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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΚΑΡΠΟΛΑ
ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ή ανάπτυξη του εμπορίου, μικρού καί μεγάλου, στίς χώρες των Άψβούρ- 
γων άπό τις άρχές του δεκάτου όγδοου αίωνος, σέ συνδυασμό μέ τις ειρη
νικές σχέσεις άπό τό έτος 1739 καί υστέρα μεταξύ τής 'Υψηλής Πύλης καί 
τής αυλής τής Βιέννης, προσελκύουν στήν επικράτεια τής δεύτερης κατά 
τήν τελευταία αυτή περίοδο τής τουρκοκρατίας μεγάλο άριθμό κατοίκων 
των βορείων έλληνικών επαρχιών. Οί εκπατριζόμενοιΈλληνες1, κυρίως βλά- 
χοι, έγκαθίστανται μονίμως στις νέες έστίες τους καί άσχολούμενοι σχεδόν 
άποκλειστικά μέ τό εμπόριο εύημεροΰν, άποκτώντας έντονη άστική συνεί
δηση. Τήν οικονομική τους πρόοδο άκολουθεϊ ή πνευματική άνθιση. Πνευ
ματική άνθιση σημαίνει περισσότερα βιβλία. Γιά τό λόγο αυτό, σημαν
τική είναι ή συμβολή των Μακεδόνων καί των Θεσσαλών στήν έξέλιξη 
τής έλληνικής τυπογραφίας στά χρόνια πού προηγήθηκαν καί άκολούθη- 
σαν τήν Επανάσταση τοϋ 1821. Γιά νά τήν εκτιμήσουμε άρκεΐ νά θυμη
θούμε τά όνόματα των Σιατιστέων άδελφών Μαρκιδών Πουλίου, ιδρυτών 
τής «Έφημερίδος» τής Βιέννης, ή του λησμονημένου σήμερα Γεωργίου 
Διαμαντίδου άπό τήν Θεσσαλονίκη, ιδιοκτήτη άπό τό 1836 τοϋ άρχαίου 
εκδοτικού οίκου Δημ. Θεοδοσίου τής αύστριακής πιά Βενετίας, τόν όποιο 
διαδέχεται ή δραστηριότατη τυπογραφία τού «Φοίνικος», γνωστότατου 
γιά τις θρησκευτικές εκδόσεις του.

Μέ τήν ίδρυση τού έλληνικοΰ κράτους, οί βορειοελλαδίτες αυτοί έ- 
ποικοι τής Βιέννης καί τής Βενετίας σιγά σιγά προσανατολίζονται προς

1. Εικόνα των σχέσεων τών Μακεδόνων μέ τις χώρες τής Αύστρίας δίνουν ό Σπ. 
Λάμπρος, Σελίδες έκ τής 'Ιστορίας τού έν Ουγγαρία καί Αύστρία Μακεδονικού Ελ
ληνισμού, «Νέος Έλληνομνήμων» 8(1911) 257-300, ό Π. Κοντογιάννης, Μα- 
κεδόνες Έμποροι κατά τούς Τουρκικούς Χρόνους, Άθήναι, s.d., ό Θεόδωρος Ν ά- 
τ σ ι y α ς, Οί Μακεδόνες Πραγματευτάδες είς τάς χώρας τής Αύστρίας καί Ούγγαρίας. 
Θεσσαλονίκη 1939, ό Γ. Λυριτζής, Αί Μακεδονικαί Κοινότητες τής Αύστροουγ- 
γαρίας έπί Τουρκοκρατίας, s.l. 1952. Βλ. έπίσης Άναστ. Παλατίδου, 'Υπόμνη
μα Ιστορικόν περί τής άρχής καί προόδου καί τής σημερινής άκμής τοϋ έν Βιέννη Ελλη
νικού Συνοικισμού, Βιέννη 1845, καί Παναγιώτου Λιούφη, 'Ιστορία τής Κοζά
νης, Άθήναι 1924. Ειδικά γιά τίς σχέσεις τής περιοχής τού Όλυμπου μέ τή Βιέννη κατά 
τήν περίοδο 1770-1820 βλ. Γ. Κορδάτου, Τά Άμπελάκια καί ό μύθος γιά τόν Συνε
ταιρισμό τους, ’Αθήνα 1955.
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τήν ’Αθήνα. Βέβαια, όσοι έχουν οικονομικά συμφέροντα στο εξωτερικό 
παραμένουν στις νέες πατρίδες τους καί πολλοί, μέ τα πλούσια εμβάσματα 
πού στέλνουν, γίνονται έθνικοί ευεργέτες. Οι λόγιοι όμως, αδέσμευτοι άπό 
τέτοιου είδους υποχρεώσεις, κατεβαίνουν στο έλεύθερο βασίλειο καί εί
ναι αυτοί πού, παρά τήν κατά κανόνα συντηρητική νοοτροπία τους, απο
τελούν τους φορείς τοΰ άναμορφωτικοΰ πνεύματος πού προσπαθεί να κά
νει τήν Ελλάδα συγχρονισμένο κράτος. Άπό τούς μορφωμένους αυτούς 
ένα έλάχιστο μόνο μέρος επιστρέφει στήν αρχική κοιτίδα τους, τις υπό
δουλες ακόμα στούς Τούρκους Μακεδονία ή Θεσσαλία.

Μέσα σε ένα τέτοιο τρίπτυχο, Βιέννη-’Αθήνα-Θεσσαλονίκη, τοποθε
τείται ανάμεσα στα χρόνια τής Ελληνικής Έπαναστάσεως καί τού Μακεδο
νικού Άγώνος ή δράση μιας οίκογενείας λογίων, έκδοτων, τυπογράφων καί 
στά υστερινά χρόνια δημοσιογράφων, πού μέχρι τώρα δέν τής δόθηκε ή 
πρέπουσα σημασία άπό τούς ερευνητές τής ιστορίας των νεοελληνικών 
πραγμάτων. Πρόκειται για τούς έξ Όλυμπου Γκαρπολάδες, ή ιστορία των 
όποίων, χωρίς κατά κανόνα ιδιαίτερη λαμπρότητα, είναι χαρακτηριστική 
τών τυχών καί τής έξελίξεως τών μορφωμένων Ελλήνων τής εποχής. Ξε
χωριστή θέση κατέχει ή οικογένεια στήν ιστορία τής Θεσσαλονίκης, ό
που μέλη της υπήρξαν οί ιδρυτές του πρώτου έλληνικοΰ τυπογραφείου της 
καί άργότερα τής πρώτης έλληνικής εφημερίδας τής πόλης.

2. Πρώτος άπό τήν οικογένεια, τό όνομα τού όποίου παρουσιάζεται σε 
έλληνικό έντυπο, ό Κωνσταντίνος Γκαρπολάς γεννήθηκε στις άρχές τής 
τελευταίας δεκαετίας του δεκάτου ογδόου αίώνος στό χωριό Κρανιά τού 
Όλύμπου1. Τού Όλύμπου αυτού γνωρίζει καλά τήν άρχαία δόξα καί κο
λακεύεται νά μνημονεύει δίπλα στό όνομά του τήν καταγωγή του. Κάνει 
τις έγκύκλιες σπουδές του πιθανότατα κοντά στήν πατρίδα του, στή γει
τονική Ραψάνη ή στά Άμπελάκια2, πού έχουν καλά σχολεία καί πυκνές 
σχέσεις μέ τή Βιέννη. Νωρίς πάντως, εγκαθίσταται στήν αυστριακή πρω
τεύουσα. ’Εδώ, σ’ ένα περιβάλλον πού άντανακλα τις τελευταίες λάμψεις 
τοΰ έλληνικοΰ διαφωτισμού, αποκτά άνώτερη κλασική μόρφωση καί συν

1. Ή Κρανιά τοϋ Όλύμπου, μικρό όρεινό βλαχόφωνο χωριό πού σήμερα έγκαταλεί- 
πεται άπό τούς κατοίκους του, στά τέλη τού δεκάτου όγδοου αίώνος γνώρισε μεγάλη άκ- 
μή χάρη στή παραγωγή καί τό έμπόριο έρυθρών νημάτων, τά όποια όπως καί ή γειτονική 
Ραψάνη καί τά Άμπελάκια διοχετεύει κυρίως προς τή Βιέννη. Βλ. Γ. Λεονάρδου, 
Νεωτάτη τής Θεσσαλίας Χωρογραφία, Πέστη 1836, σ. 99.

2. Γιά τό Σχολείο τών Άμπελακίων, διδάσκαλοι τού όποίου είναι ό Γρηγόριος Κων- 
σταντάς μέχρι τό 1803 καί ό Κωνσταντίνος Κούμας τό 1804 βλ. K. Κ ο ύ μ α, 'Ιστορίαι 
τών Ανθρωπίνων Πράξεων, τ. 12, Βιέννη 1832, σ. 585, καί Κ. Σ ά θ α, Νεοελληνική Φι
λολογία, Άθήναι 1868, σ. 695.
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δέεται μέ τον "Ανθιμο Γαζή1 καί τον Στέφανο Κομμητα2, εκδόσεις βιβλίων 
των όποιων θά έπιμεληθεΐ στα κατοπινά χρόνια. Ή επίδραση πού άσκοϋν 
έπάνω του οί δύο αυτοί λόγιοι μένει έντονη ως τά τελευταία γραπτά του. 
Τό γλωσσικό όργανο πού χρησιμοποιεί είναι αύστηρό, αν καί χωρίς υ
περβολές. Τιμά όμως καί τόν παλιό δάσκαλο του "Ανθιμου Γαζή, ’Αδαμάν
τιο Κοραή, έργο τού όποίου πρόκειται νά έπανεκδώσει αργότερα3.

Ό Κωνσταντίνος Γκαρπολάς, παρά την κλασική παιδεία του καί τήν 
συνεχή ενασχόλησή του μέ τούς άρχαίους συγγραφείς, είναι έν τούτοις πε
ρισσότερο οπαδός του κερδώου Ερμή παρά άνθρωπος τού σπουδαστηρίου. 
Γιά ένα διάστημα κάνει τό βιβλιοπώλη στό Βουκουρέστι4 καί στά χρόνια 
του Καποδίστρια καί τής Άντιβασιλείας διατηρεί στή Βιέννη βιβλιοπω
λείο, μέσω του όποίου χρηματοδοτεί έκδοτικές έργασίες έπιχειρήσεις άπό 
τίς όποιες σχηματίζει κάποια περιουσία. "Ετσι, μέ τήν ένηλικίωση του "Ο- 
θωνα, είναι έτοιμος γιά τό άλμα προς τήν Ελλάδα. ’Αγγελία τοϋ ’Ιανουά
ριου τού έτους 1837 άνακοινώνει τήν πρόθεσή του νά κατέβει στή νέα πρω
τεύουσα καί νά ιδρύσει τυπογραφείο στήν ’Αθήνα καί βιβλιοπωλεία στις 
πέντε κυρτότερες πόλεις του κράτους5.

Άπό τό πρόγραμμα τούτο πραγματοποιείται μόνον ένα μέρος. Στά 1838 
τυπώνεται στήν ’Αθήνα τό πρώτο βιβλίο έκ τής τυπογραφίας Κ. Γκαρπολά 
καί Σίας καί λίγους μήνες άργότερα έκδίδεται ό πρώτος κατάλογος τών βι

1. Γνωστές είναι οι σχέσεις τοϋ "Ανθιμου Γαζή μέ τήν περιοχή τοϋ Όλύμπου. Γιά 
τήν έπίσκεψή του στά Άμπελάκια τό έτος 1803 βλ. Κ. Κ ο ύ μ α, 6.ά., σ. 585 καί Γ.Κορ- 
δ ά τ ο υ, ε.ά., σ. 121. Δέν άποκλείεται τότε νά πρωτογνωρίστηκε μαζί του καί ό νεαρός 
Κωνσταντίνος Γκαρπολάς, ό όποιος τόν άκολοθεΐ άργότερα στή Βιέννη, όπου φθάνει 
στά 1804 καί ό Κ. Κούμας.

2. Τοϋ Στεφάνου Κομμητα βιογραφία, όπου έκτίθενται καί οί γνωστές συντηρητικές 
θέσεις του γιά τό γλωσσικό ζήτημα, γραμμένη άπό τόν Δ. Π α σ χ ά λ η, βλ. στό όμώ- 
νυμο λήμμα τής «Μεγάλης Ελληνικής ’Εγκυκλοπαίδειας» τ. ΙΔ', σ. 760.

3. Γκίνη-Μέξα, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, άριθμ. 3552: Σχόλια είς 
τόν Ίσοκράτην έκ τής έκδόσεως τοϋ Α. Κοραή, νϋν τό πρώτον έκδοθέντα... ύπό Κ. Γκαρ
πολά, έν Άθήναις, 1841, έκ τής τυπογραφίας Κ. Γκαρπολά.

4. Ή πληροφορία οφείλεται σέ προφορική μαρτυρία πού σώζεται στήν οικογένεια, 
τήν όποια μετέδωσε στό συγγραφέα ό έγκατεστημένος στήν ’Αθήνα κ, Σοφοκλής Λημ. 
Γκαρπολάς.

5. Ή άγγελία, στήν όποια γίνεται μνεία καί τής «παιδιώθεν» άσκήσεως τοϋ έπαγγέλ- 
ματος τοϋ βιβλιοπώλου άπό τόν Κωνστ. Γκαρπολά, βρίσκεται στήν άρχή τοϋ τρίτου τό
μου τοϋ λεξικοϋ τοϋ Α. Γαζή· βλ. Λεξικόν τής Ελληνικής Γλώσσης, Τρίτομον, ’Ανθί
μου Γαζή, Δευτέρα Έκδοσις. Έπιμελείςι Κωνσταντίνου Γκαρπολά τοϋ ’Ολυμπίου καί 
Χριστοδούλου Ματακίδου τοϋ Σαμίου, Γ', Βιέννη. Έκ τής Τυπογραφίας ’Αντωνίου Μπέν- 
κο (πρώην Χάϋκουλ) 1837.
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βλίων πού διατίθενται προς πώληση στο νέο βιβλιοπωλείο1. ’Από τά πρώ
τα έντυπα αυτά πληροφορούμεθα ότι ή επιχείρηση, εγκατεστημένη στήν 
όδό Καμουναρέα άριθ. 36, λειτουργεί ώς βιβλιοπωλείο, τυπογραφείο, χυ
τήριο καί βιβλιοδετείο. Πενήντα τόμοι περίπου, άριθμός σημαντικότατος 
γιά τα άθηναϊκά μέτρα τής έποχής, έκδίδονται στό τυπογραφείο μεταξύ 
των ετών 1838 καί 1842, συνήθως υπό τήν έπωνυμία «Κ. Γκαρπολας», καί 
σπανιότερα με τήν ένδειξη «Κ. Γκαρπολας καί Σία».

Τήν έποχή αύτή ή ’Αθήνα, μικρή πολιτεία τών είκοσι χιλιάδων κα
τοίκων, μόλις πού άρχίζει νά γίνεται πραγματική πρωτεύουσα τού έλλη- 
νισμού. ’Εδώ έχει στραμμένα τά μάτια του καί ό Κωνσταντίνος Γκαρπολας. 
’Αλλά αν οί Φαναριώτες έχουν φθάσει άπό καιρό σέ ψηλά έπίπεδα καλ- 
λιέργιας καί στήν Κωνσταντινούπολη ή βασική στοιχειώδης μόρφωση 
είναι κτήμα λίγο πολύ μιας ήδη διαμορφωμένης άστικής τάξης, στήν ’Α
θήνα δεν ύπάρχουν παρά ελάχιστοι εγγράμματοι. Είναι μιά εύτυχισμένη 
στιγμή γιά τόν Κωνσταντίνο Γκαρπολά, δάσκαλο αλλά καί έξυπνο έμπο
ρο, ό όποιος παρατηρώντας τή μεγάλη εκπαιδευτική προσπάθεια πού 
άναπτύσσεται τώρα, αντιλαμβάνεται ορθά ότι μοναδικός τομέας στον όποιο 
μπορεί νά έργασθεϊ μέ επιτυχία ένας εκδοτικός οίκος τής έποχής του άπο- 
μένει τό σχολικό εγχειρίδιο, καί κυρίως τό φιλολογικό.

Λεξικά, ίστορίες καί κυρίως εκδόσεις άρχαίων συγγραφέων άποτελούν 
τήν αποκλειστική σχεδόν παραγωγή τού τυπογραφείου. Στά 1839-1840 έ- 
πανεκδίδεται —σέ αριθμό άντιτύπων πού πιθανότατα ξεπερνάει κάθε έλ- 
ληνικό προηγούμενο— ή γνωστή σειρά κλασικών τού Στεφάνου Κομμη- 
τά. Τά ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα τής σειράς αύτής πού έρ
χεται νά καλύψει ζωηρότατη ζήτηση παρόμοιων έκδόσεων στον ευρύτερο 
έλληνικό χώρο, παρασύρουν τόν Κωνσταντίνο Γκαρπολά νά τυπώσει σέ 
μεγάλες προφανώς πάλι ποσότητες, κατά τά έτη 1841-1842, ένδεκα τόμους, 
μέ φιλολογική έπιμέλεια τού ίδιου, νέας σειράς άρχαίων συγγραφέων μέ 
έργα 'Ομήρου, Θουκυδίδη, ’Ισοκράτη, Πινδάρου καί Εύρυπίδη2. Τά βιβλία 
αύτά δέν πουλιούνται καθόλου καί ή έπιχείρηση άποδεικνύεται καταστρε
πτική. Ό Κωνσταντίνος Γκαρπολας πτωχεύει καί ο,τι βρίσκεται στά χέ
ρια του, ακόμη καί οί παρακαταθήκες ξένων βιβλίων προς πώληση στό 
βιβλιοπωλείο του, κατάσχεται3.

