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ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 1800 -1863 

(Μέ προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία) 

Α'. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ 

Τα ημερολόγια1 αποτελούν Ινα τομέα της παραγωγής του Ε λ λ η 

νικού βιβλίου ό όποιος δεν έχει ακόμα μελετηθεί συστηματικά, αν εξαι

ρέσουμε μερικά σκόρπια άρθρα σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες 

καί τη μόνη μέχρι σήμερα αξιόλογη μελέτη του Φ. Ή λ ι ο υ 2 , ή οποία 

όμως έχει σαν χρονολογικό πλαίσιο τα χρόνια της Τουρκοκρατίας ώς 

την Επανάσταση του 1821. "Οπως ό 'ίδιος παρατηρεί «άπα την ϊδια 

τους τη φύση τα έντυπα αυτά ειταν προορισμένα να καταστραφούν 

μόλις θα τελείωνε ό κύκλος τής χρήσης τους για να αντικατασταθούν 

άπο τα νέα 'Ημερολόγια τής καινούργιας χρονιάς κ.ο.κ. "Ετσι, οί λί

γες εκδόσεις πού γνο^ρίζουμε δεν πρέπει να αποτελούν παρά ένα μικρό 

τμήμα τής συνολικής παραγωγής» 3 . Λυτό βέβαια ισχύει πολύ περισ

σότερο για τα χρόνια μέχρι την εγκατάσταση τυπογραφείων στην 

Αθήνα" άπο το 1835 καί υστέρα, υπάρχουν, οπωσδήποτε, λανθάνου

σες εκδόσεις, άλλα αυτές αντιστοιχούν, κυρίως, σε 'Ημερολόγια πού 

εκδίδονταν εξω άπο τα δρια τοΰ 'Ελληνικού κράτους· ο'ι σειρές των 

'Ημερολογίων πού έβγαιναν στην Αθήνα έχουν λίγο-πολύ εντοπισθεί 

και τα κενά στις σχετικές μέ αυτά γνοισεις μας πρέπει να είναι ελάχιστα. 

Ή περίοδος πού καλύπτεται χρονικά άπο τήν 'Ελληνική Βιβλιο

γραφία τών Δ. Σ. Γκίνη - Β. Γ. Μέξα (1800-1863) μπορεί, άπο τή σκο

πιά πού μας ενδιαφέρει εδώ, τών 'Ημερολογίων, να διαιρεθεί σέ τρεις 

1. Στη μελέτη αύτη μέ τον ορο 
'Ημερολόγιο έννοοϋμε, επίσης, καί τα 
έντυπα βιβλία πού βγήκαν μέ άλλους 
χαρακτηριστικούς τίτλους, όπως: Μη-
νολόγιον, Καζαμίας, Προγνωστικον, 
Σεληνοδρόμιον, κλπ. 

Ό κ. Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης 
είχε την καλωσύνη να μου υποδείξει 
δσα άβιβλιογράφητα Ημερολόγια βρή
κε στή Μαρκιανή Βιβλιοθήκη τής Βε
νετίας. Δύο άπο αυτά (Φοίνικος 1854 

καί 1857) μου ήταν τελείως άγνωστα* 
για επτά άλλα, πού είχα βιβλιογραφή-
σει άπο αντίτυπα πού σώζονται σέ 
ελληνικές βιβλιοθήκες, προστίθεται ή 
ένδειξη ότι αντίτυπα τους σώζονται 
καί στή Μαρκιανή. Τον ευχαριστώ 
καί άπο τή θέση αυτή. 

2. Φ. Η. Ήλιου, Προσθήκες στην 
'Ελληνική Βιβλιογραφία, Α' Άθ. 1973, 
σ. 207 -218. 

3. αύτ., σ. 210. 



94 0 E F Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 1-1 (1977) 

μικρότερες ενότητες: τα χρόνια ως την Επανάσταση (1800-1821)· τα 

χρόνια άπο την 'Επανάσταση ως τα 1835, οπότε κυκλοφορεί το πρώτο 

τυπωμένο στην 'Αθήνα ημερολόγιο και τα χρόνια 1835-1863. Στη 

διάρκεια της περιόδου κυκλοφόρησαν, συνολικά, 171 τουλάχιστον Μηνο

λόγια, 'Ημερολόγια και Καζαμίες 4 . 

Άναλυτικώτερα, ή παραγωγή ημερολογίων παρουσιάζει, άπο τήν 

άποψη της πυκνότητας και της γεωγραφίας τών τόπων έκδόσεο>ν τους, 

τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

Μέχρι το 1821. Ή Βενετία εμφανίζει τήν υψηλότερη παραγωγή 

— ύστερα άπο τήν απότομη διακοπή, το 1797, της ετησίας εκδόσεως 

τών Καλενταριών και τών 'Ημερολογίων του Βεντότη και τών Που

λιών στή Βιέννη — με τις εκδόσεις του Π. Θεοδοσίου και του Ν. Γλυκή. 

Στα χρόνια αυτά ημερολόγια τυπώθηκαν επίσης στην Κωνσταντινού

πολη, στή Βούδα, στην Κέρκυρα και στή Βιέννη. 

"Ετσι, της Βενετίας γνωρίζουμε, τώρα, τα Μηνολόγια του Γλυκή 

τών ετών 1800, 1805, 1809, 1812, 1814 και 1816 και τα Μηνολόγια 

του Θεοδοσίου τών ετών 1808, 1809 και 18155. Πρέπει να υποθέσουμε 

δτι λανθάνουν πολλά ημερολόγια άπο αύτες τις δύο σειρές πού, δταν βρε

θούν, θα αποκαταστήσουν, μάλλον, τή χρονική συνέχεια της παραγωγής. 

Στην Κωνσταντινούπολη τυπώθηκαν, άπο το Πατριαρχικό Τυπο

γραφείο, τα Μηνολόγια του 1800 και του 1801. Στην Κέρκυρα τα γαλ-

λόγλωσσα Almanach, άπο τήν Αυτοκρατορική τυπογραφία, για τα χρό

νια 1811 και 1812. Στή Βούδα, τα Ημερολόγια του Τράττνερ το 1809, 

1810 και 1819. Τέλος, στή Βιέννη τυπώθηκαν τα Ημερολόγια του 

Ρουσιάδη το 1819, του Σνεΐρερ το 1820 και του Δαβιδοβίκη το 1821 6. 

4. Τα ημερολόγια βιβλιογραφοΰνται 
κανονικά στο έτος εκδόσεως των, ό
πως εξάλλου και Ολα τα άλλα έντυ
πα της Βιβλιογραφίας Γκίνη - λΐέξα. 
•'Επειδή δμως τις περισσότερες φορές 
δεν αναφέρεται το έτος εκδόσεως, άλλα 
το έτος για το όποιο πρόκειται, (αν 
καί συνήθως έχει τυπωθεί το προη
γούμενο), σε δσα δέν έχουμε έτος εκ
δόσεως το βιβλιογραφοΰμε στο 'έτος 
στο όποιο αναφέρεται. 

5. Ό Φ· Ήλιου, ό'.π., σ. 213 διατυ
πώνει τήν υπόθεση Οτι ό Θεοδοσίου 
έχει τυπώσει έ'να 'Ημερολόγιο το 1800 
ή 1801 με επιμέλεια τοϋ Πουλιού. 

6. Συγκεντρωμένες ενδείξεις για τις 
εκδόσεις αυτές βλ. Φ. Ήλιου, ό'.π., 
σ. 213 και 216 - 218. Για μερικές με
ταγενέστερες προσθήκες ή πληρέστε
ρες περιγραφές βλ. Ph. Iliou, Un 
projet bibliographique d'Emile Le-
grand: la "Bibliographie Hellénique 
du XIXe siècle", Άθ. 1977, σ. 24-25, 
άρ. 4 καί σ. 38, άρ. 55 (γιά τις εκδό
σεις Μηνολογίων τοϋ Γλυκή του 1800 
και τοΰ 1812) καί εδώ, σ. 116, άρ. 
Λ1635 (για τήν έκδοση Θεοδοσίου 
τοϋ 1809)· σ. 116, άρ. Α1636 (γιά 
τήν έκδοση Γλυκή τοΰ 1816)' σ. 134 
(για τήν έκδοση Γλυκή τοΰ 1805). 
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Άπο το 1822 μέχρι το 1835. Στα χρόνια αυτά καί με σταθμό 

το 1835, οπότε βρίσκουμε και το πρώτο ημερολόγιο πού τυπώθηκε 

στην 'Αθήνα, μου είναι γνωστές είκοσι μία εκδόσεις ημερολογίων με 

εξαίρεση δύο, Ολα τα άλλα έχουν τυπωθεί σε τυπογραφεία πού βρί

σκονται έξω άπα τα όρια του υπό συγκρότηση ελληνικού κράτους. 

"Ετσι στην Βενετία τυπώνονται τα Μηνολόγια ή 'Ημερολόγια (ό 

εκδότης χρησιμοποιεί καί τους δύο τίτλους) του Γλυκή για τα χρόνια 

1824, 18267, 18298, 18309, 1831 9". 18321 0, 18341 1 καί 1835 1 2 καί τα 

'Ημερολόγια καί Σεληνοδρόμια του Άνδρεόλα για τα χρόνια 1833, 

1834 1 3 καί 183δ 1 4. 

Στην Κέρκυρα το ίταλόγλωσσο Almanacco degli Stat i Uniti 

delle Isole Ionie για τα χρόνια 1827 1 5 καί 1828 1 6, το επίσης ίταλό

γλωσσο Almanacco του Ναννούτσι για τα χρόνια 1828-1831 1 7 καί το 

μοναδικό ημερολόγιο σε ελληνική γλώσσα πού συναντάμε στην Κέρκυρα, 

το Μηνολόγιο του Ε. Ίωαννίδου του 1833 1 8 . 

Στην 'ίδια περίοδο καί συγκεκριμένα το 1827, τυπώνεται καί ένα 

'Ημερολόγιο στην ΙΙέστη, άπο τον Ί ω . Αεονάρδο στο τυπογραφείο 

του Ματθαίου Τράττνερ 1 9. 

Το πρώτο γνωστό μας 'Ημερολόγιο πού τυπο^νεται στην ελληνική 

επικράτεια είναι το Μηνολόγιο της Αίγινας, άπο το 'Εθνικό Τυπο

γραφείο, στα 1828 2 0 : είναι καί το μοναδικό πού μας έδωσε ή Αίγινα ή, 

τουλάχιστον, το μόνο πού γνωρίζουμε. Δεύτερο έρχεται το 'Ημερολό

γιο του Λ. Μπίστη τυπωμένο στο τυπογραφείο των Άγγελιδών στην 

'Αθήνα, το 1835 2 1. 

Άπο το 1836 μέχρι το 1863. 'Από το 1836 καί ύστερα στην Βε^ 

νετία τυπώνονται άπο ένα έως τρία ημερολόγια κάθε χρόνο: συνολικά, 

γνωρίζουμε 49 εκδόσεις ημερολογίων ως το 1863 πού κατανέμονται 

με τήν ακόλουθη τάξη (κατά χρόνο καί τυπογραφείο): 

.7. Καί τα δύο λανθάνουν βλ. πιο 13. Λανθάνουν βλ. πιο κάτω, σ. 136, 
κάτω, σ. 136. 14. Βλ. έδώ, σ. 118, άρ. Α1639. 

8. Γκίνης - Μέξας, άρ. 10195. 15. Γκίνης - Μέξας, άρ. 1626. 

9. Ph. Iliou, Un projet, δ.π., σ. 51 16. Ë. Legrand - Η. Pernot, Bi-

άρ. 116. biliographie Ionienne, τ. A', άρ. 1123. 

9α. Λανθάνει' βλ. εδώ, σημ. 157. 17. Τα τρία πρώτα λανθάνουν για 

10. Ph. Iliou, ό'.π., σ. 52 - 53, άρ. το τέταρτο, τοϋ 1831, βλ. εδώ, σ.118, 

123. άρ. Λ 1638. 

4 1 . αντ., σ. 55, άρ. 135. 18. Γκίνης - Μέξας, άρ. 2292. 

12. Ε. Φραγκίσκος, 'Ελληνική Βφλι- 19. Βλ. έδώ, σ. 118, άρ. Λ1637. 

ογραφία 1800-1803. Προσθήκη, « Ό 20. Γκίνης - Μέξας, άρ. 1771. 

Ερανιστής»τ. Α Ί 9 6 3 , σ . 248,άρ.Α43. 21. αντ., άρ. 2495. 
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1836: Ά ν δ ρ ε ό λ α 2 2 . 

1837: Ά ν δ ρ ε ό λ α 2 3 - Γ λ υ κ ή 2 4 . 

1838: Ά ν δ ρ ε ό λ α 2 5 . 

1839: Ά ν δ ρ ε ό λ α 2 6 . 

1840: Ά ν δ ρ ε ό λ α 2 7 - Φ ο ί ν ι κ ο ς 2 8 . 

1841: Φ ο ί ν ι κ ο ς 2 9 . 

1842: Φ ο ί ν ι κ ο ς 3 0 . 

2 5 4 3 : Φ ο ί ν ι κ ο ς 3 1 . 

1844: Φ ο ί ν ι κ ο ς 3 2 . 

1845: Γ λ υ κ ή 3 3 - Φ ο ί ν ι κ ο ς 3 4 . 

1846: Γ λ υ κ ή 3 5 - Φ ο ί ν ι κ ο ς 3 6 . 

1847: Γ λ υ κ ή 3 7 - Φ ο ί ν ι κ ο ς 3 8 . 

1848: Γ λ υ κ ή 3 9 - Φ ο ί ν ι κ ο ς 4 0 . 

1 5 4 9 : Γ λ υ κ ή 4 1 - Φ ο ί ν ι κ ο ς 4 2 . 

7 5 5 0 : Φ ο ί ν ι κ ο ς 4 3 . 

1851: Ά γ . Γ ε ω ρ γ ί ο υ 4 4 - Φ ο ί ν ι κ ο ς 4 5 . 

7 5 5 2 : Ά γ . Γ ε ω ρ γ ί ο υ 4 6 . 

1853: Ά γ . Γ ε ω ρ γ ί ο υ 4 7 - Φ ο ί ν ι κ ο ς 4 8 . 

7 5 5 4 : Ά γ . Γ ε ω ρ γ ί ο υ 4 9 . 

22. αΰτ., άρ. 2658. 

23. αύτ., άρ. 2659. 

24. Εύρ. Δημητρακοπούλου, 'Ελλη

νική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσ

θήκες, « Ό Ερανιστής», τ. Γ, 1973, 

σ. 262, άρ. Α1299. 

25. Γκίνης - Μέξας, άρ. 2972. 

26. Βλ. εδώ, σ. 118, άρ. Α1640. 

27. Γκίνης - Μέξας, άρ. 3321. 

28. 'Εδώ, σ. 119, άρ. Α1641. 

29. Γκίνης - Μέξας, άρ. 3484. 

30. Έ μ . Φραγκίσκος, ό'.π., σ. 250, 

άρ. Α56. 

31. Ph. Iliou, Un projet, δ.π., σ. 

62, άρ. 175. 

32. Έ μ . Φραγκίσκος, ό'.π., σ. 250, 

άρ. Α61. 

33. Λανθάνει" βλ. εδώ, σ. 136. 

34. Έ μ . Φραγκίσκος, ό'.π., σ. 251, 

άρ. Α65. 

35. Έδώ, σ. 122, άρ. Α1644. 

36. Έδώ, σ. 123, άρ. Α1645. 

37. Έδώ, σ. 124, άρ. Α1646. 

38. Γκίνης - Μέξας, άρ. 4341. 

39. Ph. Iliou, Un projet, δ.π., σ. 

67 - 68, άρ. 204. 

40. Γκίνης - Μέξας, άρ. 4743. 

41. αύτ., άρ. 4952. 

42. Έδώ, σ. 125, άρ. Α1647. 

43. Ε. Φραγκίσκος, δ.π., σ. 253, άρ. 

Α83. 

44. Γ. Σ. Πλουμίδης, Το βενετικό 

τυπογραφείο τον 'Αγίου Γεωργίου 

(1850-1882), « Ό Ερανιστής», τ. Η' 

1970, σ. 179, άρ. Α1023. 

45. Γκίνης - Μέξας, άρ. 5442. 

46. αύτ.,&ρ. 5705.Το ίδιο ημερολόγιο 

βιβλιογραφεΐται καί άπο τον Γ. Πλου-

μίδη, Το βενετικό τυπογραφείο τοΰ Ά

γιου Γεωργίου (1850-1882), « Ό Ε ρ α 

νιστής» τ. Η', 1970, σ. 179, άρ. Α1024. 

47. Έδώ, σ. 125, άρ. Α1648. 

48. Γκίνης - Μέξας, άρ. 5983. 

49. αύτ., άρ. 6234. 



Μ. Χαριτάτος, TA ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ STA ΧΡΟΝΙΑ 1800-1863 97 

1855 

1856 

1857 

1858 

1859 

1860 

1861 

1862 

1863 

Ά γ . Γεωργίου 5 0- Φοίνικος5 1. 

Ά γ . Γεο^ργίου52. 

Ά γ . Γεωργίου 5 3- « Ή Χρυσαλλίς»54- Φοίνικος5 5. 

Ά γ . Γεωργίου5 6- «' Η Χρυσαλλίς»57. 

Ά γ . Γεωργίου 5 8- α'II Χρυσαλλίς»59. 

Ά γ . Γεωργίου 6 0- « Ή Χρυσαλλίς»61- Φοίνικος6 2. 

Ά γ . Γεωργίου 6 3- « Ή Χρυσαλλίς»64- Φοίνικος6 5. 

Ά γ . Γεωργίου 6 6 -α'Η Χρυσαλλίς»67. 

Ά γ . Γεωργίου 6 8- « Ή Χρυσαλλίς»69- Φοίνικος7 0. 

Και για τα χρόνια αυτά, τα κενά στις γνώσεις μας πρέπει να είναι 

σημαντικά, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς άπο τον παραπάνω πί

νακα οπού σημειώνονται πολλά κενά σε σειρές πού, κανονικά, θα έπρε

πε να παρουσιάζονται χωρίς διακοπή. Ή παραγωγή αυτή συνεχίζει 

ως τα τέλη του αιώνα: στα χρόνια 1864-1900 στή Βενετία τυπώνονται 

63 ημερολόγια άπο τα όποια ένας μεγάλος αριθμός αντιστοιχεί σε 

παραδοσιακά ημερολόγια, ενώ με τό Ημερολόγιο της «Χρυσαλλίδος» 

βρισκόμαστε σε μια νέα μορφή του ημερολογιακού είδους. 

Τα περισσότερα σέ αριθμό ημερολόγια της περιόδου 1836-1863 τυ

πώνονται στην Αθήνα άπο διάφορους εκδότες· έχουν εντοπισθεί 57 ημε

ρολόγια και καζαμίες γι' αυτή την περίοδο, χωρίς να υπολογίζουμε 

τις δεύτερες ή και τρίτες εκδόσεις ορισμένων καζαμιών μέσα στον ίδιο 

χρόνο. 

Δημοσιεύω εδώ συνοπτικό πίνακα τών ημερολογίων πού τυπώθη

καν στην Αθήνα" (οι τίτλοι παρουσιάζονται περιληπτικά" μέσα σε πα

ρένθεση: τα τυπογραφεία οπού τυπώθηκε το κάθε ημερολόγιο). 

50. 'Εδώ, σ. 126, άρ. Λ1650. 
51. Γ. Βελουδής, * Ελληνική Βιβλιο

γραφία 1800 - 186S. Προσθήκες, « Ό 
Ερανιστής», τ. Δ' 1966, σ. 185, άρ. 
567. 

52. Γκίνης - Μέξας, άρ. 6938. 
53. αύτ., άρ. 7230. 
54. Λανθάνει" βλ. εδώ, σ. 137. 
55. Λανθάνει. Το αντίτυπο πού υ

πήρχε στην Εθνική Βιβλιοθήκη δεν 
βρίσκεται σήμερα στή θέση του. 

56. Γκίνης - Μέξας, άρ. 7564. 
57. αύτ., άρ. 7576. 
58. Ph. Iliou, Un projet, δ.π., σ. 

82, άρ. 286. 

59. Γκίνης - Μέξας, άρ. 7896. 
60. αύτ., άρ. 8228. 
61. αύτ., άρ. 8243. 
62. Ε. Φραγκίσκος, ίί.π., σ. 262, 

άρ. Α133. 
63. Γκίνης - Μέξας, άρ. 8657. 
64. αύτ., άρ. 8673. 
65. 'Εδώ, σ. 130, άρ. Α1660. 
66. Γκίνης - Μέξας, άρ. 9125. 
67. αύτ., άρ. 9142. 
68. Ε. Φραγκίσκος, ο.π., σ. 264, άρ. 

Α149. 
69. Γκίνης - Μέξας, άρ. 9667. 
70. αύτ., άρ. 9643. 
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1835: 'Ημερολόγιο Δ. Μπίστη 7 1 . 

1836: -

1837: ΈφετηρΙς (Almanach) Α.Ι. Κλάδου7 2- Μηνολόγιο (Βασιλ. 

Τυπογραφία)7 3. 

1838-1842: — 

1843: 'Ημερολόγιο (Α. Κορομηλα)7 4. 

1844-1845: -

1846: Σεληνοδρόμιο/Καζαμίας Α. Πουλή (Α. Κορομηλα)7 5. 

1847: 'Ημερολόγιο/Καζαμίας (Α. Κορομηλα)7 6- Καζαμίας (Α. 

Γκαρπολά)7 7. 

1848: 'Ημερολόγιο/Καζαμίας (Α. Κορομηλα)7 8. 

1849: 'Ημερολόγιο/Καζαμίας (Ν. Άγγελίδου) 7 9 - 'Ημερολόγιο/Κα

ζαμίας (Α. Κορομηλα)8 0. 

1850: 'Ημερολόγιο/Καζαμίας (Α. Γκαρπολά) 8 1- Καζαμίας (Α. Κο

ρομηλα)8 2. 

