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27-1 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 17 (1981) 

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Α 

Κάποιες αναζητήσεις βιβλιολογικές με έφεραν μπροστά σ' έναν μικρό σύμμικτο 

τόμο, στη ράχη τοϋ οποίου ό βιβλιοδέτης —δέσιμο των άρχων του 19ου αιώνα— είχε 

σημειώσει: opuscules grecs. 

Tò βιβλιαράκι βρίσκεται σήμερα στ/] βιβλιοθήκη του Inst i tut de France στο 

Παρίσι [επίσημα R 157****], καί ΐσως προέρχεται άπο τη βιβλιοθήκη τοϋ Fauriel· 

πάντως δεν φέρει κανένα σημάδι —κτητορικο σημείωμα, παρασελίδιες σημειώσεις, 

ή τιμή βιβλιοπωλείου— μονάχα τη σφραγίδα τοϋ Inst i tut de France. 

Ό τόμος αυτός περιέχει επτά νεοελληνικές ((φυλλάδες»· οι τέσσερις μας είναι 

άγνωστες βιβλιογραφικά: πρόκειται για τα έξης έργα. 

—'Ιστορία τοϋ βασιλέως της Σκότζιας.., Βενετία, Γλυκής, 1817. 

—'Ιστορία δια στίχων απλών . . .τον Στανράκη, Βενετία, Θεοδοσίου, 1806. 

— Γαδάρον Λύκου καί άλονπονς διήγησις ωραία, Βενετία, Γλυκής, 1818. 

— ΝΕΑ Γ ΣΤΟΡΙΑ Α'ΘΕ'ΣΘΉ ΚΥΘΗΡΕΌΥ. Νεωστι μεταφρασθείσα είς 

κοινήν γλώσσαν Ε'Ν ΤΗ ΝΗ'ΣΩ ΚΕΦΑΛΗΝΓΑΣ. Νϋν πρώτον τυπω-

θεϊσα και μετ' επιμελείας διορθωθεϊσα. [τυπογραφικό κόσμημα] Ε'ΝΕ-

ΤΓΗΣΙ, αψμθ'. Παρά Α'ντωνίω τω Βόρτολι. 1749. CON LICENZA DE' 

SUPERIORI. 

[8o μικρό, 48 σελ. Διαστάσεις σελίδας 20,5x13,5 λίγο ξακρισμένες]. 

Το τελευταίο αυτό μας ήταν καί ως τίτλος έμμεσα μόνο γνωστός· πρώτη φορά 

επισημαίνεται αντίτυπο (βλ. σχετική μνεία καί βιβλιογραφία στο 'Αλέξης Πολίτης, 

Κατάλοιπα Fauriel και Brunei de Presle, 'Αθήνα 1980, 38). Καινούριο λοιπόν, ή 

καλύτερα, αθησαύριστο έργο της νεοελληνικής λογοτεχνίας' τοϋ αξίζει ευρύτερη πα

ρουσίαση, τήν οποία και ετοιμάζω. "Οσο για τα άλλα τρία, βιβλιογραφοϋνται αναλυτι

κά άπο τον Φίλ. Ήλιου, «Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863», πού 

θα αποτελέσουν τον άρ. 4 των Τετραδίων 'Εργασίας τοϋ Κέντρου Νεοελληνικών 

'Ερευνών. 

Ό τόμος μας συμπληρώνεται με τρία ακόμη φυλλάδια" αυτά γνωστά. Μολονό

τι ή σειρά με τήν οποία βιβλιοδετοϋνται μοΰ φαίνεται συμπτωματική, τή σημειώνω: 

Πρώτα ή 'Ιστορία τον βασιλέως της Σκότζιας, έπειτα ή 'Ιστορία της έβραιοπονλας 

της Μαρκάδας (ΓΜ 709), τρίτη ή 'Ιστορία Στανράκη, τέταρτη ή Φυλλάδα τον Γαδά

ρον, πέμπτη ή 'Ιστορία τον Ήμπερίον, Βόρτολης 1779 (Legr. 18ος, άρ. 760), έκτη 

ή Άπολλωνίον τοϋ εν Τύρφ ριμάδα, Θεοδοσίου 1805 (ΓΜ 315), καί τελευταία ή 

'Ιστορία τον Άθέσθη. 

