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ΕΜΠΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΥΙΟΝ

Είναι κοινός τόπος ότι στά τέλη του 18ου καί τίς άρχές τοΰ 19ου 
αιώνα παρατηρήθηκαν σημαντικές προσπάθειες, άτομικές καί συλλογικές, 
γιά τη συγγραφή καί έκδοση ελληνικών εμπορικών εγχειριδίων' πού θά 
διευκόλυναν τή μετατροπή τοΰ μικρού ή μεσαίου «γραικού» εμπόρου σέ 
μεγαλέμπορο καί μεγαλοπραγματευτή ευρωπαϊκών «προδιαγραφών».

’Ανάμεσα σ’ αυτούς πού έπέδειξαν τήν πιό προωθημένη μέριμνα, γιά 
τήν πληρέστερη επαγγελματική κατάρτιση των Ελλήνων εμπόρων, μέ τήν 
κατανόηση καί άφομοίωση τών μεθόδων καί τών πρακτικών τοΰ ευρωπαϊ
κού έμπορίου, ξεχωρίζει άναμφισβήτητα ό Νικόλαος Παπαδόπουλος.

Μέ τό πολύτομο καί πολύτιμο έργο τοΰ Ήπειρώτη μεγαλέμπορου 
έχουν άσχοληθεΐ διεξοδικότατα προηγούμενοι μελετητές1 2 καί από τή μεριά 
μας δέν έχουμε τίποτε νά προσθέσουμε. Απλά, μόνο, θά υπενθυμίσουμε 
ότι ό πρώτος άνώνυμος βιογράφος του3 4 άναφέρει, άνάμεσα στά άλλα 
έργα του, καί ένα χειρόγραφό του, πού υπήρχε ώς τό θάνατό του, μέ 
τίτλο: Εμπόρου πατρός έπιστολαί προς τόν έαυτοϋ νίό\ΐ.

1. Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Τά έμπορικά έγχειρίδια τής Βενετοκρατίας καί 
Τουρκοκρατίας καί ή Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια τοϋ Νικόλαον Παπαδόπουλον, έκδ. 
Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Παράρτημα τοϋ περιοδικού Μνημών άρ. 5, ’Αθήνα 
1991.

2. Κώστας Π. Ααζαρίδης. Νικόλαος Παπαδόπουλος (1769-1819) (Ό  τετραπέρατος άλλ' 
άτυχος Τσεπελοβίτης). Μεγάλη Ζαγορίσια βιβλιοθήκη άρ. 34, Γιάννινα 1985.- Κωνσταντίνα 
Πανάγου. «Ό Ήπειρώτης λόγιος καί έμπορος Νικόλαος Παπαδόπουλος», Πρακτικά 
Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας «Ήπειρος, Κοινωνία-Οίκονομία 15ος-20ός αΐ», Γιάννινα 
1987, σ. 327-335.- Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, δ.π., σ. 61-73.

3. «Βίος τοϋ μακαρίτου Παπαδοπούλου συγγραφείς υπό τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει 
έμπόρου κυρίου ***», Μέλισσα ή έφημερίς έλληνική, τ. Α \ τετράδιον Γ \ Παρίσι 1821 
[φωτομηχανική άνατύπωση Ε.Λ.Ι.Α., Πρόλογος Κ.Θ. Δημαρα, ΕΙσαγωγή ΑΙκατερίνης 
Κουμαριανοϋ, ’Αθήνα 1984J, σ. 315-328.

4. Πρόκειται γιά τή μετάφραση ένός δμώνυμου γαλλικού συγγράμματος γιά τό όποιο
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Τόν ίδιο ακριβώς τίτλο έπιλέξαμε καί εμείς γι’ αυτή τήν έργασία μας, 
επειδή τό αρχειακό ύλικό, στό όποιο κυρίως στηρίζεται, αποτελούν οί 
επιστολές τού Καλλαρυτινοΰ πραγματευτή Θεόδωρου Παράσκη πού 
απευθύνει από τά Γιάννενα, στίς αρχές τού 19ου αιώνα, πρός τόν γιό 
του Κωνσταντίνο στό Λιβόρνο.

Οί επιστολές αυτές βρίσκονται στό ’Αρχείο τού Γεωργίου Δουρούτη' 
πού εναπόκειται στά Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους.

Πρίν, όμως, προχωρήσουμε στή διεξοδικότερη παρουσίαση τού θέμα
τος κρίνουμε αναγκαίο νά άναφερθοΰμε πολύ σύντομα στά πρόσωπα.

Ό  Θ. Παράσκης εγκαινιάζει τίς εμπορικές του δραστηριότητες στήν 
αγορά τών Ίωαννίνων τό 1763 μέ τήν ίδρυση εμπορικού οίκου. ’Αρκετά 
χρόνια αργότερα, μαζί μέ τά άδέλφια του Χρηστό καί Στέργιο συγκροτούν 
εμπορική συντροφιά ή όποια στή σχετική της αλληλογραφία υπογράφεται: 
Θεοδωρης καί άδέλφια Παράσκη.

Ό  Κων. Παράσκης, μεγαλύτερος γιός τού Θ. Παράσκη, ύστερα από 
διετή παραμονή στή Βενετία (1799-1800)2, έρχεται στό Αιβόρνο καί άνα- 
λαμβάνει τό ρόλο τού προβλεπτή τής παραπάνω εταιρείας, καλύπτοντας 
τό κενό πού είχε προκύψει από τήν άποχώρηση τού Καλλαρυτινού εμπό
ρου ’Ιωάννη Ζούκη3. Καί όπως είναι φυσικό στά πρώτα βήματα τής 
επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ό νεαρός τότε Κων. Παράσκης αντι
μετωπίζει προβλήματα καί δυσκολίες πού, ώς ένα μεγάλο βαθμό, οφεί
λονται στήν έλλειψη τής κατάλληλης εμπορικής προπαιδείας.

Τό γεγονός αυτό προκαλεΐ έντονες ανησυχίες στόν πατέρα του ό 
όποιος, επιθυμώντας νά αναστρέψει, όσο πιό γρήγορα γινόταν, τή δυσά-

δυστυχώς δέν διαθέτουμε περισσότερες πληροφορίες. Μπορούμε δμως, έστω καί μέ τίς 
σχετικές επιφυλάξεις, νά τό εντάξουμε στήν κατηγορία τών εμπορικών βιβλίων τά όποια 
είναι γνωστά ώς 'Επιστολάρια εμπορικά καί συνήθως περιλαμβάνουν όχι μόνο ύποδείγματα 
επιστολών, άλλά καί τύπους συναλλαγματικών, όμολογιών, συμφωνητικών, έγκυκλίων ειδο
ποιήσεων σύστασης ή λύσης εμπορικών συντροφιών καί καταστιχογραφικών καταχωρήσε- 
ων.

1. Περιλαμβάνεται στά άρχεΐα τών μικρών συλλογών μέ τήν ένδειξη Κ. 19.
2. Βλ. Παλαιό ’Αρχείο τής έλληνικής κοινότητας τής Βενετίας. Registro 225 (1702-1822) 

f. 73ν καί 75τ. όπου καί σημειώνεται τό δικαίωμα εγγραφής του (Buona intrada) στήν ελλη
νική άδελφότητα τής Βενετίας, τό όποιο άνέρχεται σέ 6 λίρες καί 4 σολδία.