1851: Άλμενάχιον (Έφημ. του Λαοΰ) 8 3- Καζαμίας (Κ. Άντωνιά-

δου) 8 4- Καζαμίας/'Η μερολόγιον (Μ. Γκαρπολά) 8 5. 

1852: Άλμενάχιον (Έφημ. τοΰ Λάου) 8 6- Καζαμίας (Κ. Άντωνιά-

δου)8 7-Ήμερολόγιον/Καζαμίας (χ.τ.) 8 8 . 

1853: Ό Κάλχας (Έφημ. τοΰ Λαοΰ) 8 9 - Καζαμίας (Κ. Άντωνιά-

δου)9 0-Ήμερολόγιον/Καζαμίας (Α. Κορομηλα)9 1- Καζαμίας (Ι. 'Αγγε

λοπούλου)92. 

1854: Καζαμίας (Κ. Άντωνιάδου) 9 3 -Ήμερολόγιον/Καζαμίας (Α. 

Κορομηλα)9 4. 

71. Γκίνης - Μέξας, άρ. 2495. 
72. αύτ., άρ. 2801 
73. Χρ. Παγώνη, 'Ελληνική Βιβλιο

γραφία 1800-1863. Προσθήκες, « Ό 
Ερανιστής», τ. Β', 1964, σ. 248, άρ. 
Α199. 

74. Ε. Φραγκίσκος, δ.π., σ. 250, άρ. 
Α57. 

75. Γκίνης - Μέξας, άρ. 4446. 
76. αύτ., άρ. 4342. 
77. αύτ., άρ. 10535. 
78. αύτ., άρ. 4458 καί 4744. 
79. Β. Φραγκίσκος, δ.π., σ. 252, άρ. 

Α 74. 
80. Γκίνης - Μέξας, άρ. 4953. 
' Î Ε. Φραγκίσκος, δ.π., σ. 257, 

άρ. Α103. 
82. Γκίνης - Μέξας, άρ. 5287. 
83. αύτ., άρ. 10615. 
84. αύτ., άρ. 5253. 
85. αύτ., άρ. 5593. 
86. αντ., άρ. 5624. 
87. αντ., άρ. 5497. 
88. Ε. Φραγκίσκος, δ.π., σ. 258, 

άρ. Α110. 
89. Γκίνης - Μέξας, άρ. 6058. 
90. αύτ., άρ. 6062. 
91. αύτ., άρ. 10695. 
92. 'Εδώ, σ. 125, άρ. Α1649. 
93. Γκίνης - Μέξας, άρ. 6291. 
94. αύτ., άρ. 6103 καί 10696. 
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1855: Καζαμίας (Κ. Άντωνιάδου) 9 5 - 'Ημερολόγιο/Καζαμίας (Α. 

Κορομηλα)9 6. 

1856: Καζαμίας (Κ. Άντωνιάδου) 9 7 - Καζαμίας (Α. Γκαρπολά) 9 8-

Καζαμίας (Μ. Γκαρπολά)"-Καζαμίας (Σ. Γκαρπολά) 1 0 0-Ήμερολόγιο/ 

Καζαμία (Α. Κορομηλα)1 0 1. 

1857: Καζαμίας (Κ. Άντωνιάδου) 1 0 2- Καζαμίας/'Ημερολόγιο (Μ. 

Γκαρπολά)1 0 3-'Ημερολόγιο Καζαμία υπό Γ. Α. (Καραμπίνη - Βάφα) 1 0 4 -

Χρονολόγιον Δ. Λίνιάνος (Χ. Νικολαΐδης - Φιλαδελφεύς)1 0 5. 

1858: 'Ημερολόγιο Καζαμία ύπο Έ μ μ . Γεωργίου (Καραμπίνη-

Βάφα) 1 0 6-'Ημερολόγιο Καζαμία (Α. Κορομηλα)1 0 7- Καζαμία 'Ημερολό

γιο (Σ. Γκαρπολά) 1 0 8 . 

1859: Καζαμία 'Ημερολόγιο (Σ. Γκαρπολά) 1 0 9 - Καζαμία 'Ημερο

λόγιο, «εκδοσις τρίτη» [οι δύο πρώτες λανθάνουν] (Δ. Ά θ . Μαυρομμά-

τη) 1 1 0 -Ήμερολόγιο Καζαμία (Σ. Παυλίδου)1 1 1. 

1860: Καζαμίας (Α. Γκαρπολά)1 1 2-'Ημερολόγιο Καζαμία (Α. Κο

ρομηλα)1 1 3- Καζαμίας, έτος Ζ' (χ. έκδ.) 1 1 4 - Καζαμία 'Ημερολόγιο, «έκ-

δοσις δευτέρα» [ή πρώτη λανθάνει] (Δ. Α. Μαύρομμάτη) 1 1 5 - Καζαμία 

'Ημερολόγιο, «εκδοσις τρίτη» (Δ. Α. Μαυρομμάτη)1 1 6. 

1861: Καζαμία 'Ημερολόγιο, «έκδοσις δευτέρα» [ή πρώτη λαν

θάνει] υπό Σ. Γκαρπολά (τυπ. Καραμπίνη - Βάφα) 1 1 7 - Καζαμίας (Δ. Α. 

Μαυρομάτη) 1 1 8- Καζαμία 'Ημερολόγιο ύπο Α. Κ. Γ. (τυπ. του Μέλλον

τος της Πατρίδος) 1 1 9 . 

1862: 'Ημερολόγιο Καζαμία (Α. Κορομηλα) 1 2 0-Καζαμία Ήμερο-

95. αντ., άρ. 10726. 
96. αντ., άρ. 10765. 
97. αντ., άρ. 7014. 
98. Έδώ, σ. 128, άρ. Α1654. 
99. Έδώ, σ. 126, άρ. Α1652. 

100. Έδώ, σ. 129, άρ. Λ1655. 
101. 'Εδώ, σ. 127, άρ. Α1653. 
102. Ν. Pierris, Bibliographie Io

nienne, Ά θ . 1966, σ. 101, άρ. 
473. 

103. Γκίνης - Μέξας, άρ. 7100. 
104. Ε. Φραγκίσκος, Ελληνική Βι

βλιογραφία 1800-1863. Προσθήκε;, 
« Ό Ερανιστής», τ. Σ Τ ' , 1968, σ. 30, 
άρ. Α933. 

105. Γκίνης - Μέξας, άρ. 10805. 
106. Ε. Φραγκίσκος, δ.π., « Ό Ε 

ρανιστής», τ. Α', 1963, σ. 261, άρ. 
Α128. 

107. Γκίνης - Μέξας, άρ. 7714. 
108. αντ., άρ. 7747. 
109. Έδώ, σ. 129, άρ. Α1655. 
110. Έδώ, σ. 129, άρ. Α1656. 
111. Γκίνης - Μέξας, άρ. 8052. 
112. αντ., άρ. 7989. 
113. αντ., άρ. 8417. 
114. Έδώ, σ. 129, άρ. Α1657. 
115. Έδώ, σ. 129, άρ. Α1658. 
116. Έδώ, σ. 129, άρ. Α1659. 
117. Έδώ, σ. 131, άρ. Α1661. 
118. Έδώ, σ. 131, άρ. Α1662. 
119. Ph. Uiou, Un projet, δ.π., σ. 

85, άρ. 303. 
120. Γκίνης - Μέξας, άρ. 9359. 
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λόγιο (Μηλιάδης -Ίγνατιάδης) 1 2 1 - Καζαμία 'Ημερολόγιο, υπό Α. Κ. Γ. 

(Δ. Καρακατσάνη)1 2 2 - Καζαμία 'Ημερολόγιο (Λ. Μαυρομμάτη) 1 2 3 - Ό 

Χρόνος, δαπάνη Σ. Άνδρεάδου (Λόγιος Έ ρ μ η ς ) 1 2 4 . 

1863: 'Ημερολόγιο 'Αθηναϊκό (Χ. Ν. Φιλαδελφεύς)1 2 δ-Ήμερολόγιο 

Καζαμία (Α. Κορομηλα)1 2 6- Καζαμία 'Ημερολόγιο (Δ. Α. Μαυρομμάτη) 

πέντε εκδόσεις άπο τις όποιες ο'ι τρεις λανθάνουν127-'Ο Χρόνος, δαπάνη 

Σ. Άνδρεάδου (Λόγιος Έ ρ μ η ς ) 1 2 8 . 

Έκτος άπο τα ημερολόγια της Βενετίας και της 'Αθήνας, στα 

χρόνια 1838-1863 ημερολόγια τυπώνονται και στους έξης τόπους: 

Βουκουρέστι: 1838 (τυπ. Ήλιάδου και Χριστίδου)1 2 9. 

Σμύρνη: 1839 (τυπ. Άμερικ. Τυπογρ.) 1 3 0 - 1850 (τυπ. Ν. Σταμέ-

ν η )ΐ3ΐ _ 1855 (τυπ. Π. Μαρκοπούλου)132 — 1857 (τυπ. Α. Δαμιανού)1 3 3 

— 1857 ( ; ) 1 3 4 — 1860 (Daveroni - Sougiolli)1 3 5. 

Ναύπλιο: - 1 8 4 2 (Τόμπρα - Κ. Ίωαννίδου) 1 3 6 — 1843 (Τόμπρα - Κ. 

Ίωαννίδου) 1 3 7 - 1845 (Τόμπρα - Κ. Ίωαννίδου) 1 3 8 . 

Κωνσταντινούπολη: 1845 (τυπ. Δ. Πασπαλλή) 1 3 9 —1862 (τυπ. Κο

ρομηλα - Πασπαλλή) 1 4 0 . 

Κεφαλληνία: 1852 ( Ή Σάλπιγξ) 1 4 1 . 

Ζάκυνθος: 1852 1 4 2. 

Παρίσι: 1861, 1862, 1863. Και τα τρία του Μαρίνου Παπαδο

πούλου Βρετοΰ, (τυπ. F i r m i n - Didot) 1 4 3 . 

'Από τα 1864 ώς τα τέλη του αιώνα ό ρυθμός με τον όποιο εκδί

δονται ελληνικά ημερολόγια αύξαίνει με εκπληκτικό ρυθμό: «συγκριτι

κώς προς ολα τα έθνη, εν Ελλάδι τα 'Ημερολόγια κυκλοφοροΰσιν ώς 

ακρίδες, περισσοτέρους δε θα ευρητε έκδότας 'Ημερολογίων ή άγορα-

στάς», διαβάζουμε στον πρόλογο ενός ημερολογίου του 1891 1 4 4 . 

121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 

Έδώ, σ. 131, άρ. A16G3. 
'Εδώ, σ. 131, άρ. Al 064. 
Έδώ, σ. 132, άρ. Α 1665. 
Γκίνης - Μέξας, άρ. 8807. 
αύτ., άρ. 9124. 
αύτ., άρ. 9894. 
Έδώ, σ. 132-133, άρ. Α 1666 

:ί Α1667. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 

Λανθάνει. Βλ. εδώ, σ. 136. 
Γκίνης - Μέξας, άρ. 10344. 
αύτ., άρ. 5191. 
αύτ., άρ. 10719. 
αντ., άρ. 10774. 
Λανθάνει, Βλ. έδώ, σ. 137. 

135. 
509. 

136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 

Ν. Pierris, ίί.π., σ. 107, άρ. 

Έδώ, σ. 120, άρ. Α1642. 
Γκίνης - Μέξας, άρ. 3887. 
'Εδώ, σ. 121, άρ. Α1643. 
Γκίνης - Μέξας, άρ. 10748. 
αντ., άρ. 8808. 
αύτ., άρ. 5594. 
αύτ., άρ. 5864. 
αύτ., άρ. 8655, 8601, 9051. 
Είκονογραφημένον Ήμερολό-

γιον τον ετονς 1891. Έκδιδόμενον ύπο 
Μ. Τ. Φ 'ωτιάδου, Ά θ . 1891, σ. 23. 
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'Ενδεικτικά σημειώνω ότι για τά τριανταεπτά χρόνια της περιόδου 

αυτής γνωρίζουμε 537 εκδόσεις και φυσικά θα υπάρχουν και άλλες 

πού οπωσδήποτε θα μας διαφεύγουν1 4 5. 

* 

Χαρακτηριστική είναι ή υπερβολική, ϊσως, άλλα πάντως ενδει

κτική, πληροφορία πού παρέχει στα 1892, ό 'Ανέστης Κωνσταντινίδης, 

εκδότης ημερολογίων, οτι οι Καζαμίες του τυπώνονται σε 100.000 

αντίτυπα 1 4 6 . Δέν διαθέτουμε πολλά στοιχεία για τα τραβήγματα τών 

ημερολογίων, άλλα, οπουδήποτε, κκθώς πρόκειται για λαϊκές εκδόσεις 

πού απευθύνονται σέ ενα ευρύτατο κοινό, φυσικό είναι να θεωρήσουμε 

δτι ή κυκλοφορία τους πρέπει να πραγματοποιείται σέ πολύ υψηλά επί

πεδα. "Ετσι, μαζί με την πληροφορία του Α. Κωνσταντινίδη πού μνη

μόνευσα πιο πάνω για κυκλοφορία ορισμένων Καζαμιών σε 100.000 

αντίτυπα, στα τέλη του 19ου αιώνα, ενδεικτικά, προς την 'ίδια κατεύ

θυνση, είναι τά στοιχεία πού παρουσιάζει ό Φίλιππος Ήλιου για τά 

τραβήγματα ορισμένων ημερολογίων πού τυπώθηκαν στη Βενετία. Σύμ

φωνα με τά στοιχεία αυτά: ό Γλυκής τύπο^σε τά Ημερολόγια του: 

του 1824 σε 600 αντίτυπα- του 1826 σέ 10.000 αντίτυπα1 του 1832 

σέ 4.000 αντίτυπα- του 1834 και του 1845 σέ 1500 αντίτυπα και του 

1847 σέ 1000 αντίτυπα. Ό Fr. Andreola τύπωσε τά δικά του 'Ημε

ρολόγια: του 1832 και του 1833 σέ 3.000 αντίτυπα- του 1834 σέ 6.000 

αντίτυπα- του 1836 σέ 9.000 και του 1837 σέ 10.000 αντίτυπα. Το 

λανθάνον 'Ημερολόγιο του 1846 του Φίλιππη κυκλοφόρησε σέ 1.000 

αντίτυπα. Τέλος άπο την τυπογραφία του Φοίνικος κυκλοφόρησαν τα 

'Ημερολόγια: του 1840 σέ 10.000 και του 1841 σέ 12.000 αντίτυπα -

του 1842 σέ 1.000 του 1843 και του 1844 σέ 2.000 αντίτυπα- του 1845 

και του 1848 σέ 3.000 αντίτυπα 1 4 7 . 

145. 'Ετοιμάζω τήν έκδοση συνολι
κής βιβλιογραφίας για τα Ημερολό
για του 19ου αιώνα. Έκεΐ θα δοθούν 
και τα πλήρη στοιχεία για τις εκδό
σεις αυτές. Με τήν ευκαιρία, απευθύ
νομαι σε δλους όσους κατέχουν εκδόσεις 
ημερολογίων να τις ανακοινώνουν, προ
κειμένου να αποκτήσει ή Βιβλιογρα
φία τών Ημερολογίων τή μεγαλύτερη 
δυνατή πληρότητα. 

146. Βλ. Προφητικυν Ήμερολόγιον 

τοϋ διασήμου αστρονόμου Καζαμία του 
βισέκτου ετονς 1892 Μετ είχόνων tmò 
'Ανέστη Κωνσταντινίδον. "Ετος Γ 
"Εκδοσις Α' εις 100.000 αντίτυπα. 
Ή ΐδια πληροφορία στους Καζαμίες 
του ΐδιου έκδοτη για τα χρόνια 1893, 
1894, 1895 και επίσης στα 1892 στον 
Καζαμία του 'Αντωνίου Στ. Γεωργίου, 
έτος Α', εκ τών καταστημάτων Ι. 
Νικολαΐδου, Έν 'Αθήναις. 

147. Βλ. Φιλ. Ήλιου, Νέες σημειώ-
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Για όλους αυτούς τους αριθμούς πρέπει πάντα να θυμόμαστε Οτι 

αντιστοιχούν σε μια ετήσια έκδοση δ καθένας και ότι κάθε χρόνο έχουμε 

πολλές εκδόσεις ημερολογίων άπο διαφορετικούς εκδότες και ορισμέ

νες φορές, δυο ή τρεις επανεκδόσεις τοΰ 'ίδιου ημερολογίου τον ί'διο χρόνο. 

Β' ΠΡΟΛΟΓΟΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 

Οί πρόλογοι τους οποίους προτάσσουν οι τυπογράφοι ή οι έκδο

τες στα διάφορα ημερολόγια πού γνωρίζουμε, περιέχουν αξιόλογα στοι

χεία και για την κίνηση τών ημερολογίων και για την εκδοτική κίνηση 

της εποχής. Για τον λόγο αυτό θεώρησα σκόπιμο να παρουσιάσω, στίς 

επόμενες σελίδες, ορισμένους άπο τους προλόγους αυτούς 1 4 8 : 

Νέον Ήμερολόγιον τοΰ 1821 (Βιέννη, Δαβιδοβίκης, 1821) 

Π η ο γ ι ν (ο σ κ ό μ ε ν α. Το όνομα Καλενδάριον είναι τοις πά-

αιν ήδη γνωστόν, αλλά δεν είναι Ισως περιττον να εϊπώμεν, πόθεν πα

ρήχθη. Καλάνδαι έλέγετο παρά τοις παλαιοΐς 'Ρωμαίοις ή πρώτη ημέ

ρα έκαστου μηνός. Παράγεται δε το όνομα άπο τον καλώ ρήματος, 

επειδή ό Ιερενς προεκήρυττε τω λαώ τήν νουμηνίαν, και τον έκραζεν 

εις το Καπιτώλιον, δια να έορτάση τήν άρχιμηνίαν. Προς τούτοις ήτον 

συνήθεια παρ' αύτοΐς ταϊς πρώταις ήμεραις τον μηνός να λογαριάζωσι 

τους τόκους, και δια περισσοτέραν ενκολίαν ευρον καλόν να κάμωσιν 

ένα κατάλογον τών πιπτόντων τόκων, τον όποιον ώνο/^ασαν Καλενδά

ριον, και εκ τούτου έλαβε τήν όνομασίαν και το ήμέτερον Ήμερολόγιον 

έως της σήμερον. 

Το Καλενδάριον ούν είναι ένας ακριβής κατάλογος περιέχων δλας 

τάς ημέρας τον χρόνου σημειωμένας με τα ονόματα τών 'Αγίων, και 

διωρισμένας καθ' εβδομάδας και μήνας, τους κύκλους τον ήλίον και 

της σελήνης, τάς Ινδικτια)νας, τάς διαφόρους φάσεις της σελήνης, τάς 

ισημερίας, και τα ηλιοστάσια, τάς εκλείψεις, και έτερα χρήσιμα πρά

γματα. "Ολα δε τά άλλα, ώς ai δψεις τώον πλανητά>ν, αϊ προρρήσεις 

τών μελλόντων κακών, αϊ έκλογαι τών ήμερο)ν, και τά παρόμοια είναι 

μάταια και ανωφελή, ώς τή φύσει καί τή θρησκεία αντιβαίνοντα' διό 

και δικαίως παραλιμπάνονται. . . 

αεις για τα τραβήγματα τών ελλψικών άπο το π. «Ό Πολίτης» 13 / 1977J. 
βιβλίων, «Ό Ερανιστής», τ. ΙΑ', 1974 148. Για τους προλόγους ήμερολο-
[1977J, πιν. Ι. Γενικότερα για το θέμα, γίων πού βιβλιογραφοϋνται για πρώτη 
βλ. τοϋ ϊδιου, Κυκλοφορίες τών έλλη- φορά έδώ, βλ. πιο κάτω, σ. 116 έξ. 
νικών βιβλίων, Άθ. 1977 [ανάτυπο 
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Μηνολόγιον τοϋ 1830 (Βενετία, Γλυκής) 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΛΥΚΥΣ 
Ο ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ 

1825 α Αυγούστου 

Ή 'Ελληνική Τυπογραφία, ή εν ταύτη τη Μεγαλοπόλει από δύω 

Αιώνας σωζόμενη, κτήμα της Οικογενείας μου, και από 77 χρόνους 

και επέκεινα υπό την εμήν διοίκησιν, είναι πεπλουτισμένη από Ίκανήν 

ποσότητα Βιβλίων, ώς το άποδείχνουσιν οι εδικοί μου δύω Κατάλογοι, 

δηλ. δ εις 'Ελληνικών, και'Ελλ. Αατ. 1820, και 6 εις Κοινών βιβλίων. 

Έτύπωσα δύω Λεξικά αναγκαιότατα, το μεν άρχόμενον από το Έλ-

ληνικόν, και διερμηνεϋον τας Λέξεις εις το Άπλοϋν, καθώς το τοϋ Κ. 

'Ανθίμου Γαζή, πεπλουτισμένον δμως άπα Παραδείγματα τών παλαιών 

Λογογράφων και Ποιητών, και εντελέστερον άπα το τοϋ Γεωργίου. Η 

Τιμή του χωρίς συγκατάβασιν, Λίρ. 90. 

Το δε έτερον είναι ο Θησαυρός Γερασίμου τοϋ Βλάχου, άρχόμενον 

από το Άπλοϋν εις το Έλληνικον μόνον, και περιέχον τάτε Συνώνυμα 

και τα επίθετα εκάστης Λέξεως' διό άναγκαιότατον και τοϋτο εις τα 

Σχολεία, εξαιρέτως δια την Θεματογραφίαν. ή δε Τιμή του είναι Λ. 

26 καθαραί. 

