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Η «ΠΡΟΟΔΟΣ» ΤΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Οι γνώσεις μας για τον Παναγιώτη Σοφιανόπουλο (1786-1856)
—λόγιο γιατρό, γραμματικό και σύμβουλο του Γκούρα στα χρόνια του
Αγώνα και δημοσιογράφο αργότερα— δέν έχουν προχωρήσει πέρα άπο
τα στοιχεία και τίς γενικές εκτιμήσεις πού μας έ'χουν προσφέρει άρθρα
και μελετήματα του Γιάννη Κορδάτου και του Μ. Μ. ΠαπαΊωάννου1.
Λείπει ή συστηματική εκείνη μελέτη πού θά εξέταζε συνολικά τη δράση
καί τίς ιδέες του Σοφιανόπουλου και θα αποσαφήνιζε τη θέση καί το
ρόλο του στην πολιτική καί πνευματική ζωή της εποχής του. 'Εδώ
πρέπει να παρατηρήσουμε οτι ή επίσημη ιστοριογραφία μας σχεδόν αγνό
ησε τον Σοφιανόπουλο: ένας άνθρωπος πού σ' δλη τή ζωή του συνοδευό
ταν άπο τή φήμη του ιδιόρρυθμου καί αλλοπρόσαλλου άνθρωπου δέν μπο
ρούσε να έχει θέση σττι «σοβαρή» ιστορία μας. "Ετσι κατατάχτηκε πολύ
γρήγορα στις γραφικές εκείνες φυσιογνωμίες του 19 αι., πού ή ζωή τους
τροφοδότησε τή δημοσιογραφική περιέργεια καί τήν άνεκδοτολογία.
1. Ά π ο τα μελετήματα αυτά σημειώνω τα ακόλουθα: Γιάννης Κορδάτος,
«Παναγιώτης Σοφιανόπουλος», στο τεϋχος Μορφές τον Νέον Έλληνισμον, Ά θ . ,
«Μπάϋρον», [1978], σ. 13-25 (: πρώτη δημοσίευση στην εφ. Αυγή, 7-9 Ίουλ. 1954).
Μ. Μ. ΠαπαΊωάννου, «Παναγιώτης Σοφιανόπουλος», Νέα 'Εποχή, άρ. 38 (Λευκω
σία 25.3.1962), σ. 12-17, 32. Ό ίδιος, « Ή συμβολή της Ρωσίας στην Ελληνική
Επανάσταση: αποκαλύψεις καί ομολογίες τοΰ γαλλόφρονα γιατρού καί αγωνιστή
τοΰ 1821 Παναγ. Σοφιανόπουλου», Δελτίο Έλληνοσοβιετικοϋ
Σννδέσμον, 'έτος Β',
τχ. 20 (Μάρτιος 1962), σ. 4-13. Ό ίδιος, «Παναγιώτης Σοφιανόπουλος, εισηγητής
τοΰ ουτοπικού σοσιαλισμού στην Ελλάδα», εφ. Πανοικοδομική, άρ. 3 (25 Νοεμ.
1963) καί άρ. 4 (23 Δεκ. 1963). Βλ. επίσης Στ. Καββάδας, «'Αφιερώσεις προς Κοραήν», "Ερανος εις 'Αδαμάντων Κοραήν, Ά θ . 1965, σ. 223-224. Κωστής Μοσκώφ,
Ή εθνική και κοινωνική συνείδηση στην'Ελλάδα
1830-1909, Θεσσαλονίκη 1972,
σ. 175-177. Συγκεντρωμένη βιβλιογραφία τοΰ Π. Σοφιανόπουλου υπάρχει στοΰ
'Ιωάννη Οικονόμου Λαρισσαίου, Έπιστολαί
διαφόρων, έπιμ. Μ. Μ. ΠαπαΊωάν
νου, Ά θ . 1964, σ. ρλα', σημ. 1. Με τήν προσωπικότητα καί τίς ιδέες τοΰ Σοφιανό
πουλου στο πλαίσιο της σύγχρονης του 'ιδεολογικής καί πολιτικής πραγματικότητας
θα ασχοληθώ σέ ιδιαίτερη μελέτη. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μ·
Μ. ΠαπαΊωάννου για δσες χρήσιμες βιβλιογραφικές υποδείξεις μοϋ Ικανέ, δταν
άρχιζα τήν έρευνα για τον Σοφιανόπουλο.
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Ή αντιμετώπιση αύτη του Σοφιανόπουλου οφείλεται, κυρίους, στην
αδυναμία της ιστοριογραφίας μας να κατανοήσει τη συμπεριφορά και τίς
αντιλήψεις ανθρώπων πού ξεφεύγουν άπο τους μέσους δρους και παρα
βιάζουν τα καθιερωμένα σχήματα. Πραγματικά, τέτοιος άνθρο^πος εϊταν
ό Σοφιανόπουλος: προκλητικός καί θορυβώδης, εκκεντρικός, αντιφατικός
στις πολιτικές και ιδεολογικές του επιλογές, παραδοξολόγος, ουτοπι
στής: δπως είναι γνωστό, είναι εισηγητής ενός ουτοπικού κοινοτνισμοΰ,
πού είχε τίς ρίζες του στο σαινσιμονισμό. Σίγουρα ό Σοφιανόπουλος δεν
είναι ό αξιόπιστος μάρτυρας της εποχής του. Ωστόσο ή μελέτη της
ζωής καί του έργου του παρέχει αξιόλογες μαρτυρίες για το πώς Ινας
άνθρωπος πού βρισκόταν στο περιθώριο της επίσημης ιδεολογίας έβλε
πε καί έκρινε τα πράγματα τής εποχής του, για τα δρια δεκτικότητας
καί ανοχής του κοινωνικού σώματος απέναντι σε ήθη καινοφανή για
τήν ελληνική πραγματικότητα, για τήν τύχη τέλος πού είχαν τα ουτο
πικά κηρύγματα ενός πρώιμου κοινωνιστή μέσα σ'εναν κόσμο πού ο'ι
κοινωνικές καί ιδεολογικές δομές του οριοθετούσαν αυστηρά τίς δυνα
τότητες επιβίωσης τέτοιων οραματισμών.
Ή κυριότερη πηγή για τήν προσέγγιση του Σοφιανόπουλου είναι
τα έντυπα του — βιβλία καί κυρίως περιοδικές εκδόσεις καθαρά προσω
πικές. Το υλικό αυτό, αχρησιμοποίητο σε μεγάλο βαθμό άπο τήν έ'ρευνα,
μπορεί να μας δώσει μια καλή εικόνα για τήν ιδεολογική συγκρότηση
τοΰ Σοφιανόπουλου, καθώς καί πληροφορίες για τή ζωή καί τή δράση
του άπο τον αρχόμενο 19ο α'ιώνα ως τα τελευταία χρόνια τής ζωής του.
Ά π ο τα 1836 ως τα 1854 ό Σοφιανόπουλος εκδίδει, παράλληλα ή δια
δοχικά, ενα περιοδικό καί δύο εφημερίδες: τήν «Πρόοδο» (1836-1854),
τον «Σωκράτη» (1838-1848) καί τον «Νέο Κόσμο» (1849-1854) 2 . Σ τ α
1838 ανάγγειλε τήν έκδοση καί μιας τρίτης εφημερίδας με τίτλο «Δέ
κατος "Εννατος Αιών», πού δμως δεν κυκλοφόρησε 3 .
Ά π ο τα έντυπα αυτά τοΰ Σοφιανόπουλου θα παρουσιάσουμε εδώ
μόνο τήν Πρόοδο καί τούτο για δύο λόγους: πρώτο, γιατί ή Πρόοδος
—σε αντίθεση με τίς δύο εφημερίδες πού κινούνται, κατά βάση, στο
2. Οί πληρέστερες σειρές των δύο εφημερίδων, άπ' δσο ξέρω, σώζονται στην
Μπενάκειο Βιβλιοθήκη. Ό Σωκράτης: 1838, 1839, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847,
1848. Ό Νέος Κόσμος: 1849, 1850, 1853, 1854. Τα κενά πού υπάρχουν στην έκ
δοση καί των δύο εφημερίδων —ή τουλάχιστο τα περισσότερα— δέν σημαίνουν δτι
υπάρχουν λανθάνοντα φύλλα, άλλα δτι για μεγάλα χρονικά διαστήματα οί εφημε
ρίδες είχαν σταματήσει να εκδίδονται.
3. εφ. 'Αθηνά, άρ. 503, 26 Ίαν. 1838.
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χώρο της πολιτικής επικαιρότητας— είναι το περιοδικό με το όποιο
ταυτίστηκε περισσότερο ό Σοφιανόπουλος, άφοΰ σ' αυτό διατύπωσε συ
στηματικά τη σκέψη του* δεύτερο, γιατί ή έκδοση του παρουσιάζει
αρκετά βιβλιογραφικά προβλήματα. Ό δεύτερος αυτός λόγος ήταν καί
ή αιτία για την παρακάτω αναλυτική βιβλιογραφική παρουσίαση της
Προόδου, ή όποια πιστεύω δτι θα κάνει ευκολότερη τήν προσπέλα
ση του κύριου αντικειμένου μας, πού είναι ή μελέτη του ϊδιου του πε
ριοδικού καί, μέσα άπ' αυτό, του Σοφιανόπουλου.
Ή έκδοση της Προόδου αρχίζει, Οπως είπαμε, στα 1836 καί συνε
χίζεται ώς τα 1854, άλλα μέ μεγάλες διακοπές, ιδίως κατά τα τελευταία
χρόνια της κυκλοφορίας της. Σ τ α τρία πρώτα χρόνια (1836-1838) έχει
όλα τα χαρακτηριστικά του περιοδικού: βγαίνει δηλ. σε φυλλάδια, σε
τακτά σχεδόν χρονικά διαστήματα (αν εξαιρέσουμε μια αναγκαστική
διακοπή στα 1838), μέ συνεχή αρίθμηση καί ομοιόμορφο σχήμα. Ά λ λ α
άπό τα 1839 καί υστέρα ό ρυθμός κυκλοφορίας της αρχίζει να παρου
σιάζει ασυνέχειες, πού μέ το χρόνο γίνονται μεγαλύτερες. Κατά τήν
ίδια αυτή περίοδο, ό τίτλος τών φυλλαδίων διαφοροποιείται άπό τον
αρχικό τίτλο του περιοδικού, έτσι πού το καθένα μοιάζει να έχει δική
του αυτοτέλεια. Τα σχετικά προβλήματα αντιμετωπίζονται παρακάτω.
1. Ή αγγελία για τήν έκδοση τής Προόδου βγήκε στις 23 'Ιουνίου
1836 4 καί λίγες μέρες αργότερα, τήν 1 'Ιουλίου, κυκλοφόρησε το πρώτο
τεύχος του περιοδικού μέ τον ακόλουθο τίτλο: « Ή Πρόοδος. Έ π ι σ τ η μονικον σύγγραμμα. Παρά του ιατρού Π. Σοφιανόπουλου. Έκδιδόμενον δις του Μηνός. Φυλλάδιον Α'. Έ ν 'Αθήναις. Έ κ τής Τυπογραφίας
Ι. Φιλήμονος οδός 'Αδριανού -'Αρ. 25. 1836». 'Αποτελείται άπό 16 σε
λίδες, σχήματος 0 . 2 0 x 0 . 1 3 5 . Το κύριο μέρος του τίτλου ( « Ή Πρόο
δος, έπιστημονικον σύγγραμμα») επαναλαμβάνεται σαν ψευδότιτλος καί
στην πρώτη σελίδα τοΰ περιοδικού, μαζί μέ τα ακόλουθα εκδοτικά
στοιχεία: «'Αρ. 1. Περίοδος πρώτη: Τή α'. 'Ιουλίου: 1836».
Το σχήμα καί ή μορφή του πρώτου τεύχους θα διατηρηθούν, μέ
ορισμένες αλλαγές, καί στα 30 τεύχη τής Προόδου, πού θα βγουν ώς
τον Αύγουστο τοΰ 1838 5 . 'Από τις αλλαγές αυτές σημειώνω τις κυριό
τερες. 'Από το δεύτερο τεύχος μπαίνουν στο εξώφυλλο ένας ή περισσό4. "Εχει περιληφθεί στην επανέκδοση τών φυλλαδίων της Προόδου (1839),
για την οποία γίνεται λόγος παρακάτω. Βλ. Ή Πρόοδος τον Ιατροΰ Π. Σοφιανό
πουλου, β' Ικδοση, τ. Α', Ά θ . 1839, σ. ε'-ζ'.
5. Βλ. παρακάτω «'Αναλυτικό Πίνακα τών τευχών της Προόδου», σ. 233 έξ.
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τεροι τίτλοι, ενδεικτικοί του περιεχομένου* δ υπότιτλος παρουσιάζει
συχνά διαφοροποιήσεις: έτσι, το τχ. 16 ονομάζεται «Έπιστημονικον και
βασιλικον σύγγραμμα», το τχ. 21 «Έπιστημονικον

καί παγκόσμιον

σύγγραμα» κλπ. Σε δύο άπο τα τελευταία τεύχη ό τίτλος συμπτύσσεται
και γίνεται « Ή Νεοελληνική Πρόοδος» καί « Ή στέψις της Προό
δου». Σημειώνω ακόμη δτι ενώ ή αρίθμηση τών 26 τευχών είναι συνε
χής, το καθένα άπο τα τέσσερα τελευταία (άρ. 27-30) έχει δικό του
αριθμό (1, 1, 2, Ι ) 6 , πράγμα πού φανερώνει τήν πρόθεση για έναρξη
νέας σειράς. Ά π ο το τχ. 21 αρχίζει να υπάρχει καί ένδειξη τόμου:
τοϋτο είναι -co πρώτο τεύχος του Β' τόμου (έτους) της Προόδου, που
καλύπτει το 1837. Τα τέσσερα τεύχη του 1838 απαρτίζουν τον Γ' τό
μο του περιοδικού.
"Ολα σχεδόν τα γνωστά τεύχη της Προόδου 7 —με εξαίρεση ένα—
έχουν 16 σελίδες. Ά π ο τα λανθάνοντα ορισμένα πρέπει να είχαν περισ
σότερες άπο 16, αν κρίνουμε άπο τη σελιδαρίθμηση πού είναι συνεχής
σε τρεις τουλάχιστο σειρές τευχών.
Ή Πρόοδος αρχίζει να τυπώνεται στο τυπογραφείο του Ι. Φιλήμονα. Στο 'ίδιο τυπογραφείο βγήκαν τα περισσότερα τεύχη του περιο
δικού — αγνοούμε ως ποιόν αριθμό. Πάντως άπο το τχ. 26 (30.11.1837),
τουλάχιστο, ως το τχ. 30 (15.8.1838) ξέρουμε δτι τυπώνεται στου Α.
Κορομηλά 8 .
Ή συχνότητα έκδοσης της Προόδου δέν παρουσιάζει μεγάλες δια
κυμάνσεις: ως το τχ. 16 βγαίνει δύο φορές το μήνα περίπου, καί μετά
το τχ. 17 μια φορά το μήνα. Ό ρυθμός αυτός διαταράσσεται στα τχ.
27-30 του 1838, πού κυκλοφορούν με αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις,
προαναγγέλλοντας τή διακοπή της έκδοσης του περιοδικού. Αιτία ε'ιταν
οί δικαστικές περιπέτειες πού είχε ό Σοφιανόπουλος αυτή τήν εποχή,
κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί Τύπου 9 .
6. Στην επανέκδοση της Προόδου (1839) τά τέσσερα παραπάνω φυλλάδια
αριθμούνται καί ώς ΚΖ', ΚΗ', ΚΘ', Λ'.
7. Άπο τα 30 τχ. της περιόδου 1836-1838 γνωρίζω 19 (βλ. «'Αναλυτικό
Πίνακα»), άπο τα όποια έχουν εξώφυλλο λιγότερα άπο τα μισά (τχ. 1-7). Τα τχ.
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 29 λανθάνουν τά γνωρίζουμε όμως άπο τήν
επανέκδοση του 1839.
8. Ή ένδειξη τοϋ τυπογραφείου δηλώνεται στην τελευταία σελίδα τών τευ
χών 26 καί 30. Πιθανώς ή αλλαγή τοϋ τυπογραφείου έγινε πιο γρήγορα: στο τχ.
21 (α' έκδ., 1 Ίουλ. 1837, σ. 229) αναφέρεται δτι πρόκειται να επανεκδοθούν τα
τχ. 1-8 «με χαρακτήρας Κορομηλά».
9. Οί διατάξεις τών νόμων περί Τύπου (Έφημερις της Κυβερνήσεως, άρ. 29,
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Η δίωξη του ξεκίνησε άπο ενα άρθρο πού είχε δημοσιεύσει στο
Χ· 25 (14.11.1837) της Προόδου: ολόκληρο το τεύχος ήταν αφιερω

