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ΤΑ ΣΟΥΤΣΕΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 

"Ας διευκρινιστεί ευθύς άπο την αρχή οτι μπορούμε πια με από

λυτη βεβαιότητα να αποδίδουμε τα «Σούτσεια», άπα την προσφώνηση 

του «Σ. Κ. Βλαστού»1 ώς το «Έπίμετρον», στον Κωνσταντίνο Άσώ-

πιο και μόνο2. Στο άκατάτακτο τμήμα τοϋ αρχείου του3 σώζονται ιδιό

χειρες σημειώσεις, σχέδια και τυπογραφικά δοκίμια των «Σουτσείων», 

διορθωμένα άπο τον ϊδιο τον Άσώπιο. 'Εξάλλου στην αλληλογραφία 

1. Στό 'Αρχείο Άσώπιου (Σύμμεικτα IV. φάκ. 2) σώζεται το τυπογραφικό δοκίμιο 
μέ την προσφώνηση αύτη. διορθωμένη από το χέρι του Άσώπιου (βλ. ιδώ την φωτο
μηχανική αναπαραγωγή). 'Επισημαίνω οτι κατά πάσα πιθανότητα γράφτηκε, και σί
γουρα πάντως τυπώθηκε μετά τήν ολοκλήρωση τοϋ έργου (τό φύλλο ολοφάνερα είναι 
πρόσθετο, δεν ανήκει δηλαδή στο πρώτο τυπογραφικό, και στή σ. β' υπάρχουν τα τυ
πογραφικά σφάλματα ολόκληρου του βιβλίου) και τότε ό Σ. Κ. Βλαστός, θύμα της χο
λέρας δεν ζούσε πιά. Τα Σούτσεια είναι το, τελευταίο «σύγγραμμα» πού τυπώθηκε «έκ 
των πιεστηρίων τοϋ μακαρίτου Σ. Κ. Βλαστού ζώντος» (εφ. ΆΟηνά, άρ. 2179, 2 Νοεμ
βρίου 1854). "Ας θυμίσουμε στο σημείο αυτό πώς ήδη ό Γ. Χρυσοβέργης (Το Έπιδόρ-
πιον τοϋ Γραμματοφάγου. 1854, σ. 13) επισημαίνει «οτι άπ' αρχής μέχρι τέλους, δηλαδή 
άπό τοϋ ψευδυπογράφου προλόγου τοϋ τυπογράφου, μέχρι τέλους τοϋ βιβλίου αναφαί
νεται και είναι τό αυτό ύφος, ό αυτός χαρακτήρ καί τό αυτό ιδίωμα». 

2. Ό τίτλος τής μικρής αυτής εργασίας σκόπιμα δηλώνει πώς μόνο βιβλιογραφικό 
ενδιαφέρον έχουν όσα έπονται. Τό πρόβλημα τών ανώνυμων έργων έχει τεθεί μέ πολύ 
σαφή τρόπο άπό τον Κ. Θ. Δημαρά: «Πολύ σπουδαιότερη υπόθεση αποτελεί ή ορθή 
τοποθέτηση τών ανώνυμα παραδομένων έργων μέσα στό πραγματικό, τό φυσικό τους. 
κλίμα. Τα πιο πολλά άπό τα έργα τών ανθρώπων ανήκουν περισσότερο στό πνεϋμα 
μιας ομάδας, μιας στιγμής, παρά στό πνεϋμα ενός άτομου- ή ορθή ανίχνευση τοϋ χώ
ρου στον όποιο πρέπει να ενταχθεί τό κάθε τέτοιο τεκμήριο αποτελεί φροντίδα λυσι-
τελέστερη άπό άλλες πιό προσωπικές μέριμνες: τότε καί τό έργο μπορεί να ερμηνευ
θεί σε όλες τις προϋποθέσεις του καί σε όλες τις προεκτάσεις του. καί ή ομάδα στην 
οποία ανήκει φωτίζεται καλύτερα» ( Έπιλι:γόμι:να στή συλλογική έρευνα Σταθμοί npòc 
τη Νέα 'Ελληνική Κοινωνία. 'Αθήνα 1965. σ. 234). Στην περίπτωση τών Σουτσα'ων, επει
δή ακριβώς παραπέμπουν άπό μόνα τους στην ομάδα πού τα κυκλοφόρησε, όσο έμμεση 
κι αν αποδεικνύεται ή συμβολή της. παραμένει πάντα ιδιαίτερα σημαντική. 

3. Ε.Β.Ε., τμήμα χειρογράφων: Άσ(οπίου Σύμμεικτα. Ι. II, ΙΙ/Ι, III, IV, V/I, V/2. 
V/3, VI/2. VII/I. VIII. ΙΧ/Ι, ΙΧ/2, Χ/Ι, ΧΙΙ/Ι. ΧΙΙΙ/Ι. XV/I. XV/2. 
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του — καταταγμένη αύτη — μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη δια

κίνηση του βιβλίου άπο τον συγγραφέα4. Λιγότερο ή περισσότερο επι

φυλακτικά στους υπόλοιπους γνώριμους, εντελώς απροκάλυπτα στο 

γιό του Ειρηναίο (10 Νοεμβρίου 1854) πού βρίσκεται στο Παρίσι, ομο

λογεί: «Δια της πρεσβείας πέμπω σοι άντίτυπον του νέου πονήματος 

μου όπερ άνώνυμον μέν, άλλ' εστίν έμόν. Ό άνθρωπος καθ' ου γρά

φεται έκίνησεν και την έμήν χολήν και κατήντησεν αφόρητος»5. 

