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Γραμματεία των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 
πληροφορημένη οτι «τα χειρόγραφα» της Κιβωτού «μένουν έκτοτε», από 
το 1821, «σεσωρευμένα άνωφελώς εις κιβώτια», θέλησε «να διαπραγμα-
τευθή με τους εν Κωνσταντινουπόλει ήδη τα ανέκδοτα τετράδια κεκτημέ
νους, την άγοράν αυτών, επί τω σκοπώ να τα έκδώση ως ύλην άκατέργα-
στον», συνάντησε την άρνηση τών νέων κατόχων: ((ή διαπραγμάτευσις 
αυτή έμεινε χωρίς αποτέλεσμα, διότι άπηντήθη εκ Κωνσταντινουπόλεως 
οτι φυλάττεται ή υλη αύτη δια να τυπωθή εκεί οπού καί συνετάχθη)).12 

CH συνέχεια θεωρείται πώς εΐναι γνωστή: τα χειρόγραφα αγοράστηκαν 
άπο ιδιώτη, μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο καί κατέληξαν στην 'Εθνική 
Βιβλιοθήκη. Δεν ε'όταν, όπως φαίνεται, ολα τα χειρόγραφα άλλα, πάντως, 
όλες αυτές οι κινήσεις είχαν ως αφετηρία, τήν πρόθεση να ολοκληρωθεί το 
εκδοτικό έγ/είρημα πού ξεκίνησε, το 1819, άπο τήν πατριαρχική τυπο
γραφία. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΛΙΟΥ 

ΑΝΔΡ. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Α Ο Σ Β Ρ Ε Τ Ο Σ - Ι Ω Σ Η Φ ΔΕ ΚΙΓΑΛΛΑΣ 

ΔΥΟ Π Α Ρ Α Α Α Η Α Ε Σ Β Ι Β Α Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Ε Σ 

ΛΙΓΟΤΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ έκδοση (1845) του έργου του 'Αν
δρέα Παπαδοπούλου Βρετοΰ Κατάλογος τών από της πτώσεως της Κων
σταντινουπόλεως μέχρι τον 1821 τνπωθέντων βιβλίων παρ' 'Ελληνα^ 
εις την όμιλονμένην η εις τήν άρχαίαν Έλληνικήν γλώσσαν1 τυπώθηκε στην 
Ερμούπολη (1846) το βιβλίο του 'Ιωσήφ Δέ Κιγάλλα Σχεδίασμα Καρό-
πτρου της Νεοελληνικής Φι?*ο)>ογίας, ήτοι 'Ονομαστικός κατάλογος τών 
νεωτέρων Έλλήνίον Συγγραφέων τε και Μεταφραστών (δηλ. από τον 
1550 μέχρι τέλους τον 1838). δπον σημειοννται και οι νεοελληνιστι σνγ-
γράψαντες αλλογενείς.2 

Καί οί δυο λόγιοι, πού οι συγγραφικές τους επιδόσεις συνεχίστηκαν 
επί δεκαετίες, σε διαφορετικά όμως γνωστικά αντικείμενα, είχαν σπουδά
σει 'Ιατρική στην 'Ιταλία, στή Νάπολη ό Βρετός, στην Πίζα καί στή 
Φλωρεντία ό Δέ Κιγάλλας και ή στροφή τους προς τίς βιβλιογραφικές 
έρευνες υπήρξε περίπου ταυτόχρονη. 

12. εφ. Ό 'Ελληνικός Ταχνόοόμο;, έτος Β', άρ. 80, 'Αθήνα 16 'Απριλίου 1837, 
σ. 40. Αίγες μέρες νωρίτερα εΐχε δημοσιευτεί στην εφ. Βελτίωσις, άρ. 288, Τρί
πολη 11 'Ιουλίου 1837, σύσταση να εκδοθούν οί υπόλοιποι τόμοι της Κιβωτού: αμόνον 
εις τόμος εξεδόθη, άπασα δέ ή λοιπή ύλη υπάρχει έτοιμη κεκλυσμένη εντός σιδηρών 
κιβωτίοον εν Κωνσταντινουπόλει». 