3. Σέ έγγραφα τοϋ ’Αρχείου Δουρούτη ύφέρπουν Ισχυρές ένδείξεις ότι οί άδελφοί 
Παράσκη συνεργάζονται, λίγο πρίν άνατείλει ό 19ος αιώνας, μέ τόν συγχωριανό τους 
αυτόν πού βρίσκεται τότε στό Λιβόρνο. ΓΑΚ, Κ. 19, Άρχεΐον Γ. Δουρούτη, άρ. έγγρ. 4. 
9. 12 καί 25.
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ρέστη αυτή κατάσταση, άπευθύνει συχνά στό γιό του τις αναγκαίες νουθε
σίες καί χρήσιμες συμβουλές οί όποιες βρίσκονται άποτυπωμένες στίς 
σχετικές επιστολές του.

Μάλιστα, πρέπει νά σημειώσουμε εδώ ότι τίς περισσότερες άπό αυτές 
τίς γράφει μόνος του, επειδή, όπως χαρακτηριστικά άναφέρει ό Ιδιος 
στήν πρώτη ιδιόχειρη επιστολή του, πολες φορές σου έγραψα με αλο χερη 
τορα της γραφο μονάχος μου on? τοχο σε τροπή να ειπο παρομηα λογηα 
με αλνου γνομη'.

Στήν ίδια επιστολή εκφράζει στό γιό του τήν έκπληξή του γιά τή συμπε
ριφορά του ή όποια έρχεται σέ πλήρη αντίθεση μέ τήν υποδομή πού 
πίστευε δτι τοΰ είχε εξασφαλίσει. Τό άπόσπασμα πού άκολουθεϊ είναι 
αρκετά αποκαλυπτικό. Και εγο ακούοντας on  τα γραμματα και η σπονδή 
πολα τον επροκοβη τον ανθροπο και ψηχηκα και σοματηκα και μαθενο- 
ντας την σπονδή μαθενη και ονλες τις τεχνες και δηαντο αποφασισα και 
εγο να ξοδηασο εκννα οπον δεν είχα δηα την προκοπή σον και ναφησο 
και ονομα καλό στο σπίτι... είδε ος βλεπο γραματα κατη εμαθες είδε απο 
τνποτας αλο δεν εχης καθολον χαμπερη.

Καί άμέσως παρακάτω συμπληρώνει: η δηκν μον σπονδή εσταθηκαι 
στην αρβανητηα να φαο κονραμανα ξερή και οληγοστη να βαλο προσκέ
φαλο το ληθαρη στρομα τες πλάκες και το πονκαμησο ναλαζο σε οχτο 
μήνες και κάθε οληγο να τηναζο τις ψηρεφ.

Μιά πρώτη παρατήρηση τήν οποία μπορεί νά διατυπώσει κανείς άπό 
τήν άνάγνωση των παραπάνω αποσπασμάτων είναι ότι ό Θ. Παράσκης, 
άν καί «ολιγογράμματος» ό Ιδιος, είχε κατανοήσει τίς αυξημένες άπαι- 
τήσεις τού εμπορικού επαγγέλματος καί γιαυτό προσπάθησε καί ώς ένα 
βαθμό τό κατόρθωσε νά εφοδιάσει τό γιό του μέ τίς απαραίτητες πνευμα
τικές «αποσκευές», οί όποιες όμως τελικά άποδεικνύονταν άνεπαρκεις 
καί ταυτόχρονα άδύναμες καί άνίσχυρες μπροστά στά νέα δεδομένα.

Εύλογα, λοιπόν, ό Κων. Παράσκης παρουσίαζε άδυναμίες καί έλλεί- 
ψεις τίς όποιες ό πατέρας του έπεσήμαινε καί φρόντιζε νά θεραπεύσει.

Καί πρώτα-πρώτα έμεινε «κακοευχαριστημένος» άπό τήν ποιότητα τών 
εμπορευμάτων πού ό γιός του προωθούσε στόν εμπορικό τους οίκο στά 
Γιάννενα. 1 2

1. Βλ. έπιστολή Θεοδώρου Παράσκη άπό Γιάννενα πρός τόν Κων. Παράσκη στό 
Λιβόρνο. μέ ημερομηνία 2 Φεβρουάριου 1803, ΓΑΚ. Κ. 19, Άρχείον Γ. Δουρούτη, άρ. έγγρ. 
9.

2. Ό .π„ όρ. έγγρ. 9.

I
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Θά αναφέρουμε μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις.
Στην πρώτη ή εμπορική συντροφιά, πού συγκροτούσαν ό πατέρας του 

καί οί θείοι του, τού είχε δώσει «όρδινία» νά τής άγοράσει καφέ πράσινο 
καί λιανοσπήρικο καί αυτός την προμηθέυσε μέ καφέ άσπρο καί χοντρό, 
μέ άποτέλεσμα νά είναι αδύνατη ή πώληση του. Γιά τό λόγο αυτό καί ή 
κριτική πού δέχεται άπό τόν πατέρα του είναι πολύ αυστηρή: εσι αγόρασες 
κονκυα ασπρα οπού ο καφές το γνορηζη ένας οπού βοσκυ γρουνηα1.

Στή δεύτερη περίπτωση ή παραγγελία άπό τά Γιάννενα ζητούσε κρεμέζι2 3 
μουρελονέ χοντροσπηρηκο και χωρίς τόζη4 5. Όμως, άντί γι’ αυτό, ό Κων. 
Παράσκης έστειλε κρεμέζι ληανο καί αχοματερο. Μάλιστα, ήταν τόσο 
κακή ή ποιότητα τού εμπορεύματος πού δικαιολογημένα ό πατέρας του 
διαμαρτύρεται, σημειώνοντας δτι γερασα πουλοντας κρεμεζη και παρομηο 
πραγμα δεν τοχο εών>. Γιά τό Ιδιο θέμα ό Θ. Παράσκης επανέρχεται καί 
σέ άλλη επιστολή γράφοντας: αγόρασες χομα βαμενο και να το δοσομεν 
δηα κρεμεζη χαλου το μεταξη τους ο κοσμος και μας πηανονν και το 
πλερονομεν... τορα ειπομονη με το στανηο6 7. Παράλληλα, δέν χάνει τήν 
ευκαιρία νά τού υπενθυμίσει, γιά πολλοστή φορά, ότι πρέπει νά έχει πά
ντοτε τά μάτια του άνοιχτά, γιά νά διακρίνει το πραγμα το καλό απο 
το αχαμνό.

Στήν τρίτη περίπτωση ό Κων. Παράσκης δέν άκολούθησε τίς όδηγίες 
τού πατέρα του γιά την άγορά φεσιών. Πιό άναλυτικά ό Θ. Παράσκης 
σέ επιστολή του, μέ ημερομηνία 12 ’Ιουνίου 1802, σημείωνε γιά τήν πα
ραγγελία αυτή τά έξης: τά όσα φέσια σάς εχωμεν παραγγίλη, τά μέν μικρά 
νά γίνουν πολά μοικρά ώς τό μέτρος σας έστειλα, μάλιστα μοικρώτερα 
όχι μεγαλίτερα. ίδέ ή άλλαις 3: κασέλες νά γίνουν μεγαλίτερα. καί όλα 
αυτά νά έχουν πανιά φίνα1.

1. Βλ. έπιστολή Θ. Παράσκη πρός τό γιό του, μέ ημερομηνία 2 Φεβρουάριου 1803, 
ΓΑΚ, Κ. 19, Άρχεΐον Γ. Δουρούτη, άρ. έγγρ. 9.

2. Ή  χρωστική ουσία κόκκινου χρώματος πού βγαίνει άπό τό έντομο «κέρμης ό 
βαφικός».

