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ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΑ ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, 1811-1821 

Οι μαρτυρίες του προεπαναστατικού τύπου 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ να τακτοποιήσει μια παλαιά εκκρεμό

τητα, από τις πολλές πού μένουν προς διευθέτηση από το παρελθόν, 

σχετιζόμενη μέ την παρουσία της εκδοτικής παραγωγής τών Ελλήνων 

στις σελίδες τών ελληνικών περιοδικών τήν προεπαναστατική δεκαετία. 

Μιλώντας για το θέμα πριν από χρόνια σημείωνα μεταξύ άλλων:1 «Κλείνω 

το κεφάλαιο αυτό [αναφορικά μέ τις μεθοδεύσεις τών εκδοτών τών περιο

δικών γιά τήν προβολή του νεότερου λόγιου βιβλίου και τή γνωριμία του 

αναγνωστικού κοινού μαζί του] μέ τήν υπόμνηση μιας μεγάλης ομάδας 

αναγραφών, πού είτε επίσημα, μέ τή μορφή ενυπόγραφων αγγελιών — 

πρόκειται τότε συνήθως γιά αναδημοσίευση τυπωμένων ήδη φυλλαδίων—, 

είτε ανεπίσημα, μέ τή μορφή κάποιας διοχετευμένης είδησης, αφορού

σαν εκδοτικά σχέδια, γιά τήν πραγματοποίηση τών όποιων γίνεται άπό 

τους ενδιαφερόμενους έκκληση στή χρηματική συν8ρομτι τών φιλόμου

σων. Έ χ ω καταμετρήσει 120 τέτοιες διαφορετικές αναγγελίες γιά έκδοση 

πρωτότυπων έργων ή μεταφράσεων, οι μισές περίπου άπό τις όποιες πα

ρέμειναν τελικά απλή πρόθεση τών επίδοξων εκδοτών2 γιά λόγους πού 

άλλοτε τους αποκαλύπτουν οι ίδιοι και άλλοτε μας αφήνουν να τους εννοή

σουμε. ,λΑν σ' αυτά προσθέσουμε και τις "προειδοποιήσεις" μέ τις όποιες 

ζητούσαν να εξασφαλίσουν ένα είδος προτεραιότητας και αποκλειστικό

τητας γιά το έργο πού ετοίμαζαν να εκδώσουν και ν' αποτρέπουν έτσι 

σπατάλη δυνάμεων γύρω άπό το ίδιο αντικείμενο —συνήθεια πού τήν 

ενθάρρυναν και τα ίδια τα περιοδικά, άλλα πού δέν έμεινε κάποτε χωρίς 

αντιδράσεις—, πρέπει να θεωρούμε ευτύχημα δτι ό πλούτος αυτός τών 

μαρτυριών γιά τήν ορμή προς έκδοση, φαινόμενο χαρακτηριστικό της δε

καετίας πριν άπό τον Αγώνα του '21, άποθησαυρίστηκε στους πιο έγκυ-

1. «Ή ευρυχωρία του βιβλίου: άπό τήν καταγραφή τών εκφάνσεων της στα ελληνικά 

προεπαναστατικά περιοδικά (1811-1821)», Το βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες. 

Πρακτικά Α' Διεθνούς Συμποσίου ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1982, σ. 149-50. 

2. Μιά τροποποίηση τών αριθμητικών δεδομένων τών εκδοτικών σχεδίων: συμπο

σούνται σε 130 και ή αναλογία πραγματοποιημένων και ανεκπλήρωτων είναι 2 προς 3. 
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ρους φορείς δημοσιότητας, όπως ήταν τα προεπαναστατικά περιοδικά». 

Και αν για τις εκδοτικές εξαγγελίες πού είχαν αίσια έκβαση ό Φίλιπ

πος Ήλιου στον πρώτο τόμο της μνημειώδους Έλλψίκης Βιβλιογραφίας 

του 19ου αιώνα (1997) μερίμνησε να περιλάβει, σχολιάζοντας τα οικεία 

λήμματα, τις κάθε είδους πληροφορίες τών περιοδικών, στην παρούσα δη

μοσίευση καταγράφονται τα εκδοτικά σχέδια πού έμειναν τότε ανεκπλήρω

τα —τουλάχιστο μέσα σ' έναν εύλογο χρονικό ορίζοντα— μολονότι τις πε

ρισσότερες φορές οι υπεύθυνοι για τη διεκπεραίωση τους συγγραφείς, μετα

φραστές ή επιμελητές, επώνυμοι και ανώνυμοι, έμοιαζαν να νιώθουν αυτο

πεποίθηση για τήν έκβαση του προγραμματισμού τους, αφού προσδιόριζαν 

έστω και κάπως αόριστα το χρόνο έναρξης και, ενίοτε, λήξης τών τυπογρα

φικών εργασιών, τον αριθμό τών τόμων και, σπανιότερα, τών σελίδων τους, 

τήν τιμή, συνδρομητική και αγοραία, στην Ελλάδα και τό εξωτερικό, ακό

μη και τόν τύπο δεσίματος τών υπό έκδοση βιβλίων. Ή υπόθεση δτι ορι

σμένα από αύτα μπορεί να εκδόθηκαν τελικά άλλα να διαφεύγουν τήν έρευ

να έχει ελάχιστες πιθανότητες να επαληθευτεί. 

Πρέπει όμως να επισημάνουμε κάποιους αποκλεισμούς πού χαρακτη

ρίζουν τή δημοσιευόμενη εδώ βιβλιογραφική συναγωγή. Πρώτον, τα άπα-

ριθμούμενα σ' αυτήν εκδοτικά σχέδια, μέ τή μορφή είτε προκηρύξεων είτε 

απλών πληροφοριών, αφορούν και μόνο νέες εκδόσεις. 'Ανατυπώσεις παλαι

ότερων έργων πού δεν πραγματοποιήθηκαν3 ή συνέχειες εκδοτικών σειρών 

πού διακόπηκαν4 άλλα και άνυλοποίητα σχέδια σχετικά μέ γεωγραφικούς 

χάρτες5 έμειναν έξω άπό τή συναγωγή. Και δεύτερον, στην ενότητα μέ τήν 

περιγραφή και τα σχόλια του περιεχομένου τών ειδήσεων, έχει παραλειφθεί 

κανονικά οποιαδήποτε αναφορά —σέ αντίθεση μέ τα σημεία γνωστοποίη

σης τών υλικών προδιαγραφών τών εκδόσεων— στο θεωρητικό του μέρος 

πού συνήθως αποτελεί τό σκεπτικό της επιλογής του έτοιμαζόμενου προς 

έκδοση έργου αποκαλύπτοντας τα κίνητρα, τή φιλοσοφία, τό γνωστικό έπί-

3. Βλ. π.χ. τις περιπτώσεις της μετάφρασης του Νέου Ρομπινσοντοχ)]. Campe άπό 

τον Κ.Δ. Μπέλλιο (1819) —α'εκδ. 1792— καθώς και της 'Εγκυκλοπαίδειας ελληνικών μα

θημάτων του Στεφ. Κομμητά (1820) — ή α'έκδοση του 1812-14 ανατυπώθηκε τελικά το 

1839-40. 

4. 'Όπως π.χ. συνέβη μέ τις εκδόσεις της Οικονομίας (1816) του Δ.Π. Γοβδελα, του 

Λεξικού Κιβωτός (1819), της Καθολικής Ιστορίας τον Σπ. Κονδοΰ (1819), του Ελληνικού 

Πανθέου του Χαρίσιου Μεγδάνη (1812) κ.ά. 

5. Π.χ. μέ τήν έκδοση χάρτη της Πελοποννήσου σχεδιασμένο από τον Barbie du 

Bocage (1816). 
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πεδο και το βαθμό κατανόησης των αναγκών της νεοελληνικής πραγματι

κότητας από μέρους τών επίδοξων εκδοτών. 

Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί δτι, δπως θα φανεί παρακάτω, οι πε

ρισσότερες από τις εκδοτικές αυτές ειδήσεις, πού δέν ευτύχησαν για διάφο

ρους λόγους (έλλειψης τών αναγκαίων συνδρομών, προσωπικών οικονο

μικών και άλλων δυσκολιών, γεωγραφικών αποστάσεων, πολιτικών και 

πολεμικών αναστατώσεων κλπ.) να μετασχηματιστούν σέ τυπογραφικό 

προϊόν, δέν είναι άγνωστες στους βιβλιογράφους και τους ιστορικούς τού 

βιβλίου, τής παιδείας και τών επιστημών.6 Έδώ απλώς παρέχεται ή ευκαι

ρία και ό χώρος να παρουσιαστούν συγκεντρωτικά, και αυτή ή συναγωγή 

ασφαλώς θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία δταν συμπληρωθεί και μέ τα 

ανέκδοτα έργα, πρωτότυπα ή μεταφράσεις, τής ίδιας περιόδου —άλλα και 

τών προγενέστερων και μεταγενέστερων—, δσων τουλάχιστο τήν ύπαρξη 

γνωρίζουμε άπό άλλες πηγές. 

Τρεις ακόμη τελευταίες παρατηρήσεις για τα περιεχόμενα τού παρατι-

θέμενου πιό κάτω πίνακα, (α) Πολλοί άπό τους επώνυμους επίδοξους εκδό

τες τών αναγραφόμενων έργων είναι ονόματα πού μέ τις εκδοτικές δραστη

ριότητες τους τα ίδια αυτά χρόνια και νωρίτερα συνήργησαν στή διείσδυση 

τού λόγιου βιβλίου στην ελληνική βιβλιαγορα (Κ. Κούμας, Δ. Φιλιππίδης, 

Β. Λεσβίος, Ν. Βάμβας, Γ. Σακελλάριος, Γ. Ζαβίρας, Κ. Βαρδαλάχος, Κ. 

Νικολόπουλος, Α. Σταγειρίτης, Π. Κοντός, Γ. Ρουσσιάδης, Δ. Πύρρος, 

Π.Ήπήτης, Ν. Κεφάλας, Σ. Κονδός, Κ. Έλαιών, Γ. Κλεόβουλος, Π. Ίωαν-

νίδης, Μ. Μποϊατζής). (β) Οι τίτλοι καλύπτουν θεματολογικα δλο το φάσμα 

τών ενδιαφερόντων πού αναπτύχθηκε μέ τήν ώθηση τών ιδεών τού Διαφω

τισμού και πού εκφράστηκε στις εκδοτικές επιλογές τών ελλήνων λογίων 

τήν προεπαναστατική εικοσαετία: αρχαιογνωσία, ιστορία, φιλοσοφία, επι

στήμες, εγκυκλοπαιδισμός, λογοτεχνία, παιδαγωγία - κοινωνική συμπερι

φορά, γλωσσομάθεια κλπ., μέ τόν τομέα τών επιστημών (μαθηματικά, φυ

σική, φυσική ιστορία, γεωγραφία, κοσμογραφία, ιατρική, χημεία, βοτανι

κή, ορυκτολογία) να διεκδικεί 24 τίτλους, τής ιστορίας (γενικής και το

πικής, συμπεριλαμβανομένης τής αρχαιολογίας και μυθολογίας) 15, τής 

αρχαίας ελληνικής γραμματείας 9, τής αφηγηματικής λογοτεχνίας και ποί

ησης 7, τής παιδαγωγίας 5 κ.ο.κ., χωρίς να υπολογίζονται τα έργα έγκυ-

6. Βλ. έδώ τήν ενότητα Π. Ό Φ. Ήλιου έχει επίσης προαναγγείλει τήν έκδοση τών 

'Αγγελιών πού κυκλοφόρησαν από τον 18ο αιώνα ώς το 1850, Ελληνική Βιβλιογραφία 

19ου αίώνα, σ. μστ, σημ. 15 
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κλοπαιδικού χαρακτήρα δπου διαπλέκονται περισσότεροι του ενός από τους 

παραπάνω τομείς, και (γ) Μεγάλος αριθμός των αναγραφών, περίπου οι 

μισές (35), ανήκουν στην κατηγορία τών μεταφράσεων άπο ξένες γλώσσες 

(κυρίως άπο γαλλικά και γερμανικά),7 ενα φαινόμενο πού άρχισε να κορυ

φώνεται τις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, χωρίς και εδώ να σημαί

νει δτι και τα ως πρωτότυπα εμφανιζόμενα έργα δέν βασίζονται σέ ξενό

γλωσσες πηγές, καθώς άλλωστε το μαρτυρούν οι ίδιοι οι συγγραφείς τους 

στις αγγελίες. "Ας προστεθούν τέλος και οι 8 ένδογλωσσικές παραφράσεις-

μεταφράσεις, πεζές και έμμετρες, κειμένων της αρχαιοελληνικής γραμμα

τείας, μια τάση διαδεδομένη επίσης την ίδια περίοδο. 

