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282 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 17 (1981) 

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ 1809 

Το 1809 εκδόθηκε στην Τεργέστη το βιβλίο «Εισαγωγή εις την Γραμματικήν. 

"Ητοι, τα οκτώ μέρη τοΰ Λόγου, συντόμως εκτεθέντα προς εύχερεστέραν χρήσιν των 

πρωτόπειρων της Ελλάδος Φωνής. "Ητις τύποις εξεδόθη δι' άναλωμάτων τοΰ έν Τερ-

γεστίω ελληνικού Φροντιστηρίου. 'Εν Τεργεστίω τής Καρνιανής 1809. Παρά τή Και-

σαροβασιλική μετά προνομίων Τυπογραφία των έξ 'Αρμενίας Πατέρων τών καί Μεχι-

ταριστών» (Γκίνης - Μέξας, άρ. 534). Ή τ α ν το πρώτο άπο τα εγχειρίδια διδασκα

λίας τής Γραμματικής, πού τυπώνονταν για τή χρήση τών μαθητών του σχολείου τής 

ελληνικής κοινότητας τής Τεργέστης1, το όποιο λειτουργούσε άπο το 1801. "Ηδη 

στον τίτλο του βιβλίου δηλώνεται καί ό σκοπός τής σύνταξης του: ή ευχερέστερη διδα

σκαλία τής ελληνικής γλώσσας στους "Ελληνες μαθητές τής Τεργέστης καί φαίνεται 

οτι ή έκδοση συμπλήρωνε ενα υπαρκτό κενό. "Ισως είχε παρατηρηθεί δτι οι Γραμμα

τικές τοΰ Βησσαρίωνος Μακρή καί τοΰ Κωνσταντίνου Λασκάρεως, πού χρησιμο

ποιούνταν ώς τότε2, δεν άποτελοΰσαν κατάλληλα εγχειρίδια για την εκμάθηση τής 

γλώσσας, 'ιδιαίτερα άπο τους «πρωτόπειρους» μαθητές. 

Τον 'Ιούλιο τοΰ 1809 ό Aristace Azarianz, προϊστάμενος τοΰ τυπογραφείου 

τών 'Αρμενίων Μεχιταριστών στην Τεργέστη, συμφωνούσε με τον διευθυντή τοΰ κοι

νοτικού σχολείου, τον 'Αθηναίο Νικόλαο Ζωγράφο*, να εκδώσει, αντί 417 φιορινιών, 

1.300 αντίτυπα τής «grammatica greca»4. Προφανώς επρόκειτο για τήν «ΕΊσαγω-

γήν εις τήν Γραμματικήν. . .». Το βιβλίο προοριζόταν για μαθητικό εγχειρίδιο καί 

μάλιστα περιλαμβανόταν στον κατάλογο τών βιβλίων πού πουλούσε ή κοινότητα στους 

εύπορους μαθητές ή διέθετε δωρεάν στους άπορους. Ή τιμή του οριζόταν στο 1,20 

φιορίνια5. 

1.'Αργότερα εκδόθηκαν τα βιβλία: Μαθήματα τής Γραικικής γλώσσης..., 

Βενετία 1818, άπο τον δάσκαλο τοΰ σχολείου τής Τεργέστης Κωνσταντίνο Άσώπιο, ή 

Γραμματική τής 'Ελληνικής Γλώσσης. . ., Τεργέστη 1820, άπο τον Πέτρο Ίαννακό-

πουλο καί το Έγχειρίδιον περί Συντάξεως τών οκτώ τον λόγου μερών. . ., Τεργέστη 

1826, άπο τον 'Ιγνάτιο Σκαλιώρα. 

2. 'Αρχείο τής Ελληνικής Κοινότητας τής Τεργέστης (ΑΕΚΤ), Φάκελος « Ω 

ρολόγια Προγράμματα τής Σχολής, 1823 κ.έ.» (δπου δμως καί προγενέστερα έγ

γραφα για τή λειτουργία τοΰ σχολείου), 7 Μαρτίου 1803, σημείωση τοΰ πρώτου κοι

νοτικού δασκάλου, Ευθυμίου Φίλανδρου. 

3. Υπήρξε διευθυντής τοΰ Σχολείου άπο τον 'Οκτώβριο τοΰ 1808 ώς το Δε

κέμβριο τοΰ 1809 (ΑΕΚΤ, «Protocollo Capitolare della Nazione Greca», III 

(1795-1813), σ. 457 καί 499. 