μένο στον «ανακτά Νεμούρ», γιο του βασιλιά της Γαλλίας ΛουδοβίκουΦιλίππου, ό όποιος στα 1825 ήταν υποψήφιος βασιλιάς της Ελλάδας.
10

Ο Σοφιανόπουλος, πού είχε τότε κινηθεί για την εκλογή του , υπο
στήριξε δτι ουσιαστικά οι "Ελληνες είχαν ανακηρύξει βασιλιά τους τον
δούκα του Νεμούρ· για κακή τύχη της χώρας δμως οι Μεγάλες Δυνά
μεις απέτρεψαν την εκλογή του φιλελεύθερου αύτοΰ πρίγκιπα καί ή
Ελλάδα βρέθηκε κάτω άπο τή διακυβέρνηση του «εχθρού των Συνταγμα
τικών άρχων» Καποδίστρια. Καί σχολίαζε ό Σοφιανόπουλος δτι «αν ό
Καποδίστριας είχε άσπρου γνώσιν, Σ υ [κακότυχη Ε λ λ ά ς ! ] δεν έραπιζόσουν σήμερον εις τάς οδούς καί πλατείας! Δεν ήσο πτωχή καί άβιομήχανος. . . ». Σε άλλο σημείο του άρθρου ό Σοφιανόπουλος παρακα
λούσε τον δούκα του Νεμούρ «να στρέφη άπο καιρόν εις καιρόν τους
οφθαλμούς του εις τήν Π Ρ Ο Ο Δ Ο Ν της τάλαινας πατρίδος μας» 1 ] .
Το Πλημμελειοδικείο, δπου παραπέμφθηκε ό Σοφιανόπουλος, έκρι
νε δτι το άρθρο ήταν πολιτικό —κατά παράβαση του άρθρου 543 του
Ποινικού Νόμου 1 2 καί δτι οί απόψεις πού διατυπώνονταν συνιστούσαν
14/26 Σεπτ. 1833, σ. 213-221), ρύθμιζαν λεπτομερώς τίς προϋποθέσεις λειτουρ
γίας των εφημερίδων καί των περιοδικών καί πρόβλεπαν σειρά κυρώσεων για «εγ
κλήματα εκ της καταχρήσεως του Τύπου». Βασική προϋπόθεση για τήν κυκλοφο
ρία μιας εφημερίδας ή ένας περιοδικού εϊταν ή καταβολή άπο τον υπεύθυνο συν
τάκτη 5.000 δρχ. ως εγγύηση για τα πρόστιμα καί άλλα έξοδα, στα όποια ενδεχο
μένως θα καταδικαζόταν. Άπο τή χρηματική αυτή καταβολή απαλλάσσονταν οί
έκδοτες «επιστημονικών καί τεχνικών εφημερίδων καί περιοδικών συγγραμμάτων».
"Αν δμως δημοσίευαν άρθρα άλλης κατηγορίας (π.χ. πολιτικά) θα καταδικάζονταν
σέ πρόστιμο καί θα υποχρεώνονταν νά καταβάλουν τήν εγγύηση τών 5.000 δρχ.
πριν συνεχίσουν τήν έκδοση τοΰ εντύπου τους (άρθρο 8 τοϋ «Νόμου περί 'Αστυνο
μίας τοϋ Τύπου»). Οί σχετικές με τα αδικήματα τοϋ τύπου διατάξεις έγιναν αυστη
ρότερες μέ τον «Νόμο περί εξυβρίσεων έν γένει καί περί Τύπου» τοϋ Νοεμβρίου
1837 ('ΕφημερΙς της Κυβερνήσεως, άρ. 37, 23 Νοεμβρ. 1837, σ. 146-153).
10. Βλ. 'Αρχεία Λ. καί Γ. Κουντονριώτον, τ. Ε', Πειραιεύς 1927, σ. 153,
200-201, 258. Αθηναϊκά» Άρχειον, εκδ. Ι. Βλαχογιάννη, τ. Α', Άθ. 1901, σ. 485.
Πβ. καί Γιάννης Κορδάτος, 'Ιστορία της Νεώτερης 'Ελλάδος, τ. Β', Άθ. 1957, σ.
493-494' Μ. Μ. Παπαϊωάννου, «Παναγιώτης Σοφιανόπουλος», π. Νέα 'Εποχή, άρ.
38 (Λευκωσία 25 Μαρτίου 1962), σ. 13.
11. Πρόοδος (α ε"κδ.), 14 Νοεμβρ. 1837, σ. 298-299.
12. Βλ. ΈφημερΙς της Κυβερνήσεως, άρ. 3, 10/22 Ίαν. 1834, Παράρτη
μα, σ. 86. Το άρθρο 543 αντιστοιχεί μέ το άρθρο 8 τοΰ νόμου «Περί Αστυνο
μίας τοΰ Τύπου» (1833) καί μέ το άρθρο 59 τοΰ νόμου «Περί εξυβρίσεων έν γένει
καί περί Τύπου» (1837). Βλ. σημ. 9.
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«περιφρόνηση» προς το πρόσωπο του βασιλιά και της Κυβέρνησης. Για
το λόγο αυτό διατάχθηκε ή κατάσχεση του φυλλαδίου. Ό Σοφιανόπουλος θεώρησε αναρμόδιο το Πλημμελειοδικείο και προσέφυγε στον "Αρειο
13

Πάγο . Ή

ένσταση του δμως απορρίφθηκε και στις

18 'Ιανουαρίου

1838 καταδικάστηκε ερήμην σε εφτά μήνες φυλακή καί 500 δρχ. πρόστι
μο. Στο μεταξύ ό Σοφιανόπουλος ζήτησε «ανακοπή» της απόφασης
του Πλημμελειοδικείου καί έμεινε ελεύθερος ως τον Σεπτέμβριο του
1838. Στις 2 Σεπτεμβρίου εκδικάζεται πάλι ή υπόθεση του, επικυρώ
νεται ή καταδικαστική απόφαση του Ιανουαρίου καί στις αρχές Σε
πτεμβρίου

φυλακίζεται

στον

Μενδρεσέ 14 .

Κρατείται

εκεί

τέσσερεις

μήνες καί στις 24 'Ιανουαρίου 1839 μεταφέρεται στο Παλαμήδι 1 5 , άπ' ο
πού αποφυλακίστηκε στις αρχές 'Απριλίου 1839 1 6 .
Ή δίωξη αυτή του Σοφιανόπουλου δεν ήταν ή πρώτη: άπο τον
'Ιούλιο του 1836 ως το τέλος του 1837 είχε οδηγηθεί αρκετές φορές
στα δικαστήρια, μέ τή μόνιμη κατηγορία δτι δημοσίευε στην Πρόοδο
πολιτικά άρθρα. Οί δίκες πού γνοορίζουμε είναι οι ακόλουθες: στις
19 καί 27 Αυγούστου 1836 για το τχ. 3 1 7 ' στις 6 Όκτο^βρίου 1836
για το τχ. 8 1 8 * στις 12 'Ιανουαρίου, 11 Φεβρουαρίου καί 23 'Απριλίου
1837 για τα τχ. 13, 14 1 9 · στις 17 Δεκεμβρίου 1837 για το τχ. 2 6 2 0 .
13. Μια πληροφορία προερχόμενη άπο τον Σωκράτη (άρ. 5, 15 Ίαν. 1839)
αναφέρει δτι τον 'Ιανουάριο τοϋ 1839 τυπωνόταν σέ 10 φυλλάδια (πού θά δένονταν
σε τόμο) ή απολογία τοΰ Σοφιανόπουλου στον "Αρειο Πάγο, μαζί μέ μια επιστολή
προς τον Θ. Κα'ί'ρη. Τέτοιο έντυπο όμως δεν γνωρίζουμε. Το μέγεθος της απολο
γίας δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, άφοϋ μια προγενέστερη δημοσιευμένη απολογία
τοϋ Σοφιανόπουλου είχε καλύψει 6 φυλλάδια. Βλ. παρακάτω σ. 211.
14. Σχετικά μέ τις δίκες καί τίς προσφυγές τοϋ Σοφιανόπουλου στον "Αρειο
Πάγο βλ. 'Αποφάσεις τον'Αρείου Πάγου, 1839, σ. 26-27, 68-69, 362-366. Ν. Ί ω αννίδης, 'Ελληνική Νομολογία, ήτοι συλλογή. . . αποφάσεων τοϋ 'Αρείου Πάγου, τ.
Β', Ά θ . 1838, σ. 145. Πρόοδος (β' έκδ.), σ. 287-288. Ή Άνάστασις της Μεσο
γείου, 1 Μαΐου 1840, σ. 382 κ.έξ. Άρχειοφυλακεϊο Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
'Αθηνών (συμβολαιογράφος Κ. Φιλαλήθης, άρ. 245/14 Σεπτ. 1838): αίτηση αναιρέ
σεως στον "Αρειο Πάγο.
15. εφ. Αιών, άρ. 35, 25 Ίαν. 1839.
16. ό'.π., άρ. 53, 9 'Απρ. 1839.
17. έφ. Ό Πρωινός Κήρυξ, άρ. 37,19 Αύγ. 1836. Πρόοδος (β' ε"κδ.), τ. Α', σ.78
18. Πρόοδος, ό'.π., σ. 112.
19. Πρόοδος (β' εκδ.), τόμ. Β', σ. 11, 37, 47, 279. έφ. Ή Έλπ'ις, άρ. 115,
16 Ίαν. 1837: εδώ αναφέρεται, επίσης, δτι ό Σοφιανόπουλος είχε δικαστεί καί
αθωωθεί δύο φορές ακόμη για τήν ΐδια υπόθεση.
20. Πρόοδος, δ.π., σ. 196, 200.
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Οί δικαστικές αυτές περιπέτειες στοίχισαν στον Σοφιανόπουλο αρκετά
πρόστιμα, άλλα δέν ανέστειλαν την έκδοση της Προόδου.
Για τα τραβήγματα και την κυκλοφορία της Προόδου στα 18361838 δέν διαθέτουμε παρά δσα, διάσπαρτα στο περιοδικό, στοιχεία μας
δίνει ό 'ίδιος ό Σοφιανόπουλος. Πρόκειται για αριθμούς συχνά αντι
φατικούς μεταξύ τους, πού τις περισσότερες φορές άφοροΰν σύνολα
τευχών πού εκδόθηκαν ή επρόκειτο να εκδοθούν. Γι' αυτό πρέπει να
τους χρησιμοποιούμε με προσοχή.
Τον 'Ιούλιο του 1837 γράφει ό Σοφιανόπουλος 2 1 Οτι τα 20 πρώτα
τεύχη της Προόδου είχαν εκδοθεί σέ 40.000 αντίτυπα (μέσος ορός:
2.000)· τον ΐδιο μήνα μας πληροφορεί δτι λογαριάζει να έπανεκδώσει
τα εξαντλημένα τχ. 1-8 σέ 24.000 αντίτυπα (μέσος ορός: 3.000) 2 2 . Τον
Νοέμβριο του 1837 αναγγέλλει στο αναγνωστικό του κοινό δτι στο
έξης ή Πρόοδος θα τυπώνεται σέ 4.000 σώματα 2 3 . Δυο χρόνια αργό
τερα, τον 'Ιανουάριο τοΰ 1840, γράφει δτι κατά την περίοδο 1836-1839
κυκλοφόρησαν 200.000 τεύχη του περιοδικού 2 4 : αν στα 30 τεύχη πού
βγήκαν στα τρία πρώτα χρόνια προσθέσουμε και τα 8 τεύχη τοΰ 1839,
τότε έχουμε ενα μέσο ορο 5.200 περίπου τραβηγμάτων για κάθε τεύχος.
Ή πρώτη διαπίστωση άπο τα παραπάνω δεδομένα είναι δτι έ'χουμε να κάνουμε μέ τέσσερα τελείως διαφορετικά μεγέθη. "Αν αφήσουμε
στην άκρη τις εξαγγελίες για τραβήγματα 3 - 4.000 τευχών —πού
άλλωστε δέν μπορούμε να ελέγξουμε την αξιοπιστία τους— μένουν οί
δύο απογραφές πού δίνουν δύο αντιφατικούς αριθμούς: 2.000 τη μια
φορά καί 5.200 την άλλη. Πρόκειται βέβαια για σχετικά μεγέθη, άφοΰ
προκύπτουν άπο απογραφές ενός συνόλου τευχών. Δεδομένου δμως δτι
οί διαφορές ανάμεσα στα τραβήγματα κάθε φυλλαδίου δέν φαίνεται να
ήταν πολύ σημαντικές, τα παραπάνω μεγέθη αποτελούν χρήσιμους
δείκτες.
Ό αριθμός τών 5.200 τραβηγμάτων είναι σίγουρα υπερβολικός
για ενα περιοδικό αυτής της εποχής καί έ'ρχεται σέ αντίθεση, δπως θα
δούμε στή συνέχεια, μέ άλλες σχετικές μαρτυρίες' πιο κοντά στην πρα
γματικότητα βρίσκεται ό αριθμός 2.000.
Σέ μια στατιστική τών συνδρομητών τών εφημερίδων καί τών
περιοδικών πού κυκλοφορούσαν τον 'Οκτώβριο τοΰ 1836 (15 τον άρι21.
22.
23.
24.