' Υποθέτω ότι στην 'Αθήνα της εποχής ενα έργο σαν τα «Σούτσεια», 

έχοντας μάλιστα υπόψη τον τρόπο με τον όποιο, όπως θα δούμε στή 

συνέχεια, κυκλοφόρησε, δύσκολα θα μπορούσε να διατηρήσει τήν 

ανωνυμία τού συγγραφέα του, πράγμα πού θα γνώριζε βέβαια καί ό 

Άσώπιος. 'Από τήν άποψη αυτή είναι χαρακτηριστικό πώς κανένας 

4. Οι σχετικές μέ τή διακίνηση των Σοντσείων επιστολές: προς τον Ειρηναίο Άσώ-
πιο (Παρίσι): Άσ. 1590 (31 'Οκτωβρίου 1854). καί Άσ. 1591 (10 Νοεμβρίου 1854)· 
σχέδια επιστολών Άσ. 1814, σ. 169 (31 'Οκτωβρίου 1854) καί σ. 176 (1 Νοεμβρίου 
1854). σ. 184 (15 Δεκεμβρίου 1854), σ. 186 (5 'Ιανουαρίου 1855)· προς τον 'Ανδρέα 
Παπαδόπουλο-Βρεττό, (Βενετία), σχέδια επιστολών: Άσ. 1814. σ. 174 (1 Νοεμβρίου 
1854) καί σ. 196 (7 'Απριλίου 1855)· άπο τόν 'Ανδρέα Παπαδόπουλο Βρεττό: Άσ. 398 
(13/29 Μαρτίου 1855)· προς τον 'Αθανάσιο Πολίτη (Κέρκυρα): σχέδιο επιστολής Άσ. 
1814, σ. 178 (19 Νοεμβρίου 1854)· άπο τον 'Αθανάσιο Πολίτη: Άσ. 882 (9 Δεκεμβρίου 
1854)· προς τόν Θεμιστοκλή Παπαλουκδ (Μεσολόγγι): σχέδιο επιστολής Άσ. 1814, 
σ. 185 (18 Δεκεμβρίου 1854)· άπο τόν Θεμιστοκλή Παπαλουκά: Άσ. 804 (11 Δεκεμ
βρίου 1854) καί Άσ. 805 (26 Δεκεμβρίου 1854)· προς τόν ['Αμβρόσιο Σ.;] Ράλη (Τερ
γέστη;): σχέδιο επιστολής Άσ. 1814, σ. 194 (25 Φεβρουαρίου 1855)· άπο τον Χαρί
λαο Τρικούπη (Λονδίνο): Άσ. 443 (4/16 'Απριλίου 1855)· προς τόν Μαρίνο Παπαδό
πουλο-Βρεττό: σχέδιο επιστολής Άσ. 1814, σ. 199 (30 'Απριλίου 1855)· άπο τον Π. Α. 
Οικονόμο (Ζαγορά): Άσ. Σύμμεικτα (11/1-30 Αύγουστου 1855). Στα Σύμμεικτα (ΧΙΙ/1. 
φάκ. | · βλ. Εδώ, φωτομηχανική αναπαραγωγή), σώζεται επίσης καί ή «Σουτσείων δια
νομή», ενα φύλλο οπού ό Άσώπιος κρατά τις σχετικές σημειώσεις. Σύμφωνα μέ τόν 
κατάλογο αυτό, τή στιγμή πού γράφεται, έχουν δοθεί ανά ενα αντίτυπο στους [ 'Αλέ
ξανδρο ή Νικόλαο] Μαυροκορδάτο, [Περικλή] 'Αργυρόπουλο. [Γεώργιο] Ψύλλα, Θ. 
Φαρμακίδη. Λασκαρίδη. Χρ. Βυζάντιο, [Κωνσταντίνο Άλ.(;)] Χαντσερή, Κοσκινά, 
[Αναστάσιο] Γούδα, [Γεώργιο Κοζάκη ή Χρ. Πρετεντέρη] Τυπάλδο. [Ιωάννη] Βεν-
θύλο, 'Ιωάννη Βαρλαάμ, Ειρηναίο Άσώπιο καί τήν 'Αναγνωστική 'Εταιρεία Κερκύ
ρας· πρόκειται να δοθούν στους [Γεώργιο] Πρινάρη, Καλλέργη, ['Ανδρέα ή Μαρί
νο] Παπαδόπουλο [Βρεττό], Παλαιολόγο, [Χαρίλαο] Τρικούπη. [Μισαήλ;] 'Αποστολί
δη καί [Αθανάσιο] Πολίτη, ό όποιος «έλαβε τα πέντε πρώτα φύλλα», ένώ «"Ελαβον 
δια [Σταματίου] Κρίνου» οί [Κοσμάς] Σιατήρης, Φίλιππος 'Ιωάννου, [Θεόδωρος] Μα-
νούσης. Έμ. 'Αντωνιάδης (οί τρεις τελευταίοι «εκτός τών πέντε πρώτων φύλλων»). 
(Οί ταυτίσεις, όπου έγιναν, έκτος άπό προφανείς περιπτώσεις, στηρίζονται στην αλ
ληλογραφία του Άσώπιου). 