3. Μουρελόνε=σκοΰρο άπό τό Ιταλικό morrelo.
4. Τόζι=σκόνη άπό τό τούρκ. toz.
5. Βλ. έπιστολή Θ. Παράσκη άπό Γιάννενα πρός τό γιό του στό Λιβόρνο, με ήμερομηνία 

2 Φεβρουάριου 1803, ΓΑΚ, Κ. 19, Άρχεΐον Γ. Δουρούτη, άρ. έγγρ. 9.
6. Βλ. έπιστολή Θ. Παράσκη πρός τό γιό του, μέ ήμερομηνία 1η Μαΐου 1803, ΓΑΚ, 

Κ. 19, Άρχεΐον Γ. Δουρούτη, άρ. έγγρ. 11-12.
7. ΓΑΚ, Κ 19, Άρχεΐον Γ. Δουρούτη, άρ. έγγρ. 8.



288 Γεώργιος Παπαγεωργίου

"Ομως, τά φέσια πού έστειλε στον εμπορικό τους οίκο στά Γιάννενα 
ήταν τόσο ακατάλληλα1 ώστε, άφοϋ παρέμειναν, γιά ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα, κλεισμένα στην κασέλα, έπιστράφηκαν πίσω. Καί αυτή ή άστοχη 
καί κακή επιλογή στήν αγορά τοΰ εμπορεύματος έδωσε τήν εύκαιρία στόν 
Θ. Παράσκη νά παραπονεθεΐ στό γιό του γιατί κάνει το αναποδο απο- 
τεκινα που σου λεμε, αλλά καί νά άποτυπώσει τήν πικρία του καί τήν 
άπογοήτευσή του στή φράση πού ακολουθεί: να δουλευη κάνης και να 
πηναει άπρεπο πραμα εινε2.

Τέλος, στήν τέταρτη περίπτωση ό Θ. Παράσκης εκφράζει στό γιό του, 
γιά άλλη μιά φορά, τήν έντονη δυσαρέσκειά του, επειδή τό εμπόρευμα 
πού έστειλε στόν γιαννιώτη έμπορο ’Αναστάσιο Λάζου ήταν κακής ποι
ότητας.

Πιό συγκεκριμένα ό πατέρας του είχε παρακινήσει τόν παραπάνω 
συμπολίτη του καί φίλο πραγματευτή νά τοΰ ζητήσει δοκιμαστικά τή διεκ
περαίωση μιας παραγγελίας3 4 όχι διά καζάτη άλλά, όπως αποκαλυπτικά 
σημειώνει ό Θ. Παράσκης, μονον νανηξης τα ματηα σου σε οληγα επητα 
να σου στηλη και αλα οτη οληγος πλάνος πηανη μεγάλο ψαρή και εσι 
εσταθηκες και τακλησες ολοτελα τα ματηα... και αντη να του αγορασις 
αλογο του αγόρασες γομαρη ψορηαρικο και του τοστηλες και χορης κα- 
πηστριί.

Οί «άστοχες» καί επιπόλαιες αγορές τοΰ Κων. Παράσκη θά όδηγήσουν, 
αρκετές φορές, τόν πατέρα του σέ αμηχανία καί άπόγνωση. Παρόλα αυτά 
όμως θά αντιμετωπίσει μέ καρτερία τή δυσάρεστη πραγματικότητα καί θά 
συνεχίσει τίς προσπάθειές του, γιά τή συνέτιση τοΰ γιοΰ του, μέ συνεχείς 
παραινέσεις καί συμβουλές πού άλλοτε θά δίνονται σέ ήπιους και άλλοτε 
σέ αυστηρούς τόνους.

"Αλλωστε, γνώριζε, πολύ καλά, ότι χρειαζόταν ύπομονή καί έπιμονή

1. Ό  Θ. Παράσκης σέ επιστολή του πρός τό γιό του. μέ ημερομηνία 2 Φεβρουάριου 
1803. περιέγραφε μέ πολύ άποκαλυπτικό τρόπο τήν κακή ποιότητα τοϋ προϊόντος: φέσια 
εινε η ανμπάδες βαμενη... λογηαζις και δεν εινε είτε μηκρα είτε μεγαλα... δεν έχουν σονλονπη 
φέσια ομος αληος και αλνοτηκα οπού παρομηα δεν ειδαμεν αλην φοράν. ΓΑΚ. Κ. 19. 
Άρχεΐον Γ. Δουροΰτη. άρ. έγγρ. 9.

2. "Ο.π., άρ. έγγρ. 9.
3. Στήν παραγγελία αυτή ό ’Αναστάσιος Λάζου ζητούσε μερικά ρινιά εγγλέζικα. Βλ. 

’Επιστολή Άναστ. Λάζου πρός τόν Κων. Παράσκη. μέ ημερομηνία 20 Φεβρουάριου 1801, 
ΓΑΚ. Κ. 19. Άρχεΐον Γ. Δουροΰτη. άρ. έγγρ. 5.

4. Βλ. επιστολή Θ. Παράσκη πρός τό γιό του. μέ ημερομηνία 2 Φεβρουάριου 1803. 
ΓΑΚ. Κ. 19. Άρχεΐον Γ. Δουροΰτη. άρ. έγγρ. 9.
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γιά νά πετύχει τό βασικό του στόχο πού δεν ήταν άλλος άπό τό νά 
αντιληφθεΐ κάποτε ό γιός του ότι πάντα στην ψονησι εινε το δηαφορον 
και σαν εινε καλό το πραγμα πονλιετε και γληγορα και χορης σεκλετη. 
Καί μέχρι νά τό κατορθώσει αυτό δέν έπαυε παράλληλα νά τού επιση
μαίνει ότι ο κοσμος έχουν ματηα και νον και δεν ψονηζου πραμα καλπηκο 
που χάνον το καπετάλη καί νά τόν προειδοποιεί κάθε φορά πού έστελνε 
«ανεπρόκοπες πραμάτειες» πώς, αν συνεχιστεί αυτό, δέν θά άργήσει ή 
ώρα οπού πρεπη να πονλησομεν τα σπητια να τα δοσομεν εκι που Θελα 
τα σικοσομεν.

Ανάλογη προχειρότητα καί άμέλεια επιδεικνύει ό Κων. Παράσκης καί 
στόν τρόπο συσκευασίας των εμπορευμάτων, μέ άποτέλεσμα ό πατέρας 
του νά τού καταλογίζει τίς σχετικές ευθύνες.

Τό άπόσπασμα πού άκολουθεΐ είναι αρκετά ενδεικτικό: Της εγραχραμαν 
να μας στηλης απο δηο χτενηα και δεν σου εκοψε το καιφαλι να τα βαλης 
σε κοματη μπαλομα να τα βουλοσις είδε ταστηλες ετζη και ήλθαν τηφλα 
και σκοταμενα... ομος κατα πος μαγηρεβη ο ανθροπος τροει. όντας εισονν 
εδο δεν εβλεπες οτη επερνα δηο παραδον πρασα να στηλο στο σπητη και 
ταβανα σε μπαλομα και τα βουλονα και ταστελνα να παν σίγουρα και 
να ειπη και ο αγογιατης που τα παενι τηρα δηο παραδες πρασα πος τάχη 
κυβερνημένοr1 2 3.

Θα μπορούσαμε νά παραθέσουμε άρκετά τέτοια παραδείγματα πού δεί
χνουν τίς άρνητικές επιπτώσεις τής άπρόσεκτης καί επιπόλαιας συσκευ
ασίας τών εμπορευμάτων. Θά περιοριστούμε όμως σ’ ένα άκόμη ενδει
κτικό παράδειγμα, όπου ό Κων. Παράσκης δέν έλαβε τά στοιχειώδη μέτρα 
προφύλαξης, γιά την άσφαλή μεταφορά τού εμπορεύματος πού έφθασε 
κακήν κακώς στά Γιάννενα, προκαλώντας την άμεση πατρική άντίδραση: 
και τα πλερονο εγο και αυτα δια να μαθό γνοσι οτη σε θαρουσα να 
κυβέρνησης πληοτερη ειποθεσιν οχη παρομοιά*.