1. Πλήρη περιγραφή τοϋ βιβλίου βλ. Δ. Γκίνη - Β. Μέςα, 'Ελληνική Βιβλιο-
γραφία 1800-1863..., τ. 2, 'Αθήνα 1941, σ. 129, άρ. 4167. 

2. Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, δ.π., σ. 171, άρ. 4471. 
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Ό Βρετος το 1824 είχε εγκατασταθεί στην Κέρκυρα και ανέλαβε, όπως 
δ 'ίδιος γράφει στον πρόλογο του Καταλόγου του, «να βάλη εις τάξιν» τη 
βιβλιοθήκη τοΰ Γκυίλφορδ «εις τάς αίθουσας της παρ' αυτού συστηθείσης 
ε'ις Κέρκυραν Βιβλιοθήκης της 'Ιονίου Ακαδημίας». 3 Διευθυντής της Βι
βλιοθήκης παρέμεινε ως το 1830 καί στο διάστημα αυτό, «έχων άνα χεί
ρας τήν μεγαλυτέραν συλλογήν τών διαφόρων εις τήν ήμετέραν γλώσσαν 
τυπωθέντων βιβλίων», επιδόθηκε στή σύνταξη του Καταλόγου, στον 
όποιο περιέλαβε καί 31 ακόμη βιβλία άπο άλλες βιβλιοθήκες.4 Συνολικά 
στην έκδοση τοΰ 1845 περιγράφονται 618 εκδόσεις τών ετών 1522-1821.5 

Ό Δε Κιγάλλας, αντίθετα, μετά τις σπουδές του στην 'Ιταλία γύρισε 
στο γενέθλιο νησί του, τή Σαντορίνη (1834),6δπου έμεινε ως το θάνατο του, 
το 1886, ασκώντας τήν 'Ιατρική. Δεν γνωρίζομε πότε ακριβώς άρχισε τις 
βιβλιογραφικές του αναζητήσεις, είναι δμως βέβαιο δτι είχε συγκεντρώ
σει άπο τις βιβλιοθήκες της 'Ιταλίας τήν πρώτη ΰλη για μια συστηματική 
βιβλιογραφία, πού τελικά, εγκατεστημένος μόνιμα στή Σαντορίνη, δεν 
εϊχε τή δυνατότητα να συμπληρώσει. "Ισως μάλιστα είχε έγκαταλήψει τήν 
ιδέα της δημοσίευσης του, αν κρίνομε άπο το γεγονός οτι στις 20 Δεκεμ
βρίου 1844 υπέβαλε α'ίτηση στο Υπουργείο 'Εξωτερικών με τήν οποία 
παρακαλούσε να διορισθεί «εις μίαν τών προξενικών θέσεων, αΐτινες κατε
χόμενα', υπό ετεροχθόνων λογίζονται κατά το περί αύτοχθονίας ψήφισμα 
διαθέσιμοι», και συγκεκριμένα τή θέση τοΰ προξένου στο Ταϊγανροκ της 
Ρωσίας, δπου είχε γεννηθεί το 1812 καί δπου εξακολουθούσαν να ζουν οι 
γονείς του. Το αΐτημά του, κατά τήν υπηρεσιακή ένδειξη στο σχετικό φά
κελο, επρόκειτο «να ληφθή εν καιρώ υπ' δψιν» καί ό Δε Κιγάλλας παρέμει
νε στή Σαντορίνη ως «επίτιμος ιατρός της Διοικήσεως».7 

Μετά τήν έκδοση τοΰ Καταλόγου τοΰ Βρετοΰ, τον 'Ιούνιο τοΰ 1845,8 

ό Δε Κιγάλλας έσπευσε να δημοσιεύσει, έστω και ανεπεξέργαστο, το υλικό 
πού είχε φέρει μαζί του άπο τήν 'Ιταλία, συμπληρωμένο μόνο με εκδόσεις 
τών ετών 1832-1838, δσες είχε συγκεντρώσει μετά τήν επιστροφή του 

3. Α. Παπαδοπούλου Βρετοΰ, Κατάλογος, σ. β'. 
4. ΣΤΟ τέλος της περιγραφής τών βιβλίων αυτών υπάρχουν πάντοτε τα αρχικά 

Α.Π.Β. 
5. Για το συγγραφικό καί ιδιαίτερα το βιβλιογραφικό έργο τοϋ Α. Παπαδοπού

λου Βρετοΰ βλ. Φάνη Μιχαλοπούλου, «'Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετος (1800-1876)», 
Νέα 'Εστία 24 (1938), 1300-1303, και Δημ. Γκίνη, « Ή ανέκδοτη τρίτη έκδοση της 
βιβλιογραφίας τοΰ Παπαδοπούλου Βρετοΰ», Ό Βιβλιόφιλος 4 (1950), 3. 

