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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 
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ΠΡΟΚΗΡΪΞΙΣ. 

K.ÀNEÌ2 άπ'.εκείνους, όσοι ευτύχησαν νά γευΒώσι των Γάλ

λων η άλλου φωτισμένου εΒνους την ηιΚο\ογίαν, δεν αγνοεί 

την f)îf«îv του* ΒβρνβρΑνου Σαιμπιερρου (Bernardin de 

Saint-Pierre)· Τινά των συγγραμμάτων αυτού" είναι κλασικά 

οχι μόνον εις την πατρίδα του την Γαλλιαν, αλλά καί εις ολην 

την σοφήν Εύρώτ-yjv. Τοιαύτα είναι μάΐιςα Τλ ΚΑΤΑ ΠΑΫΛΟΝ 

ΚΑΙ Β Ι Ρ Γ Ι Ν Ι Α Ν , καί ή ΙΝΔΙΚΉ ΚΑΛΓΒΗ. Μετά τον Τηλε'· 

μαχον του Φενελώνος κάνέν βιβλι'ον Γσως δεν έμεινε πλέον 

περισποΰδαςον, οΰί' ε'μεταρράσΒ'η εις περισσότερα; γλώσσα; 

καί συχνότερα παρά το πρώτον. Χωρίς νά επαριΒμ.-ησω εσω 

ό'λας τάς μεταφρα'σεις, το οποίον η'Βελεν είναι σ\ες"Όο*Ίκώτατον, 

αρκεί νά σημειώσω ότι λγγίικαί μεν ευρίσκονται, τέσσαρες, 

Γερμανικά/ <5ε τρεΓς. Εν συντο'μω, το μυ$ιςόργιμ.α τοϋτο 

εΓθλλαττλασια'σ3·/] εις τσΰς υυο κόσμους με όλα τά με'σα, οσα 

έχει 5 άνθρωπος <&ά νά ψανερόν{, εις τους όμοιους αυτού* τά 

φρονήματα καί πα'^η του. Η ποίησ'?> η μουσική 37 ζωγραψα. 

εδανείσθησαν xaì δανείζονται καΒ"' ημέραν άπ' αύτο υποθέσεις, 

φιλοτιμουμεναι νά εκτυπο'νωσιν, Ικας-yj κατά τον ίο\ον αυτής 

τρόπον, τά αθάνατα κάλλη του. 

• 

Τοΰτο το ΥίΒιν.ώτατον σύγγραμμα πολλάκις καί πάντοτε με 

ηίονην άναγνώσας, επε5ύμτ,σα νά το κοινοποιήσω aux της μετα

φράσεως εις τους ομογενείς μου μέ άλλα τρία του αυτοΰ συγ-
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γραγεως δντ,γήμ&τα, την Ι ν σ ι κ λ ν Κ α λ ύ β η ν , τί;ν Λεσχών 

τ η ς Σ ο υ ρ ά τ η ς , καί r/;v Π ε ρ ι / ^ η σ ι ν τίΐς Σιλεσι 'ας, 

yevioiaaxa άςια τοιούτου πατρός, πνέοντα, καθώς όλα τά λοιπά, 

Σωκρατικών σοψίαν, γλυκύτητα και χάριν. Εποοβλεπα τάς δυσ

κολίας του ερ^ου, χωρίς ν' άποοπλιάσω" μετέπειτα όμως, 

απαντών μεγαΐτ,τέροι.ς άπ ο,τι εςοχχζόμτ,ν, πολλάκις έσΥς-ασα 

και απέλπισαν, καί πολλάκις άν-θα'ρρησα. Επεθ-ώοησα τν;ν 

μετάφρασα μου κατ« την σωοεκα'τομον ε/Λοαιν των Απάντων 

του Σαιμπιέρρου, τ^ς όποιας ό πρώτος τόμος, ό περιέχων τον 

βίον του, μόλις προ (ΐύο μηνών έφα'νη τελευταίος με τον οεύτερον. 

Δια να ^ει'νη άςιον όττωσοΰν του πρωτοτύπου , έχρειά£ετο βί-

βαια, καί άλλας ©ροντι'ίας το άπεικόνισμα, καί ήθελα μετά 

y&päi αναβάλει ακόμη την ίημοσίευσιν του, άν'ίέν έμάνθανα 

παρά τ/;ς ^νίοας του μχ/.αρίτον, ό'τι Τ α κατά Π α ΰ λ ο ν και 

B i p y i v i a v μετεΦ'.α'σδησαν και £ΐς Οθωμανικην γλώσσαν. Το 

νέον τοΰτο ρ' έκαμε νά παραβλέψω πάντα άλλον ς-οχασμον, και 

νά ρίψω τον κύ€ον, <3Ίά νά μ/,ν έ'λθω ύπερος του Αγαρψοϋ 

μεχαφρχςοΰ. 