Άπό τό χρόνο αυτό δέν πρόκειται νά έργασθεϊ πιά άλλο, είτε ώς φι

1. Γκίνη-Μέξα, έ.ά., άριθ. 2985. Γενικά γιά τόν τρόπο έργασίας τών τυπογρα
φικών έπιχειρήσεων τής έποχής βλέπε Σ. Παπαγεωργίου, Ή τυπογραφία στήν 
’Αθήνα στα πρώτα ’Οθωνικά χρόνια, «Έρανιστής» 1976, σ. 53 κ.έ.

2. Γκίνη-Μέξα, ε.ά., άριθ. 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3714 καί 3715.
3. ’Αλεξάνδρου -Ρ. Ραγκαβή, ’Απομνημονεύματα, τ. Β', σ. 108.
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λολογικός εκδότης, είτε ώς τυπογράφος. Ζεΐ μερικά χρόνια ακόμα κοντά 
στό γιό του ’Αλέξανδρο, πού συνεχίζει τό έργο του, καί πεθαίνει τό 1848 ή 
λίγο αργότερα1.

Ό πρώτος Γκαρπολάς, κρινόμενος ώς φιλόλογος, δέν μπορεί νά θεω
ρηθεί παρά ώς ένας μέτριος εκπρόσωπος τής εποχής καί του κλίματος έ- 
κείνου πού άκολουθεΐ τήν οριστική κάμψη του έλληνικοϋ διαφωτισμού 
στά τελευταία προεπαναστατικά χρόνια καί πού χαρακτηρίζεται άπό τήν 
αποκρυστάλλωση στον έλλαδικό επιστημονικό χώρο ένός στείρου γραμ
ματικού καί ρητορικού πνεύματος. Ή θέση του όμως στήν ιστορία τής τυ
πογραφίας τής νέας ελληνικής πολιτείας είναι εντελώς ξεχωριστή. Άπό 
τούς πρώτους, ταυτόχρονα σχεδόν με τόν Κορόμηλα, τόν Άντωνιάδη καί 
τόν Άγγελίδη, έρχεται στήν ’Αθήνα λίγο καιρό άφ’ ότου έγινε πρωτεύου
σα τού βασιλείου καί μεταφέροντας τήν περιουσία καί τήν πείρα του ι
δρύει σοβαρό έκδοτικό οίκο, πού έργάζεται μέ έπιτυχία καί γίνεται σχο
λείο άπό τό όποιο θά βγοΰν καί άλλοι τυπογράφοι καί εκδότες τής ’Αθή
νας.

Τό έργο του συνεχίζουν τέσσερα άπό τά παιδιά του: ό πρεσβύτερος ’Α
λέξανδρος, ό Μιλτιάδης, ή Ελένη καί μικρότερος, ό Σοφοκλής. Άπό αύ- 
τούς ό πρώτος καί ή τρίτη παραμένουν μέχρι τό θάνατό τους στήν ’Αθή
να, ενώ οί άλλοι δύο, κυρίως ό τελευταίος, συνδέονται ιδιαίτερα μέ τή Θεσ
σαλονίκη.

3. Ό ’Αλέξανδρος Κωνσταντίνου Γκαρπολάς γεννήθηκε περί τό 1817 
στό Βουκουρέστι. Κάνει καλές κλασικές σπουδές κοντά στον πατέρα του 
καί τό Στέφανο Κομμητά. Παράλληλα μέ τά έλληνικά διδάσκεται καλά 
καί τή γαλλική καί τή γερμανική γλώσσα. Νωρίς, εγκατεστημένος στή Βι
έννη, εκδηλώνει φιλολογικά ενδιαφέροντα καί συνεργάζεται στήν έκδο
ση τού Αεξικοΰ τού "Ανθιμου Γαζή τών ετών 1835-372. Τό 1837 άκολουθεΐ 
τήν οικογένεια στήν ’Αθήνα καί τόν επόμενο χρόνο επιμελείται τήν τρί
τη έκδοση τής Ιστορίας τής Ελλάδος τού Γκόλντσμιθ3. 'Ως επιμελητή

1. Κατά τό μητρώον άρρένων τοϋ Δήμου ’Αθηναίων, ό Κωνσταντίνος Γκαρπολάς α
πέκτησε στα 1846 τό τελευταίο παιδί του Γεώργιο. Πιστεύω ότι ή ήμερομηνία δηλώθηκε 
έκ τών υστέρων άνακριβής· μάλλον πρέπει ή γέννηση τοϋ Γεωργίου νά τοποθετηθεί γύρω 
στά 1840. Τελευταία μνεία τοϋ Κωνσταντίνου Γκαρπολά έχομε στά 1847· βλ. 'Ιερά Μαθή
ματα διά τά παιδία, ήγουν 'Ιερά 'Ιστορία καί Εισαγωγή εις τάς Γραφάς, έκ τοϋ Γερμανι- 
κοϋ, ύπό Γ. Γενναδίου. Δαπάνη Κ. Γκαρπολά, Έκδοσις Πρώτη, Έν Άθήναις 
1847, έκ τής τυπογραφίας A. Κ. Γκαρπολά.

2. Ίωάννου Καλλιτσουνάκι, Νεοελληνική Λεξικογραφία, στόν τόμο 
«Ελλάς» τής «Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας», σ. 1012.

3. Γ ό λ σ μ ι θ, ‘Ιστορία τής Ελλάδος μεταφρασθεϊσα ύπό Δημ. Άλεξανδρίδου, 
νεωτέρα Γ' Έκδοσις, Επιμελείς A. Κ. Γκαρπολά, Άθήναι 1838.



διαφόρων, σχολικών κυρίως, εγχειριδίων, όχι μόνο φιλολογικών άλλά κά
ποτε καί σχετικών μέ τις θετικές επιστήμες, τόν συναντούμε καί στα κατο
πινά χρόνια 1839-1844 καί τουλάχιστον μέχρι τό 1863.

Ό ’Αλέξανδρος Γκαρπολας θά έχει τό άχαρο έργο νά διορθώνει —ό
χι χωρίς επιτυχία, άλλ’ όπωσδήποτε χωρίς τήν ικανοποίηση ότι του άνα- 
γνωρίσθηκε άπό τούς άδελφούς του— τά λάθη των συγγενών του. Δύο χρό
νια μετά τήν πτώχευση του πατέρα του έπαναδραστηριοποιεΐ τό οικογενει
ακό τυπογραφείο, βοηθούμενος άπό τό μικρότερο άδελφό του Μιλτιάδη. 
Μέ τή δική του έπωνυμία τυπώνονται κατά τά έτη 1844-1849 στήν ’Αθήνα 
περί τά σαράντα βιβλία ποικίλης φύσεως, λογοτεχνικά, έπιστημονικά, 
θρησκευτικά, ιστορικά καί σχολικά, μερικά άπό τά όποια άκόμη καί σήμε
ρα είναι εξαιρετικά ένδιαφέροντα1.

Άγνωστο σέ τί είδους συμφωνία ήρθε στά 1850 μέ τόν άδελφό του Μιλ
τιάδη, όταν αύτός ξεκινούσε τήν καταστρεπτική γιά τά οικονομικά τής 
οικογένειας έκστρατεία του γιά τή Θεσσαλονίκη. Πάντως, στά έπόμενα 
πέντε χρόνια (1850-1854) καί ενώ ό Μιλτιάδης, ύστερα άπό τό φιάσκο τής 
Θεσσαλονίκης, φαίνεται νά διευθύνει μέ μετριότατα αποτελέσματα τό οι
κογενειακό τυπογραφείο2, ό ’Αλέξανδρος βρίσκεται στό περιθώριο. Ξανα- 
ρίχνεται στή δουλειά στά 1855 καί έκτοπίζοντας τόν Μιλτιάδη πού άντι-
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1. Π.χ. τά’Απομνημονεύματα περί τής Φιλικής Εταιρίας τού ’Εμμανουήλ Ξάν
θου, στά 1845, καί τό περί τής Δημοκρατίας κατά τήν ’Αμερικήν τού ’Αλέξη Τοκε- 
β ί λ, κατά μετάφραση Κ. Ήρακλείδου, στά 1849.

2. Ή άλλόκοτη συνήθεια νά φέρουν τά βιβλία τών Γκαρπολάδων συνεχώς έναλλασ- 
σόμενες έπωνυμίες τυπογραφείου, πού έγκαινιάζεται άπό τόν ίδιο τόν Κωνσταντίνο Γκαρ- 
πολά, πιστοποιεί άναμφίβολα τις κακές μεταξύ τους σχέσεις, όχι όμως άναγκαστικά δτι 
λειτουργούσαν παράλληλα δύο τυπογραφεία άνήκοντα σέ περισσότερα τού ένός μέλη 
τής οικογένειας. Τό τελευταίο φαίνεται νά ίσχύει μόνο γιά τήν περίοδο 1855-1856, όπό- 
τε ή σύγκρουση άνάμεσα στον ’Αλέξανδρο καί τόν Μιλτιάδη εφθασε στό άποκορύφω- 
μά της. Δέν άποκλείεται ύστερα άπό τό 1852 νά μπήκε στό τυπογραφείο τού ’Αλεξ. Γκαρ
πολά συνεταίρος καί ό Κωνσταντίνος Βαρβάτης, ό όποιος όμως άποφεύγει νά τοποθετεί 
τ’ όνομά του στή φίρμα τού τυπογραφείου. Έτσι, οί δύο πρώτοι τόμοι τών διηγημάτων 
τού ’Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή πού κυκλοφορούν στά 1855 καί στά 1857 άναγράφουν 
ότι προέρχονται έκ τής τυπογραφίας τού ’Αλεξάνδρου Γκαρπολά. Ό ίδιος όμως ό ’Αλέ
ξανδρος Ρ. Ραγκαβή ς, ε.ά., τ. β', ’Αθήναι 1895, σ. 169, γράφει ότι «τά διηγήματα 
ταύτα, λαβών παρ’ έμοΰ τήν άδειαν, συνέλεξεν καί μετά ταΰτα έξέδωσεν είς τρεις τόμους 
ό τότε τυπογραφεϊον έν ’Αθήναις κεκτημένος... Κωνστ. Βαρβάτης». Ένδειξη τής οίκο- 
νομικής καχεξίας τής οίκογένειας κατά τήν περίοδο αύτή άποτελεΐ καί ή διαπίστωση ότι 
στό Ύποθηκοφυλακεϊον ’Αθηνών άπό τή σύστασή του στά 1856 καί μέχρι τό 1878 δέν φέ
ρεται καμία πράξη μεταγεγραμμένη στό όνομα οίουδήποτε Γκαρπολά. Καί άπό τίς με
ταγενέστερες έγγραφές φαίνεται ότι &ν ό Κωνστ. Γκαρπολας ήταν κάτοχος άκινήτου 
περιουσίας στήν ’Αθήνα, αύτή θά είχε έκποιηθεΐ προ τού 1856.
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δρά χωρίς έπιτυχία1 θά έργασθεΐ ικανοποιητικά για μια ακόμη τετραετία 
(1855-1858), τυπώνοντας περί τά τριάντα βιβλία.

Γενική παρατήρηση άπό τά βιβλία πού έκδίδει, ιδίως κατά τήν περί
οδο αυτή, τό τυπογραφείο είναι ότι ό ’Αλέξανδρος Γκαρπολδς μπόρεσε να 
άνταποκριθεΐ ικανοποιητικά στις νέες άπαιτήσεις τοϋ άθηναϊκοϋ περιβάλ
λοντος του. Εξακολουθεί νά τυπώνει σχολικά εγχειρίδια, χωρίς τά όποια 
δέν συντηρείται ένας εκδοτικός οίκος, καί συνδέεται ιδιαίτερα μέ τή φα- 
ναριώτικη σχολή τής ’Αθήνας, βιβλία εκπροσώπων τής οποίας, όπως τού 
’Αλεξάνδρου Σούτσου, τοϋ ’Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή καί τοϋ Ζαλοκώ
στα, εκδίδει. "Οπως οί άλλοι εκδοτικοί οϊκοι περιορίζει βαθμιαία, τόσο σέ 
απόλυτους όσο καί σέ σχετικούς άριθμούς, τίς εκδόσεις άρχαίων συγγρα
φέων, τή θέση των όποιων καταλαμβάνουν τώρα ειδικά έπιστημονικά καί 
πανεπιστημιακά συγγράμματα. Επίσης, στό άλλο άκρο τής κλίμακας, τυ
πώνει άρκετά βιβλία λαϊκής καταναλώσεως, όπως οί Χρησμοί τοϋ ’Αγα
θάγγελου ή διάφοροι Καζαμίες.

Ή επιχείρηση όμως οικονομικά φθίνει. Τουλάχιστον στά 1857 τυπώ
νει καί βιβλία άπό τά όποια έπιμελώς αποφεύγεται ή άναγραφή τής προε- 
λεύσεώς τους2. Ή οικονομική κρίση τοϋ 1857-58, πού χτυπά σκληρά καί 
τήν έλληνική άγορά, φαίνεται ότι τήν άποτελειώνει. Τό τυπογραφείο κλί
νει οριστικά στά 1859 καί ό ’Αλέξανδρος Γκαρπολδς άναγκάζεται νά άνα- 
ζητήσει καινούργια έργασία. Προσλαμβάνεται υπάλληλος στό τηλεγρα
φείο ’Αθηνών καί μόνον εύκαιριακά άπό εδώ καί πέρα πασχίζει νά συμπλη
ρώσει τά μέτρια είσοδήματά του μεταφράζοντας κάποιο ξενόγλωσσο βιβλίο, 
τό όποιο τυπώνει σέ ξένους εκδότες. Τελευταία φορά βρίσκουμε τ’ όνομά 
του σέ έκδοση τοϋ 18633. Τήν έποχή αύτή, σέ προχωρημένη ήλικία, δημι
ουργεί οικογένεια κι άποκτδ τρεις γιούς4. Ζεϊ μερικά χρόνια σέ άσημότη- 
τα καί πεθαίνει στήν ’Αθήνα περί τό 1870.

1. Βλέπε άνακοίνωση τοΰ Μιλτιάδη Γκαρπολά στό όπισθόφυλλο τοϋ Καζαμία πού 
τύπωσε τό 1855, άναδημοσιευμένη άπό τόν N. X α ρ ι τ ά τ ο, Τά Ημερολόγια στα χρό
νια 1800-1863, «Έρανιστής», 1977, 126.

2. Βλέπε τό είκονιζόμενο στή σελίδα 229 βιβλίο τοϋ Κ. Βελεφάντη, Νέα Δίρ- 
κη, Άθηναι 1857, σ. 292, σχ. 8°, μέ κατάλογο στό τέλος συνδρομητών άπό τήν ’Αλεξάν
δρεια καί τό Κάιρο.

3. Όλλενδόρφου, Νέα Μέθοδος έφηρμοσμένη εις τήν γαλλικήν γλώσσαν, 
ϋπό Π. Γάνδου, μεταφρασθεϊσα έκ τοΰ Γερμανικοϋ ύπό ’Αλεξάνδρου Γκαρπολά, τηλε- 
γραφητοϋ Α' τάξεως, Β' Έκδοσις. Τυπ. Δημ. Καρακατσάνη, Άθηναι 1863.

4. Ημερομηνίες θανάτου τοϋ ’Αλεξάνδρου Γκαρπολά, όπως καί τοΰ Μιλτιάδη Γκαρ
πολά, δέν βρίσκονται στό παλαιό μητρώο τοΰ Δήμου ’Αθηναίων, οΰτε είναι θαμμένοι στό 
σωζόμενο στό Α' Νεκροταφείο ’Αθηνών οικογενειακό τάφο πού άγοράστηκε άπό τόν ά- 
δελφό τους Γεώργιο στά 1890.
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μίχρι τής 4λώ«ως Κωνσταντινουπόλεως, έμπεριέχουαα τ1ν 
βίον tou Ây*fi<5voç καί ήρωοΐ τής Αλβανίας Γ. Καστρώτου 
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ύπό τα όπλα 4ποΘανόντες· το·' · πχΟέντχς έν τή άρχή του έλ~ 
λχνικοΰ Αγδνος ΐιπίι τής θυριι.δους Σουλτχνιχής έν ΒυζαντΓορ 
μανίας, καί τελευτωσα μέχρι.τόϋ τελευταίου iv Κριμαία λ^μ- 
τολικοΟ ίωσσικου πολέμου, μεβ’ δλων των άξιοττ,μειότων «I- 

; χονογραφιβν.
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ΑΘΗΝΑ!»

1857.