6. Βασ. Βλ. Σφυρόερα, «'Ιωσήφ Δε Κιγάλλας (1812-1886), Βιογραφικά καί 
βιβλιογραφικά», Ό Βιβλιόφιλος 13 (1959), 29, οπού άπο τυπογραφικό λάθος ως χρο
νολογία επιστροφής του στην Ελλάδα φέρεται το 1854. 

7. 'Αρχείο 'Τπουργείου 'Εξωτερικών, φάκ. 44/1 τοΰ 1845 («Αιτήσεις διορι-
σμοΰ»). Πβ. Β. Σφυρόερα, δ.π. 

8. Μετά την περιγραφή τοϋ τελευταίου βιβλίου τοΰ Καταλόγου (άρ. 618) υπάρχει 
ή χρονολογία «'Αθήναι, μηνί Μα'ί'ω 1845», πού σημαίνει πιθανότατα την περάτωση 
τής στοιχειοθεσίας. 
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στην Ελλάδα. Ή εκτύπωση άρχισε το φθινόπωρο του 1845 —όπως προ
κύπτει, από την αφιερωτική επιστολή του συγγραφέα (24 Σεπτεμβρίου 
1845) προς το θειο του Λουκά Δε Κιγάλλα, καθολικό επίσκοπο Θήρας— 
και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 1846.9 

"Εχοντας επίγνωση των αδυναμιών του έργου του δ μεθοδικότατος σε 
άλλα δημοσιεύματα του συγγραφέας1 0 το ονόμασε «Σχεδίασμα Κατόπτρου 
της Νεοελληνικής Φιλολογίας», και οχι μόνο δεν πρόσθεσε στην καταγρα
φή του νέα στοιχεία, πού μπορούσε να αντλήσει άπο τον «Κατάλογο» του 
Βρετοΰ, άλλα και παραπέμπει σ' αυτόν με τήν έξης σημείωση: «[ό Βρετος] 
εσχάτως έξέδωκε και "Κατάλογον των άπο της πτώσεως της Κωνσταντι
νουπόλεως μέχρι τοΰ 182 Ιτυπωθέντων βιβλίων εις τήν όμιλουμένην ή εις 
τήν άρχαίαν έλληνικήν γλώσσαν"· εις το όποιον παραπέμπομεν τους άνα-
γνώστας μας δια τ ' άνωνύμως τυπωθέντα συγγράμματα». 1 1 

Γνώριζε επίσης ό Δε Κιγάλλας, όπως άλλωστε και 6 Βρετός, τήν ύπαρ
ξη τοΰ έργου ιού Ζαβίρα, για το όποιο γράφει: «το πόνημα τούτο έπιγρα-
φόμενον "Θέατρον Έλληνικόν", δ ήτον ευχής έργον να τυπωθή, υπάρχει 
παρά τω κ. Φαρμακίδη». 1 2 Και ό Βρετός: « Ό θάνατος δεν άφησε τον 
μακαρίτην Ζαβίραν να βάλη εις καλυτέραν τάξιν. ώς ηύχετο. το πολύπονον 
έργον του, τού οποίου το κείμενον έμεινε καί ευρίσκεται εισέτι, ώς μαν-
θάνομεν, εις χείρας τού ρηθέντο^ εκδότου τού Λογίου Έρμου [ = Φαρμακί
δη]». 1 3 