Σέ ποιο βαθμό άραγε τα ποσοτικά και ειδολογικά δεδομένα πού προ

κύπτουν άπό τον πίνακα τών εκδοτικών σχεδίων θά άλλαζαν, εφόσον είχαν 

ευοδωθεί τα τελευταία, τους στατιστικούς δείκτες τής ελληνικής βιβλιο-

παραγωγής, δπως τους έχει απεικονίσει διαγραμματικά για τα «χρόνια τής 

ακμής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού» ό Φ. Ήλιου στην εισαγωγή τής 

Ελληνικής Βιβλιογραφίας του 19ου αιώνα; Είναι φανερό δτι και λόγω τού 

όγκου τους, τής θεματικής πολυμορφίας και τής σύνδεσης τους μέ δ,τι κυ

κλοφορούσε εκδοτικά στή φωτισμένη Ευρώπη, θά διαμόρφωναν ασφαλώς 

μια πιό βελτιωμένη ποσοτικά και ποιοτικά εικόνα τών κατακτήσεων και 

προόδων τού νέου ελληνισμού στό χώρο τού νεωτερικού βιβλίου λίγο πριν 

άπό τήν εθνική του απελευθέρωση. 

7. Θέλω και άπό εδώ να ευχαριστήσω τον ιστορικό κ. Γιάννη Κουμπουρλή, πού μέ 

τις γνώσεις του στην πρόσβαση σέ καταλόγους και βιογραφικές συλλογές μεγάλων βιβλιο

θηκών μέσω του Διαδικτύου μέ βοήθησε να ταυτίσω συγγραφείς και τίτλους ξενόγλωσσων 

έ'ργων πού χρησίμευσαν ως βάση τών μεταφράσεων. 
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Ι. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

Β' στήλη: ΑΓΓ='Αγγελία, ΔΗΛ=Δήλωσις, ΕΙΔ=Ειδησις, ΕΙΔΠ=Είδοποίησις, 

πλφ = πληροφορία, ΠΡΔ= Προειδοποίησις, ΠΡΚ= Προκήρυξες 

Ε' στήλη: ΑΘ = Άθηνα, ΚΥ=Έλληνικός Τηλέγραφος, ΚΑ= Καλλιόπη, ΑΈ=(Ερμης 

ό Λόγιος, ΜΟ= Μουσεϊον, ΦΤ= Φιλολογικός Τηλέγραφος 

ΣΗΜ. 1. Ή κατάταξη των λημμάτων έγινε με βάση το έτος της πρώτης καταχώρισης τους 

στα περιοδικά. 2. Οι αριθμοί μετά το χρόνο έκδοσης των περιοδικών παραπέμπουν στις σε

λίδες ή τις στήλες τους. 3. Οι τίτλοι τών μεταφράσεων (=μτφρ.) αναγράφονται στο πρωτό

τυπο μόνον εφόσον παραδίδονται ξενόγλωσσα στο κείμενο τών «Ειδήσεων», ενίοτε αμοιβαία 

με τον εξελληνισμένο τίτλο. 
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ΕΙΔ 

πλφ 

πλφ 

ΔΗΛ 

πλφ 

πλφ 

πλφ 

πλφ 

πλφ 

Φιλογενής, Κωνπολη 

Σπουδαστής, Φλωρεντία 

» » 

Κων. Κούμας, Σμύρνη 

20.1.1811 

Ν. Σάββα (Πίκκολος), 

Βουκουρέστι 

Μέλη Φιλ.Έταιρείας 

Βουκουρεστίου 

Φιλογενής 

Γεώργ. Ζαβείρας 

Όμογενής 

Ίλιάδος Παράφρασις (πεζή), 2 τ. 

Θεοφράστου Περί φυτών ίστορίας-

Περί φυτικών αιτιών, 2 βιβλία 

Βοτανικής στοιχεία 

[L.M. Chaudon - Α.Ε Delandine], 

Ιστορικόν Λεξικόν (μτφρ.), 10 τ. 

[JJ. Rousseau], Αιμίλιος (μτφρ.) 

L.P. Anquetil, Καθολική Ιστορία 

(μτφρ), 12 τ. 

[Fr. Noël ?], Μυθολογικό ν 

Λεξικόν (μτφρ.) 

θέατρον Έλληνικόν ή Νέα Ελλάς 

Α.Η. Wandelaincourt, Παιδαγωγία 

εις χρήσιν τών νεανίδων και μειρα-

κίων (μτφρ.), 6 τ. 

ΛΕ 1811,19-23,145 

ΛΕ 1811,100-101 

ΛΕ 1811,101 

ΛΕ 1811,151-52, 

312, 364 

ΛΕ 1811,158 

ΛΕ, 1811,158-59, 

ΚΑ 1820, 83 

ΛΕ 1811, 312 

ΛΕ 1811, 387-88 

ΛΕ 1812, 68 

10 ΕΙΔ Ανώνυμος [Δ.Ν. Ίσκε- J.C. Royou, Βυζαντινή Ιστορία ΛΕ 1812, 81-85 

ντέρης;], Κωνπολη (μτφρ.), 4 τ. 

24.12.1811 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Π PK 

ΕΙΔ 

[ΠΡΚ] 

πλφ 

ΠΡΚ 

ΠΡΚ 

ΕΙΔ 

[=ΠΡΔ] 

πλφ 

πλφ 

ΑΓΓ 

» 

ΕΙΔ 

ΠΡΚ 

Δίον. Πύρρος 

'Ανώνυμος, Κωνπολη 

10.10.1812 

Δ.Π. Γοβδελάς 

Γεώργ. Σακελλάριος 

Βενιαμίν Λεσβίος 

Κων. Βαρδαλάχος 

[Κωνπολη] 

[Γ. Αινιάν, Κων. Γ. 

Σούτσος], Κωνπολη 

Ιωάννης Σελεπής, Χίος 

Κων. Νικολόπουλος 

Πέτρος Ήπήτης 

» » 

[Πλάτων Φραγκιάδης, 

Σπ. Βαλέτας, Γ. Αινιάν, 

Κων. Οικονόμος], 

Κωνπολη 

Π. Βελλαράς, Βιέννη 

14.12.1817 

[A.G. Werner], Στοιχειώδης 

Όρυκτογνωσία (μτφρ.), 2 τ. 

[Et.Fr. Lander], Περιηγήσεις του 

'Αντήνορος εις την Ελλάδα και 

Άσίαν (μτφρ.), 3 τ. 

Όδος Γεωγραφίας, Μαθηματικής, 

Φυσικής, Πολιτικής και Ιστορικής, 

8 τ. 

[J. P. de Bougainville ?], Περί των 

αρχαιοτήτων τής Ελλάδος (μτφρ. ;) 

10 τ. 

Φυσικής πραγματεία 

Γρηγορίου του Θεολόγου 

συγγράμματα, 10 τ. 

G.L.L. Buffon, Φυσική Ιστορία 

(μτφρ.), [10 τ.] 

L.B. Francoeur, Καθαρά Μαθημα

τική (Cours complet de Mathéma

tiques pures) (μτφρ.) 

Όμηρου Ίλιάς 

Περί ευλογιών 

Περίεργα τής υγιούς, ασθενούς και 

νεκράς καταστάσεως του ανθρώπου 

Πλουτάρχου Βίων Παραλλήλων 

Παράφρασις 

Βοτανική, 2 τ. 

ΛΕ 1812, 225-27 

ΛΕ 1812, 349 

ET 1812, 335-36 

ET 1813,140 

ET 1813, 532 

ΛΕ 1814, 55-58 

ET 1815, 64 

ET 1816, 44, 

ΛΕ 1816, 222 

ET 1816, 418 

ΛΕ 1816, 291 

ΛΕ 1816, 291 

ΛΕ 1816, 303-305, 

301-302, 

ΚΑ 1820, 93-96 

ΛΕ 1817, 28-29, 52 

24 ΑΓΓ 'Ανώνυμος, 'Οδησσός Abbé Barthélémy, Περιήγησις του ΛΕ 1817, 148-49, 

22.2.1817 Νέου Άναχάρσιδος (μτφρ.) 406-411,596, 

ΦΤ 1818, 209-216 
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25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Π PK 

ΕΙΔ 

» 

πλφ 

ΑΓΓ 

[ΕΙΔ] 

» 

Π PK 

Π PK 

ΕΙΔ 

ΕΙΔ 

πλφ 

Νεόφ. Βάμβας, 25.3.1817 

Ν. Κεφάλας, Αονδίνο 

» » 

Κων. Δ. Μάνος, 

Κωνπολη 

Εύστ. Ίωαννίδης 

[Βιέννη] 

K.H.W. Münnich-Kup. 

Ι. Έλαιών 

» » 

Φοιβαπόλλων 

(=Π.Ίωαννίδης), Βιέννη 

1817 

Φοιβαπόλλων, Βιέννη 

1817 

Άθ. Σταγειρίτης, Βιέννη 

26.3.1818 

Μιχ. Γκίκας, Βουκου

ρέστι 

[Γ. Καλαράς] 

LJ. Thénard, Χημεία (μτφρ.), 5 τ. 

Περί κατασκευής... καραβιών 

Λεξικόν του γηί'νου θαλασσίου 

γλόμπου 

Abbé Barthélémy, Περιήγησις του 

Νέου Άναχάρσιδος (μτφρ.), [4 τ.] 

Καλά της παλαιάς και νεωτέρας 

ιστορίας (μτφρ.), 3 τ. 

Γραμματική της Γερμανικής 

γλώσσης δια προβεβηκότας 

Έκλογάριον Γερμανικής 

γλώσσης δια τους αρχαρίους 

"Οργανον φιλοσοφικόν 

Γραμματική περί μέτρων 

[+Ποιητική τής κοινής διαλέκτου] 

Βίος Πεισιστράτου [ + βίος 

Σόλωνος] 

[Ladvocat J.B.], Vosgien 

Γεωγραφικόν Λεξικον (μτφρ.) 

Γραμματική τής απλής γλώσσης 

ΛΕ 1817, 251-53, 

Α θ 1819,151-52, 

ET 1820,121, 

ΛΕ 1821, 222 

ΛΕ 1817, 280-81 

1818, 686 

» » 

ΛΕ 1817, 596 

ΛΕ 1817, 639-41 

ΛΕ 1817, 644 

» » 

ΦΤ 1817, 41-43, 

ET 1817,140, 224 

ΦΤ 1817, 45-47, 

ET 1817,146 

ΛΕ 1818,179, 

ΦΤ 1818, 70 

ΛΕ 1818,180 

ΛΕ 1818, 348 

37 Π PK Ίώσ. Δούκας, Παρίσι L.P. de Jussieu, Ό καλός Συμεών 

15.6.1818 και 18.9.1818 η ό περιερχόμενος έμπορος ΛΕ 1818, 498-501, 

[+Benjamin Franklin,Ό καλός 572 

Ριχάρδος (Le bon-homme 

Richard)] (μτφρ.) 

38 ΕΙΔ Πολυζώης Κοντός W. Buchan, La Médecine domesti- ΛΕ 1818, 524 

que (Οικιακή ιατρική) (μτφρ.), 5 τ. 
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39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

[Π PK] 

Π PK 

» 

» 

ΠΡΔ 

Π PK 

Π PK 

ΕΙΔ 

[=ΠΡΔ] 

» 

» 

ΕΙΔ 

Παν. Γ. Ρόδιος, Παρίσι 

1.9.1818 

Σπ. Κονδός, Παρίσι 

24.8.1818 

» » 

» » 

Μανουήλ Λ. Δίδυμος, 

Παρίσι 1.11. 1818 

Ί ω . Ταφράς, Βιέννη 

20.8.1818 

Φοιβαπόλλων 

(=Π. Ίωαννίδης) 

» » 

» » 

Φοιβαπόλλων, 

Τεργέστη 18.5.1818 

Σοψοχλέους τραγωδίαι (έμμετρη 

μτφρ.), 7 τ. 

Κοσμογραφία (Ίδέαι τινές) 

Μυθολογία (Ίδέαι τινές) 

Συλλογή πονημάτων φιλοσοφικών, 

φιλολογικών περί επιστημών και 

τεχνών και περί Γεωργικής (μτφρ.) 

Math. Christophe, Λεξικόν τής 

'Αρχαιότητος (μτφρ.), 3 τ. 

Γραμματική τής Ιταλικής γλώσσης 

Ηροδότου Μοΰσαι (μτφρ.) 

Ξενοφώντος άπαντα (μτφρ.) 

Λουκιανού άπαντα (μτφρ.) 

Παυσανίου Περιήγησις 

'Αττικά (μτφρ.) 