Χρέος εχομεν προς τούτοις να κηρύξωμεν τοις πασιν δτι το εδω 

Σχολειον τοϋ πίκλην ΦΛΑΓΓΙΝΟΥ, δια τών αξιέπαινων ψροντίδοίν 

καΐ τής μεγάλης δαπάνης τών εγκρίτων τοϋ Γένους, άνακαινίσθη και 

εκαλλοπίσθη όλον, όχι μόνον εις το ύλικον μέρος, αλλ' εξαιρέτως και 

εϊς το ηθικόν, έχον τα νυν αντί ενός δύο Διδασκάλους, οι τίνες, έκτος 

τής 'Ελληνικής, παραδίδουσι Λατινικήν, Ίταλικήν, και Γαλλικήν γλώσ-

σαν, και τάς άναγκαιοτέρας Έπιστήμας, και την Καλλιγραφίαν, (εις πα-

ράδοσιν τής οποίας εψηφίσθη ο περίφημος Προφέσορ Κύριος Ποντζιλα-

κουας) και δτι ο αριθμός τών μαθητών εφθασεν εως τώρα ύπερ τους 

πεντήκοντα. Νεωστι προσετέθη και γ' σοφός Διδάσκ. τής 'Ελλ. γλώσσης. 

Ή χαροποιά αυτή εϊδησις ας χρησιμεύση εις δλους τους αποντας 

'Ομογενείς μας, δια να μη στέλλαισι πλέον τους παιδας των εις τα ετε

ρογενή Σχολεία, επειδή εις το ήμέτερον Έλληνικόν θέλουσιν εχη επι

στήμονα και χριστιανικήν \4γωγήν, ύγιεινήν δίαιταν, και Φύλαξιν κατά 

τούτου, εντός τοϋ Σχολείου αύτοϋ ή εις τήν ΟΙκίαν τοϋ διδάσκαλου 

Σ. Βλαντή, δς τις εδέχθη και δέχεται (με πληρωμήν μετρίαν) τροφί

μους μαθητάς, από 8, εως 12 χρόνων τής ηλικίας των. <(δ έχων ω-

τα άκούειν άκουέτω». 
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Ήμερολόγιον ήτοι Καλενδάριον . . . παρά Δίον. Μπίστη ('Αθήνα, 1835) 

ΠΡΟΣ ΤΟ Υ Σ Α ΝΛΓΝΩΣ Τ Α Σ. Προσφέρω προς τους 

φίλους ομογενείς μου το παρόν παντοτινον Πασχάλιον με όλα τα επό

μενα αύτοΰ, εξερχόμενον ήδη εν τή άναστάσει 'Ελλάδι νεογνού Τυπο

γραφίας. 

Πολλούς χρόνους έπασχον οι "Ελληνες ελλειψιν Πασχαλιών κου 

Ημερολογίων, περιμένοντες πότε να ελθωσιν ολίγα τίνα συνταττόμενα, 

και εκτυπούμενα έξω της 'Ελλάδος. Τώρα δε ή συν Θεώ άναστάσα 

'Ελλάς, καΐ Βασιλεύουσα δια της προστασίας τον Μεγαλειοτάτου και 

Φιλομουσοτάτου Βασιλείας αυτής ''ΟΘΩΝΟΣ του Α', επιχειρεί να άνα-

λαμβάνη αύτη εξ' αυτής τα μέσα του φωτισμού της, καί μεγάλα καί 

μικρά. 

Άναγνώσται! το παρόν, όσο μικρόν και αν ήναι, συμβάλλει και 

αυτό προς όδηγίαν εις τάς άνα/κα/ας γνώσεις, περί των οποίων πραγμα

τεύεται. 

Το σ%)νέταξα κατά το σύνηθες τής 'Ανατολικής ημών 'Εκκλησίας, 

χωρίς τίνος μεταβολής, φοβούμενος πάσαν καινοτομίαν, ουδέ καν τάς 

συνήθεις τυπουμένας ψευδείς προγνώσεις τών πολιτικών περιστάσεων 

τοΰ Χρόνου άπέβαλον, έ'αις να μάθη το Κοινόν μας να τάς καταφρονή 

ως αυτόχρημα ψενδολογίας, και να μην τάς ζητή, διότι τάς έχουσι και 

τα 'Ιταλικά Ημερολόγια. 

Παρακαλώ) λοιπόν την άγάπην σας, νά γίνητε συγκαταβατικοϊ και 

σνγγνώμονες εις τάς ελλείψεις τής πρωτοπειρίας μου. 

"Ε ρ ρ ω α θ ε! 

Ό 'Εκδότης. 

Διονύσιος Μ πΊστ η ς 

Ήμερολόγιον τοβ 1835 (Βενετία, Γλυκής) 

ΕΙΔ Η ΣΙΣ τοΰ Τνπογράφον. ΊΙ προ δύο αιώνων καί έπέκεινα 

συστηθεϊσα εν τη πάλει ταύτη, και μετά τοσαύτας ανωμαλίας τών 

πραγμάτων σωζόμενη έτι ελληνική Τυπογραφία, ή έγνο)σμένη υπό το 

όνομα τοΰ εσχάτως κυβερνησαντος αυτήν Μιχαήλ Γλυκύ, δια το βα-

θύτατον τούτου γήρας, και νόμον κληρονομικόν, μετέβη ήδη προ ενός 

περίπου έτους εϊς τήν προστασίαν και διεύθυνσιν τοΰ γαμβρού αυτού, 

'Ιωάννου Α. Μιχαήλ Μυλωνοπούλου. Γλνκϋ. 

'Υπόσχεται δέ και ούτος, καθώς και οι προ αύτοΰ μέχρις τής ση-
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μερον, va δουλεύση τους ομογενείς και όλους τους φίλους, με την αυτήν 

προθνμίαν και τον δμοιον εκείνων ζήλον, τόσον εις εκδόσιν νέων βι

βλίου, δσον και εις προμήθειαν άλλιον παλαιοτέρων, και εις ετέρας Τυ

πογραφίας εκδοθέντων òià την οποίαν αίτίαν και καταγίνεται, δσον τα 

δυνατόν, και του καιροϋ αϊ περιστάσεις συγχωροϋσιν, είς το να δια-

κρατή την είρημένην Ύνπογραφίαν ενεργούσαν, και συλλογήν διαφόρου 

ξένιον βιβλίων εχουσαν. 

Άπόδειξις της προθυμίας του ταύτης είναι η δια Συνδρομής μετα-

τύπωσις τοϋ Λεξικού Λ. Γαζή τοσούτον ώφέλιμον κα\ πολυζήτητον, 

την οποίαν ούτος προτίθεται να κάμη, μόλις συλλεχθή αριθμός Συνδρο

μητών αρκετός, με πασαν άκρίβειαν, κατά τις συνθήκας της εκδοθείσης 

Προκηρύξεως. 

"Οσοι λοιπόν εδουλεύοντο απ' αυτήν εως τώρα, δύνανται καί εις 

το εξής να διενθύνωνται πάλιν προς την αυτήν, πεπεισμένοι δντες περί 

της πιστής, και κατ' άρέσκειαν αυτών ευχάριστου εκδουλεύσεως εϊς 

πασαν παραγγελίαν των γινώσκοντες εν ταυτώ, δτι και ή πρότερον 

συνηθισμένη συγκατάβασις θέλει εΐσθαι ή αυτή, και ολίγον τι μάλιστα 

επηυξημένη. 

Προς τούτοις δηλοποιεϊται δτι, λαβών μέρος ο ρηθεις Τυπογράφος 

και εις εν Φαρμακοπωλειον (all' insegna dell' Orso) Ζηλίου Μ. Ζώρ-

ζη, δσοι διευθυνθώσι προς αυτόν δια τα εις εκείνο αναφερόμενα είδη, θέ-

λουσιν έχει τάς οποίας ευκολίας πάς τις άλλος δεν ήθελε δυνηθή νά κάμη. 

"Οποιος δε ήθελεν επιθυμήσειν να απόκτηση βιβλία τοϋ Έλλο-

γιμωτ. Διδασκάλου Κυρ. Κ. Μ. Κούμα, ας διευθυνθή προς την Τυπο-

^ρα^/αν αυτήν, δπου πωλούνται τα εφεξής. 

Φίορ. 

1. 'Ιστορία τών ανθρωπίνων πράξεων κτλ. εις δώδεκα Τόμους 38 

2. 'Ιστορία τών Άβδηριστών Βειλαίδου εις Τ. δύω Ι 

3. Σύνταγμα Φιλοσοφίας εις Τ. τεσσαοα 10 

4. 'Ιστορία τής Φιλοσοφίας εις Τ. δύιο 3 

5. Σύνοψις τής Χρονολογίας 1 

6. Σύνοψις τής παλαιάς Γεωγραφίας με 3. Γεωγραφικούς χάρτας 2 

7. Σειρά τών Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών εις Τ. 8 11 

8. Άγάθων εις Τ. τρεις Ο 

9. Γραμματική, δια τα Σχολεία * 

10. Λεξικον τής 'Ελληνικής Γλώσσης είς Τ. δύω 30 

Έν Βενετία τη 31. "Ιουλίου 1831. ΙΩΑΝΝ. Α. ΜΙΧΑΗΛ. 

ΜΥΑΩΝΟΠΟΥΑΟΣ ΓΑΥΚΗΣ 
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Ήμερολόγιον τοδ 1836 (Βενετία, Άνδρεόλας) 

ΕΙΔΗΣΙΣ. Προς τα άλλα 'Εκκλησιαστικά καί διδακτικά βιλία, 

κατά καιρούς εις την Τνπογραφίαν μον άνατνπωθέντα, ως γίνεται φα-

νερον από τον όποιον εξ έδωκα κατάλογον, ειδοποιείται το κοινόν, ότι 

περί τα τέλη τον παρελθόντος έτους κάί περί τας αρχάς τον παρόντος 

εξήλθον εκ τών πιεστηρίων μον και τα ακόλουθα. 

Ώρολόγιον το μέγα, μεταρρυθμισθεν ήδη και διωρθωθεν υπό Βαρ-

θολομαίον Κοντλονμονσιανον τον Ίμβρίον δευτέρα εκδοσις, όμοια κατά 

πάντα με την πρώτην. 

'Απόστολος, εις χαρακτήρας λαμπρούς και καλόν χαρτίον. Ή εκ-

δοσις αύτη είναι άσνγκρίτως ωραιότερα, πλουσιωτέρα καΐ ακριβεστέρα 

αφ' δλας, δσαι άνεφάνησαν μέχρι τούδε, και μ' όλα ταύτα ή τιμή της 

μένει, κατά τό σύνηθες, εις Βενετικός Α. 9. 

Εις την Τνπογραφίαν μου δε πωλείται κάί τό Περί καθηκόν

των τών ανδρών εγχειρίδιον, πόνημα σοφού ανδρός 'Ιταλού, τό 

όποιον μετεφράσθη εις την νεωτέραν Έλληνικήν υπό Δημητρίου Πρού-

σης, και εξεδόθη υπ' αυτού είς φώς δια τών πιεστηρίων μον είς λαμ-

πρότατον χαρτίον, και εις χαοακτ^οας τους αυτούς με. τους της παρού

σης είδήσεως. Ή τιμή δε αυτού είναι, χωρίς κα^α/ζ/αν συγκατάβασιν, 

Ανστριακ. Λ. 1: 60. 

Έν Βενετία τη 8 'Ιουλίου 183-5. Ό Τυπογράφος 

"Ημερολόγιον τοδ 1837 (Βενετία, Άνδρεόλας) 

ΕΙΔΗΣΙΣ. Ή ελληνική αύτη τυπογραφία, άνεγερθεϊσα κατά τό 

έτος 1830 παρά Φραγκίσκου τοΰ Άνδρεώλα, και, υπό τήν φροντίδα 

τοϋ αξίου αυτής διευθυντού κυρίου Θωμά Φίλιππη, προοδεύσασα 

ουκ ολίγον κατά τό εξαετές τούτο διάστημα, καί με διάφορα βιβλία 

τόσον εκ τών πιεστηρίων της εξελθόντα, όσον κα\ άλλαχόθεν αποκτη

θέντα, πλουτισθεισα, ώς εκ τού καταλόγου αυτής φαίνεται, ή τυπογραφία, 

λέγω, αυτή μετέβη ήδη εις τήν κυριότητα καί άποκατέστη κτήμα τού 

ενταύθα εμπόρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ. 

Ό νέος Ιδιοκτήτης, ενθαρρυνθείς από τήν ευμενή ύποδοχήν και 

προτίμησιν, τήν οποίαν οι ομογενείς έδειξαν και δεικνύουσι μέχρι τούδε 

ε'ις τάς ερ^ασ/ας τής τυπογραφίας ταύτης, επεχείρησε να δώση, καθώς 

καί δίδει, είς αυτήν βελτιωτέραν μορφήν δι' αυξήσεως πιεστηρίων, νέων 

λαμπρών χαρακτήρων, ουραίου χαρτιού, κομψότητος εϊς τό σχήμα και 

εις τό δέσιμον τών βιβλίων, και δι' άλλων πολλών βελτιώσεων άφησε 
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καΐ πάλιν τήν διεύθυνσιν τής τυπογραφίας του εις τον ρηθέντα κύριον 

Φίλιππη ν, ώς εις άνδρα άξιον και τον έργον ειδήμονα, και προ 

πάντων έπεμελήθη να εφοδιάση αυτήν με πεπαιδενμένονς άνδρας, προς 

ακριβή διόρθωσιν των βιβλίων, προσπαθών ούτω να τύχη ευμενεστέρας 

και γενναιοτέρας της συνδρομής των ομογενών τον. 

Και επί τον παρόντος μεν κείνται νπο τα πιεστήρια το μέγα Ώρο-

λόγιον, εκ νέον διορθωθεν και ανξηνθεν με τα πασχαλιά εως του ετονς 

1900, το Πεντηκοστάριον, κα\ ή Σννοψις, ήτις τνπόνεται εις νέονς 

χαρακτήρας, και καλλωπίζεται με χαλκογραφίας· ακολουθίας δε θέλονν 

τνπωθήν al Άραβικαι Μνθολογίαι, εν νέον Έπιστολάριον, και άλλα 

εκκλησιαστικά και διδακτικά βιβλία. 

Μολονότι δέ ή τιμή τον χαρτίον ηνξησε 40 περίπον τοις εκατόν, 

τά βιβλία μολοταντα μένουσιν εις τάς αντάς τιμάς, εκτός τον μεγάλου 

Ώρολογίον, τοϋ οποίον ή άξια, δια τήν εις αντο εκ της προσθήκης πα

σχαλινών προξενηθεΐσαν αϋξησιν, προσδιορίζεται εις τάς Βενετικάς Λ. 

18, με τάς σννήθεις όμως και εις τά λοιπά βιβλία συγκαταβάσεις, οπόταν 

πωλήται σννωδενμένον με διαφόρων ειδών βιβλία. 

Ή τνπογραφία είναι προσέτι πλουσίως εφοδιασμένη και από δσα 

κατά το παρόν ευρίσκονται εις τήν τνπογραφίαν τον Γλνκύ βιβλία. 

Έκ τών όσων ήδη εξετέθησαν γίνεται φανερόν, ότι ο Ιδιοκτήτης 

τής τνπογραφίας καταβάλλει πάσαν φροντίδα κα\ κόπον, δια νά φανή 

αρεστός και χρήσιμος προς τονς ομογενείς τον δθεν ελπίζει βασίμως, 

δτι και αντοι δια τής προτιμήσεως και τών γενναίων διαταγδίν των θέ

λονν τον εγκαρδιώσειν εϊς ώφελιμωτέρας επιχειρήσεις. 

Βενετία, τήν 27 Ίοννίον, 1836. 

"Ημερολόγιον τοϋ 1838 (Βενετία, Άνδρεόλας) 

ΦΙΛΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ! "Από τήν εις το περνσινον 'Ημερολόγιον 

άγγελίαν επληροφορήθητε, δτι ή 'Ελληνική τνπογραφία τοϋ Άνδρεώλα 

άποκατέστη Ιδιοκτησία τον υπογεγραμμένου, δς τις ευγνωμονεί προς 

τονς 'Ομογενείς δια τήν οποίαν έδειξαν προτίμησιν εις τονς τνπογρα-

φικονς κόπονς τον, και δεν αμφιβάλλει, δτι καϊ εις το εξής θέλονσι 

τονς προτιμαν πάντοτε. 

Τις ή χρεία, φίλοι 'Ομογενείς, ματαίων κανχήσεο)ν? νμεΐς εϊδετε 

και εξετάσετε τά βιβλία τής τνπογραφίας μου' δταν δε Ιδήτε και τά 

νεωστϊ ήδη εκδοθέντα, ώς το μέγα Ώρολόγιον, τήν Σννοψιν, τήν Πάρα» 

κλητικήν, το Πεντηκοστάριον, τον Άπόστολον, και άλλα πάμπολλα. 
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θέλετε γνωρίσειν ακριβώς την κατά πάντα βελτίωσίν τον, και προ 

πάντων κατά την οιόρΟ(οσιν τινών εκ των 'Εκκλησιαστικών, ήτις, πα-

ραμεληθεϊσα ήδη προ πολλού, εγινεν έργον τοϋ όσιωτάτον και ελλογίμου 

κυρίου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοϋ, ανδρός κατά πάντα αρίστου, 

και εις επαινον τον οποίον δεν φέρω αλλην μαρτυρίαν, παρά την προς 

την Όσιότητά τον επιστολήν τον Παναγκοτάτον Οικουμενικού Πα

τριάρχου, την άναγινωσκομένην εις την αρχήν τοΰ μεγάλου 'Ωρολο

γίου μου. 

Δεν παύω εν τοσούτο) να εκδίδω δια τοΰ τύπου νέα και πάντη 

ελλείψαντα βιβλία, καταβάλλων ευχαρίστως πάντα κόπον και πασαν 

φροντίδα δια να φανώ) χρήσιμος είς το γένος μου, ήτις είναι ή μόνη μου 

επιθυμία. 

Ή τυπογραφία μου προσέτι πλουτεϊ και από δσα βιβλία ευρί

σκονται είς την τοϋ κυρίου Γλυκύ, και όσον ονπω θέλω εκδώσειν νέον 

γενικον κατάλογον προς όδηγίαν τού κοινού. 

Προειδοποιώ) εν τοσούτο), δτι τα βιβλία μου πωλούνται εις Άου-

στριακάς Λίρας κατά τον τού κυρίου Γλυκύ νέον κατάλογον, και με 

τάς συνήθεις συγκαταβάσεις. 

"Εορτασθεί 

Γεώργιος Διαμαντίδης 

"Εν Βενετία, τή 20 'Ιουνίου, 1837. 

"Ημερολόγιον τοΰ 1841 (Βενετία, Φοίνιξ) 

ΕΙ Λ Η ΣΙ Σ. 'Ιδού καί εφέτως προκύπτει εις φώ)ς εκ τώ)ν πιεστηρίου 

τοϋ Φοίνικος το σύνηθες ετήσιον μηνολόγιον, πλουτισμένον καί πάλιν 

μέ τίνα περίεργα. 'Π Τυπογραφία αύτη, ή οποία δικαίως εμπορεί να 

ονομασθή, 'Εκκλησιαστική Τυπογραφία τού 'Ορθοδόξου γένους, δια 

την εις αυτήν άνατύπωσιν δλων σχεδόν των προς τάς ακολουθίας και 

θείας τελετάς άναγκαύον ιερών βιβλίων, τα όποια εΐχον εκλείψειν, 

εξακολουθεί άδιακόπως με τον ίδιον ζήλον είς νέας αυτών εκδόσεις. 

Τινά εξ αυτών, ώς το μέγα Ώρολόγιον, το Πεντηκοστάριον, το Εύαγ-

γέλιον, (τού οποίον εγεινεν ήδη νέα εκδοσις), επιδιωρθώθησαν, ως 

είναι γνωστόν, παρά τοϋ όσιωτάτου Κυρίου Βαρθολομαίου Κουτλου

μουσιανοϋ τοϋ Ίμβρίου, διδασκάλου την σήμερον εις το εν Κωνσταντι-

νουπόλει Πατριαρχικον Θεολογικον Σχολεΐον και τοϋ οσίου τούτου 

ανδρός οι θεάρεστοι και αξιέπαινοι προς επιθεώρησιν τώ)ν εκκλησιαστι

κών βιβλίων κόποι θέλουν έξακολουθείν να συμβοηθοϋν τον τυπογράφον 

καί εις τάς ακολούθους εκδόσεις. 
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Προς δε τά εκκλησιαστικά, ό Φοίνιξ πλοντεί και άπα δλα τά 

λοιπά κοινά και σχολαστικά βιβλία, ενασχολούμενος και εις τούτων 

την ακριβή άνατύπωσιν. 

Βενετία, rfj S, 'Ιουνίου, 1840. 

Ήμερολόγιον τοΰ 1843 (Αθήνα, Α. Κορομηλάς) 

Δια να κατάστησα) το παρόν ΚαλανΟάριον πολύ χρησιμότερον των 

άχρι τοϋδε δημοσιευομένων, επρόσθεσα, μεταφράσας εκ τον αξιόλογου 

Καλανδαρίον της Γόττας, την γενεαλογίαν των Βασιλέων της Ευρώπης, 

βοήθημα πρόχειρον των άναγινωσκόντων τάς Εύρωπαϊκας ειδήσεις, 

χωρίς τοΰ οποίου αδύνατον είναι να εννοήση τις τους πλειοτέρους πολι

τικούς συνδυασμούς και τάς μεταξύ των διαφόριον επικρατειών σχέσεις' 

αφίνω ότι, ώς εκ της ελλείψεως τών τοιούτων βοηθημάτων, περιπί

πτουν εις ψηλαφητά λάθη και αυτοί οι έχοντες έργον την κοινοποίησιν 

τών ειδήσεων της Ευρώπης, καθώς εσχάτως εις διαφόρους της Πρωτευού

σης εφημερίδας άνέγνο>μεν οτι ό Πρίγκηψ της Ζουαμβάλλης νυμφεύεται 

την θυγατέρα τοΰ Λύτοκράτορος της Βρασιλίας, εν ω ό μεν Αυτο

κράτωρ της Βρασιλίας μόλις συνεπλήρωσεν ήδη τους δεκαεπτά της 

ηλικίας του χρόνους, ήδε μελλόνυμφος ΙΊριγκηπέσσα εΐνε αδελφή μεν 

αυτού, θυγάτηρ δε τοΰ αποθανόντος πατρός του. Την προθυμίαν μου 

ταύτην ελπίζω οτι θέλει εκτίμηση το Κοινόν άποχρώντως, ώστε, διά 

της ευμενούς αποδοχής του ένθαρρννόμενος, να κατάστησα) τελειότερον 

εις το μέλλον και τούτο τό, μικρόν μέν, αλλ' άναπόφευκτον εις δλας 

τάς τάξεις της κοινωνίας, βιβλίον. 

