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300 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 16 (1980) 

Aojn'ct 12, 1934, 293), ότι πρόκειται γιά τον επίσης μοσχοπολίτη Δανιήλ Οικονόμο, 

σύγχρονο τοϋ Φιλιππίδη, και δ όποιος στά 1802 δημοσίευσε στην Βενετία το γνωστό 

τετράγλωσσο λεξικό ((των τεσσάρων κοινών διαλέκτων, ήτοι της απλής Ρωμαϊκής, 

τής έν Μοισία Βλάχικης, τής Βουλγαρικής, και τής 'Αλβανικής συντεθεϊσα... 

παρά τοϋ Αίδεσιμωτάτου και Άγιωτάτου Διδασκάλου, Οικονόμου καί Ίεροκήρυκος 

Κυρίου Δανιήλ τοϋ εκ Μοσχοπόλεως». 

Ό Δανιήλ Μοσχοπολίτης αφετέρου ανήκει, όπως γνωρίζουμε, στην ΐδια πα

ράδοση μέ τον Θεόδωρο Καβαλλιώτη —δεχόμενος τά μηνύματα τοϋ Διαφωτισμού— 

καί συνεχίζει την λ-ξικογραρική προσπάθεια τοϋ τελευταίου (βλ. P. Papahagi, 

Scriitori Aromani in secolul al XVIII. Cavalioti, Ucuta, Daniil, Βουκουρέστι 

1909). "Αν το έργο τοϋ Δχνιήλ εντάσσεται μέσα στα πλαίσια τής συγκριτικής 

γλωσσολογίας, αποτελεί πάντως καί ένα προσφιλές θέμα τής βαλκανολογίας άφοϋ 

επανειλημμένα χρησιμοποιήθηκα ως απόδειξη τής ύπαρξης και τής αφύπνισης 

τής εθνικής συνείδησης μέσα στον βαλκανικό χώρο τον 18ο αί. "Ας σημειωθεί δτι 

έχουμε μία πρόσφατη κριτική έκδοση τοϋ λεξικοΰ τοϋ Δανιήλ στην Σόφια άπο 

τον Aleksandar Nicev στην «Επετηρίδα τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπι

στημίου τής Σόφιας», έκδ. τής Βουλγαρικής 'Ακαδημίας τών Επιστημών, Σόφια 

1977, 181 σελ. (μέ περίληψη στα γαλλικά). 
Ρωξάνη Α. 'Αργυροπούλου 

ΔΥΟ ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ «ΜΗΝΟΛΟΓΙΑ» ΤΟΥ ΓΛΥΚΗ 

Μία μνεία, στον «Κατάλογο τών βιβλίων τής Τυπογραφίας τοϋ Νικολάου 

Γλυκύ» τοϋ 1802, επιτρέπει να συμπληρώσουμε, κάπως, τις γνώσεις μας γιά τή 

σειρά τών 'Ημερολογίων — τών ((Μηνολογίων», δπως, κατά κανόνα, τιτλοφορούνται 

ακόμη— πού κυκλοφόρησαν άπο το τυπογραφείο τών Γλυκήδων στίς αρχές τοϋ 

19ου αιώνα. 

Το παλαιότερο ημερολόγιο έκδοσης Γλυκή πού γνωρίζουμε είναι το «Μηνο-

λόγιον Πρόχειρον τοϋ Βισέκτου Χρόνου 1800». Είναι πολύ πιθανό, αν δχι βέβαιο, οτι 

ό Γλυκής άρχισε να τυπώνει 'Ημερολόγια πολύ νωρίτερα, μετέχοντας, δπως καί 

σέ δλους τους άλλους τομείς, στον ενιαίο εκδοτικό προσανατολισμό τών ελληνικών 

τυπογραφείων τής Βενετίας δπου αύτοϋ τοϋ είδους τά έντυπα άρχισαν να παράγονται 

πάντως άπο το 1755 (πβ. Φ. Ήλιου, Προσθήκες στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία, 

Α' 1973, σ. 212 έξ. Αύτ. σ. 216-217 αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο νά έχει τυ

πώσει ό Γλυκής «Μηνολόγια» το 1784-1785). 

'Οπωσδήποτε, το «Μηνολόγιο» τοϋ 1800 είναι το πρώτο πού γνωρίζουμε μέ 

βεβαιότητα. Γιά τά επόμενα χρόνια, ως τήν 'Επανάσταση, έχουν επισημανθεί καί 

βιβλιογραφηθεϊ εκδόσεις τοϋ 1805, 1809, 1812 καί 1816 (πβ. Μ. Χαριτάτος, «Τά 

'Ημερολόγια στά χρόνια 1800 - 1863», Ό 'Ερανιστής 14, 1977, σ. 94). Ή «σει

ρά» αυτή μπορεί τώρα νά συμπληρωθεί γιά τά χρόνια 1802 καί 1803. Στον «Κατά

λογο» τής τυπογραφίας Γλυκή τοϋ 1802 (σ. 13), υπάρχει ή αναγραφή: «Μηνολόγιον 

Πρόχειρον τοϋ "Ετους. 1802 καί 1803 καί ακολούθως τών επομένων χρόνων». 

Καί τά δύο αυτά Μηνολόγια λανθάνουν. 