Επιπλέον, τό γεγονός αυτό δημιούργησε στό Θ. Παράσκη απορίες καί 
ερωτηματικά γιά τά άπρόσμενα «κινήματα» τού γιού του πού αναπότρε
πτα τά συγκρίνει μέ συμπεριφορές καί επιδόσεις μικρότερων παιδιών τά 
οποία έρχονται νά μαθητεύσουν σέ μαστόρους γιαννιώτικων συντεχνιών:

1. Βλ. έπιστολή Θ. Παράσκη πρός τό γιό του, μέ ημερομηνία 1η Μαΐου 1803, ΓΑΚ, 
Κ. 19, Άρχεΐον Γ. Δουρούτη, άρ. έγγρ. 11-12.

2. Βλ. έπιστολή τοϋ Θ. Παράσκη πρός τό γιό του. μέ ημερομηνία 2 Φεβρουάριου 1803, 
ΓΑΚ, Κ. 19, Άρχεΐον Γ. Δουρούτη, άρ. έγγρ. 9.

3. Ό.π., άρ. έγγρ. 9.
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εδο βλεπο πεδηα απο δέκα χρονον καί δοδεκα χορης καμηα σπουδή και 
πράξην και στεκοντε στα αργαστηρια και εινε ούλο σπηρτο και πουλουν 
πραγματα είκοσι γροσια η οκα και του λες δος μου ενα δραμη και σου 
λεει ευτης τοσο εχη το δραμη και σε πηανη με χηληα λογηα και πανη 
δηα να σου παρη το μπαρα και μαθενου σένα χρόνο τα παντα... εμης 
μπεζερησαμαν γράφοντας δηνοντας κάθε φος δηα να καταλαβης σόλα 
και εσι τα ξηγας αναποδα ούλα'.

’Αλλά καί σέ άλλα βασικά ζητήματα πού σχετίζονται με τήν καλύτερη 
οργάνωση καί λειτουργία τού εμπορίου ό Θ. Παράσκης διαπιστώνει ση
μαντικές άτέλειες καί ελλείψεις τού γιου του τίς όποιες άποτυπώνει, μέ 
τόν δικό του τρόπο γραφής, σέ μιά άπό τίς επιστολές του: δεν γραφής 
με κάθε πόστα να φανεροσις τα παντα τοσον που τρεχου ει πραματηες 
τοσον τα καμπηα τοσον κάθε ειδησιν... τες φατούρες τες φτηανης πολα 
ατζαμητηκα δεν κυταζης σε εναν πραματεφτη με τη τάξη στρονου φα
τούρες δηα να στροσις και εσι τοσον και ανταποκρησες και να γραφής 
και σε αλους φίλους εδο με καλή τάξη οτη να σε προσταζου να τους 
δούλεψης ος κάνου και αλη πολή.

Ά ς  δούμε όμως πιό αναλυτικά τίς παραλείψεις τού Κων. Παράσκη, 
αφού πρώτα διευκρινίσουμε ότι κάθε φορά θά τίς ταυτίζουμε μέ τούς γε
νικούς καί συνάμα περιγραφικούς τίτλους πού αναφέρει ό πατέρας του.

Ή  πρώτη παράλειψη εστιάζεται αναμφισβήτητα στό γεγονός ότι ό Κων. 
Παράσκης δέν ένημεριόνει τακτικά τόν πατέρα του γιά «τό πόσο τρέχουν», 
κάθε τόσο, οί πραμάτειες στό Λιβόρνο.

’Αλλά, τί ακριβώς είναι τό «τρέξιμο» τών πραγματειών; Ή  απάντηση 
είναι σχετικά εύκολη. Πρόκειται γιά τίς τιμές τών εμπορευμάτων, πού 
σύμφωνα μέ τή μαρτυρία ενός εμπόρου «άνεβαίνουν καί κατεβαίνουν δέν 
στέκουν ποτέ εις μίαν στάσιν»5. Γιά αυτόν ακριβώς τό λόγο, πέρα άπό 
τούς χειρόγραφους τιμοκαταλόγους τών πραγματειών, έντοπίζονται καί 
τυπωμένοι πίνακες στούς όποιους άναγράφονται κάθετα, σέ μιά στήλη, 1 2 3

1. Ό.π.. άρ. έγγρ. 9. Σέ μιά άλλη επιστολή του, μέ ημερομηνία 1η Μαΐου 1803, ό θ . 
Παράσκης έγραφε, σχετικά μέ αύτό τό θέμα, τά έξης: εδο βλεπο πεδηα: 10: χρονον στο 
παζαρη και πανο να παρο τιποτας και πολέμου να με γελάσου εινε ούλο γηοματο πνεματα 
οπού έρχονται απο χοργηα ούτε μαθησι ούτε γραματα ούτε σπουδή. ΓΑΚ, Κ. 19, Άρχεΐον 
Γ. Δουροΰτη, άρ. έγγρ. 11-12.

2. Ό .π., άρ. έγγρ. 11-12.
3. Σταμάτης Πέτρου, Γράμματα άπό τό Αμστερνταμ, έπιμέλεια Φίλιππος Ήλιου, 

’Αθήνα 1976, σ. 73 καί 77.
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τά είδη των εμπορευμάτων, ενώ δύο στήλες μένουν λευκές γιά νά μπορεί 
νά συμπληρώνει ό κάθε έμπορος την τιμή των διαφόρων πραγματειών. 
Ό  τίτλος πού συνήθως φέρει ένας έντυπος, κατά κανόνα δισέλιδος, εμπο
ρικός κατάλογος είναι: Τιμαί τών πραγματειών ή τιμοκατάλογος χωρίς 
ύπόσχεσιν.

Ή χρησιμότητα τών «συμπληρωμένων» τιμοκαταλόγων είναι εμφανέ
στατη, άφοΰ, άνά πάσα στιγμή, δίνει τή δυνατότητα στόν έμπορο-έταίρο 
νά έπιλέξει, ανάλογα μέ τό «τρέξιμο» τών πραγματειών, καί τό χρόνο 
καί τόν τόπο τής παραγγελίας ενός εμπορεύματος, σέ συνδυασμό πάντα 
μέ τό αν αύτό έχει ζήτηση στήν τοπική αγορά ή άντίθετα βρίσκεται σέ 
«άζητησία».

Στά πλαίσια αυτά πρέπει νά όμολογήσουμε δτι ή σχετική παράλειψη 
τού Κων. Παράσκη δέν είναι συνηθισμένο φαινόμενο, άκόμη καί γιά έναν 
αρχάριο έμπορο.

Άντίθετα, μάλιστα, θά υποστηρίζαμε ότι ή καταγραφή τών τιμών τών 
εμπορευμάτων άποτελούσε μιά από τίς πρώτες μέριμνες αυτών πού πρω- 
τοεμφανίζονται ώς έμποροι στίς διάφορες όθωμανικές καί ευρωπαϊκές 
αγορές.
' Έτσι, δέν θεωρούμε καθόλου παράξενο τό γεγονός ότι ό νεαρός 
Κοραής εγκαινιάζει τίς εμπορικές του δραστηριότητες μέ τήν εκτύπωση 
ενός μονόφυλλου εμπορικού καταλόγου μέ τίτλο: Τιμαί τών πραγματειών 
τής Ευρώπης εν Άμστελοδάμω.

Ή δεύτερη παράλειψη τού Κων. Παράσκη σχετίζεται μέ τή μή πληρο
φόρηση τού πατέρα του γιά τό τρέξιμο τών καμπίων1.

Πρίν όμως άναφερθούμε στήν άναγκαιότητα καί τή χρησιμότητα τής 
ζητούμενης αυτής εμπορικής δραστηριότητας, γιά νά άποτιμήσουμε στή 
συνέχεια τό μέγεθος τής παράλειψής του, θεωρούμε σκόπιμο νά έξηγή- 
σουμε πρώτα τί όντιπροσωπεύει τό «τρέξιμο τών καμπίων».