ΛΕ, 1818, 570-71 

ΛΕ 1818, 570 

» » 

» » 

ΛΕ 1818,572,655-58, 

ΦΤ 1818, 202-204, 

1819,4 

ΛΕ 1818, 626-28 

ΦΤ 1818,199-201 

ΦΤ 1818,117 

» » 

» » 

ΦΤ 1818,115-18, 

169-71, MO 1819, 

15-16 

49 ΕΙΔ Φοιβαπόλλων Γεωργίου Φραντζή Χρονικόν ΦΤ 1818, 171, 

(μτφρ.), 3 τ. MO 1819,16-19 

Π PK Θεμιστοκλής, άγγλος -

Π. Ίωαννίδης, Παρίσι 

19.7.1819 

50 

51 

52 

πλφ 

Π PK 

πλφ 

Ευανθία Καίρη 

Κοδράτος 'Αθανασίου 

'Αγάπιος (Ρήγας) 

Fr. Fénelon, De l'éducation des ΦΤ 1818,124 

filles (μτφρ.) 

A. R. Le Sage, Γίλ Βλάς εκ ΛΕ 1818, 658 

Σαντιλλάνης (μτφρ.) 

Σύνοψις τής Μαθηματικής επιστήμης ΦΤ 1818, 45 

53 ΕΙΔ Γ. Ρουσιάδης, Βιέννη [J. Ε Strass], Χείμαρρος ΦΤ 1818,66, 1820, 

[=ΠΡΔ] 6.4.1818 τών χρόνων (μτφρ.) 182-84, ΚΑ 1820,222 

1. 12.1820 [+0. Ε. Χόλερ, Γενική Ιστορία » » 

(μτφρ.)] 
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54 

55 

56 

57 

ΕΙΔ 

Π PK 

ΕΙΔ 

Π PK 

'Ανώνυμος Λιψία, Νοέμβρ. 

Στυλ. Σπάθης -Κυριάκος 

Έλαιών, Βιέννη 14.5.1819 

Μιχ. Μποϊατζής, Βιέννη 

24.4.1819 

Β(ενιαμίν) Λ(έσβιος), 

Ίάσι 15.3.1819 

D. Cantemir, Ιστορική, γεωγρα

φική και πολιτική περιγραφή της 

Μολδαβίας (μτφρ.) 

Υ.Μ. Branthôme, Χημεία (μτφρ.) 

J. Amos Comenius, Orbis pictus 

(Εικονισμένος κόσμος) (μτφρ.) 

'Ηθική 

ΛΕ 1819, 259-60, 

ΚΑ 1819, 57 

ΛΕ 1819, 391-93, 

ΦΤ 1819, 82-84 

ΛΕ 1819, 394-96 

ΦΤ 1819, 91-92, 

ΚΑ 1819,159-60 

ΛΕ 1819, 583-84 

58 ΠΡΔ Γ. Κ., 'Οδησσός G.G. Bredow, Umständlichere 

5.7.1819 Erzählung den merkwürdigen 

Begebenheiten aus der allgemeinen 

Weltgeschichte ('Ακριβεστέρα 

άφήγησις... εκ της γενικής 

Ιστορίας...) (μτφρ.) 

ΛΕ 1819, 688 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

ΕΙΔ 

Π PK 

ΕΙΔ 

ΕΙΔ 

[=ΠΡΔ] 

Π PK 

Π PK 

Π PK 

Νικ. Κοριτζάς, Παρίσι 

1.7.1819 

Ό εκδότης, Ίάσι 

Μάιος 1819 

Θεόδ. Άχιλλέως, 

Πάντοβα 

'Ανώνυμος 

Δίον. Πύρρος, Κωνπολη 

Μαν. Βερνάρδος-'Αναστ. 

Γειτζάς, επίτροποι 

τυπογρ. 'Ιασίου, 

1.12.1819 

Όμογενής, επιστάτης 

έκδοσης, Κωνπολη 

8.12.1819 

S.R de Lacroix, Πραγματεία 

στοιχειώδης περί μεθόδου 

διδασκαλίας (μτφρ.) 

I.A. Fessier, 'Αλέξανδρος ό 

Πορθητής (μτφρ.) 

Νέα Κίρκη 

Κ. Müchler, Vergissmeinnicht. 

Sammlung auserlesener Stellen 

von... Schriftstellern (μτφρ.) 

Νεωτέρα γεωγραφική εκθεσις 

επαρχιών τήςΈλλάδος [+γεωγρ. 

χάρτης], 2 τ. 

'Ιωάννου Χρυσοστόμου 

συγγράμματα, 30 τ. 

'Ιωάννου Χρυσοστόμου τα 

σωζόμενα, 25 τ. 

ΛΕ 1819, 715-17 

ΛΕ 1819, 717-18 

ΛΕ 1819, 876 

ΚΑ 1819, 252-53 

ΛΕ 1819, 261-62 

ΛΕ 1820, 79-82, 

82-87,240 

ΛΕ 1820,121-24, 

644-54, ΦΤ 1820, 

33-39 
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66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

ΕΙΔ 

» 

ΕΙΔ 

πλφ 

» 

ΕΙΔ 

ΕΙΔ 

[=ΠΡΔ] 

ΕΙΔΠ 

Π PK 

ΠΡΔ 

πλφ 

πλφ 

Π PK 

Κων. (Μηνωίδης) Μηνάς 

Παρίσι 20.1.1820 

» » 

Δανιήλ Φιλιππίδης, 

Ίάσι 1.3.1820 

Γεώργ. Κλεόβουλος, 

Ίάσι 

» » 

'Ανώνυμος [Άναστ. Μ. 

Γειτζάς ;] Λιψία 

fΟμογενής σπουδαστής 

Γ. Θειοχαρόπουλος, 

Ίάσι 14.7.1820 

Δημ. Τζετζόνης,Ίάσι 

Νοέμβρ. 1820 

Πέτρος Κεσεογλείδης, 

Βιέννη 15.3.1820 

Δημ. Μπεκέλλας 

Γοργίδας Άδαμάντης 

Κων. Βαρδαλάχος, Ίάσι 

1.10.1820 

L.B. Francoeur, Μαθηματικά 

(μτφρ.), 2 τ. 

J.F. Callet, Λογαριθμικών (μτφρ.) 

Κοινή 'Εγκυκλοπαίδεια, 12 τ. 

'Αριθμητική 

Ιερά Κατήχησις 

D. Cantemir, Ιστορία των Όσμα-

νών (μτφρ.) 

W.T. Krug, Handbuch der Philo

sophie und der philosophischen 

Literatur, 2 τ. (μτφρ.) 

Φυσική Ιστορία 

Χρυσή Ιστορία, 8 τ. 

Καθρέπτης νεολαίας (μτφρ.) 

Πρακτική Παθολογία 

Στοιχεία Άλγέβρης και 

Μαθηματικής 

Γρηγορίου του θεολόγου και 

Μ. Βασιλείου συγγράμματα 

ΛΕ 1820,181-83, 

ΚΑ 1820, 75-76, 

1821, 57 

» » 

ΛΕ 1820, 230-38 

ΛΕ 1820, 264 

» » 

ΛΕ 1820, 522 

ΛΕ 1820, 570, 

708-710 

ΛΕ 1820, 630, 

ΚΑ 1820,168 

ΛΕ 1820, 743-45 

ΚΑ 1820, 65-66 

ΚΑ 1820,193 

ΚΑ 1820,193 

ΛΕ 1821,134-38 

79 ΠΡΚ Σιλβ. Κολόμβος, Βιέννη Γεωγραφία των παίδων, 3 τ. ΛΕ 1821, 183-86, 

20.12.1820 ΚΑ 1821, 54-56 
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Π. Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Τ Ω Ν Ε Ι Δ Η Σ Ε Ω Ν - Σ Χ Ο Λ Ι Α 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 

Φ. Ήλιου Ι = Φίλ. Ήλιου, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία-

Φυλλάδια.Τόμος Α'1801-1818, Αθήνα, ΕΛΙΑ, 1997. 

Φ. Ήλιου II = Φίλ. Ήλιου, «Ελληνική Βιβλιογραφία1800-1863. Προσθήκες-

Συμπληρώσεις», Τετράδια 'Εργασίας, ΚΝΕ/ΕΙΕ,1983, αρ. 4. 

Α. Camariano = Ariadna Camariano-Cioran, Les Académies Princières de Bu

carest et dejassy et leurs professeurs, θεσσαλονίκη, IMXA, 1974. 

Γ. Καράς = Γιάννης Καράς (επιμ.), Ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών 

στον ελληνικό χώρο (17ος-19ος αί.)7 Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 2003 

(ιδίως το κεφ. «Τα προεπαναστατικά περιοδικά έντυπα»). 

Θ. Παπακωνσταντίνου = Θεόδ. Παπακωνσταντίνου, Προεπαναστατική εκπαίδευση και 

παιδεία. Έρμης ό Αόγιος 1811- 1821. Εισαγωγή - Παιδαγωγικά 

άρθρα/λήμματα - Θεματικά ευρετήρια. Πανεπιστήμιο 'Αθηνών, 

Τομέας Παιδαγωγικής, 1989. 

1. 'Αναπαράγοντα?, και σχολιάζονται —με δυσμενείς κρίσεις για την επι

λογή του προς έκδοση κειμένου— αποσπάσματα τυπωμένης στην Κωνπολη 

((Είδησης». Το χφ. της Παράφρασης προερχόταν από τη βιβλιοθήκη του 'Αλε

ξάνδρου Μαυροκορδάτου του εξ απορρήτων. Τιμή και τών δύο τόμων 12 γρόσια. 

2. Πληροφορία του Ν. Θησέως. Τα κείμενα του Θεόφραστου θα εκδί

δονταν «διασαφηνισμένα μετά πολλών σχολίων και σημειώσεων». Ό Ν. 

Θησεύς δεν αναφέρει το Ονομα του υποψήφιου εκδότη. 

3. Τα στοιχεία της Βοτανικής επρόκειτο να èxSoQouv από τον ανώνυμο 

σπουδαστή ((κατά το τών νεωτέρων σύστημα». 

4. Υπενθύμιση άπό τον Κων. Κούμα του περιεχομένου παλαιότερης 

((Προκήρυξης» του για τήν έκδοση του Ιστορικού Λεξικού (Βιέννη 15.8. 

1806), τους πρώτους τόμους του όποιου ετοίμαζε τώρα μαζί με τον «συμ-

μεταφραστή» του να στείλει στο τυπογραφείο. Ή μετάφραση, συμπληρω

μένη με ελληνικού ενδιαφέροντος υλη, είχε γίνει άπό τα γαλλικά κατά τήν 

έκδοση της Lyon. Τιμή 15 τάλιρα ισπανικά ή αυστριακά. Πρόκειται για το 

έργο τών L.M. Chaudon - Α.Ε Delandine, Nouveau Dictionnaire histori

que, Αυών 1804, βλ. Maria Α. Stassinopoulou, Weltgeschichte im Denken 

eines griechischen Aufklärers. Konstantinos Michail Koumas als Historio
graphy Φραγκφούρτη 1992, σ. 119. 'Ενόψει νέας αναθεωρημένης έκδοσης 

του γαλλικού πρωτοτύπου οι μεταφραστές ανέστειλαν τήν προώθηση τών 

τόμων για τύπωμα. 
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5. 'Απόφαση της Φιλολογικής Εταιρίας Βουκουρεστίου (συνέλευση της 

18.3.1811) να εκδοθεί, άφοϋ πρώτα επιθεωρηθεί, ή φιλοτεχνημένη από τον 

διδάσκαλο της γαλλικής Νικόλαο Σάββα (Πίκκολο) μετάφραση του Emile 

ou de l'éducation και να μεταφραστεί το έργο και στα ρουμανικά. Για τους 

πιθανούς λόγους ματαίωσης της έκδοσης βλ. Α. Camariano, σ. 490-91 και 

Ρωξάνη 'Αργυροπούλου, «Ή απήχηση του έργου του Ρουσσώ στον Νεοελ

ληνικό Διαφωτισμό», Ό Ερανιστής 11(1974) —Νεοελληνικός Διαφωτι

σμός. 'Αφιέρωμα στον Κ.Θ. Δημαρά—, σ. 207-208. Πβ. Θ. Παπακωνστα-

ντίνου, σ. 84 (αρ. 109). 

6. Στην ίδια συνέλευση τής Φ.Ε.Β. αποφασίστηκε να μεταφραστεί συλ

λογικά προς έκδοση ή Καθολική 'Ιστορία (Précis de l'Histoire Universelle, 
12 τ.) του L.P. Anquetil, απόφαση πού τέθηκε αμέσως σε πράξη. Ή μετά

φραση, στην όποια συνέβαλαν και γαλλομαθείς μαθητές και βογιάροι, δεν 

οριστικοποιήθηκε, άλλα τα χειρόγραφα της φάνηκαν χρήσιμα στους καθη

γητές ιστορίας τών σχολών Βουκουρεστίου και 'Ιασίου, βλ. Α. Camariano, 

σ. 240. Π β. Θ. Παπακωνσταντίνου, σ. 84 (άρ. 110). 

