θέλει δουλενθεΐ καλητερα καί κάμνει καλητέραν 
δουλειάν ώς έ)πίζω, ώσάν όπου θέλει έπιφορτισθή μόνος του εις τούτο τό έργον.

4. Γουναρόπουλος, ό .π , σ. 560.- Λιούφης, ό,π, σ. 220. Μέ τήν ευκαιρία αύτή νά ση
μειώσουμε έδώ ότι ό Γ. Ρουσιάδης δέν πήγε στήν ’Αθήνα τό 1846, όπως έσφαλμένα ση- 
μεκύνουν οί δύο παραπάνω βιογράφοι του, άλλά στά μέσα περίπου τού 1847. Βλ. προη
γούμενη σημ. 3.

5. Γιά τό στιχούργημα αύτό τού Ρουσιάδη θά άναφερθούμε διεξοδικότερα παρακάτω, 
όπου θά παρουσιάσουμε άναλυτικά τήν έργογραφία τού Κοζανίτη λόγιου.
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μιο. Μερικοί δμως καθηγητές άντέδρασαν καί έτσι προτάθηκε μιά συμ
βιβαστική λύση σύμφωνα μέ την όποια ό Ρουσιάδης θά καταλάμβανε τη 
βαθμίδα τοΰ υφηγητή. "Ομως ή θέση αυτή θεωρήθηκε άπό τόν Κοζανίτη 
λόγιο αρκετά μειωτική γιά τά προσόντα του καί γιά τόν λόγο αυτό δέν 
άποδέχτηκε τόν διορισμό'.

Στήν 'Αθήνα παρέμεινε ώς τό 1853, παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήμα
τα τής γερμανικής γλώσσας, όπότε ή σύζυγός του, πού στό μεταξύ είχε 
διοριστεί διευθύντρια τού σχολείου τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, άνέ- 
λαβε τή διεύθυνση τοΰ Παρθεναγωγείου τής Πάτρας. Ό  Ρουσιάδης, άν 
καί είχε προβλήματα ύγείας, άκολούθησε τή σύζυγό του, άλλά λίγους μήνες 
άργότερα ή κατάστασή του επιδεινώθηκε, μέ άποτέλεσμα νά έπιστρέψει 
στήν ’Αθήνα, όπου καί πεθαίνει στις 23 Μαρτίου τοΰ 18541 2.

Έγκαταλείποντας τόν μάταιο τούτο κόσμο ό Ρουσιάδης άφησε πίσω 
του ένα όγκοδέστατο έργο, μεγάλο μέρος τοΰ όποιου παρέμεινε όχι μό
νο άνέκδοτο, άλλά καί άγνωστο ώς σήμερα.

’Αποτελεί κοινό μυστικό ότι ό Ρουσιάδης είναι περισσότερο γνωστός 
ώς παραφραστής καί εκδότης τής Ίλιάδας τοΰ Όμήρου. "Οπως άναφέ- 
ραμε καί πιό πάνω τό πολύτομο αυτό έργο ό Κοζανίτης λόγιος συνέ
γραφε, όταν βρισκόταν κλεισμένος στις φυλακές τής Βιέννης, γιά άνεξό- 
φλητα χρέη πρός τούς δανειστές του.

Ό  πρώτος τόμος έκδόθηκε στή Βιέννη τό 1817 σέ 2.000 άντίτυπα3 μέ 
τό σύστημα προεγγραφής συνδρομητών καί μέ προκαταβολή τοΰ Άργυ- 
ροκαστρίτη μεγαλέμπορου Σπυρίδωνος Ζέλλιου4.

1. Γουναρόπουλος, <5.π., σ. 560.- Αιούφης, δ.π., σ. 220.
2. Γουναρόπουλος, δ.π., σ. 560.- Αιούφης, δ.π., σ. 220. ’Οφείλουμε δμως νά έπισημά- 

νουμε δτι ή ημερομηνία θανάτου τού Γ. Ρουσιάδη παρουσιάζεται διαφορετική (23 Μαΐου 
1854) στήν έπιγραφή τής μαρμάρινης έπιτύμβιας πλάκας πού βρισκόταν στήν έκκλησία τοΰ 
'Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Βλ. Αιούφης, δ.π., σ. 222.

3. Βλ. έπιστολή Γ. Ρουσιάδη πρός Μιχ. Βασιλείου, μέ ημερομηνία 10 Μαρτίου 1825, 
ΓΑΚ, ΆρχεΙον Μιχ. Βασιλείου, φ. 198, άρ. έγγρ. 27.

4. Ό  πλήρης τίτλος τοΰ πρώτου τόμου είναι: Όμηρον Ίλιάς παραφρασθεϊσα καί όμοι- 
οκαταλήκτως στιχουργηθείσα μετά Προσθήκης άναγκαίων καί έπωφελών υποσημειώσεων, 
καί άναρτήσεως τής Μυθολογίας, Αλληγορίας, καί άληθοϋς Ιστορίας πάντων των έν αύτή 
έμπιπτόντων Θεών, Ημιθέων καί Ενδόξων Υποκειμένων, πρός χρήσιν τής Νεολαίας καί 
τών πρός κατάληψιν τοΰ Όμηρικοϋ καλάμου άδυνάτων. Καί νΰν πρώτον τνποις έκδο- 
θεΐσα μετά διαφόρων χαλκογραφικών Εικόνων είς δέκα τρία τμήματα παρά Γεωργίου Ρον- 
σιάδον τοΰ έκ Κοζάνης. Προκαταβολή τοΰ έξ Άργνροκάστρου τιμιωτάτου κυρίου Σπυρί
δωνος Ζέλλιου καί φιλοκάλω συνδρομή τών φιλομούσων Ελλήνων καί φιλελλήνων. Τμήμα 
A έν Βιέννη 1817, Έκ τοΰ Ελληνικού Τυπογραφείου δέ Χέρσφέλδ.
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Καί οί υπόλοιποι 12 τόμοι έκδόθηκαν «φιλοκάλψ συνδρομή τών φι- 
λομούσων Ελλήνων καί φιλελλήνων» άλλά με προκαταβολή τοϋ «εξ 
Άνδριανουπόλεως εύγενοϋς καί φιλογενεστάτου Βαρώνου κυρίου Γεωρ
γίου Σακελλαρίου»1, επειδή ή συνεργασία τοΰ Ρουσιάδη μέ τόν Τζέλλιο 
διακόπηκε όριστικά, όταν ό τελευταίος ζήτησε διά κριτηρίου την έκτίμη- 
σιν τών μομπιλίων του γιά τή μή εξόφληση μιας παλιάς όμολογίας πού 
άνερχόταν στά 3.402 φιορίνια1 2.

Πέρα όμως άπό τό γεγονός αυτό δέν ύπάρχει καμιά άμφιβολία ότι ή 
πολύτομη έκδοση τής παράφρασης τής Ίλιάδας τοϋ 'Ομήρου όφείλεται, 
ώς ένα βαθμό, καί στά χρηματικά ποσά πού προήλθαν άπό τίς προεγ
γραφές τών συνδρομητών3 πρός τούς όποιους ό Ρουσιάδης προηγουμέ
νου είχε άπευθύνει σχετική έκκληση. Ή  «προκήρυξις» αυτή, δημοσιεύτη
κε στόν Έρμη τόν Λόγιο4 καί επειδή παρουσιάζει Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
θά παραθέσουμε τά πιό σημαντικά άποσπάσματα:

«Αί είς τόσας ξένας διαλέκτους, πολυάριθμοι μεταφράσεις τών, παρά 
πάντων τών σοφών εθνών διαπεφημισμένων, ποιήσεων τοϋ θεσπεσίου 
'Ομήρου, τοϋ όποιου τήν κεφαλήν στέφανοί μέ τό διάδημα τής άθανα-

1. Ή  πρωτοβουλία αυτή τοϋ Γειυργίου Σακελλαρίου, ένταγμένη στά γενικότερα πλαί
σια τής μέριμνας τών φιλογενών έμπόρων γιά τήν πρόοδο τών φώτων καί τήν ευδαιμο
νία «τής δυστυχοϋς αυτών πατρίδος», καταχωρίζεται στόν Λόγιο Έρμη καί τόν Φιλολο
γικό Τηλέγραφο. Συγκεκριμένα στόν Λόγιο Έρμη τοΰ 1818 (σ. 120-121) φιλοξενείται σέ 
μετάφραση άπό τήν έκδιδόμενη στό Παρίσι φιλολογική έφημερίδα. La Quinzaine Litteraire, 
(No 1 Janvier 1818) τό άκόλουθο κείμενο: «Μεταξύ τών άξιοθαυμάστων έμπόρων έπαι- 
νεΐται κατ’ έξοχήν ό έξ Άδριανουπόλεως κύριος Γειυργιος Σακελλαρίου' διότι πρός τοίς 
άλλοις διά τής άδράς δαπάνης αυτού τυπώνεται κατά τό παρόν έν Βιέννη ή Ίλιάς τοϋ 
Όμήρου παραφρασθεισα διά στίχων υπό τοϋ κυρίου ΊΡουσιάδου[...] Είθε νά μιμηθώσι καί 
άλλοι πολλοί πλούσιοι τοϋτο τό παράδειγμα». Στόν Φιλολογικό Τη)χγραφο τοϋ 1819 (σ. 
5-6) παρατίθεται αυτούσιο σχετικό άπόσπασμα άπό τόν Μονίτορα τής Γαλλίας (Moniteur): 
«Mr George Sakellario, natif d’Andrinople, Tun de plus riche, negocians Grecs[...] Cet homme 
respectable se distingue sur tout par une bienfaisance inepuisable et par son amour pour Ies 
Lettres. C’est a ses fraix que Mr Roussiades fait imprimer dans notre ville les Oeuvres 
d’Homere, avec figures accompagnees d’une traduction en grec modeme en vers rimds et 
annotations...».