Το Σχεδίασμα Κατόπτρου αγνοήθηκε άπο τους συγχρόνους τοΰ Δε 
Κιγάλλα καί δέν χρησιμοποιήθηκε άπο τους μεταγενέστερους ερευνητές. 
Παρά το μόχθο, πού προφανώς εΐχε καταβάλει ό νεαρός φοιτητής στην 'Ιτα
λία, το βιβλίο δέν ήταν παρά σχέδιο βιβλιογραφίας καί ώς σχέδιο το πα
ρουσίασε ο συγγραφέας του, όπως άλλωστε δηλώνεται στον τίτλο. Ό Βρε-
τος στή δεύτερη συμπληρωμένη δίτομη έκδοση τοΰ Καταλόγου του 1 4 πού 
περιλαμβάνει 1272 τίτλους αντί τών 618 της πρώτης έκδοσης οχι μόνο 
δέν το αναφέρει στον πολυσέλιδο πρόλογο του (σ. στ'-κθ') άλλα καί με 
έμμεσο τρόπο επικρίνει τη μέθοδο πού ακολούθησε ό Δέ Κιγάλλας καί συγ-

9. Ι. Δέ Κιγάλλα, Σχεδίασμα, σ. [γ '] . 
10. Κατάλογο τών δημοσιευμάτων του Δέ Κιγάλλα βλ. Β. Σφυρόερα, ό'.π., τ. 

14 (1960), σ. 3-15. 
11. Ι. Δέ Κιγάλλα, Σχεδίασμα, σ. 18, σημ. 1. 
12. Στο ϊδιο, σ. 36. 
13. Α. Παπαδοπούλου Βρετοΰ, Κατάλογος, σ. α'. Για τις περιπέτειες του 

χειρογράφου τοΰ Ζαβίρα, βλ. Τάσου Ά θ . Γριτσοπούλου, «Γεώργιος Ζαβίρας, ό Σια-
τιστεύς, θεράπων τοΰ λογίου Έρμου καί τοΰ κερδώου», στον τόμο Πνευματικοί άν
δρες της Μακεδονίας κατά την Τονρκοκρατίαν, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 176, καί τοΰ 
ίδιου, «Είσαγωγικαί σημειώσεις» στή φωτοτυπική επανέκδοση τοΰ έργου τοΰ Ζα
βίρα, Νέα 'Ελλάς ή Έλληνικόν Θέατρον, 'Αθήνα 1972, σ. xxxvii κ.έ. 

14. Περιγραφή της έκδοσης αυτής μέ τίτλο Νεοελληνική φιλολογία ... εν 'Αθή
ναις 1854 καί 1857, βλ. Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, 'Ελληνική Βιβλιογραφία..., τ. 2, σ. 
417, άρ. 6272 καί τ. 3, 'Αθήνα 1957, σ. 61, άρ. 7300. 
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κεκριμένα στην αναγραφή των έργων σέ αλφαβητική σειρά τών συγγρα
φέων και τήν ατελέστατη περιγραφή τών βιβλίων: « 'Εγώ δεν ηθέλησα βε
βαίως να τυπώσω ξ η ρ ό ν ο ν ο μ α σ τ ι κ ό ν κ α τ ά λ ο γ ο ν Ολων 
τών άπο 1476 μέχρι 1821 έτους λογίων Ελλήνων προς ματαία ν έπίδειξιν 
ενός ογκώδους βιβλίου, ώς μή ώφειλεν τυπωθέντος, εάν έπρόσθετον μόνον 
ο δ ε ΐ ν α ς έ γ ρ α ψ ε τ ι και έαν το πόνημα του έγράφη εις ξένην 
γλώσσαν άλλα ηθέλησα δια της πλήρους καταγραφής τών συγγραμμά
των αυτών να κάμω γνωστά εις τους ζώντας "Ελληνας και εις τους ζώντας 
"Ελληνας και εις τους μεταγενεστέρους τούτων τα εις τήν άρχαίαν ή νεοελ-
ληνικήν διάλεκτον πονήματα επί τών οποίων ένησχολήθησαν οί προπάτορές 
TOJV εν τω καιρώ του ζυγοΰ του έθνους μας». 1 5 

