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(1780, 1783)

1. ’Αξιοπιστία και σημασία των μαρτυριών

Τά στοιχεία τά σχετικά μέ τό θέμα μας προέρχονται άπό έγγραφα πού 
βρίσκονται στό Κρατικό ’Αρχείο τής Βενετίας, στή σειρά μέ τίτλο Consolato 
Russo a Venezia. Σύμφωνα μέ τήν κεφαλαιώδη καταγραφή τοϋ άρχείου 
αύτοϋ, ή παραπάνω σειρά περιέχει επιστολές έμπορικές ή οικογενειακού χα
ρακτήρα, τιμολόγια, συναλλαγματικές, ναυτικά άσφαλιστήρια, ένώ τά επί
σημα έγγραφα καί λίγα είναι και μέτριας σπουδαιότητας, οπως έπικυρώσεις 
καί έκδόσεις διαβατηρίων, συστατικά γράμματα κ.ά. "Ολο αύτό τό υλικό 
έχει ίίμεση ή έμμεση σχέση μέ τον πρόξενο της Ρωσίας στή Βενετία, τον Κερ- 
κυραΐο ΠαΟλο Φίλη. Κανένα έγγραφο δέν άναφέρεται στήν ταραγμένη πολι
τική ζωή της έποχής, δηλ. στα χρόνια 1775-1803, μέσα στά όποια κλιμα
κώνεται ή άρχειακή αυτή σειρά. 'Ως πηγή πάντως θεωρείται ενδιαφέρουσα 
γιά τή μελέτη τής ιδιωτικής ζωής καί τοϋ βενετικού εμπορίου κατά τά τελευ
ταία χρόνια τής Γαληνότατης καί κατά τή διάρκεια της γαλλικής καί αύστρια- 
κής κατοχής τής πόλεως των δόγηδων1.

Δύσκολα θά μπορούσε κανείς νά συμφωνήσει μέ τις κρίσεις αύτές, ώς 
πρός τήν άξιολόγηση των εγγράφων τοϋ ρωσικού προξενείου τής Βενετίας. 
Στά 1976 καί στά 1981 μοϋ δόθηκε ό χρόνος νά μελετήσω καί νά καταγρά
φω τό περιεχόμενο καί των 28 μεγάλων φακέλων μέ τά λυτά έγγραφα τοϋ 
προξενείου2. Κατέληξα λοιπόν στίς έξής διαπιστώσεις :

α) "Οτι ή άρχειακή αύτή σειρά, άν καί άτακτοποίητη άπό χρονολογική 
άποψη, άποτελεΐ θαυμάσια πηγή γιά τήν εμπορική δραστηριότητα των Ελλή
νων, ιδίως κάτω άπό ρωσική σημαία -  χάρη στίς εύνοϊκές διατάξεις τής γνω-

1. Andrea da Mosto, U  Archivio di Stato di Venezia, τ. 2, Rom a 1940, σ. 116. 
'Ακριβέστερα, στή σειρά αύτή συναντά κανείς έγγραφα άπδ το 1774 ώς καί το 1805 (μερι
κά είναι καί τοϋ 1816).

2. Μ. I. Μανούσακα, « ’Έκθεση πεπραγμένων τοϋ Ελληνικού ’Ινστιτούτου Βυζαντι- 
νδν καί Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας κατά τό 2τος 1976», θησανρίσματα 13 (1976) 
829-330' καί γιά Ά  1981, αυτόθι, 18(1981) 348-349.
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στής συνθήκης τοϋ Κιουτσούκ Καΐναρτζή (1774)* δπως προκύπτει άπό τΙς 
εκατοντάδες επιστολών, γραμμένων στά έλληνικά και στά ιταλικά, ένα τερά
στιο έμπορικό κύκλωμα, πού είχαν οργανώσει "Ελληνες μεγαλέμποροι δεμέ
νοι μέ στενές συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους, δπως οί Ζωσιμάδες, οί Τσου
καλάδες και οί Φίληδες, απλωνόταν στον ιταλικό χώρο (Μεσσήνη, Λιβόρνο, 
’Αγκώνα, Senigallia, Βενετία, Τεργέστη), στη Μάλτα, στη βενετοκρατού- 
μενη καί τουρκοκρατούμενη ’Ανατολή (Κέρκυρα, Γιάννινα, Μεσολόγγι, Πά
τρα, Κωνσταντινούπολη), στή τσαρική αύτοκρατορία (Πετρούπολη, Μόσχα, 
Νίζνα).

β) "Οτι, μέ βάση τήν έμπορική αυτή άλληλογραφία, αποκαλύπτονται 
6χι μόνο σκηνές της καθημερινής ζωής τών άπόδημων ή ύπόδουλων Ελλή
νων, άλλά διαφωτίζονται σπουδαία πολιτικά καί στρατιωτικά γεγονότα πού 
διαδραματίζονται στά 'Επτάνησα καί στο κέντρο τής οθωμανικής αύτοκρα- 
τορίας1 ή στις ελληνικές θάλασσες τοϋ Αιγαίου καί τοϋ Ίονίου, έξαιτίας 
τής μεσογειακής ρωσικής πολιτικής, μέ τήν έντονη ναυτική πολεμική δρα
στηριότητα του Λάμπρου Κατσώνη2.

γ ) "Οτι οί "Ελληνες αυτοί έμποροι άστοί επηρεάζονται άμεσα άπό τις 
ιδέες του γαλλικοΰ καί ίταλικοΰ Διαφωτισμού, μέ δίψα έπιζητοϋν νά βροϋν 
καί νά διαβάσουν τά νέα βιβλία πού κυκλοφοροΰν, ένώ εύθυγραμμίζουν τή 
ζωή τους, σέ συνδυασμό μέ τό χρήμα καί τήν παιδεία, μέ τήν έπαναστατικά 
διαμορφούμενη αστική τάξη τής Ευρώπης3.

1. ’Έ χω ετοιμάσει γιά έκδοση τις επιστολές τοϋ Γιαννιώτη Νικολάου Πασχάλη 
(βλ. γι’ αύτδν πιδ κάτω), 8σες άναφέρονται στήν πολιτική κατάσταση τής Ίονίου Πολι
τείας (βλ. A.S.V.-Consolato Russo, busta 18, 20, ετη 1800-1801), καθώς καί έκεϊνες 
τοϋ Γιαννιώτη έπίσης ’Ιωάννη Τζουκαλα, πού άπευθύνει άπδ τήν Κωνσταντινούπολη 
(αύτόθι, b. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Ιτη 1782-1792) προς τδν άνε- 
ψιό του Παϋλο Φίλη στή Βενετία. "Ας σημειωθεί δτι δ Τζουκαλας (γιά τον όποιο βλ. 
σύντομα βιογραφικά στοϋ Παναγιώτου Άραβαντινοϋ, Βιογραφική συλλογή λογιών τής 
τουρκοκρατίας, ’ Ιωάννινα 1960, σ. 209) γράφει στά έλληνικά, σέ μιά γλαφυρή δημώδη 
γλώσσα της έποχης· ή άφήγησή του, γοητευτική καί έλκυστική, μέ ποικιλία λεπτομε
ρειών, άναπαριστα γεγονότα της όθωμανικής ιστορίας, σέ μορφή χρονογραφική καί μέ 
λογοτεχνικές άξιώσεις.

2. Γι’ αύτδν οί πληροφορίες βρίσκονται σκόρπιες σέ έπιστολές διαφόρων, κατά τά 
ϊτη 1788-1792 (A.S.V., δ.π., b. 12, 14, 16). Τις σχετικές ειδήσεις θά τΙς παρουσιάσω 
σέ ειδική μελέτη, συνδυάζοντάς τες μέ έκεϊνες πού συνάντησα σέ προξενικά έγγραφα 
τοΰ άρχείου τοΰ Καθεδρικού Μουσείου της Mdina (στή Μάλτα)· βλ. Cathedral Museum 
Mdina-Curia Episcopalis Melitensis : Lettere consolari, b. 3 (Grecia) καί 5 (Cipro, 
Larnaca), χ. άρ. φ. ’Αλλά έκτδς άπδ τδν Κατσώνη, καί άλλους γνωστούς Έλληνες, στήν 
υπηρεσία τής Ρωσίας, επισημαίνει κανείς στήν άλληλογραφία τοϋ ρωσικού προξενείου 
τής Βενετίας, δπως είναι ό ’Αντώνιος Ψαρός, ό Λουίζης Σωτήρης κ,λ.

3. Είναι έντυπωσιακή ή περίπτωση τοϋ ϊδιου τοϋ Παύλου Φίλη· σέ δλους σχεδόν 
τούς φακέλους τοΰ προξενείου του βρήκα συχνές παραγγελίες ζωγραφικών πινάκων καί 
Ιδίως βιβλίων, ιταλικών καί γαλλικών, τά όποια τοϋ προμήθευε 6 βιβλιοπώλης τής Φλω-
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Μέσα στά γενικά πλαίσια του ιστορικού προβληματισμού, πού δημιουρ
γούν τά έγγραφα τοϋ ρούσικου προξενείου τής Βενετίας, τοποθετούνται καί 
οί ειδικές ειδήσεις σχετικά μέ την εμπορική διακίνηση του ελληνικού βιβλίου 
άπό τον μυχό τής Άδριατικής προς τήν ’Ανατολή. 'Η  σημασία των εξετα
ζόμενων εδώ μαρτυρίων προσδιορίζεται άπο άξιόλογα, νομίζω, χαρακτηρι
στικά. "Εχομε δηλ. μια κατάσταση, στά ελληνικά, παραγγελλομένων βιβλί
ων άπο τη Δυτική Ελλάδα προς τή Βενετία, καί μάλιστα άπο έμπορο τής 
Πρέβεζας με τήν παρέμβαση μεσάζοντα έμπορου από τήν Κέρκυρα (μαρτυ
ρία τοϋ 1780). Ή  μεσολάβηση αύτή άφήνει, δπως θά δοΰμε, ενα εκατοστιαίο 
κέρδος προς δφελος τοϋ μεσάζοντα καί εις βάρος τοϋ κύριου άγοραστή ή τοϋ 
έκδοτη. 'Η  ύπαρξη έξ άλλου ενός καταλόγου, μέ τούς τίτλους καί τον άριθμό 
των άντιτύπων, τά όποια άνέρχονται σε 1147, αποτελεί σπάνια πηγή γιά 
τό ελληνικό βιβλιεμπόριο, άφοϋ τέτοιου εΐδους μαζικές, θά λέγαμε, παραγ
γελίες είναι ελάχιστες στά εμπορικά χρονικά καί τοϋ 17ου καί τοϋ 18ου αί.1 Ή

ρεντίας Giuseppe Molini. Πρόκειται για βιβλία προοριζόμενα αποκλειστικά γιά προ
σωπική χρήση τοϋ Παύλου. Μέ βάση τις άπαντητικές έπιστολές τοϋ Molini θά προσπα
θήσω, σέ άλλη ευκαιρία, νά άνασυγκροτήσω βιβλιογραφικά ενα μέρος τουλάχιστο της 
πλούσιας, δπως διαπιστώνω, βιβλιοθήκης τοϋ «πεφωτισμένου» Κερκυραίου έμπόρου καί 
«διπλωμάτη».

1. Εμπορικές λίστες μέ παραγγελλόμενα βιβλία (φατούρες), αποκλειστικά, μοΰ είναι 
γνωστές έκεΐνες πού συνέταξε ό Μιχαήλ Γλυκής, στά 1680 καί 1681 (άπο τά Γιάννινα)" 
βλ. έπανέκδοση των σχετικών έγγράφων στοϋ Georg Veloudis, Das griechische Druck- 
und Verlagshaus «Glikis» in Venedig (16 70 - 1854). Das griechische Buch zur 
Zeit der Tiirkenherrschaft, Wiesbaden 1974, σ. 137 άρ. 8, 139-140 άρ. 10' πρβλ. 
καί σ. 71-73, οπου συγκεντρωμένες διάσπαρτες μαρτυρίες γιά το βιβλιεμπόριο. Βλ. έπί- 
σης τις σελίδες αυτές μεταφρασμένες στά ελληνικά : Γιώργου Βελουδή, «Ή  οικονομική 
άποψη τοϋ βιβλίου : ή εκδοτική επιχείρηση των Γλυκήδων (1670 - 1854)», στον συλλο
γικό τόμο μέ τίτλο : Ή  οικονομική δομή των βαλκανικών χωρών στά χρόνια τής οθωμα
νικής κυριαρχίας ιε'-ιθ' αί., ’Αθήνα 1979, σ. 626-629. ’Από τις παρατιθέμενες έδώ μαρτυ
ρίες προκύπτει ή ίσχνότητα των ειδήσεων γιά τήν έμπορική κίνηση τοϋ βιβλίου στό β' 
μισό τοϋ 18ου αί. "Ας προστεθεί έξ άλλου, από τήν πρόσφατη βιβλιογραφία, ή έμπερι- 
στατωμένη άξιοποίηση των στοιχείων άπο τόν κατάλογο των βιβλίων τοϋ 1680 στοϋ L. 
Vranoussis, U  hellenisme postbyzantin et Γ Europe. Manuscrits, livres, imprimeries 
et maisons d’ edition, Athenes 1981, σ. 36-39. Ειδικές έργασίες γιά τόν 18ον αί., άπό 
τίς παλαιές, έχομε τοϋ Spyros Asdrachas, «Faits economiques et choix culturels : a 
propos du commerce de livres entre Venise et la Mediterranee Orientale au XVIIIe 
siecle», Studi Veneziani 13 (1971) 587-621 (γιά τό έμπόριο τοϋ βιβλίου στήν Πάτμο, 
τό τελευταίο τέταρτο τοϋ 18ου αί., σέ συνδυασμό μέ έξαγωγές βιβλίων άπό τή Βενετία 
στά χρόνια 1723-1729), καί άπό τίς νεώτερες των : Λουκίας Δρούλια, «Στοιχεία γιά 
τήν κίνηση τοϋ βιβλίου στήν Πελοπόννησο τόν 18ο αιώνα», Πρακτικά τοϋ Α' Λιεθνοϋς 
Συνεδρίου Πελοποννηαιακών Σπουδών, τ. 3, έν Άθήναις 1976-1978, σ. 174-179 (συγ
κεντρωτικές πληροφορίες γιά έξαγωγές βιβλίων άπό τή Βενετία στήν Πελοπόννησο, στά 
χρόνια 1745/6-1754/5).-Ευτυχίας Λιάτα, «Ειδήσεις γιά τήν κίνηση τοϋ έλληνικοϋ βιβλίου 
στις άρχές τοϋ 18ου αιώνα», Ό  Έρανιστής 14(1977) 1-35 (γιά τά χρόνια 1711-1731).
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δεύτερη μαρτυρία (τοϋ 1783), λιγότερο σημαντική, άνταποκρίνεται σέ πα
ραγγελία 274 αντιτύπων βιβλίων άπό μικρέμπορο τοϋ Μεσολογγίου, ό όποιος 
τά ζητα, δχι χωριστά, άλλα μαζί μέ άλλα «ψιλικά», πάλι άπό τή Βενετία, 
μέ μεσάζοντα "Ελληνα χονδρέμπορο. Χάρη στίς ΐδιες ειδήσεις διευκρινίζεται 
τό «βιβλιοπωλικό» κέρδος, ή χρονική ευκολία ώς προς τήν καταβολή τής 
άξίας τοϋ συνόλου τοϋ έμπορεύματος, ή άπορροφητικότητα σέ βιβλία άπό 
άναγνωστικό κοινό μιας περιοχής, οί κατηγορίες, ώς προς τό περιεχόμενο, 
του έμπορευματοποιημένου έντυπου ύλικοϋ. Πριν προχωρήσω λοιπόν στόν 
συγκεκριμένο σχολιασμό καί συσχετισμό προσώπων, πραγμάτων καί κατα
στάσεων, θεωρώ άπαραίτητο νά προτάξω τά άνέκδοτα, άπ’ δσο ξέρω, έγ
γραφα.