’Εξώφυλλο τον βιβλίου τον Κ. Βελεφάντη, 
Νέα Δίρκη, τνπωμένο άπό τον Α. Γκαρπολα
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4. Παράλληλη τής μέτριας καί χωρίς καμιά λάμψη ζωής του ’Αλεξάν
δρου Γκαρπολα, πού μένει σε μάς σάν ένας σχολαστικός επίγονος ένός ή
δη σχολαστικού γονέως, είναι ή ζωή τού δευτέρου άδελφοΰ του Μιλτιάδη. 
Γεννιέται πιθανότατα στή Βιέννη ταυτόχρονα σχεδόν μέ τήν κήρυξη τής 
Ελληνικής Έπαναστάσεως καί παίρνει κλασική μόρφωση κοντά στον πα
τέρα του. Διδάσκεται έπί πλέον γαλλικά καί γερμανικά. Κατεβαίνει μέ τήν 
οικογένεια στήν ’Αθήνα, όπου γιά πρώτη φορά συναντούμε τ’ όνομά του σέ 
έντυπο τού 1846. Ώς τυπογράφος στήν ’Αθήνα εργάζεται κατά τά έτη 1846- 
1850 καί ύστερα άπό μιά διακοπή πάλι κατά τήν περίοδο 1853-1856. Μετά 
τή χρονολογία αυτή τό όνομά του δεν έμφανίζεται πιά στον τίτλο βιβλίων, 
ώστε φαίνεται ότι έγκατέλειψε τήν τυπογραφία. Ζεΐ πολλά χρόνια άκόμη 
καί πεθαίνει στήν ’Αθήνα περί τό 1890.

Ό Μιλτιάδης Γκαρπολάς, έντουτοις, διαφέρει άπό τόν πρεσβύτερο ά- 
δελφό του. Χωρίς νά ύπερέχει σέ μόρφωση, έχει περισσότερη φαντασία 
καί μακρυνότερες βλέψεις άπ’ έκεΐνον. Τό πρώτο του δημοσίευμα, μετάφρα
ση ένός διηγήματος μέ τίτλο «Ή Περιστερά... προς χρήσιν των δημοτικών 
σχολείων»1 είναι ασήμαντο, αλλά δείχνει συγγραφικές προτιμήσεις. Πε
ρισσότερο άξιοπρόσεκτο φαίνεται ένα άλλο βιβλίο, έργο λαϊκής κατανα- 
λώσεως, ένας οδηγός τής έρωτικής συμπεριφοράς των συγχρόνων του, πού 
εκδίδει στά 1849 μέ τόν τίτλο «Τό ’Αληθές Μαντεΐον των Συζύγων καί των 
’Εραστών, ήτοι ό Μυστικός αύτών Σύμβουλος, άποκρινόμενος άκριβώς είς 
όλας τάς ερωτήσεις των, συμφώνως καί προς τήν δόξαν των αρχαίων καί 
νεωτέρων φιλοσόφων καί φυσιολόγων...»2. Τού βιβλίου αύτοΰ ύστερα άπό 
λίγο δημοσιεύεται τό δεύτερο μέρος, γεγονός πού πιθανολογεί τήν έκδοτι- 
κή επιτυχία πού είχε τό πρώτο.

Ή τόλμη θά όδηγήσει τό Μιλτιάδη Γκαρπολα σέ μιά περιπέτεια πού 
όπως άναφέρθηκε συνέβαλε όχι λίγο στήν οικονομική πτώση τής οικογέ
νειας, άλλ’ ή όποια είναι αυτή πού τού δίδει μιά τιμητική θέση στήν ιστο
ρία τής έλληνικής τυπογραφίας. Διαβλέποντας στή Θεσσαλονίκη, πόλη 
στερούμενη δικού της τυπογραφείου ίσως δέ καί βιβλιοπωλείου μετά τόν

1. Γκίνη-Μέξα, ε.ά., 4349: Ή Περιστερά, Ηθικόν Διήγημα, έκδίδεται τό τρί
τον υπό Μιλτ. Κ. Γκαρπολα, πρός χρήσιν τών Δημοτικών Σχολείων, Άθήναι Άλ. Γκαρ
πολάς, 1846.

2. Ό πλήρης τίτλος τού βιβλίου είναι: Τό Αληθές Μαντεΐον τών συζύγων καί τών έ- 
ραστών, ήτοι ό Μυστικός αυτών Σύμβουλος, άποκρινόμενος άκριβώς εις όλας τάς έρωτή- 
σεις των. Συμφώνως καί πρός τήν δόξαν τών άρχαίων καί νεωτέρων φιλοσόφων καί φυσι
ολόγων Πυθαγόρου, Όβιδίου, Πόρτα, Άγρίππα, Καλλιόστρου, Βυφφώνος, Γαλ. Σπουρ- 
τσέϊμ, Βρουσσάλ κλπ. Διηρημένον είς Μέρη Δύο. Έκ τού Γαλλικού. Δαπάνη Μιλτ. Κ. 
Γκαρπολα..., ’Αθήναι. Τύποις Άλεξ. Κ. Γκαρπολα, 1849,
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θάνατο τοϋ Θεοδώρου Χοϊδδ, μια παρθένο καί προσοδοφόρο αγορά, άποφα- 
σίζει νά έγκατασταθεΐ στή μακεδονική πρωτεύουσα καί νά επεκτείνει έκεΐ 
τις οικογενειακές έργασίες1. Ό Κυριάκος Δαρζηλοβίτης πού την ίδια επο
χή έρχεται επίσης καί εγκαθίσταται στή Θεσσαλονίκη, φαίνεται νά συμ
βάλλει στήν πραγματοποίηση του σχεδίου2.

Πράγματι τό έτος 1850 είναι σημαντικό γιά τή Θεσσαλονίκη, άφοϋ ά- 
ποκτα χάρη στο Μιλτιάδη Γκαρπολα τό πρώτο έλληνικό τυπογραφείο της. 
Ή πόλη έχει όλες τις προϋποθέσεις γιά τήν ευδοκίμηση τής έπιχειρήσεως: 
πολυάριθμη έλληνική κοινότητα πού άρχίζει νά κινείται εμπορικά καί νά 
ζητεί νά μορφωθεί, άρκετά σχολεία, δραστήριους κοινοτικούς, θρησκευτι
κούς καί εκπαιδευτικούς ηγέτες. Τό τυπογραφείο άρχίζει ευοίωνα τή λει
τουργία του καί μέσα σέ λίγους μήνες εκδίδει τουλάχιστον έπτά βιβλία3.

"Αν ή έπιχείρηση συναντά προσκόμματα καί αποτυγχάνει τοΰτο όφεί- 
λεται σέ άλλους λόγους, όχι οικονομικούς, τούς οποίους ό Μιλτιάδης Γκαρ- 
πολάς δέν είχε τήν πρόνοια νά διαβλέψει. Οί τουρκικές αρχές πιθανόν νά 
μή βλέπουν εύνοϊκά τή δραστηριότητα του νεοφερμένου "Ελληνα. Δυσκο
λίες ίσως νά τοϋ προκαλεΐ, έσκεμμένα, καί ό άπό τήν αρχή κατά πάσαν πι
θανότητα συνεργάτης του Κυριάκος Δαρζηλοβίτης. Έτσι, πρίν άκόμα συμ
πληρωθεί χρόνος έκποιεΐ τις εγκαταστάσεις, μέ σημαντική —όπως φαίνε
ται— ζημία, στόν Κυριάκο Δαρζηλοβίτη4 καί επιστρέφει στήν ’Αθήνα, ο

ι. Άγνωστο είναι πότε ακριβώς Ιδρύθηκε τό πρώτο έλληνικό βιβλιοπωλείο τής 
Θεσσαλονίκης. Πιθανότατα πρώτος πού ασχολήθηκε συστηματικά μέ τήν έμπορία έλ- 
ληνικών βιβλίων ύπήρξε ό έγκατεστημένος έδώ άπό τις άρχές τοϋ δέκατου εννατου al
cova Θεόδωρος Χοϊδάς, άπό τήν Κεφαλή via, ό όποιος στα 1846 φροντίζει γιά τήν έκτύ- 
πωση στήν Αθήνα —όπου φαίνεται ότι είχε μετοικήσει έν τφ μεταξύ— σχολικού έγχει- 
ριδίου προς χρήσιν τών μαθητών τών σχολείων Θεσσαλονίκης. Βλ. Γκίνη-Μέξα, 
ε.ά., άριθ. 4471.

2. Είναι γνωστές οί σχέσεις τοϋ Κυριάκου Δαρζηλοβίτη μέ τήν οίκογένεια Γκαρπο- 
λά άπό τό 1846 στήν Αθήνα, καθώς καί ότι ήταν ήδη έγκατεστημένος στή Θεσσαλο
νίκη τό έτος 1850· τό τελευταίο έπιβεβαιώνεται άπό τό ότι στίς 26 Αύγούστου 1850, έμ- 
φανιζόμενος άνακριβώς σαν 'Ελληνας υπήκοος, θέτει τήν ύπογραφή του σέ άναφορά 'Ελ
λήνων ύπηκόων τής πόλης προς τόν Π. Δεληγιάννη, Υπουργό Εξωτερικών τής 'Ελλά
δος, μέ τήν όποια ζητείται ή διατήρηση τοϋ Μιχ. Σούτσου ώς προξένου Θεσσαλονίκης.

3. X. Π a π a σ τ ά θ η, Τά πρώτα 'Ελληνικά Τυπογραφεία τής Θεσσαλονίκης, 
«Μακεδονικά» 8(1968) 241-243.

4. Ό X. Π a π a σ τ ά θ η ς, 6.ά., σ. 245, παρατήρησε όρθά ότι τά στοιχεία τοϋ τυ
πογραφείου τοϋ Κυριάκου Δαρζηλοβίτη είναι όμοια μ’ έκεΐνα τοϋ Μιλτιάδη Γκαρπολα. 
’Αξιοπρόσεκτο είναι άκόμα ότι τό διακριτικό κόσμημα, πού ύπάρχει συχνά στο πρώτο 
φύλλο τών έκδόσεων τοϋ Κυριάκου Δαρζηλοβίτη έπαναλαμβάνεται άργότερα στά έντυ
πα τοϋ τρίτου τυπογραφείου τής Θεσσαλονίκης, πού Ιδρύει όχι άργότερα άπό τό 1867 ό 
Νικόλαος Βαγλαμαλής (1843-1893). Βλ. π.χ. τό είκονιζόμενο άπό τόν X. Π a π a σ τ ά θ η, 
έ.ά.. σ. 244. Γεωγραφία, Στοιχ. Μαθήματα τοϋ I. Κοκκώνη, Θεσσαλονίκη, Τυπογρα- 
φεΐον Κ. Δαρζηλοβίτου, 1855, καί τόν Κανονισμόν τής έν Θεσσαλονίκη Φιλοπτώχου
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που θά ζήσει μέχρι το θάνατό του. Τό τυπογραφείο, ύπό νέα διεύθυνση καί 
τήν έπωνυμία τοϋ Κυριάκου Δαρζηλοβίτη. όθωμανοΰ ύπηκόου αύτοΰ, συ
νεχίζει νά λειτουργεί τουλάχιστον μέχρι τό έτος 1862, αν όχι καί μέχρι 
τό 1863-641.

5. Στο σημείο αύτό παρεμβάλλεται χρονικά ή μόνη λογία γυναίκα τής 
οίκογένειας Γκαρπολα. Ή κόρη τοϋ αρχηγού τής δυναστείας Ελένη γεν
νιέται στή Βιέννη καί παίρνει ιδιαίτερα έπιμελημένη μόρφωση γιά Έλλη- 
νίδα τής έποχής. ’Ακολουθεί τίς τύχες τής οικογένειας στήν ’Αθήνα, όπου 
όχι προ τοϋ 1858 δημοσιεύει μετάφραση ένός από τά πολυδιαβασμένα ρο
μαντικά έργα τοϋ δέκατου εννατου αίώνος, τής Έλοΐζας καί τοΰ Άβελάρ- 
δου τοϋ Λαμαρτίνου2. Έτσι με τήν έργασία της αύτή δικαιοϋται περισσό
τερο από τ’ άδέλφια της μιά μικρή θέση στήν ιστορία τής νεοελληνικής 
γραμματολογίας.

’Αδελφότητος, Θεσσαλονίκη, έκ τοδ Τυπογραφείου «Ή Μακεδονία», Ν. Βαγλαμαλή καί 
Συν. 1874. Τούτο πιθανολογεί δεύτερη μεταβίβαση τής έπιχειρήσεως άπό τον Κ. Δαρζη
λοβίτη στόν Ν. Βαγλαμαλή.

1. Στις έκδόσεις τοδ τυπογραφείου τοδ Κ. Δαρζηλοβίτη πού παραθέτει ό X. Πα- 
παστάθης, ε.ά., σ. 245, πρέπει να προστεθοδν τα μνημονευόμενα άπό τόν Ν τ ί ν ο 
Χριστιανόπουλο, Ελληνικές Εκδόσεις στήν Θεσσαλονίκη έπί Τουρκοκρατίας 
(1850-1912), στό περιοδικό «Διαγώνιος» 6(1980), αριθμοί 13 καί 15: (α) Abbecedario ad 
uso. delle scuole di Toscana Salonicco...,Darziloviti 1854, καί (β) Διάλογοι Γαλλοελληνικοί. 
’Εν οϊς προσετέθησαν Τύποι Συναλλαγματικών καί Επιστολών. Πρός δέ καί Τταλοελ- 
ληνικών. Έκδοθέντες διά δαπανών Κ. Δαρζηλοβίτου. Έγκρίσει τής 'Αρμόδιας ’Αρχής. 
Θεσσαλονίκη. Τύποις Κ. Δαρζηλοβίτου. 'Οδός Σουλτανιέ. Επιμελείς Σπ. Αύλωνίτου. 
1854, σελ. 96, σχήμα 80. Βλέπε άκόμη Γκίνη-Μέξα, έ.ά., άριθ. 8972: Άντίδοτον ’Ορ
θόδοξον εις τόν Θεοκάπηλον Ίησουητισμόν, ήτοι άπάντησις εις τήν έν τώ 612 άριθ. τοδ 
"Ανατολικού Ταχυδρόμου καταχωρηθεΐσαν άνώνυμον διατριβήν. Ύπό (Νικοδήμου Μη
τροπολίτου Βοδενών). ’Εν Θεσσαλονίκη 1862. Τό έντυπο αύτό, δίχως μνεία έκδοτη καί 
τυπογραφείου, πρέπει νά είναι προϊόν τοδ Κυριάκου Δαρζηλοβίτη, πού πιθανότατα θέλη
σε νά άποκρύψει τήν προέλευσή του, φοβούμενος τήν άντίδραση τών ισχυρών τότε στή 
Θεσσαλονίκη παραγόντων τής Καθολικής έκκλησίας. Ή έκδοχή αύτή ένισχύεται καί άπό 
τό δεσμό τοδ τυπογράφου μέ τήν περιφέρεια ’Εδέσσης, άπό τό χωριό Δαρζήλοβο τής ό
ποιας κατάγεται. Ό Δαρζηλοβίτης έξακολουθεϊ νά διατηρεί έλληνικό βιβλιοπωλείο στή 
Θεσσαλονίκη τουλάχιστον μέχρι τό 1864, χρόνο πού παύει νά πρακτορεύει πιά έδώ τό πε
ριοδικό «Πανδώρα». Τήν ίδια έποχή διαμορφώνει βαθμιαία βουλγαρική έθνική συνείδηση. 
Καί σέ μεγάλη όμως ήλικία, άκόμα καί μετά τό 1880, παραμένει όχι άπλός πιστός στό Οι
κουμενικό Πατριαρχείο, άλλά διακρίνεται σάν παράγοντας τής έλληνορθοδόξου κοινό
τητας Θεσσαλονίκης, θέτοντας τήν ύπογραφή του σέ συγχαρητήριο έπιστολή πού στέλ
νουν οί Θεσσαλονικείς προύχοντες στις 29 ’Ιανουάριου 1880 πρός τόν Πατριάρχη ’Ιωα
κείμ Τ', γιά τή στάση πού τήρησε στό τότε άνακύψαν ζήτημα τών πατριαρχικών προνο
μίων βλ. Ν. Γ κ α ρ π ο λ ά, Πώς ή Μακεδονία παρέμεινε Ελληνική, Θεσσαλονίκη 1933, 
σ. 188.

2. Γκίνη-Μέξα, έ.ά., άριθ. 7857.
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6. Ό Κωνσταντίνος Γκαρπολάς καί τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του κα
λύπτουν σχεδόν μέ τή δράση τους την όθωνική περίοδο τής νεώτερης έλ- 
ληνικής ιστορίας. Προτελευταίος από τ’ άδέλφια του, μικρότερος κατά εί
κοσι χρόνια περίπου άπό τόν πρώτο, ό Σοφοκλής Γκαρπολάς άνήκει, τόσο 
χρονικά όσο καί ουσιαστικά, σέ μιά νεώτερη γενιά, πού διαφέρει καί παρου
σιάζεται ώριμότερη άπό τήν προηγούμενη, χωρίς νά είναι άπαλλαγμένη 
άπό κάποιες αντιφάσεις καί δισταγμούς στις έπιλογές της.