Είς την άρχην θέλω προικίσει τον βι'ον του ουγγραγεως, 

και ε/ς το τέλος έΕη^ητικάς καί ^ιλολο^ικάς σημειώσεις. Το 

βιβλι'ον θέλει συμπληρωθώ από 2 θ ϊ? a 3 κόλλας του τύπου 

εις μέγεθος, χχρ-ίον καί χαρακτήρας, ως τ/;ς παρούσης προ

κηρύξεως. Η τιμΑ αύτου, οεμε'νου ϊμιγζ/ΐις-ί, οιορίζεται σιά 

τους συνφομητάς 13 yp. είς την Ελλα'ία, 9 ?ρ· ê:'* wv Γαλ-

λι'αν, ΙΟ ροΰ^λ. εις τί;ν Ρωσσι'αν, καί 4 àpyupà φλωρι'νια είς 

την Γερμανιαν καί Ιταλι'αν. Τόσα μόνον σώματα θέλουν τυ

πωθώ είς περ/αμηνοειοΑ χαρτών (papier vëlin), οσα επίτηδες 

παοα^^ελθοϋν. Η τιμή αυτών είναι διπλάσια. 
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Ó τύπος Se'Xet αρχίσει ròv Moìov piva. Η κατα/ραφη των 

αυνδρομΥΐ'ών γίνεται με προκαταβολών, 

ΕΝ ΚίΐΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ, παρά τω Kf. Σζαρλάτω Παπαρ^γο-

ΐτούλω και Κ«. Ì. Πολυχρόνιας. 

ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ, παρατώ Κ·*; Ζαννϊ) Β).ας-ώ, zaì Κ«. Ϊω.Μαυροκορίάτω. 

ΕΝ XIÜ , παρά τω ϊατρ^ K.J. Γ*. Γλχράχν?. 

ΕΝ ΚΥΔΩΝΙ ΑΙ Σ, παρά τώ ύ'ιοασκάλω Κ<?>. θΐΟΰίλω. 

ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, παρά τ7, Κ<». Νικολάω Zaflï. 

ΕΝ ΥΔΡΑ, παρά τώ Κ«. Παναγιώτη Μ7Γί·νλοπούλω. 

ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, παρά τω 

ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, τταρά τοι; ΐατροίς Κ<"ί. Ιω. Ασάν») και Γίρασί«« 

Ba).ffxv.xxy;. 

ÈN ΑΠΑ ΜΑΥΡΑ, παρά τω ίατρώ Κ«. Α^ανασιω Πολίτη 

ΕΝ ίθΑΚΗ, τ.α,ρί τΰίχτρώ Κν. ©ÎOÎÎWW Τσηλιάνν;. 

ΕΝ ΒΟΥΚΟΡΕΣΤΙΩ , παρά τω Αρχονη Ποστελνίκω Κ«. Ιαχώ&ω Ρίζω 

/.où τώ Λσασκάλώ Κ9\ Γΐ. Γίνναίίω. 

ËN ΚΡΑΪΟΒΗ , παρά τω 

ΕΝ ίΛΣΙΩ , παρά τώ Αρχοντι Πος-ίλνίκω Κ 4». ΐακω§άκ>ι Ρί£ω. 

ΕΝ ΟΔΗΣΣίΪ , παρά τω Λίασκάλω Κ«. Ιω. Μάκρη και KP. Α-ΐανασίω 

Σίκΐ'ρ-ρ. 

Ε'Ν ΜΟΣΧΑ, παράτω 

ΕΝ ΝίΣΝΗ, παρά τω 

ΕΝ ΤΑΪΓΑΡ"ΡΟΚΩ, παρατώ 

ΕΝ ΜΑΣΣΑΛΙΑ, παρά τώ Αρχοντι Προξίνω Κ«. Δ ί̂/νιτρίω Καπούο*α. 

Εν BIÈNNI!, παρά τώ Κ.1!1. Κ. Κοζκινάκ;/;. 

ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΙΙ, παρά τώ ΚΨ. ΠαντολέοντιΜαυρίκορό'άτω. 

ΕΝ ΛΙΒΟΫΡΝΩ , πζρά τώ Κ«. Μιχα«). ΡοΰΌκανάκ>ΐ. 

ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ, παρά τω Κ«. 

ΕΝ ΛΟΝΔ1ΝΩ, παρά τώ Κ*. Λλ. Κοντος-ανλω. 

ύσο{ άλλων πόλεων κάτοίκοί έπι^ιψιοϋν ν' άποκτ^σωσί το 

βίβλί'ο», π«ρ«κ«λο5ντΑί νά τειλωσ: τ«ν τ ί ^ ν αΰτου mi τά 
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ονόματα των είς κανβ'να τύν άνωτε'ρω σημειωμένων φΛο/ενών 

επΐΓ«τών. 

£ ν ΙΙχρισιΌίς, α ίανουχοίου, αωκά· 

Ν. Σ. ΙΐίκΚΟΛΟΣ. 

ΕΚ ΤΗΣ ΤΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι. Μ. ΕΒΕΡΑΡΤΟΤ. 
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