7. 'Αναγγέλλεται ως επικείμενη ή έκδοση του Μυθολογικού Αεξικού 

(«μετ ολίγον έκδοθήσεται») συνθεμένου «κατά το γαλλικόν εκείνο το του 

Νοέλ». Πιθανόν να πρόκειται για μετάφραση ή διασκευή του Dictionnaire 

de la Fable του Fr. Noël, ή και νύξη στή μυθολογική Ώγυγία του Άθ. Στα-

γειρίτη (α' τόμος 1815) —συχνά αποκαλούμενη στις προαγγελίες τής έκδο

σης της ως «Μυθολογικόν Αεξικόν» ή ((Αεξικόν Μυθολογίας»—, μολονότι 

δεν εξηγείται γιατί αποσιωπάται εδώ τό Ονομα του συγγραφέα τή στιγμή 

πού στή συνεχόμενη εκδοτική είδηση ό Σταγειρίτης αναφέρεται ονομα

στικά ως εκδότης ενός άλλου έργου, τής τρίτομης Καθολικής 'Ιστορίας πού 

βρισκόταν επίσης στα πιεστήρια (εννοείται ή 'Επίτομη 'Ιστορίας γενικής, 

Βιέννη 1812, μετάφραση έργου του L. Domairon). Για τα προηγηθέντα τής 

έκδοσης τής Ώγυγίας βλ. Φ. Ήλιου Ι, 1815.90. 

8. «Βιβλίον άξιολογώτατον παρ' έμοί, κατά τό παρόν, κείμενον, και εις 

εκδοσιν έτοιμαζόμενον», έγραφε ό "Ανθιμος Γαζής καταχωρίζοντας τήν 

έργογραφία του Γ. Ζαβείρα στή σειρά τών δημοσιεύσεων του στον «Αόγιο 

Ερμή» του 1811 και 1812 με τίτλο «Γραμματεία τών Νεωτέρων Ελλή

νων», σειρά πού Οφειλε πολλά στο άνεχ8οτο κείμενο του Ζαβείρα. Τελικά 

τό Θεατρον Έλληνικον εκδόθηκε έξηνταένα χρόνια αργότερα, τό 1872, από 

τόν Γ. Κρέμο, ό οποίος στην εισαγωγή του εξιστορεί τα τής περιπέτειας 

του χειρογράφου. 

9. Πληροφορία του Μ.Δ. Σχινά άπό Κωνπολη. Τό μεταφραζόμενο 
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προς έκδοση έργο του γάλλου παιδαγωγού προφανώς ήταν το δίτομο Cours 

d'éducation pour les écoles du premier âge, Παρίσι 1801 και το αντίστοιχο 

τετράτομο «pour les écoles du seconde âge», 1802. Ό μεταφραστής είχε 

μεταφράσει τους δύο (πρώτους) τόμους και θα συνέχιζε με τους υπόλοιπους 

αν έβρισκε αγοραστή τών ήδη μεταφρασμένων. 

10. Τίτλος του πρωτοτύπου Histoire du Bas-Empire depuis Constan

tin jusqu'à la prise de Constantinople en 1453, Παρίσι 1808, 4 τ. Ή τε

τράτομη μετάφραση προετοιμαζόταν για το τυπογραφείο. Τιμή της έκδο

σης 24 γρόσια Κωνπόλεως. Βλ. Φ. Ήλιου Π, άρ. 74. Τήν «Είδηση» δεν 

υπογράφει ό μεταφραστής άλλα κάποιος, ανώνυμος επίσης, κωνσταντινου-

πολίτης λόγιος. 'Αφήνοντας ασαφή τήν ταυτότητα του πρώτου ό δεύτερος 

δίνει απλώς τήν πληροφορία δτι πρόκειται για τον ίδιο πού μετέφρασε τον 

Λόγον εις τψ Γενικψ Ίστορίαν (Discours sur l'Histoire Universelle) του 

Bossuet, μετάφραση γνωστοποιημένη ήδη άπό τον «Λόγιο Έρμη» χωρίς 

και εδώ αναφορά στο όνομα του μεταφραστή (1812, σ. 68 σημ.). Άλλα και 

στην έντυπη μορφή της λίγα χρόνια αργότερα (Κωνπολη 1817) ό μεταφρα

στής διατήρησε τήν ανωνυμία του. Κατά τον Φ. Ήλιου Ι, 1817.25, ίσως 

πρόκειται για τον Δ.Ν. Ίσκεντέρη. 

11. Κατά τήν «Προκήρυξη» ή πραγματεία, της οποίας δεν ονομαζό

ταν ό συγγραφέας, είχε μεταφραστεί άπο τα γαλλικά στα ιταλικά για σχο

λική χρήση. Ή ελληνική μετάφραση, όπως αναφερόταν, «τυπώνεται εις 

τήν Βενετίαν παρά Κυρίω Μιχαήλ Γλυκύ τω εξ Ιωαννίνων». Τιμή τών δύο 

τόμων σε «μισοφρανζέζικον» δέσιμο 7 γρόσια τουρκικά, σε «κεχρυσωμέ-

νον» 9 γρ. Οι εγγραφόμενοι για 10 σώματα θα αποκτούσαν και 1 «δια χά

ρισμα» κ.ο.κ. Ό Κων. Σάθας απαριθμεί στα ανέκδοτα του Δ. Πύρρου μιαν 

«'Ορυκτολογία του Βερνέρου», Νεοελληνική Φιλολογία, 'Αθήνα 1868, σ. 

713. Ό Γ. Βλαχάκης θεωρεί επίσης ως συγγραφέα τον γερμανό γεωλόγο 

Abr. Gott. Werner, βλ. Γ. Καράς, σ. 477-78 και του ίδιου, Οι Επιστήμες 

στην Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα και έντυπα, τ. Β', 'Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, σ. 

275. Ή γαλλική μετάφραση, βασισμένη στο γερμανικό πρωτότυπο, εϊχε 

τίτλο Principes de minéralogie, Παρίσι 1795, άλλα ό Δ. Πύρρος, ως ιταλο

μαθής, προφανώς είχε υπόψη του τήν νεότερη ιταλική έκδοση του έργου. 

Μια άλλη «'Ορυκτολογική πραγματεία» γραμμένη άπο τον Γεώργιο Γλα-

ράκη, για τήν οποία, διατυπωνόταν ή ευχή στον «Λόγιο Έρμη» του 1820, 

σ. 349, να δει το φώς της δημοσιότητας, παρέμεινε επίσης ανέκδοτη, πβ. 

Γ. Καράς, σ. 713. 

12. Μετάφραση άπο τα γαλλικά του Voyages d'Antenor en Grèce et en 
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Asie (α' έκδοση 1798). Τιμή των τριών τόμων 15 φιορίνια Αυστρίας ή 15 

γρόσια Τουρκίας. Πβ. Γ. Καράς, σ. 717. 

13. Τό 8τομο σύνταγμα θα κυκλοφορούσε μετά εξι μήνες. Τιμή κάθε 

τόμου 1 χρυσό ολλανδικό. Μετά τήν έκδοση του βιβλίου και τών γεωγρα

φικών πινάκων ή τιμή θα διπλασιαζόταν. Π β. Γ. Καράς, σ. 675-76. 

14. Είδηση για επικείμενη έκδοση του έργου στή Βιέννη άπό τον 

"Ανθιμο Γαζή αναδημοσιευμένη άπό το Journal de l'Empire. Τήν ίδια πλη

ροφορία δημοσίευσε το 1812 το Magasin Encyclopédique, βλ. G. Tolias, La 

médaille et la rouille. L'image de la Grèce moderne dans la presse littéraire 
parisienne (1794-1815), σ. 285, 354 και το 1813 ή Wiener Allgemeine 

Literaturzeitung, βλ. Μαρία Α. Στασινόπουλου, «Ειδήσεις για το ελληνικό 

βιβλίο στό γερμανόφωνο περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα», Μνήμων 12 

(1989), 135. Κατά τόν Α. Βρανούση πιθανόν πρόκειται για τή μετάφραση 

του έργου του Jean Pierre de Bougainville, Vues générales sur les antiquités 
grecques, τό πολυσέλιδο χειρόγραφο της οποίας βρέθηκε στα κατάλοιπα του 

Σακελλάριου, Έφημερίς 1797, Προλεγόμενα, τ. 5, 'Αθήνα, 'Ακαδημία 'Αθη

νών, ΚΕΜΝΕ, 1995, σ. 649. Πβ. ''Αννα Ταμπάκη (έπιμ.), Ρήγα Βελεστινλή 

άπαντα τα σωζόμενα, τ. Δ', Νέος Άνάχαρσις, 'Αθήνα, Βουλή τών Ελλή

νων, 2000, σ. 63. 

15. Σύμφωνα με τήν είδηση, αντλημένη άπό τόν Moniteur, ο συγγρα

φέας, «ό περιφημότερος Φυσικός της Ελλάδος», σκεπτόταν να τυπώσει το 

πόνημα του, έτοιμο προ πολλού, στή Βενετία. Π β. Γ. Καράς, σ. 676. Για το 

χρόνο γραφής τών «Στοιχείων Φυσικής» βλ. Γ. Καράς, Οι 'Επιστήμες στην 

Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα και έντυπα, δ.π., τ. Β', σ. 35 κέ. και Ρωξάνη Δ. 

'Αργυροπούλου, Ό Βενιαμίν Αέσβιος και ή ευρωπαϊκή σκέψη του δέκατου 

ογδόου αιώνα, 'Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 2003, σ. 68. 

16. Ή έκδοση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί ύστερα άπό δεκαετή φι

λολογική και ερμηνευτική επεξεργασία του κειμένου. Τιμή του Ολου συγ

γράμματος, πού είχε σταλεί στή Βιέννη για τύπωμα πριν άπό ενάμιση χρό

νο, 8 ολλανδικά φλωρία. Ό εκδότης είχε επιζητήσει ήδη άπό τό 1806 τήν 

προσωπική ανάμειξη του Άδ. Κοραή προκειμένου να τυπωθεί στό Παρίσι 

με δαπάνες του μητροπολίτη Ούγκροβλαχίας, άλλα τό αίτημα προκάλεσε 

τή δυσφορία του χιώτη σοφού, βλ. 'Αδαμάντιος Κοραής,'Αλληλογραφία, 

εκδ. ΟΜΕΔ, τ. Β', σ. 325 και Α. Camariano, σ. 483. Ή προκείμενη προ

σπάθεια έκδοσης τών πατερικών κειμένων στό Πατριαρχείο Κωνπόλεως 

απέτυχε επίσης. Για τις προαναφερόμενες και τις επόμενες εκδοτικές προ

σπάθειες, χωρίς όμως συσχέτιση με τις «Προκηρύξεις» συνδρομής βλ. Μα-
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ρία Μαντουβάλου, «Ό Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος και τα ανέκδοτα σχόλια 

του στον Γρηγόριο το Θεολόγο», Παρνασσός 13 (1971), 682-97 (= Κείμενα 

και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, άρ. 75). Π β. εδώ σημ. άρ. 78. 

17. Οι δύο «φιλογενεΐς» μεταφραστές της Histoire naturelle, έκδ. Ρ. 

Bernard 1804, ασχολούνταν μέ τη διόρθωση της μετάφρασης και θέλησαν 

να κοινοποιήσουν το γεγονός προς γνώση άλλων επίδοξων μεταφραστών. 

Πβ. Φ. Ήλιου Ι, 1816.6, Γ. Καράς, σ. 676. Κατά μεταγενέστερη μαρτυρία 

του Γεωργίου Αίνιάν (1838), οι μεταφραστές, δηλ. ό ίδιος και ό Κων. Γ. 

Σούτσος, είχαν συνθέσει ελληνική επιτομή της Φυσικής 'Ιστορίας σε 10 τό

μους «ετοιμον δια τύπωσιν». Το χειρόγραφο τής μετάφρασης, δπως συνέβη 

και μέ άλλες παραγγελμένες άπό τή «Φιλολογική Εφορία» του «Συστήμα

τος τών εν Κωνπόλει Έμπορων Γραικών», χάθηκε στα γεγονότα του 1821, 

βλ. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Βιβλιολογικά Α'», Μνήμων 8 (1980-

82), 365. 