2. Ή  έκδοση

Αύτή γίνεται μέ βάση τά πρωτότυπα. Καί τά δύο κείμενα πού άκολου- 
θοϋν (I, I I ) -  τό δεύτερο συνημμένο μέ τό πρώτο -  βρίσκονται στό A .S .V. 
(Archivio di Stato di Venezia) -  Consolato Russo a Venezia, busta 3 
(1780), χωρίς άρίθμηση φύλλων. Πρόκειται γιά τή μαρτυρία τοϋ 1780.

I
'Ο  Νικόλαος Πασχάλης πρός τόν Μιχαήλ Γλυκή

Κέρκυρα, 1780, Ίανουαρίου 22

Σέ χαρτί υπόλευκο διαστάσεων 25x18 έκ. Μαϋρο μελάνι. Ή  γραφή καλύπτει τό γ° 
τοϋ φύλλου.

I 1 Replicata1
I 2 Venezia Signor Michiel Glichi e Compagni

I 3 Adi 22 gennaro 1780 s.v.,2 Corfvi

Πρβλ. καί X. Πατρινέλη, To ελληνικό βιβλίο κατά τήν τουρκοκρατία (1474-1820). Πε- 
ριλήψειζ φροντιστηριακών μαθημάτων, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 48-50 (χρήσιμη άξιοποίηση 
γνωστών μαρτυριών).

1. Δέν βρήκα τήν πρώτη επιστολή, τοϋ ίδιου βέβαια περιεχομένου μέ τή δημοσιευό
μενη έδώ.

2. Πρόκειται γιά τό stile vecchio (κατά τό παλαιόν), τήν ήμερομηνία δηλ. σύμφω
να μέ τό ίουλιανό ήμερολόγιο. Ό π ω ς  είναι γνωστό, αύτό καθυστερεί 11 ήμέρες, στό διά
στημα 1700-1800, άπό τό γρηγοριανό. "Ας γίνει έδώ καί μία άλλη διευκρίνιση. 'Ο  απο
στολέας δέν ακολουθεί τό more veneto (ώς πρός τόν ’Ιανουάριο καί Φεβρουάριο), &ν καί 
γράφει άπό βενετοκρατούμενο μέρος καί είναι Βενετός υπήκοος. "Ετσι τό ϊτος 1780 
δέν πρέπει νά ύπολογισθεϊ ώς 1781. Ή  διαπίστωση προκύπτει άπό το γεγονός δτι στή 
Βενετία τό more veneto (έναρξη τοϋ έτους άπό 1 Μαρτίου) χρησιμοποιείται στά δη
μόσια καί επίσημα ϊγγραφα, ένώ στίς Ιδιωτικές πράξεις καί σέ δ,τι ϊχει σχέση μέ θέματα
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I 4 La presente serve distintamente riverirla e nel mentre acom pa- 
gnarvi I 5 l ’inserta fattura de libri,1 perche mi siano speditti e averli avanti 
I 6 le feste di Pasqua2. Questa e una comissione avuta da un mio amico 
I 7 da Santa Maura signor Demetrio Cerchistiano, e che e persona sicu- 

ris- I 8 sima, e che se lo serviate bene, e che si trovera contento del prez- 
I 9 zo, qualita e respiro, vi assicuro che averete un aventore che | 10 vi 

fara di vendita 300 zecchini all’ anno.
Mi dice di scrivervi che I 11 fu inform ato che dalla stampa di Teodo- 

sio ano li prezzi al 28 per | 12 cento, e di 14 mesi di respiro. Io gli ri- 
sposi che a me me li avete I 13 venduti a 25 per cento, e per il respiro non 
feci prezzo; onde, se vi pare I 14 di poter fare il vostro interesse sopra 
quanto vi scrivo, li spedirete I 15 com e sopra, altrimenti mi scriverete 
la vostra intenzione con primo I 16 incontro per sapersi regolare.

La mia premura e di aquistarvi I 17 un buon aventore e di assicurar- 
vi del vostro avere, costituindomi I 18 io risponsabile e principal paga- 
dor per quela summa che im por- | 19 tarano i libri, avertendola per altro, 
che per la mia garantia I 20 voglio il due per cento.

Questi saranno caricati sopra m io nome I 21 e posti in due casse 
scompartitti meta per sorte, con separate fattu - I 22 re di ogni cassa. 
Al mio arivo in Venezia, che sucedera con la vo - I 23 lonta del signor Id- 
dio doppo Pasqua, supliro al mio debitto; e pronto a’ suoi I 24 comandi, 
riverendola cordialmente.

I 25 N iccolo Pascalli
I 26 Prego la consegna di questa lettera.

II

Ή  παραγγελία τοϋ Δημητρίου Τζερκιστιάνου (1780)

Χαρτί υπόλευκο, διαστ. 41x14,3 έκ. Μαΰρο μελάνι, στό r° τοϋ φ. Διατηρώ τήνόρθο-

ϊξω άπό τή βενετική επικράτεια (δπως ή άσκηση τοΰ έμπορίου) υιοθετείται, ήδη τδν 16ον 
αί., ή συνήθης χρονολογία (βλ. πρόχειρα στοΰ A. Cappelli, Cronologia, Cronografia 
e Calendario Perpetuo, Milano 1969, σ. 16). Άλλά καί ή άλληλουχία των γεγονότων, 
δπως φαίνεται άπό τις επιστολές της οικογένειας Φίλη, έπιβεβαιώνει τά παραπάνω. ’Έτσι, 
π.χ. σέ γράμματα τοϋ Πέτρου Φίλη, άπό Κέρκυρα, 10 καί 24.2.1778, πρός τον Παϋλο 
στή Βενετία, άναγγέλλεται ό γάμος της αδελφής τους Τερέζας μέ τον Νικόλαο Πασχά
λη. 'Ο τελευταίος αύτός σέ πολλές επιστολές του, τοΰ 1778 (καί έξης) καί μέ ήμερομη- 
νίες 20.3. ή 1.7., 19.7., 21.7. κ.α., πρός τόν Παΰλο Φίλη τόν προσφωνεί πιά κουνιάδο : 
A.S.Y. - Consolato Russo a Venezia, b. 2, χ. άρ. φ.

1. Πρόκειται γιά τό έπόμενο έγγραφο II.
2. Τό Πάσχα των ορθοδόξων στά 1780 (κατά τό παλαιόν) γιορτάστηκε στίς 19 

’Απριλίου.
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γραφία. Δέν κεφαλαιογραφώ τά ονόματα. Σέ τρεις περιπτώσεις έβαλα διαλυτικά, γιά νά 
αποφευχθεί κάποια σύγχυση.

I 1 Νότα δηά τά κάτοθεν βηβλύα να ψονηστοϋν | 2 απο την στάμπα του 
Θεοδοσίου εις Βενετήα.
I 3 Ν° 400 Οκτουχηα

4 }) 200 Ψαλτήρυα
5 }) 50 σήναψες
β » 30 ορολόγηα
7 n 12 ευχολόγηα
8 }) 6 ορολόγηα μεγάλα
9 » 2 μούδες1 μ<η>νέα

10 » 4 ανθολογηα
Π  „ 4 παρακλητηκές
12 » 12 αμαρτολόν σοτηρύα
13 » 12 γραματηκέςλασκάρεος
14 » 4 βαγγέλυα μεγάλα
15 )) 4 εκλόγηα
16 )) 4 δηδαχές μυνηάτη
17 )) 8 επυστολάρυα
18 )) 4 χρονογράφο
19 » 4 Ιτερυ πολύτηκη
2° )) 4 θησαβρόν δαμασκινοϋ
21 » 4 Νέους παράδησους
22 » 12 αποστολή
23 » 6 ακουλουθήες του άγιου σπυρύδονος
24 » 6 υστόρυες αλεξάνδρου μακεδόνος
25 }) 6 βηβλύα2 καλό με να εκλογή της Θεοτόκου
26 » 6 βήη εσόπου εις απλήν φράσιν
27 » 6 βοσκοπούλαυ έμορφυ
28 » 6 ύστόρυες γαϋδάρου
29 „ 6 γεοπονηκά
3° Μ 6 γεοργητάρυα
31 » 6 γλυτζυούνηα
32 Μ 50 Δηδασκαλύες χρυστυανηκές
33 » 20 ευδομοδευχαρυα
34 „ 6 ερμολόγηα

1. Προφανώς ή ιταλική λέξη muda =  άνανέωση, άλλα καί σύνολο ή τεμάχια ό- 
μοειδή. Έ 8ώ  τό νόημα είναι, νομίζω, δύο σειρές Μηναίων.

2. Πριν άπό τή λέξη αύτή γράφτηκε καί ϊπειτα διαγράφτηκε ή λ. ακονλουθήεζ.
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3 5 » 6 εξομολογητάρυα
36 » 4 ευχολογηα μεγάλα
37 „ 20 θεορύες χρυστυανηκές
38 » 12 Οησία του αβραάμ
3 9 » 15 υστόρυεςτου μορέος
« Ο » 15 έτερες σταυράκυ
«  » 12 Καλοκερυνές
42 „ 6 υερά κατήχησης
43 Μ 12 Κυρυακοδρόμυα
44 » 8 λαυσαϋκά
46 ,) 20 λόγη ψυχοφελής
46 ,) 6 έτερυ της Θεοτόκου
47 » 4 μαργαρύτε του χρυσοστόμου
48 „ 10 υστόρυες μυχαόλ βοεβόδα
49 Μ 50 βχει της Θεοτόκου
5° » 4 πεντηκοστάρυα
61 „ 12 προσκυνητάρυα τής υερουσαλήμ
62 „ 4 τετραβάγγελα
63 Μ 4 τρυόδηα
“ » 2 τηπυκά
6 6 ), 2 ψαλτήρυα εξυγητά
66 ,) 2 έτερα εις χαρακτήρα μέγα1
67 „ 6 ορολόγηα μεγάλα2
6 8 » 1 αρμενόπουλι.

I 68 Δημυτρυος Τζερκυστυάνου

III

Ή  παραγγελία τοΰ Στάμου Ραζη

Μεσολόγγι, 1783, Αύγούστου 3

“Εκδοση άποσπασματική τοΰ εγγράφου, γιατί είναι έκτενές καί περιλαμβάνει ποι
κίλα άλλα έμπορικά εϊδη. Παρατίθενται τά σημεία πού άναφέρονται στά παραγγελλόμενα 
βιβλία, καθώς καί στον τρόπο γενικά μέ τόν όποιο γίνεται ή παραγγελία. Διευκρινίσεις καί 
σχόλια θά άκολουθήσουν πιο κάτω.

A .S Ν  — Consolato Russo a Venezia , busta 6(1783), χ. άρ. φ.

Χαρτί ύπόλευκο, διαστ. 33,3x20,5. Μαΰρο μελάνι. Γραμμένο στό Γ° - ν° καί στό δε
ξιό μισό, κάθετα, τοΰ φ.

1. ’Εννοεί μέ μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία.
2. Πρβλ. τόν στ. 8.
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(Γ °) I 1783, αύγούστου 3, μισολόγγι.
Νότα1 διά τό πράγμα I δποϋ έχει νά προβλέψη καί νά ψονισθή εις 

βενετίαν, διά I προσταγής καί δρδινίας2 του μισέρ3 ζωσιμα4, διά δνομα 
τοΰ κα- | πετάν στάμου ραζή, μισόν κοντζάδο, μισόν στιβάδο5, καί εις | τά 
σινιθησμένα πρέτζια® ψωνισμένα), καί ποιου τόστι7 στιβάδα | τά μέρτζα8 
εις βαγένι9 ταλπίδινο10 καλά φθιασμένο, όμοΰ | νά πουλιΟή καί αυτό νά 
πιάσγ) τά σουλδία, δτι I κασέλες έδώ δέν | έχουν έζιτο11' ψονίζοντάς το θέλει 
τό έχουν καί τίν σιγουριτάν12, καί I άν εύρεθή όκαζιόν διά μισολόγγι, ϊδι 
καλώς, άλέος άς σταλ- I θοΰν εις ζάκινθον περ τράτζιτο13, εις τάς χείρας κίρ 
πέτρου | παπαγεωργίου, συντρόφου γεοργίου Κοντεκονσταντή, καί αυτός τά 
στέλνει | είς μισολόγγι μέ τήν άνδυκρις μάρκα14.

1. Πρβλ. καί στά τέλος τοϋ ϊδιου φύλλου (γ° )  τήν ένημερωτική «Νότα διά τό πράγμα 
όποϋ έχει νά ψονισθή εις βενετίαν μέ τήν όρδηνίαν τοϋ μισέρ ζωσιμα».

2. ordine (ίταλ.) =  έντολή.
3. missier- τιμητική προσφώνηση σέ διακεκριμένο πρόσωπο (βλ. Giuseppe Boerio, 

Dizionario del dialelto veneziano, Venezia 1856, στο λήμμα).
4. Πρόκειται γιά τόν Θεοδόσιο Ζωσιμα, γιά τόν όποιο βλ. πιο κάτω.
5. conciato (ίταλ.) rj conzato (βενετσιάνικα) άπό τό ρήμα conciar ή conzar =  

τακτοποιώ, έπεξεργάζομαι, βάζω σέ τάξη. Τό νόημα, νομίζω, είναι τό άκόλουθο : τό 
μισό έμπόρευμα νά είναι έπεξεργασμένο, καλής, πρώτης, ποιότητας, καί τό αλλο μισό δεύ
τερης διαλογής, άπό τή στίβα, άπό τή σαβούρα (κατά τό Ιταλ. stiva : τό κύτος τοϋ πλοίου* 
stivare : τοποθετώ στό κύτος τοΰ πλοίου), ή άπό τή στοίβα (κατά τό έλλην. μεσαιωνικό 
στοιβάζω), δηλ. χωρίς ιδιαίτερο ξεδιάλεγμα.

6. prezzi (ίταλ.) =  τιμές (πληθ.).
7. tosto (Ιταλ.) =  (έδώ) σφιχτός, πυκνός· δηλ. τό στοίβαγμα των εμπορευμάτων 

νά γίνει σφιχτά. Τό Ιταλικό έπίθετο (tosto-a) άκολουθεΐ, έξελληνισμένο, τό γένος τοϋ 
ούσιαστικοΰ (τόστη στιβάδα).

8. merci (ίταλ.) =  εμπορεύματα (πληθ.).
9. βαρέλι (μεσαιωνικό βαγοίνιον).

10. Νομίζω δτι ή λέξη (πού δέν μπόρεσα νά τή βρώ στά λεξικά) έχει μεταμορφωθεί 
στά έλληνικά άπό τό βενετσιάνικο d'albio ( =  abete ή abetcr βλ. Boerio, στό λήμμα), 
δηλ. άπό έλάτη, άπό ξύλο έλάτης έπρεπε νά είναι κατασκευασμένο τό βαρέλι. Ή  συμπρο
φορά τών παραπάνω λέξεων (ταλπέο) , πού έξελίχθηκαν σέ έπίθετο (ταλπέινο, ταλπέδινο, 
ταλπίδινο), δημιούργησε τόν τύπο τοϋ έγγράφου μας. Πρβλ. καί τήν «ταλπεδένια» κούνια 
σέ ελληνικό έγγραφο τοϋ 1647 (Μαρίας Γ. Κωνσταντουδάκη, «Μαρτυρίες ζωγραφικών 
έργων στό Χάνδακα σέ έγγραφα τοΰ 16ου καί 17ου αίώνα», θησαυρίσματα 12(1975) 
124 στ. 100). Παραφθορά τοΰ ίδιου έπιθέτου πιστεύω δτι συναντούμε καί στήν «κασέλα 
άλθίδηνη», στήν δποία τοποθετούνται έπίσης βιβλία καί στέλλονται άπό τή Βενετία στήν 
Κέρκυρα, τό 1722 (βλ. τό έγγραφο στης Λιάτα, ό'.π., σ. 14).