4. ΑΕΚΤ, Φάκ. «Quiettanze 1810, Conti delle scuole», 25 'Ιουλίου 1809. Στον 

ΐδιο φάκελο υπάρχουν καί αποδείξεις μέ ημερομηνίες 23 Δεκεμβρίου 1809, 5 Ια

νουαρίου, 3 Μαρτίου, 17 'Απριλίου καί 20 Σεπτεμβρίου 1810 πού υπογράφει δ Toma

so Schriguer, βιβλιοδέτης, για τή βιβλιοδεσία συνολικά 1280 «grammatiche greche 

di nuova stampa, ligati in mezzo cartone e coperti con carta di colore». Νά δε

χθούμε, άπο τή μνεία αυτή, δτι τα πρώτα αντίτυπα εξαντλήθηκαν καί ήταν αναγκαία 

ή άμεση έπανεκτύπωση ; 
5. ΑΕΚΤ, Φάκ. «Quiettanze 1810», δ.π., 1 Δεκεμβρίου 1810, «Σημείωσις 



ΠΑΡΑΣΧΟΑΗΜΑΤΑ 2Χ) 

Τήν ταυτότητα του, άγνωστου μέχρι τώρα, συγγραφέα της γραμματικής αυτής 

μας δίνει συμπτωματικά μια σημείωση στον κατάλογο των βραβείων πού απονεμή

θηκαν, κατά τήν τότε συνήθεια, στους μαθητές τοϋ σχολείου κατά τίς εξετάσεις των 

21 ως 24 Σεπτεμβρίου 1824. Συγκεκριμένα αναφέρεται δτι σέ εφτά μαθητές της πρώ

της (κατώτερης) περιόδου τοϋ σχολείου δόθηκε ως βραβείο ή ((γραμματική Μπαλα-

σίου, εν Τεργεστίω 1809, παρά Πατέρων Άρμενων»6. Ό Μπαλάσιος, λοιπόν, δέν εί

ναι άλλος άπο τον Κωνσταντινουπολίτη λόγιο 'Ιωάννη Μπαλασσο ή Μπαλάσση Ά χ υ 

ρα, πού υπηρέτησε ως δάσκαλος του «ελληνικού» (ανώτερου) σχολείου της Τεργέστης, 

στο διάστημα άπο το Νοέμβριο τοϋ 1808 ως τίς 25 Δεκεμβρίου τοϋ 18127, άλλα παρ

έμεινε στην Τεργέστη ως ο'ικοδιδάσκαλος8. Δέν είναι γνωστό αν έγραψε τή Γραμμα

τική του κατά παραγγελία ή υστέρα άπο συνεννόηση με τήν κοινότητα. 'Οπωσδήποτε, 

δμως, αξίζει να σημειωθεί ή συμμετοχή τοϋ Ν. Ζωγράφου στην εκδοτική διαδικασία, 

αν μάλιστα ληφθεί υπόψη και το μεταγενέστερο (1815) ενδιαφέρον του, βέβαια σέ δια

φορετικές διαστάσεις καί συνθήκες, για τήν έκδοση και άλλου βιβλίου γραμματικής9. 

"Ολγα Κατσιαρδή 

των ακολούθων βιβλίων τοϋ σχολείου πουλημένα παρά τοϋ λογιωτάτου κυρίου Μπα-

λάσου Άχυρα. . .». 

6. ΑΕΚΤ, Φάκ. «'Ωρολόγια Προγράμματα τής Σχολής», ο.π., «Σημείωσις 

των μαθητών τής εν Τεργέστη ελληνικής Σχολής όπου εις τα εξετάσεις των 21 έως 24 

Σεπτεμβρίου 1824 έφάνησαν οι προκωμενέστεροι είς 8λα καί άνταμείφθησαν με τα 

κάτωθι βραβεία». 

7. ΑΕΚΤ, Φάκ. «Quiettanze 1810», ο.π., 13 Δεκεμβρίου 1810. Protocollo III 

ο.π., σ. 536, 25 Δεκ. 1812. Βλ. επίσης: Libro Giornale (1802-1811), φ. 171, 31 Δε

κεμβρίου 1810 καί Libro Giornale (1811-1814), φ. 1,3,7,8,11,13,15,16, αναγραφές 

τοϋ μισθοΰ του ως το 1812, πού έφτανε τα 1200 φιορίνια το χρόνο. 

8. Archivio di Stato di Trieste, I. R. Governo, Atti Generali, busta 999 

(f. 6/2, No 6) 15 Δεκ. 1814. 

9. Πρόκειται για τήν αποτυχημένη του προσπάθεια να αποσπάσει τή συγ

κατάθεση τής κοινότητας για τήν έκδοση τοϋ βιβλίου τοϋ Καλαρά «Δοκίμι τίς γραμ-

ματικίς τίς γλόσας μας»· βλ. Ί ω . Οικονόμου τοϋ Λαρισαίου, 'Επιστολές διαφόρων 

(1759-1823), Ά θ . 1964, σ. 217, 225-226, 320· άλλα στην προκειμένη περίπτωση 

το ζήτημα σχετιζόταν με βαθύτερες κοινοτικές αντιθέσεις καί πνευματικά ρεύματα. 
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