5. Ε.Β.Ε., τμ. χγφ, Άσ. 1591. 
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σχεδόν άπό όσους είχαν εμπλακεί στη σχετική διαμάχη δεν αμφέβαλε 

για την πατρότητα του βιβλίου. "Ετσι ό Παναγιώτης Σούτσος άπαντα 

στις πρώτες ογδόντα σελίδες τών «Σουτσείων» πού έχουν ήδη κυκλο

φορήσει, με ένα άρθρο του στον «Αιώνα» (άρ. 1413, 28 Νοεμβρίου 

1853), του οποίου ό υπότιτλος, —Κύριε Κωνσταντίνε Άσώπιε!— εί

ναι ιδιαίτερα εύγλωττος. Ό ανώνυμος εγκωμιαστής τών «Σουτσείων» 

στην « Αθηνά» (άρ. 2183, 13 Νοεμβρίου 1854), ξέρει για ποιόν μιλά, 

άφοΰ τον χαρακτηρίζει «γραμματοφάγον και πολύπειρον γέροντα». 

Τέλος, ό Γ. Χρυσοβέργης, στους λίβελους του «Τό Έπιδόρπιον του 

Γραμματοφάγου ή ό Αύτόβλητος Σουτσοκρούστης» και « Ό Σκαρλά

τος ή του 'Επιδορπίου τα Θαυμάσια», γνωρίζει βέβαια ποιος είναι ό 

στόχος τής επίθεσης του6. Ή ανωνυμία λοιπόν στην προκειμένη περί

πτωση φαίνεται να ξεπερνά τα όρια τής τυπικής —για τις φιλολογικές 

έριδες— θωράκισης. 

Έκεΐ πού ϊσως πρέπει κανείς να επιμείνει είναι ότι ό Άσώπιος κα

λύπτεται πίσω άπό έναν πληθυντικό- τα «Σούτσεια» θέλουν να δηλώ

νουν ότι έχουν πολλούς συντάκτες, πού είναι «λόγιοι» συνάμα και 

«σπουδασταί»7. Ή επίθεση του Παναγιώτη Σούτσου είχε για απώτερο 

στόχο της τή νοοτροπία μιας ομάδας" άρα καί ή αντεπίθεση, έστω και 

προερχομένη άπό μία καί μοναδική πένα, έπρεπε να εκφράζει, τυπικά 

καί ουσιαστικά, όλα τα μέλη τής ομάδας αυτής, άλλα καί γενικότερα 

όσους λόγιους ή σπουδαστές συμμερίζονταν τις αρχές της. Με τον 

τρόπο αυτό εξασφαλίζονταν πιθανόν τα «Σούτσεια», ανάμεσα στα άλ

λα, καί άπό τον κίνδυνο να θεωρηθούν προϊόν μιας προσωπικής αντι

δικίας, οπότε καί ή εμβέλεια τους θα ήταν περιορισμένη. 

'Εκτός άπό τον αμφισβητούμενο συντάκτη τους, τα «Σούτσεια» 

έθεταν καί πρόβλημα χρονολόγησης. Σύμφωνα με τή σελίδα τίτλου 

εκδόθηκαν τό 1853. Στο εξώφυλλο αναγράφεται ή χρονολογία 18548. 

6. Βλ. Το Έπιδόρπιον. σ. 19 («ό κεκρυμμένος τών Σουτσείων συντάκτης είναι ό τέ
ταρτος τών προμνημονευθέντων καθηγητών»· τό «τέταρτος» αναφέρεται στη σειρά μέ 
τήν οποία μνημονεύονται στίς σελίδες 13-14. όπου εννοείται πρώτος ό Φ. 'Ιωάννου, 
δεύτερος καί τρίτος οί Θ. Μανούσης καί Θ. Φαρμακίδης καί τέταρτος ό Άσώπιος) καί 
σ. 29. καθώς καί Γ. Χρυσοβέργης Ό Σκαρλάτος, σ. 102. 

7. Γα Σούτσαα. σ. α ' καί 6. 
8. Στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα τα Σούτσαα αναφέρονται μία φορά στό 1853 (τ. 

Β', άρ. 6137) καί μία στό 1854 (τ. Β', άρ. 6368). δπου καί ό τίτλος, άπό τό εξώφυλλο, 
είναι διαφορετικός: Φιλολογίας, παλαιάς τι και νέας. Πάρεργα, ήτοι τα Σούτσαα, υπό Κ. 

10 G Ό 'Ερανιστής. Τόμος 18 
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Τέλος, στο « Έπίμετρον», αφήνεται να εννοηθεί οτι ή διαδικασία εκ

τύπωσης διάρκεσε αρκετό χρόνο9. 