11. esito (ίταλ.) =  άποτέλεσμα. Οί κασέλες δηλ. δέν βρίσκουν αγοραστές.
12. sicurta (ίταλ.) ή segurta (βεν.) =  ή πράξη της άσφαλίσεως τοϋ έμπορεύματος 

(κατά τό ταξίδι).
13. per transito (ίταλ.) =  διά, μέσω, περαστικό.
14. Πράγματι στό άριστερό περιθώριο καί κάθετα πρός τούς παραπάνω στίχους τοϋ
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I 'Οκτοήχια δεμένα μέ πλουμιστό χαρτί δεκάρια 20 200 κομάτια
I γραμματικές τοϋ λασκαρέος 4
I άλφάβιτα διά τά παιδιά 50
I άποστόλους 4
I έξάβιβλος τοϋ άρμένοπούλι εις κοινήν γλώσσαν 
I μετά τής αύξήσεος καί άποστολικούς κανόνας, έναν 

βιβλίον 1
I τοϋ τόμου τοϋ τιούτου εις κοινήν γλώσσα τόμους 2
I κατάνιξις τοϋ μπουνελί διά στίχων 5
I σπανοΰ φιλάδες 5
| τετραβάγγελο μετά τής προσθίκις καί ριτά τής 

παλαιάς ένα 1
[Σέ μικρό χώρο τοϋ παραπάνω καταλόγου, πού μεσολαβεί άνάμεσα 

στούς στίχους κάτω άπό τή λ. έξάβιβλος καί πριν άπό τή λ. τετραβάγγελο, 
προστέθηκε, κάθετα προς τόν κατάλογο : ] 2 καλαντήρια 1784.

[Στο τέλος τής μακρας παραγγελίας, στο ν° τοϋ φ. σημειώθηκε :] Τά 
βιβλία θέλει ψονισθοΰν κατά τούς κατα- | λόγους όποΰ κρατοϋμεν, κατεβά
ζοντας καί τό | περ τζέντο τους1.

3. Τά πρόσωπα

Δέν είναι έντελώς άγνωστα. 'Ο Γιαννιώτης Νικόλαος Πασχάλης, ό άπο- 
στολέας τοϋ πρώτου γράμματος (έγγρ. I), . βρίσκεται έγκαταστημένος στήν 
Κέρκυρα, δπου στά 1778, νυμφεύεται τήν κόρη τοϋ μεγαλέμπορου Παρα- 
ικευα Φίλη, τήν Τερέζα2. Φαίνεται πώς ήταν ένας έπιτυχημένος έπαγγελμα- 
Γίας, μέ δραστήρια συμμετοχή στήν περίφημη έτήσια έμποροπανήγυρη (κατά 
ιόν μήνα ’Ιούλιο) στήν παπική Senigallia, καί πριν καί μετά τόν γάμο του3.

Ιγγράφου σημειώθηκαν, μέ έντονο μελάνι, τά δύο άρχικά τοϋ παραγγελιοδότη : S".P. (= Σ τά - 
|ΐος Ραζής).

1. per cento (ίταλ.) — επί τοϊς εκατό. Δηλ. ή έκατοστιαία μείωση πού δίνει τό 
κέρδος τοϋ έμπόρου.

2. Χρήσιμα βιογραφικά στοιχεία γιά τήν οικογένεια καί ιδιαίτερα γιά τόν Παϋλο 
στοϋ Α.Χ. Τσίτσα, «Γράμματα της ’ Ισαβέλλας Θεοτόκη στον Παϋλο Φίλη», Δελτίον

Τής Ίονίου ’Ακαδημίας 1 (1977) 139 -  170 (ιδίως 140 - 145).
3. Τό προξενιό έγινε άπό τόν έμπορο καί συγγενή των Φίληδων Παϋλο Ταμιξόπου- 

λο : A.S.V.-Consolato Russo a Venezia, b. 2, χ. άρ. φ., επιστολή της 24.2.1778 (Κέρ
κυρα, ό Πέτρος Φίλης πρός τόν αδελφό του Παϋλο, στή Βενετία" έδώ έπίσης ό Πασχάλης 
έναφέρεται ώς Ιμπορος ήδη στή Senigallia" πρβλ. καί έπιστολή (αύτόθι) τοϋ Ταμιξόπου- 
λου πρός τόν έξάδελφό του Παϋλο Φίλη, άπό Κέρκυρα, 18.8.1778 ί.π .). Πολλά είναι τά 
γράμματα, έμπορικοϋ περιεχομένου, πού ό Πασχάλης κάθε ’Ιούλιο άπευθύνει άπό τή Seni-
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Άλλά χάρη σ’ αυτόν, στήν προίκα πού παίρνει σέ ρευστό χρήμα1 καί στούς 
νέους συγγενικούς δεσμούς μέ μιά μεγάλη οικογένεια έμπορων, θά διευρύνει 
τόν κύκλο των δοσοληψιών του καί θά περιβληθεΐ μέ κύρος καί γόητρο στήν 
αγορά τοϋ άδριατικοΰ καί ίονίου χώρου. ’Ιδιαίτερα πρέπει νά τόν βοήθησε 
ή στενή συνεργασία του μέ τόν κουνιάδοτου, τόν Παΰλο Φίλη, πρόξενο τής 
Ρωσίας στή Βενετία, δπως είδαμε, στον όποιο στέλλει τό κερκυραϊκό λάδι, 
εκδίδει επ’ όνόματί του εντολές πληρωμών καί άπό τόν ΐδιο προμηθεύεται 
τά διακινούμενα προϊόντα στή βενετική λιμνοθάλασσα2. ’Έτσι, άν καί αποδέ
κτης τής επιστολής τής 22.1.1780 αύτή τή φορά είναι ό Μιχαήλ Γλυκής 
καί Σία, ό Πασχάλης έπικαλεΐται τή δραστήρια μεσολάβηση τοΰ έπιφανή 
κουνιάδου του3.

Βρισκόμαστε στά χρόνια πού τό περιώνυμο τυπογραφείο των Γλυκή- 
δων, στή Βενετία, κάτω άπό τή διεύθυνση τοΰ Νικολάου τοΰ νεωτέρου (1688/ 
90-1788) καί τοΰ γιοΰ του Μιχαήλ τοΰ νεωτέρου έπίσης (1730-1831), εχει 
ξεπεράσει προηγούμενες δυσκολίες καί εχει φτάσει σε  πλήρη άνθηση, εκδοτική

gallia πρός τόν κουνιάδο του στή Βενετία' βλ. π.χ. A .S .V ., δ.π., b . 2 (’ Ιούλιος 1778 καί 
1779), b . 3 (’ Ιούλιος 1780), b . 4 (’ Ιούλιος 1781), b . 5 (’ Ιούλιος 1782) κ.ά. Γιά τήν εμπο- 
ροπανήγυρη τής Senigallia σέ συνδυασμό καί μέ τό έμπόριο στήν Άδριατική στό β ' μισό 
τοϋ 18ου αί. βλ. Ruggiero R om an o, L e commerce du Royaum e de Naples avec la 
France et les pays de I’ Adriatique au X VIIIe siecle, Paris 1951, σ. 73 καί σημ. 36, 
δπου βιβλιογραφία. Δέν μπόρεσα νά συμβουλευθώ τήν παλαιά μονογραφία μέ τίτλο : Si- 
nigallia antica e moderna, ossia ragguaglio storico della citta di Sinigallia dalla 
sua fondazione fino all’ anno 1773, colla minuta descrizione della sua celebre fiera, 
Senigallia 1783.

1. Ή  προίκα συνίστατο σέ 450 τσεκίνια- άπό αύτά τά 250 ήταν μετρητά, ε’ίτε 
μπροστά είτε σέ μικρό διάστημα, μετά τόν γαμο. Τ α  υπολοιπα 200 αντιπροσώπευαν 
εΐδη σέ χρυσάφι, άσήμι καί άλλα (προφανώς μέταλλα ή αντικείμενα ας,ιας). Έ π ι πλέον 
50 άνταποκρίνονταν σέ φορέματα .' ((. . . La dote consiste m 450 zecchmi in tutto ; 
250 in contanti, parte ora, e parte con qualche respiro ;  200 in oro, argento ed altro ; 
e 50 in qualche abito» : ό Πέτρος Φίλης πρός τόν αδελφό του Παϋλο (Κέρκυρα, 10.2. 
1778) :A .S .V ., δ.π., b .2 .

2. Ν . Πασχάλης πρός Παϋλο Φίλη, άπό Κέρκυρα ή Senigallia : A .S .V ., δ.π., 
b . 2 (1778 καί 1779), b . 3 (1780) κ.λ. Στούς περισσότερους φακέλους τοΰ Consolato 
R usso a Venezia θά συναντήσει κανείς γράμματα τοϋ γαμβροϋ πρός τόν κουνιάδο.

3. Είναι γνωστό δτι ό Νικόλαος Γλυκής άπό τό 1754 ώ ς τόν θάνατό του (1788) έχει 
μόνος αύτός τήν Ιδιοκτησία καί τή διεύθυνση τοΰ τυπογραφείου. Ό  γιός του Μιχαήλ γρά
φτηκε στή συντεχνία των τυπογράφων τόν Μάρτιο τοΰ 1789 : G . V eloudis, Das grie- 
chische Druck - und Verlagshaus «Glikis», σ. 24. Ά λ λ ά  γίνεται φανερό δτι καί πριν 
άπό τό έτος αύτό συνεργαζόταν μέ τόν πατέρα του στό ίδιο τυπογραφείο. Αύτοΰ τοΰ εί
δους τή συνεργασία — καί οχι κάποια νομική προσωνυμία — νομίζω δτι δηλώνει η προ
σφώνηση M ichiel Glichi e Com pagni (I, στ. 2 ). Βλ. εξ άλλου τό γράμμα τοϋ Πασχάλη 
πρός τόν Παΰλο Φίλη (Κέρκυρα, 22.1.1780, έ.π .) στό A .S .V ., δ.π., b . 3, χ. άρ. φ. 
(βλ. καί πιό κάτω , σ . 162-163).
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καί οικονομική1. Στον παραπάνω λοιπόν Μιχαήλ, τόν νεώτερο, στέλλει ο 
Πασχάλης συνημμένο, τόν κατάλογο ή τή «φατούρα» μέ τά παραγγελλόμενα 
βιβλία.

Πρόκειται γιά παραγγελία ’όγι προσωπικά δική του, άλλά γιά λογαρια
σμό ενός λευκαδίτη φίλου του, δπως γράφει (I, στ. 6 -7 ), τοϋ Δημητρίου Τζερ- 
κιστιάνου2. 'Ο ’ίδιος υπογράφει (II, στ. 59) στο τέλος τής λίστας, στά έλλη- 
νικά. Δέν μοΰ είναι γνωστός παρά μέσα άπό τίς σχέσεις του μέ τόν Πασχάλη. 
Συγκεκριμένα, 6 τελευταίος αύτός επιδιώκει νά τόν χρησιμοποιήσει ώς υπάλ
ληλο στο έργαστήριό του στήν Κέρκυρα, μετά τήν έμποροπανήγυρη τής Seni- 
gallia (τόν ’ Ιούλιο τοϋ 1780)· τόν βλέπει νέο καί θέλει νά τοϋ δώσει τήν ευ
καιρία μιας εμπορικής συναλλαγής, μεσολαβώντας στήν άγορά των βιβλίων, 
τά όποια ό Δημήτριος θά τά διαθέσει προφανώς στήν Πρέβεζα (βλ. πιο κάτω), 
δπου θά πάει κατά τό Πάσχα3. ’Αργότερα ό νεαρός έ'μπορος άπορροφήθηκε άπό 
τόν κύκλο έργασιών τοϋ Πασχάλη. Ώ ς  υπάλληλος πιά τοϋ τελευταίου σπεύδει 
άπό τήν Κέρκυρα, στις 10.6.1781, νά τόν ένημερώσει στή Βενετία, γιά τά 
λάδια καί γιά ζητήματα οικογενειακά άκόμη τοϋ αφεντικού4. Δέν γνωρίζω 
άν έστάλησαν καί πότε τά ζητούμενα βιβλία. Εΐναι όμως βέβαιο δτι, εΐτε 
γιά τά ΐδια εΐτε γιά άλλα, ό Πασχάλης, σύμφωνα μέ λίγο μεταγενέστερο γράμ
μα του (της 20.5.1780), περιμένει σχετική ενέργεια αποστολής τους έκ μέρους 
τοϋ signor G lichi5.

1. V eloudis, ο.π., σ. 16, 23-24.
2. Ώ ς  οικογενειακό έπώνυμο δέν εΐναι άγνωστο- πρβλ. Λ . Ζ ώ η , Λεξικόν Ιστορικόν 

και λαογραφικόν Ζακύνθου, τ. 1, Άθηναι 1963, σ. 648 (οίκογ. Τζιρκασιάνου). Δέν άπο- 
κλείεται ό λευκαδίτης Δημήτριος νά καταγόταν άπό τήν Κεφαλλονιά, οπου καί σήμερα 
ύπάρχει ή κοινότητα Τσαρκασιάνου (βλ. Λεξικόν των Δήμων, κοινοτήτων καί οικισμών 
τής Έλλάδοζ, Άθηναι. 1963, σ. 146 ), παλαιότερα γνωστή ώ ς Τσακαρισιάνου (Ή λ. Τ σι- 
τσέλη, Κεφαλληνιακά σΰμμικτα, τ. 1, έν Άθήναις 1904, σ. 5 σημ. 1 ), ένώ τό κεφαλλη- 
νιακό έπώνυμο Τσακαρισιάνος τό έφεραν τρεις νοτάριοι τοϋ νησιοΰ, κατά τόν 18ον αί. (βλ. 
Άν. Σιφωνιοϋ-Κ αράπα— Μεν. Τουρτόγλου — Σπυρ. Τρωϊάνου, «Νοταριακόν άρχεϊον Κ ε
φαλληνίας», Έπετηρ'ις τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής 'Ιστορίας τοϋ έλληνικοϋ δικαίου τής ’Ακα
δημίας ’Αθηνών 16 - 17 (1969-1970) 99, 110, 141).

3. A .S .V . -C onsolato Russo a V enezia, b . 3, χ. άρ. φ., ό Ν . Πασχάλης, Κέρκυρα, 
22.1.1780 ϊ.π., πρός τόν κουνιάδο του Παϋλο Φίλη, Βενετία (στά ιταλικά). ’Απόσπασμα 
τής έπιστολής θά παραθέσω πιο κάτω (βλ. σ. 163 σημ. 1 ).

4. A .S .V ., ο.π., b . 4, χ. άρ. φ., ό Δημήτριος Τζερκυστυάνος, Κέρκυρα, 10.6.1781 
ϊ.π., πρός τόν Νικολέτο Πασκάλη, Βενετία (στά έλληνικά). Σ τό  γράμμα αύτό κανένας 
λόγος γιά βιβλία δέν γίνεται.

5. A .S .V ., ο.π., b . 6, χ. άρ. φ., ό Ν. Πασχάλης, Lazzaretto (προφανώς τής Βενε
τίας), 20.5.1780, πρός τόν Παϋλο Φίλη, Βενετία (στά ιταλικά) : « . . .L i libri siano cari- 
eatti transito per Prevezza, alia mia consegnazzione;  le bolette si faciano dal 
signor Glichi e faremo conti». Δέν άποκλείεται ό λόγος έδώ νά εΐναι γιά τά βιβλία τοϋ 
Ίανουαρίου 1780. Νά καθυστέρησε πέντε μήνες ή αποστολή ; Γεγονός πάντως είναι ή 
έμπορική πράξη, στήν έκτέλεση τής οποίας έπιμένει ό άγοραστής.
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'Η  δεύτερη μαρτυρία (τής 3.8.1783) σχετικά μέ παραγγελία ελληνικών 
βιβλίων πάλι άπό τή Βενετία, άν καί έχει διαφορετικό τόπο αποστολής καί 
διαφορετικούς άποστολέα καί αποδέκτη, ωστόσο δέν μας άπομακρύνει άπό 
τόν συγγενικό κύκλο των εμπόρων πού ήδη γνωρίσαμε. Τώρα έχομε έ'να μι
κρέμπορο καί πλοιοκτήτη άπό τό Μεσολόγγι (έγγρ. III), τόν Στάμο Ραζή1. 
’Απευθύνεται στον Θεοδόσιο Ζωσιμα, ό όποιος μέ τή σειρά του διαβιβάζει, 
άπό τό Λιβόρνο, κατά τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1783, στον έξάδελφό του Παΰλο 
Φίλη, στή Βενετία, τήν παραγγελία τοϋ Ραζή2, μέ τή θερμή παράκληση νά 
φροντίσει γιά τήν εκτέλεσή της3.