Αναμφισβήτητα, πρόκειται γιά τούς πίνακες τών συναλλαγματικών 
ισοτιμιών πού συντάσσουν τακτικότατα έμποροι καί τραπεζίτες τής 
εποχής, επειδή κάθε βδομάδα ή τιμή τών νομισμάτων μεταβαλλόταν από 
άγορά σέ αγορά «ού μόνον από έπικράτειαν είς επικράτειαν άλλά καί

1. Βλ. ε’ικόνα άρ. 2.
2. Βλ. εΙκόνα άρ. 3.
3. Βλ. εΙκόνα άρ. 2.
4. Κάμπιο ή κάμβιο=συνάλλαγμα άπό τό Ιταλ. cambio.
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άπό πόλιν είς πόλιν τής αυτής έπικρατείας κατά τάς χρείας»1.
Οί πίνακες αυτοί, είτε χειρόγραφοι είτε τυπωμένοι, είναι γνωστοί καί 

μέ τίς παρακάτω όνομασίες: Cours des changes καί Corso dei Campi2.
Στό σημείο αυτό πρέπει νά τονίσουμε ότι ή έγκαιρη καί σωστή πλη

ροφόρηση τών νομισματικών ισοτιμιών καί τών διακυμάνσεων τους 
άποτελοΰσε μιά βασική προϋπόθεση τήν όποια έπρεπε νά λαμβάνουν σο
βαρότατα υπόψη οί «φρόνιμοι» πραγματευτές στίς συναλλαγματικές τους 
δραστηριότητες.

Μέ άλλα λόγια ή γνώση τής πραγματικής αξίας τών σημαντικότερων 
εύροίπαϊκών νομισμάτων καί τής συναλλαγματικής αντιστοιχίας τους έδι
νε τήν ευχέρεια στους εμπόρους νά έπιλέξουν τήν κατάλληλη στιγμή γιά 
τήν έκδοση ή άγορά συναλλαγματικών3.

Είναι λοιπόν άπόλυτα δικαιολογημένο τό παράπονο τοϋ Θ. Παράσκη, 
γιά τήν παράλειψη αύτή τοϋ γιου του, άφοϋ τόν άφήνει άνημέρωτο σ’ 
ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Μάλιστα, άν δέν ύπήρχε άλλη διέξοδος4, 
αυτό θά είχε ώς συνέπεια νά βρίσκεται μόνιμα ό πατέρας του σέ δυσχερή 
θέση γιά τό άν καί πότε έπρεπε νά σύρει, χωρίς ζημία, τίς συναλλαγμα
τικές, τύπου ριμέσσας5, πού κάθε τόσο ζητούσε ό γιός του.

’Αλλά, καί κατά τή γνώμη μας, ή παράλειψη αύτή τοϋ Κων. Παράσκη 
είναι παντελώς άδικαιολόγητη καί άνεξήγητη, άφοϋ γνωρίζουμε πολύ καλά 
ότι στό Λιβόρνο, όπου βρίσκεται έγκαταστημένος, έκδίδονται άνελλιπώς 
άπό τά τέλη τοϋ 18ου αιώνα εβδομαδιαίοι πίνακες τών συναλλαγματικών 
αντιστοιχιών6.

Ή  τρίτη άτέλεια τοϋ Κων. Παράσκη άφορά τόν τρόπο μέ τόν όποιο 
«στρώνει τίς φατοϋρες».

1. Γ. Παπαγεωργίου, Ό έκσ'υγχρονισμός τοϋ "Ελληνα πραγματευτή σύμφωνα μέ τά 
ευρωπαϊκά πρότυπα (τέλη 18ου-άρχές 19ου αΐ). "Ενα μαθηματάριο έμπορίου τοϋ 
'Αθανασίου Ψαλίδα, εκδ. ’Αφοί Τολίδη, ’Αθήνα 1990, σ. 120. § 14.

2. Βλ. είκ. 4.
3. Σέ επιστολή 'Ελλήνων έμπορων τής έποχής συναντούμε συχνά τήν παρακάτω φράση: 

όταν εΰρω τό κάμπιον άρμόδιον ευθύς έμβάζω τήν πόλιτζαν.
4. Ό  Θ. Παράσκης πληροφορούνταν τίς νομισματικές άντιστοιχίες άπό άλλους γιαν- 

νιώτες έμπόρους τούς όποιους οί εταίροι τους πού βρίσκονταν στίς ευρωπαϊκές άγορές 
φρόντιζαν πάντα νά τούς ενημερώνουν.

5. Ή  ριμέσσα (άποστολή) είναι ένας άπό τούς δύο τύπους τής συναλλαγματικής πού 
έκδίδεται έκείνη τήν έποχή. Ό  δεύτερος τύπος είναι ή τράτα (τράβηγμα) καί προέρχεται 
άπό τό Ιταλικό tratta.

6. Βλ. είκ. 5.
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Ό πως καί στίς προηγούμενες περιπτώσεις έτσι καί εδώ όφείλουμε 
πρώτα νά διευκρινήσουμε τί είναι οί φατούρες. Καθώς μάς εξηγεί τό 
Λεξικόν διά τάς παρά τοϊς πραγματευταΐς συνηθισμένος έτερογλώσσονς 
λέξεις, πού επιτάσσεται στη Σκριττονρα Ντόπια τοΰ Σιατιστινοΰ εμπόρου 
Θωμά Δημητρίου', φαττοΰρα είναι ή περιγραφή τοϋ κόστου τών πραγμα
τειών. αλλά καί τό κατάστιχού.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι ή λέξη αυτή εμφανίζεται μέ άμφίσημη έννοια. 
"Αλλοτε, δηλαδή, σημαίνει τό τιμολόγιο καί άλλοτε τό κατάστιχο.

Δέν είμαστε σε θέση νά γνωρίζουμε άν, στή σχετική επιστολή τοΰ Θ. 
Παράσκη, ή φατούρα άναφέρεται μέ τή διπλή της όνομασία. Όμως, στό 
μέτρο πού μπορούμε νά άποκαταστήσουμε τήν πραγματικότητα, πιστεύ
ουμε ότι στή συγκεκριμένη περίπτωση ή φατούρα πρέπει νά ταυτιστεί μέ 
τό τιμολόγιο.

"Αλλωστε, είναι πολύ λογικό νά τόν ελέγχει ό πατέρας του γιά τόν 
«άτζαμίδικο» τρόπο κατάστρωσης τών τιμολογίων πού συνόδευαν τά 
εμπορεύματα τά όποια έστελνε στόν εμπορικό τους οίκο στά Γιάννενα.

Τήν άδεξιότητα καί προχειρότητα τού γιού του στόν τρόπο περιγραφής 
τού κόστους τών πραγματειών είχε έπισημάνει καί πολύ παλιότερα ό πα
τέρας του, σέ επιστολή του. όπου, .ανάμεσα στά άλλα, έγραφε καί τά έξης: 
ότι πάντα νά κάμης μέ τήν πρέπονσαν σημείωσιν, τήν άγοράν. τό σκόντο, 
καί τά έξοδα ξεχωριστά, τό κάθε ποΰντο. χωρής νά τά άπεράσης όλα 
μαζί), ότι δέν είναι ή τάξης, άλλ" ονται τιμιμένα*.