Γεννιέται πιθανότατα στή Βιέννη λίγα χρόνια προ τής έγκαταστά- 
σεως τής οικογένειας στήν ’Αθήνα. Έδώ κάνει συστηματικές γυμνασιακές 
σπουδές καί μέσα στήν άρχόμενη οικονομική καθίζηση των μεγαλυτέρων 
άδελφών του σχηματίζει μιά προσωπικότητα, όπου ό ρεαλισμός άλλά καί 
μιά υποβόσκουσα αντιπάθεια προς τούς ισχυρούς τής ήμέρας θά βάλουν 
κυρίαρχη τή σφραγίδα τους. Σέ νεαρότατη ήλικία, μόλις στά 1853, έμφα- 
νίζεται γιά πρώτη φορά ως τυπογράφος1. ’Ασκεί τό έπάγγελμα τού έκδότη- 
τυπογράφου στήν έλληνική πρωτεύουσα μέχρι τό έτος 18572, οπότε ή έπι- 
κείμενη διάλυση τής οικογενειακής έπιχειρήσεως τόν αναγκάζει νά στρα
φεί προς νέες κατευθύνσεις. Περιπλαναται γιά ένα διάστημα στήν Εύρώπη, 
όπου κυρίως ή παραμονή του στή Γαλλία καί ή γνωριμία του μέ τούς αν
τιπολιτευόμενους τόν Ναπολέοντα Γ' φιλελεύθερους καί ριζοσπαστικούς 
κύκλους θά ολοκληρώσουν τή δημοκρατική ιδεολογία του, ώσπου, άκο- 
λουθώντας τό παράδειγμα του άδελφοϋ του Μιλτιάδη, έρχεται περί τό 1862 
στή Θεσσαλονίκη. Νέος καί μορφωμένος όσο έλάχιστοι Θεσσαλονικεΐς, 
κάνει λίγο άργότερα έναν εξαιρετικά επιτυχημένο γάμο μέ τήν κόρη τοϋ 
πλουσιοτάτου Μακεδόνα μεγαλεμπόρου Δημητρίου Μπαλταδώρου Οικο
νόμου, πού τόν εισάγει στή μικρή έλληνική μεγαλοαστική τάξη τής πό
λης3.

1. Γκίνη-Μέξα, έ.ά., άριθ. 6489.
2. Γκίνη-Μέξα, έ.ά., άριθ. 7251.
3. Πρώτη μνεία τοϋ Σοφοκλή Γκαρπολά ώς κατοίκου Θεσσαλονίκης γίνεται σέ σω- 

ζώμενη στό άρχεΐο τοϋ Υπουργείου ’Εξωτερικών τής Ελλάδος άναφορά προς τό ίδιο Υ
πουργείο, πού συνέταξαν στις 8 Ίανουαρίου 1863 Έλληνες υπήκοοι τής πόλης, ζητώντας 
τή διατήρηση τοϋ ’Αθανασίου Ματάλα, ώς διευθυντεύοντος γραμματέως τοϋ Προξενεί
ου Θεσσαλονίκης. Σχετικά μέ τό γάμο του μέ τήν Έριφίλη Δημ. ΟΙκονόμου Μπαλταδώ
ρου βλ. Κ. Π ο ι μ ε V ί δ η, Ή πρώτη έλληνική έφημερίς τής Θεσσαλονίκης, «Η
μερολόγιο τής Μ. Τσιώμου», Θεσσαλονίκη 1919, σ. 18. Άπό τό γάμο αϋτό, σύμφωνα μέ 
τά παλαιό μητρώα τών Δήμων ’Αθηναίων καί Θεσσαλονίκης, γεννήθηκαν κατά σειρά, ό 
Κωνσταντίνος (1867), ό ’Αλέξανδρος (1870), ό ’Ιωάννης (1873), ό Νικόλαος (1877), ό Δη- 
μήτριος 1886) καί ό Γεώργιος (1890). Μερικές άπό τίς ήμερομηνίες αύτές πρέπει ΐσωςνά 
μετακινηθούν λίγα χρόνια πιό πίσω. Ή έμφάνιση π.χ. τοϋ Νικολάου Σοφ. Γκαρπολά κατά 
τό 1892 ώς διευθυντή τοϋ «Φάρου τής Μακεδονίας» άποκλείει τή γέννησή του στά 1877.
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Ό Σοφοκλής Γκαρπολάς, παρά το γεγονός δτι μεγάλωσε στήν ’Αθήνα 
μέ τήν όποία μένει πάντοτε συνδεδεμένος, άφοΰ θά έπιστρέψει στά τελευ
ταία χρόνια τής ζωής του καί θά πεθάνει σ’ αύτήν, έχει κληρονομήσει άπό 
τον πατέρα του, 'Έλληνα του έξωτερικοΰ, μιά σπάνια γιά "Ελληνες έγκατε- 
στημένους στήν Ελλάδα τήν εποχή αυτή ιδιότητα, ή όποία διευκολύνει ι
διαίτερα τή δημόσια δράση πού πρόκειται ν’ άπαπτύξει στή Θεσσαλονί
κη. Έχει γενικότερη θεώρηση του έλληνικοϋ προβλήματος, όχι άπό τή 
στενή σκοπιά του μικρού έλληνικοϋ βασιλείου, άλλά μέ τό μάτι κι αυτός 
του "Ελληνα τοΰ εξωτερικού. Θεωρεί κέντρο τού ελληνισμού όχι τήν ’Αθήνα 
άλλά τήν Κωνσταντινούπολη, όπου στέλνει χαρακτηριστικά τά μεγαλύτε
ρα παιδιά του γιά άνώτερες οικονομικές σπουδές. Δέν κατέχεται άπό μεγα- 
λοϊδεατικές βλέψεις ούτε ονειρεύεται τήν διά τού πολέμου άπελευθέρωση 
των υποδούλων στους Τούρκους ελληνικών ιστορικών χωρών, άλλ’ αντίθε
τα συνειδητά πιστεύει στήν άνάγκη τής ειρηνικής συμβιώσεως Ελλήνων 
καί Τούρκων, ίσως —τό πολύ— μέ τήν ελπίδα νά μπορέσουν έτσι οί "Ελλη
νες, άπερίσπαστοι, νά ένισχύσουν τή θέση τους μέσα στήν οθωμανική αυ
τοκρατορία, ώσπου γίνουν τόσο ισχυροί καί τήν κατακτήσουν έκ τών ένδον, 
όπως περίπου οί πρόγονοί τους εξελλήνισαν τήν άνατολική ρωμαϊκή αυ
τοκρατορία δεκαπέντε αιώνες πρωτύτερα1.

Ή υποστήριξη καί ή προίκα πού έλαβε άπό τόν πεθερό του έπέτρεψαν 
στον Σοφοκλή Γκαρπολά νά παίξει σημαντικό ρόλο στήν πολιτική αυτή 
τής έντός τών όρίων τής αύτοκρατορίας άνυψώσεως τού έλληνικοϋ παρά
γοντος. Πράγματι, ύστερα άπό τή συνηθισμένη διαδικασία τών όθωμα- 
νικών άντιθαλάμων καί μέ τή βοήθεια τοΰ βαλή τής Θεσσαλονίκης Σερ-

Ή Έριφίλη Σοφ. Γκαρπολά πέθανε στήν ’Αθήνα τό Μάρτιο 1919· βλ. σχετική άγγελία 
στο φύλλο τής 25ης Μαρτίου 1919 τής «Έφημερίδος τών Βαλκανίων» τού Ν. Καστρινοϋ.

1. Τις ιδέες αύτές κατ’ έπανάλειψη έκθέτουν οί στήλες τής έφημερίδας τού Σοφοκλή 
Γκαρπολά. Βλ. π.χ. άρθρο μέ τίτλο «’Οθωμανοί καί "Ελληνες», δημοσιευόμενο σέ συνέ
χειες άπό τις 10.2.1888 καί έφεξής, πού αναδημοσιεύεται τόν ’Ιούλιο 1903. Ή άποψη αύ. 
τή άρχίζει νά διαδίδεται κυρίως —όχι χωρίς αντιδράσεις— στον άστικό πληθυσμό τής 
Θεσσαλονίκης μετά τόν Κριμαϊκό Πόλεμο. Χαρακτηριστική είναι ή εύρεση άπό τό συγ
γραφέα σέ μικρή βιβλιοθήκη άγνωστου Θεσσαλονικέως, σχηματισμένη τήν έποχή αύτή, 
τών ακολούθων δύο βιβλίων πού ύποστη ρίξουν άπροκάλυπτα τήν ώφελιμότητα γιά τούς 
"Ελληνες τής είρηνικής συμβιώσεώς τους μέ τούς Τούρκους: ’Ιακώβου Πιτσιπιού, 
Ή ’Ανατολή ή αί ’Αναμορφώσεις τής Βυζαντιανής Αύτοκρατορίας, Άθήναι 1860, καί ’Α
νωνύμου, Εύθύφρων ή Αύτοσχέδιοι Στοχασμοί περί τού Γνησίου Ελληνισμού καί 
τής Συμφιλιώσεως τών Λαών τής ’Ανατολής, Κωνσταντινούπολή 1869. Τήν άποψη αύτή 
θά ύποστηρίξει άργότερα καί ό Λάμπρος Κορομηλάς, πρόξενος τής Ελλάδος στή Θεσ" 
σαλονίκη κατά τά χρόνια τού Μακεδονικού Άγώνος- Βλ. Β. Λ α ο ύ ρ δ α, Τό Ελληνι
κόν Προξενεΐον Θεσσαλονίκης 1903-1908, Θεσσαλονίκη 1961, σ. 19-21.
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φέτ Πασά1, έπιτυγχάνει τελικά τήν άνοιξη τοϋ 1875 νά τοΰ χορηγηθεί ή ά
δεια κυκλοφορίας έφημερίδας, τής πρώτης έλληνικής πού αποκτά ή Θεσ
σαλονίκη2. Ό πρώτος άριθμός, με τον τίτλο «Έρμης», τυπώνεται στις 15 
Μαΐου 1975, μέσα σ’ ένα κλίμα γενικής ίκανοποιήσεως τοϋ υποδούλου έλ- 
ληνισμοϋ, μεταξύ των ήγετών τοϋ όποιου ό τότε μητροπολίτης Θεσσαλο
νίκης καί μετέπειτα κλεινός πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ’Ιωακείμ Γ' 
καί οί Κωνσταντινουπολίτες τραπεζίτες Ζωγράφος καί Ζαρίφης παρέχουν 
στο Σοφοκλή Γκαρπολά τήν ήθική καί ύλική συμπαράστασή τους. Τήν 
έθνική αποστολή της, στά κατ’ έξοχήν κρίσιμα γιά τή Μακεδονία χρόνια 
πού άκολουθοϋν, ή έφημερίδα, μέ τήν όξεία πολεμική πού άσκεΐ άρχικά κα
τά των έξαρχικών σχισματικών καί άργότερα κατά τών ενόπλων βουλγαρι
κών όμάδων, τήν φέρνει σέ πέρας μέ άξιοπρέπεια3.

’Από τό έτος αύτό (1875) καί μέχρι τής εποχής τοϋ Μακεδονικοΰ Ά- 
γώνος ό Σοφοκλής Γκαρπολάς, ό όποιος διατηρεί τήν έλληνική ιθαγένεια, 
άσκεΐ τό σκληρό καί αχάριστο υλικά έπάγγελμα τοΰ δημοσιογράφου, έκ
δοτη έπαρχιακής μειονοτικής έφημερίδας, σ’ ενα κράτος γνωστό γιά τήν 
άπολυταρχική του διοίκηση, τή διαφθορά τής ύπαλληλίας του σέ όλα τά 
κλιμάκια καί τήν έχθρότητα μέ τήν όποια διάκειται έναντι τών έθνικών μει

1. Κ. Ποιμενίδη, έ.ά., σ. 20, Β. Γ. A i δ α λ ή, Ai παρεκτροπαί τοϋ Τύπου, Θε- 
σαλονίκη 1966, σ. 27. Άνακριβώς όΚ. Τσιτσελίκης, Ό Κοινωνικός Βίος έν Μα
κεδονία, άρθρο στο λήμμα «Μακεδονία» τής «Μεγάλης Έλληνικής Εγκυκλοπαίδειας», 
σ. 502, καί ό X. Παπαστάθης, έ.ά., σ. 242, άναφέρουν ώς έκδοτες τής πρώτης έλ
ληνικής έφημερίδας τής Θεσσαλονίκης τούς Κουτούβαλη καί Βαγλαμαλή ό πρώτος, ή 
τό Μιλτιάδη Γκαρπολά ό δεύτερος.

2. Πρώτη έφημερίδα πού έκδίδεται στή Θεσσαλονίκη είναι στά 1865 ή ίσπανοε- 
βραϊκή «El Lunar» του Γουδά Νεχαμά. Τήν άκολουθεΐ στά 1868 ή «El Selanik», έφημε
ρίδα τρίγλωσση, συντεταγμένη στην ίσπανοεβραϊκή, τήν τουρκική καί τήν έλληνική. 
Βλ. Τσακ Καμπελή, Οί Εβραίοι τής Θεσσαλονίκης, στο «Λεύκωμα τής Βορείου 
Ελλάδος» τής Γεωργίας Νενέ, Άθήναι 1934, σ. 75. ’Αξίζει νά σημειωθεί ότι πρώτη έλ
ληνική έφημερίδα πού κυκλοφόρησε στήν Κωνσταντινούπολη υπήρξε στά 1850 ό «Τηλέ
γραφος τοΰ Βοσπόρου». Προηγήθηκε μεταξύ τών πόλεων τής όθωμανικής αυτοκρατορίας 
ή Σμύρνη στά 1831 μέ τόν «Φίλον τών Νέων», κι άκολουθοϋν τά Χανιά στά 1867 μέ τήν 
«Κρήτη», ή Φιλιππούπολις στα 1880 μέ τήν «Φιλιππούπολιν», τό Ηράκλειο στά 1880μέ 
τήν «Εβδομάδα» καί ή Τραπεζούντα μέ τόν «’Αστέρα του Πόντου»; βλ. Χρ.Σολο- 
μ ω V ί δ η, Ή δημοσιογραφία στήν Σμύρνη, ’Αθήνα 1959, σ. 10, καί Κ. Μ ά γ ε ρ, 'Ιστο
ρία τοΰ Ελληνικού Τύπου, Άθήναι 1958, τ. Α', σ. 285.

3. Πάντως οί σχέσεις τής έφημερίδας μέ τή βουλγαρική παροικία Θεσσαλονίκης, 
ίδίως τό μέρος της έκεϊνο πού δέν προσχώρησε στήν έξαρχία, έξακολουθοϋν νά είναι &- 

ριστες μέχρι τις άρχές τοΰ 1883· βλ. δημοσίευμα στά φύλλο τής 26ης’Ιουνίου 1883, όπου 
άπευθύνονται συγχαρητήρια στή διεύθυνση τής βουλγαρικής σχολής Θεσσαλονίκης έπ’ 
εύκαιρίςι τής έορτής λήξεως του σχολικού έτους, στήν όποια παρευρίσκεται καί πλήθος 
Ελλήνων.
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ονοτήτων του. Ή μικρή κυκλοφορία τής έφημερίδας καί τά προσκόμματα 
πού τής θέτουν οί αρχές κάνουν τήν έπιχείρηση να έχει παθητικό. Στη δου
λειά αυτή θά χαθεί τελικά μιά δεύτερη αξιόλογη περιουσία.

Με τις δημοκρατικές ιδέες, τούς δεσμούς καί τήν περιουσία πού εχει, 
ό Σοφοκλής Γκαρπολας θέτει τήν έφημερίδα του κατά τά πρώτα χρόνια τής 
κυκλοφορίας της στήν υπηρεσία τής μερίδας έκείνης των νεωτεριστων Ελ
λήνων εύπορων άστων τής Θεσσαλονίκης, πού είσάγοντας στήν έλληνική 
κοινότητα τής πόλης ένα αντιπροσωπευτικό σύστημα διακυβερνήσεως, ά- 
νάλογο μ’ ο,τι ϊσχυσε στις περισσότερες έλληνικές κοινότητες τής όθωμα- 
νικής αυτοκρατορίας ύστερα από τή θέσπιση των Γενικών Εθνικών Κα
νονισμών, κράτησε υπό τόν έλεγχό της τά κοινοτικά πράγματα των Ελλή
νων μέχρι τό 1883. ’Ανήκοντας στήν προοδευτικότερη πτέρυγα τής παρά
ταξης αυτής, απροκάλυπτα φίλος τής δημοκρατικής Γαλλίας1 καί συνήθως 
ύποστηρικτής τής πολιτικής του Τρικούπη2, διαφοροποιείται άπό τόν άλ

1. Τις συμπάθειες τοΟ Σοφοκλή Γκαρπολα πρός τή Γαλλία άποδίδει καθαρά άρθρο 
του στό φύλλο τής 26ης ’Απριλίου 1889, όπου μεταξύ άλλων σημειώνονται τάέξής: «Ή 
'Ελλάς δέον να συμβαδίζη πάντοτε μέ τάς άποφάσεις τών μεγάλων δυνάμεων καί δη τής 
Γαλλίας... τό αθηναϊκόν άνακτοβούλιον, άκολουθοϋν τήν έπί τού ζητήματος τούτου πολι
τικήν τής κυβερνήσεως τής γαλλικής δημοκρατίας... πράττει οΰ μόνον... άλλα καίύπαγο- 
ρευόμενον υπό τής εύγνωμοσύνης ήν σύμπας ό έλληνικός λαός τρέφει πρός τό γαλλικόν 
έθνος». ’Εξάλλου, δύσκολα άποκρύπτεται ή άντιπάθειά του πρός τά αύταρχικά καθεστώ
τα τής κεντρικής Εύρώπης ή τής Ρωσσίας· π.χ. στό φύλλο τής 7ης ’Ιουνίου 1889 έπ’εύκα- 
ρία τών γάμων τής βασιλόπαιδος τής Ελλάδος ’Αλεξάνδρας μέ τό μεγάλο δούκα Παύλο, 
χλευάζονται οί έλπίδες πού τρέφουν οί Έλληνες γιά τήν όλοκλήρωση τής έθνικής άπο- 
καταστάσεώς τους στή ρωσική κυβέρνηση.