Πρόοδος (β' 2κδ.), τ. Β', σ. 94.
Πρόοδος (α fec8.j, 1 Ίουλ. 1837, σ. 229.
Πρόοδος (β' έ'κδ.), τ. Β', σ. 167.
Ή Όπισθοδρόμησις, 1 Ί α ν . 1840, σ. 247.
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κ α τ έ χ ε ι τ ή 13η θέση με 4 1 2 συνδρομητές, ά π ο

τους

όποιους πληρώνουν οι 112, ενώ οι 3 0 0 την παίρνουν δ ω ρ ε ά ν 2 5 . Μ ι α σ ύ γ 
χρονη

δμως

μαρτυρία, προερχόμενη

ά π ο την

Π ρ ό ο δ ο , ανεβάζει

τους

συνδρομητές — ε ν ν ο ε ί τ α ι αυτούς π ο ύ π λ η ρ ώ ν ο υ ν — σε 7 0 0 2 6 . " Ε ν α χρόνο
α ρ γ ό τ ε ρ α , π ά λ ι στην Π ρ ό ο δ ο , οί συνδρομητές υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι σέ 1 . 3 0 0 2 7 .
Κ α ί π ά λ ι τ α α ν ο ί γ μ α τ α συνεχίζουν να είναι σ η μ α ν τ ι κ ά : ιδιαίτερα υψηλό
φαίνεται το π ο σ ο σ τ ό α ύ ξ η σ η ς τ ώ ν α ν α γ ν ω σ τ ώ ν π ο ύ φέρονται δτι κ α τ α βάλλουν συνδρομή σέ δ ι ά σ τ η μ α ενός μόνο χρόνου.
Π ρ έ π ε ι να π ο ύ μ ε έ δ ώ οτι ό Σ ο φ ι α ν ό π ο υ λ ο ς έ'χει την τ ά σ η να π α 
ρουσιάζει περισσότερους ά π ο τους π ρ α γ μ α τ ι κ ο ύ ς τ ο υ ς συνδρομητές τ η ς
Προόδου π ο ύ πληρώνουν.

Πρόκειται για μια τ α χ τ ι κ ή πού

εξυπηρετεί

τ ή δ ι α φ ή μ ι σ η τ ο υ περιοδικού καί π ο ύ δίνει, π α ρ ά λ λ η λ α , μ ι α α π ά ν τ η σ η
σέ α μ φ ι σ β η τ ή σ ε ι ς π ο ύ ε ί χ α ν δ ι α τ υ π ω θ ε ί γ ι α τήν π ρ α γ μ α τ ι κ ή κ υ κ λ ο 
φορία τ ο υ : αναφέρομαι στις κ ω μ ω δ ί ε ς τ ο υ Ι. Ρ ί ζ ο υ Νερουλού
τ η μ α τ ι κ ή οικογένεια» καί « Ό

«Ερω

Έ φ η μ ε ρ ι δ ο φ ό β ο ς » , π ο ύ π α ρ ω δ ο ύ σ α ν , ι

δ ί ω ς ή δ ε ύ τ ε ρ η , τήν Πρόοδο καί τον ε κ δ ό τ η τ η ς , π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ς τον
να ζητιανεύει ικετεύοντας καί α π ε ι λ ώ ν τ α ς τ ι ς κ α θ υ σ τ ε ρ η μ έ ν ε ς
μές τ ώ ν λ ι γ ο σ τ ώ ν

συνδρο

συνδρομητών τ ο υ 2 8 .

25. έφ. "Ό Πρωινός Κήρυξ, άρ. 60, 18 'Οκτ. 1836. "Αν λογαριάσουμε το σύνο
λο τών συνδρομητών της Προόδου (412), τότε ή θέση της στον πίνακα τών εφημερί
δων είναι τέταρτη. Προηγούνται: Έφημερίς της Κυβερνήσεως (875), Ελληνικός
Ταχυδρόμος (710), Ευαγγελική Σάλπιγξ (630).
26. Πρόοδος (α' εκδ.), 13 Σεπτ. 1836, σ. δ' εξωφύλλου.
27. Πρόοδος (β' Ικδ.), τόμ. Β', σ. 97.
28. [Ι. Ρ. Νερουλός], Ή 'Ερωτηματική
οικογένεια, Ά θ . 1837, σ. 46. [ Ό
ίδιος], Ό Έφημεριδοφόβος, Ά θ . 1837. Θέμα της δεύτερης κωμωδίας είναι μία
περιοδεία πού κάνουν οί συντάκτες τών περ. Θεατής καί Πρόοδος για να μαζέψουν
συνδρομές. Ή παρωδία τοϋ Νερουλού, αν καί δοσμένη σέ υπερβολικούς τόνους,
απηχεί ωστόσο μια πραγματική κατάσταση. Ή έλλειψη συνδρομητών είναι άπο
τα κυριότερα προβλήματα τών εφημερίδων καί τών περιοδικών καί μια άπο τις
αιτίες της βραχύχρονης ζωής τους: σημειώνω, ενδεικτικά, δτι οί έφ. Τριπτόλεμος
καί 'Εποχή κλείνουν το 1835 καί άπο έλλειψη συνδρομητών. Βλ. έφ. Ό Σωτήρ,
άρ. 3, 21 Ίαν./2 Φεβρ. 1835 καί άρ. 18, 21 Μαρτ./2 Ά π ρ . 1835 — Ή πρόκληση
τοϋ Νερουλού συνάντησε τήν οργισμένη διάψευση τοϋ Σοφιανόπουλου: απαντώντας
τον 'Ιούλιο τοϋ 1837 στην 'Ερωτηματική
οικογένεια ισχυρίζεται, ανάμεσα στα
άλλα, οτι έχει 1300 συνδρομητές πού πληρώνουν ταχτικά κι δτι πολλά χρήματα
φτάνουν καθημερινά άπο τήν Ελλάδα καί το εξωτερικό: 'Αγκώνα, Τριέστι, Μασ
σαλία, Λόνδρα, Παρίσι, Σμύρνη κ.άλ. Βλ. Πρόοδος (β' έκδ.), τ. Β', σ. 94-97. Στη
δεύτερη κωμωδία τοϋ Νερουλού, τον 'Εφημεριδοφόβο, ό Σοφιανόπουλος σκόπευε
να απαντήσει μέ το τχ. 25 της Προόδου, πού θα το έπέγραφε « Ό Έφημεριδοφόβος
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Για τον ίδιο λόγο ό Σοφιανόπουλος προσπαθεί να εμφανίζει μειω
μένο τον αριθμό των συνδρομητών πού έπαιρναν δωρεάν την Πρόοδο.
Είδαμε, ωστόσο, παραπάνω δτι ή δωρεάν διανομή της Προόδου αντι
προσώπευε στα 1836 τα 3/4 της κυκλοφορίας της. Το υψηλό αυτό
ποσοστό προσπαθεί ό Σοφιανόπουλος, ενα χρόνο αργότερα, να το με
τριάσει με αγγελίες σαν κι αυτή: « Ή Πρόοδος δεν χαρίζεται του λοι
πού, μήτε πέμπεται δωρεάν, μήτε δανείζεται ε'ις κανένα, ας ήναι και ό
πατέρας μας» 2 9 . Ά λ λ α οί προειδοποιήσεις αυτές, πού επαναλαμβάνονται
καί στα επόμενα χρόνια, δέν φαίνεται να πραγματοποιούνται: στα 1840
ό Σοφιανόπουλος θα ομολογήσει ότι επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια πρόσ
φερε δωρεάν «εις πλήθος Ελλήνων» την Πρόοδο καί τον Σωκράτη τ ο υ 3 0 .
'Ενδεικτική για τήν ελαστικότητα του Σοφιανόπουλου απέναντι στο
αναγνωστικό του κοινό είναι καί ή ακόλουθη αγγελία της Προόδου:
«. . . ' Ή δ η παρατηροΰντες δτι οί συνδρομηταί άνέβησαν εις επτακόσιους
περίπου, κρίνο μεν ευλογον να άναγγείλωμεν τήν άνέλπιστον ταύτην προχώρησιν του Ελληνικού "Εθνους εις τα καλά καί να ε'ιδοποιήσωμεν εις το
έξης να πληρώνουν δι' αυτά [τα φυλλάδια της Προόδου] μόνον μίαν κατά
μήνα δραχμήν, οί μή δυνάμενοι, καί οχι δύο" οί δε τον τρόπον έχοντες
άφίνονται εις τήν θέλησίν των. Εις τους τοιούτους όμως δίνονται δί
πλα, αν ζητηθούν τα φυλλάδια, ώστε να τα μεταδίδουν εις άλλους. . .» 3 1 .
Ά π ο τα 1837 οί συνδρομές καταβάλλονται μια φορά το
το τρίμηνο καί διακρίνονται σέ τρεις κατηγορίες: συνδρομές
τοίκων της πρωτεύουσας, τών «πτωχών επαρχιών» καί του
κού, πού καθορίζονται σέ 24, 13.35 καί 27 δρχ. το χρόνο,
χ α 3 2 . Στα 1838 οί τιμές μειώνονται σέ 12, 6 καί 24 δρχ. το
-

χρόνο ή
τών κα
εξωτερι
αντίστοι
χρόνο 3 3 .

του Καραγγιώζη» το σχέδιο δμως αυτό ματαιώθηκε τήν τελευταία στιγμή. Βλ.
Πρόοδος (α εκδ.), 14 Νοεμβρ. 1837, σ. 293-294.
29. Πρόοδος (α' feti.)» 30 Νοεμ. 1837, σ. 309.
30. Ή Όπισθοδρόμησις, 1 Ίαν. 1840, σ. δ' εξωφύλλου.
31. Πρόοδος (α' εκδ.), 13 Σεπτ. 1836, σ. δ' εξωφύλλου. Ή φροντίδα του
Σοφιανόπουλου να αυξήσει τήν κυκλοφορία της Προόδου υπαγορευόταν λιγότερο
άπο κερδοσκοπική διάθεση καί περισσότερο άπο τή θέληση του να προπαγανδίσει τις
νέες ιδέες πού πίστευε δτι εισήγαγε ή Πρόοδος του. Τον 'Ιούλιο του 1836 περηφα
νεύεται οτι «της Προόδου τα φυλλάδια έγιναν ιερόν προσκεφάλαιον της Νεολαίας»
(Πρόοδος, β' εκδ., τ. Β', σ. 94). Ά π ο τήν ϊδια πεποίθηση διακατέχεται καί 15
χρόνια αργότερα, δταν γράφει δτι «πολυειδεΐς 'ιδέας ένέχυσεν ή Πρόοδος εις τήν
κεφαλήν τοϋ ελληνικού Λαοϋ». Βλ. Ή Πρόοδος τών 1851, σ. 7.
32. Πρόοδος (α' εκδ.), 14 Νοεμ. 1837, σ. 293" 30 Νοεμβρ. 1837, σ. 309.
33. ό'.π., 15 Αύγ. 1838, σ. 273. Βλ. τιμές καί παρακάτω, σ. 222.
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2. 'Αναφέραμε ήδη μια αγγελία του Σοφιανόπουλου, τον 'Ιού
λιο του 1837, δτι σκόπευε να έπανεκδώσει, μέσα στον Σεπτέμβριο, τα
εξαντλημένα τχ. 1-8 της Προόδου. "Αρχισε ή έγγραφη συνδρομητών
34
καί συνεχίστηκε ως τον Νοέμβριο, περίπου, του 1837 . Άλλα ή επανέκ
δοση αύτη δεν πραγματοποιήθηκε. Μαρτυρεΐται πάντως Οτι στα μέσα
Σεπτεμβρίου βρισκόταν στο πιεστήριο το πρώτο τεύχος της Προόδου
καί τον επόμενο μήνα καί τα οχτώ 3 5 . Μια ανάλογη πρόθεση είχε εκ
δηλώσει ό Σοφιανόπουλος καί τον 'Ιανουάριο του 1838, προγραμματί
ζοντας την επανέκδοση τών 26 τευχών, πού είχαν βγει ως τότε, σε
50.000 σώματα 36 . Άλλα κι αύτο το σχέδιο ματαιώθηκε, ίσως γιατί
είχε αρχίσει, στο μεταξύ, ή γνωστή δίωξη του.
Η επανέκδοση της Προόδου πραγματοποιήθηκε τον επόμενο χρό
νο (1839), μερικούς μήνες μετά την αποφυλάκιση του Σοφιανόπουλου,
καί περιέλαβε σε δύο τόμους το σύνολο τών τευχών της περιόδου 18361838: τα τχ. 1-15 αποτέλεσαν τον Α' τόμο καί τα τχ. 16-30 τον Β' τό
μο. Ή επιμονή του Σοφιανόπουλου να έπανεκδώσει, άπο τα 1837 μά
λιστα, τήν Πρόοδο σημαίνει δτι τα εκδιδόμενα φυλλάδια είχαν εξαν
τληθεί καί δτι υπήρχε μια αυξημένη ζήτηση 37 . Το τελευταίο πρέπει νά
αποδοθεί στο νεωτερικο περιεχόμενο του περιοδικού, πού προκαλούσε
τήν περιέργεια του κοινού, καί στο θόρυβο πού είχαν ξεσηκώσει οι
συνεχείς διώξεις του εκδότη του.
Στον τίτλο της επανέκδοσης της Προόδου αναφέρεται δτι «εκδί
δεται εκ δευτέρου, επιδιορθωμένη καί επαυξημένη με το Σύνταγμα της
Γαλλίας καί της Τροιζήνος, με αναλύσεις, με προσθήκας καί με δύο
34. ό'.π., 1 Ίουλ. 1837, σ. 229" 15 Σεπτ. 1837, σ. 261-262· 14 Νοεμβρ.
1837, σ. 293.
35. δ.π., 15 Σεπτ. 1837, σ. 261-262· 14 Νοεμβρ. 1837, σ. 293. Τον 'Οκτώ
βριο τοϋ 1838 ό Σοφιανόπουλος γράφει άπο τη φυλακή δτι του άρπαξαν άπο το
σπίτι του περί τις 20.000 φυλλάδια της Προόδου, μαζί με τη βιβλιοθήκη του (ΑΙών,
άρ. 5, 9 Ό κ τ . 1838). Στο θέμα αύτο επανέρχεται καί πάλι στα 1844, ανεβάζοντας
τον αριθμό τών κλεμμένων φυλλαδίων σέ 29.000 (Ό βασιλεύς της Προόδου, 1
Νοεμβρ. 1844, σ. 7). "Αν τα φυλλάδια αυτά δέν είναι παλαιό υπόλοιπο—το πιθα
νότερο— θα μπορούσε νά υποθέσει κανείς δτι πρόκειται για τα υπό εκτύπωση (στα
1838) 8 τεύχη.
36. Πρόοδος (β' fec8.), τ. Β', σ. 200.
37. Σέ μια διαφημιστική αγγελία πού δημοσιεύτηκε στον Σωκράτη (άρ. 16,
30 Ά π ρ . 1839, σ. 67) αναφέρεται δτι ή επανέκδοση της Προόδου αποφασίστηκε γιατί
«δλος ό κόσμος ζητεί τώρα ν' απόκτηση τήν συλλογήν τών τριάκοντα τούτων φυλ
λαδίων εις βιβλίον».
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απολογίας». Ή συνοπτική αύτη διατύπωση δέν είναι απόλυτα ακριβής,
ούτε καλύπτει το σύνολο τών διαφορών ανάμεσα στην