2. Βλ. έπιστολή Γ. Ρουσιάδη πρός Μιχ. Βασιλείου, μέ ημερομηνία 10 Μαρτίου 1825, 
ΓΑΚ, Άρχεΐον Μιχ. Βασιλείου, φ. 198, άρ. έγγρ. 27.

3. Στό τέλος τοϋ ΙΓ' τόμου υπάρχει ή καταγραφή τών συνδρομητών, κατά άξιώματα 
καί έπαγγέλματα, άλλά χωρίς ένδειξη τοϋ τόπου διαμονής τους, μέ τίτλο: Κατάλογος τών 
Φιλοκάλων καί Φιλομούσων Συνδρομητών είς τήν έκδοσιν τής παραφρασθείσης Ίλιάδος. 
Σύμφωνα μέ τόν Φίλιππο Ήλιοϋ, «Βιβλία μέ συνδρομητές. I. Τά χρόνια τοϋ Διαφωτισμού 
(1749-1821)», Ό  Έρανιστής, 12(1975), σ. 152, οί συνδρομητές άνέρχονται στούς 450.

4. Έρμης ό Λόγιος, 1η Αύγούστου 1816, σ. 267-269.
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σίας ήχε πασίδηλος πρό αίώνων ήδη άμειώτως διαρκοΰσα λαμπρά αύτοΰ 
δόξα, καί τό πρός αύτόν σέβας καί μεγίστη ύπόληψις όχι μόνον των ενδό
ξων προγόνων ημών, αλλά καί όλων των νεωτέρων εθνών, δηλοποιοΰσιν 
άναντιφρήτως την έκ τής διδασκαλίας τών υψηλών αύτοΰ φαντασιών άρι- 
δήλως σκοπουμένην ώφέλειαν καί τόν νοερόν φωτισμόν.

Προθυμούμενος ούν κάγώ ήδη, καθ’ δν καιρόν ή ανατολή τοΰ εω
σφόρου τής όρθής παιδείας άστέρος, ανακαλούσα τάς Μούσας επί τάς 
άκρωρείας τών άρχαίων αύτών καθεδρών, ήρξατο άναλαμπρύνειν τόν έως 
τοΰδε φεϋ! έζοφώμενον όρίζοντα[...] διά νά φανώ, δσον τό κατ’ εμέ, επω
φελής εις τήν νεολαίαν τών απογόνων τοΰ αειμνήστου ποιητοΰ τούτουβ..] 
έγινα τολμητίας καί, καταφρονών πάντα κόπον, μετεχειρίσθην τήν μετ’ 
άπειρων δυσκολιών συνδεδεμένην μετάφρασιν τής[...] Ίλιάδος, έξελληνί- 
σας αυτήν εις δεκαπεντασυλλάβους όμοιοκαταλήκτους στίχους μέ τήν δυ
νατήν άκρίβειαν καί τών νοημάτων τοΰ πρωτοτύπου διατήρησιν...

Προσκαλούνται ούν άπαντες οί φιλόμουσοι 'Έλληνες καί Φιλέλληνες 
πρός ύποστήριξιν καί έπιτάχυνσιν τής έκδόσεως τούτου τοΰ έπωφελε- 
στάτου καί πνευματικού φωτός γέμοντος ποιήματος τοΰ 'Ομήρου, διά τής 
συνήθους αύτών μεγαλοψύχου συνδρομής, δ ι’ ής άποθανατίσωσι καί τά 
έντιμα αύτών όνόματα' ών ό κατάλογος άναρτηθήσεται έν τφ τέλει τοΰ 
εσχάτου τμήματος πρός άείδιον ένδειξιν τοΰ περί τής άνεγέρσεως τοΰ δυ
στυχούς ημών γένους, τής φιλοκάλου αύτών ψυχής διακαούς ζήλου.

Έν Βιέννη τή 8. Αύγούστου 1816

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο 'ΡΟΥΣΙΑΔΗΣ 
έκ Κοζάνης».

Ή  έκτύπωση τής παράφρασης τής Ίλιάδας τοΰ 'Ομήρου διήρκησε τρία 
χρόνια καί όλοκληρώθηκε τό 1819 μέ τήν έκδοση τοΰ ΙΓ' τόμου1.

Γιά τήν άξια τοΰ έργου διασώζονται άρκετές κριτικές, τόσο άπό τούς 
συγχρόνους του, δσο καί άπό μεταγενέστερους1 2. Οί περισσότερες άπό 
αύτές, είναι, χωρίς άμφιβολία, άρνητικές μέ άποκορύφωμα τό έπόμενο 
δηκτικότατο δίστιχο:

1. Βλ. Δημ. Γκίνης-Βαλ. Μέξας (στό έξης Γκίνης), 'Ελληνική Βιβλιογραφία. (1800-1863), 
άρ. 988, 1079 καί 1176.

2. Βλ. Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης, «Ποικίλα Φιλολογικά. Β . Ή  “Παράφρασις” τής 
“Ίλιάδος” άπό τόν Γεώργιο Ρουσιάδη», Μακεδονικά. 17(1977), σ. 245-257.
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Τόν "Ομηρον τυφλόν Ιδών ήρώτησεν ό "Αδης’
«Καί ποιος σέ έτύφλωσεν;»

—Ό  Γ. Ρουσιάδης'.
Στίς άρνητικές κριτικές οί βασικές κατηγορίες πού τοΰ επισυνάπτουν 

είναι δτι συχνά θυσιάζει στίς άπαιτήσεις τής όμοιοκαταληξίας την άκρί- 
βεια της άπόδοσης τοΰ πρωτοτύπου καί πώς τό λεξιλόγιό του, μέ τούς 
άλλεπάλληλους άρχαϊσμούς, ούτε πλησιάζει καν την πρόθεσή του νά κα
ταστήσει τόν Όμηρο προσιτό «δι’ εκείνους εις των όποιων τούς όφθαλ- 
μούς είναι πάντη νεκρός καί δι’ εκείνους τών νέων οιτινες άρχίζουσι ν ’ 
άναγιγνώσκωσι τάς ποιήσεις του...»2.

’Αλλά καί γιά τά τυπογραφικά λάθη υπάρχουν σχετικές επισημάνσεις, 
παρότι ό Ρουσιάδης, στό τέλος τοΰ πρώτου τόμου τής παράφρασης τής 
Ίλιάδας3, ζητά από τούς «συγκαταβατικούς» άναγνώστες νά τόν «άξιώ- 
σουσι τής συγγνώμης των», επειδή «τά μή προσηκόντως έμπεσόντα τυ
πογραφικά σφάλματα» πρέπει νά άναζητηθοΰν στή δεκαπενταετή «εις τήν 
Ελληνικήν γλώσσαν μελέτης αποχή (διά τήν εις τόν εμπορικόν βίον πα
ντελή τοΰ παραφραστοΰ προσήλωσιν) καί τήν πρωτοπειρία τής τυπο

γραφικής διορθώσεως, τών υπό άλλοεθνών καί τής Ελληνικής γλώσσης 
πάντη άνειδημόνων, γενομένων συνθέσεων...».

Τά στενά πλαίσια ενός άρθρου δέν μάς επιτρέπουν νά έπεκταθοΰμε 
περισσότερο.

Ωστόσο, θεωρούμε απαραίτητο νά υπογραμμίσουμε τίς άρνητικές κρι
τικές πού φιλοξενήθηκαν στίς στήλες τοΰ Έρμη τον Λόγιου, επειδή, κα
τά τή γνώμη μας, καί σ’ αυτές πρέπει νά άναζητηθοΰν τά αίτια τής συγ
γραφής τοΰ δεύτερου έμμετρου έργου τοΰ Ρουσιάδη πού υπογράφει μέ τό 
ψευδώνυμο Ελευθέριος Άμφιλοχεύς.

Τό φυλλάδιο αυτό πού έκδόθηκε τό 1817 στή Βιέννη καί φέρει τόν 
τίτλο: Τράγου Κατάργησις. Σύνταγμα Ελευθερίου Λμφιλοχέως \  άνήκει 
σίγουρα στόν Ρουσιάδη. Γι’ αυτό διαθέτουμε δύο σημαντικά τεκμήρια. Τό 
πρώτο καί πιό ισχυρό άποτυπώνεται σέ σχετική μαρτυρία τοΰ Σλοβένου 1 2 3 4

1. Μαν. Γεδεών. Άποσημειώματα Χρονογράφου, 1800-1913, έν Άθήναις 1932, σ. 9.
2. 'Ομήρου Ίλιάς παραφρασθεΐσα (...) παρά Γ. Ρουσιάδου τ. Α \  έν Βιέννη 1817, 

σ. ξ ' .
3. "Ο.π., ο. 305.
4. νΑλκης ’Αγγέλου, Τών Φώτων. Ό ψεις τοΰ Νεοελληνικού Διαφωτισμού, έκδ. Έρμης, 

στή νέα σειρά «Νεοελληνικά Μελετήματα» άρ. 9, ’Αθήνα 1988, σ. 159-194. Πρώτη δημοσί
ευση, «Ή Τράγου Κατάργησις», *Ερανος είς Αδαμάντιον Κοραήν, τχ. Α ',  Άθήναι 1955, 
σ. 157-192.
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λόγιου Kopitar, έπίσημου λογοκριτή τής αυστριακής διοίκησης έκείνη την 
έποχή γιά τίς ελληνικές εκδόσεις στη Βιέννη. Στό άρχεΐο του πού βρί
σκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη τοΰ Παρισιού διασώζεται, άνάμεσα στ’ 
άλλα, καί ένας χειρόγραφος κατάλογος τής βιβλιοθήκης του, δπου στίς 
σελίδες 3-12 άναγράφονται τά Ouvrages grecs modemes et relatifs a la 
Grece. ’Εκεί λοιπόν καταχωρεΐται καί τό έξής: Ρουσιάδη, Τράγου Κα- 
τάργησις, satyra in Theoclytum Pharmacidem, Vienne 80 (sine censura)'.