1. Τήν ϊδια εποχή (β' μισό 18ου αΐ.) είναι γνωστός ό μεσολογγίτης Δήμος Ραζής, 
ιδιοκτήτης ένός μαρτίγγου (Κωνστ. Σάθα, Ειδήσεις τινές περί εμπορίου καί φορολογίας 
εν Έλλάδι επί τουρκοκρατίας, φωτοτυπ, ανατύπωση Άθήναι 1977, σ. 47 ), καθώς καί ό 
γιατρός Δημήτριος Ραζης (Π. ’Αραβαντινοΰ, Βιογραφική συλλογή, σ. 174). Γιά τήν πλοιο
κτησία έξ άλλου τοϋ Στάμου, καθώς καί γιά τή «φατούρα» του (πρβλ. μεθεπόμενη ση μ .), 
είναι άξιοσημείωτα τά δσα γράφει ό Θεοδόσιος Ζωσιμας : «  . . . Διά τήν φατούρα όπου 
σας εατειλα νά ψωνήσεται διά λογαριασμόν τοϋ Στάμου 'Ραζή άπό Μησολόνγκη, εάν είσαι 
εις καιρόν δόσε άπέρασιν εως άλλην μου όρδεινίαν, επειδή εχω νά πληρώσω εις τό μπα- 
στειμέντω του αρκετά σολδία νά τό διορθώσουν μέ τό νά ελαβεν εις τήν Ιδώ σπιάγκια αρκε
τήν ζημίαν άπό μία λιμπητζάτα [ίταλ. libecciata =  δυνατός Ν Δ  άνεμος, λίβας, γαρμπής] 
όποϋ άκολούθησεν τήν άπελθοϋσαν εύδομάδα, ήδέ καί εψονήσθη, έπάγη καλώς καί άς σταλ-
θή καθώς τής έγραφα .......»  (A .S .V ., δ.π., b . 6, χ. άρ. φ., ό Θ. Ζωσιμας, Λιβόρνο, 12.
9.1783 νέο, πρός τόν Παΰλο Φίλη, Βενετία).

2. Καί ό ίδιος επικοινωνεί μέ τόν Παΰλο γιά εμπορικές δουλειές : A .S .V ., δ.π., b.
6, χ. άρ. φ., ό Στάμος Ραζης, Μεσολόγγι, 15.11.1783 έ.π., πρός τόν Παΰλο Φίλη, Βε
νετία (στάέλληνικά).

3. A .S .V ., ο.π., b . 6, χ. άρ. φ., ό Θ. Ζωσιμας, Λιβόρνο, 12.9. καί 19.9.1783 (κατά 
τό νέο), πρός τόν Παΰλο Φίλη, Βενετία (στά έλληνικά) : « .  . . Διά τήν όρδεινίαν τοϋ Στά
μου 'Ραζή όπου μοϋ λέγεται νά τήν έπειμένεται βάνοντας εις εργον, ώντας οϋτως άκο- 
λουθάται νά τήν αιτημάσεται μέ τό κομοδόν σας καί εις τόν καιρόν νά τά σπυδήρεται ώς 
τής εφανέρωσα» (έπιστολή της 19.9.1783). Ή  συγγένεια -  έξαδέλφια -  τοΰ Θ. Ζωσιμα 
καί τοΰ Παύλου Φίλη άποδεικνύεται βέβαια άπό τήν προσφώνηση τοΰ άποστολέα τοΰ πα
ραπάνω γράμματος, καθώς καί πολλών άλλων στό ίδιο αρχείο, πρός τόν αποδέκτη ( : «πρός 
τόν τίμιον καί έξάδελφόν μου κύριον Παΰλον Φίλλην» ). Ά λ λ α  ή συγγένεια αύτή έξη- 
γεϊται — νομίζω τώρα γιά πρώτη φορά — άπό τόν συνδυασμό των έξης μαρτυριών : 
Ό  Παναγιώτης (8χι Παΰλος, δπως συχνά άναφέρεται) Ζωσιμας νυμφεύθηκε τή Μ αργα
ρίτα Τζουκαλα, κόρη τοΰ Μιχαήλ καί αδελφή τοΰ ’Ιωάννη (πού ήδη μνημονεύσαμε- βλ. 
σ. 140). Παιδιά τοΰ Παναγιώτη καί τής Μ αργαρίτας είναι οί γνωστοί εύεργέτες Ζ ω σι- 
μάδες, ’ Ιωάννης, ’Αναστάσιος, Νικόλαος, Θεοδόσιος (ό άποστολέας τοΰ παραπάνω γράμ
ματος), Ζ ώης καί Μιχαήλ. Ή  άδελφή λοιπόν τής μητέρας τους, ή Χαϊδοπούλα ή Χάιδω 
Τζουκαλα, παντρεύθηκε τόν Παρασκευά Φίλη, στήν Κέρκυρα. Γιός τους είναι ό Παΰ
λος Φίλης. Π ρώτα έπομένως έξαδέλφια ό Παΰλος καί 6 Θεοδόσιος, άφοΰ οί μητέρες τους 
ήταν άδελφές. Τ ά  γενεαλογικά τών Ζωσιμάδων, άπό τόν μητρικό κλάδο, βλ. στοΰ Φιλίπ
που Σαγκούνη, « ’Ανέκδοτος άλληλογραφία τών Ζωσιμάδων, τής κοινότητος Ίωαννίνων 
καί τών επιτρόπων των καί άλλα έγγραφα έκ τοΰ άρχείου Φίλιου», Ηπειρωτικά Χρονικά 8 
(1933) 64 -  65 (πρβλ. καί σ. 60). Γιά τόν γάμο Χ άιδως Τζουκαλα καί Παρασκευά Φίλη 
βλ. στοΰ Τσίτσα, «Γράμματα τής ’ Ισαβέλλας Θεοτόκη», δ.π., σ . 140-141.



Μαρτυρίες γιά τό έμπόριο τοϋ ελληνικού βιβλίου (1780, 1788) 151

Καί στις δύο δηλ. περιπτώσεις, τοϋ 1780 και 1783, τις φροντίδες γιά τήν 
άγορά ή καί άποστολή των βιβλίων, στή Βενετία, τις αναλαμβάνει τό ίδιο 
πρόσωπο, ό γνωστός μας Παϋλος Φίλης, ό όποιος και συναλλάσσεται άπό 
τή μιά μέ τόν γαμβρό του, άπό τήν άλλη μέ τόν πρώτο του έξάδελφο. Και 
εδώ, δπως ήδη σημειώθηκε πιό πάνω, ό κύκλος της εμπορικής πράξεως κλεί
νει άνάμεσα σέ συγγενικά πρόσωπα, άπό τά όποια ρόλο πρωταγωνιστή φαί
νεται νά παίζει ό πρόξενος της τσαρικής Ρωσίας στή Γαληνότατη.

4. Τά βιβλία

Γι’ αύτά, δπως άναφέρονται καί στις δύο παραγγελίες, δέν σημειώνεται 
ό εκδοτικός οίκος ούτε βέβαια καί ό χρόνος έκδόσεως. Θά προσπαθήσω λοι
πόν νά προσδιορίσω τήν ταυτότητα καθενός βιβλίου χωριστά1, γιά νά κατα
λήξω έπειτα σέ γενικές έκτιμήσεις. "Ετσι, τά παραγγελλόμενα βιβλία στά
1780 (£γγρ· II) είναι:

’Οκτώηχος2 (καί στά 1783), Ψαλτήρι3, Σύνοψη4, 'Ωρολόγιο5, Εύχο-

1. Θά ήταν, νομίζω, εξεζητημένη σχολαστικότητα νά άπαριθμήσω τις ποικίλες καί 
πολυάριθμες εκδόσεις καθενός βιβλίου, άπό διαφορετικούς έκδότες, δταν μάλιστα αϋτό 
συμβαίνει νά ϊχει τεράστια ζήτηση (δπως τό Όκτωήχι ή τό Ψαλτήρι). Ά φοϋ ό άγοραστής 
δέν δηλώνει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, περιορίζομαι έδώ νά υπενθυμίσω τήν ΰπαρξη τοϋ 
βιβλίου, άρκούμενος σέ μιά όποιαδήποτε έκδοσή του (φυσικά πρίν άπό τό £τος της παραγ
γελίας) εϊτε τοϋ Γλυκή, είτε τοΰ Θεοδοσίου, είτε τοΰ Σάρου, τοϋ Βόρτολι, τοΰ Ίουλιανοϋ, 
τοΰ Τζάτα κ.α. Στήν καταγραφή των βιβλίων πού άκολουθεϊ διατηρώ τή σειρά της φατού
ρας (£γγρ. II), προσθέτοντας σέ παρένθεση τήν παραγγελία τοΰ 1783 (2γγρ. Π Ι), όπου 
συμπίπτει μέ εκείνη τοΰ 1780· αν πρόκειται γιά βιβλίο πού μόνο στά 1783 παραγγέλλε- 
ται, αύτό παρατίθεται στό τέλος της καταγραφής. Μέ τόν τρόπο αύτό μπορεί κανείς νά 
βρει τήν Αντιστοιχία στόν τίτλο τοΰ βιβλίου, δπως άναφέρεται στό έγγραφο, καί σ’  έκεϊνον 
μέ τόν όποιο γίνεται ή ταύτιση.

2. Γιά τίς διάφορες έκδόσεις τοΰ βιβλίου αύτοΰ ή τΙς έκδοτικές παραλλαγές του 
τόν 18ον αΐ. βλ. στοΰ Φιλίππου Ή . Ήλιού, Προσθήκες στήν έλληνιχη βιβλιογραφία. Α . 
Τά βιβλιογραφικά κατάλοιπα τοϋ Ε. Legrand καί τον Η . Pernot (1515 -  1799), ’Αθή
να 1973, σ. 150, 224. Πρβλ. τοΰ ίδιου, «Όκτωήχια καί μέτρηση τής βιβλιοπαραγωγης», 
Ό  ’Εραηατήζ 16 (1980) 297-299.

3. 'Υπολογίζονται σέ 44 τουλάχιστο οί έκδόσεις τοϋ μεγάλου (πρβλ. πιό κάτω) καί 
μικροΰ Ψαλτηριοΰ κατά τόν 18ον αί. (Ήλιού, Προσθήκες, σ. 242).

4. Δέν διευκρινίζεται ό τύπος ή τό περιεχόμενο της Σύνοψης (Μικρά, 'Ιερά κ.λ.). 
Πρβλ. περιγραφή διαφόρων έκδόσεων στού Ήλιού, δ.π., σ. 117, 152, 163, 166, 168, 
181.

5. Προφανώς έννοεΐται τό συνηθισμένο Ωρολόγιο, γιατί παρακάτω ζητούνται (Ιγγρ. 
Π, στ. 57) Μεγάλα Ωρολόγια. Βλ. γιά τΙς διάφορες έκδόσεις στοΰ Ήλιού, δ.π., σ. 136, 
141, 149, 154, 182, 183, 225 κ.ά.
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λόγιο1, Μηναία2, ’Ανθολόγιο3, Παρακλητική4, 'Αμαρτωλών Σωτηρία5, 
Γραμματική Κωνσταντίνου Λασκάρεως (και στά 1783)®, Εύαγγέλιο με
γάλο7, Έκλόγιο8, Διδαχές Μηνιάτη9, Έπιστολάριο10, Χρονογράφος11,

1. Καί γιά τό βιβλίο αύτό βλ. Ήλιού, σ. 104, 147.
2. Πολυάριθμες οί εκδόσεις καί πολλά τά προβλήματα γιά τήν καταγραφή τους : 

Ήλιού, σ. 109, 149,165 ,169, 173,179,181, 202.
3. 'Υπολογίζονται σέ 40 καί περισσότερες οι εκδόσεις τοϋ ’Ανθολόγιου κατά τό διά

στημα 1578-1821 : Ή λιού, σ. 58-60, 126-127, 143.
4. Εΐναι γνωστές 37 έκδόσεις της Παρακλητικής έπί τουρκοκρατίας : Ή λιού, σ. 

48,151,198.
5. Άναφέρονται 23 τουλάχιστο έκδόσεις τοϋ βιβλίου έπί τουρκοκρατίας : Αυτόθι, 

σ. 189-190.
6. Στόν 18ον αί. είναι γνωστές 19 έκδόσεις της Γραμματικής αύτης : Αυτόθι, σ.

198, 8που βιβλιογραφία.
7. Μόνον 6 Γλυκής κυκλοφόρησε 19 έκδόσεις Εύαγγελίου άπό τό 1671 ώς τήν Ε πα

νάσταση : Αύτόθι, σ. 114 ή σ. 66 (γιά άλλες έκδόσεις)· πρβλ. καί σ. 147 : «Εύαγγέλιον 
μέ χαρτί μεγάλον, ήγουν τά ιερά Εύαγγέλια, όποϋ άναγινώσκονται καθημέραν εις τήν θείαν 
Λειτουργίαν».

8. . ,τουτέστιν οί ώραιότεροι βίοι άγιων . . κυκλοφόρησαν 17 (γνωστές) 
έκδόσεις τοϋ Έκλόγιου έπί τουρκοκρατίας : Αύτόθι, σ. 185.

9. «ΔιδαχαΙ εις τήν άγίαν καί μεγάλην Τεσσαρακοστήν . . . Ή λιού Μηνιάτη . . .»· 
γιά έκδόσεις τοϋ β' μισοϋ τοϋ 18ου αί. βλ. στοϋ fim ile Legrand, Bibliographie Helle- 
nique, 18ος αί., τ . 2, Paris 1928, σ. 13 άρ. 586 (ε' έπανέκδοση στά 1763), 151 άρ. 760, 
269 άρ. 913, 357 άρ. 1035 κ.ά.

10. «Έπιστολάριον ήτε έπιστολικός χαρακτήρ περιέχων ερμηνείας καί παραδείγματα 
εις διάφορα εΐδη Επιστολών. Συντεθείς παρά . . . Σπυρίδωνος Μίλιου» : Legrand, ο.π., 
τ. 1, Paris 1918, σ. 473-474 άρ. 504 (α' εκδ. Βενετία 1757, παρά ’Αντ. Τζάτα), σ. 497- 
498 άρ. 531 (Βενετία 1759, έκδ. Γλυκή, μέ ελαφρώς άλλαγμένο τίτλο), τ. 2, σ. 170 άρ. 
784 (Βενετία 1773, έκδ. Γλυκή· πρβλ. καί έκδοση τοϋ ϊδιου στά 1777 : Veloudis, ο.π., σ. 
102 άρ. 291). Γιά τίς έκδόσεις καί τή χρηστικότητα τοϋ Έπιστολαρίου στόν 18ον αί. 
βλ. Asdrachas, «F a its  6conomiques», ο.π., σ. 616-617.