2. Ή πολιτική Ιδεολογία τού Σοφοκλή Γκαρπολα, ικανοποιημένη άπό τόν μετριο
παθή φιλελευθερισμό τών Γενικών ’Εθνικών Κανονισμών καί τού Χαρ. Τρικούπη (τόν 
όποιο όμως έγκαταλείπει ό «Φάρος» στις έκλογές τού 1885 καί τού 1895), φανερώνεται 
κάποτε ριζοσπαστική —άκόμα καί μέ κάποιες σοσιαλίζουσες άποχρώσεις—άλλά πάν
τοτε κατά τρόπο ώστε νά μή έκτίθεται σέ κινδύνους ή έφημερίδα. Έτσι ό «Φάρος» πανη
γυρίζει γιά τήν έπιτυχία τών δημοκρατικών στις έκλογές τής γαλλικής έθνοσυνελεύσεως 
τού 1892, ή άλλοΰ έπιτίθεται κατά τής άποικιακής πολιτικής τού’Ιταλού πρωθυπουργού 
Κρίσπι. Επίσης ό τρόπος πού παρουσιάζει έπεισόδια στή Βουδαπέστη, κατά τήν έρ- 
γατική πρωτομαγιά τού 1892, είναι έλεγκτικός γιά τίς αύστριακές άρχές. Ό «Φάρος», έξ- 
άλλου, βλέπει στις έλληνικές έκλογές τού 1885 μέ συμπάθεια τίς υποψηφιότητες τού Γ. 
Φιλάρετου καί τού Θ. Χοϊδά, κι ακόμα τόν ίδιο χρόνο διαφημίζει τήν έκδιδόμενη στό 
Παρίσι Επιθεώρηση Κοινωνιστικών ιδεών, όπου δημοσιεύεται καί άρθρο τού Κ. Μάρξ. 
Τέλος, ή έφημερίδα χαιρετίζει σταθερά τόν έορτασμό κάθε έργατικής πρωτομαγιάς καί 
μέ συμπάθεια άναφέρεται σέ έργατικές άπεργίες στά διάφορα εύρωπαϊκά κράτη καί ά- 
ποδοκιμάζέι τόν τρόπο καταστολής τους. Ποτέ όμως ό «Φάρος» δέν θά φθάσει νάύποστη- 
ρίξει τήν έπιβολή στήν Ελλάδα τού πολιτεύματος τής άβασιλεύτου Δημοκρατίας, ένώ 
έπαινεί έπανειλημμένως (π.χ. στις 2.11.1889 καί στις 8.11.1903) τόν Γεώργιο Α' ώς συν
ταγματικό καί δημοκρατικότατο βασιλέα καί έλέγχει τούς Έλληνες πολιτικούς—πλήν 
τού Τρικούπη καί άργότερα τού Θεοτόκη—ώς άνικάνους.
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λο Έλληνα τυπογράφο τής πόλης, τό Νικόλαο Βαγλαμαλή1, ό όποιος συν
δέεται μέ τις παλαιές ντόπιες —κατά ενα μέρος ξεπεσμένες πια οικονομικά 
— οικογένειες, οί αρχηγοί των οποίων, σε συνεργασία μέ τούς έκπροσώ- 
πους τών παλαιών έσναφίων, κυβέρνησαν τήν έλληνική κοινότητα μέχρι 
περίπου τό 1870. Έτσι οί άριστες σχέσεις του Σ. Γκαρπολά μέ τό κυβερνων 
κόμμα έχουν ώς αποτέλεσμα νά θεωρείται γιά πολλά χρόνια ή επιχείρησή 
του τό πιό καθιερωμένο έλληνικό τυπογραφείο τής πόλης, στο όποιο, έκτος 
άπό τήν έφημερίδα καί διάφορα βιβλία, τυπώνονται καί οί έπίσημοι κανο
νισμοί των κοινοτικών καί θρησκευτικών ιδρυμάτων τών Ελλήνων2.

"Οταν στά 1882-83 όξύνονται ανάμεσα στους "Ελληνες τής Θεσσαλονί
κης οί συγκρούσεις μεταξύ τής κυβερνώσης παρατάξεως τών πλουσίων εμ
πόρων καί μιας χαμηλότερης εισοδηματικά τάξης, πού άπό τόν ’Ιανουάριο 
του 1884 παίρνει ύπό τόν έλεγχό της τήν κοινότητα, ό Σοφοκλής Γκαρπο- 
λδς παραμένει άρχικά πιστός στούς άνθρώπους πού τόν είχαν υποστηρίξει3.

1. Παράλληλα μέ τό τυπογραφείο του Σοφ. Γκαρπολά λειτουργεί γιά πολλά χρόνια 
καί έκεϊνο πού ιδρύθηκε στα 1867 άπό τόν Νικ. Βαγλαμαλή, στο όποιο μπαίνουν αργό
τερα καί άλλοι συνεταίροι. Τήν ύπαρξη στή Θεσσαλονίκη δύο έλληνικών τυπογραφεί
ων καί ένός έλληνικου βιβλιοπωλείου πιστοποιεί τόν ’Ιανουάριο 1880 έγγραφη διαμαρ
τυρία τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, υπογραφόμενη άπό τό μητροπολίτη Καλλίνι
κο, έπ’ εύκαιρία έκθέσεως τού έδώ προξένου τής Ρουμανίας, άμφισβητούσης τήν ύπαρξη 
έλληνικής κοινότητας στή Θεσσαλονίκη· βλ. Ν. Γκαρπολά, Πώς ή Μακεδονία πα- 
ρέμεινεν έλληνική, Θεσσαλονίκη 1934, σ. 174.

2. Έτσι τυπώνονται στό τυπογραφείο τού Σ. Γκαρπολά μεταξύ άλλων ό έτήσιος ά- 
πολογισμός τού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, καθώς καί φυλλάδιο μέ λόγους κατά τά έγ- 
καίνια τού Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης στά 1876, οί κανονισμοί τής Έλληνικής Λέ
σχης Θεσσαλονίκης καί τού Σωματείου (Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας) Σιδηροδρομικών 
Υπαλλήλων «Φίλεργος ’Αδελφότης» στά 1879· έπίσης ό Κανονισμός τής Φιλόπτωχου 
’Αδελφότητος στά 1880 καί πάλι στά 1888· βλ. Ντίνου Χριστιανόπουλου, 
έ.ά., άριθ. 48, 49, 52, 53, 57 καί 80.

3. Βλ. π.χ. έπίθεση τού Σοφοκλή Γκαρπολά, στό φύλλο τής 23ης ’Ιουλίου 1883 κα
τά τών άντιτιθεμένων στό συντηρητικό μητροπολίτη Καλλίνικο. Έπίσης, τήν παραμο
νή τής συγκλήσεως τής Γενικής Συνελεύσεως τής Κοινότητας τής 14ης ’Ιουλίου 1885, 
ό «Φάρος τής Μακεδονίας» μαζί μέ σχόλιο έπαινετικό γιά τό νέο μητροπολίτη Γρηγόριο 
Καλλίδη, συμπαθούντα τις άπόψεις τών δημοκρατικών, δημοσιεύει προκήρυξη μελών 
τής έλληνικής κοινότητας διαμαρτυρομένων γιά «τά άπό τίνος χρόνου κακώς κείμενα» 
στά πράγματα τής κοινότητας καί ένδιαφερομένων γιά «τό καλώς έννοούμενον συμφέ
ρον τού λαού», στήν όποια όποστηρίζονται γνωστές άντιδραστικές θέσεις. Στις 17 ’Ιου
λίου 1885 πάλι ή έφημερίδα, σχολιάζοντας τά διαδραματισθέντα κατά τις έκλογές τής 14ης 
’Ιουλίου 1885, έπιτίθεται κατά τού έκ τών ήγετών τών δημοκρατικών Κοΐδη. ’Ακόμα καί 
στις 26 Μαρτίου 1886 ό Σ. Γκαρπολάς δημοσιεύει κυκλοφορούσα στήν πόλη διάδοση ότι 
«οί περί τήν μητρόπολιν, οΐτινες περιήγαγον τήν άτυχή κοινότητα ήμών εις ήν παρέστη 
θέσιν», συνέταξαν καί διένειμαν στό λαό έν όψει τών έπικείμενων έκλογών τό κατά τήν 
συμφωνία μεταξύ τών δύο κομμάτων προβλεπόμενο κοινό ψηφοδέλτιο, άπό τό όποιο ά-
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Ό κρυμμένος όμως μέχρι τώρα ριζοσπαστισμός του τον φέρνει σιγά σιγά 
κοντά στούς νέους κυβερνήτες, καί γιά ενα διάστημα προσπαθεί να παίξει 
εναν υπερκομματικό καί συμφιλιωτικό ρόλο. Πάντως, όσο ό Σ. Γκαρπολάς 
έξακολουθεΐ νά είναι εύπορος, οί δεσμοί του μέ τό παλιό περιβάλλον του 
θά μένουν στενοί1. ’Αλλάζει στρατόπεδο καί ταυτίζεται άπόλυτα μέ τήν κυ- 
βερνώσα δημοκρατική παράταξη όταν άρχίζει ή οικονομική του πτώση, ι
δίως άπό τό φθινόπωρο τοϋ 1887, έποχή κατά τήν όποια παραδίδει τή δι
εύθυνση συντάξεως τής εφημερίδας στον Σπυρίδωνα Τζανότη2. Στά δύο χρό
νια πού ό μαχητικότατος αύτός δημοσιογράφος άρθρογραφεΐ στό φύλλο του 
Γκαρπολά, ή έφημερίδα παίρνει γιά πρώτη φορά άνεπιφύλακτα δημοκρα
τική θέση. 'Υποστηρίζει τήν πολιτική του προοδευτικού μητροπολίτη Γρη- 
γορίου Καλλίδη καί επιτίθεται μέ βιαιότητα κατά τής άντιπολιτεύσεως καί 
προσωπικά κατά των ήγετών της3, σε τέτοιο βαθμό ώστε τό γραφείο λογο

πέκλεισαν πολλούς πού έδικαιούντο νά είναι ύποψήφιοι, ένώ περιέλαβαν σ’ αύτό φίλους 
τους, πού δέν είχαν τα νόμιμα προσόντα.

1. Τήν καλή οικονομική κατάσταση τοϋ Σοφοκλή Γκαρπολά καί τίς συνεχιζόμενες 
στενές σχέσεις του μέχρι τό 1886 μέ τό μεγάλο έλληνικό κεφάλαιο τής Θεσσαλονίκης 
μαρτυρεί καί ή διά δαπανών του έκτύπωση καί διανομή σωζώμενου στή δημοτική βι
βλιοθήκη Θεσσαλονίκης φυλλαδίου μέ έπικήδειους λόγους γιά τήν Πουλχερία Πρασα- 
κάκη, γόνο πλουσιοτάτης οικογένειας τής πόλης καί μεγάλη εύεργέτιδα τών κοινωφε
λών καταστημάτων τής κοινότητας.

2. Ό Σπύρος Τζανότης πρέπει νά άναγνωρισθεΐ ώς ό πρώτος Έλληνας πολιτικός άρ- 
θρογράφος τής Θεσσαλονίκης. Γεννιέται στή Ζάκυνθο καί έμφανίζεται γιά πρώτη φορά 
στά 1876 μέ ποίημά του στό «Ποιητικό ’Ανθώνα» τού ’Ιωάννη Τσακασιάνου, όπου συνερ
γάζεται μέχρι τό 1878. Στή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου (άριθ. καταλόγου 6302) σώ
ζεται ποιητική συλλογή του τριάντα σελίδων, τής όποιας λείπουν τό πρώτο καί τό τε
λευταίο φύλλο. Στά κείμενά του διακρίνονται καθαρά ρομαντικές έπιδράσεις, πιό πολύ 
όμως είναι διαποτισμένος άπό ριζοσπαστικές Ιδέες, πού έρχονται κυρίως τήν έποχή αύ- 
τή άπό τή Γαλλία καί τήν ’Ιταλία. Τήν άνάληψη απ’ αύτόν τής συντάξεως τοϋ «Φάρου 
τής Μακεδονίας» τόν ’Οκτώβριο 1887, πιθανόν μέ τή μεσολάβηση τού γεννημένου στή 
Σμύρνη, αλλά Ζακύνθιου στήν καταγωγή Μαρίνου Κουτούβαλη, μάς πληροφορεί δημο
σίευμα τής 18ης ’Ιουνίου 1888. Ούσιαστικά παύει νά γράφει στό «Φάρο τής Μακεδο
νίας» άπό τίς άρχές τοϋ 1889. Τόν ’Ιούνιο 1889 μεταβαίνει γιά σύντομο διάστημα στήν 
Κωνσταντινούπολη, όπου ίσως δίνει μια τελευταία μάχη γιά τήν παραμονή τοϋ Γρηγό- 
ριου Καλλίδη ώς μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. ’Αναχωρώντας άπό τή Θεσσαλονίκη, 
σύμφωνα μέ είδηση τής 11ης ’Οκτωβρίου 1889, έγκαθίσταται στή Σμύρνη, όπου όμως 
δέν φαίνεται νά δημοσιογραφεί σέ καμιά άπό τίς έκεΐ έκδιδόμενες έλληνικές έφημερί- 
δες.

3. Βλ. συνεχείς καί όξύτατες έπιθέσεις τοϋ «Φάρου τής Μακεδονίας» στά φύλλα 
1.7.1887,18.5.1888 καί 20.7.1888, στό τελευταίο τών όποιων δημοσιεύεται έπιστολή άνα- 
■ννώστη έλέγχουσα τήν άντιπολίτευση ώς «τό παλιό άριστοκρατικό κόμμα πού προσπα
θεί νά παραμερίση τίς κοινοτικές άρχές πού έξελέγησαν άπό τόν λαό». "Ομοια, στό φύλ
λο τής 24ης Αύγούστου 1888 παρατίθεται έγγραφο τής άντιπροσωπείας τής όρθοδόξου
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κρισίας τής Γενικής Διοικήσεως Θεσσαλονίκης εκδίδει διαταγή πού απα
γορεύει προσωρινά την άναγραφή στον τύπο κάθε είδήσεως καί σχολίου 
σχετικώς με το κοινοτικό ζήτημα1. Ή βαθιά όμως εμπλοκή αυτή στις κοι
νοτικές διαμάχες δημιουργεί εχθρότητες, περιορίζει τήν κυκλοφορία τής έφη- 
μερίδας πού αναγνώστες της είναι κυρίως εύποροι αστοί, καί τελικά έπιδει- 
νώνει τήν οικονομική κρίση τής έπιχειρήσεως. Στά 1889 έχομε τήν έκδο
ση τοϋ τελευταίου βιβλίου έκ τής τυπογραφίας Σοφ. Γκαρπολά2. ’Απ’ εδώ 
καί πέρα τό τυπογραφείο συνεχίζει νά λειτουργεί μόνον ως πιεστήριο τής 
έφημερίδας, εγκατεστημένο μέχρι τό Μάιο 1892 σέ κατάστημα τής όδου 
Φραγκομαχαλά άριθ. 102. Επανειλημμένες δημοσιεύσεις στήν έφημερίδα 
από τό Μάϊο 1892 προδίδουν τή μεγάλη οικονομική στενότητά της, γνω
ρίζοντας στούς άναγνωστες ότι τά γραφεία καί τό τυπογραφείο της μετα
φέρθηκαν «προσωρινως» στήν οδό 'Αγίου Νικολάου άριθ. 20, όπου καί 
ή κατοικία τοϋ εκδότη. Αυτή ή κατάσταση διαρκεΐ πάνω άπό δύο χρόνια, 
ώς τή στιγμή πού οί πιστωτές τής έφημερίδας παίρνουν στά χέρια τους 
τή διαχείρισή της καί διακόπτουν τήν έκδοσή της τό Σεπτέμβριο 18943.

Ό Σοφοκλής Γκαρπολάς κατορθώνει νά έλθει σέ κάποιο συμβιβασμό 
μέ τούς δανειστές του καί επανεκδίδει τό «Φάρο τής Μακεδονίας» στις 
25 Φεβρουάριου 1895. Άπό τίς άρχές τοϋ 1889 είχε άντιληφθεΐ τόν κίνδυ
νο τής απειλούμενης οικονομικής καταστροφής άπό τήν εμπλοκή του 
στούς κομματικούς αγώνες καί προσπάθησε νά άνακρούσει πρύμη. "Ηδη 
τό καλοκαίρι τοϋ έτους έκείνου λύεται ή σύμβαση τοϋ Σπ. Τζανότη καί ό 
άτυχος μητροπολίτης Γρηγόριος έγκαταλείπεται, μέ μιάν ένοχη σιωπή, 
στήν τύχη του. Άπό τίς στήλες τής έφημερίδας άπ’ εδώ καί πέρα ελαχι
στοποιούνται οί κομματικές διαμάχες μέσα στήν κοινότητα καί αποφεύ
γεται ήθελημένα κάθε πολιτικός χρωματισμός του. Καθώς όμως άπό τόν

έλληνικης κοινότητας Θεσσαλονίκης προς τό οικουμενικό πατριαρχείο στο όποιο κα- 
τηγοροϋνται οί «άρχοντες» ότι προκάλεσαν έπέμβαση των Τούρκων στά έσωτερικά τής 
κοινότητος για κομματικά οφέλη.