Ή  άξιοπιστία τής παραπάνω μαρτυρίας είναι άδιαμφισβήτητη, έπειδή 
ή θέση πού κατείχε ό Kopitar τού έδινε τή δυνατότητα νά συλλέγει τίς 
άπαιτούμενες πληροφορίες καί γιά τά άνώνυμα ή ψευδώνυμα έργα Ελλή
νων τής Βιέννης. Έτσι, άλλωστε, εξηγείται ή σαφήνεια καί άκρίβεια μέ 
τήν όποια μάς περιγράφει τό έργο αυτό τοΰ Ρουσιάδη.

Τό δεύτερο έμμεσο τεκμήριο πού μάς βοηθά νά προσγράψουμε τήν πα
τρότητα τής σάτιρας αύτής στόν Κοζανίτη λόγιο είναι μερικές έκφραστι- 
κές Ιδιορρυθμίες πού άπαντώνται στήν Τράγον Κατάργησι και στίς επι
στολές πού άπηύθυνε ό Ρουσιάδης πρός τόν Μιχ. Βασιλείου.

Ενδεικτικά άναφέρουμε από τίς έπιστολές αύτές τίς φράσεις: έφφάτω- 
σαν ως Κόρακες1 2 3 καί μέ τό νά μήν δύναμαι νά έλπίσω τι παρ ’ άν(θρώπ)ων 
τών όποιων ό Πώγων καίεται καί παρά των όποιων φεϋ πρέπει να προ
σμένω τήν ψήφον μ ο υ 2. Στήν Τράγου Κατάργησι υπάρχουν άντίστοιχα: 
«έρρετ’ είς Κόρακας» (στίχ. 189) καί «Έχεις τόν πώγων’ άραιόν ξανθο- 
χρωματισμένον κ ’ επί τό μέτωπον, χονδρόν δέρμα συσσυφρωμένον» (στίχ. 
128-129).

Γιά τήν υπόθεση καί τήν άξια τής σάτιρας αύτής έχει μιλήσει διεξο
δικά ό νΑλκης ’Αγγέλου4 καί άπό τή μεριά μας δέν έχουμε τίποτα νά προ
σθέσουμε.

Απλά μόνο θά υπενθυμίσουμε εδώ ότι τά πρόσωπα πού διακωμω
δούνται είναι ό Θεόκλητος Φαρμακίδης, πού είναι καί τό κεντρικό πρό
σωπο τής σάτιρας, ό Κων. Κοκκινάκης, ό ’Αδαμάντιος Κοραής καί τό 
περιοδικό 'Ερμής ό Λόγιος.

1. Ή  πρώτη πού έντόπισε τό χειρόγραφο κατάλογο τού Kopitar ήταν ή ΑΙκατερίνη 
Κουμαριανοΰ.

2. Βλ. έπιστολή Γ. Ρουσιάδη πρός Μιχ. Βασιλείου, μέ ημερομηνία 5/17 ’Ιανουάριου 
1825, ΓΑΚ, Άρχεϊον Μιχ. Βασιλείου, φ. 198, άρ. έγγρ. 2.

3. Βλ. έπιστολή Ρουσιάδη πρός Βασιλείου, μέ ημερομηνία 27 Φεβρουάριου 1825, ΓΑΚ. 
Άρχεϊον Μιχ. Βασιλείου, φ. 198, άρ. έγγρ. 23.

4. Βλ. σ. 363, σημ. άρ. 4.
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"Ever άκόμη ανώνυμο έργο μέ τίτλο: Διατριβή εις την άνακήρνξιν τοϋ 
Αογίον Έρμοϋ καί Εις τινα τών προλεγομένων τοϋ Ταρτούφου \  πού 
έκδόθηκε τό 1816 στην Πέατα, άπό τό τυπογραφείο τού Ίω. Τράττνερ, 
πρέπει νά αποδοθεί, μέ τίς σχετικές πάντα στά άνώνυμα κείμενα επιφυ
λάξεις, στόν Ρουσιάδη.

Ό  πρώτος καί μοναδικός, ώς τώρα, πού θεωρεί ώς πιθανότερο συ
ντάκτη τής Διατριβής τόν Ρουσιάδη είναι ό "Αλκής ’Αγγέλου1 2. Τά τεκμή
ρια στά όποια στηρίχτηκε γιά νά αποδώσει την πατρότητα τού έργου 
αυτού στόν Κοζανίτη λόγιο είναι: α) Οί λογοτεχνικές-μεταφραστικές ενα
σχολήσεις τού Ρουσιάδη πού δικαιολογούν τήν επέμβασή του στή μετά
φραση τού Ταρτούφον άπό τόν Κοκκινάκη καί β) ή έκδοση άπό τό ίδιο 
τυπογραφείο (Τράττνερ) ένός άλλου μεταφραστικού έργου τού Ρουσιάδη 
μέ τίτλο: Ή  Πάργα.

’Αφού πρώτα έπισημάνουμε ότι άπό τό Ιδιο τυπογραφείο έκδόθηκε τό 
1829 ένα άκόμη έργο τού Ρουσιάδη μέ τίτλο: Νέον Άλφαβητάριον καί 
Άναγνώσεως Προπαιδεία, θά προσθέσουμε στά τεκμήρια αυτά καί τήν 
εκπληκτική ομοιότητα πού παρουσιάζει ή σπονδυλική στήλη τού μύθου 
τής Τράγου Κατάργησις μέ τήν άντίστοιχη τής Διατριβής.

Π ιό συγκεκριμένα στό πρώτο φυλλάδιο, σύμφωνα μέ τό μύθο, ένα κο
πάδι πρόβατα πού τού έφυγε τό κριάρι του διαλέγει γιά άρχηγό του έναν 
τράγο παρασυρμένο άπό τίς πολλές καί μεγάλες υποσχέσεις τού τελευ
ταίου. Όμως oi υποσχέσεις αυτές γρήγορα άποδείχτηκαν ψεύτικες μέ απο
τέλεσμα τά κριάρια τών άλλων κοπαδιών νά ξεσηκωθούν καί νά πείσουν 
τά πρόβατα νά έγκαταλείψουν τόν Τράγο.

Μεταγράφοντας τό μύθο στά πρόσωπα καί τά πράγματα τής εποχής 
ό "Αλκής ’Αγγέλου3 άποφαίνεται ότι: ή άγέλη μέ τά πρόβατα είναι ή ελλη
νική κοινότητα τής Βιέννης' πίσω άπό τό χαμένο κριάρι κρύβεται ό "Ανθι
μος Γαζής πού πρόσφατα είχε άναχωρήσει άπό τήν αυστριακή πρωτεύ
ουσα. Ό  νέος άρχηγός τού κοπαδιού, ό Τράγος, είναι ό Φαρμακίδης πού 
άντικαθιστά τόν Γαζή. ΟΙ υποσχέσεις είναι τό καινούριο πρόγραμμα τού 
Ερμή τοϋ Δόγιου καί τέλος οί εκλεκτές συγγένειες είναι ό Σάτυρος (Κοκ- 
κινάκης), ό Τραγέλαφος (Κοραής) καί ό "Αγγελος τού Τράγου (Λόγιος 
Ερμής).

Στή Διατριβή τώρα ό πρώτος πού δέχεται τά βέλη τού συντάκτη της 
είναι ό Φαρμακίδης. "Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά άποσπάσματα.

1. Γκίνης, δ.π., άρ. 898.
2. Άλκης ’Αγγέλου, 7ων Φώτων, σ. 192. σημ. 17.
3. Ό.π., σ. 183-184.
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«Σύ, ώ αυτόκλητε διατάκτωρ τοΰ Έρμου, καί αυτόφυτε κριτά τής οικου
μένης, νέος ών, είχες μέν τύχην καλήν, δέν μετεχειρίσθης δμως την τύ
χην σου άξίως· επειδή εκείνο, δπερ πολλοί έπιθυμοΰντες, αύτοί τε κατα- 
ξοδεύονται, καί τούς άλλους ομογενείς ένοχλοΰσιν εις βοήθειαν, τό νά 
έλθωσιν εις τήν Ευρώπην καί νά προσθέσωσιν εις τήν παιδείαν αύτών[...] 
τούτο εις σέ συνέβη αυτόματον καί ήλθες εις Βιένναν μέ έξοδα τών όμο- 
γενών, καί έχεις καί πρόσοδον παρ’ αυτών ικανήν. Τοιαύτην λοιπόν τύ
χην έχων άντί νά καταγίνησαι νά ώφεληθής καί αυτός ίκανώςβ..] νά μά- 
θης πρώτον μέν τήν Ελληνικήν γλώσσανβ..] καί νά έξασκήσης σεαυτόν 
εις τόν ’Αττικόν κάλαμον, καί εις ρητορικήν καί ποιητικήν διά πράξεων 
καί νά διέλθης εν ασκήσει πάσαν τήν Ελληνικήν παιδείαν έπειτα δέ άφ’ 
σδ γένης ούτως έτοιμος νά μάθης καί έκ τών επιστημών όσας δυνηθής 
καί εις όσας έχεις κλίσιν, καί τό επάγγελμά σου συγχωρεΐβ..] ’Αντί τού
των άπάντωνβ..] άρχισες νά καταφρονής τήν Ελληνικήν γλώσσαν[...] καί 
νά νομίζηςβ..] όταν άν αύθαδέστερον όμιλήσης, έση φιλόσοφος. Καί ούτως 
έχων, καταργείς ματαίως τόν τόπον εκείνον, τόν όποιον άλλος έχων έπ’ 
ώφελείςχ, ήδύνατο καί αυτός νά φανή άξιος τοΰ έθνουςβ..] Ά ν  πάλιν νο- 
μίζης ότι κανοναρχών τά τών άλλων, έση σοφός, ήξευρε ότι καί τόν εαυ
τόν σου άπατας, καί τούς άλλους δέν γελάςβ..] Ά ν  έννοής τούς ανθρώ
πους άνοήτους. ήξευρε παρέμοϋ ότι ot άνθρωποι γνωρίζουσι καί κρίνουσι 
τήν άλήθειανβ..] Καί όςτις μαγειρεύει ψεύματα ή κοιλία του ήξεύρει, λέ
γει ή παροιμία»'.