Ό εμπλουτισμός τοϋ σώματος της ελληνικής βιβλιογραφίας είναι βέβαια πάν

τα ευπρόσδεκτος· ωστόσο νομίζω πώς βρισκόμαστε μπροστά σε πιο σημαντικό τεκ

μήριο: άπο μία μή συνειδητή σ^αγωγή φυλλαδίων, τα τέσσερα άπο τα επτά παρου

σιάζονται άγνωστα. Μπορούμε λοιπόν να στηρίξουμε, ακόμα μια φορά, τήν υπόθεση 

δτι τα βιβλιογραφικά μας κενά, προκειμένου ιδίως για έντυπα πού προορίζονταν για 

λαϊκή κυκλοφορία, είναι πολλά —ΐσως καί πιο πολλά άπο τα καταγραμμένα. Θέλοντας 

λοιπόν να γνωρίσουμε τή συνολική βιβλιακή παραγωγή, δεν πρέπει να μας αρκεί ή 

αναδίφηση βιβλιοθηκών βσο κι αν πλουτίζουμε διαρκώς τα δεδομένα, είναι αμφίβολο 

αν θα πλησιάσουμε τις πραγματικότητες. 'Αντίθετα, μία λογική πού θα στηρίζεται 

περισσότερο σ' αύτοΰ τοϋ είδους τά τεκμήρια, καί θα προσπαθεί να τα προβάλει άνα-
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λογικά —αναφέρομαι εδώ στις σκέψεις πού διατυπώθηκαν άπο τον Φίλιππο Ήλιου 

στην ανακοίνωση του «Ιστορία τών νοοτροπιών και ιστορία τοϋ βιβλίου. Μεθοδολο

γικά προβλήματα», πού έγινε στις 22 Μαρτίου 1978 στην Εταιρεία Μελέτης του 

Νέου Ελληνισμού— έχει πιο πολλές πιθανότητες να προσεγγίσει προς την ακρίβεια. 

Οι δύο τελευταίες σελίδες τοϋ Άθέσθη παρέχουν ενα ακόμα βιβλιογραφικό τεκ

μήριο: έναν άγνωστο μας κατάλογο τοϋ Βόρτολη για το 1749. ΟΊ κατάλογοι αυτοί 

προστίθενται συνήθως δταν περισσεύουν μία ή δύο σελίδες για να κλείσει το τυπο

γραφικό" τέτοια είναι και ή περίπτωση μας: το κείμενο σταματά στη σελ. 46' οί σελ. 

47 και 48 ήταν λοιπόν πρόσφορες. 

ΚΑ Τ Α ΛΟΓΟΣ 

Τών βιβλίων Α'ντωνίον τοϋ Βόρτολι. 

1 Α'λεξάνδρου τοϋ Μακεδόνος Λιτρ. 