Ό υπαινιγμός είναι σαφής. Ό Δέ Κιγάλλας στον υπότιτλο χαρακτη
ρίζει το έργο του ώς «όνομ.αστικο κατάλογο», στον όποιο «σημ,ειοΰνται καί 
οί νεοελληνιστί συγγράψαντες αλλογενείς» και σέ λίγες μόνο περιπτώσεις 
χρησιμοποιεί τή φράση «συνέγραψε τι», δταν αγνοεί τον τίτλον του έργου. 
Παραθέτω τρία παραδείγματα: Βογορίδης, ιατρός, συνέγραψε τι, Ιερό
θεος Βυζάντιος, συνέγραψε τι, Πέζαρος Ί ω . , Δημητριάδης, συνέγραψε 
τ ι . 1 6 Περιλαμβάνονται επίσης στο σχεδίασμα 57 ξενόγλωσσα έργα (στή 
λατινική, στή γαλλική καί στην ιταλική γλώσσα) Ελλήνων λογίων (Λέον
τος Άλλατίου, Θωμά Μαμακίου, 'Ιακώβου Πυλαρινοΰ, Σοφοκλή Οικο
νόμου, 'Ιακώβου Ρίζου Νερουλού καί άλλων) πού ό Βρετος τα απέκλεισε 
άπο τον «Κατάλογο» ίου έφ' δσον περιορίστηκε, δπως άλλωστε δηλώνεται 
στον τίτλο τού" βιβλίου, μόνο σέ δσα ήταν γραμμένα «εις τήν όμιλουμένην 
ή εις τήν άρχαίαν Έλληνικήν γλώσσαν». Θεώρησε εξ άλλου σκόπιμο ό συγ
γραφέας στο «Σχεδίασμα Κατόπτρου της Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Φ ι λ ό
λ ο γ ί α ς» να περιλάβει καί έργα ανέκδοτα γνωστών συγγραφέοον, πολλά 
άπο τα όποια δημοσιεύτηκαν αργότερα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ή 
Φυσική του Βενιαμίν Λεσβίου, μεταφράσεις του Δημητρίου Γαλανού άπο 
τήν ινδική γλο^σσα, «διάφορα πονημάτια» της Ευφροσύνης Καλλιμάχη, 
μεταφρασμένα άπο τα γαλλικά, του Μάρκου Κυπρίου τα «'Υπομνήματα 
εις τους 'Λφορισμούς τού 'Ιπποκράτους, α σώζονται ανέκδοτα παρά τω 
ίατρώ κ. Σ. Οικονομώ», τού 'Αθανασίου [Κομνηνού] 'Υψηλάντη «Ίστορίαν 
της 'Ελλάδος καί της Τουρκίας άπο άλο^σεως Κωνσταντινουπόλεως έως 
περί τα μέσα τού ιη' αιώνος» κ.ά. 1 7 

15. Α. Παπαδοπούλου Βρετοΰ, Νεοελληνική Φιλολογία, τ. 1, σ. κβ'. 
16. Δημοσίευμα του ηγεμόνα της Σάμου Στεφ. Βογορίδη, ώς το 1846, δσο γνω

ρίζω, δέν έχει επισημανθεί" ό 'Ιερόθεος Βυζάντιος είχε εκδώσει το 1835 ενα λει
τουργικό βιβλίο (Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, δ.π., τ. 1, σ. 359, άρ. 2441)· του 'Ιωάννη Πε-
ζάρου μόνο επιστολές αναφέρονται άπο τον Κ. Σάθα {Νεοελληνική Φΰ.ο/.ογία..., 'Αθή
να 1868), ό όποιος γράφει δτι «έαν έσυνάζοντο καί έτυπώνοντο ήθελε τάς άναγινώσκει 
καθείς ώς αριστουργήματα». 