18. Ή πληροφορία στή δήλωση παραίτησης τών Κύριλ. Αιβέριου, 

Στέφ. Κανέλου και Άθ. Βογορίδη, Βύρτζβουργ 15.4.1816, άπό το εγχείρη

μα μετάφρασης του Cours complet de Mathémathiques pures, για τήν 

οποίοι είχαν δημοσιεύσει προαγγελία στις 6 Ιανουαρίου 1816. Στην παραί

τηση οδηγήθηκαν αφότου πληροφορήθηκαν δτι καταγινόταν στή μετάφρα

ση του έργου και ό διδάσκαλος τών Μαθηματικών στή σχολή τής Χίου Ίω. 

Σελεπής (ή Τζελεπής). Κατά τή δήλωση τους, ό τελευταίος «εντός ολίγου 

ετοιμάζει αυτό και εις εκδοσιν». Π β. Α. Camariano, σ. 234, 487 , Γ. Καράς, 

σ. 116, 676 και του ίδιου, Οι Επιστήμες στην Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα 

και έντυπα, δ.π., τ. Α', 1992, σ. 145-46, 119 (δεν σώζονται τα χφφ.)· Βλ. 

εδώ σημ. άρ. 66. 

19. Σύμφωνα μέ τήν άναδημοσιευόμενη άπό τήν εφημερίδα Chronicles 

(Χρονικά) του Αονδίνου τής 25.10.1816 είδηση, ό Κων. Νικολόπουλος ετοί

μαζε τήν έκδοση τής Ίλιάδας μέ τά σχόλια του Ευστάθιου Θεσσαλονίκης 

κατ εντολή του Ινστιτούτου τής Γαλλίας. Π β. Φ. Ήλιου Ι, 1817.78. 

20-21. 'Από τά τρία συγγράμματα πού δηλωνόταν στην «'Αγγελία» δτι 

ό Π.Ήπήτης «ήτοίμασε δια τον τύπον», μόνο τό Περί Πανώλης φαίνεται 

δτι είδε τό φώς τής δημοσιότητας (=Αοιμολογία, Βιέννη 1816). Τιμή κάθε 

συγγράμματος 3 φιορίνια. Πβ. Φ. Ήλιου Ι, 1816.59. 

22. Χρηματοδότης τής έκδοσης ένας πλούσιος ομογενής τής Κωνπο-

λης, τό δνομα του οποίου «θέλει κοινολογηθή επί τής εκτυπώσεως του είρη-

μένου συγγράμματος». Σέ σχετική επιστολή του άπό 29.7/10.8.1816 προς 

τόν αδελφό του 'Αλέξανδρο Βασιλείου στή Βιέννη, καταχωρισμένη στον 
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«Λόγιο Έρμη» πριν από την «Είδηση», ό Μιχαήλ Βασιλείου, έμπορος στην 

Κωνπολη, τον βεβαιώνει δτι ή παράφραση «μετ ολίγους μήνας ελπίζω να 

λάβη τέλος», χωρίς δμως να κάνει λόγο, δπως συμβαίνει και με το κείμενο 

τής «Είδησης», για το πρόσωπο ή τα πρόσωπα τών μεταφραστών. Ή 

έκδοση εντασσόταν στο πλαίσιο του εκδοτικού προγράμματος του «Συστή

ματος τών εν Κωνπόλει Έμπορων Γραικών», του όποιου τήν «Προκήρυξη» 

δημοσίευσε και σχολίασε ό Τρ. Ε. Σκλαβενίτης, ο.π., σ. 358-365 (δεν μνη

μονεύεται εκεί ή παράφραση του Πλουτάρχου). Κατά τήν προαναφερόμενη 

μαρτυρία του Γ. Αίνιάν (βλ. σημ. 17), ή μετάφραση, τής όποιας τό χειρό

γραφο χάθηκε επίσης στα γεγονότα του 1821, είχε ανατεθεί με πρωτοβου

λία του Μιχ. Βασιλείου στους Πλάτωνα Φραγκιάδη, μητρ. Χίου, Σπ. Βαλέ

τα και Γ. Αίνιάν, στους όποιους ό Σοφ. Οικονόμος συναρίθμησε αργότερα 

και τον πατέρα του Κωνσταντίνο Οικονόμο τον εξ Οικονόμων, Τρ. Ε. 

Σκλαβενίτης, ο.π., σ. 365. 

23. Ή ύλη του βιβλίου ερανισμένη άπό λατινικά και γερμανικά συγ

γράμματα και ιδίως του βοτανολόγου και χημικού βαρόνου N.J. Jacquin. 

Ό αυστριακός επιστήμονας είχε εκδώσει ως τότε μεταξύ άλλων τό τετρά

τομο Collectanea ad botanicam, chemiam et historiam naturalem και τό 

Anleitung zur Pflanzenkenntniss (1785), πού γνώρισε αρκετές επανεκδόσεις, 

και πιθανόν οι εν λόγω πραγματείες να υπήρξαν οι κύριες πηγές του έλληνα 

συγγραφέα. Ό β' τόμος του υπό έκδοση βιβλίου περιείχε συνοπτική περι

γραφή πολλών φυτών τής Ελλάδας. Τιμή 5 αργυρά φιορίνια ή 15 γρόσια ή 

4 αργυρά ρούβλια. Πβ. Γ. Καράς, σ. 713. 

24. Ή μετάφραση του Voyage du jeune Anacharsis en Grèce ήταν επι

θυμία του εμπόρου τής 'Οδησσού Αλέξανδρου Κουμπάρη πού είχε αναλάβει 

και τή δαπάνη τής έκδοσης. «Τό έργον ήδη γίνεται και τό έλευσόμενον έτος 

έκδοθήσεται». Π β. θ . Παπακωνσταντίνου, σ. 128 (άρ. 213) και 129 (άρ. 

217) και εδώ τή σημ. άρ. 28. 

25. Ό Νεόφυτος Βάμβας δηλώνει δτι βρισκόταν «ήδη περί τα τέλη τής 

μεταφράσεως του... συγγράμματος» (Traité de Chimie élémentaire théo
rique et pratiqué) του δασκάλου του θενάρδου, τό οποίο είχε ήδη εισαγάγει 

στή διδασκαλία του μαθήματος τής Χημείας στή σχολή τής Χίου. Τιμή τών 

5 τόμων «άστίχωτων» 30 γρόσια. 'Ανώνυμος αρθρογράφος του «Αόγιου 

Ερμή» τό 1821 (τχ. 6/15 Μαρτίου) θά υποδείξει στον Ν. Βάμβα νά παραι

τηθεί άπό τή μετάφραση και νά μεταφράσει τό καλύτερο για διδακτική 

χρήση Manuel de Chimie του άγγλου Thomas Brande στή μετάφραση του 

L.A. Planche. Π β. θ . Παπακωνσταντίνου, σ. 128-29 (άρ. 216) και 148 (άρ. 
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263), Γ. Καράς, σ. 418, 707 και του ίδιου, Οι Επιστήμες στην Τουρκοκρα

τία. Χειρόγραφα και έντυπα, δ.π., τ. Β', σ. 32 (δεν σώζεται το χφ.)· 

26-27. Τα δύο βιβλία, των όποιων περιγράφονται ακροθιγώς τα περιε

χόμενα, ό Ν. Κεφάλας υποσχόταν να τα εκδώσει μετά την επιστροφή του 

άπό τό Αονδίνο, άλλα τελικά αναγκάστηκε να αναβάλει την έκδοση τους 

άπό έλλειψη χρόνου και χρημάτων. Π β. Φ. Ήλιου Ι, 1817.74. 

28. Ή πληροφορία σε ειδήσεις του Μανουήλ Βερνάρδου Κρητός άπό το 

Ιάσιο (5.10.1817). Ή μετάφραση πλουτισμένη με διάφορα σχόλια είχε επι

θεωρηθεί και διορθωθεί άπό τον πατέρα του μεταφραστή, μέγα ποστέλνικο 

στην Κωνπολη Δημήτριο Μάνο.Ό είδησεογράφος έκανε έκκληση στον 

'Αλέξανδρο Κουμπάρη να ζητήσει τή μετάφραση και να τή στείλει να τυ

πωθεί στο Ιάσιο ή τή Βιέννη, πβ. εδώ σημ. άρ. 24. Κατά τή μαρτυρία του 

Γ. Αίνιάν (βλ. παραπάνω σημ. 17) τό χειρόγραφο τής 4τομης μετάφρασης 

του abbè Barthélémy, με συνημμένα τα σχετικά με τό κείμενο τής Περιή

γησης χωρία τών αρχαίων συγγραφέων στό πρωτότυπο, συγκατελεγόταν 

μεταξύ αυτών πού χάθηκαν τό 1821, βλ. Τρ. Ε. Σκλαβενίτης, ο.π., σ. 365. 

Τελικά μια τρίτη μετάφραση, αυτή του Χρυσοβέργη Κουροπαλάτη, διαφη

μισμένη επίσης άπό τα προεπαναστατικά περιοδικά, ήταν ή μόνη πού εί

χε τήν τύχη να δει τό φώς τής δημοσιότητας τό 1819 στή Βιέννη σε 7 τό

μους (Γκίνης-Μέξας άρ. 1186). Πβ. ''Αννα Ταμπάκη, Νέος Άνάχαρσις, 

δ.π., σ. 87. 

29. Ό τίτλος κατά μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και του διά

μεσου (;) γαλλικού, δεν προκύπτει όμως ποιάν αντίστοιχη γαλλική διατύ

πωση απέδωσε ό μεταφραστής στα ελληνικά με τήν έκφραση «Καλά τής... 

ιστορίας». Πάντως στή δεκαετία 1810-1820 κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη 

αντίστοιχα βιβλία με τίτλους όπως Les Beautés de l'histoire, Beautés de 
l'histoire ancienne,... de l'histoire grecque,... de l'histoire romaine,... de 
l'histoire de Turquie, κτλ., με κύριους συγγραφείς τους Mme C. 

Depiéreux, J. Philibert και J.R. Durdent, τό πρώτο μάλιστα άπό αυτά (Πα

ρίσι 1810) ήταν μεταφρασμένο άπό τό αγγλικό του L.M. Stretch, The 

beauties of history; or Pictures of virtue and vice... disigned for the instruc

tion and entertainment of youth, Αονδίνο, εκδ. 8η 1789. Δεν αποκλείεται 

λοιπόν κάποια άπό τα παραπάνω να υπήρξαν ή βάση τής μετάφρασης του 

έλληνα σπουδαστή. Οι τρεις τόμοι, στους όποιους κατά τήν Αγγελία θα συ-

νεκδίδονταν και τα καλά τής Ρωμαϊκής και Τουρκικής ιστορίας, θα πω

λούνταν 6 φιορίνια Αύγούστης ή 18 γρόσια. Π β. Θ. Παπακωνσταντίνου, σ. 

130 (άρ. 220). 
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30-31. Οι πληροφορίες για τα δύο βιβλία σε είδηση των συγγραφέων, 

του γερμανού Μοννίχιου (ή Μυννίχιου) και του Θεσσαλού Έλαιώνος, σχε

τική με την κυκλοφορία της Συντόμου Γραμματικής της Γερμανικής 

γλώσσης Sia τους αρχαρίους, Βιέννη 1817. Το πρώτο, όπως βεβαίωναν, το 

είχαν «ετοιμον, και θέλομεν εκδώσει αν ή μικρά αυτή τύχη ύποδοχήν», θα 

προηγεΐτο δμως εκδοτικά το δεύτερο. Πβ. Φ. Ήλιου Ι, 1817.104, Θ. Παπα-

κωνσταντίνου, σ. 131 (άρ. 221). 

32. Ό συγγραφέας συνέθεσε το έργο στην Κωνπολη στη βάση ενός συ

στήματος απλής Μαθηματικής (κατά τή μέθοδο «επισήμων μαθηματικών 

του αιώνος μας») και Λογικής. Τιμή 1 βασιλ. φλωρί για τους συνδρομητές 

και 1,5 για τους αγοραστές. Βλ. Ρωξάνη 'Αργυροπούλου, «Παναγιώτης 

Φοιβαπόλλων και Φοιβαπόλλων ό εκ Σμύρνης», Ό Ερανιστής 6 (1968), 45, 

51-52, τής ίδιας, «Οι αδελφοί Παναγιώτης και Γεώργιος Ίωαννίδη», ο.π., 

τ. 13 (1976), 61. 

33. Στην «Προκήρυξη» αναγγελλόταν απλώς, χωρίς αναφορά στα 

εκδοτικά του, ή απασχόληση του συγγραφέα με τή συγγραφή του έργου και 

τονιζόταν ή ανάγκη εισαγωγής τής νεοελληνικής Μετρικής στα σχολεία 

«καθότι το γένος έχει χρείαν από Ποιητας τής γλώσσης μας και Οχι τόσον 

άπο τους παλαιούς». Ή Ποιητική θα δημοσιευόταν στο τέλος τής Με

τρικής. Βλ. Ρωξάνη 'Αργυροπούλου, «Παναγιώτης Φοιβαπόλλων», ο.π., σ. 