* * 

"Επειτα απ' δσα ερρέθησαν περί της εν Κιονσταντινουπόλει νέας 

εκδόσεως τών μηναίων, έπειτα από τά περί τούτου δημοσιευθέντα εγ-

καίριος επίσημα έγγραφα, δι' ών ή εν Κοινσταντινουπόλει εκκλησιαστι

κή επιτροπή αδιεκήρυξεν ΛΠΑΡΑΛΕΚΤΟΝ ώς προς την χρήσιν τών 

αγίων 'Εκκλησιών πασαν αλλην εκδοσιν, ώς ταράττουσαν τό, απαντα

χού άπαιτούμενον, όμοιόμορφον και άπαράλλακτον τώ>ν Ιεριον άκολου-

θιά>ν)), τις ήλπιζεν οτι οι εν Βενετία Τυπογράφοι τού Φοίνικος ήθελον 

επανέλθη πάλιν με τήν αυτήν άναισχυντίαν εις το αυτό άντικείμενον. 

Και δμως εν κεφαλίδι τού εκ της Τυπογραφίας ταύτης εκδοθέντος 

'Ημερολογίου τού 1843 έτους εφάνη Εϊδησις περί νέας δήθεν άνατνπώ-

σεως τών μηναίων εν Βενετία!!.' Και προς μεν τους Κυρίους αυτούς ώς 

((τον περί κρεαίν θέοντας» κατά τήν παροιμίαν, ήθελεν είναι πάσα 

άπάντησις περιττέ)' Προς το Κοινόν δμως κρίνομεν χρέος μας νά επα-
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ναλάβωμεν και ανθις, λαμβάνοντες άφορμήν από την εϊδησιν ταύτψ, 

ότι ή μετατνπωσις τών Μηναίων και λοιπών της εκκλησιαστικής ακο

λουθίας βιβλίων ήρχισεν ήδη προ καιρόν και εξακολουθεί άραστηρίως 

εν Κωνσταντινουπόλει, υπό την εφορίαν ανδρών προσκληθέντων είς 

τούτο παρά της κοινής γνώμης, και εχόντων υπ όψιν τάς καλλητέρας 

διορθώσεις τών άοιδίμων ανδρών όσοι κατά καιρούς εφιλοτημήθησαν 

να καθαρίσουν τάς ιεράς ταύτας βίβλους από τά ασυγχώρητα σ^άλ^ατα 

με τά οποία οι αμαθείς εργολάβοι τής Βενετίας τάς εΐχον άχρι τούδε 

κατασκοτίση· επομένως, αν νποτεθή καί διά μίαν στιγμήν δτι εκδί

δονται συγχρόνως τά βιβλία αυτά και εν Βενετία (μ' όλον ότι είμεθα 

πληροφορημένοι το εναντίον), έκαστος δύναται νά κρίνη ποία τών δύω 

εκδόσεων είν επόμενον νά ήνε προκοιτοτέρα. Kai περί μεν τούτου 

επειδή δεν δύναται νά ύπάρχη ούτε απλή αμφιβολία, δεν εκτεινόμεθα 

περισσότερον Έπιθυμονσαμεν όμως, αν ήτον τρόπος, οι Κύριοι Τυπο

γράφοι τής Βενετίας νά ήσαν εύσχημότεροι ώς προς τάς εκφράσεις των, 

και νά εδείκνυον περισσότερον σέβας προς το Κοινόν, ομιλούντες περί 

τον εν 'Ελλάδι τύπου εν γένει· 'Αλλ' επειδή τούτο μας φαίνεται άκατόρ-

θωτον, περιοριζόμεθα νά τους ενχηθώμεν τον κοινόν τουλάχιστον νουν 

και πλειοτέραν είς άλλα επιτυχίαν. 

Έν 'Αθήναις, τη 15 Λεκέ μ. 1842. 

Α. Κορομηλάς. 

"Ημερολόγιον τοΟ 1843 (Βενετία, Φοίνιξ) 

ΕΙΔΗΣΙΣ. Λιά τής δημοσιεύσεως του συνήθους ετησίου ημερολο

γίου λαμβάνει ενκαιρίαν ο Φοίνιξ νά φανέρωση κ έφέτως προς το 

Όρθόδοξον τών ομογενών πλήρωμα, ότι εξακολουθεί επιμελώς τήν 

άνατύπωσιν όλων τών εκκλησιαστικών βίβλων, μη παρενοχλών τον 

άναγνώστην με //ατα/ας επαναλήψεις περί τής κατά πάντα βελτιώσεως 

αυτών, άφοϋ αυτά τά πράγματα τόσα ήδη ετη το εβεβαίωσαν αναντιρ

ρήτως, ώς μή όρεγόμενος τήν χαμερπή ήδονήν τοϋ νά χειροκροτή μεγα-

λαυχών προς Ιδιον επαινον, και νά γλωσσαλγή έμπαθώς διά τών εφημε

ρίδων προς σνκοφαντίαν τοϋ ετέρου. 

ΈπΙ τον παρόντος ο Φοίνιξ, εφωδιασμένος άφθόνως από όλας τάς 

αλλάς ιεράς βίβλους, ενασχολεϊται είς τήν άνατύπωσιν τών Μηναίων 

διά νέων επί τούτω χυμένων χαρακτήρων και καλόν χαρτίον τό έργον 

προοδεύει, και μόνον αίτιον τής όπωσοϋν βραδύτητος τής ενάρξεως 

του ύπήρξεν ή άφενκτος ανάγκη ακριβούς διορθώσεως και επιμελούς 
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εκκαθάρσεως από τα εις αυτά κατά καιρούς παρεισφρήσαντα ουκ ολίγα 

τυπογραφικά λάθη. Την άρίστην δε ταντην διόρθωσιν εξετέλεσεν ήδη 

ό εν Ίερομονάχοις σοφός και ενάρετος Κ. Β. Κουτλουμουσιανός, άνήρ 

γνωστός ήδη εις το γένος δια την μετά βαθύτατης εκκλησιαστικής πολυ

μάθειας διόρθωσιν και άλλων ιερών τευχών, και προς τον όποιον άκρα 

χρεωστεΐται ευγνωμοσύνη, διότι, καίτοι ασθενής και προβεβηκώς την 

ήλικίαν, κοπιάζει άνενδότως και αφιλοκερδώς εις πάν δ,τι αγαθόν και 

ώφέλιμον υπέρ τον γένους. 

Προκείμενου δε λόγου περί τών Μηνααον, κρίνο μεν άναγκαΐον, 

δια να μη υπερίσχυση ή απάτη κατά της αληθείας, να είπώμεν ολίγα 

τινά περί τών πολλών και διαφόρων προκηρύξεων, τών εν 'Αθήναις, 

Κωνσταντινουπόλει και άλλ.αχού εκδοθεισών περί τνπώσεως τών εκ

κλησιαστικών βιβλίων. Ό Φοίνιξ δεν φθονεί ότι και άλλοι αγωνίζονται 

να τρέξωσι τοϋτο το στάδιον, τό επιθυμεί μάλιστα όταν τοϋτο συντείνη 

προς πλειοτέραν του γένους ώφέλειαν, δεν δύναται όμως να αποσιώπηση 

ψεύδη τίνα άπαντώμενα εις τάς προκηρύξεις ταύτας. 'Αδιαφορών εις 

όσα αΰταί άκαιροβοώσι περί υπέρογκου τιμής και ένδειας βιβλίων τοϋ 

καταστήματος του, ώς ενκολον εις πάντα σκεπτικόν και απαθή άναγνώ-

στην να γνωρίση εξ αυτών τών πραγμάτων το άβάσιστον τών διαλαλή

σεων των, ευχαριστείται να διαδήλωση ολίγας τινάς, άλλα τάς ουσιω

δεστέρας, εκ τών ψευδολογιών τούτων, δια να γνιορισθή εκ τούτου 

ποία κάί πόση πίστις πρέπει να δίδεται είς αντάς. 

Και πρώτον διασαλπίζονσιν είς τό κοινόν, ότι άπαξ τυπωθέντα 

(και πότε άρα θέλουν τυπωθήΐ) τα παρ' αυτών άγγελλόμενα εκκλησια

στικά βιβλία, αυτά μόνα θέλουν εΐσθαι τα γνήσια και παραδεκτά' ψεύ

δος προφανές, καθότι ονδεν συνοδικόν διάταγμα επεκύρωσεν εις αυτά 

τοιούτο άποκλειστικόν δικαίωμα, ουδέ ό αγαθός ημών Πατήρ, ό Οικου

μενικός Πατριάρχης, εις την ταπεινήν προς την Παναγιότητά του περί 

τούτου ερώτησιν τού Φοίνικος επεβεβαίωσέ τι τοιούτο. 'Αλλ' al εφημε

ρίδες, αύται αφ* εαυτών ώς από τρίποδος χρησμοδοτούσαι, δεν εδει-

λίασαν να δημοσιεύσωσιν, ότι επιτροπή εξ αρχιερέων συστηθεΐσα εις 

εξέτασιν τής τού Φοίνικος αναφοράς, αυτήν μεν άπεδοκίμασεν, ενέκρινε 

δε τα παρά τών προκηρύξεων όνειροπίολούμενα' άλλο ψεύδος ούχ ήτ

τον διάδηλον, επειδή και ό πλέον μικρός νους ευκόλως καταλαμβάνει, 

ότι σεβάσμιοι αρχιερείς, φύλακες άγρυπνοι τού ορθού και δικαίου, δεν 

ήθελαν ποτέ φθάσει, εις τοσούτον, ώστε, δια τέλη προστασίας ή συγ

γενείας, ν' άποφασίσο>σι την καταστροφήν ενός τοιούτου κοινοίφελούς 

καταστήματος, οποίον τό τού Φοίνικος. 
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Προχωροϋσαι εν τοσούτω και εις αλλάς ματαιολογίας ai εφημερίδες, 

διϊσχυρίζονται, δτι προ χρόνων εξεδόθη διάταγμα της Μεγάλης 'Εκκλη

σίας, ύποχρεόνον τους δσοι εκ των τυπογράφων ήθελον επιχειρισθή 

τον τύπον εκκλησιαστικών βιβλίων, να ζητώσι και λαμβάνωσι παρ' 

αυτής την επί τούτω αδειαν, και δτι οι των εϊρημένων προκηρύξεοιν 

αυτουργοί εζήτησαν και ετυχον της τοιαύτης doaaç. Ό Φοίνιξ, το μό

νον τυπογραφεϊον των 'Εκκλησιαστικών βίβλων, αγνοεί το πολνθρύλ-

λητον τοϋτο διάταγμα, ενώ ώς προς τυπογραφικόν κατάστημα έπρεπε 

μάλιστα να σταλή και προς αυτόν, αν τοιούτο τι ποτέ υπήρξε. Στερού

μενος δμως τούτου, τοϋ εις τάς κεφάλας τίνων Ισως μόνον ύπάρξαντος, 

πλουτεΐ με άλλο πασίγνωστον και γνήσιον πατριαρχικον διάταγμα, με 

την επιστολήν, λέγω, την προς τον Κ. Β. Κουτλουμουσιανον κατά το 

1832, τοϋ σοφωτάτου πρώην Πατριάρχου Κ. Κωνσταντίου, δι ης ή 

Αυτού Παναγιότης, γνωρίσασα και επαινέσασα τον περί την δσον 

ενεστι βελτιωμένην εκδοσιν των εκκλησιαστικών βίβλων ζήλον τοϋ 

τυπογράφου, εις αυτόν μεν επέτρεψε καΐ πατρίκιος παρεκέλευσε, προς 

την τών άλλων, και τών Μηναύον την άνατύπωσιν, εις δε τον Κ.Β. 

Κουτλουμουσιανον ανέθεσε την επιδιόρθοίσίν των. Ής γνήσια λοιπόν 

τέκνα τής Μεγάλης τοϋ Χριστού 'Εκκλησίας, αμφότεροι ύπακούσαντες 

εις την Πατριαρχικήν προσταγήν, άνεδέχθησαν προθύμως έκτοτε το 

πολύπονον και πολυδάπανον επιχείρημα τής διορθώσεως και άνατυπώ-

σεώς των και αν μέχρι τούδε εβράδννεν ή δημοσίευσίς τιον, άποκρινό-

μεθα προς τινας, δτι at εκκλησιαστικοί βίβλοι δεν είναι μυθιστορικά 

βιβλιάρια, ώστε ν' άνακΰπτωσιν ευκόλως εκ τιον πιεστηρίων, και να 

πωλώνται άκοπους δια συνδρομής' τό δε κατάστημα τοϋ Φοίνικος, ενώ 

δια μεγάλης δαπάνης διατηρείται πάντοτε εφωδιασμένον με οποιονδή

ποτε βιβλίον, δεν προσκαλεί ποτέ εις συνδρομήν, άλλα πωλεί άνευ πλεο

νεξίας προς τους ζητοΰντας τα βιβλία του. 

Ταύτα εβιάσθημεν ν' άναφέριομεν, δια να γνωρίσωσιν οι φίλοι ο

μογενείς, πού κείται ή αλήθεια και τό δίκαιον. "Εόρωσθε. 

Έν Βενετία, τή 2/14 'Ιουλίου, 1842. 

Ήμερολόγιον τοδ 1845 (Βενετία, Φοίνιξ) 

ΕΙΔΗΣΙΣ. ''Ακολουθών την do^atav συνήθειαν, εκδίδει κ' εφέτως 

ο Φοίνιξ τό Μηνολόγιον, και δι' αυτού εύχεται προς τους φίλους ομο

γενείς πάν καταθύμιον. 

Περί τών τυπογραφικοί έργασιώίν του δεν εκτείνεται εις ματαίους 
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λόγους, δτι ή μεν εκδοσις τών μηναίων, άποπερατοίθεϊσα προ μηνών 

ήδη, απέδειξε δια της λαμπρότητος αληθείς δλας τάς περί αυτής υπο

σχέσεις, ή δ' εξακολούθησις της διορθώσεως και τών λοιπών εκκλησια

στικών βίβλων θέλει αναδείξει τάς νέας αυτών εκδόσεις πολν τώον προ

τέρου υπερτερούσας. 

Κοινοποιεί προσέτι δτι απεφάσισε να μεταρόνθμίση εις το άπλον-

στερον και τον κατάλογον τών βιβλίων το1}, εκτιμών εκάστου βιβλίου 

την άξίαν καθαράν εις Αύστριακάς Λίρας, άνευ τιον άσημάντιον εκείνων 

εκπεσμοί τοϋ 40 και 30°'0. 

"Ερρωσθε. 

Ήμερολόγιον τοΰ 1850 (Βενετία, Φοίνιξ) 

ΕΙΔΗΣΙΣ. Ή Τυπογραφία τον Φοίνικος ποοσφέρουσα και εφέ-

τως, προς υμάς, ώ φυόκαλοι 'Ομογενείς, το σύνηθες ετήσιον μηνο)~.όγιον, 

με χαράν σας αναγγέλλει, δτι εξήλθεν εκ το>ν πιεστηρίων της δευτέρα 

και λαμπρά εκδοσις τον Τριοίδίου, είς ώραιότατον χαρτίον, και με νέας 

προσθήκας και επιδιορθώσεις τοΰ εν Ίερομονάχοις σοφον Βαρθολομαίου 

τοϋ Κουτλουμουσιανοϋ, και με αλλάς ονχ ήττου σημαντικάς παρά τών 

διορθωτών γενομένας εκ παλ.αιών εκδόσεων καί χειρογράφων. Προς 

επαινον και σύστασιν της εκδόσεως ταύτης τοϋ Τριωδίου, δύναται κα

θείς νά εϊπη, δτι οϋτως άναπληρωθείσης κατά τάς ελλείψεις, και εκκα-

θαρθείσης άπα μυρία λάθη, τά κατά καιρούς είς αυτό παρεισφρήσαντα, 

αποκαθίσταται ή εντελεστέρα άφ' δσας μέχρι τοϋδε άνεφάνησαν. 

Προς δέ τοϋτο, ή Ιδία Τυπογραφία έξέδωκε νέαν της Όκτωήχου 

εκδοσιν, κατά την ακριβή καϊ σπα^/αν, την γενομένην παρά Νικολάου 

Γλυκή τω 1777. 

Έπι τοϋ παρόντος ή Τυπογραφία τον Φοίνικος ενασχολεΐται εις 

την άνατύπωσιν και άλλων επωφελών βιβλίοιν, ών τον Κατάλογον θέλει 

δημοσιεύσει άμα εκδοθιοσιν. 

"Εόρωσθε! 

ο ΤΥΠΟΓΡΆΦΟΣ 

«Εϊδησις», στο "Ημερολόγιο τοΰ 1850 
('Αθήνα, Γκαρμπολάς) 

Πολλά ημερολόγια υπό το δνομα τοϋ Καζαμίου εκδίδονται κατ 

έτος εις διάφορα μέρη της 'Ιταλίας καί εις αυτήν ακόμη την Φαέντζαν, 

δπου υπάρχει ο αληθής Καζαμίας τοπόνονται μυριάδες φυλλαδίων τά 
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όποια πωλούσι καί κηρύττουσιν ώς Καζαμίας. Εύτυχήσαντες νά άπο-

κτήσωμεν άνταποκριτήν άξιόχρεων εις τήν πατρίδα τον Καζαμίου, ελά-

βομεν προσφάτως δι αυτού το παρόν γνήοιον ήμερολόγιον τον αλη

θούς Καζαμίον 

Ήμερολόγιον τοΰ 1853 (Βενετία, τυπ. Άγ. Γεωργίου) 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ. ΊΙ ενμενής διάθεσις και 

προστασία, ης εις το διάστημα ενός περίπον έτους ήξιώθη τα ενταύθα 

τον ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΣ, και ή άπαυστος επιζή-

τησις των βιβλίων τον, εξαιρέτως δε των 'Εκκλησιαστικών, λαμπρώς 

τετνπωμένων, κομψώς δεδεμένων, και εις συμφέρουσας τιμάς πωλου-

μένων, ταύτα πάντα ενεθάρρυναν το Τνπογραφεΐον να επιχείρηση, μετά 

την τύπωσιν τών αναγκαιοτέρων 'Εκκλησιαστικών Βίβλων καί τον "Ιε

ρόν Ευαγγελίου, υπερέχοντος οιανδήποτε άλλην εκδοσιν, δια την ακριβή 

διόρθωσιν, το, τε μέγεθος τών χαρακτήρων, και το λαμπρον τών Ει

κόνων, να επιχείρηση, λέγω, και την πολνδάπανον εκδοσιν τών Δώδεκα 

Μηναίων ήτις και προ ενός ήδη μηνός άπεπερατώθη· έργον τωόντι 

πολύπονον, όπερ επεχειρήσαμεν, μόνον άφορώντες προς ώφέλειαν τον 

Όρθοδόξον πληρώματος, ννκτος καί ημέρας άκαμάτως φιλοπονοϋντες, 

ίνα και ή παρούσα Εκκλησιαστική Βίβλος άποβή κατά το ποθούμενον 

τών, όσοι πολλαχόθεν ου παύονται εκζητούντες αυτήν. Ταύτης δε της 

ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ πρώτιστος συνεργός νπήρξεν ό σεβάσμιος 

εν 'Ιεροδιδασκάλ>οις Βαρθολομαίος Κοντλονμονσιανός· δς τις, iôàw και 

επαινέσας τήν εξακριβωθεΐσαν τού Ευχολογίου εκδοσιν, μαθών δε και 

περί μελλούσης τών Μηναίων άνατνπώσεως, περιχαρώς εδέξατο τήν 

εϊδησιν ταύτην καί ον μόνον τάς μετά τήν προτέραν εκδοσιν τού Φοί

νικος γενομένας παρ' αυτού προσθήκας καί επιδιορθώσεις εις δλον το 

Δωδεκάμηνον άπέστειλεν εκ τού 'Αγίου "Ορους προς τους κυρίους 

Αύταδέλφους Ίωάννην καί Σπυρίδωνα Βελονδους, άλλα και αυτούς τού

τους, ώς διορθωτάς, και το άρτισύστατον Έλληνικον Τυπογραφεϊον τού 

'Αγίου Γεωργίου συνέστησεν άνδρι τών εν Κωνσταντινουπόλει επισημό

τερων τε και θεοσεβεστέρων, ώς γίνεται δήλον εκ της εις τον Σεπτέμ-

βριον μήνα προτεταγμένης ΕΙδήσεως. 

Πλουτισθεν ούν ήδη το Τυπογραφεϊον παντοίοις βιβλίοις εις τρόπον, 

ώστε νά εκτέλεση πάσαν παραγγελίαν, πέποιθε νά Ιδή εκτεινόμενον τον 

αριθμόν τών εντολέων του, οι τίνες ουχί μόνον θέλουσιν εύχαριστηθήν 

ώς προς τήν ποιότητα τών βιβλίων, το δέσιμον, καί τάς τιμάς, άλλα 
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θέλουσιν απολαύσει και πάσαν αλλην ώφέλειαν, καθ' όσον άφορα τους 

εκπεσμούς, και τα έξοδα τής αποστολής. 

Έν Βενετία, τή 1/19 Μαίου 1852. 

II ΔΙΕΥΘΎΝΕΙΣ 

Ήμερολόγιον της «Χρυσαλλίδος» τοΰ 1858 
(Βενετία, τυπ. Άγ. Γεωργίου) 

ΕΙΔΗΣΙΣ. Τάς Χαλκογραφίας τον παρελθόντος έτους, παριστα-

νονσας τα ωραιότερα της Βενετίας οικοδομήματα, διαδέχονται σήμερον 

είκονογραφίαι τινών ήρώοίν της κοινής πατρίδος, και ή έξωθεν δψις 

τοΰ ενταΰθα περικαλλοϋς Ναοΰ τον αγίου Μεγάλο μάρτυρος Γεωργίου, 

νΰν εξ επίτηδες περιγράφοντος παρά τοΰ ανταδέλγον μου Ιωάννου. 