’Από τό παραπάνω κείμενο εύκολα μπορεί νά διαπιστώσει κανείς ότι 
κι εδώ άναφέρεται: α) ή ελληνική κοινότητα τής Βιέννης (τό κοπάδι μέ 
τα πρόβατα) β) ή άνάληψη τής διεύθυνσης τοΰ Λόγιου Ερμή άπό τόν 
Φαρμακίδη (Τράγος, αρχηγός τοΰ κοπαδιοΰ) καί γ) ή άκαταλληλότητα τοΰ 
τελευταίου γιά τήν κατάληψη μιας τόσο σημαντικής θέσης (τό άταίρια- 
στο τής άρχηγίας ενός κοπαδιοΰ προβάτων άπό έναν τράγο).

’Αλλά άπό τίς «έπιστάσεις» τής Διατριβής δέν ξεφεύγει καί ό Κοκκι- 
νάκης, «συνδιατάκτωρ» τοΰ Λόγιου Ερμή καί εκδότης τοΰ Ταρτούφου. 
«’Επειδή τόν εμπορικόν βίον ήσπάσω, καλέ άνθρωπε, μένε εις δ έκλήθης, 
καί μή φαίνησαι αίφνης ώς κόρκορος εν λαχάνοις, καί θέλεις νά πηδάς 
υπέρ τά έσκαμμένα, ϊνα μή πάθης τό τοΰ λύκου, οπότε άφείς τό ίδιον 
ήθος, έθέλησε νά γένη αυλητής. Μή στοχάζησαι ότι ή παιδεία είναι κα- 
ταλλαγής νομισμάτων μεσιτεία...»1 2.

1. Διατριβή, α. 24-26.
2. Ό.π„  σ. 36-37.
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Καί στό κείμενο αυτό, πέρα άπό την ειρωνική διάθεση τοΰ συγγρα
φέα, είναι έμφανής καί ή σατιρική χροιά του.

Εκτός, όμως, άπό τή μετωπική επίθεση εναντίον τοΰ Φαρμακίδη καί 
τοΰ Κοκκινάκη, ό συντάκτης τής Διατριβής προσπαθεί άκόμη νά άποδεί- 
ξει δτι τό διαφημιζόμενο, εις τήν Άνακήρνξιν, νέο πρόγραμμα τοΰ Λό- 
γιον Έρμη είναι μία «φενάκη». Γιά τό λόγο αυτό προχωρεί σέ συστημα
τικό έλεγχο, παράγραφο πρός παράγραφο, τοΰ κειμένου γιά νά απο
κρούσει τά όσα ύπόσχονταν οί εκδότες τοΰ περιοδικοΰ καί νά καταλήξει 
στή γενική διαπίστωση ότι οί τελευταίοι, ώς «αυτοφυείς φιλόσοφοι καί 
άδόκιμοι άνδρες» δέν προσφέρουν καμιά ύπηρεσία στό έθνος παρά μό
νον «τούς πρός άλλήλους επαίνους τής φατρίας».

’Ανάλογους στηλιτευτικούς χαρακτηρισμούς διατυπώνει καί γιά τό πε
ριοδικό πού τό άποκαλεΐ άλλοτε φατριώτη Έρμη καί άλλοτε Έρμάριον.

Τέλος, στό απυρόβλητο δέν παραμένει καί ό Κοραής πού στό κείμε
νο τής Διατριβής άποκαλεϊται φατριώτης Θεός καί φατριάρχης. Τό κεί
μενο πού άκολουθεΐ είναι άρκετά άποκαλυπτικό. «Πώς όμως δυνάμεθα 
νά έμπιστευθώμεν τω Έρμη τοιοΰτο τι, εν ψ γινώσκομεν, ότι πολλά των 
,σοφών Ευρωπαίων άξια λόγου, διότι ήσαν κατά τής φατρίας, άπεδοκι- 
μάσθησαν τήν δέ επιστολήν, ήν ό φατριάρχης έγραψε κατά τής Ελλη
νικής γλώσσης, πλάσας εαυτόν μέν Ναρενχάσσερον, όπερ έστι μισοπόνη- 
ρον\ τήν δέ πόλιν φερνουφσταδτίαν, ήγουν φρενούπολιν, καί γινώσκων 
ακριβώς τόν γράψαντα, όμως άπεδέξατο αυτήν ώς παράτινος σοφοΰ τής 
Ευρώπης διότι ήτον κατά τής Ελληνικής γλώσσης καί τοΰ ύποστηρικτοΰ 
αυτής».

Άπό όσα εκθέσαμε πολύ σύντομα παραπάνω γίνεται αμέσως αντιλη
πτό ότι τά δύο κείμενα. Τράγον Κατάργησις καί Διατριβή, πέρα άπό τήν 
κοινή υπόθεση εργασίας, παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες, πού μάς 
βοηθούν νά υπερπηδήσουμε τά εμπόδια πού θέτει ή άνωνυμία τοΰ συ
ντάκτη τής Διατριβής καί νά τή συνδέσουμε μέ τόν Γ. Ρουσιάδη.

Υπάρχει όμως κι άκόμη ενα τεκμήριο τό όποιο αυξάνει τίς πιθανό
τητες γιά τήν προσγραφή τής Διατριβής στόν Κοζανίτη λόγιο. Πρόκειται 
γιά τήν καταληκτική φράση τής Διατριβής «ή συνέχεια άκολουθήσει, άν 
δέν παύση ό Ερμής ψεύματα άνακηρύττων κατά τής Ελλάδος προπετώς». 
Μέ τήν Ιδια στερεότυπη φράση-προειδοποίηση καταλήγουν μερικά άνώ- 1

1. Ή  ΑΙκατερίνη Κουμαριανοΰ στό άρθρο της «Ό  Μισοπόνηρος». Έρανος εις τόν 
'Αδαμάντιον Κοραήν. τχ. 1, ’Αθήνα 1955, σ. 193-208, έκφράζει ζωηρές έπιφυλάξεις γιά τό 
άν ό Ναρενχάσσερ εΐναι ό Κοραής. Πάντως, είναι σίγουρο, πώς ό συντάκτης τής Δια
τριβής πίστευε τότε δτι πίσω άπό τόν Ναρενχάσσερ ήταν ό Κοραής.
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νυμα καί ψευδώνυμα άντικοραϊκά άρθρα πού συναντούμε στό περιοδικό 
Καλλιόπη, στό όποιο, ώς γνωστόν, ένας άπό τούς συντάκτες του είναι 
καί ό Ρουσιάδης.

Κλείνοντας τό ζήτημα αύτό νά σημειώσουμε ότι καί ή συγγραφή τής 
Διατριβής είναι προϊόν τής έντονης διαμάχης πού είχε ξεσπάσει τότε άνά- 
μεσα σέ Κοραϊστές καί άντικοραϊστές. Έτσι εξηγείται άλλωστε καί ή 
εμπάθεια καί ό υβριστικός της, σέ πολλά σημεία, τόνος γιά τούς «Έρμο- 
γράφους» καί «Έρμοεκδότες», αλλά καί γ ι’ αυτούς πού κρύβονται άπό 
πίσω τους.

Στή Δημοτική Βιβλιοθήκη τής Κοζάνης σώζεται ένα ακόμη έργο τού 
Ρουσιάδη πού έκδόθηκε στή Βιέννη τό 1819, μέ τίτλο: Εις την άποβίω- 
σιν τοϋ προσηνούς καί φιλογενοϋς Δημητρίου Ίωάννον Τακιατζή κατά 
την 21 7βρίου περί ώραν (9 1/2, 21 1/2) εσπέρας'. Στό βιβλίο αύτό τό 
πιό αξιοπρόσεκτο είναι οί έμμετροι θρήνοι τοϋ Ρουσιάδη γιά τό θάνατο 
τού Δ. Τιακιατζή.

Στά 1819 καί 1820 κυκλοφόρησαν, πάλι στή Βιέννη, τά Ημερολόγια 
τοϋ Ρουσιάδη.

Ή  έκδοση τοϋ 18191 2, εκτός άπό τό κυρίως ημερολόγιο, περιέχει γενε
αλογία τών αύτοκρατόρων καί βασιλέων τής Εύρώπης, πίνακα πατριάρ
χων, κατάλογο τών μελών τής Τέρας Συνόδου, ένα «ποικιλοτερπές προ
σάρτημα» μέ μύθους, αινίγματα καί ποιήματα. ’Ακόμη περιλαμβάνει ια
τρικές συμβουλές καί όδηγίες «οικιακής οικονομίας», κατάλογο έμπορο- 
πανηγύρεων πού συγκροτούνται στήν Ελλάδα καί «πόστες».