45, 50 και τής ίδιας, «Οι αδελφοί Παναγιώτης και Γεώργιος Ίωαννίδη», 

ο.π., σ. 61. 

34. Σύμφωνα με τήν «Είδηση», είχαν προηγηθεί οι εκδόσεις με τους 

βίους του Θεμιστοκλέους (1816) και του Μιλτιάδου (1818), ενώ βρισκόταν 

ήδη στα πιεστήρια ό πρώτος Περσικός πόλεμος (=Τρόπαιον Έλληνικόν, 

Βιέννη 1818). Πβ. Φ. Ήλιου 1,1818.14. 

35. Τίτλος του γαλλικού πρωτοτύπου: Vosgien ou Nouveau diction

naire... de Géographie moderne. Ή ελληνική έκδοση θα εμπλουτιζόταν με 

τήν προσθήκη τών παλαιών ονομάτων κ.ά. Π β. Γ. Καράς, σ. 717. 

36. Ή πληροφορία σε δημοσίευμα 'Έλληνα του ''Αμστερνταμ με τίτλο 

«Περί προφοράς τής σημερινής γλώσσης μας. Μερικαί παρατηρήσεις Γραι

κού τίνος τών ούκ εξ επαγγέλματος λογίων». Δεν αναφέρεται το όνομα του 

Καλαρά άλλα εικάζεται άπο τα συμφραζόμενα: νέος έλληνας σπουδαστής 

στην 'Ιταλία πού πριν από χρόνια θέλησε να συγγράψει Γραμματική τής 

απλής γλώσσας με βάση τή φωνητική ορθογραφία. «Δια καλήν τύχην του» 

ό συγγραφέας δεν βρήκε συνδρομητές να τήν εκδώσει. 'Όπως γράφει ό Κα-

λαρας στον Ίω. Βηλαρά το 1815, το κείμενο του είχε τίτλο «Δοκίμι γραμα-
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τικίς τις γλόσας μας», το είχε γράψει στην Πίζα και με τη συνδρομή των 

επιτρόπων της εκκλησίας του Λιβόρνου και τών εκεί προεξεχόντων ομο

γενών το έστειλε να τυπωθεί το 1804 στη Βενετία, άλλα ματαιώθηκε ή 

έκδοση του υστέρα άπό αντιδράσεις και αφόρητες πιέσεις να το αποκηρύξει. 

'Αργότερα, το 1817, απέτυχε και δεύτερη προσπάθεια να τυπωθεί στην 

Τεργέστη, βλ. 'Ιωάννου Οικονόμου Λαρισσαίου, Έπιστολαι διαφόρων 

(1759-1824)... 'Ανέκδοτοςχειρόγραφος κώδικας. Μεταγραφή και πρόλογος 

Γιάνη Α. 'Αντωνιάδη, Φιλολογική παρουσίαση Μ.Μ. Παπαϊωάννου, 'Αθήνα 

1964, σ. 216-17, 225-26, 320. 

37. Ή μετάφραση του Simon de Nantua (1818) θα περιελάμβανε και 

κεφάλαια ελληνικού ενδιαφέροντος με τή σύμφωνη γνώμη και τις συμ

βουλές του συγγραφέα, συναδέλφου του μεταφραστή στην Εταιρεία τής 

Άλληλοδιδασκαλίας του Παρισιού. Προβλεπόταν να κυκλοφορήσει πριν 

άπο τις 15.1.1819. Τιμή στο Παρίσι φράγκα 3,5 και στην Ελλάδα γρόσια 6. 

'Αναγκαστική επιστροφή του Ίώσ. Δούκα στην πατρίδα του Σάμο θα γίνει 

αίτια να αναβληθεί ή έκδοση (είχε μεταφραστεί το μισό περίπου έργο). Για 

αναπλήρωση δμως τής αναβολής επρόκειτο να προστεθεί στο τέλος του 

έργου ή μετάφραση του αφηγήματος του Benj. Franklin, Le bonhomme 

Richard. Βλ. Φ. Ήλιου I, 1818.78 και Βίκυ Πάτσιου, «L.-P. Jussieu, Simon 

de Nantua (1818). Ή περιπλάνηση του αγαθού εμπόρου και οι αφηγηματι

κές της προσαρμογές στα ελληνικά», Ό Ερανιστής 20 (1995), 66-71. Π β. 

Θ. Παπακωνσταντίνου, σ. 134 (αρ. 227). 

38.Ή μετάφραση, πού «εντός ολίγου τελειώνει», είχε γίνει Οχι από το 

πρωτότυπο αγγλικό του William Buchan, Domestic Médecine (13η έκδο

ση το 1792) άλλα άπο τό γαλλικό διάμεσο του J.D. Duplanil. Πβ. Φ. Ήλιου 

1,1818.74, Γ. Καράς, σ. 732. 

39. Στην έκδοση, πού θα συνοδευόταν με ερμηνευτικά σχόλια, θα συ-

νεκδιδόταν αντικριστά άπό τή μετάφραση και τό πρωτότυπο κείμενο τών 

τραγωδιών. Τιμή 23 γρόσια Τουρκίας ό κάθε τόμος άδετος και 28 δεμένος 

«ήμιγαλλικώς». Βλ. Φ. Ήλιου Π, άρ. 174 και Ι, σ. μθ' (φωτογραφία του 

φυλλαδίου τής «Προκήρυξης»), πβ. Θ. Παπακωνσταντίνου, σ. 136 (άρ. 

231). 

40-42. Οι προαγγελίες τών τριών μελλοντικών εκδόσεων στο τέλος τής 

«Προκήρυξης» του Σπ. Κονδού για τήν υπό έκδοση Καθολική Ιστορία του 

(είδε τό φώς μόνον ό α' τόμος, Παρίσι 1819). Ή «Συλλογή Πονημάτων» θα 

περιελάμβανε μεταφρασμένα έργα ή τμήματα έργων γάλλων και ιταλών 

συγγραφέων. Π β. Γ. Καράς, σ. 653. 
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43. Στην «Προειδοποίηση» προαναγγελλόταν από τον «Αόγιο Έρμη» 

ή μετάφραση του Λεξικού από τον Μ. Δίδυμο, ή οποία «ήδη ευρίσκεται περί 

το τέλος του πρώτου τόμου». Επρόκειτο προφανώς για το Dictionnaire 

pour servir à Γ intelligence des auteurs classiques grecs et latins, compre

nant la géographie, la fable, l'histoire et les antiquités, Παρίσι 1805. Στην 

«Προκήρυξη», πού υπέγραφε ό μεταφραστής, δηλωνόταν δτι ήταν έτοιμος 

ό α τόμος για το τυπογραφείο. Τιμή κάθε τόμου με ήμιγαλλικό δέσιμο 8 

φράγκα (γρόσια 10), με λαμπρότερο δέσιμο 1174 γρ. 

44. Ή Γραμματική, θεωρητική και πρακτική, είχε συνταχθεί «κατά 

τήν όδηγίαν και νέαν μέθοδον τών καλλίστων Γραμματικών της σοφής 

Ευρώπης». Τιμή για τους συνδρομητές της Βιέννης 8 φιορίνια χάρτινα, για 

τις άλλες πόλεις 2,5 φιορίνια ασημένια και για τις πόλεις της Ελλάδας 7,5 

γρόσια. Πβ. Φ. Ήλιου Π, άρ. 173. 

45-47. Τα κείμενα του Ηρόδοτου και Ξενοφώντα είχαν ήδη μεταφρα

στεί και σχολιαστεί με βάση νεότερη γαλλική έκδοση, ενώ συνεχιζόταν ή 

μετάφραση τών 'Απάντων του Λουκιανού. Ή κοινοποίηση γινόταν προς 

γνώση άλλων επίδοξων μεταφραστών. 

48. 'Από τή μετάφραση, βασισμένη στην έκδοση του Παυσανία άπό 

τον Στέφανο Clavier και εμπλουτισμένη με προσθήκες, θα τυπώνονταν 

πρώτα τα 'Αττικά (256 σ.). Τιμή 2 φιορίνια Αύγούστης ή 6 γρόσια. Ή ανά

γκη επαύξησης τών σχολίων από άλλες εκδόσεις επέβαλε τή μετάβαση του 

μεταφραστή στο Παρίσι, δπου και θα εκδιδόταν το βιβλίο χάρις στην οικο

νομική ενίσχυση ομογενών τής Τεργέστης και προπάντων τών αδελφών 

Κάρζια τής Βιέννης. Οι προκαταβάλλοντες τήν τιμή (3 φιορίνια Αύγ.) θα 

λάβαιναν χρυσόδετο αντίτυπο, οι άλλοι με δέσιμο ήμιγαλλικό. Τό 1819 ή 

έκδοση τής μετάφρασης δεν είχε ολοκληρωθεί παρά τήν προεγγραφή ικανού 

αριθμού συνδρομητών άπό διάφορες πόλεις, εξαιτίας τής υπονόμευσης της, 

κατά τον εκδότη, από τον Κων. Νικολόπουλο (Σαλαμίνιο) πού τού στέρησε 

συνδρομές. Στο μεταξύ διάστημα πλουτίστηκαν τα σχόλια με τή βοήθεια 

τών γάλλων ελληνιστών J.Β. Gail και C.B. Hase. Βλ. Φ. Ήλιου Π, άρ. 164 

και 184, πβ. Ρωξάνη Αργυροπούλου, «Οι αδελφοί Παναγιώτης και Γεώρ

γιος Ίωαννίδη», ο.π., σ. 62-64. 

49. Τή μετάφραση τού Χρονικού ό Φοιβαπόλλων είχε επιχειρήσει στην 

Τεργέστη με τή συνεργασία άγγλου ελληνομαθή λογίου πού στην «Προκή

ρυξη» τού 1819 υπογράφεται ως «Θεμιστοκλής» (σ' αυτήν ό Φοιβαπόλλων 

υπογράφεται με τό πραγματικό του Ονομα ). Πρώτη έκδοση τού έργου άπό 

τον Fr. Alter, Βιέννη 1796. Τιμή κάθε τόμου τής τωρινής έκδοσης (240 σ. + 
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είκ. και ήμιγαλλικό δέσιμο) 8 φράγκα για το 1819. Το 1818 είχε οριστεί σε 

1 φιορίνι Αύγούστης και 20 κρ. ή 4 γρόσια. Πβ. Ρωξάνη 'Αργυροπούλου, 

«Οι αδελφοί Παναγιώτης και Γεώργιος Ίωαννίδη», ο.π., σ. 62-64. 

50. Ή πληροφορία από δημοσιευόμενο σε μετάφραση απόσπασμα γαλ

λικού γράμματος του Άδ. Κοραή. Πρόκειται για το γράμμα της 3.2.1818 

στον πολύ Φρειδερίκο Αύγουστο Wolf (βλ. 'Αλληλογραφία, εκδ. ΟΜΕΔ, τ. 

Δ', άρ. 769), πρωτοδημοσιευμένο στον Γ' τόμο των Literarische Analekten, 

Βερολίνο 1818, σ. 300-303, του γερμανού φιλολόγου, άπ' δπου προφανώς με

ταφράστηκε στον Φιλολογικό Τηλέγραφο. Το βιβλίο του Fénelon είχε στείλει 

το 1815 στην 16ετή τότε Ευανθία στίς Κυδωνιές για μετάφραση ό ϊδιος ό Κο

ραής, τήν όποια, περατωμένη ήδη, πρότεινε τό 1817 στον Θεόφιλο Καίρη να 

τήν αναθεωρήσει και να τήν στείλει για τύπωμα στή Βιέννη, βλ. 'Αλληλογρα

φία, δ.π., τ. Γ', σ. 373-374 καί τ. Δ', σ. 58. Π β. Αλληλογραφία Θεοφίλου 

Καίρη, εκδ. Δ.Ι. Πολέμη, Μέρος τρίτον, τ. Α', "Ανδρος 1998, σ. 38 καί 81. 

51. Ό μεταφραστής του Gil Blas de Santillane (δπως παγιώθηκε ό 

τίτλος στίς επανειλημμένες επανεκδόσεις τού αφηγήματος μετά τό 1794) 

δηλώνει δτι θα τυπώσει τή μετάφραση μόλις τήν ολοκληρώσει. Τού έργου 

εκδόθηκαν αργότερα δύο ελληνικές μεταφράσεις: τό 1836 στο Βουκουρέστι 

άπό τον Μανουήλ Σεργιάδη (Γκίνης-Μέξας άρ. 2669, 2822) καί τό 1862 

στην 'Αθήνα άπό τον Κων. Χειμώνιο (Γκίνης-Μέξας άρ. 5300). 