Βασιζόμενοι στην αλληλογραφία τοΰ Άσώπιου και τα σχέδια των 

επιστολών για τα όποια ήδη μιλήσαμε, στις εφημερίδες των χρόνων 

1853-1855 και τα εριστικά φυλλάδια πού ακολούθησαν το έργο, μπο

ρούμε με βεβαιότητα να καταλήξουμε στα έξης: ό Άσώπιος αρχίζει, 

«δοκιμαστικά», να τυπώνει τα «Σούτσεια» και να τα διανέμει, σε πε

ριορισμένο μάλλον κύκλο, τό Σεπτέμβριο τού 1853. Στις 3 'Οκτωβρίου 

ή « Αθηνά» αναγγέλλει οτι κυκλοφόρησαν τα δύο πρώτα «φυλλάδια» 

τών Σουτσείων —πρόκειται για τίς σελίδες 1-32. Στις 4 Νοεμβρίου 

αναγγέλλει τα επόμενα δύο —σελίδες 33-64— και συσταίνει «τα μέ

χρι τούδε εκδοθέντα φύλλα εις τους φιλολόγους, οϊτινες θέλουσιν ανα

γνώσει αυτά μετά πλείστης ηδονής και ωφελείας». Μέχρι τό τέλος 

Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει ενα ακόμη (τό πέμπτο10) φυλλάδιο —οί 

σελίδες 65-80. 'Ακολουθεί ανάπαυλα δύο περίπου μηνών, στή διάρ

κεια της οποίας ό ίδιος ό Άσώπιος δημοσιεύει στην « Αθηνά» δυο 

τουλάχιστον άρθρα (Δεκέμβριος 1853) πού υπογράφονται κι αυτά άπό 

τους «Συντάκτας τών Σουτσείων»1 '. Τό γεγονός δτι αναφέρονται συνο

πτικά, και μάλιστα με συγκεκριμένες παραπομπές, στο περιεχόμενο 

τών σελίδων πού είχαν κυκλοφορήσει ως εκείνη τή στιγμή, αποτελεί 

μιαν ακόμη ένδειξη πώς οί αναγνώστες τίς είχαν ήδη στα χέρια τους 

ή μπορούσαν να τίς προμηθευτούν, όπως εξάλλου τους είχε συστήσει 

ή « Αθηνά» (άρ. 2031), στις 14 Νοεμβρίου 1853. Άπό τον 'Ιανουάριο 

ή εκτύπωση συνεχίζεται «αθόρυβα» και τελειώνει σε χαλεπούς και

ρούς (τέλη Σεπτεμβρίου - αρχές 'Οκτωβρίου 1854), όταν ή 'Αθήνα είχε 

Άσωπίου. Έν 'Αθήναις τύποις Σ.Κ. Βλαστού 1854. Πρόκειται δηλαδή για τον τίτλο πού 
υποτίθεται ότι προτάθηκε στους συντάκτες τών Σουτσείων. άλλα εκείνοι «δεν έστερ-
ξαν, εϊπόντες οτι α γεγράφασι γεγράφασι, καί οτι τό όνομα δεν δύναται να βλάψη τό 
πράγμα» (Γα Σούτσεια, σ. α ' - β ' ) . 

9. Τα Σούτσεια, σ. 257. 

10. Πβ. «Σουτσείων διανομή» (βλ. σημείωση 4), όπου ή ιδιαιτερότητα, ώς προς τον 
τρόπο κυκλοφορίας τους, τών «πέντε πρώτων φύλλων» φαίνεται καθαρά στις περιπτώ
σεις τών Πολίτη, Φίλιππου 'Ιωάννου, Μανούση καί Έμμ. 'Αντωνιάδη. 

11. Το πρώτο (έφ. 'Αθηνά, άρ. 2042, 3 Δεκεμβρίου 1853), στο όποιο μάλιστα παρα
πέμπει ό 'ίδιος ό Άσώπίος (βλ. Τα Σούτσεια, σ. 254), δυστυχώς δέν μπόρεσα να τό δω 
γιατί τό φύλλο αυτό λείπει άπό τή σειρά της 'Αθηνάς της Βιβλιοθήκης τής Βουλής, 
ενώ στις άλλες γνωστές μου σειρές (Ε.Β.Ε., Ε.Σ.Η.Ε.Α.) δέν υπάρχει καθόλου ό αντί
στοιχος τόμος. Στό αρχείο του Άσώπιου, (Σύμμεικτα 11/1), σώζονται δύο τουλάχιστον 
σχέδια για ένα τρίτο άρθρο, πού άπ' όσο γνωρίζω δέν δημοσιεύτηκε, ένώ υπάρχει καί 
ό τίτλος μόνο ενός τέταρτου άρθρου: «Περί Κοραή» (Σύμμεικτα Ι). 
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ήδη πληγεί άπο την επιδημία της χολέρας πού μετέδωσαν τα Άγγλο-

γαλλικά στρατεύματα κατοχής. Τότε αρχίζει και ή διακίνηση τοΰ βι

βλίου, για τήν οποία κάναμε λόγο πιο πάνω. 