επανέκδοση

καί στα αυτοτελή τεύχη της Προόδου. 'Από μια σχετική σύγκριση πού
έκανα διαπίστωσα δτι υπάρχουν κι άλλες διαφορές, πού καί αν δέν αλ
λοιώνουν σημαντικά τήν αρχική μορφή του περιοδικού, είναι πάντως
χρήσιμο να τις έχει υπ' δψη του ό χρήστης της επανέκδοσης.
'Αρχίζω

άπο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Τα εξώφυλλα τών

αυτοτελών τευχών δέν περιλαμβάνονται στην επανέκδοση καί επομένως
ούτε οί αναλυτικοί τίτλοι τών περιεχομένων πού υπήρχαν σ' αυτά* οι
τελευταίοι αντικαταστάθηκαν άπο έναν συνοπτικό τίτλο

περιεχομένου

πού μπήκε στην αρχή κάθε φυλλαδίου.
Ή κυριότερη διαφορά τών δύο εκδόσεων έγκειται στην αναδιάρ
θρωση τής ύλης τών αυτοτελών τευχών, έτσι πού πολλά άρθρα αλλά
ζουν θέση μέσα στο ίδιο τεύχος ή δημοσιεύονται σε άλλα, προηγούμενα
ή επόμενα. Για παράδειγμα, ή «Απολογία» τοΰ Σοφιανόπουλου στή
δίκη του για το τχ. 8, πού είχε δημοσιευθεί στα τχ. 9-14, στην επανέκ
δοση μετατίθεται ολόκληρη στο τχ. 9. Ή ανακατάταξη αυτή είχε ως
συνέπεια να εξογκωθεί το τχ. 9 σε 74 σελίδες καί, αντίθετα, άπο τήν
υλη τών τχ. 10-14 να άναδημοσιευθοΰν «χαρακτηριστικά» μόνο άρθρα.
Σημειώνω ακόμη δτι το γαλλικό Σύνταγμα του 1830 καί το Σύνταγμα
τής Τροιζήνας πού είχαν πρωτοδημοσιευτεΐ, αντίστοιχα, στα τχ. 5-6
καί 1 5 3 8 , στην επανέκδοση καταχωρίζονται στο τέλος τών δύο τόμων:
το δεύτερο αυτοτελώς (τόμ. Β') και το πρώτο ενσωματωμένο στο τχ.
15 (τόμ.' Α ' ) 3 9 .

38. Το τχ. 15 της Προόδου λανθάνει. Για τη δημοσίευση σ' αύτο τοΰ Συν
τάγματος της Τροιζήνας βλ. Ή Πρόοδος (β' εκδ.), τ. Β', σ. 260.
39. Στή Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (άρ. 10320) υπάρχει ή έξης αναγραφή:
«Το Σύνταγμα τής Τροιζηνος. Ό Βασιλεύς της Προόδου προς τον Αυτοκράτορα
Άπτούλ. [έν τέλει:] Έν 'Αθήναις, τήν 16 Δεκεμβρίου, 1836. Προσυπογράφεται
Π. Σοφιανόπωλος. Εις 16ον, σ. 48. EBE—». 'Από μια αυτοψία τοϋ φυλλαδίου πού
έκανα, μέ βάση αντίτυπο της Βιβλιοθήκης Μάνου Χαριτάτου, διαπίστωσα δτι πε
ριέχει ακριβώς το κείμενο τοϋ Συντάγματος της Τροιζήνας πού δημοσιεύεται στο
τέλος τοϋ Β' τόμου της Προόδου. Στην περιγραφή Γκίνη-Μέξα πρέπει να γίνουν
οί έξης δύο διορθώσεις: 1) Οί σελίδες δέν είναι 48, άλλα 17-48. Το 16σέλιδο πού
λείπει πιθανώς περιείχε το γαλλικό Σύνταγμα τοΰ 1830, άφοΰ σε τρεις μεταγενέ
στερες εκδόσεις, πού επιμελήθηκε πάλι ό Σοφιανόπουλος, τα δύο Συντάγματα βγή
καν μαζί: 1840 (Γκίνης-Μέξας, άρ. 3400· αντίτυπο ακέφαλο, χωρίς ένδειξη Βιβλιο
θήκης), 1843 (Γκίνης-Μέξας, άρ. 3913), 1843 (Γκίνης-Μέξας, άρ. 3914). Μια υπο
σημείωση στην σ. 48 αναφέρει: «Μή δυνάμενοι να έχουν τους δύο τόμους της Προό-
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Το τχ. 25, πού έγινε ή αιτία για τη φυλάκιση του Σοφιανόπουλου,
και το όποιο είχε κατασχεθεί, λείπει άπο την επανέκδοση και στη θέση
του δημοσιεύονται, χωρίς σχόλια, οί δύο καταδικαστικές αποφάσεις
του Πλημμελειοδικείου. 'Επίσης, παραλείπονται άρθρα, «δόγματα» και
σημειώματα —πού στα 1839 είχαν χάσει την επικαιρότητα τους— καί
συμπτύσσονται κεφάλαια. 'Ορισμένες εκφράσεις, διατυπωμένες σέ όξύ
υφός, απαλείφονται ή μετριάζονται. Οί επεμβάσεις στο αρχικό κείμενο
είναι λιγοστές, περιοριζόμενες στη διόρθωση ορθογραφικών ή τυπογρα
φικών σφαλμάτων καί στην αποκατάσταση ορθότερης στίξης. Σημειώ
νω, τέλος, τη συσσωμάτωση καί τη δημοσίευση, με κάποιες περικοπές,
στο τέλος τών δύο τόμων μιας σειράς σατιρικών καί ευτράπελων σχο
λίων, τών «Ποικίλων», πού έμπαιναν στο τέλος κάθε τεύχους.
Η επανέκδοση του 1839 εμπλουτίσθηκε με επιπλέον άρθρα, με
σύγχρονα επεξηγηματικά σχόλια, καθώς καί με τις λεγόμενες «Ανα
λύσεις»: σημειώματα δηλ. για το περιεχόμενο κάθε τεύχους, πού τα
υπογράφουν διάφορα πρόσωπα με αρχικά, τα όποια είναι δύσκολο να
ταυτιστούν, ή με τα ονόματα τους. Τα παραθέτω: Κωνσταντίνος Πάνου,
Π. Φωτιάδης, Σπυρίδων Πολυκαλάς, Νικηφόρος Παμπούκης, Παντολέων Δικηγόρος. Οί «Αναλύσεις» είναι τά μόνα κείμενα της Προόδου
πού δεν ανήκουν στον Σοφιανόπουλο.
Στο τέλος του Β' τόμου υπάρχει κατάλογος 1120 συνδρομητών της
επανέκδοσης για 1400 σώματα. Σ'αυτούς πρέπει να προστεθούν 800
ακόμη, τών οποίων τά ονόματα, δπως αναφέρει σχετική υποσημείωση,
παραλείφθηκαν για τεχνικούς λόγους καί επρόκειτο να δημοσιευθούν
στο «προσεχές πρώτον βιβλίον της Προόδου τών 1840» 4 0 . Οί συνδρο
μητές λοιπόν της επανέκδοσης ανήλθαν σέ 1920, ενώ ό αριθμός τών
σωμάτων ξεπέρασε τις 2.000. Ή γεωγραφική κατανομή τών 1120
δου δλοι, τυπόνεται χάριν του Κοινοϋ, το παρόν, δια λεπτ. 60 αί δύο κόλλαι». Επο
μένως τα δύο φυλλάδια βγήκαν ξεχωριστά. 2) Ή χρονολογία 16 Δεκεμβρίου 1836
δεν δηλώνει τον χρόνο πού τυπώθηκε το φυλλάδιο, άλλα την πρώτη δημοσίευση
του Συντάγματος της Τροιζήνας στο τχ. 15 της Προόδου: πιο συγκεκριμένα είναι
ή χρονολογία ενός κειμένου του Σοφιανόπουλου, πού εϊχε δημοσιευτεί στο παραπάνω
τεύχος μαζί με το Σύνταγμα (βλ. το ίδιο κείμενο στην Πρόοδο, β' έκδ., τ. Β', σ·
258-260). Το φυλλάδιο χρονολογείται στα 1839, δπως φανερώνει α) ή υποσημείωση
πού παραθέσαμε πιο πάνω καί β) το προτασσόμενο στο φυλλάδιο κείμενο-επιστολή
του Σοφιανόπουλου «προς τον Αυτοκράτορα Άπτούλ» (σ. 17-18), πού τελειώνει
μέ τή χρονολογία: «Τή α'. Θεμιστοκλέους: (Νοεμβρίου) πέμπτον έτος της Προό
δου: (1839) έν Αθήναις».
40. Δεν δημοσιεύτηκαν.
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εγγεγραμμένων συνδρομητών περιλαμβάνει, πόλεις καί κωμοπόλεις της
ελλαδικής επικράτειας καί του εξωτερικού: νησιά του 'Ιονίου καί του
Αιγαίου, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Γαλάζιον, Ίβραΐλα, Μασσαλία.
Τους μεγαλύτερους αριθμούς συνδρομητών έχουν, κατά σειρά, τα ακό
λουθα μέρη: 'Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Χαλκίδα, Ναυπλία, Ερμούπολη,
Κεφαλληνία.
Τα τραβήγματα της επανέκδοσης ανήλθαν, κατά τή μαρτυρία του
ϊδιου του Σοφιανόπουλου, σε 4.000 περίπου 4 1 — αριθμό αποδεκτό για
μια έκδοση με 2.000 συνδρομητές. Ή μεγάλη κυκλοφορία τής Προό
δου οφείλεται στους 'ίδιους λόγους πού, όπως σημειώσαμε παραπάνω,
εϊχαν ανεβάσει τή ζήτηση της πριν άπο τή φυλάκιση του Σοφιανόπου
λου" επίσης στή συγκίνηση πού ή φυλάκιση του είχε προκαλέσει στο
κοινό, καθώς καί στή φτηνή τιμή της (6 καί 24 δρχ. για τους συνδρομητες και τους μή συνδρομητές, αντίστοιχα) ^ σε σχέση με τις ετήσιες
συνδρομές τών φυλλαδίων.
3. Ή φυλάκιση του Σοφιανόπουλου είχε ως συνέπεια τή διακοπή
τής Προόδου για μερικούς μήνες. Πριν αποφυλακιστεί, κι ενώ βρισκό
ταν κλεισμένος στο Μενδρεσέ, συνέγραψε καί εξέδωσε, τον 'Ιανουάριο
του 1839, ένα φυλλάδιο με τίτλο « Ή Βασιλεία τής Προόδου». Τον
'ίδιο μήνα μεταφέρθηκε, δπίος είπαμε, στις φυλακές του Ναυπλίου,
άπ' Οπου ε'ίταν αδύνατο να συνεχίσει τήν έκδοση του περιοδικού.
Το παραπάνω φυλλάδιο, πού έχει αριθμό 1, εγκαινιάζει μια νέα
περίοδο τής Προόδου: άπο δώ καί πέρα τα τεύχη του περιοδικού έχουν
ιδιαίτερο τίτλο το καθένα (πού αποτελεί σύμπτυξη του κύριου τίτλου,
π.χ. «Οι ένορκοι τής Προόδου)), « Ή Πρόοδος τής Μολδαβίας» κλπ.)
καί οχι πάντα σταθερή συχνότητα κυκλοφορίας, έτσι πού σέ πρώτη
6ψη δίνουν τήν εντύπωση αυτοτελών εντύπων 4 3 . Στην πραγματικότητα
δμως πρόκειται για φυλλάδια του ίδιου περιοδικού, τής Προόδου, δπως
αποδεικνύει ό κοινός τίτλος, ή συνεχής αρίθμηση τών τευχών καί τών
41. Ή Όπισθοδρόμησις, 1 Ίαν. 1840, σ. 247. Μια ένδειξη για το μεγάλο
αριθμό τραβηγμάτων της επανέκδοσης τής Προόδου αποτελεί το γεγονός δτι μας
^χουν διασωθεί πολλά αντίτυπα, σέ δημόσιες καί ιδιωτικές βιβλιοθήκες.
42. Πρόοδος (β' εκδ.), τόμ. Β', σ. δ' εξωφύλλου.
43. Μ' αυτό το αιτιολογικό οί Γκίνης-Μέξας τα περιέλαβαν στην Ελληνική
Βιβλιογραφία (βλ. τόμ. Α', σ. XIV). 'Ωστόσο ορισμένα άπ' αυτά υπάρχουν καί στον
Κατάλογο ελληνικών εφημερίδων καί περιοδικών τοΰ Δ. Σ. Γκίνη (Άθ. 1967, άρ.
501,502,559).
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τόμων, ή συνεχής, συχνά, .ελιδαρίθμηση και το ομοιόμορφο σχήμα τους.
'Από ΐή νέα αυτή περίοδο της Προόδου, πού καλύπτει τα χρόνια
44
1839-1854, γνωρίζουμε περί τα 35 τεύχη : 8 στα 1839, 8 στα 1840,
4 στα 1841, 3 στα 1842, 1 στα 1843, 7 στα 1844, 1 στα 1845, 1 στα
1848, 1 στα 1851 και 1 στα 1854. Στα γνωστά αυτά τεύχη πρέπει να
προσθέσουμε ακόμη: 2 πού μαρτυροΰνται, άλλα λανθάνουν (τχ. 6, Ίουνίου-Ίουλίου 1840 4 5 και τχ. 3 του 1844) 46 , μια επανέκδοση του τχ. 1
(1839) 47 και μια μετάφραση στα γαλλικά του τχ. 5 (1840) 48 . Πιθανώς
υπάρχουν και άλλα πού λανθάνουν49. Ή συχνότητα έκδοσης της Προό
δου, δπως φαίνεται άπο τήν παραπάνω καταγραφή, είναι ασταθής, με
ιδιαίτερα μεγάλα κενά. Πρόθεση του Σοφιανόπουλου είναι να βγάζει
ένα τεύχος το μήνα, άλλα δεν τα καταφέρνει παρά για ορισμένα διαστή
ματα (στα 1839, 1840, 1844)· τις περισσότερες φορές ή έκδοση του
περιοδικού αναστέλλεται για μήνες κι ολόκληρα χρόνια.
Τα τεύχη τής Προόδου πού εξετάζουμε εδώ βγαίνουν σε δύο σχή
ματα, σε 16ο (0.16x0.11 περίπου) τα τχ. τής περιόδου 1839-1842,
σε 8ο τα τχ. τής περιόδου 1843-1854. Ό αριθμός τών σελίδων τους
είναι 32 στην πρώτη περίοδο καί μικρότερος στη δεύτερη (άπο 8 έως
24 περίπου). Τα 8 τεύχη του 1839 έχουν μαζί με τα τχ. 1-5 του 1840
συνεχή σελιδαρίθμηση· το Ι'διο καί το μοναδικό τεύχος του 1843 μαζί
με το τχ. 1 του 1844. Το σύνολο τών τευχών ένας χρόνου έχει, τις
περισσότερες φορές, συνεχή αύξουσα αρίθμηση. Συνεχίζεται, τέλος, άπο
44. Βλ. παρακάτω 'Αναλυτικό Πίνακα, σ. 223 εξ.
45. Τών 'Ελλήνων ή Ισότης, 1 Σεπτ. 1840, σ. Ι. Ή ίσότης τής Προόδου,
15 Αύγ. 1840, σ. 4.
46. Τα δικαστήρια τής Προόδου, 1 Φεβρ. 1844, σ. 1: έδώ γίνεται λόγος
για τρία έκδεδομένα φυλλάδια τής Προόδου στα 1844, άπο τα όποια γνωρίζουμε
μόνο τα δύο.
47. Στην επανέκδοση προστίθεται μια επιστολή προς τους Επτανησίους (σ.
30-31). Ό αριθμός τών σελίδων δμως παραμένει ό ϊδιος με τήν άνασελιδοποίηση
τοϋ φυλλαδίου.
48. Μια είδηση στο τχ. Ή άνάστασις τής Μεσογείου (1 Μαΐου 1840, σ.
400) μας πληροφορεί οτι ώς το τέλος τοϋ χρόνου θα έχουν επανεκδοθεί στα γαλλικά
καί τα τχ. 1-4 τοϋ 1840. Δεν φαίνεται να βγήκαν.
49. Το τχ. Ή σωτηρία τής 'Ελλάδος (1848) έχει αριθμό 6. Δεν γνωρίζουμε
δμως άλλο τεΰχος, ούτε στά 1848, ούτε στα δύο προηγούμενα χρόνια Λανθάνουν
επομένως οι άρ. 1-5. Πρέπει να σημειώσω δτι Ή σωτηρία τής 'Ελλάδος δέν έχει
στον τίτλο του τή λέξη Πρόοδος. Τό εντάσσω δμως, αν καί με επιφύλαξη, στην
σειρά ιής Προόδου, γιο αϊ δέν διαφέρει, ώς προς τα γενικά χαρακτηριστικά του,
από τα άλλα τεύχη τοϋ περιοδικού.
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τα 1836, ή αρίθμηση κατά τόμους (έτη), με τομή τον πρώτο μήνα της
έκδοσης του περιοδικού (Ιούλιο) ή τήν αρχή κάθε χρόνου. Στο μονα
δικό, γνωστό, τεύχος του 1845 σημειώνεται έτος Γ. Τα τρία τεύχη της
περιόδου 1848-1854 δεν έχουν σχετική ένδειξη.
Ή