11. Είναι γνωστός «*0 Χρονογράφος, τουτέστι βιβλίον ιστορικόν συνοπτικόν, δπερ
συλλεχθέν παρά τοϋ άειμνήστου Μητροπολίτου Μονεμβασίας Κυρίου Δωροθέου . . :
Legrand, ΒΗ, 17ος αί., τ. 2, Paris 1894, σ. 327 άρ. 534 (Βενετία 1676, έκδ. Α. Ίουλια- 
νοΰ· [πρβλ. καί τήν Ικδ. τοϋ 1631, Βενετία, στοϋ Legrand, ο.π., τ. 1, Paris 1894, σ. 290- 
299 άρ. 211] ), σ. 390-391 άρ. 564 (Βενετία 1681, &<δ. Νικ. Σάρου, μέ κάπως άλλαγμένο 
τίτλο: «Βιβλίον ιστορικόν, περιέχον έν συνάψει διαφόρους καί έξοχους ιστορίας, άρχόμενον 
άπό κτίσεως Κόσμου μέχρι τής άλώσεως Κωνσταντινουπόλεως καί έπέκεινα . . . » ) ,  σ. 
437 άρ. 605 (Βεν. 1689, ϊκδ. Ν. Σάρου). Πρόκειται δηλ. γιά τή γνωστή χρονογραφία 
τοϋ Ψευδοδωροθέου Μονεμβασίας· βλ. λεπτομέρειες στοϋ Χρυσοστόμου Α. Παπαδο- 
πούλου, Περί τής ελληνικής έκκλησιαστικής χρονογραφίας τοϋ ιστ’ αΐώνοζ, έν ’Αλεξάνδρειά 
1912, σ. 20-45. Πρβλ. έπόμ. σημ.
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Χρονογράφος πολιτικός1, Θησαυρός Δαμασκηνού2, Νέος Παράδεισος3, 
’Απόστολος (καί στά 1783 )4, ’Ακολουθία τοϋ άγίου Σπυρίδωνος5, ’Αλέ
ξανδρος ό Μακεδών6, ’Εκλογή τής Θεοτόκου7, Βίος Αισώπου8, 'Η  Βο- 
σκοπούλα ή Εύμορφη8, ιστορία Γαϊδάρου (ή γνωστή ριμάδα)10, Γεωπονικό11,

1. Μοϋ είναι δύσκολο νά τόν διακρίνω άπό τόν προηγούμενο «Χρονογράφο». ’Ίσως 
ύπαινίσσεται παραλλαγή τοϋ πρώτου, άναφερόμενη σέ πρόσθετα πολιτικά γεγονότα τοΰ 
18ου αι. Βλ. σχετικές εκδόσεις τοϋ αιώνα αύτοΰ στοΰ Legrand, ΒΗ, 18ος αί., τ. 1, σ. 
303-305 άρ. 301 καί 302 (Βεν. 1743, έκδ. Γλυκή), τ. 2, σ. 11-12 άρ. 584 (Βεν. 1763, έκδ. 
Θεοδοσίου : «Μετά προσθήκης της 'Ιστορίας τών ’Οθωμανών Βασιλέων μετά τήν άλωσιν 
έως τούς ,αψξγ' βασιλεύοντος τοΰ Σουλταν Μουσταφα καί τής 'Ιστορίας τών Πατριαρχών 
Κωνσταντινουπόλεως, καί όίλλων περιέργων» ), σ. 256 άρ. 907 (Βεν. 1778, έκδ. Γλυκή, 
χωρίς προσθήκες).

2. Γιά διάφορες εκδόσεις τοΰ έργου άπό τόν 16ον αί. καί έπειτα βλ. στοΰ Ζαχαρία Ν. 
Τσιρπανλή, Οί Μακεδόνες σπουδαστές τον  'Ελληνικόν Κολλεγίου Ρώμης και ή δράση 
τονζ στην cΕλλάδα καί στην 'Ιταλία (16ος αί. - 1650), Θεσσαλονίκη 1971, σ. 21 καί 
σημ. 1, δπου βιβλιογραφία.

3. « . . .  ήτοι λόγοι διάφοροι καί βίοι τών ά γ ίω ν ...» ·  βλ. περιγραφές έκδόσεων 
τοϋ βιβλίου στό β' μισό τοΰ 18ου αί., στοΰ Legrand, ΒΗ, 18ος αί., τ. 2, σ. 1 άρ. 563 (Γλυ
κής, Βεν. 1761), 142 άρ. 747 (Θεοδοσίου, Βεν. 1771) κ.α.

4. Γιά έκδόσεις του έπί τουρκοκρατίας βλ. στοΰ Ήλιού, Προσθήκες, σ. 61-62, 
78-79, 80, 101, 144, 157.

5. Βλ. π.χ. περιγραφή τής έκδόσεως τοΰ βιβλίου κατά τό β' μισό τοΰ 18ου αί.στοΰ 
L e g r a n d ,  δ.π., τ. 2, σ. 23 άρ. 602 (Βόρτολις, Βενετία 1764), 206 - 207 άρ. 829 (Σάρος, 
Β εν . 1775), 304-305 άρ. 958 (Γλυκής, Βεν. 1779) κ.*.

6. Γιά διάφορες έκδόσεις τοΰ ένδιαφέροντος αύτοΰ λαϊκοΰ αναγνώσματος βλ. στοΰ 
Ήλιού, δ.π., σ. 49-50, δπου ή σχετική βιβλιογραφία, 68-69, 144. Βλ. καί τήν πρόσφατη 
κριτική έκδοση τοΰ έργου άπό τόν David Holton, Αιήγησις τον ’Αλεξάνδρου, Θεσσα
λονίκη 1974.

7. Προφανώς έννοεϊται τό «Βιβλίον καλούμενον Έκλογαί περιέχον τόν ακάθιστον
"Υμνον καί άλλας τινάς ’Ακολουθίας καί Εύχάς άναγκαίας.. . : Legrand, ο.π., τ. 1, σ.
228-229 άρ. 195 (Γλυκής, Βεν. 1730). ΙΙρβλ. καί Ήλιού, δ.π., σ. 147 καί σημ. 38.

8. «Βίος τοΰ φύσει εύφυεστάτου μυθοποιοΰ Αισώπου τοΰ Φρυγίου . . .»  : Legrand, 
δ.π., τ. 2, σ. 201-202 άρ. 821 (Βόρτολις, Βεν. 1775). Γιά άλλες, λανθάνουσες, εκδόσεις 
μέσα στον 18ον αί. βλ. Ήλιού, δ.π., σ. 219.

9. Υπολογίζονται σέ 7 οί γνωστές καί άβιβλιογράφητες έκδόσεις τής Βοσκοπού- 
λα ς κατά τόν 18ον αί., ένώ οί λανθάνουσες πρέπει νά είναι άκόμη περισσότερες : Ήλιού, 
δ.π., σ. 203-204. Πρόσφατη έπανέκδοση τοΰ έργου βλ. στοΰ Στυλιανοΰ ’Αλεξίου (έπιμέ- 
λ ε ια ) ,  Μπεργαόής. Άπόκοπος, Ή  Βοσκοπούλα, ’Αθήνα 1979 (έκδ. Έρμης), σ. 43-91 
(δπου κ α ί γιά τις προγενέστερες έκδόσεις καί τή διάδοσή τους).

10. «Γαδάρου, Λύκου καί ’Αλωποΰς Διήγησις ώραιοτάτη . . .»  : Legrand, δ.π., τ.
1, σ. 506 άρ. 544 (Βόρτολις, Βεν. 1760). Πρβλ. διαπίστωση γιά βιβλιογραφικό κενό τής 
έκδόσεως αύτής στοΰ Ήλιού, δ.π., σ. 145 σημ. 22.

11. Βλ. περιγραφή του στοΰ Legrand, δ.π., τ. 2, σ. 112 άρ. 716 (Θεοδοσίου, Βεν.
1770) ή σ. 298 άρ. 947 (Βόρτολις, Βεν. 1779). Γιά άβιβλιογράφητες ή λανθάνουσες έκ- 
δόσεις τοΰ έργου βλ. Ήλιού, ο.π., σ. 145 καί σημ. 21. Γιά τή χρήση τοΰ βιβλίου στόν 
18ον αί. βλ. A s d ra c h a s ,  « F a i t s  0 c o n o m iq u e s » , δ.π., a. 614-615.

10
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Γεωργητάριο1, Γλυζούνης (ή γνωστή αριθμητική ή λογαριαστική )2, 
Διδασκαλία Χριστιανική3, Έβδομαδευχάριο4, Είρμολόγιο5, Έξομο- 

λογητάριο®, Ευχολόγιο τό Μέγα7, Θεωρίαι χρισηανικαί8, 'Η  Θυσία τοϋ 
’Αβραάμ9, 'Ιστορία τοΰ Μορέως10, 'Ιστορία τοΰ Σταυράκη11, Καλοκαιρινή12, 
'Ιερά Κατήχησις13, Κυριακοδρόμιο14, Λαυσαϊκό15, Λόγοι ψυχωφελείς16, Λό-

1. «Βιβλίον όνομαζόμενον Γεωργητάριον, σύν Θεω 'Αγίω περιέχον τήν πρέπουσαν 
αύτφ άκολουθίαν καί συλλογή τινών ακολουθιών τοϋ 'Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωρ
γίου τοϋ Τροπαιοφόρου . . .»  : περιγραφή στοΰ L e g r a n d ,  δ.π., τ. 1, σ. 45-46 άρ. 38 (Γλυ
κής, Βεν. 1706).

2. Γιά διάφορες έκδόσεις του βλ. στοΰ Ήλιού, δ.π., σ. 82-83, 94 (έδώ ή διαπί- 
σωστη 8τι ή Λογαριαστική τοΰ Γλυζούνη τυπώθηκε 19 φορές τουλάχιστο έπί τουρκοκρα
τίας), 144, 189, 218 (άριθμοΰνται 8 έκδόσεις μέσα στόν 18ον αί.).

3. Βλ. π.χ. περιγραφή δύο έκδόσεων τοϋ 1779 (Βεν., Γλυκής καί Βόρτολις) στοΰ 
Legrand, δ.π., τ. 2, σ. 301-302 άρ. 954 καί 955.

4. «Βιβλίον καλούμενον Έβδομαδευχάριον. Προσευχαί διά κάθε ημέραν εις γλώσ
σαν κοινήν . . .»  : Legrand, δ.π., τ. 1, σ. 34 άρ. 26 (Γλυκής, Βεν. 1704), 164 άρ. 132 
(Σάρος, Βεν. 1720).

5. Ή λιού, δ.π., σ. 103-104 (γιά έκδόσεις τοΰ 17ου α ί.), 116, 125-126, 147, 177 
(έδώ ή διαπίστωση γιά 13 γνωστές έκδόσεις Είρμολογίων κατά τόν 18ον α ί.).

6. Περιγραφή έκδόσεως Γλυκή (Βεν. 1673) βλ. στοΰ Legrand, ΒΗ, 17ος αί., τ.
2, σ. 299-300 άρ. 515.

7. Ή λιού, δ.π., σ. 65 (γιά έκδόσεις τοΰ 16ου α ί.), 104 (έκδόσεις τοϋ 17ου α ί.), 
147, 157 (γιά 24 τουλάχιστο έκδόσεις τοΰ Μεγάλου Εύχολογίου μέσα στον 18ον α ί.).

8. Βιβλιογραφία καί έκδόσεις τον 17ον-18ον αί. στοΰ Ή λιού, σ. 127-129.
9. Συγκεντρωμένες τίς διάφορες έκδόσεις τοΰ έργου, άπό τόν 17ον ώς τόν 19ον αί., 

βλ. στοΰ W. F. Bakker, «Οί παλιές έκδόσεις της 'Θυσίας τοΰ ’Αβραάμ’», 'Ο Έρανιατήζ 
15 (1979) 36-38.

10. « ‘Ιστορία περί της συμφοράς καί σκλαβιας τοΰ Μορέως . . . παρά Μάνθου Ίωάν- 
νου . . .»  : Legrand, ΒΗ, 18ος αί., τ. 2, σ. 306-307 άρ. 961 (Γλυκής, Βεν. 1779). Πρβλ. 
καί λίγο προγενέστερη έκδοση, πάλι τοΰ Γλυκή, στά 1768 (Veloudis, δ.π., σ. 100 άρ. 227).

11. «Ιστορία διά στίχων άπλών περιλαμβάνουσα τόν βίον καί τάς πράξεις πάσας 
τοΰ Μεγάλου ’Άρχοντος καί Σπαθαρίου τήν άξίαν Σταυράκη . . . »  (Βεν. 1767, χ. δνομα 
έκδότη) : Legrand, δ.π., τ . 2, σ. 66 άρ. 662. ’Αξιολόγηση τοϋ έργου στοΰ Borje Knos, 
L'histoire de la litterature neo - grecque, Uppsala 1962, σ. 643-644 (έδώ καί ή δια
πίστωση δτι έχομε 6 τουλάχιστο έπανεκδόσεις τοΰ έργου μέσα στον 18ον καί 19ον α ί.).

12. « . .  .έν ή είσί γεγραμμένοι μερικοί. Βίοι άγίων τινών, οί ωραιότεροι τοΰ Καλο
καιριού . . .»  : Ήλιού, δ.π., σ. 119-120, δπου καί διαπιστώσεις γιά τόν άριθμό των έκδό- 
σ*ων έπί τουρκοκρατίας.

13. «Ιερά Κατήχησις, ήτοι έξήγησις της θείας καί ίερας Λειτουργίας καί έξέτασκ 
των χειροτονουμένων . . .  παρά Νικολάου Βούλγαρι . . . »  : Legrand, δ.π., τ. 2, σ. 36 άρ. 
624 (Βόρτολις, Β*ν. 1765), σ. 100-101 άρ. 708 (Θεοδοσίου, Βεν. 1769).

14. «Κυριακοδρόμιον, ήγουν Διδαχαί καί Ό μιλίαι εις τάς Κυριακάς δλου τοϋ ένιαυ-ι
τοΰ Ήλιού, δ.π., σ. 99-100 (εκδόσεις 17ου α ί.) , 148, 162, 173. /

15. «Λαυσαϊκόν, ήτοι βίβλος περιέχουσα διηγήσεις άσκητικάς άνδρων καί γυναικών....»: 
Legrand, δ.π., τ . 2, σ. 23-24 άρ. 603 (Βόρτολις, Βεν. 1764), 227-228 άρ. 862 (Γλυκής, 
Ββν. 1776).-Ήλιού, δ.π., σ. 302 άρ. 239.

16. «Λόγοι ψυχωφελείς είς τό σωτήριον πάθος καί είς τήν ένδοξον άνάστασιν . . .
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γοι πανηγυρικοί εϊς τήν πανύμνητον Θεοτόκον1, Μαργαρίται Ίωάννου τοϋ 
Χρυσοστόμου2, Άνδραγαθεΐες Μιχαήλ Βοεβόδα3, Οί κδ' Οίκοι τής Ύπερ- 
αγίας Θεοτόκου4, Πεντηκοστάριο5, Προσκυνητάριο τής 'Ιερουσαλήμ®, Τε
τραβάγγελο (καί στά 1783 )7, Τριώδιο8, Τυπικό9, Ψαλτή ρι έξηγητό10,

παρά ’Αθανασίου Βαρούχα . . .»  : L e g r a n d ,  ο.π., τ. 2, σ. 36 - 37 άρ. 625 (Βόρτολις Βεν. 
1765), 308-309 άρ. 964 (Γλυκής, Βεν. 1779) κ.α.

1. Legrand, ο.π., σ. 172 άρ. 787 (Βεν. 1773, χ. ον. εκδότη), σ. 228 άρ. 863 (Βεν. 
1776, χ. 6ν. έκδότη, έδώ μέ τόν τίτλο : Λόγοι πνευματικοί εις αίνον της Θεομήτορος). 
Και στις δύο έκδόσεις άναφέρεται ό συγγραφέας : ’Απόστολος Λάζαρος ή Λάζαρης, άπό 
τή Λευκάδα.

2. «Μαργαρίται, ήτοι λόγοι διάφοροι τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου του 
Χρυσοστόμου . . . » '  βλ. περιγραφή εκδόσεων στο β' μισό τοϋ 18ου αΐ. στοϋ Legrand, 
δ.π., τ. 2, σ. 25-26 άρ. 605 (Βόρτολις, Βεν. 1764), 197 άρ. 812 (Γλυκής, Βεν. 1774), 
280-281 άρ. 921 (Βόρτολις, Βεν. 1778).

3. «Άνδραγαθεΐαις . . . Μιχαήλ Βοεβόδα, ϊτ ι  δέ καί τά οσα έσυνέβησαν είςτήν Οΰγ- 
κροβλαχίαν . . .»  : Legrand, δ.π., σ. 70-71 άρ. 672 (Γλυκής, Βεν. 1768).