Για όσους γνωρίζουν τή διστακτικότητα πού χαρακτηρίζει γενικά 

τον Κωνσταντίνο Άσώπιο, ή μέθοδος πού ακολούθησε στην έκδοση 

του πιο εριστικού έργου του ταιριάζει απόλυτα μέ τήν εικόνα πού 

έχουν σχηματίσει γι' αυτόν. "Οπως ομολογεί ό 'ίδιος, ξεκινώντας τα 

«Σούτσεια», δεν εΐχε υπόψη του να έκταθεΐ τόσο πολύ καί πίστευε οτι 

μέ τα πρώτα μόνο «φύλλα» θα πετύχαινε το επιδιωκόμενο αποτέλε

σμα12. "Αν ό αντίπαλος δέν εΐχε φανεί τόσο άμετάπειστος καί τό ευρύ

τερο κοινό δέν τα εΐχε καλωσορίσει, 'ίσως θα συγκαταλέγονταν κι αυτά 

στα «ημιτελή» έργα του Άσώπιου. Ή ανταπόκριση όμως στη δοκι

μαστική επίθεση ήταν τέτοια κι άπό τις δύο πλευρές, ώστε ή επιση

μοποίηση καί ή ολοκλήρωση της υπήρξε αναπόφευκτη καί, κατά τό 

δυνατόν, ακίνδυνη. 

Στον πίνακα πού ακολουθεί, χωρισμένα κάπως σχηματικά, ανάλο

γα μέ τό στρατόπεδο άπό τό όποιο προέρχονται, δίνονται τα δημο

σιεύματα στον τύπο καί τα φυλλάδια τα σχετικά μέ τά «Σούτσεια» πού 

γνωρίζω, καθώς καί τά στάδια τής δικής τους εκδοτικής πορείας. Σχο

λαστικός, χωρίς αμφιβολία, ό πίνακας αυτός, ελπίζω να φανεί καί χρή

σιμος σε κάποιους· έστω για τό διάστημα πού τό ξεφύλλισμα τών πα

λιών εφημερίδων θα προσκομίσει ακόμα ποικίλα «ευρήματα», δείγμα 

καί τούτο τής συστηματικής καί αναγκαστικά συλλογικής δουλειάς 

πού, όπως γενικά αναγνωρίζεται, εκκρεμεί να γίνει στο χώρο αυτό. 

Το «σούτσειο» στρατόπεδο Τό στρατόπεδο τών Σουτσείων 

1851 Π. Σούτσος, Τα "Απαντα, τόμος 
Α'. 

1853 (25 Μαρτίου, Ράλλειος Διαγωνι
σμός: βράβευση Γ. Ζαλοκώστα, 
έπαινος Γ. Τερτσέτη). 

15 'Απριλίου, έφ. Αιών, άρ. 1349: 
άρθρο Ι.Σ. [=Π. Σούτσος]13 στή 
στήλη «Φιλολογία». 

12. Βλ. Τα Σούτσεια, σ. 257. 
13. Βλ. Τα Σούτσεια, σ. 3 κ. εξ. καθώς καί Παν. Μουλλάς, Ή διαμάχη Π. Σούτσου-

Κ. Άσωπίου (1853) καί ή ιστορική συγκυρία, 'Αθήνα 1977, σ. 142-143 (ανάτυπο άπό το 
π. Ό 'Ερανιστής, τ. ΙΑ'). 
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/* 

ΠΡΟϊ ΤΟΠ! ΑΝΑΓΝΟΕΤΑϊ. 

Ό χατα πρώτον ϊδών τήν έπιγραφήν του πα
ρόντος πονήματος θέλε« νομίσει βεβαίως ή ort με-
γάλην βαρύτητα έδωκαν εις το πρόσωπον του xu-

ρίου Π. Σούτσου οί ίχδόται, εις τόσον σπουδαΐον » 
σύγγραμμα τοιούτον όνομα προσχολλήσαντες, ή / 
ότι χατά τό όνομα είναι και τό πράγμα, φαύλη, 
χαΐ ταπεινή παιδιά, πάν άλλο δηλ. ή σπουδαίόν τι , 

πόνηι^.'Αλλ'ούδέτερον τούτων υποί̂ χει· τό πόνη- (' γρ «<·** /·*Ζ ^ v,U+>* *Κ*&+{\ 
TtHf'ff* μα,/σπουδής άΪία]ρ»ρύχον,^ χαι Οπό λογίων γρα- -f- ~"/''YJ* -p——Â/J^^ 

φίέν ακριβώς γνωριζόντων τό εαυτών έργον, είναι f 7, ç Λ'»«»«, 
σπουδαιότατον, έπεγροίφη δέ ούτω χατα τΰχην, 
διότι ό χύριος Π. Σούτσος εδωχεν άφορμήν, καί Sia 
τούτο νομίζω ότι πρέπει νά τον εύχαριστώσιν οί 
νέοι. , 