Πρόοδος συνεχίζει πάντα να έχει έναν κύριο τίτλο

εξωφύλλου

κι έναν εσωτερικό ψευδότιτλο, δχι πάντα όμοιο με τον πρώτο. Στον
ψευδότιτλο μπαίνει και ή ακριβής χρονολογία της έκδοσης του τεύχους:
χρόνος, μήνας, κάποτε καί ήμερα. Οι μήνες όμως δεν αναγράφονται με
τις καθιερωμένες ονομασίες τους* έχουν αντικατασταθεί μέ διάφορα
ονόματα προσώπων, αρχαίων καί σύγχρονων, πού φημίζονταν για τή
σοφία καί τήν αρετή τους καί πού ανταποκρίνονταν, βέβαια, στις 'ιδεο
λογικές προτιμήσεις του Σοφιανόπουλου. Οι καθιερωμένες ονομασίες
τών μηνών παραθέτονται (πάντα σε παρένθεση) για να διευκολύνουν
απλώς τήν αντιστοιχία μέ τα νέα ονόματα. "Ετσι, ό 'Ιανουάριος γίνεται
'Αριστείδης, ό Φεβρουάριος: Ρουσσώ, ό Μάρτιος: Φραγκλίνος, ό 'Απρί
λιος: Όκονέλλος, ό Μάιος: Βρουσσαΐος. ό Αύγουστος: Σωκράτης, ό
Σεπτέμβριος: Πλάτων, ό 'Οκτώβριος: Ξενοφών, ό Νοέμβριος: Θεμι
στοκλής, ό Δεκέμβριος: Χρυσόστομος. Τα ονόματα τών μηνών 'Ιου
νίου καί 'Ιουλίου μένουν αμετάβλητα. Ή Κυριακή, δποτε δηλώνεται, ονο
μάζεται 'Αλήθεια. Το ιδιότυπο αυτό μηνολόγιο, πού ό Σοφιανόπουλος
το χρησιμοποιεί καί στον «Σωκράτη» του καθώς καί σε διάφορα άλλα
δημοσιεύματα του, καθιερώνεται σταδιακά στα χρόνια 1838-1840 5 0 καί

50. Οι μετονομασίες τών μηνών 'Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου καί Αυγούστου Δεκεμβρίου εϊχαν ολοκληρωθεί, κατά τή μαρτυρία του Σοφιανόπουλου, ως τον
'Ιανουάριο τοϋ 1838 (βλ. Ή αποπληξία τον πατρός της Προόδου, 2 Φεβρ. 1840.
σ. 275), δεν χρησιμοποιήθηκαν δμως πριν άπο τον Αύγουστο τοϋ 1838: το φυλλά
διο πού εγκαινιάζει το νέο μηνολόγιο είναι Ή στέχρις της Προόδου της 15 Αύγ.
1838, δπου ό Αύγουστος μετονομάζεται σε «Σωκράτη». Τα υπόλοιπα ονόματα
αρχίζουν να χρησιμοποιούνται στα χρόνια 1838-1840, στην Πρόοδο ή τον Σωκράτη.
Σε μια περίπτωση ή αντιστοιχία τών ονομάτων τών μηνών διαταράσσεται: ό Νοέμ
βριος καλείται Ξενοφών καί οχι Θεμιστοκλής (βλ. Ό βασιλεύς της Προόδου, 1
Νοεμβρ. 1844. Πβ. καί Ή Πρόοδος καί ή τετραπλή συμμαχία, 1 Ίαν. 1841,
σ. 31). Στα 1840 καθιερώνονται καί ο'ι μετονομασίες τών μηνών Μαρτίου, 'Απρι
λίου, Μαΐου σέ Φραγκλίνο, Όκονέλλο, Βρουσσαΐο. Ό Όκονέλλος (O'Connell,
1775-1847), 'Ιρλανδός βουλευτής στην αγγλική Βουλή καί φημισμένος ρήτορας,
είχε διακριθεί για τους αγώνες του υπέρ τών δικαιωμάτων τοϋ ιρλανδικού λαοΰ.
Ό Βρουσσαϊος (F. J. V. Broussais, 1772-1838) είναι ενα άπο τα μεγαλύτερα
ονόματα της ιατρικής στή Γαλλία. Ό Σοφιανόπουλος τον είχε γνωρίσει κατά τή
διαμονή του στή Γαλλία (1826-1832), τήν εποχή πού συνέγραφε το βιβλίο του
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διατηρείται ως τα 1845, τουλάχιστο 5 1 . Σ τ α μεταγενέστερα τεύχη της
Προόδου επανέρχονται οι κανονικές ονομασίες των μηνών το Ί'διο γίνε
ται καί στις δύο εφημερίδες, τον «Σωκράτη» καί τον «Νέο Κόσμο».
Βιβλιογραφικό ενδιαφέρον παρουσιάζει μια ακόμη ιδιοτυπία της
Προόδου: σε ορισμένα τεύχη του περιοδικού υπάρχουν ενσωματωμένα
φυλλάδια του «Σωκράτη», τα όποια καταλαμβάνουν λίγες σελίδες, στο
τέλος πάντα του περιοδικού. Τα φυλλάδια αυτά, χωρίς δική τους σελιδαρίθμηση, έχουν αύξοντα αριθμό καί χρονολογία, στοιχεία πού ταυτί
ζονται μ' εκείνα τών αντίστοιχων τευχών της Προόδου. 'Εξαίρεση
σ' αυτό τον κανόνα αποτελούν δύο φυλλάδια του «Σωκράτη», πού ενώ
συνεκδίδονται με τα τχ. 6 καί 8 (1839) της Προόδου, έχουν διαφορε
τικούς αριθμούς.
Τα ενσωματωμένα φυλλάδια του «Σωκράτη» πού ξέρουμε ανέρ
χονται σε 14 καί περιέχονται σε δύο τεύχη του 1839 (άρ. 6, 8), στα
οχτώ τεύχη του 1840 καί στα τέσσερα του 1841. Ή συνέκδοση τών
δύο έντυπων αποσκοπούσε στην αναπλήρωση του κενού πού προκά
λεσε ή αναστολή της αυτοτελούς έκδοσης του «Σωκράτη» στα 1839
(λείπουν δύο φυλλάδια) καί στα 1840-1841 5 2 . Σ τ α μισά περίπου άπο
τα 14 παραπάνω τεύχη της Προόδου ή συνέκδοση δηλώνεται στο εξώ
φυλλο με τον τίτλο: « Έ Πρόοδος (ομού) καί ό Σωκράτης».
Στα τρία πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας της ή Πρόοδος τυπω
νόταν, όπως αναφέραμε, στα τυπογραφεία του Ι. Φιλήμονα καί του
Α. Κορομηλά, άλλα άπο τον 'Ιανουάριο του 1839 τυπώνεται ^στήν
«Τυπογραφία της Προόδου». Έ σύσταση της έγινε στο τέλος του
προηγούμενου χρόνου. Τον Δεκέμβριο τοΰ 1838 ό Σοφιανόπουλος, μαζί
μέ τον «έφημεριδογράφο» Κων. Καστόρχη καί τον τυπογράφο Γ. Βλασσαρίδη αγοράζουν άπο τον 'Αλέξανδρο Ρουζιού ένα ξύλινο πιεστήριο,
τυπογραφικά στοιχεία «καί άλλα διάφορα σκεύη αναγκαία» για 1.800
δρχ., πού καταβάλλονται άπο τους τρεις μετόχους σε Ι'σα μερίδια 5 3 .
Στο σχετικό συμφωνητικό αναφέρεται, ανάμεσα στα άλλα, δτι το τυπο
γραφείο θα εγκατασταθεί στο σπίτι τοΰ Σοφιανόπουλου' ό ΒλασσαρίRèlation des épidémies du cholerα-morbus, Παρίσι 1832 (βλ. σ. 111). 'Ορισμέ
νες άπο τις υποσημειώσεις τοΰ βιβλίου υπογράφονται άπο τον Broussais.
51. Βλ. Ή Πρόοδος τον αύτοκράτορος Νικολάου, 1 'Ιαν. 1845. 'Ωστόσο
άπο τον Μάιο τοΰ 1844 ό Σωκράτης 'έχει επιστρέψει στο κανονικό μηνολόγιο.
52. Βλ. παραπάνω σημ. 2.
53. Άρχειοφυλακεϊο Συμβολαιογραφικού Συλλόγου 'Αθηνών (συμβολαιογρά
φος Κ. Φιλαλήθης, άρ. 452/11.12.1838).
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δης «θα διευθύνει τυπογραφικώς το κατάστημα», δ Καστόρχης θα ανα
λάβει τη συγγραφή καί την έκδοση της εφημερίδας « Ό
ενώ ό Σοφιανόπουλος θα επιμελείται

την έκδοση της

Σωκράτης»,
Προόδου και

οποίων άλλων έντυπων θα συνέγραφε ή θα μετέφραζε 5 4 . "Εξι

μήνες

αργότερα, τον Μάιο τοΰ 1839, ό Κων. Καστόρχης αποχώρησε άπο τήν
«Τυπογραφία της Προόδου», πουλώντας το μερίδιο του στον Σοφιανόπουλο 5 5 .
Το πρώτο φυλλάδιο τής «Τυπογραφίας τής Προόδου» είναι

«Ό

Σωκράτης» τής 15.12.1838. Λειτούργησε ως τα 1846 και έδώ βγήκαν
ολα τα έντυπα («Πρόοδος», «Σωκράτης» κ.ά.) πού εξέδωσε ό Σοφιανόπουλος αύτη τήν περίοδο. Τη διεύθυνση της είχαν διαδοχικά: ό Κωνστ.
Καστόρχης, ό Γ. Α. Βλασσαρίδης, ό Ν. Παμπούκης και ό Ν. Λαγκα
δάς.