1. Βλ. έπίσημη δημοσίευση στο φύλλο τής 12ης ’Οκτωβρίου 1888 τού «Φάρου τής 
Μακεδονίας».

2. Πρόκειται για τήν Ιδιαίτερα έπιμελημένη τυπογραφικά ποιητική συλλογή τού Μ α- 
ρίνου Κουτούβαλη, Λυρικαί Ποιήσεις, Παλμοί καί Κύματα. Βλ. Ντίνου Χρι- 
στιανόπουλου, Λογοτεχνικά βιβλία καί περιοδικά πού τυπώθηκαν στή Θεσ
σαλονίκη (1850-1950), Θεσσαλονίκη 1980, ποίηση άριθ. 7. Μικρά κείμενα, πεζά καί έμ
μετρα, του Μαρίνου Κουτούβαλη δημοσιεύονται κατά καιρούς καί στό «Φάρο τής 
Μακεδονίας».

3. Βλ. κύριο άρθρο τής 25ης Φεβρουάριου 1895 στό «Φάρο τής Μακεδονίας» καθώς 
καί ’Ιωάννη Μπήτου, Ή έξέλιξις τής δημοσιογραφίας είς τήν Μακεδονίαν, στό 
«Μακεδονικό Ημερολόγιο» τού Ν. Σφενδόνη, 1925, σ. 73, όπου άναφέρονται ώς διαχει
ριστές τής έφημερίδας οί Μ. Κουτούβαλης καί Γρ. Βαγλαμαλής.
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’Ιούνιο 1889 μέ τήν επέμβαση του πατριαρχείου έχει έπέλθει μεταξύ των 
άντιμαχομένων μερίδων κάποιος συμβιβασμός καί τό μέχρι τώρα κόμμα 
τής άντιπολιτεύσεως μετέχει έκ νέου στη διοίκηση των κοινοτικών πρα
γμάτων, ή όψιμη μεταστροφή τής έφημερίδας, ύ'στερα άπό τόν έπιδειχθέν- 
τα φανατισμό δέν φέρνει τά προσδοκόμενα άποτελέσματα.

Πάντως, είτε γιατί τό πάθημα έγινε μάθημα, είτε γιατί πράγματι άπο- 
χρωματίσθηκαν πολιτικά οί συγκρούσεις μεταξύ των Ελλήνων τής Θεσ
σαλονίκης, γιά τόν Σοφοκλή Γκαρπολα άπό τό 1890 καί ύστερα οί διαμά
χες αυτές, πού συνεχίζονται άλλοτε όξύτερες καί άλλοτε σέ χαμηλότερο 
τόνο μέχρι τό 1903, οφείλονται αποκλειστικά σέ συγκρούσεις φιλοδοξι
ών καί άτομικών συμφερόντων τών ήγετών τής κοινότητος. Άπό τήν πο
λεμική τής περιόδου 1887-1888 θά τοΰ μείνει μόνον ή συνήθεια τών προ
σωπικών όξυτάτων έπιθέσεων έναντίον ορισμένων άπό τούς έκάστοτε Ι
σχυρούς Θεσσαλονικεΐς, πού τελικά δέν έβλαψαν παρά τόν ίδιο τό συν
τάκτη τους1.

Πολύ αργότερα, μετά τό 1900, κυκλοφόρησαν σέ βάρος κυρίως τών 
γιών του Σοφοκλή Γκαρπολα διάφορες φήμες ότι στήν κριτική τους έ
ναντίον ορισμένων παραγόντων τής κοινότητας δέν ήταν άνιδιοτε^εϊς καί 
ότι κάποτε χρηματίζονται γιά να μή δημοσιεύσουν τις πληροφορίες τους. 
Φυσικά είναι αδύνατο νά έλεγχθεΐ σήμερα τό ύποστατό τής κατηγορίας.

Ή έφημερίδα κυκλοφορεί αρχικά τετρασέλιδη σέ σχήμα τέταρτο με
γάλο δυο φορές τήν έβδομάδα, μέ τόν έπεξηγηματικό ύπότιτλο «έφημερίς 
έμπορική καί τών ειδήσεων». Ή τιμή τοΰ φύλλου της, πού είναι άρχικά 
σαράντα παράδες, γίνεται στά 1900 τριάντα παράδες. Μετά τό 1904 μετα- 
τρέπεται σέ τρισεβδομαδιαία καί άργότερα σέ καθημερινή, ένώ ή τιμή της 
μειώνεται σέ είκοσι παράδες καί ό ύπότιτλός της άλλάζει σέ «έφημερίς 
οικονομική, πολιτική καί φιλολογική». Κατορθώνει νά βρίσκεται άρκετά 
ένημερωμένη εΐδησεογραφικά τόσο στό διεθνή τομέα, όσο καί στά έσω- 
τερικά τής όθωμανικής αύτοκρατορίας. Οί ειδήσεις τής δεύτερης κατηγο
ρίας λογοκρίνονται2 καί συχνά βρίσκει κανείς στις σελίδες τής έφημερί
δας διάφορα τεχνάσματα γιά νά μπορέσει ό δημοσιογράφος νά μεταδώσει 
στούς άναγνώστες του αύτό πού θέλει. Υπάρχει άκόμα σέ κάθε φύλλο ξε
χωριστή στήλη μέ τις έξ Ελλάδος ειδήσεις, συνήθως ιδιαίτερα έκτεταμέ- 
νη. Κυρίως όμως ή έφημερίδα άποτελεΐ μοναδική καί πολυτιμότατη πηγή

1. Βλ. π.χ. άρθρο στό φύλλο τής 27ης ’Ιουλίου 1891, έπιγραφόμενο «Φιλεκπαιδευτι
κός Σύλλογος καί Παρασυναγωγή», όπου περιεχεται έντονη κριτική τής πολιτείας τού 
προύχοντος Γρηγορίου Γράβαρη.

2. Βλ. π.χ. κύριο άρθρο στό φύλλο τής 24ης Αύγούστου 1891 μέ τίτλο ή Ληστεία, πού 
εχει λογοκριθεΐ καί εχει άφεθεΐ κενός χώρος στή θέση τοΰ περικοπέντος κειμένου.
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από τήν οποία μπορεί κανείς νά αντλήσει πάμπολλες ειδήσεις σχετικά μέ 
τή δράση των έλληνικών κοινοτήτων των μακεδονικών πόλεων στο τε
λευταίο τέταρτο τοϋ δεκάτου έννάτου αίώνος.

Παρά τό γεγονός ότι ό Σοφοκλής Γκαρπολάς εμφανίζεται διακείμε-

0 Δ I Λ ΙΝ Ο Μ Ε Τ Σ'
TOV «ΦΑΡΟΙ* TI1S ΘΚΕΕΛΑΟΛΊΚΙΙΕ»

ΈκΙ χω ν«ω ετει

1900
Σαν tò πουλί πού έδώ κι’ έν.εϊ μαζεύει τά κλαδιά του,
Και μέ αύτά όλόχαρα τεργιάζει τίι ί|ωληά του.
Kul tò συνδράμουν, ό θεός νι’ άνθρωποι ακόμα,
Καί τοϋ χαρίζουν ναι ζ»)ίι vai τά-λαλειά στό στόμα.

Έτσι κι' ό «Φάρος» ό πτωχός μέ δλη τίιν καρδμί του 
Μαζεύει dvôoüç μέ μυρωδιαΐς val χτίζει τίι ι|ωληά του,
Kal σπέρνει α’ίίλων ταϊς καρδιαϊς περίφανα λουλούδια 
Και τραγουδά αθάνατα ουράνια τραγούδια,

Έτσι διαβηκαν είκοσι καί τέσσαρα εύτυχισμένα χρόνια,
Πού έζησε τραγουδιστά μέ μια χρυσά έλπίδα,
Καί τώρα πού τόν δέρνουνε χειμώνας καί τά χιόνια,
Ζιιτεϊ ζεστά παρηγοριά, αθάνατη αχτίδα.

Κι’εγώ ό μικρός διανομεΰς τού «Φάρου· ό καϋμ|νος,
Ελπίζω μιά σταλαγματιά δροσιά εις τά δεινά μου.
Καί γάλλιο τάν καλή χρονιά μέ άνθη στολισμένος 
Μέ χίλιαις δυώ θείαις εύχαΐς{α’ δλα τ’ άφεντικά μου.

Έν θαασαί'λονέχγι τ$ 1 Ίανοναρίον 1900.

Μέ ενα μονόφυλλο όπως αυτό, ό διανομέας τοϋ «Φάρου» συνέλεγε στην άρχη 
κάθε χρόνου το συνηθισμένο φιλοδώρημα <mò τούς συνδρομητές της εφημερίδας
νος συμπαθώς προς τήν τουρκική έξουσία, οί άρχές βρίσκουν άφορμές 
καί δύο τουλάχιστον φορές προβαίνουν σε κλείσιμο τής έφημερίδας. 'Υ
πό τόν τίτλο «Ερμής» ή έφημερίδα κυκλοφορεί εξ χρόνια. Στά 1881 μετο
νομάζεται σέ «Φάρο τής Μακεδονίας» καί έπιβιώνει μέ τή νέα αυτή όνομα- 
σία μέχρι τό 18971. Στά 1887 αποκτά σχήμα δεύτερο μικρό. Υποχρεώνε

ι. Δυστυχώς πουθενά δέν σώζεται μια πλήρης σειρά φύλλων τής έφημερίδας τών 
Γκαρπολάδων, για να έλεγχθοϋν οί διάφορες πληροφορίες, συχνά άντιφατικές, σχετικά

16
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ται να κλείσει κατά τον έλληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, επανεκδίδε
ται στα 1898 μέ τό νέο τίτλο «Φάρος τής Θεσσαλονίκης» άλλά πάλι κλεί
νει στά 1906, πιθανόν εξαιτίας τής έντονης κριτικής της κατά τής άνε- 
παρκείας των τουρκικών αρχών νά άντεπεξέλθουν στους ενόπλους Βουλ
γάρους, πού λυμαίνονται τή μακεδονική ύπαιθρο. Έτσι, μέ άναγκαστικές 
διακοπές, ολοένα έπιδεινούμενη οικονομική στενότητα άλλά καί άξιοθαύ- 
μαστη άντοχή, ή έφημερίδα συνεχίζει τήν έκδοσή της, μέ τούς διαδοχικούς 
προαναφερθέντες τίτλους, μέχρι τό 1912, λίγους μήνες μετά τό θάνατο τού 
ιδρυτή της στις 31 Δεκεμβρίου 1911 στήν ’Αθήνα, όπου βρισκόταν εγκα
τεστημένος ό Σοφοκλής Γκαρπολάς, άφ’ ότου έγκατέλειψε τή Θεσσαλο
νίκη πέντε χρόνια νωρίτερα1.

7. Τή διεύθυνση τής εφημερίδας κατά τήν τελευταία περίοδο τής έκδό- 
σεώς της έχουν δύο άπό τά παιδιά τού Σοφοκλή Γκαρπολά, ό ’Αλέξανδρος 
καί ό Νικόλαος, πού δεν συνοδέυσαν τήν υπόλοιπη πατρική οικογένεια κα
τά τήν κάθοδό της στήν ’Αθήνα.

Άπ’ αύτούς ό μεγαλύτερος, ό Άλέκος Σ. Γκαρπολάς, γεννημένος περί 
τό 1870 στή Θεσσαλονίκη καί έχοντας σπουδάσει στήν ’Εμπορική Σχολή 
τής Χάλκης, περιορίζεται στό ρόλο τού υποδιευθυντή καί οικονομικού δια
χειριστή τού «Φάρου τής Θεσσαλονίκης»2. Φαίνεται όμως ότι τά δύο α
δέλφια, λόγω καί τών άθλιων οικονομικών τους, δέν τά πήγαν καλά μετα
ξύ τους, γιατί στό τέλος τού 1910, γιά ένα μικρό διάστημα πού είχε διακο
πεί προσωρινά ή έκδοση τής οικογενειακής έφημερίδας τών Γκαρπολά- 
δων, ό Άλέκος εκδίδει μόνος άλλη έφημερίδα, τό εφήμερο «Έθνος»3. ’Ε
ξακολουθεί νά ζεϊ στή Θεσσαλονίκη καί μετά τήν άπελευθέρωση, άλλά στά 
1919 κατεβαίνει καί έγκαθίσταται στήν Αθήνα, όπου πεθαίνει στά 1942.

μέ τή συνέχεια, τούς τίτλους καί τόν ακριβή χρόνο διακοπής τής έκδόσεώς της. Στή βι
βλιοθήκη τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ύπάρχει σειρά μέ τόμους τών έτών 1875-1894' 
έπίσης στήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη βρίσκονται τρεις τόμοι μέ φύλλα τών περιόδων 16.2. 
1891-4.3.1895 καί 1.1-31.12.1903. Τά παρατιθέμενα στό κείμενο στοιχεία σχετικά μέ τις 
μεταβολές τού τίτλου τής έφημερίδας προέρχονται άπό αυτοψία τών άνωτέρω τόμων κα
θώς καί μεμονωμένων φύλλων τών ετών 1900, 1901 καί 1908.

1. Κατά τήν κηδεία του Σοφοκλή Γκαρπολά πού γίνεται μέ μεγάλη έπισημότητα τού 
άπονέμονται καί δημόσιες τιμές, καθώς είχε τιμηθεί άπό τήν 'Ελληνική Πολιτεία μέ τόν 
άργυρό σταυρό τού Τάγματος τού Σωτήρος. Ό τάφος του σώζεται άκόμα στό Α' Νεκρο
ταφείο ’Αθηνών, όπου έπίσης βρίσκεται καί ό τάφος τού Άλέκου Σ. Γκαρπολά.

2. Αύτοψία φύλλου τής 26ης Φεβρουαρίου 1908.
3. «Έθνος», ’Εθνική Έφημερίς έκδιδομένη τρις τής έβδομάδος ύπό τού κ. Άλέκου 

Γκαρπολά' βλ. σχετικές όμοιες άγγελίες στά τεύχη τής 10ης καί τής 17ης Δεκεμβρίου 1910 
τής έκδιδόμενης στή Θεσσαλονίκη Οικονομικής Έπιθεωρήσεως τού Θ. Κ. Ήρακλείδη, 
σ. 255 καί 280.
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Τυπικά άλλά καί ουσιαστικά τον «Φάρο τής Θεσσαλονίκης» άπό τό 1906 
διευθύνει ό μικρότερος άδελφός, ό Νικόλαος Σ. Γκαρπολδς1. Αυτός δίνει 
τήν κατεύθυνση για τήν πολιτική γραμμή πού θά πάρει ή εφημερίδα στά 
τελευταία χρόνια τής εκδόσεώς της, αυτός, μέ τις γενικές άντιπάθειες πού 
θά συγκεντρώσει στό πρόσωπό του, θά είναι καί ό υπαίτιος γιά τό όριστι- 
κό κλείσιμό της στά 1912.

Νεαρότατος άκόμη παρουσιάζεται γιά πρώτη φορά διευθυντής τού 
«Φάρου τής Μακεδονίας» άπό τό Φεβρουάριο 1892 μέχρι τόν ’Ιούνιο τοϋ 
επομένου έτους2. Εξαφανίζεται γιά λίγο άπό τό προσκήνιο γιά νά έμφανι- 
σθεΐ τό Φεβρουάριο τοϋ 1894 συνδιευθυντής τής έφημερίδας, κοντά στον 
πατέρα του. Χωρίς τίς γνώσεις, τήν περιουσία καί τό παλαιό κύρος τοϋ ι
δρυτή τοϋ «Ερμή» καί πολιτικά συντηρητικότερος του, ακολουθεί τή με
τριοπαθή, φιλοτουρκική πολιτική έκείνου, άγωνιζόμενος γιά τήν έπιβίω- 
ση, πράγμα όμως πού δέν σώζει τήν έφημερίδα άπό τό κλείσιμο τοϋ 1897. 
Πατέρας καί γιος τήν έπανεκδίδουν λίγο άργότερα. Άπό τό 1903 όμως δέν 
έχουν νά άντιμετωπίσουν μόνο τίς γνωστές δυσκολίες άλλά καί έναν επι
κίνδυνο ανταγωνιστή, μιά νέα έλληνική έφημερίδα. Είναι ή «’Αλήθεια» τοϋ 
Σ. Μουρατόρι, πού άφθαρτη καί δυναμική, στηριζόμενη στούς ικανούς συ
νεργάτες της I. Κούσκουρα καί I. Μπήτο, καθώς καί στό γεγονός ότι που
λιέται σέ μικρότερη τιμή άπό τό «Φάρο τής Θεσσαλονίκης», σύντομα προ
ηγείται σέ κυκλοφορία3. Οί δύο εφημερίδες έκδίδονται ταυτόχρονα κατά τή 
διάρκεια τοϋ Μακεδονικού Άγώνος καί εκμεταλλευόμενες τήν άντιπάθεια 
των Τούρκων κατά των Βουλγάρων εργάζονται ικανοποιητικά υπερασπί
ζοντας τίς ελληνικές θέσεις.