Φίλοι προύτριψαν τους συντοίκτας να τό ίπιγροί-
ψωσι Παρατηρήσεις εις την γραμματιχήν/ Λ 
φιλολογίαν, μετριχήν χαιποίησιν άναφε-
ρόμεναι, εις ας ίδωκεν άφορμήν ή Νέα 
Σχολή τοΰ xupiou Π. Σούτσου, ή, συντομώ/ 7*$*» 

J -mço», Φιλολογίας Παλαιάς τε j i a l Niaç 
Πάρεργα. Γ 

'Αλλ* επειδή οί συντακται δεν εστερξαν, ε»*όντις / ·/ 
ότι f γεγράφασι γεγράφασι, xal ότι τό όνομα 
δεν δύναται να βλάψη το πρόϊγμα, τούτου χάριν, 
Sta σέβας προς τους συνταχτας, εκδίδεται τό πό
νημα τούτο, ώς απ' αρχής υπεγράφη, τα Σου- ι j 
τσεια,κτλ. ,' · 

Ζ. Κ. ΒΛΑϋΟΪ. . 

t 

.fS\ 
Ρ-% 

Τυπογραφικό δοκίμιο 

μιας σελίδας των Σουτσείων 

με ιδιόχειρες διορθώσεις του Κ. Άσώπιου 
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6 Μαΐου, εφ. Αιών, άρ. 1354: Π. 
Σούτσος, Σχολή Νέα. 

20 Μαΐου, εφ. Αιών, άρ. 1358: 
Π. Σούτσος, Φιλολογία ή Άνά-
στασις τής 'Ελληνικής... (ποίη
μα). 

Αύγουστος, Π. Σούτσος, Νέα 
Σχολή του Γραφομένου Λόγου ή 
Άνάστασις της 'Αρχαίας 'Ελληνι
κής Γλώσσης 'Εννοούμενης υπό 
Πάντων. 

18 'Απριλίου, εφ. Έλπίς, άρ. 718: 
μετριοπαθής ανώνυμη απάντη
ση στον Ι. Σ. 

(;)Μνημοσύνη, τ. Α', τεύχος ΚΓ': 
Γ. Χ. Ζαλοκώστας: «Παρατηρή
σεις επί του άρθρου "Φιλολο
γία" καταχωρισθέντος υπό ανω
νύμου τινός Ι. Σ. εν τω Αΐώνι». 

14 Μαΐου, εφ. 'Αθηνά, άρ. 1973: 
'Αριστείδης Παλαιολόγος, « 'Ο
λίγα τινά περί της νέας σχολής 
του πεζού λόγου». 

[ 'Ιούνιος: αρχίζουν —κατά τον 
Π. Σούτσο1 4— να γράφονται τα 
Σούτσεια]. 

19 Αυγούστου, εφ. 'Αθηνά, άρ. 
2006: « Ό Μαγνητισμός» (σατι
ρικό ανώνυμο ποίημα- στόχος 
τής σάτιρας: ή Νέα Σχολή). 

14. Σέ άρθρο του στον Αιώνα (άρ. 1413, 28 Νοεμβρίου 1853), απευθυνόμενος στον 
Κ. Άσώπιο, γράφει τα έξης: «Κατ' αυτής τής νέας Σχολής ή νέας Μεθόδου μου σοφέ 
Διδάσκαλε τής Φιλολογίας άπό του 'Ιουνίου μηνός συγγράφεις και ή 'Αθηνά δις προ
ειδοποίησε περί του έργου σου καί πριν άναφανή· περιέπεσε δέ και εις τάς εμάς χείρας 
τό πονημάτιόν σου καί άνέγνων όγδοήκοντα Σελίδας φυλλαδίου σου καλουμένου "Τα 
Σούτσεια"». "Αν ισχύει αυτό πού υποστηρίζει ό Π. Σούτσος, τότε ό Άσώπιος άρχισε 
να γράφει τα Σούτσαα προτού να δει τήν ολοκληρωμένη Νέα Σχολή. "Ισως έτσι δικαιο
λογείται τό γεγονός ότι στις πρώτες σελίδες των Σουτσείων αυτό καθαυτό τό φυλλάδιο 
τοΰ Π. Σούτσου, πού υποτίθεται ότι αποτελεί τό στόχο τους, απουσιάζει. 
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21 Αύγουστου, εφ. Αιών, αριθ. 
1385: αναγγελία της έκδοσης 
της Νέας Σχολής. 

(;) [Α. Φατσέας]15 Τω Άρχηγέτη 
της Νέας Σχολής (σατιρικό ποίη
μα). 

29 Αυγούστου, εφ. Έλπίς, άρ. 
756: έμμεση κριτική της Νέας 
Σχολής- απάντηση στον ποιητή 
της προηγούμενης σάτιρας. 

[ 'Απάντηση στον Π. Σούτσο έ
χει ετοιμάσει ό Δ. Τρανταλίδης 
( = Βερναρδάκης)· μένει όμως α
δημοσίευτη]16. 

Σεπτέμβριος17: 'Ηλίας Σταθό-
πουλος. Ό Α. Ραγκαβής και ό 77. 
Σούτσος ή ή Νέα 'Επιστήμη περί 
των Φαινομένων τής Αυτομάτου 
Κινήσεως τής Τραπέζης και ή Νέα 
Σχολή του Γραφομένου Λόγου... 