Παρεκτος τοΰ καλλωπισμοΰ τοΰ ημετέρου 'Ημερολογίου, δ και Χ ρυ-

σ α λλϊ ς επεγράψαμεν, και έτερον προσάπτεται, το ηθικόν, ή ενοισις 

δηλαδή της πατρίδος μετά τής Θρησκείας· καθότι χωρίς Θρησκείας, 

κενόν και άνύπαρκτον ή πατρίς· ει δε και την σήμερον οι φίλτατοι 'Ομο

γενείς μας άναγεννηθέντες άποτελοΰσιν "Εθνος, τοΰτο προ πάντων 

όφείλουσιν εις την Όρθόδοξον Έκκλησίαν, την από των 'Αποστολικών 

χρόνων διαμείνασαν εν μέσω ξένων καταδιωγμών και πολιτικών μετα

βολών άμετάβλητον και άκλόνητον ήτις ώς άλλη Κιβωτός, κα\ γλώσ-

σαν διέσωσε, και χαρακτηριστικά τοΰ 'Ανατολικού δόγματος αρχαία 

και ΐερώτατα έθιμα, τέλος δε και το "Εθνος. 

Ταύτα επαναλαμβάνοντες, άναμιμνήσκομεν τισι τών εν Ευρώπη 

παροικούντων 'Ομογενών τοις άδιαφοροΰσι περί τά αρχέτυπα και αν-

τοίς τοις ετεροδόξοις σεβάσμια ημέτερα έθιμα· μάλλον δε εύχόμεθα, 

δπως τά πάτρια ακριβώς τηροΰντες, φανώσι και γνησιώτεροι τών 'Ελ

λήνων παίδες, και αμέτοχοι ψεύδους τίνος πολιτισμού, ύπεισάγοντος 

κατά μικρόν πανταχού τάς αύτάς Ιδέας, τ' αυτά φρονήματα και τήν 

αντήν ετι τών ηθών Ισότητα, και δια τούτων εξαλείφοντος πάντα τύπον 

θρησκευτικόν τ ε και εθνικόν αλλ' άμετατρέπτως νποστηρίζοντες δια 

τών αξίων και άδεών παραδειγμάτων τά παρά τών πατέρων ήμΐν πα-

ραδεδομένα, διαφυλάξομεν τον λαμπρότερον τής αρχαίας και νεωτέρας 

ημών Ιστορίας στέφανον, ελκύοντες εφ' ημάς αυτούς και τήν προσοχήν 

και το σέβας τών αληθώς πεπαιδευμένοι και εναρέτοιν τής Ευρώπης 

ανδρών. 

Έν Βενετία, τη 1/13 "Οκτωβρίου 1857 

Σπυρίδων Βελονδης. 
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Γ' ΑΓΝΩΣΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 

Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Ε Σ Σ Τ Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΚΙΝΗ - ΜΕΞΑ 

* Α1635 — Μηνολόγιον πρόχειρον του έτους χιλιοστού οκτακοσιο-

στοΰ ενάτου. 1809 Μετά προσθήκης των μηνών Ελλήνων, Εβραίων, 

και Τούρκων και Ερμηνείας τινός περί του Νέου Καλενδαρίου. Έ ν Βε

νετία Παρά Πάνω Θεοδοσίου τω εξ 'Ιωαννίνων. 

32ο, σ. 2 λ . + 36 + 2 λ.— Βιβλιοθήκη Μ. Χαριτάτου. 

Περιεχόμενα: σ. 2: Προγνωατικόν. Τα Σημεία του Ζωδιακού, π. 3: Πασχά-
λιον. σ. 4 - 27: 'Εορτολόγιον. σ. 28: Νέον φεγγάριον. σ. 29: Έποχαί - Χρονολογία 
μερική, σ. 30: Κανόνιον τών μηνών και ημερών, σ. 32: Μήνες, 'Ελλήνων σ. 33: Πα
νηγύρια σ. 34: 'Αριθμοί σ. 36: 'Αναλογία της Βενετικής Λίτρας με την Ίταλικήν. 

* Α1636 — Μηνολόγιον πρόχειρον του βισέκτου έτους χιλιοστού 

οκτακοσιοστοΰ Δεκάτου έκτου. 1816 Μετά προσθήκης Διαφόρων αξιό

λογων ειδήσεων. Έ ν Βενετία. Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω εξ 'Ιωαννίνων. 

12ο, σ. 48.— Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: φ. 14331. 

Περιεχόμενα: σ. 3 - 5 Ό τοπογράφος Γλνκνς [προς τονς αναγνώστες]. σ. 6: 
Πασχάλιον. σ. 7: 'Εποχαί. σ. 8: Προγνωατικόν. σ. 9-43: 'Εορτολόγιον. σ. 44: 77α-
νηγνρια. σ. 45: 'Αριθμοί, σ. 47: 'Αναλογία Βενετικ. Λίτρας με την Ίταλικ. σ. 
48: 'Αναλογία Ίταλικ. Λίτρας με την Βενετικ. 

'Αναδημοσιεύεται, εδώ, ή προσφώνηση του τυπογράφου στους αναγνώστες: 

Ο ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΓΛΥΚΥΣ. Δια το να μήν είναι ενκολον, 

μάλιστα εις τονς άπόντας, να εχοοσιν εϊδησιν τών εν τη Τυπογραφία 

μου Βιβλίων, δια τοντο εφάνη μοι άρμόδιον να προσθέσω τα εφεξής εν 

τω παρόντι Μηνολογίω. 

"Εστω ονν γνωστόν εκάστω τών 'Ομογενών μου δτι εκ τών δύο 

Καταλόγων μου, δ μεν περιλαμβάνει πάμπολλα 'Ελληνικά και Έλλη-

νικο-λατινικά Βιβλία, διαφόρων παλαιών τε και νέων 'Εκδόσεων, και 

τίνα σπάνια και δυσεύρετα, τα δποϊα με κόπον και δαπάνην απέκτησα 

προς χρήσιν και ώφέλειαν τών Φιλολόγων' 6 δε έτερος περιέχει πάντα 

τα "Εκκλησιαστικά και κοινά. 'Εντεύθεν θέλουν πληροφορηθή οι εντυγ-

χάνοντες δια την φιλοτιμίαν καί εφεσιν, ην έλαβα πάντοτε 'εϊς το νά 

κρατώ πεπλουτισμένην την Τυπογραφίαν μου, ήτις θεία συνάρσει προ 

δύο Αιώνων και επέκεινα διετήρησεν δλην την ύπόληψιν, καθώς δεν 

αμφιβάλλω δτι και εις το εξής θέλει προτιμάται, δια τον ζήλον καί την 

επιμέλειάν μου εις δσα τείνουσι προς μείζονα καλλωπισμον και εν-

πρέπειαν τόσον τού Τύπου, δσον και του Δεσίματος τών Βιβλίων μου. 
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Έκτος τών ανωτέρω δύο Καταλόγων, εχω και Τρίτον επιγραφόμενον, 

ΔΟΚΙΜΙΟΝ, ήτοι Ένδειξις όλων των Χαρακτήρων καί χαλ.κογραφικών 

καλλωπισμάτων της Τυπογραφίας μου, κατά μίμησιν των νυν πλέον 

φημισμένων Τυπογράφων της Ευρώπης' εκ τον οποίου ό βέλων να τύ

πωση κανένα βιβλίον, ή νέον Πόνημάτον, δύναται να εκλέξη όποιον 

χαρακτήρα θέλει, και να λάβη πασαν αλλην πληροφορίαν. 

Έτύπωσα νεωστϊ και ΛΕΞΙΚΟΝ Γραικό- Τονρκικόν, καί Τούρ

κο - Γραικικόν εις Τόμους δύο, δεμένονς εϊς εν μόνον σώμα. 

Προσφέρω εις το Γένος μου και άλλα τρία ΛΕΞΙΚΑ. Το Ä. 

είναι Γαλλικό - γραικικόν, ήγουν αρχίζει άπα το Φραντζέζικον, και εξη

γεί τάς λέξεις εις την γλώσσάν μας. Το ντο προέκυψεν προπον εις φως 

εν τω προ τούτου ετει. 

Το Β', είναι το τον Κυρίου ΒΛΑΝΤΗ 'Ιταλικό - Γραικικόν, όμως 

πλουτισμένον εϊς τρόπον, ώστε δια την Ίταλικήν γλώσσαν τολμώ ει

πείν ότι δεν θέλει μας χρειάζεται άλλο Αεξικόν. 

Το Γ', άρχεται από το Γραικικόν, καί εξηγεί τάς λέξεις εις το 

Γαλλικόν, καί Ίταλικόν, ώστε χρησιμεύει καί δια τάς τρεις αύτάς 

γλώίσσας. 'Απεφάσισα τέλος πάντων να τυπώσω καί τοντο, βλέποντας 

ότι πολλοί το εζήτουν μετά πόΟον, εις άναπλήρωσιν τών τριών τούτων 

Τόμων. 

Δηλοποιώ προς τούτοις ότι προς το ήμισυ τον παρόντος Χρόνου 

θέλω τελειώσει καί τον Τύπον της ΕΒΛΟΜΑΔΑΡΙΑΣ, ήτοι ΠΑΝ-

ΘΕΚΤΗΣ. Θέλει είναι αύτη ή Τρίτη Έκδοσίς μου καταπολλά ανω

τέρα από τάς άλλας δύο προτητερινάς, διά τ ε τους λαμπρούς Χαρα

κτήρας, δια την έκλογήν τον Χαρτιού, και δια κάθε άλ,λον καλλωπι-

σμον τοϋ Τύπου. Ή αναγκαιότατη αύτη Βίβλος, ήτις, καθώς δηλοϊ ή 

επιγραφή της, ΠΑΝΘΕΚΤΗ, περιέχει εις εν μόνον σώ)μα, διηρί]μένον 

εις δύο Τόμους, πάσας τάς 'Ακολουθίας τοϋ όλου Ένιαυτοϋ, ώστε 

δς τις αποκτήσει αυτήν, ού χρείαν έχει άλλων 'Εκκλησιαστικών Βι

βλίων, ήτον πρέπον νά τυπωθή με πάσαν έπιμέλειαν, άκρίβειαν διορθώ

σεως, και με κάθε άλλον στολισμόν όθεν κατέβαλα δλας μου τάς δυνά

μεις διά νά δουλεύσα) και εις τοντο το άγαπητόν μου Γένος, εξαιρέτως 

δέ τους Ταξειδιώτας, τά Μοναστήρια, και άπλώ>ς απαντάς τους τον 

Ίερον Κλήρου. 

Βλέποντας προς τούτοις την μεγαλοτάτην ζήτησιν, ην έχει το μετά 

τών Σχολίων τοϋ μακαρίτου Νεοφύτου ΕΠΙΣΤΟΑΑΡΙΟΝ ΤΟΥ 

ΣΥΝΕΣΙΟΥ, εν τω 1812. έκαμα Νέαν λαμπροτάτην καί άκριβεστάτην 

"Εκδοσιν και τούτου, προς ώφέλειαν τών Φιλολόγων τοϋ Γένους μου. 
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* Α 1 6 3 7 — Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν του σωτηρίου έτους 1827. Π α ρ ά 'Ιωάν

νου Λεονάρδον, του εξ Ά μ π ε λ α κ ί ω ν τ η ς Θεσσαλίας. Έ ν φ προσετέθη 

και μία σύντομος περιγραφή τ η ς Κοιλάδος τ ω ν Τ ε μ π ώ ν . Έ ν Π έ σ τ α . 

Έ κ του Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο υ του ευγενούς Ματθαίου Τραττνερ 

έκ Π ε τ ρ ό ζ α ς . 

12ο, σ. 32 χ. α ρ . - EBE Π 1095Μ. 

Περιεχόμενα: σ. 2: 01 Τέσσαρες καιροί τον παρόντος χρόνου -Έποχαί. σ. 3: 

'Εκλείψεις, σ. 4 - 2 7 : Μηνολόγιο, σ. 2 8 - 3 2 : Περί της κοιλάΟος των Τεμπών. 

σ. 32: Έμπορικαί τίνες πανηγύρεις εις Ουγγαρίαν. 

* ΑΙ638 — Almanacco per l 'anno 1831. In cui si contenco-

no cose da fare scappare i cani, e da far perdere il cervello a chi 

non lo ha. Del famoso astrologo Don Pipistrello Pappagrilli da San 

Rocco. Dottore delle hasaque, Membro corrispondente dei Macche

roni Socio ordinario delle Pappardelle, Istoriografo delle Luqanighe, 

Direttore dei Tortellini, Segretario perpetuo delle Frittelle, Bi

bliotecario delle Trippe, Cavaliere dei Ceci e dei Finocchi ec. ec. 

ec. Mondo Della Luna. 1831. 

16ο, σ. 2 χ. άρ. -f- 3 - 95 + 1 χ.άρ.— Τυπώθηκε στην Κέρκυρα από τον Βι

κέντιο Ναννούτση. Στις σ. 91 - 95 ελληνικές μεταφράσεις δύο ιταλικών ποιημάτων 

από τον Ανδρέα Αασκαράτο.— Βιβλιοθήκη Μ. Χαριτάτου. 

* Α1639 — Ή μ ε [ ρ ο λ ό γ ι ο ν και ] σελη[νοδρόμιον] τ[ου έτους 1835] 

Εν [Βενετία] Έ κ τ η ς Έ λ [ λ η ν . Τ υ π ο γ ρ α φ ί α ς ] Φραγκίσκ[ου Ά ν δ ρ ε ώ λ α ] 

32ο, σ. 48 + 24 για την ιταλική έκδοση: Giornale e Lunario per l' anno 

1835 Venezia Francesco Andreola. (TI προμετωπίδα τοϋ αντιτύπου πού χρησί

μεψε γι' αυτή τήν περιγραφή είναι φθαρμένη· μέσα σε αγκύλες συμπλήρωσα τα 

τμήματα τοϋ τίτλου πού λείπουν).— EBE Π 1140. 

* Α 1 6 4 0 — Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν και σεληνοδρόμιον του έτους 1839 Έ ν 

Βενετία Έ κ τ η ς Έ λ λ η ν . Τ υ π ο γ ρ α φ ί α ς Φ ρ α γ κ ί σ κ ο υ Ά ν δ ρ ε ώ λ α 

32ο σ. 64. Κοσμήματα εντός κειμένου.—EBE II 1140 — .Βιβλιοθήκη Φ. 

Ήλιου —.Βιβλιοθήκη Μ. Χαριτάτου—, Μαρκιανή Βιβλιοθήκη Βενετίας: Strenne 

1367. 

ΙΙεριε/όμενα: σ. 3 - 4: Προς τονς ομογενείς! σ. 5: Έποχαί. σ. 7: Προγνω-

στικόν. σ. 8: Πασγάλιον. σ. 9 - 4 8 Έορτολ,όγιον. σ. 49 - 64 Ποικίλα: Άξια των 

Βασιλικών χρνσαργνρωμάτων εις Άγγλίαν.— Στρατιωτική δύναμις της Κίνας — 

"Ετησία προαγωγή σιόήρον εις τήν Ενρώπην — Πόσον ζώμεν?—Ό άόάμας τών 

αδαμάντων. 

'Αναδημοσιεύεται, εδώ, ή προσφώνηση του εκδότη στους αναγνώστες: 
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ! Άπο τάς εις τά παρελθόντα μηνο

λόγια μου ειδήσεις επληροφορήθητε ήδη, δτι κατέστην μόνος Ιδιοκτήτης 

της τυπογραφίας Άνδρεώλα. Kai μολονότι, προς το εντανΒα εμπορι-

κον κατάστημα μον, δεν είναι μικρόν βάρος, ως καθείς δύναται να γνω-

ρίση, κάί ή νέα αντη, έπιχείρησίς μον, δεν παύω μολοντούτο και με 

χρήματα πολλά καί με κόπονς μεγίστονς να φροντίζω αόκνως περί 

της βελτιώσεως της, παρηγορονμενος με μόνην την ελπίδα τον να φα

νώ κ εγίο κατά τι χρήσιμος προς το σεβαστον γένος μον. Δύνασθε δε 

να γνωρίσετε την κοινωφελή ταντην επιθνμίαν μον, αν παρατηρήσητε, 

δτι ούτε τών βιβλίων την τιμήν ηνξησα, οντε τάς εις αντά συγκαταβά-

σεις εσμίκρννα, άλλ' εξακολονθώ τα αντά ό)ς και πέρνσιν, προσέτι ονδέ 

καταχρώμαι εις τήν πώλησιν πολλών βιβλίων, και μάλιστα εκκλησια

στικών, τα όποια εις αλλην τνπογραφίαν δέν ευρίσκονται. 

Τα βιβλία της τυπογραφίας μον, δια τήν γενικήν βελτίωσίν των, 

είναι αντοσνστατα, οι δε φίλοι ομογενείς, γνωρίσαντες ήδη τα αισθή

ματα μου, τρέφουσι προς εμέ, ώς ελπίζω, άγαθήν διάθεσιν άλλα και 

πάλιν συστήνω έμαυτον προς υμάς, αγαπητοί, παρακαλών νά με τιμάτε 

με διαταγάς σας. Γνωρίζω τον προς τά καλά ζήλον σας, και είμαι βέ

βαιος, δτι θέλετε μ' εγκαρδιώσειν και σννδράμειν εις τους σκοπούς 

μου, οι τίνες, μεθ' δρκον σας λέγω, εάν άποβλέπωσιν εις μικράν Ιδίαν 

μον ώφέλειαν, κύριον δμως τέλος εχονσι το κοινόν καλόν, καί τήν δια-

τήρησιν της όρθοδόξον ημών πίστεως. 

Πολλά καί διάφορα βιβλία μετετύπωαα κ' εξακολουθώ) μετατυ-

πόνων, ώς γνωρίζετε αφ' δσα εκ της τνπογραφίας μον συνεχώ>ς στέλ

λονται, καί θέλετε γνωρίσειν καλήτερα, αν διορίσητε τους φίλονς σας 

νά προμηθεύονται ταντα παρ' εμον, δτι εις δλα εν γένει τά βιβλία μον 

εγινεν επαισθητή βελτίωσις' και ενώ ενασχολονμαι εις τήν μετατνπω-

σιν νέων βιβλίων, προμηθεύομαι δσα ετι δεν ετύπωσα άπ άλλων τνπο-

γραφιών, χωρίς νά αμελώ) και τούτων τήν επήιόρθωσιν και άνατύπωσιν. 

Άπο τον εντός ολίγου εκδοθησόμενον κατάλογον θέλετε Ιδεϊν τά 

μέχρι τονδε παρ' εμον τυπωθέντα βιβλία, καί τους λαμπρούς χαρα

κτήρας, με τους οποίους επλούτισα εκ νέου τήν τνπογραφίαν μου. 

"Ερρωσθε. 

Γεώργιος Διαμαντίδης. 

* Α1641 —Ήμερολόγιον καί σεληνοδρόμιον τοΰ βι,σέκτου έτους 

1840 Έ ν Βενετία Έ κ της Έλλην. Τυπογραφίας τοΰ Φοίνικος 
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32ο, σ. 2 χ.ά.~ί-3 - 64 + 32 χ.άρ. για την ιταλική έκδοση: Giornale e lu
nario per Γ anno bisestile 1840 Venezia Tommaso Filippi.— EBE Π 1141—, 
Μαρκιανή Βιβλιοθήκη Βενετίας: Strenne 1367. 

Περιεχόμενα: σ. 3 - 4 : Εϊδησις. (Τήν υπογράφει ό Γεώργιος Διαμαντίδης). 
σ. 5 - 48: ή συνήθης ημερολογιακή ύλη. σ. 5 1 - 5 3 : Ό Λόρδος και ό ληστής, σ. 
54 - 55: Άδνναμίαι της άνθρωπότητος. σ. 5 5 - 5 7 : 'Ενύπνων του Μεγάλου Φρει
δερίκου, σ. 57 - 59: Λί επισημότεροι πόλεις της Ευρώπης, σ. 5 9 - 6 1 : Παράδειγμα 
σπανίου και σταθερού ενθουσιασμού, σ. 62 - 64: Ποιήματα. 

'Αναδημοσιεύεται, εδώ, ή «Είδησις» τού εκδότη: 

ΕΙΔΗΣΙΣ. Ή Ελληνική Τοπογραφία, ήτις εγνωρίζετο υπό το 

όνομα, Ελληνική Τυπογραφία Φραγκίσκου 'Αν

ά ρε ώ λα, και της οποίας Ιδιοκτήτης αποκατέστη προ τριών ήδη ετών 

και επέκεινα ό υπογεγραμμένος, ώς επληροφορήθη το κοινον εκ δια

φόρων κατ έτος ειδήσεων αυτή, λέγω, ή Ιδία έλαβε προ ολίγου ήδη 

καιρού τήν επωνυμίαν, 'Ελληνική Τυπογραφία του Φοί

νικος, και ούτω θέλει όνομάζεσθαι εις το εξής. 

Ό υπογεγραμμένος, δίδων τήν εϊδησιν ταντην προς το κοινον 

εις αποφυγήν πάσης αμφιβολίας περί της ταυτότητος τον είρημένου 

τυπογραφικού καταστήματος του ώς προς τήν πάλαιαν και νέον όνο-

μασίαν, δεν επιθυμεί να ενόχληση τους 'Ομογενείς με μακράς εξιστο

ρήσεις τών αδιάλειπτων κόπων και φροντίδων του υπέρ της βελτιώσεως 

παντός βιβλίου εξερχόμενου από τα πιεστήρια του. Δεν αμφιβάλλει, 

ότι εγνώρισαν ήδη οι 'Ομογενείς τον άοκνον ζήλόν του, καί εις αυτούς 

έχει άφιερωμένας δλας του τάς ελπίδας. 