Ή μνεία τοϋ Μηνολογίου τοϋ 1803 σέ βιβλιοκατάλογο τοϋ 1802 δέν πρέπει νά 

παραξενεύει: καί άπο εμπορικές αλληλογραφίες τής εποχής άλλα καί, σέ κάπως 
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μεταγενέστερα χρόνια, άπο τις δηλώσεις των τυπογράφων στην αυστριακή λογο

κρισία της Βενετίας, γνωρίζουμε δτι οί εκτυπώσεις των 'Ημερολογίων γίνονταν 

το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο τοϋ προηγούμενου έτους, ώστε να υπάρχει ό χρόνος 

γιά τήν έγκαιρη διοχέτευση τους στην αγορά. 

Ή διατύπωση, στον Κατάλογο τοϋ 180*2: «καί ακολούθως των επομένων 

χρόνων» πρέπει να φανερώνει τήν πρόθεση τοϋ Γλυκή να εξακολουθήσει τήν ετή

σια δημοσίευση ((Μηνολογίου» καί ΐσως, καί τή συνέχεια μιας παράδοσης της 

οποίας τα ϊχνη μας διαφεύγουν ακόμη: οι λίγες εκδόσεις πού γνωρίζουμε δέν πρέπει 

να αντιπροσωπεύουν παρά ένα μικρό δείγμα της συνολικής παραγωγής. 

Φίλιππος Ήλιου 

ΜΙΑ ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΗ ΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ Ν. Σ. ΠΙΚΚΟΛΟΥ (1821) 

Τα οσα σημειώθηκαν σε προηγούμενες σελίδες αύτοϋ τοϋ τόμου για τις πρώ

τες εκδόσεις των «Κατά Παΰλον καί Βιργινίαν» καί των «'Ηθικών Διηγημάτων» 

τοϋ Bernardin de Saint - Pierre, σέ μετάφραση τοϋ Νικολάου Σ. Πίκκολου (βλ. 

Άλ. Πολίτης, «Ν. Σ. Πίκκολος καί Φοριέλ», σ. 5 και 18), μπορούν να συμπλη-

ρωθοΰν τώρα, με τα στοιχεία πού περιέχονται σε αθησαύριστο έντυπο τοϋ 1821. 

Τον 'Ιανουάριο τοϋ 1821 ό Πίκκολος τύπωσε στο Παρίσι, στην τυπογραφία τοϋ 

J . Μ. Eberhart, προαγγελία της έκδοσης, με έκκληση για προεγγραφή συνδρομη

τών (8ο, σ. 1-4). 'Αντίτυπο τοϋ έντυπου αύτοϋ, συσταχωμένο με τόμο τοϋ Λόγιου 

Έρμη τοϋ 1820, βρίσκεται στην βιβλιοθήκη τοϋ κυρίου 'Αριστείδη Γαρίνη (Αθήνα), 

ό όποιος μέ προθυμία το έθ^σε στή διάθεση μου. Το κείμενο της αγγελίας επανεκδί

δεται έδώ φωτομηχανικά. 

'Επιβεβαιώνεται έτσι ή πρόθεση τοϋ Πίκκολου να τυπώσει σέ έναν ενιαίο 

τόμο τις μεταφράσεις τεσσάρων έργων τοϋ Βερναρδίνο) Σαιμπιέρρου: «Τα κατά 

Παΰλον καί Βιργινίαν», «'Ινδική Καλύβη», «Λέσχη της Σουράτης» καί «Περιήγη

σις της Σιλεσίας». Στο σχέδιο αυτό ανταποκρίνεται καί μια πρώτη προμετωπίδα 

τοϋ έργου πού έχει διατηρηθεί σέ ορισμένα αντίτυπα («Ι. Ε. Βερναρδίνου Σαι

μπιέρρου, 'Ηθικά Διηγήματα τ έ σ σ ε ρ α . . .»), καί ή οποία αντικαταστάθηκε στή 

διάρκεια της εκτύπωσης (βλ. Άλ. Πολίτης, δ.π., σ. 18 σημ. 40). Τελικά οί με

ταφράσεις αυτές κυκλοφόρησαν σέ δύο ανεξάρτητους τόμους (1823 καί 1825): 

ό πρώτος περιέχει μόνο «Τα κατά Παΰλον καί Βιργινίαν» καί ό δεύτερος «'Ηθικά 

Διηγήματα τ ρ ία». 

Ή αγγελία τοϋ Πίκκολου είναι χρονολογημένη «α' 'Ιανουαρίου αωκα'» καί ό 

μεταφραστής σημειώνει δτι «ό τύπος θέλει αρχίσει τον Μάϊον μήνα». Ή έκρηξη 

της επανάστασης ανάστειλε προσωρινά τήν έκδοση καί τροποποίησε το αρχικό 

εκδοτικό σχέδιο. Δέν μπόρεσα νά εξακριβώσω τήν τύχη της μετάφρασης των «Κα

τά Παΰλον καί Βιργινίαν» σέ 'οθωμανική' γλώσσα τήν οποία βιάστηκε νά προλά

βει ό Πίκκολος. Θυμίζω, τέλος, δτι πρόσφατα δημοσιεύτηκε (Στ. Φασουλάκης, 

"Αγνωστες αγγελίες εκδόσεως βιβλίων τυπωμένες στη Γαλλία, την Ιταλία και την 

'Ελλάδα, Ά θ . 1979, σ. 21 - 24) «Προκήρυξις» τοΰ Πίκκολου (Παρίσι, 13 'Ια

νουαρίου 1841), μέ τήν οποία αναγγέλλεται ή δεύτερη «έγκυρη» έκδοση των έρ

γων τοΰ Bernardin de Saint - Pierre στά ελληνικά. 

'Αλέξης Πολίτης 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