3 'Οκτωβρίου, εφ. 'Αθηνά, άρ. 
2021: αναγγελία κυκλοφορίας 
τών δύο πρώτων φυλλαδίων των 
Σουτσείων. 

4 Νοεμβρίου, εφ. 'Αθηνά, άρ. 
2031: αναγγελία κυκλοφορίας 

15. Στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (τ. Β', άρ. 6144) αποδίδεται τό ανώνυμο και 
άχρονολόγητο αυτό φυλλάδιο στον Α. Φατσέα και ώς χρονολογία έκδοσης του προ
τείνεται το 1853. Στην 'Ελπίδα, αρ. 756, 29 Αυγούστου 1853. διαβάζουμε τα έξης: «Κατ' 
αύτάς διενεμήθη ενταύθα σάτυρά τις κατά του Κ. Παναγ. Σούτσου δια την άλλόκοτον 
ίδέαν του να γένη μεταμορφωτής της καθομιλουμένης γλώσσης. Ό την σάτυραν ταύ-
την συγγράψας ώφειλε να σεβασθή τό κοινόν τής 'Ελλάδος περί τής φιλοκαλίας του 
οποίου φαίνεται να έχη πολλά κακήν ΰπόληψιν. διότι άλλως δέν έδιδεν εις φως τοιού
τον άνοστον, βάναυσον έργον». 'Εφόσον ή κριτική αύτη άφορα στο ποίημα τού Α. 
Φατσέα, πράγμα πού φαίνεται πολύ πιθανό, τότε έχουμε ένα terminus ante quem για 
τήν έκδοση του. 

16. Βλ. 'Ηλίας Σταθόπουλος, Τον Ποιητικοί) Διαγωνισμοί) του 1857 τα 'Επεισόδια κα'ι 
μιας Λογικής 'Αριθμητικής ή Έπίκρισις, 1857, σ, 32 κ.έξ. και σ. 60. 

17. Για τον ακριβή χρόνο έκδοσης του φυλλαδίου αυτού βλ. δ.π., σ. 60. 
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28 Νοεμβρίου, εφ. Αιών, αριθ. 
1413: Π. Σούτσος, «Τα Σού-
τσεια». 

1854 

των δύο επόμενων φυλλαδίων 
τών Σουτσείων. 

25 Νοεμβρίου, εφ. Έλπίς, άρ. 
747: μετριοπαθής άλλα ειρωνι
κή μνεία της ποίησης του Π. 
Σούτσου. 

28 Νοεμβρίου, terminus ante 
quem για τήν κυκλοφορία του 
πέμπτου φυλλαδίου τών Σου
τσείων^. 

3 Δεκεμβρίου, εφ. 'Αθηνά, άρ. 
2042: [Κ. Άσώπιος], «Τα Σού-
τσεια "Αρθρον Πρώτον». 

20 Δεκεμβρίου, εφ. 'Αθηνά, άρ. 
2049: [Κ. Άσώπιος], «Τα Σού-
τσεια Άρθρον Δεύτερον». 

[Τα Σούτσεια Άρθρον Τρίτον 
- Τέταρτον](;)19. 

'Ιανουάριος(;)20. Αρχίζει να τυ
πώνεται το έκτο τυπογραφικό 
τών Σουτσείων. 

16 Φεβρουαρίου, 'Επιστολή Σ. 

18. Βλ. τό παράθεμα άπο τον Alcòva, της σημείωσης 14, όπου ό Π. Σούτσος αναφέ
ρεται στις «όγδοήκοντα» σελίδες πού έπεσαν στα χέρια του. 

19. Βλ. σημείωση 11. 
20. Βλ. Τα Σούτσεια, σ. 93 (έκτο τυπογραφικό), οπού ό Άσώπιος μνημονεύει δημο

σίευμα τοΰ 1854 (Δ. Άλ. Χαντσερή, 'Αγγελία Περιοδικού Συγγράμματος, εν Κέρκυρα. 
"Αν δεχτούμε ότι ή επιστολή για τήν οποία κάνουμε λόγο αμέσως πιο κάτω αναφέ
ρεται στο έκτο τυπογραφικό, είναι μάλλον λογικό να τοποθετήσουμε τήν αρχή της 
εκτύπωσης του στον 'Ιανουάριο. 
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Κ. Βλαστού στον Άσώπιο 2 1: ό 
εκδότης επιθυμεί την περάτωση 
του έργου. 

27 Φεβρουαρίου, terminus post 
quem για τήν εκτύπωση του έ
βδομου τυπογραφικού των Σου-
τσείων22. 

Σεπτέμβριος - 'Οκτώβριος. Κυ
κλοφορία των Σουτσείων. 

2 Νοεμβρίου, εφ. 'Αθηνά, άρ. 
2179: αναγγελία κυκλοφορίας 
των Σουτσείων. 

9 Νοεμβρίου, εφ. 'Αθηνά, άρ. 
2182: A.B., σύντομη κριτική των 
Σουτσείων. 

13 Νοεμβρίου, εφ. 'Αθηνά, άρ. 
2183: ανώνυμη23 εκτενής κριτι
κή των Σουτσείων. 