Βενετία, τή 3, 'Ιουλίου, 1839. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 

Το Ημερολόγιο και σεληνοδρόμιο του Φοίνικος για το 1840 είναι και το 
πρώτο της σειράς τών 'Ημερολογίων πού θα εκδοθούν άπα αυτό το τυπογραφείο, 
ανελλιπώς, σχεδόν μέχρι τις αρχές τού 20οϋ αιώνα. Κατά τή γνώμη μου το πρώ
το αυτό Ημερολόγιο τού Φοίνικος είναι το ΐδιο μέ τον αριθμό 3321 της βιβλιογρα
φίας τών Γκίνη - Μέςα, το όποιο αποδίδεται άπο τον Κουμανούδη στον Άνδρεόλα 
και σημειώνεται χωρίς αστερίσκο.—Έκτος άπο τις σαφείς ενδείξεις γι' αυτό, πού 
διαβάζωμε στην «Είδηση» του εκδότη, 'Ημερολόγιο τού Άνδρεόλα δεν επανεμ
φανίζεται μετά το 1839, χρονιά τήν οποία θεωρώ σαν και τήν τελευταία της εμ
φανίσεως 'Ημερολογίου μέ εκδότη τον Άνδρεόλα. Συνεπώς θεωρώ οτι ό αριθμός 
Γκ.- Μ. 3321 χωρίς * θα πρέπει να διαγραφεί. 

* Α1642 — Προγνωστικον περίεργον δια το έτος 1842, εκ του 

Καλενδαρίου του Καζαμία. Προσετέθησαν δε και αϊ ήλικίαι τών Βασι-
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λέων, καί αί Βασιλικαί έορταί του Βασιλείου της Ελλάδος. Μεταφρα-

σθέν έκ του 'Ιταλικού εις τήν ήμετέραν διάλεκτον, παρά του Κυοίτζη 

Μαργαρίτου, 'Εφόρου του Β. 'Ορφανοτροφείου. Έ ν Ναυπλίω, Έ κ της Τυ

πογραφίας Κωνσταντίνου Τόμπρα και Κωνσταντίνου Ίωαννίδου. 1842. 

8ο, σ. 6 χ.άρ. + 2 5 + l λ.— Βιβλιοθήκη Ε Σ Η Ε Α — Βιβλιοθήκη Βουλής—, Βι

βλιοθήκη Μ. Χαριτάτου. 

Στις σ. 3 - 4 χ.άρ. δημοσιεύεται το ακόλουθο κείμενο του εκδότη: 

Φίλοι άναγνώσται. Το πολλά περίεργον προγνωστικον τον 

Καλενοαρίον τον Καζεμία δια το τρέχον έτος τον 1842. με ήνάγκασε 

να το μεταφράσω από το Ίταλικον εις την ήμετέραν διάλεκτον προς 

εύχαρίστησιν και περιέργειαν τών ομογενών μου, διότι δεν το ϊδον 

μικρόν λόγον άξιον, επειδή άφοϋ εκθέτει το γενικον προγνωστικόν τον 

δια τους τεσσάρας καιρούς τον χρόνον κατά τήν συνήθειαν τών Καλεν-

δαρίων, κάμνει πρόγνίοσιν και εις κάθε τέταρτον πάσης Σελήνης όλον 

τον ενιαντοϋ προσδιορίζουν και θετικάς ημέρας και ώρας δι' ολα τά 

αξιόλογα σνμβάντα, δηλαδή εκλείψεις Ήλίον και Σελήνης, σεισμούς, 

μεταβολάς καιρώ>ν, έπιτνχίας και αποτυχίας καρπών και ταΰτα ως 

προς τήν φύσιν τά δε ανθρώπινα έτι περιεργότερα, διότι αναφέρει περί 

ασθενειών και της φνσεο)ς αντο)ν, περί θανάτοίν, περί εκστρατειών, 

περί αποστολής ταχνδρόμοίν, περί φνλακίσεως έπισήμιον προσώπων, 

περί χρεωκοπιών και λοιπών περιέργων. 

'Αλλά δια νά μήν άφησαν ξηρον μόνον το προγνωστικον επρόσθεσα 

εις το τέλος τούτον δια το τρέχον έτος, τάς Ινδικτιώνας, τους κύκλους 

τον Ήλίον, τονς κύκλονς της Σελήνης, το θεμέλειον αυτής, τήν παρα-

μονήν τών Χριστουγέννων, τάς ημέρας της κρεωφαγίας, πότε άρχεται 

το τριωδιον, τους ήχους τά εωθινά, τήν απόκρεω τον Ευαγγελισμού, 

το νομικον φάσκα, το άγιον Πάσχα της 'Αναλήψεως, της Πεντηκοστής, 

τών άγιων πάντων, τήν νηστείαν τών αγίων Αποστόλων και τήν μνή

μην αυτών, προσέτι τάς ηλικίας τών βασιλέοιν, και ένα κατάλογον τών 

βασιλικών Ιδικών μας εορτών έρρωσθε. 

'Εν Ναυπλίω τή 2 Φεβρουαρίου 1842. 

ΚΥΡΙΤΖΠΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

* Α1643—Περίεργον προγνωστικόν του Καζαμία δια το έτος 

1845 Προσετέθησαν δε καί αί ήλικίαι τών Βασιλέων, και αϊ Βασιλικαί 

έορταί του Βασιλείου της Ελλάδος, καί αί γενεαλογίαι του Βασιλέως 

"Οθωνος, καί της Βασιλίσσης 'Αμαλίας. Μεταφρασθέν έκ του 'Ιταλικού. 

Έ ν Ναυπλίω Έ κ της Τυπογραφίας Κ. Τόμπρα καί Κ. Ίωαννίδου. 1845. 
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8ο, σ. 24. (Κατά πασαν πιθανότητα λείπει ή σ. τίτλου και ό πρόλογος το:-
έκδότη ό όποιος υπάρχει στα ημερολόγια τοϋ 1842 και 1843). — Βιβλιοθήκη 
ΕΣΗΕΑ—, Βιβλιοθήκη Μ. Χαριτάτου. 

* Α1644.— Ήμερολόγιον και. σεληνοδρόμιον του 1846 έτους Έ ν 

Βενετία Έ κ της Ελληνικής Τυπογραφίας Νικολάου Γλυκή τοϋ εξ 'Ιωαν

νίνων. 'Οδός Ά γ . Άντωνΐνος. Ά ρ . 5481. 

32ο, σ. 72 -f 32 για το ιταλικό ημερολόγιο: Giornale per Ι' anno 1846.— 
EBE II 1139. 

Περιεχόμενα: σ. 2 - 8: Εϊδησις. σ. 9 - 10: Έποχαί. σ. 11: Προγνωστικόν. 
σ. 12: Πασχάλιον. σ. 13-62: Έορτολόγιον. α. 63- 69: Ήδη εις το "Εαρ, Θέρος, 
Φθινόπωρον, Χειμώνα (ποίησις). σ. 70: Αδύνατον είναι το κακόν να θεραπευθΓ) 
όταν μεταβληθη εις εξιν. σ. 71 - 72: 'Αστειότατος έλεγχος της αμάθειας, σ. 72: 
Τίμα τάς σπουδαίας πράξεις, και μη τάς ματαίας. 

'Αναδημοσιεύεται, έδώ, ή «Εϊδησις» τοϋ τυπογράφου: 

ΕΙΔΗ ΣΙ Σ. ΦΙΛΟΚΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ! Ή εκπαλαι διαβόη

τος τοϋ Νικολάου Γλυκή ελληνική Τυπογραφία, βαδίζουσα ακριβώς 

εις τα ϊχνη τοϋ άοιδίμου Κτίτορός της, εκτελεί πιστώς και εντελώς 

τας οποίας όίδει υποσχέσεις εις τους 'Ομογενείς. Μέχρι τοϋδε εξεδω-

κεν εκ τών πιεστηρίων της τον Άπόστολον, τήν Όκτώηχον, το Ψ αλ

τήρων, τους 24. Οίκους τής Θεοτόκου, περιεχόμενους εις εν βιβλιάριον, 

τήν Παιδαγωγίαν, και τήν Σύνοψιν ήθελεν εϊσθαι βέβαια τετυπωμένον 

και το Μ. Ώρολόγιον, ους προεκηρύχθη δια τοϋ πρώτου αυτής 'Ημερο

λογίου, αν ή εκ τής κακοκαιρίας ελλειψις τοϋ αναγκαίου χαρτιού δεν 

διέκοπτε προς τίνα καιρόν τήν τύπωσιν αύτοϋ' τώρα δε πλουτοϋσα 

καλώς εις τοϋτο, σπεύδει άδιακόπως με ζήλον θερμον εις τήν τελείω-

σιν αύτοϋ, και μετ ολίγον θέλει προσάξει και τοϋτο εις τους αγαπητούς 

'Ομογενείς της, και ακολούθως αλλά, και πάλιν άλλα. 

Περί δε τοϋ πλουτισμού τών Ιδίων της βιβλίων σιωπά ή Τυπο

γραφία αύτη, μάταιον και άλαζονικον νομίζουσα το να σαλπίζη λογούς 

γαύρους τε και ηδονικούς περί πραγμάτων, τα όποια άμα εμφανιζόμενα 

αυτά περί εαυτών μαρτυρουσιν αναντιρρήτως· αφινει οε εις τους σοφούς 

τοϋ "Εθνους να κρίνωσι περί αυτών, οϊτινες, ελεύθεροι δντες τοϋ ολέ

θριου φθόνου, και τοϋ αληθούς καλού ερασταϊ θερμοί, καταφάσκουσι 

και άποφάσκουσι φιλοσοφικώς περί πάντων. 

Κρίνει όμως άναγκαϊον να δηλοποιήση εις τους 'Ομογενείς τοϋτο 

μόνον, ότι έχουσα Λιορθωτήν τών οποίων τυπόνει βιβλίων τον γνωστόν 

Π. Φιλιππίδην, πείθεται έτοίμως εις αυτόν, ακριβώς τυπόνουσα τα αύ-
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τοϋ οιορθώματα, και πάν άλλο παράγγελμα αύτοϋ διορθωτικον πιστώς 

εκτελούσα' γνωστοποιεί δε τοϋτο, δχι δια κενόν δοξάριον, αλλ' εις βε-

βαίωσιν των 'Ομογενών, δτι τα εκδιδόμενα βιβλία ζυγοστατοϋνται υπό 

Λογίου ομογενούς, ένεκα τον οποίου και μόνον ενέκρινε και το δνομα 

αντοϋ να επιγραφή εις πάν νπ' αντοϋ θεωρηθεν και διορθωθεν βιβλίον. 

Οντιος εργαζομένη ή τοϋ Γλυκή Τυπογραφία, πιστεύει δτι καλώς 

θεραπεύει τονς 'Ομογενείς της. Εις δείγμα δε ευγνωμοσύνης δια την 

προς αντήν Ύμετέραν πολύτιμον εννοιαν, Σας προσφέρει το παρόν 

ετήσιον Ήμερολόγιον πεποικιλμένον με τάς εικόνας τών τεσσάρων 'Ω

ρών τοϋ ενιαυτοϋ, και με είς πάσαν μίαν τούτων προσήκουσας νέας 

στιχηράς ωδάς, προς διατριβήν τινών, εάν ηναι τινές τοιούτων ερασταί-

και δι αντοϋ ειλικρινούς προς 'Υμάς προσφωνεί : 

Εϊητε, φίλοι 'Ομογενείς, 

Εύθυμοι πάντες και ευτυχείς! 

Έκ της 'Ελληνικής Τυπογραφίας 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΛΥΚΥ 

Τη 1. Ίουλίον 1845. εν Βενετία. 

* Α1645.— Ήμερολόγιον καί σεληνοδρόμιον τοΰ έτους 1846 Έ ν 

Βενετία Έ κ της Έλλην. Τυπογραφίας τοΰ Φοίνικος 

32ο, σ. 64 + 30 για το 'Ιταλικό ημερολόγιο: Giornale e Lunario per Γ anno 
1846 Venezia Tommaso Filippi. 

EBE Π 1141—, Μαρκιανή Βιβλιοθήκη Βενετίας: Strenne 1368. 

Περιεχόμενα: σ. 3 - 6: Εϊόησις. σ. 7 - 56: Ή συνήθης ημερολογιακή ύλη. 
σ. 57-58: Ποικίλα. Άγχίνοια Ίσμηνίου τοϋ Θηβαίου σ. 59-64: Μερικά Τρα
γούδια τον Θεάτρου Μεταφρασθέντα από το Ίταλικόν. 

'Αναδημοσιεύεται, εδώ, ή «Ε'ίδησις» τοΰ έκδοτη: 

EIA Η ΣΙ Σ. Προσφέρουσα το παρόν μηνολόγιον ή Τυπογραφία 

τοϋ Φοίνικος ειδοποιεί δτι έξέδωκεν ήδη είς φως και το Ά ν θ ο λ ά

γιο ν. Μη φειδομένη ούτε κάπων, οντε εξόδο)ν, ώς απέδειξε καί δια 

τών άλλων εκκλησιαστικών βιβλίων τα όποια έξήλθον άπα τα πιεστή-

ριάτης, και θέλουσα να καταστήση το χρήσιμον τοϋ Άνθολογίον βι

βλίον, δσο το δυνατόν, τελειότερον, δχι μόνον κατέβαλε πάσαν επιμέ-

λειαν είς την τνπογραφικήν τον διόρθωσιν, άλλα και όδηγόν εχονσα 

την εκδοσιν τών μηναίων, τοϋ Πεντηκοσταρίου και τών άλλων εκκλη

σιαστικών βίβλων, την επιδιορθωθεΐσαν παρά τοϋ ελλογιμωτάτον εν 



124 Ο Ε Ρ Α Ν Ι S Τ Η S, 11 (1977) 

Ίερομονάχοις Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοϋ, επρόσθεσεν είς αυτό 

τα τυπικά τών επισήμων εορτών και πολλά ελλείποντα τροπάρια. Ει-

σήξεν εις άλλα δσας διορθώσεις εκαμεν ό ρηθείς 'Ιεροδιδάσκαλος. Άνε-

πλήρωσε τάς ελλείπουσας ακολουθίας τινών εορταζομένων άγιων, ώς 

την τοϋ Μ. 'Αθανασίου, τοϋ Ίερομάρτυρος Χαραλάμπους και άλλων, 

και εν γένει το επλούτισε τοσούτον, ώστε 6 σεβάσμιος της ορθοδόξου 

'Ανατολικής 'Εκκλησίας κλήρος θέλει εύρει την νέαν ταύτην εκδοσιν 

τοϋ 'Ανθολογίου πολύ ύπερέχουσαν τών μέχρι τοϋ δε γενομένων. 

Τείνουσα πάντοτε ή ελληνική αυτή Τυπογραφία εις το να προτιμά 

μάλλον τήν ώφέλειαν τοϋ έθνους εις δ ανήκει, παρά την πολλ,ήν άπό-

λαυσίν της, κοινοποιεί δτι από τήν πρώτην τοϋ Αύγουστου τών 1845 

θέλει καταβιβάσει τήν τιμήν τών μικρών Ψαλτηρίων, Όκτωήχων, καΐ 

Παιδαγωγιών 20 προς τά % . άπα τήν ήδη ύπάρχουσαν εις τον κατά-

λογόν της. 

Προς τούτοις σπεύδει νά δηλοποιήση τους φίλους ομογενείς δτι 

πλοντισθεΐσα από νέους χαρακτήρας καϊ επαυ|/;σασα τον αριθμόν τών 

πιεστηρίων της δύναται, τοϋ λοιποϋ, νά δεχθή παραγγελίας οποιασδή

ποτε τυπώσεως βιβλίων δια λογαριασμόν άλλων. 

Τρέφουσα χρηστάς ελπίδας δτι θέλει λάβει παρά τών ομογενών 

διαταγάς τυπώσεων υπόσχεται ακριβή εκ πλήρωσιν, ταχείαν ε'κτε'Αε-

σιν τών τυπογραφικών εργασιών, και συγκατάβασιν εις τάς δσον είναι 

δυνατόν μετριωτάτας τιμάς. 
Έρρωσθε 

* Α1646. — Ήμερολόγιον και σεληνοδρόμιον του 1847 έτους Έ ν 

Βενετία Έ κ της Ελληνικής Τυπογραφ. Νικολάου Γλυκή 'Οδός Ά γ . 

Άντωνΐνος. Ά ρ . 5481. 

32ο, σ. 64 + 32 για το ημερολόγιο σέ ιταλική γλώσσα : Giornale per l'anno 
1847 Venezia A spese dell' editore. — EBE Π 1139—, Μαρκιανή Βιβλιοθήκη 
Βενετίας: Strenne 1369. 

'Αναδημοσιεύεται, εδώ, ή «Εϊδησις» τοϋ τυπογράφου (σ. 3 - 6) : 

EIA ΗΣΙΣ. ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ! 'Εκ τών έργων αυ

τών ικανώς επληροφορήθητε τον ενθερμον της τοϋ Γλυκή Τυπογραφίας 

ζήλον ύπερ της δόξης τε και ωφελείας τών 'Ομογενών της' διό περιττός 

κρίνεται και ίσως όχληρος πάς έπαινος και σύστασις αυτής προς άνδρας, 

οι τίνες και γνώσιν τών πραγμάτων ικανήν απέκτησαν, και τοϋ δντος 

άγαθοϋ άγάπην εχουσιν εμφυτον. Προς εκείνους δέ, δσοι κατά δυστυ-
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χίαν στερούμενοι τον νοερού φωτός, άδννατοΰσιν ανεπαισθήτως είς την 

διάκρισιν και εκλογήν τον καλόν, (και τοιούτοι θεία χάριτι ολίγοι είναι, 

και ετι όλιγώτεροι κατ ολίγον θα υπάρχουν) εϊς τους τοιούτους μάταιος 

δ έπαινος ήθελεν εϊσθαι- όθεν τούτους συμπαθών τις ψιλανθρώπως 

πρέπει να τους εύχηθή εκ καθαράς καο<5/ας το ύγιαίνειν. 

Δίκαιον δμως πάντοτε και εύάρεστον είναι να ειδοποίηση τους 

φιλοκάλους 'Ομογενείς της πάν δ,τι μέλλει να πράξη είς βελτίο)σιν 

πλειοτέραν των εκδιδομένου βιβλίων της. 

Καθίος επεμελήθη εξ αρχής με ζήλον ενδοξον δια τον ομογενούς 

γνο>στοϋ Λιορθοποϋ της να καλλωπίση τα βιβλία της τον ουσιώδη καλ-

λωπισμόν, την ακριβή δηλαδή και πλήρη διόρθωσιν με τον αυτόν ζήλον 

θέλει φροντίσει να είσάξη εις δλα δσα μέλλουν εφεξής να τυπωθώσι 

βιβλία και τον επουσιώδη στολισμόν, νέους χαρακτήρας και ωραίους, 

όμοιους εκείνοι, με τους όποίονς ετνπώθη το Μ. ' Ωρολόγιον και ό 

'Απόστολος προς μεγαλητέραν των 'Ομογενών της εύχαρίστησιν. 

Τοιαύτα έργα προσφέρουσα προς 'Υμάς Κύριοι, δεν αμφιβάλλει 

ή Τυπογραφία αυτή είς την επίτενξιν τής επιθνμητής πολυτίμου 'Υμών 

εύνοιας. "Οθεν εν χαρά σας εύχεται ειλικρινέστατα και δια τον τρίτον 

τούτου 'Ημερολογίου παρά Θεού τον δοτήρος τών άγαθώ)ν ύγείαν στα-

θηράν, και διαρκή εύτνχίαν. 

Έκ τής 'Ελληνικής Τνπογραφίας 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΛΥΚΗ* 

Τη 7. Μαΐου 1846. εν Βενετία. 

* Α1647. —Ήμερολόγιον και σεληνοδρόμιον του έτους 1849 Έ ν 

Βενετία Έ κ τής Έλλην. Τυπογραφίας του Φοίνικος 

32ο, σ. 64-5-30 για το ιταλικό ημερολόγιο: Giornale e Lunario per l' anno 
1849 Venezia Tommaso Filippi—EBE Π 1141—, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη: P.604.1. 

Περιεχόμενα: Μόνον ή συνήθης ημερολογιακή υλη. 

* Α1648. —Ήμερολόγιον και σεληνοδρόμιον του έτους 1853 Έ ν 

Βενετία Έ κ του Ελληνικού τυπογραφείου τοϋ 'Αγίου Γεωργίου 

32ο, σ. 64 + 32 για το ιταλικό ημερολόγιο: Giornale e Lunario per Γ anno 
1853. Venezia Antonio di Tom. Filippi.— EBE Π. 1143 —, Μαρκιανή Βιβλιο
θήκη Βενετίας: Strenne 1372. 

Περιεχόμενα: Ή συνήθης ημερολογιακή υλη καί σ. 55-64 : Ποικίλα (διά
φορα ποιηματάκια). 

* Α1649.—Ό Άπροφήτευτος Καζαμίας του 1853. Ό Διανο-

μεύς τής Εφημερίδος τών Μαθητών Τοις Συνδρομηταΐς αυτής χαί-
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ρειν.— Την συνήθειαν του κόσμου ιερόν νομίζω δρον, Σας προσφέρω 

Κύριοι μου ένα Καζαμίαν δώρον. Κ' ευτυχώς το νέον έτος εύχομαι, 

Σας να χαρήτε, Ως δ' άντίδωρον ας δώση καθείς 6,τι προαιρείται.—Έν 

'Αθήναις, εκ του τυπογραφ. και λιθογραφ. Ί ω . Αγγελοπούλου. (Όδος 

'Αθηνάς αριθ. 274.) 1853 

8ο, σ. 2 χ.άρ. + (γ')—δ'+(1)—32 —Βιβλιοθήκη Βουλής. 

* Α1650. — Ήμερολόγιον και σεληνοδρόμιον του έτους 1854 Έ ν 

Βενετία Έ κ της Ελληνικής Τυπογραφίας του Φοίνικος 

16ο, σ. 63+1/.αρ.—Μαρκιανη Βιβλιοθήκη Βενετίας: Strenne 1373. 

* Α1651.—Ήμερολόγιον και σεληνοδρόμιον του 1855 Έ ν Βενε

τία Έ κ του Ελληνικού Τυπογραφείου του 'Αγίου Γεωργίου. 