Ό

τελευταίος εξέδωσε μόνο «Σωκράτη»

στόρχης δούλεψε στην

(1845-1846). Ό

Κα

Πρόοδο άπο τον 'Ιανουάριο του 1838 ώς τον

Μάιο τοΰ 1839 και κατόπιν άνοιξε δικό του τυπογραφείο 5 6 . Τον δια
δέχτηκε ό Βλασσαρίδης ('Ιούν. 1839 -'Απρ. 1844), πού αποχώρησε για
να ανοίξει και αυτός τυπογραφείο 5 7 . Ό Ν. Παμπούκης δεν έβγαλε παρά
ένα

μόνο τεύχος Προόδου (άρ. 8/1844). Ά π ο

τήν «Τυπογραφία τής

Προόδου» βγήκε ακόμη το μοναδικό τεύχος τοΰ 1845 καί τον επόμενο

54. Τήν εποχή πού συντάσσεται το παραπάνω συμφωνητικό ό Σοφιανόπουλος
βρίσκεται φυλακισμένος στο Μενδρεσέ. Ωστόσο συνεχίζει καί άπο εκεί τή δημο
σιογραφική του δραστηριότητα με άρθρα, κυρίως, πού δημοσιεύονται στο «Σωκρά
τη»· το γεγονός αυτό θεωρήθηκε ώς αφορμή για τή μεταφορά του άπο το Μενδρεσέ
στις φυλακές τοϋ Ναυπλίου (έφ. 'Αθηνά, 25 'Ιαν. 1839). "Ως τήν αποφυλάκιση του
Σοφιανόπουλου ('Απρ. 1839) τις δοσοληψίες καί, προφανώς, τή σύνταξη τοϋ «Σω
κράτη», είχε αναλάβει ό Καστόρχης (Σωκράτης, άρ. 21, 4 Ίουν. 1839).
55. Άρχειοφυλακεΐο Συμβολαιογραφικού Συλλόγου 'Αθηνών (συμβολαιογρά
φος Κ. Φιλαλήθης, άρ. 856/30 Μαΐου 1839).
56. Ή ανακοίνωση τής αποχώρησης του άπο τήν Πρόοδο είναι δημοσιευμέ
νη στον Σωκράτη, άρ. 21, 4 Ίουν. 1839. Ό Καστόρχης είχε αρχίσει να τυπώνει
καί τον Α' τόμο τής επανέκδοσης τής Προόδου, δπως δηλώνεται στο έσώφυλλο*
δεν πρόλαβε Ομως να τον ολοκληρώσει, γι' αυτό στο εξώφυλλο καί τών δύο τόμων
υπάρχει το όνομα τοϋ Γ. Βλασσαρίδη. Για τον Καστόρχη ώς ιδιοκτήτη καί συνιδιο
κτήτη τυπογραφείου βλ. Δ. Σκ. Πικραμένου -'Ιωάννα Ζαμπάφτη, 'Ελληνική
Βιβλιο
γραφία Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, Πίνακες εκδοτών και τόπων εκδόσεως, Ά θ . 1971, σ. 31.
57. Βλ. Δ. Σκ. Πικραμένου - 'Ιωάννα Ζαμπάφτη, δ.π., σ. 11. 'Από τήν
τυπογραφία τοΰ Βλασσαρίδη γνωρίζουμε βιβλία στα 1846 καί 1847. 'Επομένως
σ' αυτά περίπου τά χρόνια πρέπει να τοποθετηθεί ό άχρονολόγητος «Βίος τοΰ Σ ω 
κράτους. Έ κ τής τυπογραφίας Γ. Βλασσαρίδου», τον όποιο οι Γκίνης-Μέξας (άρ.
10365) χρονολογούν («πιθανώς») στα 1840.
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χρόνο έκλεισε . Τα τρία τελευταία τεύχη του περιοδικού (1848, 1851,
1854) βγήκαν άλλου: το πρώτο στο τυπογραφείο τοΰ Χ. ΝικολαίδηΦιλαδελφέα και τα άλλα δύο στο τυπογραφείο των Φ. Καραμπίνη και
Κ. Βάφα.
Η σύνταξη της Προόδου εϊταν σχεδόν έξ ολοκλήρου έργο τοΰ
Σοφιανόπουλου, δπως ό ΐδιος και οι σύγχρονοι του βεβαιώνουν και δπως
αποκαλύπτουν τα περιεχόμενα και το ιδιόρρυθμο, προσωπικό υφός τοΰ
περιοδικοΰ. Ά λ λ α άπο το 1839 και ύστερα το δνομα τοΰ Σοφιανόπουλου
σπάνια αναγράφεται στον τίτλο τής Προόδου. 'Αντί γι' αυτό βρίσκουμε
να υπογράφονται ως «συγγραφείς», στην τελευταία σελίδα κάθε τεύχους,
άλλα ονόματα, πού αλλάζουν ή επανέρχονται άπο τεΰχος σε τεΰχος. Δεν
πρόκειται δμως για πραγματικούς συγγραφείς τής Προόδου, άλλα για
πρόσωπα επιφορτισμένα με την ευθύνη τής έκδοσης τοΰ περιοδικοΰ,
σύμφωνα με το νόμο περί Τύπου, πού άπαιτοΰσε να υπογράφεται κάθε
εκδιδόμενο περιοδικό ή εφημερίδα άπο έναν «υπεύθυνο συντάκτη».
Υπενθυμίζω δτι ή πρακτική αύτη αποτελεί κανόνα για τις εφημερίδες
τής εποχής: τα ονόματα τών πραγματικών συντακτών τους δέν εμφανί
ζονται παρά σπάνια, καλυμμένα πίσω άπο τους «ξύλινους» υπεύθυνους
συντάκτες — κατά την έκφραση μιας εφημερίδας τής εποχής 5 9 .
Ώ ς συγγράφεις τής Προόδου υπογράφουν τα ακόλουθα, ελάχιστα
γνωστά, πρόσωπα: Ν. Δρυμωνιάδης (1839), Γ. Π. Παπαζαφειρόπουλος (1839-1841), Παν. Δ. Σαλωνιτίδης (1840), Μιλτιάδης Κυπαρίσσης
(1840), 'Ηλίας Στεφανόπουλος (1840), Γ. Σπυρίδωνος (1840), Γ. Πά
νας (1841), Δ. Γεννήσερλης (1841-1842), Θρασύβουλος Γ. Σοβάτζογλου (1841), Θ. Σακελλαρίου (1842) 6 0 . Ά π ο τους δέκα αυτούς «συγ58. Τον ΐδιο χρόνο (1846) πού κλείνει ή «Τυπογραφία τής Προόδου» εμφα
νίζεται ή «Τυπογραφία Γ. Βλασσαρίδου»: μήπως ό Βλασσαρίδης αποχωρώντας
αγόρασε άπο τον Σοφιανόπουλο ολόκληρο το τυπογραφείο τής Προόδου;
59. εφ. Ή Άναγεννηθείσα
'Ελλάς, άρ. 37, 28 Ό κ τ . / 9 Νοεμβρ. 1836. Τα
σχετικά με τους υπεύθυνους συντάκτες περιλαμβάνονται στους νόμους περί Τύπου
τοϋ 1833 και τοΰ 1837. Βλ. παραπάνω σημ. 9. Ή διαφορά στην περίπτωση της
Προόδου είναι δτι στη θέση τοϋ υπεύθυνου συντάκτη υπάρχει ό «συγγραφεύς».
Φαίνεται δμως δτι πρόκειται για την 'ίδια ιδιότητα, άφοϋ υπεύθυνοι συντάκτες τοΰ
«Σωκράτη» εμφανίζονται και ώς συγγράφεις τής Προόδου.
60. 'Ορισμένοι άπο τους «συγγραφείς» της Προόδου είναι, δπως σημειώσαμε
παραπάνω, καί υπεύθυνοι συντάκτες τοϋ «Σωκράτη». 'Επιπλέον υπογράφονται στο
«Σωκράτη» ώς υπεύθυνοι συντάκτες οι ακόλουθοι: Γεώργ. Δημητρίου (1839),
Γεώργ. Παναγιώτου (1839), Στρατής Σκλαβοΰνος (1842), Π. Σίμος (1844), Ν.
Παμπούκης (1844, 1845), Γ. Λαγκαδάς (1845, 1846) και Π. 'Αναγνωστόπουλος
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γραφείς» δ πρώτος καί δ δεύτερος υπογράφουν σε 7 και 5, αντίστοιχα,
τεύχη, ενώ οι υπόλοιποι σέ 1-3. Τρία τεύχη του 1844 βγαίνουν με το
όνομα τών παιδιών του Σοφιανόπουλου, 'Αθηνόδωρου καί Χαρίλαου
—ηλικίας τότε 10 και 6 χρονών, αντίστοιχα— πού αποκαλούνται «συνυ
πεύθυνοι και διάδοχοι της Βασιλείας της Προόδου». Το όνομα του
Σοφιανόπουλου δεν απαντάται παρά λίγες φορές στους τίτλους τών
τευχών της Προόδου (1843, 1848, 1851, 1854)· δ 'ίδιος δμως υπο
γράφει πολύ συχνά κείμενα του περιοδικού, επώνυμα ή ψευδώνυμα
(«δ πατήρ της Προόδου»).
Σημειώσαμε παραπάνω την αρρυθμία καί τις διακοπές που παρου
σιάζει ή έκδοση της Προόδου, 'ιδίως μετά τα 1841. Τούτο οφείλεται σέ
τρεις, κυρίως, λόγους: α) στις διώξεις πού συνεχίζει να υφίσταται ο
Σοφιανόπουλος για παραβάσεις τοΰ νόμου περί Τύπου, β) στίς πολιτικές
του ενασχολήσεις καί γ) στίς παράλληλες εκδοτικές του δραστηριότητες.
Στα 1844 δ Σοφιανόπουλος γράφει δτι άπο το 1836 έχει υποστεί
32 δίκες για τήν Πρόοδο καί τον Σωκράτη μαζί 6 1 . Ό αριθμός φαίνεται,
σέ πρώτη οψη, υπερβολικός, άλλα δέν είναι. Οι 32 δίκες δέν αντιστοι
χούν σέ 32 διώξεις, άλλα αποτελούν το σύνολο τών δικών για λιγότερα
παραπτώματα, πού ή οριστική εκδίκαση τους καθυστερούσε, είτε γιατί
δ Σοφιανόπουλος απέφευγε να εμφανιστεί, επικαλούμενος, συστημα
τικά, λόγους υγείας, είτε γιατί προσέβαλλε τις αποφάσεις τών κατω
τέρων δικαστηρίων, προσφεύγοντας στον "Αρειο Πάγο. 'Από τις διώξεις
τοΰ Σοφιανόπουλου μετά τήν αποφυλάκιση του (1839) γνωρίζουμε δύο, μια
στα 1842 καί μία στα 1844, πού επηρέασαν τήν δμαλή έκδοση της Προόδου.
Τον Αύγουστο τοΰ 1842 ή Εισαγγελία Πρωτοδικών κατάσχεσε
το τχ. Ίούλ.- Αύγ. 1842, μέ τίτλο « Ό βασιλεύς τών Γάλλων είτε
σύγγραμμα πένθιμον», αφιερωμένο στο γιο τοΰ βασιλιά ΛουδοβίκουΦιλίππου, πού εϊχε σκοτωθεί σέ ατύχημα τον 'Ιούλιο τοΰ ίδιου χρόνου.
Αιτία για την κατάσχεση ήταν μια εκτίμηση τοΰ Σοφιανόπουλου για
τα ελληνικά πολιτικά πράγματα, πού διατυπωνόταν συνοπτικά σέ εκ
τενή επιστολική πραγματεία, απευθυνόμενη στο βασιλιά της Γαλλίας:
ολόκληρη ή Ελλάδα, έγραφε, ξεσηκώθηκε στο παρελθόν κατά τοΰ Καπο
δίστρια, ζητώντας του «να συγκάλεση το έθνος, καί αποτυγχάνει: άλλα
(1847-48). Τα ονόματα τών «συγγραφέων» της Προόδου ό Κυρ. Ντελόπουλος (Νεο
ελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα, Άθ. 1967, σ. 67) τα θεωρεί ψευδώνυμα τοΰ Σο
φιανόπουλου. Το λάθος αυτό υπάρχει καί στο ευρετήριο της 'Ελληνικής Βιβλιογρα
φίας Γκίνη-Μέξα (τόμ. Γ'), πού αποτελεί τήν πηγή τοΰ Ντελόπουλου.
61. Σωκράτης, άρ. 3, 27 Μαΐου 1844.
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τριών παράδων φυσέκιον έκατόρθωσεν το άπευκταΐον τούτο έργον» .
*Η φράση «τριών παράδων φυσέκιον» θεωρήθηκε οτι «προεφήτευε περί
63

της ένεστώσης Κυβερνήσεως το αυτό τέλος του Καποδιστρίου» . Με
την κατηγορία αύτη δ Σοφιανόπουλος πέρασε από δίκη και κινδύνεψε,
64

Οπως λέει ό 'ίδιος, να καταδικαστεί σε 18 χρόνια φυλακή . Ή δίωξη
του αύτη ήταν, ί'σως, μια άπα τις αιτίες να αναστείλει την έκδοση της
Προόδου περισσότερο άπο ενα χρόνο.
Τον Μάιο του 1844 ό Σοφιανόπουλος παραπέμπεται στο Πλημμε
λειοδικείο με αφορμή το φυλλάδιο « Ό Ευαγγελισμός της Προόδου»
(1.4.1844). Ή κατηγορία πού διατυπώνεται εναντίον του είναι δτι το
φυλλάδιο (σ. 3-4) περιέχει εκφράσεις πού προσβάλλουν το δόγμα της
'Ανατολικής 'Εκκλησίας, το "Αγιο Πνεύμα καί, ιδιαίτερα, τή Θεο
τόκο 6 5 . Τήν παραπομπή του στή δικαιοσύνη ακολούθησε μια εγκύκλιος
της 'Ιεράς Συνόδου «προς απαντάς τους κατά τήν Έλληνικήν Έ π ι κ ρ ά τειαν ευσεβείς καί ορθοδόξους Χριστιανούς» (άπο 10.5.1844), στην
οποία ό Σοφιανόπουλος αποκαλείται «όργανον του σατανά» καί συγκα
ταλέγεται στους εχθρούς του Χριστιανισμού, δίπλα στον Χριστόδουλο
Άκαρνάνα καί τον Θεόφιλο Καΐρη, ενώ το φυλλάδιο του χαρακτηρί
ζεται ως «πονημάτιον γεγραμμένον αληθώς κατ' εμπνευσιν σατανικήν»
καί παραδίδεται στο «α'ιώνιον ανάθεμα» 6 6 . Ή δίωξη αυτή είχε ως απο
τέλεσμα να σταματήσει ή έκδοση της Προόδου επί εφτά μήνες.
'Από τον επόμενο χρόνο, 1845, δεν γνωρίζουμε παρά ένα μόνο
φυλλάδιο, πού βγήκε τήν 1 'Ιανουαρίου. e H εκδοτική αυτή αναστολή
της Προόδου πρέπει να συσχετιστεί με τήν πολιτική δραστηριότητα
62. Ό βασιλεύς των Γάλλων, Ίούλ.- Αυγ. [1842], σ. 24.
63. εφ. Ό 'Ελληνικός Ταχυδρόμος, άρ. 25, 27 Αύγ. 1842, σ. 149. Πβ.
καί Αιών, άρ. 377, 23 Αύγ. 1842.
64. Ή Πρόοδος των επιλεγομένων, 15 Ίαν. 1844, σ. 8. Τα δικαστήρια της
Προόδου, 1 Φεβρ. 1844, σ. 9.
65. εφ. Καρτερία, άρ. 92, 8 'Οκτ. 1845, οπού δημοσιεύεται απόσπασμα τοϋ
Πλημμελειοδικείου 'Αθηνών (3 Μαΐου 1844).
66. Ή εγκύκλιος της Ίερας Συνόδου κυκλοφόρησε καί σε αυτοτελές μονό
φυλλο (Γκίνης-Μέξας, άρ. 3950). Ή καταδίκη τοϋ Σοφιανόπουλου συμπίπτει μέ
μια εποχή σκλήρυνσης της 'Εκκλησίας απέναντι σέ δογματικές παρεκκλίσεις. Τον
επόμενο χρόνο (1845) αποκηρύσσεται καί ή «'Απολογία» τοϋ Ιεραπόστολου Ίωνα
Κίνγκ. Το κείμενο της αποκήρυξης διαβάζεται στην Καπνικαρέα καί το εκκλησία
σμα ξεσπά σέ αναθέματα κατά τοϋ Κίνγκ, άλλα και κατά τοϋ Σοφιανόπουλου, υβρι
στή της Θεοτόκου: «Βοή τρομερά ήκούσθη 'Ανάθεμα τον Σοφιανόπουλον ! !». Βλ.
εφ. Αιών, άρ. 647, 15 Αύγ. 1845.
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πού αναπτύσσει δ Σοφιανόπουλος σ' αυτό το χρόνο. Το καλοκαίρι, του
1845