26 Δεκεμβρίου, εφ. Spectateur de 
l'Orient, οπισθόφυλλο: ανώνυ
μη κριτική των Σουτσείων. 

21. Σώζεται στο αρχείο του Άσώπιου (Σύμμεικτα ΙΙ/1· διαστ. 22X11,5)· τήν παρα
θέτω ολόκληρη: 

Διδάσκαλε 
Λάβετε τήν σειράν τών Σουτσείων ην μοί ζητείτε- ευχαριστούμαι δε μεγάλως δια τήν 

ζήτησίν Σας ταύτην, διότι πέπεισμαι δτι προτίΟεσΟε να δώσητε ήδη τέλος είς αυτά. 
Τή ΙΣΤ Φεβρουαρίου Ì854 

Σ. Κ. Βλαστός 

Ή δυσαρέσκεια πού υποδηλώνεται εδώ για τήν παρά προσδοκίαν και έκτος σχεδίου 
συνέχιση τών Σουτσείων είχε γίνει και ευρύτερα γνωστή, όπως τουλάχιστον φαίνεται 
άπα τα λεγόμενα του Γ. Χρυσοβέργη (Το Τριογάλιον του Δοκησισόφου ή ό Λύτόβλητος 
Σουτσοκρούστης, σ. 22). Κι ϊσως δεν είναι περιττό, στο σημείο αυτό να αναφερθούμε 
και πάλι στην διστακτικότητα του Άσώπιου: κάτω από τήν πίεση της «περιρρέουσας 
ατμόσφαιρας», όχι μόνο ξεπεράστηκε ή ϊδια άλλα και αντιμετώπισε εμπόδια πού σε 
άλλες περιπτώσεις θα ήταν πολύ πιο επικίνδυνα. Και είναι, πιθανώτατα, σ' αυτό το 
επίπεδο, της επιμονής καί τής τόλμης, πού ή συμβολή τής «ομάδας», τοϋ Θ. Φαρμα-
κίδη. τού Θ. Μανούση, του Φ. 'Ιωάννου, πρέπει να στάθηκε αποφασιστική. 

22. Τά Σοϋτσεια, σ. 105 (έβδομο τυπογραφικό), όπου μνημονεύεται ποίημα τού Π. 
Σούτσου δημοσιευμένο στον Αιώνα τής 27ης Φεβρουαρίου 1854 (άρ. 1439). 

23. Ό Γ. Χρυσοβέργης, στο Τρωγάλιον (σ. 16). τήν αποδίδει στον ϊδιο τον Άσώπιο. 
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1855 [εν τέλει: 1 Φεβρουαρίου]: Γ. 
Χ[ρυσοβέργης], Το Έπιδόρπιον 
του Γραμματοφάγου ή ό Αύτόβλη-
τος Σοντσοκρούστης. 

'Οκτώβριος25: Γ. Χρυσοβέργης, 
Ό Σκαρλάτος ή του 'Επιδορπίου 
τα Θαυμάσια. 

1856 

18 'Απριλίου, Έφημερίς των Μα
θητών, παράρτημα αριθμού 113: 
Σκ. Βυζάντιος, 'Απάντηση στον 
Γ. Χ. 

[(;)Ό Φίλιππος 'Ιωάννου γρά
φει απάντηση στον Γ.Χ." μένει 
όμως αδημοσίευτη24]. 

[εν τέλει προλόγου: 12 Ιουνίου]: 
Δ. Τ. Βερναρδάκης, Το Τρωγά-
λιον του Δοκησισόφου ή Αυτοσχέ
διος Άπάντησις εις τον Κ. Τ. Χρυ
σό βέργη ν. 

[έν τέλει: 10 Ιανουαρίου]: Σκ. 
Βυζάντιος, Ό Σκαρλάτος ή κατά 
Χρυσοβέργην. 

Καλλιόπη Πολέμη 

24. Το κείμενο αυτό παρουσίασε ό Μαν. Πρωτοψάλτης («'Ανέκδοτος Λίβελος του 
Φιλίππου Ιωάννου», π. Νν,α 'Εστία, τ. ΚΑ', 1937, σ. 867-868). Το χειρόγραφο σώζεται 
στα Γενικά 'Αρχεία του Κράτους ( 'Αρχείο Φίλιππου 'Ιωάννου Κ, 25.000, 158). Ή θέση 
πού κατέχει στον «πίνακα» οφείλεται στην κάθε άλλο παρά βέβαιη σκέψη πώς ένας 
άπό τους λόγους πού ματαίωσαν την έκδοση του ϊσως υπήρξε ή κυκλοφορία του φυλ
λαδίου του Βερναρδάκη τό όποιο πρόλαβε να ανταποκριθεί πρώτο στο κοινό αί'τημα 
για υπεράσπιση του Άσώπιου από τα βέλη του Χρυσοβέργη. 

25. Για τον ακριβή χρόνο έκδοσης του φυλλαδίου αύτοΰ βλ. Σκ. Βυζάντιος, Ό Σκαρ
λάτος ή κατά Χρυσοβέργην, σ. Ι. 
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