17. Δέν θεωρώ σκόπιμο στα πλαίσια του «παρασχολήματος» αύτοϋ να ανα
φερθώ στις εκδόσεις τών έ'ργων αυτών καί όσων άλλων ό Δε Κιγάλλας καταγράφει 
ώς ανέκδοτα, θα ήταν πάντως ενδιαφέρουσα ή ταύτιση τους σέ μια ειδικότερη μελέτη. 
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Είναι ασφαλώς ορθότατη ή παρατήρηση του Α. Γκίνη οτι το έργο του 
Δε Κιγάλλα είναι χρησιμότερο «μάλλον δια την ίστορίαν της νεοελληνι
κής λογοτεχνίας ή δια την βιβλιογραφίαν».1 8 Είναι ες άλλου γεγονός οτι 
ο Βρετός, καταρτίζοντας τον κατάλογο των συγκεντρωμένων στη Βιβλιο
θήκη της 'Ιονίου 'Ακαδημίας βιβλίων, μπόρεσε να δώσει περιγραφές σα
φώς πληρέστερες άπα τις περιγραφές του Λέ Κιγάλλα. 'Αντίθετα ò πολυ
γραφότατος συντάκτης του «Σχεδιάσματος» θεοόρησε αναγκαίο αμέσως 
μετά τη δημοσίευση του «Καταλόγου» του Βρετού, να παρουσιάσει τη δι
κή του βιβλιογραφική συναγωγή —τις οποίες σημειώσεις του— έστω και 
μέ ατελείς περιγραφές ή με άβλεπτήματα. "Ενα πρέπει να θεωρηθεί βέ
βαιο: οτι ή καταγραφή στο «Σχεδίασμα» 793 τίτλων βιβλίων, άπο τα όποια 
200 περίπου δεν γνωρίζει ό Βρετός, αποτελούσε αφετηρία και ερέθισμα 
για συστηματικότερες βιβλιογραφικές εργασίες. 

ΒΑΣ. ΒΛ. Σ Φ Ϊ Ρ Ο Ε Ρ Α Σ 

«ΤΑ ΕΑΕΕΙΝΑ ΛΕΙΨΑΝΑ» ΤΟΥ ΚΟΥΡΖΩΝΟΣ 

ΜΕ ΑΤΤΟΝ ΤΟΝ ΤΙΤΑΟ δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Το Δέντρο (4 
(1987) τχ. 33-34, σ. 174-175) ή ανακοίνωση άπο τον Πέτρο Αεκαπηνο 
«ένας μικρού κειμένου» πού βρήκε μελετώντας μοναστηριακό κώδικα της 
μονής Παντοκράτορος. Το κείμενο αποδίδεται σέ «κάποιον "Αγγλο περιη
γητή πού πέρασε άπο το "Αγιον "Ορος το 1837», τον Κούρζωνα («έτσι 
εξελληνισμένο αναφερόταν το ονομά του»). 

Στην πραγματικότητα πρόκειται, βέβαια, για ένα πολύ γνωστό πρό
σωπο και έ'να πολύ γνωστό κείμενο. Ό εντιμότατος Robert Gurzon, Jun., 
μετέπειτα 14ος βαρώνος de la Zouche (1810-1873), υπήρξε ενα άπο τα 
δύο μέλη —μαζί μέ τον sir F.Williams— τής επιτροπής για τον καθορι
σμό των συνόρων Τουρκίας-Περσίας μέ έδρα το Έρζερούμ - τις έντυπά)-
σεις του δημοσίευσε στο Λονδίνο το 1854: Armenia, a year at Erzeroom 
and on the frontiers of Russia, Turkey and Persia. Προηγουμένους 
όμως (Λονδίνο 1848) είχε εκδώσει μέ τον τίτλο Visits to Monasteries of 
the Levant την αφήγηση τής περιήγησης του στα μοναστήρια τής 'Ανα
τολής (Αίγυπτος 1833, Ιεροσόλυμα και Μονή Αγίου Σάββα, Μετέωρα, 
"Αγιον "Ορος —οπού ταξίδευσε πράγματι το 1837). Το βιβλίο είχε, στην 
εποχή του, σημαντική επιτυχία και επανειλημμένες επανεκδόσεις, τουλα-

18. Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, ο.π., σ. vi-vii, όπου διατυπώνεται ή ίδια άποψη και 
για τα βιβλία τοϋ Γ. Ζαβίρα, Νέα 'Ελλάς ή Έλλψικον Θέατρον, τοΰ Κ. Σάθα, Νεο-
ε?.λψική Φιλολογία και για τή σειρά των άρθρων τοϋ 'Ανθίμου Γαζή, «Γραμματεία 
τών νεωτέρων Ελλήνων», στον Λόγιο Έομή το 1811 και το 1812. 
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