32ο, σ. 64.— Βιβλιοθήκη ΕΣΗΕΑ. 
Περιεχόμενα: Ή συνήθης ημερολογιακή ύλη και στις σ. 59 - 64: Ποικίλα 

(ποιήματα). 

* Α1652.— Του διασήμου αστρονόμου Καζαμία Ήμερολόγιον προ-

γνωστικον περιέχον Γενικήν έποψιν του έτους 1856. Τας διαφόρους 

φάσεις (τέταρτα) της Σελήνης με σημείωσιν των έν αύτοΐς σημβησο-

μένων.— Τάς βασιλικάς, έθνικας και θρησκευτικάς έορτάς.— Τάς ανα

χωρήσεις και αφίξεις των ταχυδρομείων και ατμοκίνητων.— Τάς α

τυχείς ημέρας εκάστου μηνός.— Διάφορα αστεία. Εικονογραφίας. Τον 

Αύτοκράτωρα Άλέξανδρον, Β', πασών τών Τωσσιών.—Τήν Αύτο-

κρατώρισσα, και τον Μέγαν Δοΰκα Κωνσταντΐνον.— Το σχέδιον του 

Κρόνστατ. "Εκδοσις δευτέρα. 'Αθήναι Τύποις Μιλτιάδου Κ. Γκαρπολα. 

1855. 

8ο, σ. 32 + 2 λ. με 4 εικόνες έκτος κειμένου. Στο οπισθόφυλλο: «Τιμάται 

λεπ. 75» —. Βιβλιοθήκη ΕΣΗΕΑ. 
Στο όπισδόφυλλο δημοσιεύεται ή ακόλουθη άνχκοίνωση: 

Φίλοι Άναγνώσται. Πολλά ημερολόγια υπό το όνομα 

Καζαμία, εκδίδονται κατ έτος εις διάφορα της 'Ιταλίας μέρη καί εις 

αυτήν ακόμη τήν Φαέντζαν, δπου υπάρχει ο αληθής και γνήσιος Καζα

μίας τυπόνονται μυριάδες φυλλάδια, τα όποια πωλοϋσι και κηρνττουσι 

ώς τά τοϋ Καζαμία. Το αυτό πράττουαί τίνες εις τε τήν Τουρκίαν και 

'Ελλάδα, ημείς δμως εύτυχήσαντες να άποκτήσωμεν προ ετών άνταπο-

κριτήν άξιόχρεον εις τήν πατρίδα τοϋ Καζαμία, ελάβομεν καί πάλιν 

προσφάτως δι' αύτοϋ το παρόν γνήσιον και άλάνθαστον ήμερολόγιον τοϋ 
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αληθούς Καζαμία, δτι δε το παρόν ήμερολόγιον είναι γνήσιον, το απέ

δειξε και αυτή ή κοινή γνώμη, ζητούσα να προμηθενθη Καζαμία Τύποις 

Μιλτιάδον Γκαρπολα. 

Κατά το τρέχον δμως έτος, ό αδελφός μου 'Αλέξανδρος εξέδωσε 

Καζαμίαν, τον όποιον κηρύττει γνήσιον και άλάνθαστον, (και δτι πάντο

τε εκ τον Τυπογραφείο» τον εξεδίδετο και δτι καταχριστικώς οίκιο-

ποιούμεθα τον Καζαμίαν Γκαρπολα.) "Οθεν παρακαλώ τους Κ. Άνα-

γνώστας Ινα παρατηρήσουν, εάν από το 1848 μέχρι σήμερον, δέν φέρουν 

τα μέχρι τονδε εκδοθέντα ημερολόγια τον ήμέτερον τύπον, ή τον άδελ-

φον μου. 

Είμαι ενελπις δτι οι Κ. Άναγνώσται θέλονν παρατήρηση δτι το 

παρ' εμοϋ εκδοθέν ήμερολόγιον είναι γνήσιον και άλάνθαστον προσ-

τούτοις και δλαι al εν αντώ προρρήσεις κατά το μάλλον ή ήττον επα-

λήθενσαν. 

"Ερρωσθε 

Τη 9 Νοεμβρίου 1855. Ό εκδότης 

ΜΙΛΤ. Κ. Γ ΚΑΡΠΟ Α ΑΣ 

* Α1653.— Προφητικον Ήμερολόγιον του διασήμου αστρονόμου 

Καζαμία. Μετ' εικονογραφιών. Δια το έτος 1856 (Τιμάται λεπτά 80). 

Έ ν 'Αθήναις, Έ κ της τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλα. (Όδος Έ ρ 

μου, 'Αριθ. 215.) 

8ο, σ. 61 + 1 χ.άρ. Στο εξώφυλλο, μετά το «('Οδός Έρμου, Αριθ. 215)» ϊχει 
ξανά την ένδειξη: 1856.—Βιβλιοθήκη Ε Σ Η Ε Α . 

Στο οπισθόφυλλο δημοσιεύεται ή ακόλουθη ανακοίνωση: 

ΦΙ AT ΑΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΙ. Είναι μεν αληθές δτι ο "Υψιστος, 

μή θέλων να ή μέθα δλως εν τω σκότει, ηνδόκησε να διαγράψη εν τοις 

αίθερίοις κόσμοις τον μέλλοντος τα διαβήματα, αλλά είναι επίσης 

αληθές, δτι το δνσκολον τοντο έργον είναι άντικείμενον μεγάλης επι

στήμης, και ουχί τον τυχόντος ϊδιον. Αέγομεν δε τοντο, διότι και εν 

Ελλάδι, καθώς και εν 'Ιταλία, πολλά μεν κατ έτος εκδίδονται ημερο

λόγια, αλλά τα πλείστα τούτων, ha μή εϊπωμεν άπαντα, γέμονσι σφαλ

μάτων, και σφαλμάτων παχνλών, και ονχ ήττον εχονσι την άδιακρισίαν 

να τιτλοφορούνται με τον ΚΑΖΑΜΙΑ τό έ'νδοξον δνομα. Εϊδαμεν τω 

δντι κατά τνχην δύο Καζαμίας (ας τονς όνομάσωμεν ούτω, άφον το 

θέλουν) του 1856, εκδοθέντας εν 'Αθήναις προ ολίγον, και ήπορήσαμεν 

σφόδρα δια το μέγεθος καί την πληθνν τών σφαλμάτων, και ετι περισ-
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σότερον δια το μέγεθος τής αδικίας τον νά θέσωσι το όνομα τον δια

σήμου Καζαμία, εις ήμερολόγιον, δχι μόνον άνάξιον τον ονόματος τον, 

άλλα και αυτόν τον ονόματος τοϋ ημερολογίου. "Εν μάλιστα εξ αυτών, 

ολίγου δεϊν να υποθέσω μεν δτι σννετάχθη υπό Ίνδοϋ, διότι ουδεμία 

εν αύτφ εκ των εορτών μας είναι ορθή, και ουδεμία εκλειψις αλη

θής, και δεν δύναται να χρησιμενση ένεκα τούτον εις ουδέν άλλο, παρά 

μόνον εις εκείνον, δστις δταν άποφασίση να νυμφενθή, θελήση να μάθη, 

πόσον μήκος πρέπει να εχη ή μύτη της σνζύγον τον! "Εν άλλο πάλιν 

επίσης, άφοϋ δεν είναι άθώον της κλοπής τοϋ ονόματος τοϋ Καζαμία, 

δεν είναι άπηλλαγμένον και τών περί τάς εορτάς αμαρτημάτων, και 

πολλάς αμφιβολίας μας παρέχει και ως προς την γνησιότητα της ουρα

νίου τών προφητειών του καταγωγής. Και τή αλήθεια δταν ο Καζαμίας 

δεν δύναται να σοι λέγη με άκρίβειαν, τάς εορτάς, τάς εκλείψεις, τά 

τέταρτα τής Σελήνης, και τάς μεταβολάς τής ατμοσφαίρας και τής πο

λιτικής, ή το χειρότερον δταν σοι λέγη -ψεύδη, και περιορίζεται μόνον 

εις τον πανηγυρικόν τών έπ αμάθεια διαπρεψάντων, με τον προνοητικον 

βέβαια σκοπον τοϋ νά απόλαυση και ο συντάκτης αντοϋ μετά ταϋτα 

παρ άλλων το Ιδιον, δεν είξεύρομεν εις τι δύναται νά σοι χρησιμενση. 

Τά ολίγα ταΰτα εκρίναμεν άναγκαϊον νά σας εϊπωμεν, δια νά 

προφνλάξωμεν το μεν βαλάντιόν σας από μάταιον εξοδον, νμάς δε από 

τά ψεύδη τών ψενδεπιγράφων Καζαμιών. Το παρόν δμως Ήμερολό

γιον, άντίγραφον γνήσιον τοϋ κ α θ αν τ ò Καζαμία, επιδιορθωθεν προς 

τούτοις εν Αθήναις νπο ανδρός δοκίμον, και εν δεόντι υπό αστρονόμου, 

έχει άνοικτάς τάς άγκάλας του εις τους διψώντας προφητειών αληθών, 

και σώζει πάντας άπο τοίν αστρολόγων, τών μη βλεπόντων καθαρώς 

τον ορίζοντα (κατά την Ιδίαν των δμολογίαν). 
"Ερρωσθε. 

* Α1654. — Του διασήμου αστρονόμου Καζαμίου Ήμερολόγιον 
προγνωστικον του βισέκτου έτους 1856. Περιέχον: Γενικήν έποψιν 

τάς διαφόρους φάσεις (τέταρτα) τής Σελήνης και τά έν αύταΐς συμβη-

σόμενα.— Τάς Βασιλ. Έθνικας και Θρησκευτικας έορτάς.— Τας ανα

χωρήσεις και αφίξεις τών ταχυδρομείων και 'Ατμόπλοιων.— Προφη

τείας αξιόλογους.— Χαρτοσκοπίαν.— Διηγήματα, αστεία, διάφορα.— Ει

κονογραφίας τών επισημότερων μαχών, κτλ. Άθήνησι, τύποις 'Αλε

ξάνδρου Γκαρπολα. 1856. 

8ο, σ. 64 + 2 χ.άρ. Στο οπισθόφυλλο: «Τιμάται λεπτά 75». Πολλές ξυλογρα

φίες. Στίς σ. 4 1 - 4 7 : «Ήμερολόγιον τοϋ 'Ανατολικού πολέμου».— Πβ. ΓΜ 7007.— 

Βιβλιοθήκη Μ. Χαριτάτου. 
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* Α1655.— Του διασήμου αστρονόμου Καζαμία Ήμερολόγιον προ

γνωστικών περιέχον Γενικήν εποψιν επί του έτους 1856 Τάς διαφόρους 

της σελήνης φάσεις μετά σημειιύσεων των εν αύταϊς συμβησομένων.— 

Τάς βασιλικάς, έθνικάς και θρησκευτικάς έορτάς.— Τάς αναχωρήσεις 

και αφίξεις των τε ταχυδρομείων και ατμοκίνητων.— Τάς εκλείψεις 

του τε 'Ηλίου και της Σελήνης.— Διάφορα αστεία και διαφόρους μαν

τείας.— Τάς ατυχείς εκάστου μηνός ημέρας.— Περί εκλογής Συζύγου 

εξ αμφοτέρων των φυλών, προς παραγωγήν τέκνων ωραίων.— Είκονο-

γραφίαι διάφοροι. Άστεροσκοπεϊον 'Αθηνών. Άθήνησι, Τύποις Σοφο

κλέους Γκαρπολα. Κατά την όδον Έρμου. 'Αρθ. 55. 1856 

8ον, σ. 4 0 + 3 λ . + 1 χ.άρ.—Βιβλιοθήκη Βουλής — Βιβλιοθήκη Μ. Χαριτάτου. 

* À1656.—Ήμερολόγιον και σεληνοδρόμιον του έτους 1857 Έ ν 

Βενετία Έ κ της Ελληνικής Τυπογραφίας του Φοίνικος 

16ο, σ. 63-i-1 λ.— Μαρκιανή Βιβλιοθήκη Βενετίας: Strenne 1376. 

* Al 657.— Του διασήμου αστρονόμου Καζαμία "Ημερολόγιον 

προγνωστικον περιέχον Γενικήν εποψιν του έτους 1859. Άστεροσκο

πεϊον 'Αθηνών. Έ ν 'Αθήναις, Τύποις Σοφοκλέους Κ. Γκαρπολα. 1859. 

8ο, σ. 48+2 χ.άρ.— Βιβλιοθήκη ΕΣΗΕΑ. 

* Α1658.— Του διασήμου αστρονόμου Καζαμία Ήμερολόγιον προ

γνωστικον περιέχον Γενικήν εποψιν του έτους 1859. Περίληψις τών 

εμπεριεχομένου [. . . ] ("Εκδοσις τρίτη επί το τελειότερον) Έν'Αθήναις 

τύποις Α. Ά θ . Μαυρομμάτη 1859. 

8ο, σ. 40 + 2 χ.άρ.— Οι δύο πρώτες εκδόσεις λανθάνουν.— Βιβλιοθήκη Βου
λής -Βιβλιοθήκη ΕΣΗΕΑ. 

* Α1659.— Ό περίφημος Καζαμίας. Του βισέκτου έτους 1860. 

( Έ τ ο ς Ζ'). Έ ν 'Αθήναις. 1859 

8ο, σ. 48.— Στο οπισθόφυλλο: «Τιμάται λεπτά 75».— Βιβλιοθήκη Βουλής. 
Στο οπισθόφυλλο δημοσιεύεται ή ακόλουθη αγγελία: 

ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΗ. "Ολαι αϊ περί τών φάσεων της 

Σελήνης και al περί τον Ήλιου σημειώσεις όνο 'Ιταλικών ημερολογίων 

τοϋ 1860, φερόντων ψενδωνύμως τον τϊτλον τον Καζαμία τα όποια 

ελάβομεν εξ "Ιταλίας, και τον "Ελληνικού Ήμερολόγιον της Βενετίας 

καθοις και άλλων ημερολογίων, εκδοθέντων εντανΟα, είναι εσφαλμέναι. 
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Έξ εναντίας ai τού παρόντος, ερανισθεΐσαι από τα ασφαλέστερα 

ημερολόγια της Γαλλίας και 'Αγγλίας και εξακριβωθ είσαι εν 'Αθήναις 

υπό "Ελληνος επιστήμονος, είναι και άκριβεσταται και λεπτομερείς. 

'Αρκεί να ρίψη εν βλέμμα δ αναγνώστης εις τούτο δια να πεισθη ότι δεν 

άντεγράψαμεν ανεξέταστους ξένα ημερολόγια. Θέλει επίσης παρατηρή

σει, δ,τι δεν εγινεν ενταύθα μέχρι της σήμερον δηλαδή, την σημείωσιν 

της αυξομειώσεως των ημερών και τών νυκτών ύπολογισθεϊσαν, δχι 

κατά τον μεσημβρινον της 'Ιταλίας, δπως μέχρι τούδε αλλά κατά τον 

τών 'Αθηνών. 

* Α1660.— Του διασήμου αστρονόμου Καζαμία Ήμερολόγιον προ

γνώστηκαν περιέχον Γενικήν εποψιν του έτους 1860. Περίληψις τών εμ

περιεχομένων. Διάφοροι της σελήνης φάσεις μετά σημειώσεων τών εν 

αύταΐς συμβησομένων.— Αι Βασιλικαί, έθνικαί και θρησκευτικαί έορ-

ταί. Αί αναχωρήσεις καί αφίξεις τών τε ταχυδρομείων καί ατμοκί

νητων.— Αί εκλείψεις του τε 'Ηλίου καί της Σελήνης.— Πίναξ τών 

νομισμάτων — Τοκολόγιον παντοτεινόν.— Τάς ανατολάς καί δύσεις του 

ηλίου καί το μέγεθος τών ημερών καί νυκτών.— Γεωργικον ήμερολό

γιον. 'Αστεία διάφορα.— Χρονολογικός πίναξ του 'Ιταλικού πολέμου.— 

Είκονογραφίαι διάφοροι. Βίκτωρ 'Εμμανουήλ Βασιλεύς της Σαρδηνίας. 

Καβούρ Προθυπουργός αύτοΰ. Γαριβάλδης στρατηγός της Σαρδηνέας 

κτλ. Έ ν 'Αθήναις Τυπογραφεΐον Δ.Α. Μαυρομμάτη. 1860. 

8ο, σ. 44 + 3 είκ. έκτος κειμένου. Στο εξώφυλλο: (Έκδοσις δευτέρα). Τιμά
ται λεπτά 75.— Βιβλιοθήκη Μ. Χαριτάτου. 

Στο οπισθόφυλλο δημοσιεύεται το ακόλουθο κείμενο: 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. Πολλοί κατ έτος εκδίδουσιν υπό το δνομα Κα

ζαμία διάφορα ημερολόγια, τα όποια είναι ή συρραφή εκ τών τού 

παρελθόντος έτους ημερολογίων, ή μεταφράσεις εκ τών Γερμανικών 

προς άπόδειξιν δε της αληθείας ταύτης αρκεί να ρίψη τις εν βλέμμα 

επί τού εσχάτως εκδοθέντος ημερολογίου και παραβάλλη αυτό με το 

ήμέτερον δπως πεισθη δτι και ai φάσεις της σελήνης καί ai εκλείψεις 

τού τε ηλίου καί της σελήνης είναι δλως διόλου λανθασμέναι, ενώ η

μείς ελάβαμεν αύτάς καθώς και τάς ανατολάς καί δύσεις τού ηλίου 

από τον ενταύθα άξιότιμον Καθηγητήν τών μαθηματικών καί της αστρο

νομίας εν τω Πανεπιστήμια) και διευθυντήν τού 'Αστεροσκοπείου Κν-

ριον Παππαδάκην. 

Έλπίζομεν δε το ερχόμενον έτος, Κύριοι, να Σας δώσωμεν, συν 

Θεώ, Καζαμίαν καθ' δλα Εύρωπαϊκόν, και χρήσιμον εις την κοινωνίαν. 
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* Α1661.— Του διασήμου αστρονόμου Καζαμία Ήμερολόγιον 

προγνωστικον περιέχον Γενικήν έ'ποψιν του Βισέκτου έτους 1860. Πε-

ρίληψις των εμπεριεχομένων. Διάφοροι της σελήνης φάσεις μετά ση

μειώσεων τών έν αύταΐς συμβησομένων — Αί Βασιλικαί, έθνικαί και 

θρησκευτικά! έορταί. Αί αναχωρήσεις και άφίξει. τών τε ταχυδρομείων 

και ατμοκίνητων.— Αί εκλείψεις του τε Η λ ί ο υ και της Σελήνης.— Πί-

ναξ τών νομισμάτων — Τοκολόγιον παντοτεινόν.— Τάς ανατολάς και 

δύσεις του ηλίου και το μέγεθος τών ημερών και νυκτών.— Γεωργικον 

ήμερολόγιον. 'Αστεία διάφορα. Έξήγησις τών παιγνιόχαρτων.— Χρο

νολογικός πίναξ του 'Ιταλικού πολέμου.— Είκονογραφίαι διάφοροι. Βί

κτωρ 'Εμμανουήλ Βασιλεύς της Σαρδηνίας, Κζβούρ Προθυπουργος 

αυτοί) Γαριβάλδης στρατηγός της Σαρδηνέας κτλ. ("Εκδοσις Τρίτη) 

Έπηυξημένη και διορθωμένη, περιέχουσα συγχρόνως καί το νέον Έλλ. 

δρομολόγιον τών ατμοκίνητων, Τιμάται Δραχμής. 'Εν 'Αθήναις τυπο-

γραφεΐον Δ.Α. Μαυρομμάτη. 1859. 

8ο σ. 50 + 4 χ . ά ρ . — Ή τρίτη έκδοση είναι χρονολογημένη 1859, ενώ ή δεύ
τερη I860.— Βιβλιοθήκη Βουλής. 

* Α1662.—Ήμερολόγιον και σεληνοδρόμιον του έτους 1861 Έ ν 

Βενετία Έ κ της Ελληνικής Τυπογραφίας του Φοίνικος 

32ο, σ. 63 + 1 χ.άρ.—Βιβλιοθήκη Ε Σ Η Ε Α — ,Μαρκιανή Βιβλιοθήκη Βενε
τίας: Strenne 1337. 

Περιεχόμενα: Έκτος της συνήθους ημερολογιακής ύλης στις σ. 55 - 63: Ή 
κόμη της Σοφίας (διήγημα). 

* Α1663.— Του διασήμου αστρονόμου Καζαμία Ήμερολόγιον 

προγνωστικον περιέχον Γενικήν έ'ποψιν του έτους 1861. Άστεροσκο-

πεΐον 'Αθηνών "Εκδοσις δευτέρα υπό Σοφοκλέους Κ. Γκαρπολά. 'Αθήναι. 

8ο, σ. 45 + 1 χ.άρ. Στην τελευταία σελίδα: Τύποις Φ. Καραμπίνη και Κ. 
Βάφα.— Στο εξώφυλλο παραλείπεται ή ένδειξη: «Άστεροσκοπεΐον 'Αθηνών Ικδο-
σις δευτέρα».— Βιβλιοθήκη Μ. Χαριτάτου. 

* Α1664.— Του διασήμου αστρονόμου Καζαμία Ήμερολόγιον προ

γνωστικον Μετ' εικονογραφιών δια το έ'τος 1861. Περίληψις τών εμ

περιεχομένων. 1. 'Ανατολή καί δύσις του 'Ηλίου, καί μέγεθος τών 

ημερών καί νυκτών έν 'Αθήναις.— 2. Αί Βασιλικαί, έθνικαί καί θρη-

σκευτικαί έορταί.— 3. 'Αναχωρήσεις καί αφίξεις τών ταχυδρομείων. 

— 4. Δρομολόγιον ό ρ ι σ τ ι κ ò ν καί ακριβές τών έλλ. ατμοκίνητων, 

καθώς καί τών Γαλλικών, Αυστριακών καί 'Ρωσσικών.— 5. Ναύλοι 
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επιβατών.— 6. Τάς ατυχείς ημέρας έκαστου μηνός.— 7. Αϊ εκλείψεις 

του τε ηλίου και της σελήνης.— 8. Πίνα; των νομισμάτων (ταρίφα. 