Μέ τήν επαναφορά στά 1908 άπό τούς νεοτούρκους τοϋ οθωμανικού 
Συντάγματος τοϋ 1876 πού καταργεί τήν προληπτική λογοκρισία έπί τοϋ 
τύπου, ό Νίκος καί ό Άλέκος Γκαρπολας, μόνοι μετά τήν αναχώρηση τοϋ

1. Ίωάννου Μπήτο υ, Ή προοδευτική έξέλιξις τοϋ Ελληνικού Τύπου τής 
Θεσσαλονίκης κατά τα τελευταία τεσσαράκοντα έτη, στό «Λεύκωμα Βορείου Ελλάδος» 
τής Γ. Νένε, Άθήναι 1934, σ. 35.

2. Αύτοψία φύλλων τής 1ης Φεβρουάριου 1892 καί τής 26ης Μαΐου 1893.
3. Ή τιμή τής «’Αλήθειας» όρίσθηκε άρχικά είκοσι παράδες. Ό «Φάρος τής Θεσσα

λονίκης» δέν μπόρεσε νά τήν ακολουθήσει παρά άρκετά άργότερα. Πιο αργά στά 1909, ή 
«’Αλήθεια» θά μειώσει τήν τιμή της άκόμη περισσότερο, στούς δέκα παράδες. ’Εξάλλου, 
γιά τήν κυκλοφορία τών έλληνικών έφημερίδων τής Θεσσαλονίκης τήν έποχή αυτή μο
ναδική πληροφορία πού έχομε είναι ό ισχυρισμός τής «’Αλήθειας», στίς 3.8.1909, ότι 
τυπώνεται σέ τέσσαρες χιλιάδες φύλλα. Στά 1903 άμφίβολο είναι αν ή κυκλοφορία τοϋ 
«Φάρου τής Θεσσαλονίκης», πού τήν έποχή αύτή δέν διατίθεται προς πώληση έλεύθερα 
σέ μεμονωμένα φύλλα άλλά άποστέλλεται μόνον στούς έγγεγραμμένους συνδρομητές του 
μέ διανομέα ή μέ τό ταχυδρομείο, θά ξεπερνοΰσε τίς λίγες έκατοντάδες.
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πατέρα τους, μέ κυρίους συνεργάτες τον Γεώργιο Χατζηκυριάκου καί τό 
νεαρό Βασίλειο Μεσολογγίτη1, βλέπουν να άνοίγουν στήν έφημερίδα τους 
άγνωστα μέχρι τώρα για τήν όθωμανική αυτοκρατορία περιθώρια για πο
λιτική δράση. Ό «Φάρος τής Θεσσαλονίκης», όπως καί ή «Νέα ’Αλήθεια» 
του I. Κούσκουρα, πού διαδέχεται τήν «’Αλήθεια» τοϋ Σ. Μουρατόρι, χαιρε
τίζουν μέ ενθουσιασμό τήν επανάσταση των νεοτούρκων. ’Αλλά, ενώ στο 
φύλλο τοϋ Κούσκουρα καί στήν πρωτοεμφανιζόμενη στά 1911 «Μακεδο
νία» τοϋ Κ. Βελλίδη, πού κυρίως εκφράζουν τώρα τις πολιτικές επιλογές 
τής μεγάλης πλειοψηφίας τοϋ έλληνικοΰ πληθυσμού τής Μακεδονίας, τον 
άρχικό ενθουσιασμό για τούς νεοτούρκους διαδέχεται έντονος σκεπτικι
σμός, ή έφημερίδα των Γκαρπολάδων έξακολουθεί νά παραμένει πιστή στο 
Κομιτάτο. Στο μαχητικό εθνικιστικό συναγερμό πού εμψυχώνει τώρα τούς 
"Ελληνες τής Μακεδονίας, ιδιαίτερα συσπειρωμένους γύρω από τό Προξε
νείο Θεσσαλονίκης ΰστερα από τήν άνάληψη τής πρωθυπουργίας στήν Ελ
λάδα από τον ’Ελευθέριο Βενιζέλο2, αντιτάσσει μιά ύπερεθνική ιδεολογία, 
πού σέ ένα χώρο παθιασμένων εθνικών συγκρούσεων, όπως ή Μακεδονία 
τήν έποχή αύτή, δεν μπορεί νά πείσει σχεδόν κανένα. ’Εντούτοις, παρά τά 
διαβήματα τοϋ έλληνικοΰ προξενείου, παρά τή διαφωνία τών κυρίων συ
νεργατών του, πρώτα τοϋ Γ. Χατζηκυριακοϋ καί αργότερα τοϋ Β. Μεσολογ
γίτη, πού αποχωρούν διαδοχικά δυσαρεστημένοι άπό τήν έφημερίδα, ό Νί

1. Βλ. Βασίλη Μεσολογγίτη, Σκλαβιά καί ’Αγώνες, Θεσσαλονίκη 1938, 
σ. 93-98. ’Αντίθετα ό Γεώργιος Χατζηκυριακοϋ άποσιωπεϊ πλήρως τά τής 
συνεργασίας του μέ τούς Γκαρπολάδες· βλ. άρθρο του στά «Μακεδονικό Ημερολόγιο» 
τού Ν. Σφενδόνη, Θεσσαλονίκη 1928, σ. 40, Πως καί διατί έξορίσθην ύπό των Νεοτούρ
κων, όπου άναφέροντας τά τής έξορίας του από τή Θεσσαλονίκη τόν "Οκτώβριο 1910 ά- 
ποφεύγει νά κάνει οίαδήποτε μνεία ότι ύπήρξε άρχισυντάκτης τοϋ «Φάρου τής Θεσσαλο
νίκης».

2. Έχει ήδη έπισημανθεί ότι ή Εθνική ’Οργάνωση τών Ελλήνων τής Θεσσαλονίκης, 
δηλ. τό έδώ παράρτημα τοϋ ιδρυμένου άπό τόν ’Αθανάσιο Σουλιώτη Συνταγματικοϋ Συν
δέσμου, άρνεΐται νά παρακολουθήσει τήν κατ’ άρχήν φιλική προς τις άπαγγελίες τών νε
οτούρκων γραμμή πού τηρεί τό κεντρικό γραφείο τοϋ συνδέσμου στήν Κωνσταντινούπο
λη, άλλά, σέ άρμονία, μετά τό 1910, μέ τό έδώ Ελληνικό Γενικό Προξενείο, υίοθετεϊ μιά 
μεγαλοϊδεατική πολιτική, πού δέν διαφέρει άπό τήν πολιτική πού θά άκολουθήσει στά έ- 
πόμενα χρόνια τό κόμμα τών Φιλελευθέρων. Βλ. Κ. Μ ο σ κ ώ φ, Θεσσαλονίκη. Τομή 
τής μεταπρατικής πόλης, Β' έκδοση, Θεσσαλονίκη 1978, σ. 131, καί Δ. Κ ι τ σ ί κ η, 
Συγκριτική Ιστορία Ελλάδος καί Τουρκίας στόν 20ό αίώνα, ’Αθήνα 1978, σ. 94. Χαρακτη
ριστικό είναι ότι όλοι όσοι διαφωνοϋν κατά τήν έποχή αύτή μέ τόν Ν. Γκαρπολά, τόσο 
οί παλιοί συνεργάτες του Γ. Χατζηκυριακοϋ καί Β. Μεσολογγίτης, όσο καί οί κύριοι ή- 
γέτες τοϋ Συνταγματικοϋ Συνδέσμου Θεσσαλονίκης, πατέρας καί γιός Ζάννας καί Κ. 
Άγγελάκης, θά διακριθοΰν μετά τήν άπελευθέρωση τοϋ 1912 ώς τά σημαντικότερα στελέ
χη τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων στή Θεσσαλονίκη.
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κος Γκαρπολάς έπιμένει νά ύποστηρίζει και να έκθειάζει τούς νεοτούρκους 
άπηχώντας τίς άπόψεις μιας ελάχιστης μερίδας Ελλήνων τής Θεσσαλονί
κης, πού έχουν ώς ήγέτη τους το δικηγόρο Κωνστ. Καμμώνα1. Ίο γεγονός 
όμως δτι ή στάση αυτή τής εφημερίδας δεν τήν κάνει συμπαθή σ’ αυτούς 
πού θά έπρεπε νά είναι οί φυσικοί σύμμαχοί της, δηλαδή στούς Εβραίους 
τής Θεσσαλονίκης, πού στήν πλειοψηφία τους ύποστηρίζουν τό Κομιτά
το, κάνει τήν όλη υπόθεση ύποπτη2. Καθώς ό «Φάρος τής Θεσσαλονίκης» 
είναι καταχρεωμένος, καί τουλάχιστον δύο φορές από τό 1909 καί ύστερα 
είχε διακόψει γιά οίκονομικούς λόγους τήν έκδοσή του, ή κατηγορία πού 
έκτοξεύεται έναντίον του στις άρχές τού 1912 από τό παράρτημα στή Θεσ
σαλονίκη τού Ελληνικού Συνταγματικού Συνδέσμου, δτι έπανεκδόθηκε μέ 
χρήματα τού Κομιτάτου, φαίνεται πειστική3. Τή δυσπραγία πού προέρχε

1. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 546/1.6.1912 άναφορά τοϋ Γενικού Προξενείου τής Ελλάδος 
στή Θεσσαλονίκη πρός τό Ύπουργεϊον ’Εξωτερικών (’Αρχείο Ύπ. ’Εξωτερικών, 1912 
853, Νήσοι Αιγαίου Πελάγους). Ό Κωνσταντίνος Καμμώνας (1853-1935), άπό τό Σκαμνέ- 
λιο Ζαγορίων, είναι διδάκτωρ τής Νομικής Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί δι
κηγόρε! στή Θεσσαλονίκη άπό τό 1886 μέχρι τό 1931. ’Από νωρίς άναμειγνύεται στίς κοι
νοτικές διαμάχες τών Ελλήνων τής πόλης καί στά 1888, λόγω τής πολεμικής του κατάτών 
τότε κυβερνώντων τήν κοινότητα, δέχεται όξύτατες έπιθέσεις άπό τίς στήλες τού «Φάρου 
τής Μακεδονίας». Άπό τό 1893-4 μέχρι τό 1912 μετέχει σχεδόν χωρίς διακοπή στή δημο
γεροντία τής κοινότητας. Μετά τό 1912 καί μέχρι τό 1928 έξακολουθεϊ νά πολιτεύεται σαν 
άνεξάρτητος, άλλά ή άντιβενιζελική τοποθέτησή του άποκαλόπτεται τόσο άπό τήν κά
θοδό του σάν υποψηφίου βουλευτή στίς έκλογές τού Δεκεμβρίου 1915, άπό τίς όποιες ά- 
πέσχαν τό κόμμα τών Φιλελευθέρων καί οί κατά τίς έκλογές τού Μαρτίου τού ίδιου έτους 
συμπράξαντες μέ τούς γουναρικούς σοσιαλιστές τής Θεσσαλονίκης, όσο καί άπό τή μή 
κάθοδό του σάν δποψηφίου βουλευτή (μοναδική άποχή του σ’όλη τήν περίοδο 1915-1926) 
στίς έκλογές τού 1923, άπό τίς όποιες άπέσχαν οί βασιλόφρονες. Ό Κ. Καμμώνας στά 
1926-1928 θά είναι πρόεδρος τού πρώτου έκλεγμένου δημοτικού συμβουλίου τής Θεσσα
λονίκης.

2. Ό Νίκος Γκαρπολάς θά κατηγορηθεΐ άπό τούς 'Εβραίους τής Θεσσαλονίκης ώς 
συστηματικός άντισημίτης· βλ. φύλλο τής 12ης Μαΐου 1909 τής «’Αλήθειας», όπου ανα
δημοσιεύονται άποσπάσματα άρθρων μέ τέτοιες κατηγορίες, τών τοπικών έβραϊκών έφη- 
μερίδων «Progrès de Salonique» καί «Journal de Salonique». ’Αντίθετα ό πατέρας του Σο
φοκλής Γκαρπολάς είχε προσπαθήσει γιά μεγάλο διάστημα νά καλλιεργήσει τίς καλές 
σχέσεις μεταξύ τών δύο κοινοτήτων βλ. π.χ. δημοσίευμα στόν «Φάρο τής Μακεδονίας» 
τής 3ης Σεπτεμβρίου 1883, όπου έκφράζεται ή εύγνωμοσύνη τών Ελλήνων τής πόλης πρός 
τόν άποβιώσαντα Μωύς Άλλατίνη, καί άλλο στίς 14 Νοεμβρίου 1887, όπου φθάνει νά έ- 
λέγξει τό μητροπολίτη Γρηγόριο γιά κάποια ύπεροψία άπέναντι στίς άρχές τής έβραϊ- 
κής κοινότητας.

3. Άπό τά μέσα τού 1909 ή έκδοση τού «Φάρου τής Θεσσαλονίκης» γίνεται έντελώς 
άνώμαλη. Στό δεύτερο έξάμηνο τού χρόνου αύτοΰ ή έκτύπωσή του διακόπτεται γιά ενα 
διάστημα έπτά-όκτώ μηνών, κατά τό όποιο οί άδελφοί Γκαρπολά, κρυπτόμενοι πίσω άπό 
τό Βασίλη Μεσολογγίτη, έκδίδουν τήν έφημερίδα «Πολιτικά Νέα»· βλ. Ά ρ ι σ τ. X α-
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ται άπό τήν έλάχιστη κυκλοφορία τής έφημερίδας έρχεται τώρα νά έπι- 
πιτείνει τό μποϋκοτάζ που τής κηρύσσουν οί Έλληνες, με υπόδειξη τοϋ προ
ξενείου καί τής μητροπόλεως1. Ό «Φάρος τής Θεσσαλονίκης» κλείνει ό- 
ριστικά στις 25 Μαίου 19122. Είναι μια όλοκληρωτική καταστροφή, οικο
νομική, πολιτική καί ήθική.

Ή είσοδος των έλληνικών στρατευμάτων τον ’Οκτώβριο τοϋ 1912 στή 
Θεσσαλονίκη, πού αποτελεί καί τήν ούσιαστική δικαίωση τής πολιτικής 
των άντιπάλων τοϋ Ν. Γκαρπολα, οί όποιοι σάν παράγοντες τοϋ κόμματος 
των Φιλελευθέρων έρχονται τώρα στήν εξουσία, καθιστά τήν καταστροφή 
αυτή όριστική. Ό Νίκος Γκαρπολάς είναι ένας πρόωρα γερασμένος καί ά- 
χρηστευμένος άνθρωπος.

’Αμφίβολο άν απ’ εδώ καί πέρα άσκησε ποτέ συστηματικά τή δημο
σιογραφία3. ’Εντύπωση κάνει καί ή άπουσία του από τά δύο έκδιδόμενα στο

σηρδζόγλου, Εφημερίδες καί Δημοσιογράφοι τής Θεσσαλονίκης, στό φύλλο τής 
14ης ’Ιουλίου 1942 τής «Νέας Ευρώπης». Ή έφημερίδα έπανακυκλοφορεΐ μέ τήν έπωνυ- 
μία «Φάρος» για άγνωστο διάστημα περί τά μέσα τοΟ 1910· βλ. Ά ρ ι σ τ. Χασηρδζό- 
γ λ ο υ, Τό Χρονογράφημα έν Θεσσαλονίκη έπί μίαν εικοσαετίαν 1900-1920, Θεσσαλο
νίκη 1925, σ. 18. Στή συνέχεια φαίνεται ότι διέκοψε πάλι τήν έκδοσή της καθώς δέν πε
ριλαμβάνεται στή δημοσιευμένη στίς 10 καί στίς 17 Δεκεμβρίου 1910 άγγελία τής «Οί- 
κονομικής Έπιθεωρήσεως» του Θ. Ήρακλεΐδη, όπου άναφέρονται όλες οί έλληνικές έ- 
φημερίδες πού κυκλοφορούν τήν έποχή αύτή στή Θεσσαλονίκη. Γεγονός είναι ότι κυκλο
φορεί έκ νέου στίς άρχές τοϋ 1912" ό Έλληνας Γενικός Πρόξενος Θεσσαλονίκης στήν μνη- 
μονευθεΐσα ήδη άπό 1ης ’Ιουνίου 1912 άναφοράτου προς τό Υπουργείο ’Εξωτερικών στήν 
Αθήνα σημειώνει έπί λέξει «άναφερόμενος είς τό όπ’ άριθ. 157 άπό 21 Φεβρουάριου έγ

γραφόν μου καί τό ύμέτερον τηλεγράφημα τής 17 Μαρτίου έ.έ., έχω τήν τιμήν νά σάς ά- 
νακοινώσω δτι έξαντληθέντων φαίνεται τών ύπό τού Νεοτουρκικού Κομιτάτου παραχω- 
ρηθέντων χρημάτων, ή ένταΰθα ύπό τού Ν. Γκαρπολα έκδιδομένη έφημερίς «Φάρος» ε- 

παυσεν άπό τής 25ης λήξαντος νά έκδίδεται».
1. Τό μπούκοτάζ έπιβεβαιώνεται άπό έγγραφο τής 7ης ’Απριλίου 1912 τού Γενικού 

Προξενείου Σμύρνης πρός τό 'Υπουργείο ’Εξωτερικών τής Ελλάδος (Άρχ. Ύπ. ’Εξωτε
ρικών 1912 Β' 53 Νήσοι ΑΙγαίου Πέλαγους), καθώς καί άπό έπισυναπτόμενο σ’ αύτό άπό- 
σπασμα δημοσιεύματος τής έφημερίδας «’Ανατολή» τής Σμύρνης.