Ή  έκδοση τοϋ 18203 περιέχει ένα μεγάλο «Χρονικόν Πρακτικόν» γιά 
τά έτη 1798-1842, τήν Ιεραρχία τών πατριαρχών καί τών μελών τής 'Ιεράς 
Συνόδου, ιατρικές συμβουλές γιά πρώτες βοήθειες καί ειδήσεις γιά τά 
εμπορικά πανηγύρια καί τίς πόστες.

Στά 1820 έκδίδεται στή Βιέννη ένα ακόμη έργο τοϋ Ρουσιάδη μέ τίτ
λο: «Ή έλευθέρωσις τών Θηβών. Τραγωδία εις πέντε πράξεις...»4. Τό έντυ

1. Δελιαλής. Κατάλογος. A  ’, σ. 194. άρ. 743.
2. Δυστυχώς δέν σώζεται σήμερα κανένα αντίτυπο. Έ τσι, γιά τό περιεχόμενό του 

άντλοϋμε πληροφορίες άπό τό πολύτιμο βιβλίο: Κατάλογος Γ ' σπανίων βιβλίων, Άθήναι 
1870, άρ. 205 τοϋ Π. Λάμπρου ό όποιος φαίνεται ότι είχε στήν κατοχή του ένα άντίτυπο. 
Γιά τήν έκδοση τού Ημερολογίου τοϋ 1819 διαθέτουμε σχετική μαρτυρία καί άπό τήν Καλ
λιόπη  A '(1819), σ. 8.

3. Σύμφωνα μέ τόν Δελιαλή. Κατάλογος, A ’, σ. 194-195, άρ. 744, σώζονται 15 άντί- 
τυπα τοϋ 'Ημερολογίου αύτοϋ, προφανώς δωρεά τοϋ Γ. Ρουσιάδη.

4. Ό  πλήρης τίτλος είναι: Ή  έλευθέρωσις τών Θηβών. Τραγωδία είς Πέντε Πράξεις,
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πο αυτό άναγγέλλεται μάλιστα στό περιοδικό Καλλιόπη μαζί μέ άλλα 
«βιβλία νεωφανη»1.

Ακόμη τήν ίδια χρονιά τυπώνεται στην αυστριακή πρωτεύουσα ένα 
βιβλίο στό όποιο διορθωτής καί επιμελητής τής έκδοσης είναι ό Ρουσιά- 
δης. Πρόκειται γιά τό βιβλίο: Ή  Ανακάλυψις τής 1Αμερικής. Βιβλίον ψυ
χαγωγικόν διά Παϊδας καί Νεανίσκους. Διηρημένον εις Τρεις Τόμους. εκ 
τής υπό Ι.Ε. Κάμπε εις τό Γερμανικόν Πέμπτης έπιδιορθωθείσης Έκδό- 
σεως. έν τή ήμετέρρ καθομιλουμένη Διαλέκτω μεταφρασθέν ύπό Ίωάννου 
Μπιλλάρου. του εξ Ίωαννίνων. Έπιθεωρηθέν δέ καί διορθωθέν ύπό Γε
ωργίου Ρουσιάδου καί νϋν τό πρώτον τύποις έκδοθέν Δαπάνη καί Προ
καταβολή τής φιλοκάλου Κυρίας Λ. Χετζενδόρφερ. Τόμος πρώτος μετά 
μιας χαλκογραφικής είκόνος καί ενός Γεωγραφικού Πίνακος. Έν Βιέννη 
τής Αουστρίας έκ τής Τυπογραφίας Ίωάννου Σνεϊρερ 1820 \

’Ανώνυμη βιβλιοπαρουσίαση τοΰ έργου αυτού συναντούμε στήν Καλ
λιόπη: «Τούτο τό βιβλίον δεν έχει χρείαν των ήμετέρων επαίνων* διότι 
είναι ικανός ό έπαινος εκείνος, όταν ένθυμηθώμεν. ότι είναι έργον τού 
Κάμπη καί έξεδόθη εις τό Γερμανικόν πεντάκις μέχρι τούδε. Ή ύλη τής 
βίβλου είναι εις ερμηνείαν διαλογική* διότι ό συγγραφεύς παρίστησί τι- 
να παιδαγωγόν διηγούμενον πρός τούς μαθητάς αυτού πάσαν τήν Ιστο
ρίαν τούτου τού συμβεβηκότος* δίδει καί τινα νύξιν Γεωγραφίας καί ναυ
τικής, όσον άνήκει εις παίδας, εις κατάληψιν τής θέσεως καί άποστάσε- 
ως τής ’Αμερικής. Τό δέ πάν εργον είναι ηθικόν, έκ των συμβεβηκότων 
ποριζόμενον. Όθεν έστω χάρις τψ μεταφραστή καί τφ έπιδιορθωτή...»3.

Δύο χρόνια άργότερα (1822) κυκλοφορεί στήν Πέστα Ή  Πάργα. Ποί
ημα ΙΑ . Βενέτου... έκ τού Γαλλικού εις τήν καθομιλουμένην ήμών 
Γλώσσαν έλευθέρως μετενεχθέν καί τό Πρώτον τύποις έκδοθέν ύπό Γε
ωργίου τού Ρουσιάδου \

Στά 1829 ό Κοζανίτης λόγιος τυπώνει δύο άκόμη έργα του. Τό πρώτο 
στήν Πέστα μέ τίτλο: Νέον Άλφαβητάριον καί Αναγνώσεως Προπαιδεία

υπό Γεωργίου τοΰ 'Ρουσιάδου. Έκ τοΰ Γερμανικόν κατά τό Πρωτότυπον τον Κυρίου Κ.Φ. 
Βάϊσσε έλευθέρως μεταφρασθεΐσα καί τό πρώτον Τύποις έκδοθεΐσα. Δαπάνη φιλογενε- 
στάτου τινός Μακεδώνος. Έν Βιένχ'η τής Άουστρίας. έκ τής Ελληνικής Τυπογραφίας τοΰ 
Ίωάν\'θυ Σνεϊρερ 1820.

1. Καλλιόπη. Β ' (1820). σ. 223.
2. Τήν Ιδια χρονιά κυκλοφόρησε ό δεύτερος καί τρίτος τόμος. (Γκίνης. ό.π.. άρ. 1234).
3. Καλλιόπη. Β ' (1820), σ. 104.
4. Ό  πλήρης τίτλος είναι: Ή  Πάργα. Ποίημα Ι.Α. Βενέτου, έκατοντάρχου έν τω Βα

σιλικά) Τάγματι τών έγκριτων Στρατηγών. Ίππέως τών Ταγμάτων τοϋ τε άγιου Λουδοβί-
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είς Χρήσιν τών Κοινών τής Ελλάδος Σχολείων διά Τέκνα άπό 5 έως 10 
Ε τ ώ ν Τό δεύτερο άνώνυμα στη Βενετία μέ τίτλο: Δρομοδείκτης τών 
άκολούθων όκτώ μερώ ν2.

Ό  Δρομοδείκτης, παρότι έκδόθηκε άνώνυμα, καλώς έχει προσγραφεϊ 
στόν Κοζανίτη λόγιο. Γιά τήν άπόδοση τοΰ έργου αύτοΰ στόν Ρουσιάδη 
συνηγορεί, κατά τη γνώμη μας, καί ή παρουσίαση τοπωνυμίων τής έποχής 
μέ τίς άντίστοιχες όμηρικές όνομασίες. Καί ή εύχέρεια μέ την όποία πα
ραπέμπει στά έργα τοΰ Όμηρου σίγουρα πρέπει να άναζητηθεΐ στη μα
κρόχρονη ένασχόλησή του μέ αυτόν.

Στά 1833 ό Ρουσιάδης τυπώνει στη Βιέννη έναν ΰμνο γιά τόν Όθω- 
να μέ τίτλο: Lob-und Freude-gesang der Griechen {...] Ύμνος τών Ελλή
νων έπί τή 'Εκλογή καί 'Αναγορεύσει τής Αύτοϋ Μεγαλειότητος ΟΘΩΝΟΣ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ τής Ελλάδος συντεθείς μέν υπό Γ. τοΰ Του- 
σιάδου φυθμισθείς δέ φυθμφ Έμβατηρίφ υπό Β. Ραδαρτίγγερ. Έν Βιέννη, 
1833.

Ό  ύμνος αυτός, «τυπωμένος είς φύλλον», άποτελείται άπό έξ στρο
φές άπό τίς όποιες παραθέτουμε τήν πρώτη.

Χαίρε πατρίς! έχεις τόν "Ανακτά σου 
καί δ ι’ αύτοΰ παΰσιν είς τά δεινά σου

Όθωνος παρουσία 
Διχόνοι’ ’Αναρχία 
Φατριασμών Μανία 
Εκλείπει ώς καπνός3.