"Αν συγκρίνουμε τίς παρατηρήσεις αυτές μέ εκείνες πού άκολούθησαν 
μετά από ένα σχεδόν χρόνο καί τίς όποιες άναπτύξαμε λίγο πιό πάνω 
εύκολα θά άντιληφθούμε ότι ό Κων. Παράσκης δέν παρουσιάζει καμιά 
βελτίωση στόν τρόπο κατάστρωσης τών «φατούρων». Τό γεγονός αυτό 
άποτελεΐ, κατά τή γνώμη μας, καί τό μοναδικό λόγο πού υποχρεώνει τόν 
πατέρα του νά τόν παρακινεί νά επισκέπτεται τακτικά κάποιο συγχω
ριανό τους πραγματευτή γιά νά άντιληφθεί καί μόνος του μέ πόσο επιδέξιο 
τρόπο στρώνει τίς «φατούρες» του, ώστε νά πράξει άργότερα καί ό ίδιος 
ανάλογα. 1 2 3

1. Ό  πλήρης τίτλος είναι: Ή  Σκριττονρα δόππια ήτοι ή τάξις τών πραγματευτάδικων 
κατάστιχων. Σνντεθείσα εις τήν άπλήν ημών διάλεκτον παρά τοϋ Θωμά Δημητρίου τοΰ 
Σιατιστέως. Έν Βιέννη τής Αούστρίας 1794.

2. ’Αμέσως μετά τή λέξη φαττοΰρα άκολουθεΐ καί ή λέξη φαττονρος πού σύμφωνα μέ 
τό Θ. Δημητρίου έννοειται ό γραμματικός εις τούς πραγματεντάς.

3. Βλ. έπιστολή Θ. Παράσκη πρός τό γιό του, μέ ημερομηνία 12 Ιουνίου 1802, ΓΑΚ, 
Κ. 19, Άρχεϊον Γ. Δουρούτη, άρ. έγγρ. 8.
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Καί ή «άταξία» αυτή τοΰ Κων. Παράσκη θά έμενε ίσως άνεξήγητη άν 
δεν διασωζόταν μιά έμμεση απάντησή του. Συγκεκριμένα ό Κων. Παρά- 
σκης σέ έπιστολή του1 πρός τόν Καλαρρυτινό μεγαλέμπορο Γεώργιο Δου- 
ρούτη, μέ ημερομηνία 28 Ιουνίου 1805, δικαιολογούσε τόν άδέξιο τρόπο 
τής κατάστρωσης τών τιμολογίων ώς έξης: Τό δέ αίτιον τής λύπης σου, 
είναι όποϋ τούς έστειλα λογ(αριασ)μούς ανωμάλους, καί φατοϋραις άτα- 
κταις. αυτό άληθεύει, έάν είχαν όμως ένα δράμι στοχασμόν, δέν σοϋ έγρα
φαν οϋτως (διότι εμένα δέν μοΰ λέγουν τίποτες) έπρεπε νά στοχασθοϋν 
πρώτον, εις τί περιστάσεις εύρίσκεται ή έδώ πιάτζα, καί νά δοξάσουν 
τόν θεόν όπου έγλυτώσαμαν τήν ζωήν μας, καί τί ορθούς λ(ο)γ(αριασ)μούς 
καί φατοϋραις ζητούσαν εις καιρόν όποϋ όταν τούς τά έστειλα δέν είχα 
κανένα φώς, διότι δέν είχα κανένα λίμπρο, έπειδή καί μοϋ έκαυσαν λί- 
μπρο, φορέματα, άπό τά όποια τό γοβέρνο δέν μέ άφησε νά πάρω είμί 
ταϊς σοϋμμαις άπό κάθε παρτίδα, ταϊς όποϊαις έσουμάριζαν εκείνοι όποϋ 
ήτον είς καραντίνα, καί ταϊς έπήρα σχεδόν μισό μήλι μακρυά, αυτοί όμως 
τήν δουλείαν τους θέλουν σωστήν, καί έπειτα κινδυνεύει ό άλλος, ή δέν 
κινδυνεύει δέν τούς μέλει, εμένα όμως μέ μέλει, καί ας τζανμπουνίσουν 
οί ξυλόσοφοι χρηστός καί στέριος.

Ό  κύκλος τών παραλείψεων τού Κων. Παράσκη ολοκληρώνεται μέ 
τήν άπουσία γραφών πού. σύμφωνα μέ τόν πατέρα του. έπρεπε, ακο
λουθώντας καί τό παράδειγμα άλλων, νά απευθύνει σέ φίλους του εμπό
ρους στά Γιάννενα, ζητώντας νά τούς «δουλεύσει» σέ ό,τι τόν «προστά
ζουν».

Χωρίς αμφιβολία οί γραφές στις όποιες άναφέρεται ό Θ. Παράσκης 
πρέπει νά ταυτιστούν μέ τίς εγκύκλιες ειδοποιήσεις πού οί έμποροι τής 
εποχής συνήθως ονομάζουν τζερκουλάρε ή τζιρκολάρέ. Τά εγκύκλια αυτά 
εμπορικά γράμματα, είτε χειρόγραφα είτε έντυπα, τά έστελναν οί πραγ- 
ματευτές σέ διάφορες εμπορικές άγορές3 στίς παρακάτω περιπτώσεις: α) 
όταν συγκροτούσαν ή διέλυαν μιά εμπορική συντροφιά- β) όταν ίδρυαν 
εμπορικό οίκο καί γ) όταν άλλαζαν τή φίρμα τους1 2 3 4.

1. ΓΑΚ. Κ. 19. Άρχεΐον Γ. Δουρούτη. άρ. έγγρ. .25.
2. Ά πό τό Ιταλικό lettera circolare.
3. Σύμφωνα μέ τό Δημήτριο Δάρβαρη ί Έπιστολάριον κοινωφελές εις χρήσιν τών περί 

τήν σπουδήν καί εμπορίαν καταγινομένων νέων... έν Βιέννη τής Αοϋστρίας... 1803. σ. 275) 
ό έμπορος συνόδευε τήν τυπωμένη εγκύκλιο μέ ένα «χα>ριστό άρμόδιο γράμμα... πρός καλ- 
λιτέραν κυβέρνησιν τών υποθέσεων του».

4. Περισσότερα βλ. Χρηστός Μούλιας «Τά εγκύκλια εμπορικά γράμματα» Γά 'Ιστορικά. 
10(1993), τχ. 18-19. σ. 39-52.
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Μέ τίς έγκύκλιες αυτές γραφές οί έμποροι άποτύπωναν στους αποδέ
κτες τους την ιδιόχειρη υπογραφή τους γιά νά δίνουν πίστη μόνο σ’ αύτή, 
ενώ παράλληλα «έταζαν» στους φίλους τους ή γνωστούς έμπορους δτι 
θά τούς «δουλεύσουν» μέ προθυμία, επιμέλεια καί ζήλο, θεωρώντας πάντα 
τά «ιντερέσσα τους» σάν νά πρόκειται γιά δικά τους.

Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα άποτελει καί ή παρακάτω εγκύκλια 
γραφή.

Λίβόρνω a 2 Α'πριλλίου 1792

Πλήν τώρα Θέλει σάς έγινεν γνωστή ή άποβίωσις του αγαπημένου μας 
αδελφού Κυρ Θεοδοσίου Ζωσιμά άπό τόν άπερασμένον Ο’κτώμβριον εις 
Μόσχαν, θέλωντας ό παντοδύναμος Θεός νά μάς ύστερίση κράζωντάς 
τον εις την αιώνιον ζωήν, άφίνωντας εις ημάς παντωτινήν Θλήψιν, ώσάν 
καί τοίς άκριβοϊς του φίλοις εις τόν άριθμόν των όποιων Θέλ' Ισθαι καί 
ή αυθεντία σας.