— 9. Τάς έποχάς και το πασχάλιον.— 10. Το μηνολόγιον με τάς ση

μειώσεις τών διαφόρων φάσεων της σελήνης και τών εν αύταϊς συμβη-

σομένων.— 11. Ποίκιλλα' έξήγησις τών παιγνιόχαρτων.— 12. 'Αστεία 

διάφορα.— 13. Μ έ τ ρ α κ α ι σ τ α θ μ ά τών ευρωπαϊκών μεταφερ

μένα εις την τουρκικήν οκά και πήχυν — 14. Τραγώδιον του Κρινολί-

νου.— 15. Είκονογραφίαι διάφοροι κτλ. Τιμάται Δραχμής. Έ ν 'Αθήναις 

Τυπογραφεΐον Δ.Α. Μαυρομμάτη. 1860. 

8ο, σ. 47 + 1 χ.άρ.— Βιβλιοθήκη Βουλής. 

* Α1665.— Του διασήμου αστρονόμου Καζαμία Ήμερολόγιον προ-

γνωστικον δια το έ'τος 1862 Περίληψις τών εμπεριεχομένων. [ 'Αναχωρή

σεις και αφίξεις τών ταχυδρομείων.— Δρομολόγιον τών Έλλη[νικών, 

Γαλ]λικών, Αυστριακών και 'Ρωσσικών ατμοκίνητων.— Ναύλοι τών 

[. . .] — Δρομολόγιον τών Έλλ. Αεοφορείων.— 'Ανατολή και δύσεις του 

[. . . ] μέγεθος τών ημερών και νυκτών.— Βασιλικαί, έθνικαί και 

θρη[σκευτικαί] έορταί.— Τάς ευτυχείς και ατυχείς ημέρας εκάστου μη

νός.— Τάς [ . . . ] και το Πασχάλιον.— Το μηνολόγιον με τάς σημειώ

σεις τών διαφό[ρων φάσ]εων της Σελήνης, και τών έν αύταΐς συμβησο-

μένων. — Αϊ έκλεί[ψεις. . .ς] 'Ηλίου και της Σελήνης. — 'Αστεία, Εί

κονογραφίαι. κτλ. Τιμάται λεπτά 75. Έ ν 'Αθήναις, εκ του τυπογρα

φείου Κ. Μηλιάδου και Σ. Ίγνατιάδου. ('Οδός Αισχύλου, 'Αριθ. 

321). 1861 

8ο, σ. 3 χ.άρ.+ 4—40+6 χ.άρ.— Το αντίτυπο πού χρησίμεψε γι'αύτη την 
περιγραφή είναι φθαρμένο. Μέσα σέ αγκύλες συμπλήρωσα τις λέξεις πού λείπουν.— 
Βιβλιοθήκη Βουλής. 

* Α1666.— Του διασήμου αστρονόμου Καζαμία Ήμερολόγιον προ-

γνωστικον του έ'τους 1862 Περιέχον Γενικήν εποψιν του έ'τους 1862. 

Τάς διαφόρους φάσεις (τέταρτα) της Σελήνης με σημείωσιν τών έν 

αύταϊς συμβησομένων. Τάς Βασιλικάς, Έθνικάς και Θρησκευτικάς Έ ο ρ -

τάς. Τάς αναχωρήσεις και αφίξεις τών Ταχυδρομείων και 'Ατμοκίνη

των. Προγνωστικά διάφορα. 'Ανέκδοτα, αστεία κτλ. υπό Α.Κ.Γ. 'Έτος 

Β'. Εκδίδεται υπό Νικολάου Β. Νάκη. Έ ν 'Αθήναις τύποις Δημητρίου 

Καρακατσάνη. 'Οδός 'Αγίου Μάρκου αριθ. 188. 1861 

8ον, σ. 1 χ.άρ.+ 2 - 48.— Βιβλιοθήκη Βουλής. 
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* A1667.—Του διασήμου αστρονόμου [Κ]αζαμία (Ήμ]ερολόγιον 

προγνώστηκαν Μετ' εικονογραφιών δια το έτος 1862. Ιίερίληψις τών 

εμπεριεχομένου. [Άνατολ]αί καί δύσεις του Ηλίου μέγεθος τών ημε

ρών και νυκτών έν 'Αθήναις.— [Αί Βασιλικ]αί, έθνικαί καί θρησκευτι-

καί έορταί.—'Αναχωρήσεις καί αφίξεις τών [ταχυδρομείων καί ατμο

κίνητων, καί αί τιμαί τών ναύλων.—Τ ò ν έ ο ν γ ρ α μ μ α τ ό[σ η μ ο ν]. 

—Έμπορικαί πανηγύρεις έν Ελλάδι .—Έποχαί καί Πασχάλιον.— Γενική 

[εποψις τών] συμβησομένων.— ΑΊ ατυχείς ήμέραι καί αί εκλείψεις της 

τε σελήνης [καί του ήλί]ου.— Το μηνολόγιον μέ τας διαφόρους φάσεις 

της σελήνης.— Προφητεΐαι [. . .] Ώρωσκόπιον δια τους άνδρας καί τάς 

γυναίκας.— Πίναξ τών νομισμά[των, Διά]φορα. Τραγώδιον εις τον φυ-

λάττοντα στρατιώτην σ κ ο π ό ς (βάρδια). [Είκονο]γραφίαι. Τα δώδεκα 

ζώδια, ό Γαριβάλδης, ή Ελλάς. ("Ετος Δ'.) Τιμάται Δραχμής. 'Εν 'Αθή

ναις Τυπογραφεΐον Δ.Α. Μαυρομμάτη. 1861. 

8ο, σ. 51 + 3 χ.άρ.— Συμπλήρωσα μέσα σε αγκύλες τις λέξεις του τίτλου 
πού δεν διακρίνονται καλά στο αντίτυπο πού χρησίμεψε γι' αύτη την περιγραφή. 
— Βιβλιοθήκη Βουλής. 

* Α1668. — Του διασήμου αστρονόμου Καζαμία Ήμερολόγιον 

προγνωστικον Μετ' εικονογραφιών δια το έ'τος 1863. Περίληψις τών 

εμπεριεχομένων. Άνατολαί καί δύσεις του Ηλίου μέγεθος τών ημερών 

καί νυκτών έν 'Αθήναις.— Αί βασιλικαί, έθνικαί καί θρησκευτικαί έορ

ταί.—'Αναχωρήσεις καί αφίξεις τών τε ταχυδρομείων καί ατμοκίνητων, 

καί αί τιμαί τών ναύλων.— Πίναξ τών νομισμάτων.—Έμπορικαί πανη

γύρεις έν Ελλάδι .—Έποχαί καί Πασχάλιον.— Γενική "Εποψις τών 

συμβησομένων.— Αί ατυχείς ήμέραι καί αί εκλείψεις της τε σελήνης 

καί του ηλίου.— Το μηνολόγιον μέ τάς διαφόρους φάσεις της σελήνης. 

— Νόμος περί Ε θ ν ο φ υ λ α κ ή ς έν Ελλάδι.—Ώροσκόπιον δια τους 

ασθενείς.— Τραγώδιον.— Είκονογραφίαι. Τα δώδεκα ζώδια, οι έν Ναυ-

λίω καί Κύθνω έπαναστάται. ("Ετος Ε'. "Εκδοσις Α'.) Τιμάται Δραχ. 

1. Έ ν 'Αθήναις τυπογραφεΐον Δ.Α. Μαυρομμάτη. 1862. 

8ο, σ. 64.— Βιβλιοθήκη Μ. Χαριτάτου. Στο οπισθόφυλλο δημοσ'εύεται ή 
έξης «Είδοποίησις»: 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. Πολλοί κατ έτος εκδίδουσι ύηο το όνομα Κα

ζαμία διάφορα ημερολόγια' τίνες μάλιστα έσπευσαν εφέτος να τν-

πώσωσι τοιαύτα χωρίς να προσμενωσι την εκδοσιν τών ενρωπαϊκαη, 

ώστε δεν είναι είμή απλή μετατνποίσις ή συρραφή τών τον παρελθόντος 

έτους. 'Επιθυμούντες δμ(ος ημείς να δίδιομεν εις το κοινον κατ* έτος 
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Κ α ζ α μ ί αν ώφέλιμον είς πάντα ανθρωπον εφροντίσαμεν να κατα-

στήσωμεν αυτόν ποικίλον, ώς εκ της εκλογής της ύλης, προσθέσαντες είς 

το τέλος αύτοϋ και τον νεωστι εκδοθέντα περί 'Εθνοφυλακής Νόμον. 

* Α1669.— Του διασήμου αστρονόμου Καζαμία Ήμερολόγιον 

προγνωστικον Μετ' εικονογραφιών δια το έτος 1863. Περίληψις των 

εμπεριεχομένων. Άνατολαί καί δύσεις του 'Ηλίου μέγεθος των ημερών 

και νυκτών εν 'Αθήναις.— Αί έθνικαί και θρσηκευτικαί έορταί.—'Ανα

χωρήσεις και αφίξεις τών τε ταχυδρομείων και ατμοκίνητων, καί αί 

τιμαί τών ναύλων.— Πίναξ τών νομισμάτων.—Έμπορικαί πανηγύρεις 

εν Ελλάδι .—Έποχαί καί Πασχάλιον.— Γενική έ'ποψις τών συμβησο-

μένων.— ΑΊ ατυχείς ήμέραι καί αί εκλείψεις της τε σελήνης καί του 

ηλίου.—Το μηνολόγιον με τας διαφόρους φάσεις της σελήνης.—Ημερο-

σκόπιον δια τους ασθενείς.—"Τμνος άδόμενος κατά την έ'ξωσιν τοΰ 

"Οθωνος.— Βιογραφία τοΰ 'Αλφρέδου.— Είκονογραφίαι. Τα δώδεκα ζώ

δια, ό 'Αλφρέδος, οι εν Ναυπλίω καί Κύθνω έπαναστάται ό Γαριβάλδης. 

("Ετος Ε'. "Εκδοσις Ε', έπηυξημένη.) Τιμάται Δρχχμής. Έ ν 'Αθήναις 

Τυπογραφεϊον Δ.Α. Μαυρομμάτη. 1862. 

8ο, σ. 42 + 1 χ.άρ. + 1 λ.— Για την πρώτη έκδοση βλ. εδώ, άρ. Α1666. Οι 
τρεις ενδιάμεσες επανεκδόσεις (δεύτερη, τρίτη, τετάρτη) λανθάνουν.— Βιβλιοθήκη 
Βουλής. 

Δ' ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΚΙΝΗ-ΜΕΞΑ 

Δημοσιεύω έδώ περιγραφές άπο αυτοψία ημερολογίων πού στή 

Βιβλιογραφία Γκίνη - Μέξα καί σε προσθήκες της (Iliou, Un projet, 

δ . π . = «Ερανιστής», τ. ΙΓ" 1976, σ. 89 εξ.) ενσωματώθηκαν άπο έμ

μεσες ενδείξεις. 

* 360.— Μηνολόγιον πρόχειρον τοΰ χιλιοστοΰ όκτακοσιοστοΰ πέμ

πτου "Ετους. 1805. Μετά προσθήκης τών μηνών Ελλήνων, Εβραίων 

τε, καί Τούρκων, καί άλλων Διαφόρων αξιόλογων ειδήσεων. Ένετίησι. 

Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω εξ 'Ιωαννίνων. 

12ο, σ. 48.—Βιβλιοθήκη Κ.Θ. Δημαρά. 
Περιεχόμενα: σ. 2: Περίληψις σ. 3: Χρονολογία μερική —'Εποχαί σ. 4: 77α-

αχάλιον σ. 5: Εϊδησις (πότε άρχονται τα εμπορικά πανηγύρια είς Λεβάντε, και 
είς Λειψίαν.) σ. 7: Σεληνοδρόμιον σ. 8: Προγνωστικόν σ. 9 - 3 9 : Έορτολόγιον 
σ. 40: Μήνες τών παλαιών 'Ελλήνων σ. 42: 'Αριθμοί σ. 44: Πόθεν ελαβον την 
όνομασίαν τα ιβ'. Σημεία τον Ζωδιακού, 
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* Α1471.—Ήμερολόγιον και σεληνοδρόμιον τοϋ έτους 1843. Έ ν 

Βενετία Έ κ της Έλλην. Τυπογραφίας του Φοίνικος 

32ο, σ. 64 + 30 για το ιταλικό ημερολόγιο: Giornale e Lunario per l3 anno 

1843 Venezia Tommaso Filippi.—EBE Π 1141 —, Μαρκιανή Βιβλιοθήκη Βε

νετίας: Strenne 1368. 

Περιεχόμενα: σ. 3 - 9: Εϊδησις σ. 1 0 - 1 1 : Έποχαι σ. 12 - 13: Προγνωστι-

κόν σ. 14: Πασχάλιον σ. 45 - 54: 'Εορτολόγιο σ. 55 - 60 : "Επιστολή διπλοϋ νοή

ματος σ. 60-61 : Γνωμικά τίνα σ. 61 - 63 : Γρίφος σ. 63 - 64 : Έρωτικόν: Σύν

τροφος (Έκ των τον Χριστοπούλου) — Ανσις των Γρίφων. 

* 4371.—Ήμερολόγιον και σεληνοδρόμιον του έτους 1847 Έ ν 

Βενετία Έ κ της Έλλην. Τυπογραφίας του Φοίνικος 

32ο, σ. 64 + 30 για το ιταλικό ημερολόγιο: Giornale e Lunario per l' anno 

1847 Venezia Tommaso Filippi.—EBE Π 1141. 

Περιεχόμενα: Έκτος της συνήθους ημερολογιακής ύλης, στις σ. 47 - 64: 

Ποικίλα: Ό πτωχός των Παρισίων. 

* 10765.— Προφητικον ήμερολόγιον τοϋ διασήμου αστρονόμου Κα

ζαμία. Μετ' εικονογραφιών. Δια το έτος 1855. (Τιμάται λεπτ. 80.). Έ ν 

'Αθήναις. Έ κ της τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά. ('Οδός Έρμου, 

'Αριθ. 215). 1855. 

8ο, σ. 68.— Βιβλιοθήκη Βουλής. 

* Α1539.—Ήμερολόγιον και σεληνοδρόμιον του 1859 Έ ν Βενε

τία Έ κ τοϋ Έλλην. Τυπογραφείου τοϋ 'Αγίου Γεωργίου. 

32ο, σ. 47 + 1 λ. και 28 + 12 χ.άρ. για το ιταλικό ημερολόγιο: Giornale e 
Lunario per Γ anno 1859 Venezia Ant. Tom. Filippi.— EBE Π 1143. 

Περιεχόμενα: Έκτος άπο την συνήθη ημερολογιακή ΰλη καί: Νέο νομισμα

τικό σύστημα στην Αυστρία. 

* Α1550.— Τοϋ διασήμου αστρονόμου Καζαμία Ήμερολόγιον 

προγνωστικών τοϋ έτους 1861. Περιέχον γενικήν έποψιν τοϋ έτους 

1861. Τας διαφόρους φάσεις (τέταρτα) της Σελήνης με σημείωσιν των 

έν αύταΐς συμβησομένων. Τάς Βασιλικας Έθνικας καί Θρησκευτικάς 

Έορτάς. Τας αναχωρήσεις καί αφίξεις τών Ταχυδρομείων καί'Ατμοκί

νητων. Προγνωστικά διάφορα. Μικράς μυθιστορίας, διάφορα, κτλ. Ύπο 

Α.Κ.Γ. Έ ν 'Αθήναις, τύποις τοϋ Μέλλοντος της Πατρίδος. 'Οδός 'Αγίου 

Μάρκου αριθ. 188. 1860 

8ο, σ. 48. Ή περιγραφή τοϋ Iliou, Un projet, δ.π., άρ. 303 [= Αϊ550], στη
ρίζεται μόνο στο εξώφυλλο αύτοϋ τοϋ Καζαμία, οπού αντί «'Τπο Α. Κ. Γ.» έχει: 
«έτος Α' Εκδίδεται υπό Νικολάου Β. Νάκη».— Βιβλιοθήκη Μ. Χαριτάτου. 
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Ε' ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 

'Από διάφορες πηγές και κυρίως άπο πληροφορίες πού παρέχουν 

γνωστές εκδόσεις ημερολογίων, μπορούμε να επισημάνουμε αρκετές εκ

δόσεις ημερολογίων των οποίων δεν έχει εντοπισθεί, ακόμη, αντίτυπο. 

Δημοσιεύω, εδώ, τον σχετικό πίνακα και για να ολοκληρώσω την ει

κόνα σχετικά μέ τις εκδόσεις ημερολογίων στα χρόνια 1800-1863 

και μέ την ελπίδα ότι θα ευκολυνθεί ή ανεύρεση αντιτύπων τους. Γνω

ρίζουμε, λοιπόν, οτι λανθάνουν οι ακόλουθες, τουλάχιστον, εκδόσεις 

ημερολογίων: 

1. 1800 ΙΙατριαρχικοΰ τυπογραφείου. Κωνσταντινούπολη1 0 0. 

2. 1800 η 1801 Θεοδοσίου. Βενετία1 5 1. 

3. 1824 Γλυκή. Βενετία1 5 2. 

4. 1826 Γλυκή. Βενετία1 5 3. 

5. 1828 Almanacco Ναννούτσι. Κέρκυρα1 5 4. 

6. 1829 Almanacco Ναννούτσι. Κέρκυρα1 5 5. 

7. 1830 Almanacco Ναννούτσι. Κέρκυρα1 5 6. 

8. 1831 Γλυκή. Βενετία1 5 7. 

9. 1833 Άνδρεόλα. Βενετία1 5 8. 

' 10. 1834 Άνδρεόλα. Βενετία1 5 9. 

11α, 1845 Γλυκή. Βενετία159«. 

11. 1838 Μηνολόγιον, τυπ. Ήλιάδου - Χρηστίδων. Βουκουρέστι1 0 0. 

150. Βλ. Φ. Ήλιου, Προσθήκες, 

ο.π., σ. 213. 

151. αντ., σ. 327, άρ. 281. 

152. Βλ. Φ. Ήλιου, Νέες σημειώ

σεις για τα τραβήγματα, ο.π., πίν. 1, 

άρ. 14. 

153. αντ., πίν. 1, άρ. 27. 

154. Πβ. "Απαντα 'Ανδρέα Λασκα-

ράτον, έ'κδ. Λ.Γ. ΙΙαπαγεωργίου, τ. Γ', 

Ά θ . 1959, σ. κε'. 

155. αντ. 

156. αντ. 

157. 'Από ένδειξη στον πρόλογο του 

Μηνολογίου του 1832 τοΰ Γλυκη (πβ. 

Ph. Iliou, Un projet, ο.π., σ. 52). 

158. Βλ. Φ. Ήλιου, Νέες σημειώ

σεις, ο.π., πίν. Ι, άρ. 94. 

159. αιτ . ,άρ. 126. 

159«·Βλ. Φ. Ήλιου, Νέες σημειώ

σεις, ο.π., πίν. Ι, άρ. 274. 

160. 'Αντίτυπο τοΰ ημερολογίου δεν 

έχει βρεθεί. Σίγουρο δμως είναι δτι 

τυπώθηκε, διότι στο βιβλίο: Χα-

ρίτωνος Άφροοιαιέιος των περί Χαι-

ρέαν και Καλλιρόην ερωτικών διηγη

μάτων λόγοι οκτώ. . . Έ κ τοΰ Ελλη

νικού Τυπογραφείου Ήλιάδου και 

Χρηστίδων, Βουκουρέστι 1838, στις 

δύο τελευταίες σελίδες, υπάρχει: ((Κα

τάλογος των έκ του 'Ελληνικού Τυπο

γραφείου ετοίμων βιβλίων των αύτα-

δέλφων Μιχαήλ και Συμεών Χρηστί-

δοον», δπου αναφέρεται και τό: Μηνο

λόγιον Παντοτεινόν. 
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12. 1856 Γκαρμπολα. α εκδ. 'Αθήναι1 6 1. 

13. 1857 The Oriental Year Book. Σμύρνη 1 6 2 . 

14. 1857 Χρυσαλλίς. Βενετία1 6 3. 

15. 1859 Μαυρομμάτη. α' έκδοση. 'Αθήναι1 6 4. 

16. 1859 Μαυρομμάτη. β' έκδοση. 'Αθήναι1 6 5. 

17. 1860 Μαυρομμάτη. α' έκδοση. 'Αθήναι1 6 6. 

18. 1861 ΓκαρμπολΧ. α' έκδοση. 'Αθήναι 1 6 7. 

19. 1863 Μαυρομμάτη. β' έκδοση. 'Αθήναι 1 6 8. 

20. 1863 Μαυρομμάτη. γ ' έκδοση. 'Αθήναι 1 6 9. 

21. 1863 Μαυρομμάτη. δ' έκδοση. 'Αθήναι 1 7 0. 

Μάνος Χαριτάτος 

161. Βλ. πιο πάνω, σ. 126, άρ. ΑΙ 652. 
162. Γνωρίζουμε τή δεύτερη έκδοση. 

163. Την έκδοση του ημερολογίου 

αύτοϋ γνωρίζουμε άπα υποσημείωση 

στην σ. 151 του ιδίου ημερολογίου τοϋ 

έτους 1860. 

164. Την έκδοση τοϋ ημερολογίου 

γνωρίζουμε άπα την Είδηση του ημε

ρολογίου της Χρυσαλλίδος του 1858, 

οπού γίνεται μνεία για «τας χαλκο

γραφίας τοϋ παρελθόντος έτους». 

165. Γνοίρίζουμε την τρίτη έκδοση,, 

τον ΐδιο χρόνο. 

166. Βλ. την προηγούμενη σημείω

ση. 

167. Γνωρίζουμε τή δεύτερη έκδοση, 

τον ΐδιο χρόνο. 

168. Γνωρίζουμε τή δεύτερη έκδο

ση, τον Ϊδιο χρόνο. 

169-170. Γνωρίζουμε την πρώτη 

καί την πέμπτη έκδοση τοϋ ϊδιου χρό

νου. Βλ. εδώ άρ. Α1666 καί Α1667. 
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