κοι» καί τής έντιμον Λεγεώνος Μέλους τής φιλοτεχνικής καί τής βασιλικής άκαδημαϊκής 
Εταιρείας τών Παρισίων κ.τ,λ. Χάριν τών Παργίων έν Παρισίοις έκδοθέν καί έκ τού Γαλ
λικόν είς τήν καθομιλουμένην ημών Γλώσσαν έλενθέρως μετενεχθέν καί τό Πρώτον Τύ- 
ποις έκδοθέν υπό Γεωργίου τοΰ Ρουσιάδον. Έν Πέστφ. Έκ τοΰ Ελληνικού Τυπογραφεί
ου τοΰ εύγενοϋς Ματθαίου Τράττνερ έκ Πετρόζης. αωκβ

1. Ό  πλήρης τίτλος είναι: Νέον Άλφαβητάριον καί Άναγνώσεως Προπαιδεία είς Χρήσιν 
τών κοινών τής Ελλάδος Σχολείων διά Τέκνα άπό 5 έως 10 Ετών σνντεθέν καί Τύποις 
τό πρώτον έκδοθέν υπό Γεωργίου τοΰ 'Ρουσιάδον Δαπάνη τοϋ φιλογενεστάτου κυρίου Ζή
ση Σ/ωτηρίου) τοϋ Έλληνος, Έν Πέστη τής Ουγγαρίας 1829. Παρά τφ  εύγενεί Ι.Μ. Τράτ
τνερ καί Στεφάνω άπό Καρόλυ.

2. Ό  πλήρης τίτλος είναι: Δρομοδείκτης τών άκολούθων όκτώ μερών. Μεθ' άξιολό- 
γων υποσημειώσεων τοΰ καθενός μέρους. Πελοποννήσον, Βοιωτίας, ’Αττικής, Θεσσαλίας, 
Ηπείρου, Μπόσνας, Μακεδονίας καί Θράκης. Έν Βενετίμ. Παρά Μιχαήλφ Γλυκεί τφ  έξ 
Ίωαννίνων. 1829.

3. Νά σημειώσουμε έδώ ότι σέ διπλανή στήλη παρατίθεται άκριβώς ή Ιδια στροφή, 
άλλά μέ λατινικούς χαρακτήρες (H0re Patris! 0chis ton Anacta-su). Τό Ιδιο γίνεται καί μέ 
τίς υπόλοιπες πέντε στροφές.
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ΕΙκ. 4. Προμετωπίδα άπό τό Χ ρονικόν Π ρογνω στικόν  (1820)
του Γ. Ρουσιάδη.
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ΕΙκ. 5. Προμετωπίδα άπό τό Ν έον Ά λφαβητάριον  
τού Γ. Ρουσιάδη.
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"Ενα χρόνο άργότερα ό Κοζανίτης λόγιος τυπώνει στη Βιέννη ένα άκό- 
μη έργο του με τίτλο: Praktische Grammatik der neuhellenischen Sprache, 
Wien, Gedruct bei Antony Haykul 1834.

Στά 1838 κυκλοφορεί στή Βιέννη ένα άλλο έργο τοΰ Ρουσιάδη μέ τίτ
λο: Ό  Θεμιστοκλής έν Πέρσαις. Τραγωδία εν τρισί πράξεσι έκ τοΰ 7τα- 
λιστί δράματος τον άββά Μεταστασίον έν δεκαπεντασυλλάβω μέτρω έλευ- 
Θέρως μεταφρασθείσα... καί τό πρώτον τύποις έκδοθείσα. Έν Βιέννη 1838. 
Κατά τήν Τυπογραφίαν τον Αντωνίου Βέγκω'.

Ό  κύκλος των τυπωμένων έργων τοΰ Κοζανίτη λογίου θά όλοκληρω- 
θεΐ μέ άλλα δύο πού θά έκδοθοΰν τό 1848 στην ’Αθήνα.

Τό πρώτο επιγράφεται Όμηρου Όδνσσείας άκριβής παράφρασις δε
καπεντασυλλάβω φυθμφ*. Τό δεύτερο, έμμετρο καί αυτό, λιγότερο γνω
στό, αλλά πολύ πιό ενδιαφέρον είναι ή Μανρομουσονρουκοδράδα τό 
όποιο υπογράφει μέ τό ψευδώνυμο ό αύτοχθονοετερόχθων φιλέλλην 
ΔΟΥΡΑΙΣΗΣ3 καί τό άπευθύνει «πρός τούς αυτονόμους καί άπό τούς 
’Εχθρούς τής Ελλάδος άποπλανωμένους Πολιτικούς καί Όπλαρχηγούς 
Έλληνας».

Στό φυλλάδιο αυτό ό Ρουσιάδης συμβουλεύει τούς Έλληνες νά άνοί- 
ξουν αμέσως τά μάτια τους καί νά μή δίνουν πίστη στίς πλάνες υπο
σχέσεις τών κομμάτων τής αντιπολίτευσης, γιατί «άλλέως σείς καί ή Πα- 
τρίς συγχρόνως θά χαθήτε». Εκείνο όμως πού εντυπωσιάζει περισσότε
ρο τόν άναγνώστη τής Μαυρομονσονρουκοδράδας είναι ή πρωτοφανής 
όξύτητα μέ τήν όποια επιτίθεται εναντίον τών οπαδών τοΰ αγγλικού κόμ
ματος καί κυρίως κατά τής προσωπικής φατρίας τοΰ Μαυροκορδάτου4.

Τό απόσπασμα πού άκολουθεΐ είναι αρκετά αποκαλυπτικό5, 
είν’ Ύποκείμεν’ άσεβή, φαρμακεροί Σκόρπιοι,
Τούρκων Σπορά, Τούρκων Γονή, καί Τούρκων πιά άχρείοι 
Λέγουν οτ’ είναι Χριστιανοί, καί τόν Χριστόν πιστεύουν* 
άλλά Μωάμεθ όπαδοί είναι, αυτόν λατρεύουν. 1 2 3 4 5

1. Γκίνης. δ.π.. άρ. 3006.
2. Γκίνης, δ.π., άρ. 4797.
3. Πρόκειται γιά άναγραμματισμό τοΰ έπωνύμου του ΡΟΥΣΙΑΔΗΣ.
4. Γιά τις φατρίες καί τά κόμματα τής έποχής βλ. John A. Petropulos, Politics and State

craft in the Kingdom of Greece 1833-1843. Princeton University Press 1968, πού έκδόθηκε 
σέ δύο τόμους (A, 1985. Β, 1986), μεταφρασμένο στά έλληνικά, άπό τό Μορφωτικό "Ιδρυ
μα τής ’Εθνικής Τράπεζας (Πολιτική καί συγκρότηση Κράτους στό έλληνικό Βασίλειο 
(1833-1843)1 τ. Α \  σ. 325-334, 512-523 καί 551-559.

5. Μανρομονσονρονκοδράόα. σ. 4.
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Έλληνας oi Ούτιδανοί τόν εαυτόν τους κράζουν, 
έν ώ Ελλήνων τόν Χαμόν νυχθημερί σπουδάζουν" 
ώστε ποτέ πλέον Ελπίς καμμία Σωτηρίας 
νά μή σάς μείν’ αλλά Ζωή παντοτεινής Σκλαβίας.
Παγίδας στήνουν σας παντού, κλώθουν Δεσμά Δουλείας, 
Κνώδαλα τ ’ ’Ασιατικά, μέ Πρόσχημα φιλίας.
Τέτοιοι είναι όλ’ αυτοί Μουσοϋροι', Μουσουράτοι 
Μαυρομουσουρονμουσουρτοί, Τουρκοκοδραλβιονάτοι.1

Εκτός άπό τά τυπωμένα έργα του ό Ρουσιάδης άφησε καί άρκετά 
άνέκδοτα τά όποια μάς περιγράφουν ό Γουναρόπουλος καί ό Λιούφης.

Τά έργα αυτά είναι:
1) Συνοπτική ιστορία τής ελληνικής φιλολογίας, έρανισθεΐσα εκ τού 

γερμανικού τού F. Schoell καί τού ιταλικού τού Σ. Τυπάλδου, άφικνου- 
μένη μέχρις άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως.

2) Περί διαλέκτων τής ελληνικής γλώσσης καί Ιδίως τής τού 'Ομήρου.
3) Εμπειρικής ψυχολογίας παρεκβολαί, έρανισθεΐσαι καί έν Άθήναις 

έλληνισθείσαι έκ διαφόρων συγγραμμάτων τών αρίστων Γερμανών φιλο
σόφων.

4) Λεξικόν Έλληνογερμανικόν.
5) Συντακτικόν ελληνικόν μετά προπαιδευμάτων παραφράσεως έκ τής 

νΰν είς τήν πάλαι ελληνικήν.
6) Στοιχεία ’Αριθμητικής, Άλγέβρας καί Γεωμετρίας.
7) Κατήχησις ιερά πρός διδασκαλίαν τών παίδων5.
Σύμφωνα πάντα μέ τούς ίδιους βιογράφους του ό Ρουσιάδης είχε συγ

γράψει καί τρία ακόμη άτελή χειρόγραφα πού είναι: α) Σύνοψις ελλη
νικής Γραμματικής" β) Σύνοψις ηθικής Φιλοσοφίας, Φυσικής καί Γεω
γραφίας καί γ) Αισθητική κατά μετάφρασιν έκ τού Γερμανικού4.

Στά άνέκδοτα έργα τού Κοζανίτη λογίου πρέπει νά συμπεριλάβουμε 
καί τόν Χείμαρρον τών Χρόνων. Γιά τό έργο μάλιστα αύτό προηγήθηκε 
ή σχετική ειδησις σέ δύο ελληνικά περιοδικά πού έκδίδονται έκείνη τήν 
έποχή στή Βιέννη. 1 2 3 4

1. Ό  Μουσοΰρος ήταν πρεσβευτής τής Τουρκίας στήν 'Ελλάδα. Βλ. John Petropoulos. 
Πολιτική καί συγκρότηση Κράτους, τ. A ' , σ. 478, σημ. 156.