κατεβαίνει —με την υποστήριξη του Κωλέττη— στις επαναλη

πτικές εκλογές

της περιοχής Καλαβρύτων και εκλέγεται

βουλευτής

—λειτούργημα πού δέν έμελλε να ασκήσει, άφοΰ τον 'Οκτώβριο της
67

'ίδιας χρονιάς τα εκλογικά αποτελέσματα ακυρώθηκαν . Μια σύγχρονη
μαρτυρία, προερχόμενη άπο τον «Α'ιώνα» (άρ. 635, 30.6.1845) απο
δίδει τήν ανακοπή της έ'κδοσης του περιοδικού σέ προσωπική εντολή
τοΰ Κωλέττη:

αναφέρει συγκεκριμένα

δτι ό Κωλέττης

επέβαλε τήν

παύση της Προόδου, διότι στο τχ. τοΰ 'Ιανουαρίου 1845 ό Σοφιανόπουλος «προφήτεψε» δτι στα 1850 οι "Ελληνες θα έκστρατεύσουν και
θα καταλάβουν τήν Κωνσταντινούπολη.
"Αλλες μακρές διακοπές της Προόδου οφείλονται, όπως είπαμε,
στις παράλληλες εκδοτικές του δραστηριότητες: εννοούμε κυρίως τον
«Σωκράτη», και το «Νέο Κόσμο», εφημερίδες μέ πολιτικό, κατά βάση,
περιεχόμενο πού κυκλοφορούν μια φορά τή βδομάδα —αν και Οχι πάντα
σταθερά— καί οί όποιες απαιτούσαν, γι' αυτό, ιδιαίτερη εκδοτική φρον
τίδα' έτσι ή Πρόοδος, άπο κάποια στιγμή απασχολούσε τον Σοφιανόπουλο μόνο πάρεργα. Υπάρχουν επίσης και οί εκδόσεις ή επανεκδόσεις
αυτοτελών βιβλίων: στα 1840 βγάζει τα «"Απαντα» τοΰ 'Ισοκράτη
(τόμοι 2), στα 1842 το «Περί άδικημάτοον καί ποινών» του Βεκαρία
•—πρωτοδημοσιευμένα καί τα δύο άπο τον Κοραή— στα 1849 το « Έ γ κόλπιον περί χολέρας». Μια διακοπή τής Προόδου άπο τον Μάρτιο
ως τον 'Ιούλιο τοΰ 1841 αποδίδεται, άπο τον Σοφιανόπουλο, στην απα
σχόληση του μέ τή διάδοση τοΰ «Ισοκράτη» 6 8 .
Θα τελειώσουμε μέ μια δεύτερη αναφορά στίς μαρτυρίες πού δια
θέτουμε σχετικά μέ τα τραβήγματα καί τήν κυκλοφορία τής Προόδου.
Ή επανέκδοση τής «Βασιλείας τής Προόδου» (12.1.1839) —δώδεκα μέ
ρες μετά τήν πρώτη έκδοση της— βγήκε, κατά τον Σοφιανόπουλο, σέ
69
3.000 αντίτυπα , αριθμός ιδιαίτερα υψηλός για δεύτερη έκδοση, ό
όποιος επιβεβαιώνει τήν αύξηση τής κυκλοφορίας τοΰ περιοδικοΰ πού
επισημάναμε παραπάνω.
Τα προβλήματα τής διακίνησης τής Προόδου πού διαπιστώσαμε
στα πρώτα χρόνια τής κυκλοφορίας της συνεχίζουν να υπάρχουν. Οί
67. Βλ. Πρακτικά των συνεδριάσεων τής Βουλής των 'Ελλήνων, περίοδος Α',
Σύνοδος Α', 18 Αυγούστου - 31 'Οκτωβρίου 1845, τ. Δ', σ. 2570-2589, 2590-2621,
2886-2887.
68. Ή Πρόοδος τής Μολδαβίας, 1 Ίουλ. 1841, σ. 16.
69. Σωκράτης, άρ. 5, 15 Ίαν. 1839.
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αναγνώστες πού καθυστερούν ή αρνούνται, να πληρώσουν τη συνδρομή
τους, ιδιαίτερα εκείνοι στους οποίους ή αποστολή του περιοδικού επι
βλήθηκε άπο τον Σοφιανόπουλο, είναι πάντα πολλοί. Με συχνές ανα
κοινώσεις άπο την Πρόοδο ό Σοφιανόπουλος γνωστοποιεί στο κοινό
δτι σταμάτησε να τή στέλνει δωρεάν και ζητεί άπο δσους δέν τήν θέ
λουν να του τήν επιστρέφουν. Έ κ τ ο ς άπο τις δημοσιευμένες στην Πρόοδο
ανακοινώσεις υπάρχουν και χειρόγραφες υπομνήσεις, γραμμένες με το
χέρι του Σοφιανόπουλου πάνω στα εξώφυλλα του περιοδικού. Έ τ σ ι ,
σ' ένα τεύχος αποστελλόμενο στον διοικητή Καλαβρύτων Δ. Νικόπουλο,
σημειώνει: «Τέκνον ένθυμοϋ δτι δια να αναγιγνώσκουν οί Έλληνες
Πρόοδον, χρειάζονται χιλιάδες προστίμων. Π. Σοφιανόπουλος» (τχ.
15.8.1840). Καί σε ένα άλλο τεύχος, πάλι προς τον 'ίδιο: «Τέκνον:
Στείλε τήν συνδρομήν εξ χρόνων, δια τήν Πρόοδον» (τχ. 1.7.1841) 7 0 .
Οί συνδρομές είναι μηνιαίες ή ετήσιες καί πληρώνονται —δταν
πληρώνονται— μετά τήν παραλαβή των φυλλαδίων. Σ τ α 1839 συνεχί
ζουν να είναι 12 δρχ. για τους κατοίκους της πρωτεύουσας, 6 για τους
φτωχούς επαρχιώτες καί 24 για τους συνδρομητές του εξωτερικού 7 3 .
Στα 1840 διαμορφώνονται, αντίστοιχα, σέ 0.90 - 0.60 - 1.80 δρχ. το
μήνα. ΟΊ τιμές μειώνονται στα 1844 σέ 6 δρχ. για το εσωτερικό καί
12 δρχ. για το εξωτερικό, το χρόνο, ενώ στα 1851 ανεβαίνουν σέ 10 καί
12 δρχ. 7 2 Πρέπει νά παρατηρήσουμε εδώ δτι οί άναγγελλόμενες τιμές
6χι μόνο δέν προπληρώνονται, άλλα καί σπάνια καταβάλλονται στο
σύνολο τους, άφου ή Πρόοδος στα τελευταία χρόνια περιορίζεται σε
ένα μόνο φυλλάδιο, πού βγαίνει στίς αρχές κάθε χρόνου. Οί τιμές λοι
πόν είναι απλώς προεξαγγελτικές. Πάντως υποδηλώνουν τήν πρό
θεση του Σοφιανόπουλου να καλύψει μέ τήν Πρόοδο του ολόκληρο το
χρόνο.

70. Καί τα δύο φυλλάδια, πού προφανώς άνηκαν στον Δ. Νικολόπουλο, βρί
σκονται στη Βιβλιοθήκη της Βουλής. Μια ανάλογη χειρόγραφη σημείωση του Σο
φιανόπουλο υπάρχει στο φύλ. 1, 1 Ίαν. 1842, του Σωκράτη: «Δήμαρχον: Ποτέ,
Σύ καλέ της πατρίδος Δήμαρχε, δεν έστοχάσθης πώς γίνονται καλήτεροι οί άν
θρωποι ! κάμε είκοσι συνδρομητάς».
71. Βλ. εδώ, σ. 209.
72. Βλ. αντίστοιχα: Ή βασιλεία της Προόδου, 12 Ίαν. 1839, σ. 2.— ΉΌπισθοδρόμησις, 1 Ίαν. 1840, σ. δ' εξωφύλλου.— Ή Πρόοδος της 'Εθνικής των 'Ελ
λήνων Συνελεύσεως, 1 Ίαν. 1844, σ. 8. — Ή Πρόοδος των 1851, 1 Ί α ν . 1851
σ. α' εξωφύλλου. Στίς περισσότερες περιπτώσεις οί τιμές δίνονται σέ δίστηλα (6 δρχ.
το ένα).
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β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή αύτη π α ρ ο υ σ ί α σ η κλείνει με δύο π α ρ α ρ τ ή μ α τ α ,

π ο ύ δημοσιεύονται

στή

συνέχεια:

1) έναν π ί ν α κ α με τήν

αναλυτική

κ α τ α γ ρ α φ ή τ ω ν φυλλαδίων τ η ς Προόδου, οπού σημειώνονται οι αντι
στοιχίες με τ ή Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Γ κ ί ν η - Μ έ ξ α καί οι Β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς στις ό π ο ι ε ς
σ ώ ζ ο ν τ α ι τ α φυλλάδια α υ τ ά , και 2) μια σειρά π ρ ο σ θ η κ ώ ν σ τ ή Β ι β λ ι ο 
γ ρ α φ ί α Γ κ ί ν η - Μ έ ξ α , αποτελούμενη ά π ο φυλλάδια τ η ς Προόδου, κ υ ρ ί ω ς ,
καί ά π ο μονόφυλλα π ο ύ σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι με τον Σ ο φ ι α ν ό π ο υ λ ο .

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ Τ Η Σ «ΠΡΟΟΔΟΥ»*
α/α τχ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
*13.
*14.
*15.
16.

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

Ή Πρόοδος. Έπιστημονικον
σύγγραμμα
1.7.1836
Ή Πρόοδος. Σύγγραμμα
έπιστημονικον
15.7.1836
»
»
21.7.1836
»
»
1.8.1836
»
»
15.8.1836
»
»
1.9.1836
»
»
13.9.1836
»
»
1.10.1836
»
»
30.10.1836
Ή Πρόοδος. Έπιστημονικον
σύγγραμμα
15.11.1836
»
»
30.11.1836
»
»
5.12.1836
»
»
1.1.1837
»
»
15.1.1837
Ή Πρόοδος. Έπιστημονικον
καί βασιλικον σύγγραμμα
1.2.1837
»
»
20.2.1837

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΚΙΝΗ

ΒΙΒΛΙΟ
ΘΗΚΗ
ΒΒ
BB,
ΒΒ
ΒΒ,
ΒΒ,
ΒΒ
ΒΒ
ΒΒ
ΒΒ,

MX
MX
MX

MX

ΒΒ
ΒΒ
ΒΒ

MX

* Με αστερίσκο δηλώνονται τα λανθάνοντα φυλλάδια. Συντομογραφίες Βι
βλιοθηκών: APF = Archivio della S. Gongr. della Propaganda Fide (Βατικανό).
ΒΒ = Βιβλιοθήκη Βουλής. BT = Βιβλιοθήκη αρχοντικού Τοσίτσα (Μέτσοβο).
.ΕΑΕ^ΈΘνική Βιβλιοθήκη 'Ελλάδος. ΕΣΗΕΑ = Βιβλιοθήκη Ενώσεως Συντακτών
Ημερησίων Εφημερίδων 'Αθηνών. ΓΕΝ = Γεννάδειος Βιβλιοθήκη. ΙΕΕ = Βιβλιο
θήκη 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρείας. INS = Isntitut Néohellénique de
la Sorbonne (Παρίσι). ΚΘΔ = Βιβλιοθήκη Κ. Θ. Δημαρά. ΚΝΕ'/EIE = Κέντρο
Νεοελληνικών 'Ερευνών Έθν. 'Ιδρύματος 'Ερευνών. MB = Μπενάκειος Βιβλιοθήκη.
MX = Βιβλιοθήκη Μάνου Χαριτάτου. HU = Harvard University (Cambridge).
Οι ίδιες συντομογραφίες ισχύουν καί για τις παρακάτω Προσθήκες στην 'Ελληνική
Βιβλιογραφία 1800 - 1863.
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α/α τχ.
*17.

Ή Πρόοδος. Έπιστημονικον
και παγκόσμιον σύγγραμμα

22.
23.
*24.
25.
26.
[27]

*1 [28]
*2. [29]
1. [30]

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΤΙΤΛΟΣ
Ή Πρόοδος. Έπιστημονικον
και βασιλικον σύγγραμμα

*18.
*19.
*20.
21.

*|
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΚΙΝΗ

ΒΙΒΛΙΟ
ΘΗΚΗ

20.3.1837
15.4.1837
15.5.1837
15.6.1837
ΒΒ
ΒΒ
ΒΒ

1.7.1837
15.8.1837
15.9.1837
14.10.1837

Ή Πρόοδος. Έπιστημονικον
και παγκόσμιον σύγγραμμα 14.11.1837
Ή Πρόοδος. Καθολικόν και
30.11.1837
χρονικον σύγγραμμα
Ή Πρόοδος. Καθολικόν,
1.1.1838
πολυποίκιλον... σύγγραμμα
25.3.1838 7 3
Ή Νεοελληνική Πρόοδος
Ή Πρόοδος. Καθολικόν,
23.3.1838
πολυποίκιλον... σύγγραμμα
15.8.1838
Ή στέψις της Προόδου

ΒΒ
Ββ

ΒΒ

Ή Πρόοδος του... Π. Σοφιανοπώλου [τχ. 1-30] τ. Α'-Β' 7 4 1839

3144

1.1.1839

3133

12.1.1839
21.4.1839
6.5.1839

Α1876
3173
3177

29.6.1839

3137

EBE, BB, MX

29.7.1839

3141

EBE

15.8.1839

3142

EBE, ΒΒ

14.9.1839

Α816

EBE, ΒΒ

Ή βασιλεία της Προόδου
Ή βασιλεία της Προόδου
(β' ε>.δ.)
Οι ένορκοι της Προόδου
Ό Όδιλλιών Βαρρώ
Ή νομιμότης και ή έχεμυθία της Προόδου
Ή Πρόοδος έπαρίστερον...
σύγγραμμα
Τα γενέθλια του Σωκρά
τους και της Προόδου
Ό "Αγιος Τάφος της
Προόδου

EBE, BB, MX
ΒΒ
EBE, MX
EBE, MX

73. Ή χρονολογία του τχ. [28] είναι πρωθύστερη σε σχέση με τη χρονολογία
του τχ. [29]· προφανώς υπάρχει κάποιο τυπογραφικό λάθος πού ΐσως έγινε στην
επανέκδοση της Προόδου (1839). 'Επειδή λανθάνουν και τα δύο τχ. της α' έκ
δοσης δεν μπορεί να γίνει αποκατάσταση τών χρονολογιών.
74. 'Αντίτυπα της έπανεκδόσεως της Προόδου σώζονται σέ 'ιδιωτικές και δημό
σιες βιβλιοθήκες. Σημειώνω τΙς ακόλουθες: ΒΒ, Ι Ε Ε , Ε Σ Η Ε Α , ΚΝΕ-ΕΙΕ, ΓΕΝ, MX.
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α/ατχ.

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟ
ΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΚΙΝΗ

8.