52. Κατά τήν πληροφορία, ό διδάσκαλος 'Αγάπιος είχε έτοιμα να τυ

πώσει, επιστρέφοντας στην πατρίδα του Πάργα άπό τή Φωξάνη της Μολ

δαβίας, δύο βιβλία, μία τρίτομη Γραμματική καί μία Σύνοψη δλης της μα

θηματικής επιστήμης. Ή Γραμματική εκδόθηκε τό 1827 στή Βενετία σε 2 

τόμους (Γκίνης-Μέξας άρ. 1649-1650). Τήν ίδια χρονιά ό συγγραφέας τύ

πωσε καί μιαν 'Αριθμητική (Γκίνης-Μέξας άρ. 1711), πιθανώς τό πρώτο 

μέρος της Συνόψεως. 

53. Σύμφωνα με τήν «Είδηση» τού 1818, τό τύπωμα του μεταφρασμέ

νου άπό τα γερμανικά χρονολογικού πίνακα θα άρχιζε μετά τό τέλος τής 

έκδοσης τής παράφρασης τής Ίλιάδας (τ. 13ος, 1819). Ή κοινολόγηση στό

χευε στην ενημέρωση άλλων επίδοξων μεταφραστών τού έργου. Στην 

«Είδηση» τού 1820 περιέχονταν νέα στοιχεία, δπως δτι ή μετάφραση έγινε 

με παρακίνηση τού Νεόφυτου Δούκα, πρώτου μεταφραστή καί εκδότη τού 

πίνακα (βλ. Φ. Ήλιου Ι, 1805.43), δτι στηρίχθηκε στην πληρέστερη β' 

έκδοση τού πρωτοτύπου (1818) με προσθήκη σε μετάφραση άπό τα γερμα

νικά τού βιβλίου τού Θ. Ε. Χόλερ «περί Γενικής 'Ιστορίας» καί δτι ή τιμή 

ορίστηκε σε 3 αργυρά φιορίνια ή 10 γρόσια. 
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54. Το λατινικό πρωτότυπο, κατά την «Είδηση», είχε μεταφραστεί 

γερμανικά και εκδοθεί στη Φραγκφούρτη το 1771. Πράγματι, ή Descriptio 

Moldaviae (1716) μεταφράστηκε άπο τον J.L. Redslob και εκδόθηκε τότε 

στη Φραγκφούρτη (και στη Λιψία) με τίτλο Historisch=geographisch=und 

politische Beschreibung der Moldau, βλ. I. Bianu - Ν. Hodos, Bibliografìa 
Romanésca veche 1508-1830, Βουκουρέστι 1910, φωτομηχανική ανατύ

πωση 1968, τ. 2, σ. 196, άρ. 375. Ή ελληνική μετάφραση, προφανώς άπο 

το γερμανικό διάμεσο, συμπληρωμένη με χρονολογικούς πίνακες και κείμε

να ερανισμένα από ευρωπαϊκά γεωγραφικά εγχειρίδια, θα εκδιδόταν στή 

Λιψία. Τιμή 2,5 τάληρα σαξονικά ή 4 φιορίνια αργυρά ή 2,5 ρούβλια ή 12,5 

γρόσια. Οι προκαταβάλλοντες τό αντίτιμο 20 βιβλίων θα αποκτούσαν ενα 

δωρεάν. 

55. Στή μετάφραση της Χημείας, εκδ. 1818 (Précis des leçons de 
Chimie, Στρασβούργο), ή όποια κατά δήλωση τών δύο μεταφραστών πλη

σίαζε στο τέλος της, επρόκειτο να προστεθούν οι σημειώσεις της πρόσφα

της γερμανικής έκδοσης τού έργου άπο τον J.B. Trommsdorff, καθώς και 

δικές τους. Πβ. Θ. Παπακωνσταντίνου, σ. 137 (άρ. 234), Γ. Καράς, σ. 418, 

674, 707. 

56. Τό «περίφημον» σύγγραμμα τού μοραβού παιδαγωγού, εύκολύνον 

τή μάθηση τής γλώσσας μέσω εικόνων, θα έβλεπε κατά τον μεταφραστή 

τώρα για πρώτη φορά τό φως στα ελληνικά με τίτλο «Ίω. Άμω. Κομένιος 

δεκάγλωσσος», Οσες δηλ. και οι γλώσσες στις όποιες είχε μεταφραστεί. Τό 

έργο Ομως είχε κυκλοφορήσει ελληνικά πριν άπο δεκατέσσερα χρόνια με 

τίτλο Όνομαστικον Περί του παντός, Πέστη 1806, κατά μετάφραση άπο τα 

λατινικά τού ίεροδ. "Ανθιμου Παπά, βλ. Φ. Ήλιου Ι, 1806.62. Τιμή τής 

προαναγγελλόμενης έκδοσης 5 φιορίνια χάρτινα ή 7 γρόσια ή 2 φιορίνια 

Αύγούστης. Πβ. Θ. Παπακωνσταντίνου, σ. 137 (άρ. 235), Γ. Καράς, σ. 675. 

57. Τό βιβλίο είχε έκταση 40 κολλών «λεώνε» και ή τιμή ορίστηκε σε 

12 γρόσια με δέσιμο «προστυχόν» και 1 φλωρί με τέλειο γαλλικό. Βλ. Α. 

Camariano, σ. 538-39, πβ. Θ. Παπακωνσταντίνου, σ. 137-38 (άρ. 237). Τα 

Στοιχεία Ήθικης εκδόθηκαν τό 1994 με εισαγωγή, σχόλια και κριτικό υπό

μνημα άπό τή Ρωξάνη 'Αργυροπούλου, εκδ. ΚΝΕ/ΕΙΕ. 

58. Ό με άρχικώνυμα υπογραφόμενος μεταφραστής δηλώνει ότι βρι

σκόταν προς τό τέλος τής μετάφρασης ελπίζοντας να τήν ολοκληρώσει 

«εντός ολίγου)) και ότι θα τήν τύπωνε στή Βιέννη. Περισσότερα σκόπευε να 

γνωστοποιήσει σε νέα του «είδηση». Κοινολόγησε τήν ασχολία του με τό 

έργο τού γερμανού ιστορικού προς γνώση άλλων επίδοξων μεταφραστών. 
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Βλ. Α. Camariano, σ. 241, πβ. Θ. Παπακωνσταντίνου, σ. 139-140 (άρ. 

240). Είναι γνωστή μια μεταγενέστερη έκδοση του έργου του Bredow στα 

ελληνικά άπό τον Ιωάννη Σκαρλάτο με τίτλο Συνοπτική γενική ιστορία, 

Βουκουρέστι 1828 (Γκίνης-Μέξας άρ. 1796). 

59. Τό έργο του γάλλου μαθηματικού και παιδαγωγού, όπως αναφερό

ταν και στον πρωτότυπο τίτλο του, περιελάμβανε δύο μέρη, ενα γενικό για 

τη μέθοδο διδασκαλίας και ενα ειδικό για τη διδασκαλία των μαθηματικών 

(Essais sur renseignement en général et sur celui des mathématiques en 
particulier, β' εκδ. Παρίσι 1816). Ή μετάφραση θα τυπωνόταν στο Παρίσι 

και ή έκδοση θα είχε έκταση 420 περίπου σελίδων. Τιμή με ήμιγαλλικό δέ

σιμο 10 φράγκα ή 12 γρόσια. Π β. Θ. Παπακωνσταντίνου, σ. 140 (άρ. 241). 

60. Για τή μετάφραση του έργου, πού ό πρωτότυπος τίτλος του ήταν 

Alexander der Eroberer, «συνέχεια —κατά τόν συγγραφέα— της εν τή πε-

ριηγήσει του Άναχάρσιδος ιστορίας της παλαιάς Ελλάδος», ό ανώνυμος 

εκδότης χρησιμοποίησε τήν έκδοση του Βερολίνου 1797, δηλαδή τήν 

πρώτη. Τιμή του τόμου άπό 12 εως 18 γρόσια, 2,5 εως 3,80 ρούβλια και 3,5 

εως 5V4 αργυρά φιορίνια ανάλογα με τό δέσιμο. 

61. Στή σύντομη «Είδηση» ό Θ. Άχιλλέως αναφέρεται ως συγγραφέας 

της Νέας Κίρκης, ενός «γλαφυρού» και «αλληγορικού» ποιήματος συνθεμέ

νου ελληνικά και ιταλικά «κατά τό άνακρεοντικόν ύφος», τό τύπωμα τού 

όποιου προγραμματιζόταν για τα μέσα Δεκεμβρίου 1819 στην Πάντοβα. 

62. Ό πρώτος τόμος της μετάφρασης τού «"Εχε με στή μνήμη. Συλ

λογή εκλεκτών χωρίων» άπό έργα, σύμφωνα με τόν τίτλο τού πρωτοτύπου, 

ελλήνων, ρωμαίων, ιταλών, ισπανών, πορτογάλων, άγγλων και γερμανών 

συγγραφέων, βρισκόταν «υπό τα πιεστήρια». Ή «Είδηση» απευθυνόταν 

στους τυχόν επίδοξους μεταφραστές. 

63. «Τήν βίβλον ταύτην... μετ ού πολύ θέλω δώσειν εις φώς», βεβαίω

νε ό συγγραφέας. Τιμή της «Γεωγραφικής Εκθέσεως» δεν προσδιορίστηκε 

επειδή δεν ήταν ακόμη γνωστή ή δαπάνη τής έκδοσης. Σώζεται τό χειρό

γραφο τού έργου, βλ. Κων. Σάθας, ο.π., σ. 713 και Φ. Ήλιου Ι, 1818.17, πβ. 

Θ. Παπακωνσταντίνου, σ. 144 (άρ. 250), Γ. Καράς, σ. 717. Στό τέλος τής 

«Προκήρυξης» ό Δίον. Πύρρος δηλώνει ότι τύπωνε στην Κωνπολη μια δί

τομη πρακτική Ιατρική και χειρουργία. Τό βιβλίο εκδόθηκε τελικά τό 1831 

στό Ναύπλιο με τίτλο Έγκόλπιον των Ιατρών ήτοι Πρακτική Ιατρική 

(Γκίνης-Μέξαςάρ.2047). 

64. Τήν πρωτοβουλία για τήν έκδοση τών χρυσοστομικών συγγραμ

μάτων πήραν ό μητρ. Μολδαβίας Βενιαμίν μαζί με άλλους μητροπολίτες, 
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αξιωματούχους Φαναριώτες και έμπορους της Μολδαβίας. Ή έκδοση θα 

γινόταν υστέρα άπό κριτική επεξεργασία του κειμένου, θα τυπωνόταν με 

ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία άπό το Παρίσι και θα αντικαθιστούσε τις 

δυσμεταχείριστες και δυσπρόσιτες γραικολατίνες εκδόσεις του 17ου και 

18ου αιώνα. Ή εκτύπωση θα διαρκούσε περί τα δύο χρόνια και οι 30 περί

που τόμοι θα κόστιζαν 200 γρόσια. Π β. Θ. Παπακωνσταντίνου, σ. 80 (άρ. 

99). 'Ύστερα άπό γράμματα τών πατριαρχών Κωνπόλεως και 'Ιεροσολύ

μων στον ηγεμόνα της Μολδαβίας Μιχαήλ Γρ. Σούτσο ματαιώθηκε ή έκδο

ση «δια να μή προξενηθή ζημία εις τήν προεπιχειρισθεΐσαν έν Κωνσταντι-

νουπόλει», βλ. επόμενο αριθμό. 

65.Ή μετατύπωση τών σωζόμενων του Ιωάννου Χρυσοστόμου, αίτη

μα της Εκκλησίας, θα πραγματοποιούνταν με τήν επιστασία ενός «ειδήμο

νος και ζηλωτού» κωνσταντινουπολίτη ομογενή, ο οποϊος υποσχέθηκε να 

μετατυπώσει άπο τις παλαιότερες γραικολατίνες εκδόσεις, βάζοντας το σε 

τάξη, μόνο το ελληνικό κείμενο με καθαρούς τυπογραφικούς χαρακτήρες. 