Λοιπόν σάς δηλοποιοϋμεν, ότι επειδή καί έξ αρχής τό εδώ όσπήτιόν 
t μας έπραγμάτευσεν εις τό όνομα του οιρημενου μακαρίτου άδελφοϋ μας, 
άποφασίσαμεν κοινώς οί άδελφοί νά έξακωλουθήση ούτως καί εις τό 
έρχώμενον υπό τής επιστασίας τού Νεωτέρου μας άδελφοϋ Μιχαήλ 
Ζωσιμά. "Οθεν σάς περικαλοϋμεν νά πάρετε τήν πρέπουσαν ένθύμησιν 
τής κάτωθεν υπογραφής του καί εις αυτήν μόνον νά δίδετε πίστιν  όΓ 
όλας έκεινάς τάς υποθέσεις όπου ακολουθήσετε αναμεσον σας.

Εις όλον εκείνον όπου όρίζετε νά τόν προστάζετε σας τάζωμεν οτι 
θελετε δουλευθή μέ όλην τήν προσωχήν καί καλήν επιμέλειαν, καθώς μέ 
τήν δοκιμήν Θέλετε μίνη πληρωφοριμένοι, και προσκυνόντες σας ακριβώς 
μένωμεν.

Νικόλαος ζοσημας
'Ο χαρακτήρας τού Ταποινοϋ σας δοϋλου Μιχαήλ ζωσιμάς 
Μιχαήλ Ζωσιμά όπου Θέλει υπογράφει Θεοδόσιος ζωσιμάς1.

Πρίν κλείσουμε τήν ενότητα αύτή όφείλουμε νά τονίσουμε ότι ή απαί
τηση τοΰ Θ. Παράσκη, γιά άποστολή γραφών άπό τό γιό του, δικαιολο-

1. Archivio di Stato di Venezia-Consolato Russo, busta 16. Ή  έγκύκλιος αύτή γραφή 
κυκλοφόρησε τυπωμένη και σέ Ιταλική γλώσσα. Βλ. είκ. 6.
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V,I  sard stato prima ( ί  ora note il passaggio alC Etcrnitu 
delC amatissimo nostro Fratello Sig. Teodosio Sossima,  seguito 
in Mosca ncllo scorso Ottobre, che ΐ  Altissimo richiamo a se , 
lasciando in noi un perpetuo cordoglio, come pure a suoi cari 
A m ic i,'n e l numero de* quali siete ancor voi Signore.

E siccome fi.no dal suo principio questa nostra Casa ha 
Negoziato sotto il nome del predetto Defunto nostro, abbiamo 
determxnato unanimemente tutti noi Fratelli di continuare nella 
medesina D itto anche per (avvjenire sotto la Direzione assolu- 
ta di Michele Sossima nostro Fratello minore; onde vi preghia- 
mo di prendere la dovuta memorxa della qui apple sita fiirma, 
alia qi ale soltanto darete fede in's tutti quegli affqri che sarete 
ad inebntrare con detta1 nostra Casa.

In quello jqi piacefa prevalervi della medesima vi promet- 
tiamo che sarete serviti-con ogni dovut9 attenzione e ze lo \ E  
salutandovi con vera stima V. B . L . Μ .,..

Carattere del vostro umilissimo servitore ^
— > sS

M ichele Sossima che firmera
C Λ ^
<i/tA .), f i

-v>

y

ΕΙκ. 6. A.S.V.-ConsoIato Russo, busta 16
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γεΐται μόνον, εφόσον δεχθούμε ότι ή θέση τοΰ τελευταίου έχει άναβαθ- 
μιστεΐ στην εμπορική εταιρεία πού συγκροτούσαν ό πατέρας του καί οί 
δύο θείοι του, Χρηστός καί Στέργιος. Έτσι, δέν θά είμαστε μακριά από 
την πραγματικότητα, άν υποστηρίζαμε ότι ό Κων. Παράσκης δέν παίζει 
πιά μόνο τό ρόλο τού προβλεπτή τής συντροφιάς, άλλά πιθανότατα καί 
τού νέου εταίρου.

Παρόμοιο, βέβαια, αίτημα θά μπορούσε νά διατυπώσει ό πατέρας του 
καί στην περίπτωση πού ό Κων. Παράσκης θά είχε συγκροτήσει ξεχωριστή 
εμπορική συντροφιά μέ κάποιον ή κάποιους άλλους Καλαρρυτινούς εμπό
ρους. "Ομως, τό ενδεχόμενο αυτό, στή συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 
πρέπει νά άποκλειστει, έπειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πατέρας καί 
γιός βρίσκονται άκόμη στή φάση τής άναζήτησης εταίρων πού δέν θά 
περπατούν ατά κοντουροϋ άλλά θά διαθέτουν, ανάμεσα στά άλλα προ
σόντα, σύνεση καί φρονιμάδα'.

"Αλλωστε τό γεγονός ότι ό Κων. Παράσκης δέν έχει άκόμη αποδείξει 
έμπρακτα τίς ίκανότητές του στό εμπορικό επάγγελμα δυσκόλευε σημα
ντικά τήν πραγματοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος, μέ άποτέλεσμα νά 
είναι εύπρόσδεκτη ή όποιαδήποτε άναβολή του.

Τήν επιμήκυνση τής εμπορικής παιδείας τού Κων. Παράσκη είναι φα
νερό ότι έπεδίωκε μέ κάθε τρόπο ό πατέρας του, επειδή διαπίστωνε ότι, 
παρά τίς συνεχείς παραινέσεις καί συμβουλές του, oi παραδρομές τού 
γιού του όχι μόνον συνεχιζόταν άλλά καί αυξανόταν.

Μιά νέα «παραδρομή» τού Κων. Παράσκη πού ό πατέρας του τήν 
άποδίδει στή σπουδή του είναι: οτη την ηπογραφη μας την κανομεν Θε- 
οδορης καί αδελφηα παρασκι και εοι βανης μονον το δηκο μου τονομοέ. 1 2

1. Ό  Θ. Παράσκης σέ έπιστολή του πρός τό γιό του μέ ημερομηνία 2 Φεβρουάριου 
1803, έγραφε σχετικά μέ αυτό τό ζήτημα τά έξης: οτη με τον τονρουτην μην καμομεν 
καμηαν συντροφηαν ος σου το εχομεν γραψη και αλην φοράν... κανα σύντροφο δεν ειβραμαν 
είδε εκννα που ειπεταν με τον κονσταντη μπαχομην τον εκονβεντηασαμαν και εμης τηποτας 
δεν εινε και ξεχορηστα ο γηοργη γγηονρτης δεν εχη κανα θεμεληο με αυτόν δεν κάνη κάνης 
ούτε τα αδέλφια του δεν τον νε Θελου. Νά προσθέσουμε άκόμη έδώ ότι λίγο έλλειψε νά 
συγκροτήσουν εμπορική συντροφιά ό Κων. Παράσκης μέ τόν Γεώργιο Δουρούτη καί τόν 
άδελφό του Χριστόδουλο. "Ομως οί διαμετρικά άντίθετες γνώμες γιά τόν τόπο ίδρυσης 
τής συντροφιάς άπέτρεψε τελικά τή σύστασή της. Βλ. Έπιστολή Γ. Δουρούτη άπό ’Αγκώνα 
πρός τόν Κων. Παράσκη στό Λιβόρνο, μέ ημερομηνία 5 ’Ιουλίου 1806. ΓΑΚ, Κ. 19, Άρχεΐον 
Γ. Δουρούτη. άρ. έγγρ. 50.