2 Α'πόκοπος ωφέλιμος κατά πολλά δια τους κοπιασμένονς 

3 Βίος Δημητρίου Βασιλέως Μοσκοβίας 

4 Βίος Αίσωπου είς άπλήν φράσιν 

5 Βίος, καϊ Μϋθοι Αίσωπου Γραικολατΐνοι 

6 Βοσκόπουλα, ή ενμορφη 

7 Γαϊδάρου, Λύκου, και Α'λουποϋς 

8 Γένος, και κατορθώματα Πέτρου Αυτοκράτορας πάσης Ρ'ωσσίας 3 

9 Αιάγνωσις περί Φύσεως, και Γδιωμάτων Ζώων 

10 Διδασκαλία Χριστιανική 

11 Διήγησις της Κρήτης 2 

12 Ε'βδομαδευχάριον, ήτοι Προσευχαϊ δια κάθε ήμέραν της Ε'βδομάδος 

13 Ε'ρβαν διάλογος μετά τοϋ Α'γιου Γρηγεντίου. Προσέτι ο Βίος της 

Αγίας Μαρίνης, και έτερα 2 

14 Ε'ρωτόκριτος β 

15 Ε'ρωφίλη, Τραγωδία. J 

16 Εύχαί τοϋ Αυχνικοϋ, και τοϋ Ο'ρθρου 

17 Ζυγόμετρον, ήτοι τα Ζύγια, και Μέτρα 

18 Η'μερολόγιον τοϋ έτους 1750. 

19 Θυσία τοϋ Α'βραάμ 

20 Γ στόρια Η'μπερίου, Υίοϋ τών Βασιλέων της Προβέντζας 

21 Γ στόρια Μωρέως 

22 Γ στόρια της Σκότζιας 

23 Γστορία Νέα Α'θέσθη Κυθηρέου 

24 Κατάνυξις Μπουνιαλή δια στίχων 

25 Αϊτή Ναυτική 

26 Μιχαήλ Βοεβόδας 

27 Μϋθοι Αίσωπου είς κοινήν γλώσσαν 

28 Νέος Θησαυρός 5 

29 Οίκοι της Θεοτόκου είς Ε'λληνικήν, και άπλήν φράσιν 

30 Παιδαγωγία 
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31 Πνευματικός Πατήρ :25 

32 Προσκυνητάριον τής αγίας Πόλεως Γερουσαλήμ 1:10 

33 Ρ'ητορική Σκούφου 2:10 

34 Συντίπα τοΰ Φιλοσόφου :lß 

35 Ταρίφα με ταϊς πόσταις, και πρακτική των Λογαριασμών :12 

36 Τύχαι Τηλεμάχου ΥΙοϋ τοϋ Ο'δυσσέως, εις Βιβλία Δέκα 4:10 

37 Φυλακτήριον της ψυχής .· 8 

[Πρόσθεσα, αριστερά τοΰ καταλόγου, την αύξουσα αρίθμηση]. 

Τα βιβλία πού αναγράφονται είναι γνωστά ώς τίτλοι (βλ. τις αντίστοιχες ταυ

τίσεις στον κατάλογο τοϋ Σάρρου-Βόρτολη 1720 πού κάνει ό Ήλιου, Προσθήκες 

στην Ελληνική Βιβλιογραφία Α', Τα βιβλιογραφικά κατά^πα τοϋ Ε. Legrand και 

τοϋ Η. Pernot, 'Αθήνα 1973, 143 κέ., καθώς και τα δσα σχόλια ακολουθούν σχετικά 

μέ τους καταλόγους, ακόμη την ύποσ. 13 της σελ. 155, δπου αναγγέλλεται ή συνολι

κή έκδοση και αξιοποίηση των καταλόγων). Σημειώνω, για δσα δέν περιλαμβάνει ό 

κατάλογος τοΰ 1720 —οι μεταγενέστεροι δέν έχουν σχολιαστεί— τίς πλησιέστερες εκ

δόσεις' συχνά ή χρονική απόσταση είναι τέτοια πού, προκειμένου για βιβλία λαϊκής 

χρήσης, επιτρέπεται ή υπόθεση πώς μεσολαβεί άγνωστη έκδοση. 2 1721, Legr. 18ος, 

άρ. 133. 4 Λανθάνει, πβ. Ήλιου, δ.π., 145 και 219. 8 1737, Legr. 18ος, άρ. 237. 

16 1747., Λαδάς - Χατζηδήμος, Α' άρ. 48. 17 1746, Ήλιου, δ.π., άβιβλ. άρ. 168. 