4. «Οί κδ' οίκοι της ΰπεραγίας Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου και Άειπαρθένου Μα
ρίας . . .  εις τήν των 'Ρωμαίων άπλήν γλώσσαν παρά Μελετίου. . .Καλλονα. . .»· βλ. περι
γραφή στοϋ Legrand, ΒΗ, 17ος αΐ., τ.3, Paris 1895, σ. 40 άρ. 665 (Σάρος, Βεν. 1695). 
Γιά προγενέστερες ή μεταγενέστερες, άβιβλιογράφητες ή λανθάνουσες, έκδόσεις τοϋ έ'ρ- 
γου βλ. Ήλιού, ο.π., σ. 150 καί σημ. 70. Γιά έκδοση τοϋ 1779 βλ. στοϋ Veloudis, δ.π., 
σ. 103 άρ. 336.

5. Άναφέρονται 44 γνωστές έκδόσεις τοϋ βιβλίου έπί τουρκοκρατίας: Ήλιού, δ.π., 
α. 115.

6. Περιγραφή της έκδόσεως τοϋ 1749 (Βιέννη) βλ. στοϋ L e g r a n d ,  ΒΗ, 18ος 
αΐ., τ. 1, σ. 370-371 άρ. 376. Γιά όίλλη έκδοση, λανθάνουσα, βλ. Ήλιού, σ. 151, 321 
^(τοδ.1690).

7. Στήν παραγγελία τοϋ 1780 δέν σημειώνεται άν πρόκειται γιά μεγάλο ή μικρό 
(έγκόλπιο) σχήμα τοϋ Τετραβάγγελου" βλ. -γιά διάφορες έκδόσεις τοϋ 18ου αί. στοϋ Ήλιού, 
σ .  153, 169, 249. Στήν παραγγελία τοϋ 1783 (ϊγγρ. III) τό αίτημα προσδιορίζεται γιά 
«τετραβάγγελο μετά τής προσθήκης καί (&ιτά της παλαιας». Σέ έκδόσεις των Ευαγγελίων 
τοϋ 18ου αί. βρήκα πράγματι τήν «προσθήκη» : «Τά τέσσερα θεία καί ίερά Εύαγγέλια, 
νϋν τρίτον εϊς χαρακτήρα μέγαν έκδοθέντα. . . μετά καί τής προσθήκης τών Εικονογραφιών 
έν άρχή τοϋ Εύαγγελίου έκάστου Εύαγγελιστοϋ . . . »  (Legrand, δ.π., τ . 1, σ. 489 άρ. 
523 : Βόρτολις, Βεν. 1758' βλ. καί Legrand, δ.π., τ. 2, σ. 30 άρ. 612 : Θεοδοσίου, Βεν. 
1764) ή «Τά τέσσερα . . . προστεθείσης έν τω τέλει καί τής Ίερας Άποκαλύψεως τοϋ 
Εύαγγελιστοϋ Ίωάννου, μετά καί της προσθήκης τών Εικονογραφιών . . . »  (Βόρτολις, 
Bev. 1766 : Legrand, δ.π., τ. 2, σ. 58 άρ. 653, 128 άρ. 733 [ : Γλυκής, Βεν. 1770], 
J90 άρ. 937 [ : Γλυκής, Βεν. 1778]). Γιά τά συμπεριλαμβανόμενα Ρητά της Παλαιας 
Διαθήκης δέν μπόρεσα νά βρω κάποια διευκρίνιση.

8 . Κ υκλο φ όρησ αν  5 6  (γ ν ω σ τές  ώ ς  τ ώ ρ α )  έκ δ ό σ εις  τ ο ϋ  Τ ρ ιω δ ίο υ  έπ ί τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί-  
α ς  : Ή λ ιο ύ ,  δ.π., σ. 1 3 1 ,  δπου β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία  κ α ί  γ ιά  τ ίς  εκ δ ό σ εις  το ϋ  1 8 ο υ  α ί.

9 .  Γ ι ά  έκδ ό σ εις  το ϋ  Τ υ π ικ ο ϋ  β λ . Ή λ ιο ύ ,  δ.π., σ . 1 2 0  -  1 2 1 .
10. «Τό ψυχοσωτήριον Ταλτήριον . . . έξηγηθέν παρά . . . καί μεταγλωττισθέν 

Καρά ’Αγαπίου Μοναχοϋ τοϋ Κρητός, έκ της τών 'Ελλήνων εις τήν κοινήν ήμετέραν Διά- 
λίκτον . . . » :  Legrand, ΒΗ, 17ος αί., τ. 3, σ. 60 άρ. 683 (Σάρος, Βεν. 1698)· πρβλ.
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Ψαλτήρι μεγάλο1, 'Ωρολόγιο μεγάλο2, Έξάβιβλος τοΰ Κωνστ. Άρμενό- 
πουλου (καί στά 1783)3.

Οί παραγγελίες τοϋ 1783 (εγγρ. III), δσες δέν συμπίπτουν 
μέ τοϋ 1780 : ’Αλφαβητάριο (ή Παιδαγωγία)4, Φυλλάδα Σπανού5,

καί «Νέα έξήγησις τοϋ ψυχοσωτηρος Ψαλτηρίου» (Βαρβόνιος, Βεν. 1705) : Legrand, 
ΒΗ , 18ος αί., τ. 1, σ. 41 άρ. 35. Βλ. έπίσης Ήλιού, δ.π., σ. 154.

1. 'Υπαινίσσεται τις έκδόσεις σέ 4®. Βλ. π.χ. έκδοση Γλυκή, Βεν. 1769 (Legrand, 
Β Η , 18ος αί., τ. 2, σ. 111 άρ. 713), ή τοΰ Βρέϊτκοπφ, Λειψία 1761 (αυτόθι, σ. 7 άρ. 
573), ή τοϋ Βόρτολι, Βεν. 1755 (Legrand, δ.π., τ. 1, σ. 450 -  451 άρ. 474) κ.ά.

2. "Ισως καί έδώ υπαινίσσεται έκδοση σέ 4® (σέ άντίθεση μέ τά κανονικοΰ σχήματος 
πού δ ίδιος έμπορος ζήτησε πιό πάνω, στήν ϊδια φατούρα). Βλ. π.χ. τέτοια έκδοση στά 
1778, Θεοδοσίου (Legrand, δ.η., τ. 2, σ. 295-296 άρ. 943), στά 1777, Θεοδοσίου αυτόθι, 
σ. 252-253 άρ. 901), στά 1775, Θεοδοσίου ( αυτόθι, σ. 215 άρ. 843), στά 1769, Θεο
δοσίου (αύτόθι, σ. 111 άρ. 714) κ.ά. ’Οφείλω έξ άλλου νά παρατηρήσω δτι 6 έμπορος 
έπανέρχεται δύο φορές γιά τόν ίδιο άριθμό τών Μεγάλων 'Ωρολογίων (έγγρ. II, στ. 8 
καί 57). Δέν άποκλείεται ή έπανάληψη νά όφείλεται σέ λάθος. Στους συνολικούς ωστόσο 
άριθμούς δέν κάνω τή σχετική αφαίρεση, μιά πού καθετί μπορεί νά υποθέσει κανείς.

3. Στήν παραγγελία τοΰ 1780 άναφέρεται άπλά Άρμενόπουλος. ’Εννοείται βέβαια 
ή γνωστή έκδοση της 'Εξαβίβλου (βλ. τήν πλησιέστερη χρονικά πρός τήν παραγγελία έκ
δοση τοΰ Γλυκή στά 1766 : Legrand, δ.π., τ. 2, σ. 55 άρ. 649). Στήν παραγγελία τοΰ 
1783 διευκρινίζεται, ή Έξάβιβλος νά είναι «μετά τής αύξήσεως καί άποστολικούς κανό
νας». Νομίζω δτι 6 άγοραστής θέλει τή νέα έκδοση τής Εξαβίβλου « . . .  τά νϋν αύξηθεΐσα 
μετά τινων άποστολικών, συνοδικών τε καί πατερικών Κανόνων τών έν χρήσει καί πλέον 
ώφελήμων εις τό αύτό κοινόν ήμέτερον ιδίωμα μεταφρασθέντων . . . »  : Θεοδοσίου, Βεν. 
1777 (Legrand, ο.π., σ. 240 άρ. 884). Είναι χαρακτηριστικό δτι ό ίδιος άγοραστής έπι- 
θυμεΐ καί τήν <5Ελλη, τήν κοινή (χωρίς τήν «αΰξηση» ), έκδοση τοΰ Άρμενόπουλου. 
Γιά τις νεοελληνικές μεταφράσεις καί έκδόσεις της Εξαβίβλου, άπό τόν 15ον αί. καί έ
πειτα, βλ. Κωνσταντίνου Γ. Πιτσάκη (έπιμέλεια), Κωνσταντίνου Άρμενοπούλον Πρό
χειρον Νόμων ή Έξάβιβλος, ’Αθήνα 1971, σ. οα' - οθ', δπου καί ή βιβλιογραφία.

4. Πρόκειται μάλλον γιά τό γνωστό σχολικό έγχειρίδιο (Άλφαβητάριον ήτοι Νέα 
Παιδαγωγία) πού γνώρισε μεγάλο άριθμό έκδόσεων καί τραβηγμάτων έπί τουρκοκρατίας' 
βλ. Ήλιού, δ.π., σ. 93, 151, 249. Πρβλ., ώς πρός τούς τίτλους, Legrand, δ.π., τ. 2, σ. 
11 άρ. 582 (Βόρτολις, Βεν. 1762), 199 άρ. 816 (Γλυκής, Βεν. 1774 : Χρήσιμος Παιδα
γωγία), άλλά καί κάτι διαφορετικό στή σ. 145 άρ. 750 : Τό μέγα Άλφαβητάριον (Βιέννη
1771). Βλ. έπίσης ένδιαφέροντα στοιχεία στοΰ Φιλίππου Η. Ήλιού, «Σημειώσεις γιά 
τά ’τραβήγματα’ τών έλληνικών βιβλίων τόν 16ο αί.», ’ Ελληνικά 28 (1975) 131 -  133.

5. «Βιβλίον όνομαζόμενον Σπανός» (Σάρος, Βεν. 1700)· περιγραφή στοΰ Legrand, 
ΒΗ , 17ος αί., τ. 3, σ. 79 άρ. 694. ’Αξιολόγηση τοΰ περιεχομένου του καί μνεία έκ- 
δόσεών του στή Βενετία βλ. στοΰ Knos, L’ histoire, σ. 148-149. Πρόσφατη έκδοση τοΰ 
κειμένου, μέ έξαντλητική εισαγωγή, σχόλια καί γλωσσάριο βλ. στοΰ Hans Eideneier, 
Spanos. Eine byzantinische Satire in der Form  einer Parodie. Einleitung, kritischer 
Text, Kommentar und Glossar, Berlin-New York 1977 (στίς σσ. 60-70 άναγραφή τών 
προγενεστέρων έκδόσεων).



Κατάνυξις ωφέλιμος . . . ποίημα Μαρίνου Τζάνε . . . Μπουνιαλή1, Κα
λεντάρι ('Ημερολόγιο) τοϋ 17842.

"Οπως προκύπτει άπό τήν παραπάνω καταγραφή, τά ε’ίδη των βιβλίων, 
πού ζητοΰνται, άνέρχονται σέ 613. Τά 55 προορίζονταν γιά τήν περιοχή της 
Πρέβεζας- 10 εϊδη, έξ άλλου, θά προωθούνταν γιά τό Μεσολόγγι4. Μέ κά
ποια συμβατικότητα, ως πρός τό ξεχώρισμά τους, μποροΰμε νά διακρί- 
νομε, κατά τό περιεχόμενο καί τή χρήση, τά 61 εϊδη βιβλίων στις κατηγο
ρίες πού άκολουθοΰν.
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1. ’Έκδοση Σάρου, Βεν. 1710’ βλ. περιγραφή στοΰ Legrand, ΒΗ , 18ος αί., τ.
1, ο. 94 άρ. 68.
- 2. Ή  συγκεκριμένη έκδοση δέν μοΰ είναι γνωστή. Γιά τήν ποικιλία των έκδόσεων
t&v έτήσιων ήμερολογίων καί τή σημασία τους, άπό τό β' μισό τοϋ 18ου αί. καί έπειτα, 
0λ. τίς άξιόλογες διαπιστώσεις τοϋ Ήλιού, Προσθήκες, σ. 210-217.

3. Ό  αριθμός προκύπτει άπό τούς 59 τίτλους, πού άναφέρθηκαν πιό πάνω, καί τίς 2 
Ιΐκκρίσεις, τή μία γιά τό Τετραβάγγελο ( «μετά της προσθήκης» ) καί τήν άλλη γιά τόν 
Άρμενόπουλο ( «μετά της αύξήσεως» ).
Λ. 4. Πρόκειται γιά τά 4 βιβλία πού σημειώθηκαν προηγουμένως χωριστά καί τά 6
Κού άναφέρθηκαν μαζί μέ τήν παραγγελία τοΰ 1780, δηλ. ’ Οκτώηχος, Γραμματική Λασκά- 
ρίως, ’Απόστολος, Τετραβάγγελο «μετά της προσθήκης», Άρμενόπουλος (κοινός), Ά ρμε- 
ΙίΑκοολος «ιιετά τΐκ αύΕΐσεως».
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Α. Λειτουργικά1

Τίτλος (μέ άλφαβητική σειρά)2 ΙΙαραγγελΘέντα άντίτυπα3
α /α

1. Ακολουθία 'Αγ. Σπυρίδωνος 6
2. ’Ανθολόγιο 4
3. Γεωργητάριο 6
4. Έβδομαδευχάριο4 20
5. Είρμολόγιο 6
6. ’Εκλογή της Θεοτόκου ( =  Βιβλίον Καλούμενον Έ -

κλογαί) 6
7. ’Εξομολογητάριο 6
8. Εύαγγέλιο μεγάλο 4
9. Εύχολόγιο (κανονικό) 12

10. Εύχολόγιο Μέγα 4
11. Ιερά Κατήχησις 6
12. Μηναία 2®
13. Παρακλητική 4
14. Πεντηκοστάριο 4
15. Σύνοψη 50
1C. Τετραβάγγελο (κοινό) 4

1. Δέν συμπεριλαμβάνω σ ’ αύτά τήν ’Οκτώηχο, τό Ψαλτήρι (τό κοινό) καί 
τόν ’Απόστολο, άφοϋ πιό πολύ χρησιμοποιούνταν γιά διδακτικούς σκοπούς· τά δύο πρώτα 
γιά τούς άρχάριους, τό τρίτο γιά τούς προχωρημένους μαθητές' βλ. τΙς παρατηρήσεις καί 
τίς μαρτυρίες γιά τό «τράβηγμα» των διδακτικών αύτών έγχειριδίων έπί τουρκοκρατίας 
στοΰ Ήλιού, «Σημειώσεις γιά τά 'τραβήγματα’» , δ.π., σ. 111-115. Θά μπορούσε πάντως 
ενα 10% τών άντιτύπων των τριών αύτών βιβλίων νά θεωρηθεί οτι προορίζεται γιά χρή
ση καθαρά εκκλησιαστική (λειτουργική)' πρβλ. Vranoussis, Uhellenisme postbyzantin  
et UEurope, a. 38-39. Γιά τή θέση έξ άλλου τής Καθολικής ’Εκκλησίας άπέναντι στό 
λειτουργικό βιβλίο της ’ Ορθόδοξης κατά τόν 18ον αί. βλ. στοΰ Olivier Raquez, «L a  Con
gregation pour la Correction des Livres de 1’ Eglise Orientale (1719- 1862 )» , 
στό συλλογικό έργο Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum, τ.
2, Rom -Freiburg-W ien 1973, σ. 520-526.

2. ’Ακολουθώ τή δημώδη γ ρ α φ ή  — διορθωμένη — τών έγγράφων (II καί III). 
Σέ μερικές περιπτώσεις προσθέτω κάποια διευκρινιστική λέξη στόν τίτλο. Νομίζω πώς 
δέν χρειάζονται περισσότερα μετά τήν άνάλυση πού προηγήθηκε.

3. Κατά τήν παραγγελία, βασικά, τοΰ 1780. Μνημονεύεται σέ παρένθεση, δπου 
χρειάζεται, ή παραγγελία τοϋ 1783.