2. Βλ. Έπιστολή τοΰ Θ. Παράσκη πρός τό γιό του, μέ ημερομηνία 1η ΜαΧου 1803, 
ΓΑΚ, Κ. 19, Άρχεΐον Γ. Δουρούτη, άρ. έγγρ. 11-12.
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Έδώ, έμφανώς, ό Θ. Παράσκης θέλει νά καταστήσει πιό προσεκτικό 
τό γιό του στό θέμα τής εμπορικής άλληλογραφίας, ώστε τά σχετικά 
έγγραφα (επιστολές καί τιμολόγια) πού φθάνουν στόν έμπορικό τους οίκο 
στά Γιάννενα νά μήν έχουν ώς αποδέκτη τόν ίδιο, άλλά την εμπορική 
συντροφιά ή επωνυμία τής όποιας τού υπενθυμίζει, λίγο πιό πάνω, ότι 
είναι: Θεοδορης και αδέλφια παρασκη.

Οί εμπορικές οδηγίες τοΰ Θ. Παράσκη θά συνεχιστούν, στό ίδιο σχεδόν 
μοτίβο καί μέ τούς ίδιους ρυθμούς, μέχρις ότου ό γιός του σταματήσει 
τά παράξενα «κινήματά» του καί τίς άδικαιολόγητες «παραδρομές».

Πρέπει όμως νά έπισημάνουμε ότι μερικές φορές οί παραινέσεις θά 
συνοδεύονται καί μέ φράσεις στίς όποιες ό πατέρας του θά εκδηλώνει 
τήν άπορία του, άλλά καί τήν πικρία του, γιά τή στασιμότητα τού γιου 
του, επειδή, όπως ό ίδιος εξομολογείται, τη εινε στο χερη μου εγο μου 
φενετε οτη έκαμα σαν πατέρας και σε έβαλα σε στρατα καλή με πολα 
και τρομάχτηκα έξοδα ομος εσι δεν κάνης ος σε πανη η στρατα σου 
μονον κάνης σαματη εισου με τα γροσια και αυτές εινε αμαρτίες μου.

Σέ όλες όμως τίς περιπτώσεις ό Θ. Παράσκης ζητά από τό γιό του 
νά μήν τοΰ «κακοφαίνεται» επειδή, όπως άνέφερε συχνά ό ίδιος, ειμε γο
νής και ποθημο την προκοπή σου και οτη σου λεο εινε δηα καλό σου 
οτη εινε δηα λογου σου εχεμε και δηα λογου μου'.

Ή έλλειψη επαρκών δεδομένων, άλλά καί ό σύντομος κύκλος ζωής 
τού Κων. Παράσκη2, δέν μάς επιτρέπουν νά προσδιορίσουμε μέ ακρίβεια 
τό μέγεθος καί τό βαθμό απόδοσης τών προσπαθειών τού Θ. Παράσκη. 
Πάντως, από τά λίγα έμμεσα συμπληρωματικά στοιχεία πού διαθέτουμε, 
φαίνεται ότι ό Κων. Παράσκης αναπτύσσει, λίγο πρίν τό θάνατό του, 
έντονη καί κερδοφόρα εμπορική δραστηριότητα, επισκέπτεται συχνά τό 
έμπορικό πανηγύρι τής Σινιγάλιας καί ζητά από τόν πατέρα του νά δια
λύσει τήν εμπορική συντροφιά μέ τά αδέλφια του, γιά νά περιέλθουν σ’ 
αυτόν όλα τά καπιτάλια, νά τά νεγοτζιάρει στό Λιβόρνο3.

Όμως ανεξάρτητα καί πέρα άπό τό πότε καί κατά πόσο οί προσπά
θειες τού Θ. Παράσκη απέδωσαν καρπούς μπορούμε νά υποστηρίξουμε 
ότι σέ καμιά περίπτωση οί πατρικές συμβουλές δέν ήταν δυνατόν νά άντι-

Ι.Ό.π., άρ. έγγρ. 11-12.
2. Ό  Κων. Παράσκης πέθανε στά τέλη Αύγουστου ή άρχές Σεπτεμβρίου τού 1810 καί 

τή θέση πήρε 6 μικρότερός του άδελφός ’Ιωάννης.
3. ΓΑΚ, Κ. 19, Άρχειον Γ. Δουρούτη, άρ. έγγρ. 25, 28, 37, 49, 50. 82, 84, 88, 89 καί

98.
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καταστήσουν τη συστηματική εμπορική έκπαίδευση.
Πιστεύουμε, δηλαδή, δτι δ Κων. Παράσκης δεν θά χρειαζόταν τόσο 

πολύ, στά πρώτα βήματα τής επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, τίς χρή
σιμες, κατά τά άλλα, συμβουλές τού πατέρα του, αν προηγουμένως είχε 
άκούσει τά κατάλληλα εμπορικά μαθήματα, όπως αριθμητική, λογαρια- 
στική, καταστιχογραφία, επιστολογραφία καί γεωγραφία.

Όμως, ή άνυπαρξία τών εμπορικών σχολείων, τών όποιων τήν άνα- 
γκαιότητα καί σπουδαιότητα είχαν τονίσει επανειλημμένα όχι μόνον έμπο
ροι, άλλά καί διανοούμενοι τής εποχής, ήταν πολύ φυσικό νά όδηγεΐ τούς 
πρωτόπειρους εμπόρους σέ λάθη καί παραλείψεις. Έτσι, θεωρούνταν πο
λύ τυχεροί όσοι «αρχάριοι» έμποροι είχαν πατεράδες πραγματευτές, άφού, 
μέ τή βοήθειά τους, θά μπορούσαν νά εξαλείψουν τίς ατέλειες καί τίς 
άδυναμίες τους.

Τέλος, νά προσθέσουμε ακόμη ότι, άν ό Κων. Παράσκης είχε γεννηθεί 
μιά δεκαετία άργότερα, θά ευγνωμονούσε άκόμη περισσότερο τήν τύχη 
του, επειδή σίγουρα θά ήταν «στολισμένος μέ όλες εκείνες τίς ιδέες καί 
τίς γλώσσες πού συσταίνουν τόν πραγματευτή». Κι αυτό γιατί θά τού 
είχε δοθεί ή δυνατότητα νά φοιτήσει στήν Καπλάνειο Σχολή καί νά 
διδαχτεί από τόν άρχιδιδάσκαλό της, Αθανάσιο Ψαλίδα, τήν «άρχή καί 
πρόοδο τού εμπορίου καί άπαν τό εμπορικό σύστημα»1.

1. Γ. Παπαγεωργίου, Ό  εκσυγχρονισμός τοϋ "Ελληνα πραγματευτή, σ. 15-23.
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LETTRES D’UN PERE NEGOCIANT A SON FILS
par

Georges Papageorgiou

Cette etude est basee sur des lettres non publiees provenant des Archives 
Georges Dourouti qui se trouvent dans les Archives generates d’Etat.

II s’agit de lettres du negotiant de Kallarytes, Theodoros Paraski, ecrites 
de sa propre main et qu’il envoie de Jannina au debut du XlXeme siecle 
a son fils Constantinos etabli a Livoume.

Dans ces lettres figurent des instructions et conseils sur differents sujets 
ayant rapport avec le commerce, et oil son fils presentait des imperfections 
et des faiblesses.

Les defauts et les negligences de Constantinos Paraski, que son pere 
essaya de corriger sont 1) les achats de marchandises, le plus souvent faits 
a la legere et prejudiciables; 2) le manque de soin et de precaution porte 
a l’emballage des marchandises; 3) la maniere desordonnee d’etablir ses 
factures; 4) le fait de ne pas informer son pere du prix des marchandises 
et du cours des changes et 5) Γ absence de lettres circulaires.

Le manque de donnees suffisantes et la brievete de la vie de Constantinos 
Paraski ne permettent pas de determiner avec exactitude jusqu’oii et a quel 
degre les conseils de Theodoros Paraski s’avererent efficaces. Toutefois, 
independamment de cela, on peut soutenir qu’en aucun cas les conseils utiles 
du pere n ’etaient en mesure de remplacer une formation commerciale solide 
et systematique.
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