ΟΙ ταυβλαμπάδες καΐ,
ταρτούφοι

21.11.1839

3143

1.

Ή όπισθοδρόμησις

1.1.1840

Α55

2.

Ή αποπληξία τοϋ πατρός
της Προόδου
Ή Φιλορθόδοξος Εταιρία
Ό πατριάρχης της Προόδου

2.2.1840
1.3.1840
1.4.1840

Α1877
3324
3360

1.5.1840

3314

3.
4.
5.
5.

Ή άνάστασις της Μεσογείου
Le Progrès ou la restauration de la Méditerranée

*6.
—
—
—

—
—
—
1.
1.
—
—
1.
2.
*3.
4.
5.
6.

Ή ίσότης της Προόδου
Των Ελλήνων ή ίσότης
Ή ποικιλία της Προόδου
Ή Πρόοδος και ή τετραπλή
συμμαχία
Το Πάνθεον της Προόδου
Ή Κωνσταντινούπολις καί
ή Αϊγυπτος
Ή Πρόοδος της Μολδαυΐας

ΒΙΒΛΙΟ
ΘΗΚΗ
EBE, ΒΒ
EBE, ΚΘΔ,
BT
ΒΒ
EBE, ΒΒ
EBE, ΒΒ,
ΕΣΗΕΑ
EBE, ΒΒ
EBE

1.5.1840
Ίούν.-Ίούλ.
1840
15.8.1840
1.9.1840
1.10.1840

3319
3409
3322

1.1.1841
Φεβρ. 1841

Α1878
10395

EBE, MX
EBE, BB, H U

16.3.1841
1.7.1841

Α1879
3485

ΒΒ
ΙΕΕ, ΒΒ

Ή Πρόοδος τοϋ Π. Σοφια30.5.1842
3633
νοπώλου
Ή μεταμόρφωσις των θρη
Α1880
'Ιούν. 1842
σκειών
Ίούλ.- Αΰγ.
Ό βασιλεύς των Γάλλων
Α1881
[1842]
75
Ό θρίαμβος τοϋ Συντάγματος; 15.9.1843 Ή λ . 177
Ή Πρόοδος της Εθνικής...
1.1.1844
Συνελεύσεως
Ή Πρόοδος των επιλεγομένων
15.1.1844
τής Εθνικής Συνελεύσεως
Τα δικαστήρια τής Προόδου
Ή άναθεώρησις των Συντα
γμάτων
Τετέλεσται ! το Σύνταγμα
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3995

ΙΕΕ, ΒΒ, MX
EBE
EBE, ΒΒ

EBE
EBE
MX
ΒΒ, ΚΘΔ

1.2.1844

4087

EBE, MX,
ΚΘΔ
ΕΒΕ,ΒΒ,
ΚΘΔ
ΕΒΕ,ΒΒ,ΚΘΔ

15.2.1844
15.3.1844

3986
4091

ΕΒΕ,ΒΒ,ΚΘΔ
EBE, ΚΘΔ

3996

75. Ph. Iliou, «Un projet bibliographique d'É. Legrand», Byz.- Neugr.
Jahrbücher 22 (1977) 62.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΚΙΝΗ

ΒΙΒΛΙΟ
ΘΗΚΗ

Ό Ευαγγελισμός τής Προόδου
Ό βασιλεύς της Προόδου

1.4.1844
1.11.1844

4039 7 6
4034

ΒΒ, ΚΘΔ,
MX
EBE, ΒΒ,
MX, ΚΘΔ

Ή Πρόοδος του αύτοκράτορος Νικολάου

1.1.1845

Α1336

1848

4867"

ΤΙΤΛΟΣ

Ή σωτηρία της ελευθέρας
Ελλάδος

ΕΒΕ,ΒΒ,ΜΧ,
ΚΘΔ, A P F
MX, INS

Ή Πρόοδος των 1851

1.1.1851

Α1884

EBE, ΒΒ

Ή Πρόοδος του Μεγάλου
'Αλεξάνδρου

1.1.1854

Α1885

EBE, MX

Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία

1800-186378

* Α1876.— Ή Βασιλεία τής Προόδου. (Έκδοσις δευτέρα).
Περιέχει α'. Πολυχρονισμούς του Πατρός τής Προόδου, β. Δύω Έπιστολάς προς την Βιτόριαν, Βασίλισσαν τής Μεγάλης Βρετανίας, γ. Το
Προσωρινον Πολίτευμα τής Προόδου, δ. Σύνταγμα του 'Ιονικού κρά
τους, ε'. Έπιστολήν προς την Βασίλισσαν τών Ελλήνων, ζ. Έπιστολήν προς τους Επτανησίους, ζ. Ποικίλα ανορθόγραφα. Έν 'Αθήναις.
Έ κ τής τυπογ: τής Προόδου. Διευθυνομένης υπό Κωνστ. Καστόρχη.
1839. [Ψευδότιτλος:] Ή Βασιλεία τής Προόδου. (Έκδοσις δευτέρα).
Άρ. 1. Έτος δ', τής Προόδου (1839) τή 12 Άριστείδους (Ίανουαρ:)
έν 'Αθήναις. [Στα τέλος:] Ό Συγγραφεύς Ν. Αρνμο^νιάδης. 'Αθήναι, έκ
τής Τυπογραφίας τής Προόδου, Διευθυνομένης παρά Κωνστ: Καστόρχη.
76. Βλ. και Φ. Ήλιου, «'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800 - 1863», Ό 'Ερανιστής
13 (1976) 98.
77. Βλ. και Ph. Iliou, ο.π., σ. 68.
78. Δύο ακόμη άγνωστα μονόφυλλα του Σοφιανόπουλου δημοσιεύονται στην
πρόσφατη εργασία τοϋ Στέργ. Φασουλάκη, (("Αγνωστες αγγελίες εκδόσεως βιβλίων
τυπωμένες στη Γαλλία, στην 'Ιταλία και την Ελλάδα», Παρνασσός 21 (1979) 64-66.
Πρόκειται γιά δύο μονόφυλλα: α) μιά αγγελία τής ε'κδοσης του «Βεκκαρία» (1842)
άπο τον Π. Σοφιανόπουλο και β) ένας στιχούργημα, μαζί μέ μια σημείωση, του
ΐδιου έκδοτη τοϋ ((Βεκκαρία)) προς τους συνδρομητές. Το πρώτο μονόφυλλο υπάρχει
καί στο Δημοτικό 'Αρχείο Ναυπλίου (1842, φάκ. Ρ 36-37).— Για τις συντομο
γραφίες τών Βιβλιοθηκών πού χρησιμοποιούνται στις Προσθήκες βλ. σ. 223.
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16ο, σ. 32.— Ή πρώτη έκδοση είχε κυκλοφορήσει επίσης το 1839 (Γ.Μ.
3133).—ΒΒ.
* Α1877.— Ή Πρόοδος των 1840 όμοδ καί ό Σωκράτης. Εις
εν βιβλιάριον, περιέχον δύο φυλλάδια καί κοστίζον μίαν καί μόνην
πληρωμήν. Έ ν 'Αθήναις, εκ της Τυπογραφίας της Προόδου, Διευθυνομένης υπό Γεωρ: Βλασσαρίδου. 1840. [Ψενδότιτλος:]
Ή αποπλη
ξία του πατρός της Προόδου, άπο τον Γλάρον ένεργηθεΐσα έν τω Παλαμηδίω. 'Αριθ. 2. Τη 2. Ρουσσώ: (Φεβρουαρίου): ε', έτος της Προό
δου (1840). 'Αθήναι. [Στο
πουλος.

τέλος:]

Ό

Συγγραφεύς Γ.

Παπαζαφειρό-

16ο, σ. 273-304. Τις σ. 299-304 καταλαμβάνει: «Ό Σωκράτης, υπηρέτης
των γυναικών καί του λαοϋ. 'Ανατροφή τοϋ χαμάλικου όχλου καί χειραγωγία τοϋ
κυριάρχου λαοϋ. Έτος Β. Αριθ. 2. Τή α'. Ρουσσώ: (Φεβρουαρίου) ε', έτος (1840)
Αθήναι».— ΒΒ.
* Α1878.— Ή Πρόοδος καί ή τετραπλή συμμαχία. Έ ν 'Αθή
ναις, εκ της Τυπογραφίας της Προόδου. Διευθυνομένης ύπο Γ. Βλασ
σαρίδου. 1841. [Ψενδότιτλος:]
Ή Πρόοδος καί ή τετραπλή συμμαχία.
(1841) έν 'Αθήναις, Πρωτευούση της Πατρίδος. [Στο τέλος:] Ό Συγ
γραφεύς Γ.
Παπαζαφειρόπουλος.
16ο, σ. 32.— Τις σ. 25-32 καταλαμβάνει: «Ό Σωκράτης, υπηρέτης των γυ
ναικών καί τοϋ λαοϋ. 'Ανατροφή τοϋ χαμάλικου όχλου καί χειραγωγία τοϋ κυριάρ
χου λαοϋ. Άρ. 1. Τή α'. Άριστείδους: (Ιανουαρίου) 1841: Αθήναι».— ΕΒΕ(ΓΙΕΡ.
1935), MX.
* Α1879.— Ή Κωνσταντινούπολις καί ή Αίγυπτος. Έ ν 'Αθή
ναις, έκ της Τυπογραφίας της Προόδου, Διευθυνομένης ύπο
Βλασσαρίδου.

1841.

[Ψενδότιτλος:]

Ή

Κωνσταντινούπολις

Γεωρ.
καί

ή

Αίγυπτος. Τή 16 Φραγκλίνου (Μαρτίου): έκτον έτος της βασιλείας
της Προόδου: (1841) 'Αλήθεια (Κυριακή): 'Αθήναι, βασιλεύουσα της
Ελλάδος. [Στο

τέλος:]

Ό Συγγραφεύς Δ.

Γεννήσερλης.

16ο, σ. 32.—Τις σ. 27-32 καταλαμβάνει: «Ό Σωκράτης, υπηρέτης τών γυ
ναικών καί τοϋ λαοϋ. Ανατροφή τοϋ χαμάλικου όχλου καί χειραγωγία τοϋ κυριάρ
χου λαοϋ. Τή 16 Φραγκλίνου: (Μαρτίου) 1841: Αθήναι».—ΒΒ.
* Α1880.— Ή μεταμόρφωσις τών θρησκειών. Βιβλίδιον πρώτον:
'Ιούνιος: 1842 'Αθήναι, Πρωτευούση του Κράτους. [Στο
Συγγραφεύς Δημ.

Γεννήσερλης.

τέλος:]

Ό

Έ κ της Τυπογραφίας της Προόδου,

Διευθυνομένης ύπο Γ. Βλασσαρίδου.
16ο, σ. 32. — Βιβλιογραφεϊται άπο τον ψευδότιτλο· το εξώφυλλο λείπει.—
•EBE (ΠΕΡ. 1935).
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* Al881.— Ό βασιλεύς των Γάλλων εϊτε σύγγραμμα πένθιμον.
'Ιούλιος και Αύγουστος (Σωκράτης): εν 'Αθήναις, Παλαιών και Νεω
τέρων. [Στο τέλος:] Ό Συγγραφεύς Θ. Σακκελαρίον. Έ κ της Τυπο
γραφίας της Προόδου, Διευθυνομένης υπό Γ. Βλασσαρίδου.
16ο, σ. 32.— Άπό εσωτερικά τεκμήρια χρονολογείται ασφαλώς στο 1842.
Βιβλιογραφεϊται άπό τον ψευδότιτλο* το εξώφυλλο λείπει.—MX.
* Α1882.— 1849. Ό δούλος προς τους ελευθέρους Έλληνας.
[Αρχή:] Φέρω στίγματα στους Πόδας 'Αλυσίδων μου άδοξων...
Τέλος[:] Ό Διανομεύς του Νέου Κόσμου.
Μφ. 0.285x0.20.—Στιχούργημα.—Δεμένο στο σώμα της εφ. « Ό Νέος
Κόσμος», μέσα στο φύλλο 1, 1 Ίαν. 1849.—MB.
* Α1883.— Tò 1850 καί ό Νέος Κόσμος. [Αρχή:] Νεώτερα παραδοξότερα καί πλέον ανέλπιστα φαινόμενα... [Τέλος:] Ό 'Υπεύθυ
νος Συντάκτης Π. 'Αναγνωστόπουλος.
Μφ. 0.32 Χ 0.235.—'Αναμένεται μέσα στο 1850 ή «έκτόπισις τοϋ Σουλτα
νικού Θρόνου προς τά ενδότερα της Ασίας» καί ή ενσωμάτωση της Θεσσαλίας,
Μακεδονίας καί Κρήτης μέ την ελεύθερη Ελλάδα.— Δεμένο στο σώμα της έφ. « Ό
Νέος Κόσμος», μέσα στο φύλλο 1, 1 Ίαν. 1850.—MB.
* Α1884.— Ή Πρόοδος των 1851. Σύγγραμμα μυστηριώδες καί
πολιτική τοϋ μέλλοντος. Παρά του ίατροΰ 77. Σοφιανοπούλον. 'Εκδί
δεται κατά μήνα καί πληρώνεται ετησίως. Διά το Έσωτερικον δραχ. 10.
Δια το Έξωτερικον [δραχ.] 12. Άθήνησι, Τύποις Φ. Καραμπίνη καί
Κ. Βάφα. (Παρά τη όδώ Βύσση). 1851.
8ο, σ. 16.— EBE (ΠΕΡ. 1935), ΒΒ.
* Α1885— -Ή Πρόοδος του Μεγάλου'Αλεξάνδρου. Σύγγραμμα
έθνικον καί φιλολογικόν. Παρά του ιατρού Π. Σοφιανοπούλον. Περί
πολέμου καί τών έκ τούτου ωφελειών. Άθήνησιν, Τύποις Φ. Καρα
μπίνη καί Κ. Βάφα (Παρά τή όδώ Βύσση αριθ. 301). 1854.
8ο, σ. 16.— EBE (ΠΕΡ. 1935). MX.
* Α1886 — Φίλοι συμπολϊται. [Αρχή:] Ό δευτερότοκος υιός
μου, Χαρίλαος... [Τέλος:] 16 Σεπτεμβρίου 1854 'Αθήναι. Ό ατυχέ
στατος τών γονέων Π. Σοφιανόπουλος.
Μφ. 0.0225x0.21.—Άγγελτήριο τοϋ θανάτου καί της κηδείας τοϋ Χαρί
λαου, γιου τοϋ Π. Σοφιανόπουλου. — Μουσείο Μπενάκη (Μονόφυλλα Συλλογής Γ.
Λαδά, νεκρόσημα, άρ. 80). Στο επιτύμβιο μνημείο τοϋ Χαρίλαου Σοφιανόπουλου
(Α' Νεκροταφείο Αθηνών) αναφέρεται δτι πέθανε στά 1857" προφανώς πρόκει
ται για λάθος. Βλ. π. Φραγκέλιο, 23 'Απρίλη 1927, σ. 5.
Κώστας
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