2. Τό τελευταίο δίστιχο ό Ρουσιάδης τό έπαναλαμβάνει καί πάλι παρακάτω άντικαθι- 
στώντας τήν τελευταία λέξη Τουρκοκοδραλβιονάτοι μέ τήν Κοδροτουρκαγγλεζάτοι.

3. Γουναρόπουλος. δ.π.. σ. 561.- Λιούφης, δ.π., σ. 221.
4. Ό .π.
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Π ιό συγκεκριμένα στόν Φιλολογικό Τηλέγραφο τοϋ 1818 ό Ρουσιάδης 
γνωστοποιεί στό «Πανελλήνιον» δτι «τελειώσας, Θεία συνάρσει, την πα- 
ράφρασιν τής Ίλιάδος[...] έκρινα εύλογον νά έκδώσω έν τώ μεταξύ, με- 
ταφράσας εκ τοϋ Γερμανικού, έναν χρονολογικόν Πίνακα «Χείμαφφον 
των Χρόνων» έπιγραφόμενον, από κτίσεως Κόσμου άχρι τοϋ 1816 Σω
τηρίου έτους έκτεινόμενον. καί παριστάνοντα την άρχήν καί καταγωγήν 
έκαστου των γνωστών τής Οικουμένης κυρίων Εθνών, τούς εις αύτά έν 
παντί τώ καιρώ καί τρόπω διαπρέψαντας καί διαπρέποντας ένδόξους 
άνδρας. Διοικήσεων τρόπους, καί μεταβολάς, άξιομνημονεύτους μάχας, 
κατά καιρούς αυξήσεις καί έλαττώσεις διαφόρων βασιλειών, Αιρέσεων 
άρχάς, άξιόλογα συμβάντα έν τή Κοσμοστορίςχ, παντοίας έφευρέσεις καί 
άνακαλύψεις. Επιστημών προόδους κ.τ.λ.»'.

Γιά τήν καλύτερη μάλιστα κατανόηση τοϋ Πίνακα ό Ρουσιάδης θά έξέ- 
διδε ταυτόχρονα καί «έν φυλλάδιον εις τρεις περιόδους διηρημένον».

Ή εϊδησίζ αύτή, μέ ημερομηνία 6 ’Απριλίου 1818, άποσκοποϋσε άκό- 
μη καί στήν κατοχύρωση τοϋ ..θέματος, όπως δείχνει ή καταληκτική της 
φράση: «Όθεν ειδοποιείται τό Πανελλήνιον, διά νά μή μεταχειρισθή καί 
άλλος τις τό αυτό έργον».

"Ομως, τό ίδιο έργο, μέ τόν ίδιο άκριβώς τίτλο, είχε έκδοθεΐ άπό τόν 
Νεόφυτο Δούκα τό 18051 2 γεγονός πού άγνοοϋσε ό Κοζανίτης λόγιος, δπως 
καί δ ίδιος δημόσια παραδέχεται σέ κείμενο πού φιλοξενήθηκε στό πε
ριοδικό Καλλιόπη: «Κατά τό 1818 Έτος είδοποιήθησαν διά τοϋ Φιλο
λογικού Τηλεγράφου πάντες οί Όμογενεΐς, δτι μεταφράσας έκ τοϋ Γερ
μανικού τόν Χρονολογικόν Πίνακα Χείμαφφον τών Χρόνων έπιγραφό
μενον, είχον Σκοπόν νά έκδώσω αυτόν* άλλλά παρητήθην άπό τό Έργον 
μαθών έν τώ μεταξύ, δτι ό Πίναξ ούτος έξεδόθη ποτέ υπό τοϋ Πανο- 
σιοελλογιμωτάτου κυρίου Νεοφύτου Δούκα»3.

Τό παραπάνω απόσπασμα άποτελεί τόν πρόλογο τής δεύτερης «είδη
σης» μέ τήν όποια ό Ρουσιάδης άναγγέλλει τήν έκτύπωση τοϋ έργου αυτού, 
παρότι είχει προηγηθεί ή έκδοσή του άπό τόν Νεόφυτο Δούκα. Κι αύτό 
επειδή «υπό τοϋ φιλογενεστάτου Άνδρός τούτου[...] παρακινηθείς ΐνα 
έκτελέσω τήν ύπ’ έμοϋ άγγελθεΐσαν Έκδοσιν, ώς τοϋ υπό τής Σοφολο-

1. Φ.Τ., 11 Απριλίου 1818, σ. 66.
2. Χείμαρος τών Χρόνων ήτοι είκονική παράστασις τής Γενικής Ιστορίας άπό τών 

άρχαίων χρόνων μέχρι τής ιη ' έκατοστύος μεταφρασθεΐσα τό πρώτον έκ τοϋ Γερμανικού 
καί έκόοθεϊσα υπό Νεοφύτου Δοϋκα άφιερωθεϊσα δέ τοίς εύγενεστάτοις 'Άρχουσι κυρίφ  
Γεωργίφ καί κυρίφ Νικολάω τοίς Φιλιππέσκοις.

3. Καλλιόπη, Β'(1820), σ. 222.
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Είκ. 7. Προμετωπίδα τής ’Οδύσσειας τοΰ Ομήρου 
πού παράφρασε καί έξέδωσε ό Γ. Ρουσιάδης.
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γιότητός του έκδοθέντος Πίνακος εκείνου άτελοΰς όντος ώς πρός την Γερ- 
μανιστί Δευτέραν έκδοσιν την κατά τό 1818 γεγονυΐαν...»1.

Ή εϊδησις αυτή, με ημερομηνία 1820 τή α ' Δεκεμβρίου, τελειώνει μέ 
την έκκληση τοΰ Ρουσιάδη γιά έγγραφή συνδρομητών, οί όποιοι θά μπο
ρούν νά άπευθύνονται στους κατά τόπους ανταποκριτές τά όνόματα των 
όποιων άναγράφονταν στόν κατάλογο πού ακολουθούσε.

"Ομως τό έργο αυτό δέν είδε τελικά τό φώς τής δημοσιότητας, γιά 
άγνωστους, ώς σήμερα, λόγους2.

Τέλος, στά παραπάνω έργα, πρέπει νά προσθέσουμε και άλλα πέντε, 
άγνωστα ώς σήμερα, πονήματά του. ’Από αυτά τά τέσσερα, όπως μάς 
άποκαλύπτει ό Ρουσιάδης στήν άλληλογραφία του μέ τόν Μιχ. Βασιλεί
ου. είναι μεταφράσεις γερμανικών έργων καί φέρουν τούς παρακάτω τίτ
λους: 1) Εθνική οικονομία* 2) Πολιτεύματος οικονομία καί ταμιευτική*
3) ’Αστυνομική επιστήμη καί 4) Περί ’Ελευθερίας και ευνομίας τών λαών.

Γιά τό πέμπτο έργο τού Ρουσιάδη, άν καί δεν μάς παραδίδεται ό τίτ
λος, μπορούμε, στηριζόμενοι καί πάλι σέ έμμεσες πληροφορίες του, νά 
υποστηρίξουμε ότι πρόκειται γιά παιδαγωγικά μαθήματα, άν αποδίδουμε 

, σωστά τά όσα έγραφε ό Κοζανίτης λόγιος σέ μιά επιστολή του πρός τό 
Μιχ. Βασιλείου.

Συγκεκριμένα, απαντώντας στόν Ήπειρώτη μεγαλέμπορο, σημειώνει ότι 
τω Κ(υρί)ω Κομμητά εϊπον τούς ασπασμούς σας. καί όσα περαιτέρω μοί 
έδιορίζατε νά είπώ. μοί άπεκρίθη δέ ότι κατωτέραν τιμήν δέν ήμπορεϊ νά 
κάμη κατά τό παρόνf...J έν όσω δέν έκτνπωθή δλον τό πόνημά του καί τό
τε πωλή μόνον εις όσους τω έμβάσωσι πρώτον την τιμήν τών όσα σώ
ματα Οεωρήσουσι νά άγοράσωσι{...] Καί λίγο πιό κάτω άνέφερε ότι τό αυτό 
πόνημα (πλήν τής μυθολογίας, γενικής ιστορίας, γραμματικής καί τών τριών 
τόμων συλλογή τών παλαιών συγγραφέων περιεχόντων) έχω καί έγώ πρό 
δυσΐν ετών ήδη συντεταγμένον καί κείται νεκρόν εις τό κιβώτιον*.

Ι.Ό .π.. σ. 222.
2. Άπό όσα γνωρίζουμε είναι σπάνιες οί περιπτώσεις, όπου παραμένει ανέκδοτο ένα 

σύγγραμμα μετά τή σχετική προκήρυξη γιά έκτύπωσή του μέ τή μέθοδο προεγγραφής συν
δρομητών. Μιά τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση άποτελεί ή άνέκδοτη Λογική καί Μετα
φυσική τοΰ ’Αθανασίου Ψαλίδα, παρότι στό όμώνυμο αρχείο του διασώθηκαν μιά χειρό
γραφη έκκληση γιά έγγραφή συνδρομητών καί ένας χειρόγραφος έπίσης. κατάλογος συν
δρομητών άπό τήν Κωνσταντινούπολη καί Θράκη. Βλ. Κων. Διαμάντης. «Ό  ’Αθανάσιος 
Ψαλίδας καί τό άρχεΐον του», Δελτίον Ιστορικής καί Εθνολογικής 'Εταιρείας, 16(1962), 
σ. 305-309.