2. Τό όριστικό κλείσιμο τοϋ «Φάρου τής Θεσσαλονίκης» τοποθετείται άπό τόν Ν. 
Γκαρπολα, σέ άδημοσίευτο καί άχρονολόγητο υπόμνημά του, συντεταγμένο λίγο προ τού 
θανάτου του, κατά τόν Αύγουστο 1912.

3. Τήν 8 ’Απριλίου 1914 ιδρύεται στή Θεσσαλονίκη «πρός περιφρούρηση» τής καθ’ 
όλου άξιοπρεπείας τού Τύπου καί τών συμφερόντων τών γνησίων έργατών τού καλάμου, 
άποκλειστικώς έκ τών έξ έπαγγέλματος δημοσιογράφων, τών άποζώντων άποκλειστικώς 
έκ τού καλάμου», ό Σύνδεσμος Ελλήνων Συντακτών. Πρώτα μέλη του άναφέρονται οί Μί- 
νως Λαγουδάκης, Κώστας Ποιμενίδης, Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος, Θεόδωρος Χατζη- 
γώγος, Βασίλης Μεσολογγίτης, Πέτρος Λεβαντής, Γεώργιος Ήσαΐας (Ταγκός, Σκνίπο- 
βιτς, 'Υποβρύχιος, Πολύξερος), Πέτρος 'Ωρολογάς, Θεόδωρος Ρήγκος, Νικόλαος Μπε- 
νάκης, Βασίλειος Οίκονόμου, Μάνος Βατάλας (Μέμρωδ), Γεώργιος Ζαχαρόπουλος (Έω-
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μεσοπόλεμο ήμερολόγια τής Θεσσαλονίκης, τής Μερώπης Τσιώμου καί 
του Νίκου Σφενδόνη, όπου παρελαύνουν όλοι οί ντόπιοι δημοσιογράφοι 
τής έποχής. Εμφανίζεται μόνο μιά φορά, στά 1933 έκδίδει στή Θεσσαλο
νίκη βιβλίο του μέ τίτλο «Πώς ή Μακεδονία παρέμεινεν Ελληνική», χρη
σιμότατο σήμερα γιά τΙς πολλές πληροφορίες, συχνά άγνωστες άπό άλλες 
πηγές, πού διασώζει άπό τήν πρώτη περίοδο τής σλαβικής άφυπνίσεως στή 
Μακεδονία κατά τά έτη 1860-1883. Πάμπτωχος καί άγνοημένος πεθαίνει 
στή Θεσσαλονίκη τό 1941 λ

8. Γύρω στά 1903 άρχίζει νά εμφανίζεται αραιά στις στήλες τοϋ «Φά
ρου τής Θεσσαλονίκης» καί τό όνομα του Τάκη (Δημητρίου) Γκαρπολά, 
προτελευταίου γιου τοϋ ίδρυτή τής έφημερίδας, γεννημένου στά 1886. Τό 
νεώτερο αυτό μέλος τής οικογένειας γράφει, σέ μιά δημοτική τήν οποία 
παραμορφώνουν συχνά κακόηχοι τύποι τής καθαρεύουσας, ρομαντικά ποι
ήματα, τά όποια δέν φθάνουν κάν τό επίπεδο τής μετριότητας. Δέν πρέπει 
νά τόν άδικήσουμε ύπερβολικά· εκτός άπό τό ότι είναι νεαρότατος, αυτά 
πού γράφει είναι ό,τι συνήθως γράφεται στά ήμερολόγια καί τις έφημερίδες 
τής έποχής, αυτό πού άρέσκεται νά διαβάζει —όταν διαβάζει— ό μέσος Έλ
ληνας άναγνώστης. Θέματα θλιβερά καί τετριμμένα πού αποβλέπουν στήν 
εύκολη συγκίνηση, ακαλαίσθητη γραφή, κανένα σημάδι ότι ό γράφων δέ
χεται κάποιες έπιδράσεις συγχρόνων λογοτεχνικών ή άλλων ρευμάτων. 
Ωστόσο, άπό τή δημοσίευση των ποιημάτων αύτών, καθώς καί κάποιων 
άλλων, γραμμένων στήν ίδια γλώσσα, βγαίνει ή αξιοσημείωτη παρατήρη
ση ότι ή έφημερίδα δέχεται πιά τώρα, τουλάχιστον στό χώρο τής ποίησης 
τή χρήση τής δημοτικής, τήν όποια —χωρίς φανατισμό καί μέ πολλές α
ποδοχές στά έπιμέρους— άρνεϊται μέχρι περίπου τό 19011 2 3.

σφόρος), ’Αλέξανδρος Μπαλάσκας (Κλέων Βρανάς), ’Ιωάννης Ζαφειρόπουλος, Κωνσταν
τίνος Πούγγουρας, Γεώργιος Άζαριάδης, Θεαγένης Καρέτσος, Πέτρος Λούβαρης, Γε
ώργιος Συρούκης, Σταμάτιος Ράπτης καί ’Αριστείδης Χασηρδζόγλου. βλ. Κ λ. Β ρ α ν ά, 
Ήμερολόγιον τής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1916, σ. 95. Στό ίδιο ήμερολόγιο άπα- 
ριθμοΰνται οί έκδιδόμενες στή Θεσσαλονίκη έφημερίδες, σέ καμία άπό τις όποιες δέν 
φαίνεται νά έχει άνάμιξη ό Νίκος Γκαρπολδς. Ούτε καί τό τυπογραφείο τών Γκαρπολά- 
δων φαίνεται νά λειτουργεί πιά αύτήν τήν έποχή· βλ. Πανελλήνιος 'Οδηγός τής ’Ανατο
λικής Εταιρίας Διαφημίσεων, Άθήναι 1915, σ. 1064.

1. Ό Άριστ. Χασηρδζόγλου, στό άρθρο του Έφημερίδες καί Δημοσιο
γράφοι τής Θεσσαλονίκης, έ.ά., περιγράφει τά στερνά τού Ν. Γκαρπολά μέ τ’άκόλουθα 
λόγια «...εζησε μια ζωή πικρή καί στενοχωρημένη —εως πέρισυ πού πέθανε— κλεισμέ
νος σέ μια σιωπηλή καί άξιοπρεπή έγκαρτέρηση, στό περιθώριο τής δημοσιογραφικής 
κινήσεως, μέ άπραγματοποίητο ώς τό τέλος τό όνειρο νά ξαναεκδώση τήν έφημερίδα του».

2. Βλ. π.χ. είδηση στό φύλλο τής 6ης Δεκεμβρίου 1901, άναφερόμενη στον «γνωστόν
έκχυδαΐστήν τού Εύαγγελίου» ’Αλέξανδρον Πάλλη.
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9. Ή έκδοση τοβ Λεξικού τής Ελληνικής Γλώσσης του Άνθιμου Γα- 
ζή άπό τον Κωνσταντίνο Γκαρπολα τό έτος 1835 στή Βιέννη καί ή δημο
σίευση τού βιβλίου «Πως ή Μακεδονία παρέμεινεν Ελληνική» από τον 
Νίκο Σ. Γκαρπολα στά 1933 στή Θεσσαλονίκη, όριοθετούν μέ Ικανοποιη
τική άκρίβεια τήν πρώτη έκατονταετία τοβ βίου τοβ έλευθέρου έλληνικοβ 
κράτους. Μέσα στα έκατό χρόνια αυτά ή ιστορία των Γκαρπολάδων, ιστο
ρία μιας μορφωμένης οικογένειας πού κινήθηκε μεταξύ των ορίων τής εύ
πορης αστικής τάξης καί τοβ πνευματικοβ προλεταριάτου, άποτελεΐ πιστή 
είκόνα τοβ εύρύτερου πολιτικοβ καί πολιτιστικοβ περιβάλλοντος, στο ό
ποιο εζησαν καί έξελίχθηκαν. Κινήθηκαν θετικά ή άρνητικά μέσα στο πλέγ
μα πού δημιούργησε άρχικά ή λογία κλασική παράδοση καί αργότερα ή 
Μεγάλη ’Ιδέα. Οί ίδιοι δεν ύπήρξαν ποτέ σημαιοφόροι κάποιας Ιδεολογίας, 
ώς άνθρωποι όμως τής πρακτικής δράσης καί αύτό πού θά λέγαμε σήμερα 
μέ τόν δρο «businessmen», στάθηκαν στον τομέα τους πρωτοπόροι καί εύ- 
αίσθητοι δέκτες καί αναμεταδότες τής κρατούσης ιδεολογίας τοβ καιροβ 
τους. Ό ιδρυτής τής δυναστείας υπήρξε τυπικός έκπρόσωπος τής έποχής 
τής σβέσεως τοβ έλληνικοβ διαφωτισμοβ. Οί άπόγονοί του συνεργάσθη- 
καν έπαγγελματικά μέ τή φαναριώτικη σχολή τής όθωνικής ’Αθήνας. 
’Αργότερα, κάτω άπό τις εύλογίες τοβ Οίκουμενικοβ Πατριαρχείου, συνέ" 
πλευσαν μέ τούς μεγάλους εμπόρους τής Κωνσταντινούπολης στήν προ
σπάθεια, μέ τή διατήρηση καλών σχέσεων μέ τούς Τούρκους, νά έξασφα- 
λισθεΐ ή πλεονεκτική θέση τοβ έλληνικοβ στοιχείου μέσα στήν όθωμανική 
αύτοκρατορία. Πιό άργά, γιά μιά στιγμή, φάνηκαν νά προσχωροβν στήν 
παράταξη τών άνερχόμενων μεσοαστών τής Θεσσαλονίκης, παράταξης 
■πολιτικά δημοκρατικής. Στήν άρχή τοβ είκοστοβ αΐώνος δέχονται, στό 
μέτρο πού είναι ίκανοί νά τήν αφομοιώσουν, τή χρήση τής δημοτικής 
γλώσσας, τουλάχιστον στον ποιητικό λόγο. Στό Μακεδονικό ’Αγώνα δεν 
πρωτοστατούσαν πιά· άρχικά βοηθούν στήν επιτυχία τής έθνικής γραμμής 
πού σέ συνεργασία μέ τήν ’Αθήνα είχε χαράξει μιά νεότερη γενιά Ελλήνων 
άστών τής Μακεδονίας, ή ύποστήριξη δμως μετά τό 1910 πού έξακολου- 
θούν νά παρέχουν προς τούς νεοτούρκους τούς φέρνει σέ σύγκρουση μέ τό 
περιβάλλον τους καί προκαλεΐ τήν όριστική καταστροφή τους λίγο πρίν 
άπό τήν άπελευθέρωση τού 1912.

Μιά κριτική τής συμπεριφοράς τους δέν πρέπει νά λησμονεί τά γενι
κότερα χαρακτηριστικά τής νεοελληνικής κοινωνίας, μέσα στό πλαίσιο 
τής όποίας έδρασαν. Άν δμως τό πλαίσιο προσδιορίζει τά δρια τών δυνα
τοτήτων τών Γκαρπολάδων, άπό τήν άλλη μεριά ή ίστορία τους τεκμηριώ
νει, μέ πλήθος άλλων άναλόγων ιστοριών, τέτοιων άπό τίς όποιες βρίθει ή 
περίοδος κατά τήν όποία τούς παρακολουθήσαμε, ποιές ύπήρξαν οί δυνά
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μεις πού έσώκλειε τό κοινωνικό σύνολο, στό όποιο βρέθηκαν έντεταγμέ- 
νοι. Καί, με χήν κάθοδο άπό τή Βιέννη τού Κωνσταντίνου Γκαρπολά τό 
1837 στήν Αθήνα, όπου ιδρύει ενα άπό τα πρώτα μεγάλα τυπογραφεία της, 
τήν μετάβαση του Μιλτιάδη Γκαρπολά τό 1850 στή Θεσσαλονίκη, οπού 
επίσης ιδρύει τό πρώτο έλληνικό τυπογραφείο της, τήν ίδρυση στά 1875 
άπό τον Σοφοκλή Γκαρπολά στή Θεσσαλονίκη τής πρώτης έλληνικής έ- 
φη μερίδας τής Μακεδονίας, καθώς καί τις συνθήκες κάτω άπό τις όποιες έ
κλεισε ή έφημερίδα τό 1912, έπιβεβαιώνει τή συνεχή —άλλ’ οχι καί άδια- 
τάρακτη— άνοδο των Ελλήνων άστών στό βαλκανικό χώρο, καθ’ ολη τήν 
διάρκεια τής περιόδου πού άρχίζει με τή σύσταση τού νέου ελληνικού κρά
τους καί φθάνει μέχρι τις παραμονές των βαλκανικών πολέμων.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΟΚΚΑΣ



RÉSUMÉ

P. G. K o k k a s, La famille Garbolas et le premier journal grec de 
Thessalonique.

Il s’agit de Constantin Garbolas et de ces descendants, membres d’une fa
mille grecque, qui se sont distingués comme éditeurs, imprimeurs et ultérieure
ment journalistes à Vienne, à Athènes et à Salonique, depuis la révolution de 
1821 jusqu’ aux guerres balcaniques.

Constantin Garbolas (cl790-cl848), sortant de son village Krania d’O- 
lympe au début du XVIIIe siècle, arrive à Vienne où il travaille comme impri
meur. Il entre en relations avec les philologues Anthime Gazis et Constantin 
Kommitas les œuvres de quels il va éditer plus tard. Après s’être fait une 
réputation d’éditeur avec des ouvrages grecs dans la capitale des Habsburgs, 
il se déplace avec ses enfants en 1837 à Athènes, où il ouvre une librairie et 
une imprimérie. La plupart de ses publications sont des ouvrages scolaires, 
éditions des œuvres des anciens grecs classiques. Son imprimérie s’arrête à 
opérer après sa faillite en 1842.

L’imprimérie renouvelle son opération en 1844 sous la direction d’Ale
xandre Garbolas (cl817-cl870), fils ainé de son fondateur, qui est aidé par ses 
plus jeunes frères, Miltiade et Sophocle. Parmi la clientèle de l’entreprise se 
trouvent maintenant les représentants les plus renommés de l'école litéraire 
phanariote à Athènes. Mais les trois frères sont en mauvais termes. L’entre
prise se bat pour son existence, qui va se terminer en 1859.

Entre-temps Miltiade Garbolas (cl821-cl890), étend l’entreprise familiale 
à Salonique, qui parvient grâce à lui à disposer en 1850 sa première imprimérie 
grecque. Miltiade Garbolas, lui même, quite Salonique avant la fin de la même 
année. Mais son imprimérie continuera d’exister, sous le nom de son nouveau 
propriétaire Kyriakos Darzilovitis. jusqu’ à 1862 ou même—peut être bien— 
jusqu’ à 1864.

Plus important est le troisième frère, Sophocle Garbolas (cl833-1911). Il 
travaille comme imprimeur à Athènes depuis 1853 jusqu’ à 1856; plus tard 
il arrive en France où il devient un démocrate fervent. Peu après il s’installe 
à Salonique où il fait un mariage excellent qui lui permet d’entrer dans la haute 
bourgeoisie grecque de la ville.

Ainsi, grâce à ses nouvelles relations et à la dôt de sa femme, Sophocle
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Garbolas réussit à fonder en 1875 le premier journal grec de Salonique, sous 
le titre «Έρμης». Ce titre se trouve changé en 1881 en «Φάρος τής Μακεδο
νίας» et en 1898, une fois encore en «Φάρος τής Θεσσαλονίκης». Le journal, 
qui resta toujours attaché à la politique française et opposé à celle de la Russie, 
devient pour une dizaine d’années l’organe du parti de ces bourgeois liberaux 
de la ville, qui gouvernent la communauté grecque jusqu’ à 1883. Seulement 
après 1887 Sophocle Garbolas change le camp et son journal commence à 
soutenir la cause de l’autre parti, formé plutôt par la petite bourgeoisie. Son 
rédacteur en chef est maintenant Spyros Tzanotis, un jeun journaliste de 
Zante, qui entre dans la bataille sous l’influence du radicalisme italien.

La polémique de la période 1887-1889 qui en suit, s’arrête assez brusque
ment sous le specte d’une ruine économique. Sophocle Garbolas échappa à 
peine une faillite en 1895. En même temps les admonitions du patriarche œcu
ménique de Constantinople parviennent à persuader les deux partis de se don
ner les mains.

Le journal est suspendu provisoirement par les autorités ottomanes pen
dant la guerre turcohellénique de 1897. Il est réédité quelques mois plus tard 
par son fondateur, avec l’assistance de ses deux enfants Alexandre (1870- 
1942) et Nicolas (1873-1941). Ainsi, après le depart de leur père en 1905 pour 
Athènes, se sont les deux frères qui tiennent le journal. Mais les temps ont 
changé; un nouveau journal grec, le «’Αλήθεια» édité par Muratori, Kous- 
kouras et Bitos, apparut à 1903 à Salonique. Les frères Garbolas essayent de 
lui rivaliser sans succès.

Cette grave situation ne s’amelliorera pas après la promulgation en 1908 
de la Constitution neoturque. Pendant toute une année les deux journaux 
grecs soutiennent le Comité. Mais tandis que le journal de Kouskouras le 
quite avant la fin de 1909, le «Φάρος τής Θεσσαλονίκης» continue à soutenir 
les neoturcs jusqu’à la veille de la première guerre balcanique. Le consulat grec 
à Salonique et la métropole de la ville accusent Nicolas Garbolas d’être l’agent 
à la solde du gouvernement turc. La fin du journal aura lieu aussitôt à la suite 
d’un boycotage de la part de la communauté grecque.
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