18 βλ. πιο κάτω. 21 1739, Ήλιου, δ.π., άβιβλ. 159. 25 1738, Legr. 18ος, άρ. 257. 

33 1681, Legr. 17ος, Π, άρ. 566. 36 1742, Legr. 18ος, άρ. 299. 37 1743, Legr. 

18ος, άρ. 310). Προστίθεται ωστόσο κάτι σημαντικό, οι τιμές κάθε βιβλίου" πρόκειται 

για τον παλαιότερο έντυπο κατάλογο πού φέρει το στοιχείο αυτό, ό επόμενος γνωστός 

είναι το 1798, τοΰ Γλυκή (βλ. Λαδάς-Χατζηδήμος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, 1796-

1799, 'Αθήνα 1973, 147' πβ. δμως χειρόγραφο κατάλογο τοΰ Γλυκή, τοΰ 1713 εκεί

νον, πού δημοσιεύει ή Ευτυχία Δ. Λιάτα, «Ειδήσεις για τήν κίνηση τοΰ ελληνικού 

βιβλίου στις αρχές τοΰ 18ου αιώνα», Ό Ερανιστής, 14, 1977, 30-34: έκεϊ έχουμε 

και τις τιμές). 

Ό αριθμός 18, Ήμερολόγιον τοϋ έτους 1750, μάς προσφέρει ένα καινούριο 

δεδομένο για τήν κυκλοφορία των «Ημερολογίων»· δέν είχαμε μνεία παλαιότερη τοϋ 

1755, το όριο λοιπόν μετατοπίζεται τώρα μια πενταετία (βλ. τά δσα σημειώνει ό 

Φ. Ήλιου, δ.π., δπου οι διάσπαρτες βιβλιογραφικές — καί άλλες — προσεγγίσεις 

εντοπίζονται άπο το ευρετήριο). 

*Ας προσθέσω, τέλος, μια και ό λόγος για σύμμικτους τόμους, μιαν άλλου τύπου 

μαρτυρία: ένας τέτοιος τόμος, πού αγοράστηκε πρόσφατα άπο το ΚΝΕ/ΕΙΕ (άρ. 

16866) περιλαμβάνει τά ακόλουθα βιβλία: 

— Ιταλοελληνικά, ήτοι κριτική πραγματεία... υπό Σ. Ζαμπελίου, 'Αθήνα 1864 

(Legr. Ion. 2428). 

— Χρονογραφία περί τής καταγωγής...Στεφανοπούλων,.. .υπό Γ. Γ. Παππαδοπού-

λου, Αθήνα 1865. 

Παράρτημα τής Νέας Έπταλόφου. Ή ήρωίς σωματοφύλαξ... τής comtesse Dash, 

Κωνσταντινούπολη 1866. 

— Κλαβίγιος, τραγωδία... τοϋ Goethe, μεταφρασθεϊσα... υπό Άγγέ^ Σ. Βλάχου, 
Αθήνα 1867. 
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— Tò Μοναστήριον τών Θεοφανείων ύπό. . . Γοβινώ. Μετάφρασις νπο Σ. Η., 'Α

θήνα 1867. 

— Ή φιλάρεσκος γυνή. . . τοϋ ' Ιταλού Νόττα. Έξελληνισθεΐσα υπό Ι. Δε-Κιγάλλα, 

'Αθήνα 1869. 

Με βάση τις ενδείξεις πού παρέχει το καθένα άπο αυτά τά βιβλία, και τη βι

βλιογραφική παρουσίαση του πρώτου, οδηγείται κανείς στην αντίληψη δτι έχει νά 

κάνει μέ μια συρραφή άσχετων μεταξύ τους βιβλίων: ή πείρα μας έχει διδάξει δτι 

κάτι τέτοιο αποτελούσε συνηθισμένη πρακτική. Δεν πρόκειται ωστόσο γι ' αυτό' 