4. Θά μπορούσε νά ένταχθεϊ καί στά Ψυχωφελή ή Ήθικοθρησκευτικά, μΐά πού 
περιέχει προσευχές «είς γλώσσαν κοινήν».

5. Ό  αριθμός αύτός, μετά τήν έπεξήγηση πού δόθηκε (έγγρ. II, στ. 9), πρέπει 
νά θεωρηθεί συμβατικός. Δηλ. έχομε δύο πλήρεις σειρές Μηναίων : άπό 1 γιά κάθε 
μήνα =  12 X 2 =  24 τεμάχια.



17. Τετραβάγγελο «μετά τής προσθήκης» 1 (παρ.1783)
18. Τριώδιο 4
19. Τυπικό 2
20. Ταλτήρι μεγάλο (σέ 4°) 2
21. 'Ωρολόγιο (κοινό) 30
22. Ωρολόγιο μεγάλο 12
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195

Β. Ή θικά-’Κυχωφελή

23. 'Αμαρτωλών Σωτηρία 12
24. Διδαχές Μηνιάτη 4
25. Έκλόγιο 4
26. Θεωρίες χριστιανικές 20
27. θησαυρός Δαμασκηνού 4
28. Καλοκαιρινή 12
29. Κατάνυξις ωφέλιμος, ποίημα Μαρ. Τζάνε Μπουνια-

λή 5 (παρ. 1783)
30. Κυριακοδρόμιο 12
31. Λαυσαϊκό 8
32. Λόγοι πανηγυρικοί ή πνευματικοί εις την Θεοτόκον 6
•33. Λόγοι ψυχωφελείς 20
84. Μαργαρίται Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου 4
35. Νέος Παράδεισος 4
36. Οί κδ' Οίκοι τής Μαρίας . . . παρά Μελ. ΚαλλονΧ 50
37. Προσκυνητάριο της Ιερουσαλήμ 12
38. Ψαλτήρι έξηγητό 2

179

Γ. Λαϊκής Λογοτεχνίας καί Παιδείας

*Ϊ9. Άνδραγαθεΐες Μιχαήλ Βοεβόδα 10
*40. Βίος Αισώπου 6
*1 . Γαδάρου, Λύκου καί Άλωποΰς διήγησις 6
.42. Ή  Βοσκοπούλα ή Εΰμορφη 6
*43. Ή  Θυσία τοϋ ’Αβραάμ 12
44. ‘ Ιστορία τοϋ Μορέως 15
45. ’Ιστορία τοϋ Σταυράκη 15
46. *0 ’Αλέξανδρος δ Μακεδών 6
"47. Σπανοϋ Φυλλάδα 5 (παρ.1783)
48. Χρονογράφος 4
49. Χρονογράφος πολιτικός 4

89
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Δ . Σχολικά-Εκπαιδευτικά

50. Αλφάβητα διά τά παιδιά ('Αλφαβητάριο ή Παιδα
γωγία) 50 (παρ. 1783)

51. Απόστολος 16 (οί 4 της παρ. 1783)
52. Γραμματική Κωνστ. Λασκάρεως 16 (οί 4 της παρ. 1783)
53. Διδασκαλία χριστιανική 50
54. ’ Οκτώηχος <>00 (οί 200 της παρ. 1783)
55. Ταλτήρι 200

932

Ε. ’Εμπορικής καί γεωργοοικονομικής χρήσεως

56. Γεωπονικά 6
57. Γλυζούνης (Αριθμητική ή λογαριαστική) 6
58. Έπιστολάριο 8

20

ΣΤ. Διάφορα

59. Άρμενόπουλος (ΈΕάβιβλος) 3 (οί 2 της παρ. 1783)
60. Άρμενόπουλος (Έξάβιβλος «μετά της αύξήσεως» ) 1 (παρ. 1783)
61. Καλεντάρι τοϋ 1784 2 (παρ. 1783)

Συνολικά βλέπομε νά ζητούνται άπό τή Βενετία 1421 αντίτυπα βιβλίων 
(1147 στά 1780+274 στά 1783). Ό  άριθμός αύτός έχει, νομίζω, κάποια 
σημασία, άν συγκριθεΐ μέ τά 1635 άντίτυπα γιά 40 είδη βιβλίων (παραγγ. 
τοϋ 1680), πού προορίζονταν γιά τό αγοραστικό κοινό της γνωστής ετήσιας 
έμποροπανήγυρης στο Μοσχολούρι (20.6.) καί στο Ζητούνι (12.2. )*· ή μέ 
τά 1252 άντίτυπα γιά 26 είδη (παραγγ. 1681) πού προβλέπονταν γιά τούς 
άγοραστές της έμποροπανήγυρης στήν Ελασσόνα (6.8. )2- ή μέ τά 2953 
άντίτυπα 38 διαφορετικών βιβλίων πού άνταποκρίνονται σέ παραγγελίες μιας 
εικοσαετίας (1711-1731 )3.

'Η  συνεκτίμηση τών στοιχείων αύτών επιβάλλει τήν παρατήρηση δτι τά

1. Βλ. τό σχετικό έγγραφο στοϋ Veloudis, Das griechische . . ., σ. 137 άρ. 8
(τής 25.11.1680). Βλ. καί Vranoussis, δ.π., σ. 36-39.

2. Τό έγγραφο στοϋ Veloudis, δ.π., σ. 139-140 άρ. 10 (τής 4.5.1681).
3. Βλ. τίς συγκεντρωτικές μαρτυρίες στής Λιάτα, «Ειδήσεις γιά τήν κίνηση τοϋ

έλληνικοϋ βιβλίου», δ.π., σ. 25-26.
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1147 άντίτυπα τοϋ 1780 δέν πρόκειται νά «ριχτοϋν» σέ κάποιο επιτυχημένο 
«παζάρι» ή σέ περίφημο πανηγύρι1. Προορίζονταν γιά άγοραστικό-άναγνω- 
στικό κοινό της ηπειρωτικής περιοχής τής Πρέβεζας καί τοΰ κοντινοΰ Ίό - 
νιου χώρου (τής Κέρκυρας καί πιό πολύ τής Λευκάδας). Δέν φαίνεται επί
σης νά είχε έτήσιο χαρακτήρα ή άγορά καί προώθηση τών παραπάνω άντι- 
τύπων, τών οποίων τήν άςία δέν γνωρίζομε μέ άκρίβεια (πρβλ. λίγο πιό 
κάτω). 'Η  μικρή έξ άλλου παραγγελία τοΰ 1783 μάλλον άπέβλεπε στήν 
κάλυψη έφήμερων ζητήσεων καί σχολικών ακόμη άναγκών τοΰ Μεσολογγίου 
ή τών γύρω χωριών.

Τέλος, άξίζει νά άντιληφθοΰμε καλύτερα, μέ έκατοστιαΐα ποσοστά επί 
τοϋ άριθμοΰ τών 1421 άντιτύπων, τήν απορροφητικότητα τών βιβλίων, σύμ
φωνα μέ τις κατηγορίες, στίς όποιες τά διακρίναμε πιό πάνω. "Ετσι, πρώτα 
τά σχολικά καλύπτουν τό 65 ,58% , άκολουθοΰν τά λειτουργικά μέ 13 ,72% , 
καί έρχονται έπειτα τά ήθικά-ψυχωφελή μέ 12, 5 9 % , τά λαϊκής λογοτεχνίας 
καί παιδείας μέ 6 ,2 6 % , τά εμπορικής και γεωργοοικονομικής χρήσεως μέ 
1 ,40% , τά διάφορα μέ 0 ,4 2 % 2.

5. Ή  έμπορική πρακτική

Ό  ένδιαφερόμενος άγοραστής καί μικρέμπορος τοϋ 1780 Δημ. Τζερκι- 
στιάνος εκφράζει τήν επιθυμία, τό έμπόρευμά του νά ψωνισθεΐ «άπό τή στά
μπα τοΰ Θεοδοσίου» (έγγρ. II, στ. 1 -2 ), γιατί έχει μάθει δτι ό Θεοδοσίου 
πουλά μέ 2 8 %  έκπτωση καί μέ εύκολία πληρωμής (respiro) μέσα σέ 14 μή
νες (εγγρ. I, στ. 11-12). Γιά τήν εκτέλεση τής παραγγελίας του δμως απευ
θύνεται. σέ «μεσάζοντα», στον χονδρέμπορο τής Κέρκυρας Νικόλαο Πασχά- 
λη. Αυτός, άφοΰ διαβεβαίωσε τόν Τζερκιστιάνο δτι ή άγορά τοΰ εμπορεύμα
τος γίνεται μέ 2 5 %  έκπτωση, χωρίς νά προσδιορίζει χρονικό δριο πληρωμής, 
προτίμησε νά κάμει τήν παραγγελία σέ άλλον έκδότη-βιβλιοπώλη, τόν Μι
χαήλ Γλυκή (έγγρ. I , στ. 12-13). ’ Ας διευκρινισθεΐ αμέσως έδώ δτι τό τυ
πογραφείο τόσο τοΰ Θεοδοσίου3, δσο καί τοΰ Γλυκή, καθώς καί τών άλλων 
γενικά τής Βενετίας4, λειτουργοΰσαν καί ώς βιβλιοπωλεία, τά όποια διέ

1. Δέν συναντώ κανένα τέτοιο πανηγύρι σέ σύγχρονο μέ τήν έποχή πίνακα τών 
έμποροπανηγύρεων βλ. π.χ. το ήμερολόγιο τοΰ 1782 : Ήλιού, Προσθήκες σ. 208.

2. Πρβλ. στατιστικές διαπιστώσεις γιά τά σχολικά έγχειρίδια, τή Γραμματική 
της άρχαίας έλληνικής, τά λαϊκά αναγνώσματα, τά θρησκευτικά έργα, τις φυλλάδες, τά 
βιβλία πρακτικής χρήσεως, μέ βάση άποσπασματικές άρχειακές πληροφορίες τοΰ 18ου 
at., στοΰ Asdrachas, «Fails econom iques», δ.π., σ. 614 -  620.

3. Γεωργίου Σ . Πλουμίδη, Τό βενετικόν τνπογραφείον τοΰ Αημητρίου και τον  
Πάνον Θεοδοσίου (1755-1824), ’Αθηναι 1969, σ. 7 2 -7 4 .

4. Veloudis, Das grieehische . . . ,  a. 74.
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θεταν, πέρα άπό τις δικές τους, όποιεσδήποτε εκδόσεις, σύμφωνα μέ τή ζή
τηση1. Άλλά ή προτίμηση τοϋ Πασχάλη γιά τόν Γλυκή δέν έκδηλώνεται 
χωρίς κέρδος ύπέρ τοϋ πρώτου. Αυτός δηλ. ένδιαφέρεται νά έξασφαλίσει στον 
Γλυκή εναν άγοραστή βιβλίων άξίας, κάθε χρόνο, 300 τσεκινίων2. 'Ως υπεύ
θυνος της άγορας καί «κύριος πληρωτής» (principal pagador) θά είναι ό 
Πασχάλης. Γιά τή μεσολάβησή του 8μως, ώς έγγύηση, ζητα άπό τόν Γλυκή 
2 %·

Ή  άγοραπωλησία καί τό κέρδος τοΰ μεσάζοντα φαίνονται πολύ πιό κα
θαρά σέ ενα άλλο έγγραφο. Πρόκειται γιά τήν έπιστολή τοΰ Πασχάλη (Κέρκυ
ρα, 22.1.1780, ϊ .π .) πρός τόν κουνιάδο του στή Βενετία Παϋλο Φίλη. Έ δώ 6 
αποστολέας επιζητεί, μέ τήν ενεργό παρέμβαση τοΰ Παύλου, 28 %  έ'κπτωση 
άπό τόν τιμοκατάλογο3 τών βιβλίων τοΰ Γλυκή καί επιπλέον 2 %  γιά τήν 
προμήθεια καί τήν έγγύησή του, σύνολο 3 0 % . Μέ άλλα λόγια ό Πασχάλης

1. "Αλλωστε καί στις δύο παραγγελίες πού έξετάσαμε, τά άναφερόμενα βιβλία 
είναι εκδόσεις όχι μόνο τοϋ Θεοδοσίου καί τοΰ Γλυκή, άλλά καί άλλων έκδο-ακών οϊκων 
τής Βενετίας ή καί τής Βιέννης. Ω στόσο έχει παρατηρηθεί δτι ό Γλυκής, καί ώς εκδότης 
καί ώς βιβλιοπώλης, διέθετε τά βιβλία, μέσα στον 18ον αί., σέ υψηλότερες τιμές άπό 
τούς άλλους (Λιάτα,«Ειδήσεις γιά τήν κίνηση τοΰ έλληνικοΰ βιβλίου», σ. 23, 35). "Οπως 
αφήνει νά νοηθεί τό έγγραφό μας (I), ή διαφορά άνάμεσα στον Θεοδοσίου καί στόν Γλυκή 
κυμαινόταν, ώς πρός τήν έκπτωση, γύρω στό 3 % , δηλ. ό πρώτος, πιό φθηνός, πουλοΰσε 
μέ 28 %  μεΐον καί μέ «απόδοση λογαριασμοΰ» σέ 14 μήνες, ένώ ό δεύτερος μέ 25 % .

2. Δέν μνημονεύεται ή άξία καθενός παραγγελλόμενου βιβλίου, ούτε στά 1780 ουτε 
στά 1783. Ή  παράλειψη είναι αύτονόητη, γιατί οί παραγγελίες γίνονταν μέ βάση τούς 
τιμοκαταλόγους βιβλίων πού χρησιμοποιοΰνταν εύρύτατα (πρβλ. πιό κάτω). Τό συνολικό 
πάντως ποσό τών 300 τσεκινίων, πού άνταποκρίνεται στά 1147 άντίτυπα, πρέπει νά ήταν 
ύψηλό καί «έλκυστικό» γιά έναν έκδοτη -  βιβλιοπώλη. Ό  τρόπος, μέ τόν όποιο τονίζει 
τό παραπάνω ποσό ό Πασχάλης στόν Γλυκή, είναι έντυπωσιακός (έγγρ. I, στ. 9-10). ’Αμφι
βάλλω δμως αν συνεχίσθηκε σέ έτήσια βάση ό «τζίρος» τών 300 τσεκινίων γιά βιβλία, για
τί, δπως είδαμε, ό παραγγελιοδότης Δ . Τζερκιστιάνος άπό τό 1781 βρίσκεται στήν υπη
ρεσία τοΰ Πασχάλη γιά άλλες δουλειές. Ώ ς  πρός τήν άξία τοϋ νομίσματος, μπορεί κανείς 
νά σκεφθεϊ τούς παρακάτω συσχετισμούς. Τό βενετικό χρυσό τσεκίνι, συνήθους βάρους, 
ίσοδυναμοΰσε στά 1780 μέ 48 λίρες (βλ. τήν tariffa της 18.9.1780 στοΰ Κωνστ. Γ . Μα- 
χαιρα, Ή  Λεύκάς επί ’Ενετοκρατίας 1684-1797, Άθηναι 1951, σ. 153). Είδαμε έξ άλλου 
δτι ή προίκα τοΰ Ν. Πασχάλη στά 1778, τήν οποία έλαβε άπό έπιτυχημένη έμπορική οι
κογένεια (τούς Φίληδες), ανερχόταν σέ 450 τσεκίνια. Τό πιό άκριβό βιβλίο στά 1713 
(χωρίς μεγάλη διακύμανση στήν τιμή ώ ς τά τέλη τοΰ 18ου αί.) ήταν τά 12 Μηναία : 
133 λίρες ( =  2,77 τσεκ.)· βλ. Λιάτα, δ.π., σ. 33. Τ ά 300 τσεκίνια λοιπόν ήταν ένα άρκε- 
τά ύπολογίσιμο ποσό χρημάτων.