Τιμή τών 25 τόμων με δέσιμο ήμιγαλλικό 250 γρόσια. Ό επιστάτης της 

έκδοσης προσδιόριζε με λεπτομέρειες τον τρόπο χρηματοδότησης του 

έργου. Πβ. Φ. Ήλιου Π, άρ. 189, Θ. Παπακωνσταντίνου, σ. 80 (άρ. 100), 

169 (άρ. 312). Και ενώ είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται μεγάλα ποσά δα

νείων και συνδρομών κυρίως άπό εκκλησιαστικούς κύκλους, στον «Λόγιο 

Έρμη» θα δημοσιευτεί επιστολή του Άδ. Κοραή (6.10.1820) με τήν όποια 

διατύπωνε τις επιφυλάξεις του για τή δαπάνη τόσων χρημάτων σε εκδόσεις 

πού δεν άνηκαν στις άμεσες προτεραιότητες της παιδείας στην παρούσα κα

τάσταση του γένους. Βλ. Α. Camariano, σ. 483, πβ. Γ. Καράς, σ. 692. Τήν 

ί'δια χρονιά κυκλοφορούσε μια νέα «Προκήρυξις» για έκδοση κριτική τών 

σωζόμενων του Χρυσοστόμου στή Λιψία (31.3.1820) άπό «φιλέλληνες» 

εκδότες, πού αναδημοσιευόταν στον «Λόγιο Έρμη» τον Φεβρουάριο 1821, 

σ. 131-34. Πβ. Θ. Παπακωνσταντίνου, σ. 146 (άρ. 258). 

66-67. Έχοντας ήδη μεταφράσει το κείμενο άπό τήν α' έκδοση του 

έργου κατά τήν περίοδο της διδασκαλικής του θητείας στις Σέρρες, ό Μη-

νωίδης Μηνάς ασχολήθηκε ξανά με τή μετάφραση του στό Παρίσι με βάση 

τή βελτιωμένη β' έκδοση (1819) με σκοπό να τή δημοσιεύσει, αφότου μάλι

στα έμαθε δτι τή μετάφραση του ίδιου έργου, προαναγγελμένη στον ((Λόγιο 

Έρμη» (βλ. σημ. άρ. 18), τήν είχε παραμελήσει ό συντάκτης της. Τιμή 20 

φράγκα ή 26 γρόσια. Πρό καιρού είχε επίσης μεταφράσει και το Λογαρι

θμικό του Callet (Tables portatives de logarithmes), τό τύπωμα του όποιου 

θα εξαρτιόταν άπό τήν «φιλοτιμία» πού θα έδειχναν οι συνδρομητές για τήν 
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έκδοση των Μαθηματικών του Francoeur. Π β. Θ. Παπακωνσταντίνου, σ. 

143 (άρ. 247), Γ. Καράς, σ. 689 και του ίδιου, Οι 'Επιστήμες στην Τουρκο

κρατία. Χειρόγραφα και έντυπα, δ.π., τ. Α', σ. 119, 146 (δεν σώζονται τα 

Χ??·)· 

68. Οι 12 τόμοι της «Κοινής εγκυκλοπαίδειας», με υπεύθυνους έκδο

σης τον Δανιήλ Φιλιππίδη και δύο συνεργάτες του, θα περιελάμβαναν δλους 

τους κύκλους τών μαθήσεων: ζωολογία, οικονομικά, γεωγραφία, μαθημα

τικά, ιστορία, ιατρική ανατομία και φυσιολογία, φυσική, κοσμολογία κ.ά. 

με τήν κατάλληλη εικονογράφηση. Διάρκεια έκδοσης του έργου πέντε χρό

νια.'Έκταση κάθε τόμου 500 εως 600 σελίδες και τιμή τών 12 τόμων 8 χρυ

σοί 'Ολλανδίας ή βασιλικοί Γερμανίας. Βλ. Αικατερίνη Κουμαριανού, Δα

νιήλ Φιλιππίδης - Barbie du Bocage -"Ανθιμος Γαζης, 'Αλληλογραφία 

(1794-1819), Αθήνα 1966, σ. 283, Α. Camariano, σ. 629. Πβ. θ . Παπα-

κωνσταντίνου, σ. 59-60 (άρ. 66), Γ. Καράς, σ. 735. 

69-70. Ή πληροφορία σε ανταπόκριση του Μανουήλ Βερνάρδου άπό το 

'Ιάσιο, 7.3.1820, σχετικά με τήν ανάληψη τών διδασκαλικών καθηκόντων 

του Γεώργιου Κλεόβουλου στην ηγεμονική σχολή του 'Ιασίου και τήν εφαρ

μογή της αλληλοδιδακτικής του μεθόδου. Τα δύο βιβλία βρίσκονταν υπό 

έκδοση στην εκεί Ελληνική Τυπογραφία. Π β. θ . Παπακωνσταντίνου, σ. 

114 (άρ. 191). 

71. Τή μετάφραση του έργου, κατά τήν «Είδηση», είχε εκπονήσει άπο 

τα γερμανικά «φιλόπονος τις Γραικός» και επρόκειτο να τήν εκδώσει στή 

Αιψία. Ή Προκήρυξη της συνδρομής θα QÎXOXOOQOUOZ «μετ ολίγον)). Ή 

γερμανική μετάφραση του Incrementa atque décrémenta aulae othoma-

nicae (1714-1716) δημοσιεύτηκε, βασισμένη σε προηγούμενη αγγλική, στο 

'Αμβούργο το 1745 με τίτλο Geschichte des Osmanischen Reichs, βλ. τή 

Ρουμανική Βιβλιογραφία τών Bianu-Hodos, ο.π., τ. 1, σ. 84, άρ. 238. Ό σ ο ν 

άφορα τόν έλληνα μεταφραστή ή υπόθεση δτι ίσως πρόκειται για τόν Άναστ. 

Μ. Γειτζά βασίζεται στο γεγονός δτι υπήρξε ενα χρόνο πριν συνεκδότης 

με τόν -ηγούμενο της μονής Τριών 'Ιεραρχών Σεραφείμ Καρακαληνό της 

'Ακολουθίας της όσίας μητρός ημών Παρασκευής της Έπιβατηνης, 'Ιάσιο 

1817, δπου παρατίθεται μεγάλο απόσπασμα στα ελληνικά άπο τήν «'Ιστο

ρία του 'Οθωμανικού βασιλείου» του Cantemir «κατά τήν γερμανικήν με-

τάφρασιν», Bianu-Hodos, ο.π., τ. 3, άρ. 964, σ. 208 και Φ. Ήλιου Ι, 1817.3 

(χωρίς αναφορά στό παράθεμα). Ό Γειτζάς, ό οποίος στον τίτλο της Άκο-

λουθίας αναγράφεται με τα αρχικά A.M.Γ., κράτησε τήν ανωνυμία του και 

σε μιαν άλλη μετάφραση του άπο τα γερμανικά, έκδεδομένη στό 'Ιάσιο επί-
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σης το 1817, στο Διδασκαλία εντελής συστηματική άπάσης της Εμπορικής 

επιστήμης. Για την ταύτιση του μεταφραστή της Διδασκαλίας βλ. Τριαντ. 

Ε. Σκλαβενίτης, Τα Εμπορικά εγχειρίδια της Βενετοκρατίας και της Τουρ

κοκρατίας και η Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια του Νικολάου Παπαδοπούλου, 

Αθήνα, ΕΜΝΕ, 1990, σ. 46, πβ. Φ. Ήλιου Ι, 1817.33. 

72. Ή «Είδησις» για τή μετάφραση του ΰίτομου έργου του W.T. Krug, 

Λιψία 1820, δημοσιεύτηκε προς γνώση άλλων επίδοξων μεταφραστών, 

άλλα συνάντησε τήν αντίδραση αρθρογράφου του «Λόγιου Ερμή» πού με

ταξύ άλλων υπενθύμισε στον ανώνυμο σπουδαστή οτι το υπό μετάφραση 

«Εγχειρίδιο Φιλοσοφίας» (δηλ. το Handbuch der Philosophie und der 

philosophischen Literatur) του Krug δεν ήταν κάτι νέο για τους 'Έλληνες, 

αφού αποτελούσε περίληψη του μεγάλου συγγράμματος του (δηλ. του 

Fundamentalphilosophie oder urwissenchaftliche Grundlehre) μεταφρα

σμένου σχεδόν στο Αίνταχμα Φιλοσοφίας (1818) του Κων. Κούμα, εννοώ

ντας τήν περιεχόμενη στον α' τόμο του ((Κρηπίδα Φιλοσοφίας», βλ. Φ. 

Ήλιου 1,1818.89. 

73. Ερανισμένο το βιβλίο εδώ και πολλά χρόνια άπό τον συγγραφέα 

του, αετοιμον άχρι τούδε ον, υπάγεται μετ ολίγον εις τα εν Ίασίω τής Μολ

δαβίας πιεστήρια». Π β. Θ. Παπακωνσταντίνου, σ. 145 (άρ. 252), Γ. Καράς, 

σ. 677. 

74. Ή όκτάτομη «Χρυσή 'Ιστορία» συνίστατο άπό συναρμοσμένα 

απανθίσματα Ελλήνων κυρίως ιστορικών συγγραφέων, παλαιών και νεότε

ρων, σε νεοελληνική απόδοση, έργο στο οποίο ο συγγραφέας αφιέρωσε δε

κατέσσερα χρόνια. Τελειωμένο ήδη επρόκειτο να τυπωθεί στην Ελληνική 

Τυπογραφία Ιασίου. Τιμή συνολικά τών τόμων 80 γρόσια Τουρκίας. Βλ. Α. 

Camariano, σ. 238. 

75. Σπουδαστής τής χειρουργίας άπό τήν Κωνπολη ό συγγραφέας συ-

νεράνισε και μετέφρασε άπό διάφορα γερμανικά συγγράμματα ωραίες 

ηθικές διηγήσεις για τή νεολαία ζητώντας οικονομική συνδρομή για τήν 

έκδοση του βιβλίου. 

76-77. Ό Δημ. Μπεκέλας, πού ετοίμαζε το έργο του για έκδοση, 

σπούδαζε ιατρική στην 'Ακαδημία επιστημών και φιλοσοφίας τής Πέστης. 

Το βιβλίο του Γοργίδα Άδαμάντη είχε γραφεί για χρήση τών σχολείων. 

78. Ή έκδοση αποφασίστηκε στους κόλπους μιας εταιρείας αφιλοκά-

λων και φιλογενών» ανδρών στο Ιάσιο τής Μολδαβίας. Υπεύθυνος της ορί

στηκε ό διδάσκαλος Κων. Βαρδαλάχος, πού είχε αφιερώσει πάνω άπό δέκα 

χρόνια στή μελέτη και κριτική επεξεργασία τών πεζών και ποιημάτων του 
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Γρηγορίου του Θεολόγου. Τα σχόλια του στα πατερικά κείμενα είχαν επι

θεωρηθεί και εγκριθεί από την αγία του Χρίστου Μεγάλη Εκκλησία. Ώς 

προς τα έργα του Μ. Βασιλείου υπήρχε ανάλογη φροντίδα για την κριτική 

αποκατάσταση του κειμένου τους. Στην ((Προκήρυξη» δεν καθοριζόταν ό 

αριθμός των τόμων. Ή έναρξη τής εκτύπωσης θα γινόταν αμετ ολίγον)) 

στην Ελληνική Τυπογραφία του Ιασίου με τα έργα του Γρηγορίου του Θε

ολόγου. Τιμή συνολικά τής έκδοσης 200 γρόσια Τουρκίας. Βλ. Α. Cama-

riano, σ. 483-84, πβ. Θ. Παπακωνσταντίνου, σ. 146 (άρ. 259). Περιγραφή 

του χειρογράφου του Βαρδαλάχου άποκείμενου στο Αρχείο του ((Φιλολογι

κού Συλλόγου Παρνασσός», δείγματα του περιεχομένου του καθώς και τα 

έγγραφα των διαπραγματεύσεων του εκδότη με τα μέλη τής εταιρείας του 

Ιασίου βλ. στή μελέτη τής Μαρίας Μαντουβάλου, δ.π. (βλ. σημ. άρ. 16). 

79. Το σύγγραμμα του σχολάρχη του Μπρασόβ βασιζόταν κυρίως στή 

((Γεωγραφία άπάσης τής οικουμένης», Λιψία 1817, δηλ. τήν Kleine Geo

graphie, oder Abriss der mathematischen, physischen und besonders poli

tischen Erdkunde... für Gymnasien und Schulen^ του γερμανού πανεπι

στημιακού Chr. G. Stein, δσο και σε άλλες ελληνικές και ξένες γεωγραφίες 

και είχε συνταχθεί κατ έρωταπόκριση. Συνοδευόταν άπό 5 χάρτες «1V2 

ποδός τό μέγεθος». Κάθε τόμος συνίστατο άπό 25 περίπου κόλλες και ή 

τιμή συνολικά τών τριών ορίστηκε σε 2 βασιλικά φλωρία. Ή εκτύπωση θα 

άρχιζε στις αρχές Μαίου 1821. Π β. Θ. Παπακωνσταντίνου, σ. 147-48 (άρ. 

262), Γ. Καράς, σ. 717. 
EMM. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 
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