αντίθετα ό παλαιός κάτοχος βιβλιοδέτησε μαζί τα παραρτήματα 17, 18, 21, 22, 24 

τοϋ περιοδικού Πανδώρα, καθώς καί ένα ακόμα παράρτημα της Νέας Έπταλόφον 

δπως διαπιστώνω άπο το «Κατάλογος της βιβλιοθήκης της Βουλής, Α' 'Εφημερίδες 

έλληνικαί, Β' Περιοδικά ελληνικά», 'Αθήνα 1900, 89. "Ενα ακόμα τεκμήριο δτι οί 

σύμμικτοι τόμοι κρύβουν συχνά κάποια δική τους λογική" αυτό πού λέμε τυχαίο δεν 

είναι συνήθως παρά κάποιος συνδυασμός πού αγνοούμε. 

Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών Ε.Τ.Ε. 

'Αλέξης Πολίτης 

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 

Ό αριθμός των εντύπων πού γνωρίζουμε δτι τυπώθηκαν στην ((Τυπογραφία 

της Σχολής» τών Κυδωνιών άπο τον Κωνσταντίνο Τόμπρα παραμένει πάντα εξαιρε

τικά περιορισμένος" έτσι αποκτά ιδιαίτερη σημασία κάθε νέος τίτλος πού άρχεται νά 

αυξήσει το ποσοστό παραγωγής της κυδωνιάτικης τυπογραφίας καί παρουσιάζει ανά

λογο ενδιαφέρον ή αυτοτελής παρουσίαση του. 

Στον Δ' τόμο, σ. 212, τοϋ ε"ργου Mytilena Sacra πού εκδίδει ό μητροπολίτης 

Μυτιλήνης 'Ιάκωβος Κλεομβρότου, αναφέρεται δτι στην εκκλησία τοϋ αγίου Βλασίου, 

στο χωριό Πλακάδος της Γέρας, υπάρχουν δύο αντίτυπα μιας ακολουθίας τοϋ αγίου 

Βλασίου, τυπωμένης στις Κυδωνιές. Πρόσφατη επιτόπια έρευνα επιβεβαίωσε την 

υπόθεση δτι πρόκειται για άβιβλιογράφητο έντυπο της τυπογραφίας τών Κυδωνιών. 

Ό πλήρης τίτλος της ακολουθίας είναι: 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOT Α Γ Ι Ο Τ Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Τ Ρ Ο Σ ΒΛΑΣΙΟΤ Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Υ 

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ. Δια συνδρομής καί δαπάνης τοϋ Χατζή Παρασκευά Χ. Κυριάκου, 

τοϋ άπο χωρίον Πλακάδον κατά τήν Ίεράν (το νΰν Γέρα) έν τη νήσω Αέσβω. αωκ. Εν 

ΚΐΔΩΝΙΑΙΣ. 1820 'Εν τω τυπογραφείω της τών Κυδωνιών Σχολής, παρά Κων

σταντίνου Τόμπρα Κυδωνιέως. 

8ο, σ. 32. 

Ά π ο τις πληροφορίες πού μας δίνει ό τίτλος της ακολουθίας φαίνεται πώς δεν 

είναι τυχαίο το γεγονός δτι αντίτυπα της σώθηκαν στην εκκλησία αυτή: ό άγιος στον 

όποιο είναι αφιερωμένη, ό τόπος καταγωγής τοϋ χορηγού τοϋ βιβλίου καί ή συνεχής 

χρησιμοποίηση τών αντιτύπων, για λειτουργικούς σκοπούς, κατά τήν ημέρα τής 

εορτής τοϋ αγίου (3 Φεβρουαρίου) είναι τά στοιχεία πού συνέβαλαν στην διάσωση 

τοϋ εντύπου. 

Σημειώνω, δτι μέ τήν ακολουθία τοϋ αγίου Βλασίου είναι συσταχωμένη, καί 

στα δύο σωζόμενα αντίτυπα, χειρόγραφη ακολουθία τής άγιας Βαρβάρας· ό άντιγρα-
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