3. Είναι γνωστοί οί έντυποι κατάλογοι, σέ ιδιαίτερο τεΰχος, τών έκδόσεων Σάρου 
(1720), Γλυκή (1798), Θεοδοσίου (1799, 1812), καθώς καί δσοι τυπώνονται στό τέλος 
διαφόρων έκδόσεων (17 συνολικά άπό τό 1730 ώ ς τό 1796)· βλ. Ήλιού, Προσθήκες, α. 
143-155. -  Πλουμίδη, δ.π., σ. 77. Γνωρίζομε έξ άλλου τιμοκατάλογο βιβλιοπωλείου (σέ 
τιμές μάλλον τοΰ Γλυκή), τοΰ έτους 1713 : Λιάτα, δ.π., σ. 28-34. Μοϋ είναι δύσκολο 
νά ταυτίσω -  προφανώς λανθάνουν -  τούς τιμοκαταλόγους πού χρησιμοποιοΰν ό Πασχάλης



άποβλέπει σέ κέρδος 5 %  έπί της άξίας τών βιβλίων1 πού θά άγοράσει ό Τζερ- 
κιστιάνος, εφόσον αύτός πείσθηκε γιά μιά έκπτωση μόνο τοΰ 2 5 %  (καί οχι 
2 8 % , δπως θά ήθελε). 'Ο «μεσάζων» δηλ. έμπορος άγοράζει μέ 3 0 %  έκ
πτωση καί μεταπούλα μέ 25%  μεΐον. Ή  διαφορά βέβαια, τό 5 % , είναι 8λη 
είς βάρος τοΰ έκδότη-βιβλιοπώλη, άλλά καί ό μικρέμπορος χάνει ένα 3 %  (28- 
25), πού θά τό κέρδιζε αν προέβαινε σέ άπευθείας παραγγελία. 'Η  έμπορική 
λοιπόν αύτή συναλλαγή θά ήταν δυνατό νά άποδοθεΐ ώς έξης : μικρέμπορος 
(25%  έκπωση, άπώλεια κέρδους 3 % )  -» μεσάζων χονδρέμπορος (κέρδος 
3 % + 2 % )  -♦ έκδότης-βιβλιοπώλης (άπώλεια κέρδους 2 %  τουλάχιστο).

Δέν μοΰ εΐναι γνωστές, τήν εποχή αύτή, άλλες τέτοιου είδους άγορα- 
πωλησίες. ”Αν σκεφθοΰμε πάντως τή σημερινή πρακτική, παρατηρούμε δτι 
δέν απέχομε καί τόσο άπό τό 1780. Εΐναι γνωστό δτι ό βιβλιοπώλης σήμερα 
εξασφαλίζει μιά έκπτωση 2 5 % -3 0 %  άπό τόν άρχικό έκδότη-διαθέτη2. Τό 
βιβλιοπωλικό δηλ. κέρδος δέν βλέπω νά έχει άλλάξει. Καί ό βιβλιοπώλης 
πάλι, δταν μεταπούλα τό βιβλίο, μπορεί νά κάνει έκπτωση πού κυμαίνεται 
μεταξύ 5 %  ώς 1 5 % . Πρόκειται γιά μιά διαπίστωση, νομίζω, ενδιαφέρουσα 
ώς πρός τή σταθερότητα ή τή μή μεταβλητή άντίληψη γιά τό κέρδος άπό τήν 
έμπορία τοϋ βιβλίου.

'Η  παραγγελία έξ άλλου τοϋ 1783 έπιβεβαιώνει λίγο πολύ γνωστές κα
ταστάσεις. Ό  παραγγελιοδότης τοϋ Μεσολογγίου, πλοιοκτήτης μάλλον -προ
γενέστερα πιθανώς καί πλοίαρχος3 -  φαίνεται νά έχει κατάστημα, δπως θά

(βλ. έπόμ. σημ.) καί ό Ραζής (εγγρ. III). ’Αναδημοσίευση τυπωμένων τιμοκαταλόγων 
βλ. στοΰ Γ . Πλουμίδη, Πρόλογοι και κατάλογοι τυπογραφείων Βενετίαζ και Βιέννης 
(1668-1876), ’Αθήνα 1978, σ. 5-6, 41-54, 58-59, 66, 67-69, 97-137.

1. ’Αξίζει νά παραθέσω τό σχετικό απόσπασμα τοϋ γράμματος τοϋ Πασχάλη, 
γιατί δείχνει πώς γιά τήν ίδια υπόθεση, τήν ίδια ήμέρα, ό έμπορος διαφορετικά γράφει 
στόν Γλυκή και μέ άλλα λόγια διεκδικεΐ τό κέρδος του μέσφ τοΰ κουνιάδου του: A.S.V., 
Consolato Russo a Venezia, b. 3, χ. άρ. φ. «Amatissimo Cugnato... O scritto al signor 
Michiel Glichi di spedirmi certa libraria per un negozzio che voglio fare, ma gli o 
detto che serve per un tal Dem etrio Cerchistiano. Questo e persona che voglio tore 
in mia botega, ma doppo la Fiera. Questo giovine deve partire verso Pasqua per 
Prevesa. Onde, gli voglio dare questi libri per fare qualche barato; siche avevo  
scritto al signor Glichi condicionatamente per il prezzo di rilasciarmi dal catalogo 
il 28 per cento, e due di mia proviggione per la garantia. Cosi su questo prezzo  
metti spedisca, altrimenti sospenda. Onde, voi nel consegnargli le lettere che vi 
occlusi per il medemo, vederete se e proclivo a questo prezzo, e se vedete che lo puo 
fare bene, altrimenti facilitate voi V interesse, perche li spedisca. Gia questo, certi 
Ubri che mi a vendutto a me V anno seorso, mi rilascio 25 per cento. Onde procura 
cavargliene li altri cinque, e fate voi tutto quelo potete, ma che siano speditti...».

2. Φυσικά δέν άναφέρομαι σέ ειδικές εκπτώσεις, 50 %  καί περισσότερο, άπό στόκ 
ή έκποιήσεις βιβλίων.

3. "Οπως προκύπτει άπό επιστολή τοϋ Θ. Ζωσιμα (Λιβόρνο, 12.9.1783)— της 
όποίας παραθέσαμε πιό πάνω άπόσπασμα (σ. 150 σημ. 1 )—ό Ραζής μάλλον δέν κυβέρνα τό 
καράβι του ό ίδιος. Φαίνεται νά έχει άφήσει τή θάλασσα καί άσχολεΐται μέ δουλειά της στεριάς.
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λέγαμε σήμερα, ψιλικών. Τά εί'δη πού θέλει άπό τή Βενετία άπαρτίζουν ενα 
μακροσκελή κατάλογο: χτένια, ειδικό χαρτί γιά γράψιμο (τοΰ «'Ρ ιάλτου»), 
καννάβι ( «άπό τό κοντό παστρικό» ), ματογιάλια μέ θήκες καί χωρίς θήκες, 
άρμενοβελόνες, ξυράφια, κουτάλια, δαχτυλήθρες, καντήλια «μέ ούρές», φα
νούς «διά μοναστήρια», κασέλες μέ τζάμια «παστρικά», διάφορα γιαλικά, κα
νάτες γιά ρακί κ.ά. Γιά νά αποδώσει καλύτερα τό παραγγελλόμενο είδος, 
μερικές φορές τό ζωγραφίζει1. ’Ανάμεσα λοιπόν στό πλήθος τών μικροεμπο- 
ρευμάτων συναντοϋμε, δπως συνέβαινε συχνά εκείνη τήν εποχή2, καί τά 
βιβλία πού ήδη άναφέραμε (εγγρ. III). Αύτά πάντως φαίνονται κάπως έξει- 
δικευμένα (γιά σχολική καί λειτουργική χρήση ή γιά τήν άπονομή δικαιο
σύνης). Δέν αποκλείεται ό λιανικός άγοραστής νά προϋπάρχει καί νά σπεύδει 
νά άνταποκριθεϊ στήν προτίμησή του ό μικρέμπορος τοϋ Μεσολογγίου.

Καί στήν περίπτο^ση του 1783, δπως έπισημάναμε, μεσολαβεί ό χονδρέ
μπορος (ό Θ. Ζωσιμας) πού άπό τό Λιβόρνο στέλλει στή Βενετία, στον συνερ- 
γαζόμενο έμπορο καί δικό του άνθρωπο, τή φατούρα τοΰ Μεσολογγίτη. Δέν 
γνωρίζω πόσο έκτιμαται ή μεσολάβηση αύτή. 'Ωστόσο εΐναι αξιομνημόνευτο 
τό γεγονός, δτι ό μικρέμπορος σπεύδει νά τονίσει (εγγρ. III) πώς ή άγορά 
τών βιβλίων θά γίνει μέ βάση τόν υπάρχοντα τιμοκατάλογο («όποΰ κρα- 
τοΰμεν») καί τή συνηθισμένη καί υποχρεωτική, θά έ'λεγα, εκατοστιαία έκπτω
ση έπί τής άναγραφόμενης τιμής.

’Αλλά τό ένδιαφέρον τοΰ παραγγελιοδότη καλύπτει μία ακόμη σημαντική 
λεπτομέρεια : τόν τρόπο άποστολής τών βιβλίων άπό τή Βενετία στήν Κέρκυρα 
ή στήν Πρέβεζα3 καί στό Μεσολόγγι. Ά π ό  άλλες πηγές γνωρίζομε οτι τά 
βιβλία συσκευάζονταν μέσα σέ ξύλινα κιβώτια4. Στά 1780 αυτός ό τρόπος 
μάλλον υποδεικνύεται : τά 1147 άντίτυπα νά τοποθετηθούν, χωρίς καμιά 
έπιλογή, μέσα σέ δύο κάσες, μέ χωριστό τιμολόγιο γιά καθεμιά, στό ονομα 
τοϋ μεσάζοντα χονδρέμπορου (έγγρ. I, στ. 21-22). Στά 1783 διατυπώνεται 
ιδιαίτερη επιθυμία : τά εμπορεύματα—οχι μόνο τά βιβλία—νά στοιβαχθοϋν σέ 
βαρέλι φτιαγμένο άπό ξύλο έλάτης, γιατί αύτό μπορεί νά πουληθεί καί νά 
πιάσει τά λεφτά του- οί κοινές ξύλινες κασέλες δέν πουλιόνταν (έγγρ. I I I ). 
Πρόκειται γιά μια εΐδηση πού μας μεταφέρει τήν πρακτική άντιμετώπιση τών 
μικροπροβλημάτων, γιά τή ζημιά ή τό κέρδος, στον αγώνα τής καθημερινής 
επιβίωσης.

1. A.S.V., δ.π., b.6, χ. άρ. φ. (πρβλ. ’έγγρ. I I I ) .
2. Βλ. π.χ. Veloudis, Das griechische. . ., σ. 72. - Λιάτα, ο.π., σ. 34-35.
3. Ό Πασχάλης, σέ γράμμα του τής 20.5.1780 (A.S.V., ο.π., b. 6 'βλ. καί πιόπά- 

νω, σ. 149 σημ. 5), ζητά νά τοΰ σταλούν βιβλία «μέσφ Πρεβέζης» (transito per Prevezza). 
Γιά τή σημασία τής Πρέβεζας ώς κέντρου διαμετακομιστικοϋ έμπορίου τόν 18ον αί. βλ. 
μεθεπόμενη σημ.

4. Βλ. Δρούλια, «Στοιχεία», δ.π., σ. 175. Πρβλ. καϊ Veloudis, δ.π., σ. 72.
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Άνακεφαλαιώνοντας τά παραπάνω, καταλήγω στις ακόλουθες παρατηρή
σεις :

α) Στό β' μισό τοΰ 18ου αΐ. δύο άκόμη περιοχές τοΰ έλληνικοϋ χώρου 
(Πρέβεζα1 -Λευκάδα ή Κέρκυρα καί Μεσολόγγι2) άποδεικνύονται ικανές 
νά άπορροφήσουν ένα όχι καί τόσο ασήμαντο άριθμό βιβλίων (1147 καί 274, 
άντίστοιχα).

β) Ή  διακίνηση τοΰ έ'ντυπου έμπορεύματος άπό τή Βενετία πρός τίς 
προηγούμενες περιοχές γίνεται μέ τήν παρουσία μεσάζοντα χονδρέμπορου, 
πού γιά τήν υπηρεσία του άποσπα είς βάρος τοΰ έκδοτη - βιβλιοπώλη ένα 
κέρδος 5 % . Τό «βιβλιοπωλικό» έξ άλλου κέρδος υπολογίζεται, οπως καί σή
μερα, σέ 25 %  - 30% .

γ ) Καί τό έμπόριο τοΰ βιβλίου, στις περιπτώσεις πού μας άπασχόλησαν, 
βρίσκεται στά χέρια έκπροσώπων οικογενειών έπιφανών, μέ πλούσια οικονο
μική δραστηριότητα στήν ιταλική χερσόνησο, δπως ό Θ. Ζωσιμας, ό Π. Φι-' 
λης, ό Ν. Πασχάλης. Ή  συγγένεια πού δένει τίς οικογένειες αύτές εύνοεΐ τίς 
έμπορικές τους πρωτοβουλίες. ’Έ τσι στό τελευταίο τέταρτο τοΰ 18ου αί. ικα
νοί Ήπειρώτες καί Έπτανήσιοι έμποροι δημιουργοΰν ενα δυναμικό κύκλο 
έργασιών πού επιβάλλεται στούς μικρέμπορους τών Ίόνιων νησιών καί τής 
άπέναντι ήπειρωτικής άκτής.

1. Ή  Πρέβεζα πέρασε στά χέρια τών Βενετών μετά τή γνωστή συνθήκη τοΰ Πασ- 
σάροβιτς (1718). Χάρη στήν προνομιακή μεταχείριση τής πόλεως άπό τή Γαληνότατη 
(άπαλλαγή τελωνειακών εισφορών στά διακινούμενα εμπορεύματα - έναποθήκευση, οπως 
καί στήν Κέρκυρα, μέ 1 % μόνο δασμό), εξελίχθηκε σέ εμπορικό κέντρο μέσα στόν 18ον 
αί. (βλ. Σεραφείμ Μαξίμου, Τό ελληνικό εμπορικά ναυτικό κατά τόν X V III αιώνα, β' 
έκδοση, ’Αθήνα 1976, σ. 32). Κατά τά τέλη τοΰ ίδιου αιώνα ή πόλη Ιφτανε τίς 10.000 
ψυχές, ένώ 6 έμπορικός της στόλος άπαρτιζόταν άπό 100 μικρά πλοία, πού τό καθένα μπο- 
ροΰσε νά μεταφέρει 150 σάκκους, και 10 μεγάλα, μεταφορικής ικανότητας 350.000 (κιλά ;) ’ 
βλ. Xavier Scrofani, Voyage en Grece . . . fait en 1194 et 1795, τ. 3, Paris et Stras
bourg 1801, σ. 16-18 καί pi. 2 (πίνακας έτήσιων εισαγωγών καί εξαγωγών τής Πρέ
βεζας). "Οπως γίνεται άντιληπτό, άπό ενα τόσο μικρό μέρος ήταν άδύνατο νά άπορροφη- 
θοΰν 1147 άντίτυπα βιβλίων στά 1780. Γ ι’ αύτό υπολογίζω καί τή γύρω ήπειρωτική χώρα 
(περιοχή "Αρτας), άλλά καί τήν άπέναντι Λευκάδα, ή όποια άριθμοΰσε 15.000 κατοίκους 
(άπογραφή τοΰ 1778 : Μαχαιρα, Ή  Λεύκάς, σ. 146).

2. Είναι γνωστό δτι ή πόλη καί ό αξιόλογος έμπορικός της στόλος πυρπολήθηκαν 
στά 1770 άπό τούς Δουλτσινιώτες ’Αλβανούς. Αίγο άργότερα οί δραστήριοι κάτοικοι δη
μιούργησαν καί πάλι ικανό ναυτικό, ώς τήν τελική καταστροφή τοΰ 1804 : Σάθα, Είδή- 
αεις τινές, σ. 52-53. - Άποστ. Β. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τοϋ Νέου 'Ελληνισμού, τ. 4, 
Θεσσαλονίκη 1973, σ. 169, 399-401, 695, 732. Ή  μαρτυρία επομένως γιά τή ζήτηση 
βιβλίων άπό τό Μεσολόγγι, 13 χρόνια μετά τήν καταστρεπτική πυρπόληση, άποκτά κά
ποια ιδιαιτερότητα.
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