3. Βλ. έπιστολή Γ. Ρουσιάδη άπό Πέστα πρός Μιχ. Βασιλείου στό Φιοΰμε, μέ ημερο
μηνία 12/24 Μαΐου 1824, ΓΑΚ, Άρχεΐον Μιχ. Βασιλείου, φ. 197, άρ. έγγρ. 174.
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Μέ βάση τά παραπάνω εύκολα κανείς μπορεί νά ταυτίσει τό «άνώ- 
νυμο» αυτό έργο τού Ρουσιάδη μέ τά Παιδαγωγικά Μαθήματα τοΰ Στε
φάνου Κομμητδ πού έκδόθηκαν στην Πέστα από τό τυπογραφείο τού 
Τράττνερ κατά τά έτη 1827-1828'.

Τόσο δμως τό πόνημα αυτό δσο καί τά τέσσερα προηγούμενα παρέ- 
μειναν τελικά ανέκδοτα, παρότι ό Κοζανίτης λόγιος αρχικά πίστευε δτι 
θά φθάσουν εύκολα στό τυπογραφείο καί άκόμη ευκολότερα θά πωλη- 
θοΰν ώς ζεστόν ψωμί. Ή  συνδρομή πού ζήτησε από τόν Μιχ. Βασιλείου 
δέν έφερε τά αναμενόμενα αποτελέσματα, επειδή, όπως χαρακτηριστικά 
άνέφερε ό Ήπειρώτης μεγαλέμπορος τινές τών φίλων ίδόντες τά άντί- 
γραφα δέν ένέκριναν τό ύφος καί τόν κάλαμόν του1.

Κρίνοντας τώρα τό όγκοδέστατο καί πολυποίκιλο έργο τοΰ Ρουσιάδη 
μπορεί κανείς νά προχωρήσει σε δύο βασικές διαπιστώσεις: 1) Τό μεγα
λύτερο μέρος τών συγγραφικών του δραστηριοτήτων είναι παραφράσεις 
έργων τής γερμανικής καί τής αρχαίας ελληνικής γραμματείας καί 2) τά 
περισσότερα άπό τά συγγράμματά του είναι έμμετρα σέ ιαμβικούς δεκα
πεντασύλλαβους στίχους μέ όμοιόκαταληξία.

Οί δραστηριότητες δμως τού Κοζανίτη λόγιου δέν εξαντλούνται στήν 
παρουσίαση τού πλούσιου συγγραφικού του έργου. Θά ήταν, λοιπόν, με
γάλη παράλειψη άν δέν μνημονεύαμε τίς υπηρεσίες πού προσέφερε ό Ρου- 
σιάδης στήν ίδιαίτερή του πατρίδα κυρίως γιά τόν εμπλουτισμό τής σχο
λικής της βιβλιοθήκης, δπως οί ίδιοι οί συμπατριώτες του αναγνωρίζουν 
στό κείμενο πού ακολουθεί.

«Έχοντες δέ πρό οφθαλμών τήν Φιλοκαλίαν, Φιλογένειάν τε καί τό 
Φιλόπατρι τοΰ ελλογίμου Συμπολίτου ημών κυρίου Γεωργίου τοΰ 'Ρου- 
σιάδου. εξ ών έβοήθησεν εκ μόνης Προαιρέσεως φιλοκάλου εις Πλουτι
σμόν τής εν τή Πατρίδι ημών Βιβλιοθήκης. δΓ ών εξ ιδίων τε πόνων έξα- 
πέστειλεν Βίβλων, καί διαφόρων άλλων Συγγραμμάτων, έκρίναμεν δί
καιον καί εύλογον ινα έπιφορτίσωμεν αύτψ καί τήν Φροντίδα τοΰ συνά- 
γειν έπιμελώς, δσατε έτερα Βιβλία διά τοΰ Τύπου νεωστί έξεδόθησαν. καί 1 2

1. Γκίνης. δ.π.. άρ. 1691-1698 καί 1778-1782.
2. Βλ. επιστολή Μιχ. Βασιλείου πρός τόν Γρηγόριο Κωνσταντά. μέ ημερομηνία 19 ’Ια

νουάριου 1829. Κόπια Γραφών. ΓΑΚ. Άρχεϊον Βλαχογιάννη. άρ. χειρογράφου 110. σ. 80. 
Στήν ίδια σελίδα τής παραπάνω επιστολής ό Ήπειρώτης μεγαλέμπορος παρέθετε καί τή 
δική του γνώμη σημειώνοντας δτι τό ύφος του εις τό γράφειν τήν απλήν αυτήν γλώσσαν 
μας (δσον ήμπορώ νά διακρίνω) δέν εχει χάριν καί γλαφυρώτητα. ό ι' δτι κλίνει κάμπο
σον εις τόν μακαρονισμόν μεταχειριζόμενος ένίοτε καί κάποιαν στριφνότατα είς τάς εκφρά
σεις του.
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δσα ήδη έκδίδονται ή καί έκδοθήσονται έχομένως διανεμόμενα δωρεάν 
παρά Έκδοτων φιλογενών τε καί φιλελλήνων, καί δσα των προεκδεδο- 
μένων εύρεθή τις φιλογενής άγαθοπροαίρετος ινα είς την προδιαληφθεισαν 
Βιβλιοθήκην τήν έν τη Πατρίδι ημών Κοζάνη νεοσυστάσαν άφιερώση είς 
ψυχικήν αύτοΰ Σωτηρίαν καί είς Μνημόσυνον αίώνιον[...] δυνάμει του 
παρόντος ημών ένυπογράφου έπιτροπικοΰ Γράμματος άποκαθιστώμεν 
Επίτροπον τόν προφφηθέντα φιλογενέστατον καί έλλόγιμον ημών Συ
μπολίτην κύριον Γεώργιον τόν Τουσιάδην, έν Βιέννη τής Αούστρίας δια- 
τρίβοντα, είς τό φροντίζειν τού λοιπού περί πάντων ών άνωτέρων προ- 
διελάβομεν»'. 1

1. Καλλιόπη, Β ' (1820), σ. 106. Στην προηγούμενη σελίδα τοΰ περιοδικού είναι δημο
σιευμένο Ενα κείμενο τοΰ Ρουσιάδη στό δποίο φανερώνει δτι άποδέχεται «εύγνωμόνως δυ
νάμει τοΰ έπιτροπικοΰ» τήν πρόταση των συμπολιτών του.



R E S U M E

GEORGIOS ROUSIADIS COMMERgANT ET ERUDIT DE KOZANI

par
Georges Papageorgiou

La presente etude est consacree aux activites de composition et d’ edition 
des ouvrages et a celles concemant le commerce du negociant et erudit G. 
Rousiadi. Nous nous basons sur les informations provenant des archives du 
grand negociant Epirote Michel Vasiliou (Archives generates d' Etat) ainsi 
que sur les periodiques des annees anterieures a la revolution: Hermes o 
Logios, Kalliope, Ellenikos Telegraphos et Philologikos Telegraphos.

En gros on pourrait soutenir que G. Rousiadis echoua dans Γ exercice du 
metier de comm errant. La premiere fois en 1802 a Peste en Hongrie oil, a Γ 
age de 19 ans, il debuta dans ses activites commerciales et oil le manque d' 
instruction commerciale necessaire le mena a la faillite. II en fut de meme a 
Vienne en 1815 quand Rousiadis pour une deuxieme fois deploya une activite 
commerciale intense mais il fut conduit de nouveau a la banqueroute et un 
peu plus tard a la prison a cause de dettes inacquittes, envers ses crediteurs.

A sa sortie de prison afin de faire face a ses difficultes economiques, il est 
contraint de donner des 1εςοη5 de grec ancien a des enfants de riches 
negotiants aussi bien a Vienne tout d’ abord, qu' a Peste en Hongrie plus tard.

En 1830, il rentre a Vienne oil il est nomme professeur de grec a Γ 
Academie imperiale de Vienne. Apres douze annees de service a cette place 
il rentre cette fois-ci a Kozani oil il τεςοίΐ pour un an la charge de premier 
maitre de Γ Ecole Hellenique, alors que parallelement il entreprend des 
activites commerciales limitees.

En 1847, il arrive a Athenes oil il meurt le 23 mars 1854 apres avoir 
reclame, avec Γ aide du roi Othon, un poste universitaire, mais sans succes.

En quittant la vie, Rousiadis a laisse derriere lui une oeuvre enorme dont 
une grande partie est demeuree non publiee et inconnue aussi jusqu' a nos 
jours.

De ses ouvrages imprimes il importe de signaler: 1) la traduction libre de 
Γ Iliade d' Homere qui a fait Γ objet d' assez nombreuses critiques non 
favorables; 2) Tragou Katargisis signe du pseudonyme Elefterios Amphilo-
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cheus; 3) Les joumaux de 1819 et 1820 et 4) Dromodiktis (itin^raire) qui bien 
qu' edite anonymement, a ete a juste titre attribu^ a G. Rousiadis.

Les oeuvres meconnues jusqu’ a nos jours que Rousiadis lui-meme refere 
dans sa correspondance avec Mich. Vasiliou sont les suivants: 1) Economic 
nationale; 2) Economic fiscale; 3) Science de la police et 4) Au sujet de la 
liberte et du bon gouvemement des peuples.

En examinant Γ oeuvre volumineuse et tres variee de Rousiadis on peut 
formuler deux constatations: a) la plus grance partie de ses ecrits sont des 
traductions libres des oeuvres de la philologie allemande et de la Grece 
ancienne et b) la plupart de ses oeuvres sont en vers dodecasyllabes iambi- 
ques, avec rimes.

Pour conclure la communication nous rappelons les services que Rusiadis 
rendit a sa patrie, Kozani, notament avec Γ enrichissement de la bibliotheque 
d' ecole, fait reconnu par ses compatriotes qui lui en sont gre.

Universite de Jannina 
Departement d' Histoire


