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επί τριακονταετίαν και άποστρατευθέντος όπως όλοι μας με σύνταξιν γλίσχρα και ανε
παρκή (..·)· 

Στις 19 Φεβρουαρίου 1929 ζητούσε από τον Κουντουριώτη να υποστηρί
ξει την «Θεοδώρα Παπαβασιλεΐου πρώην διδασκάλισσαν.. .ομοϊδεάτιδα 
και αναξιοπαθούσα». Στις 14 Μαΐου 1930, με επιστολόχαρτο πάντοτε του 
Εθνικού Δημοκρατικού Κόμματος, ζητούσε να μη μετατεθεί ό Δημ. Μπαϊ

μπάς από το υποκατάστημα Αγρινίου, «πρόκειται περί συγγενούς μου». 
Στις 12 Μαρτίου 1931 ζητούσε να δοθεί μηνιαία προθεσμία στον Ηλία 
Εφέσιο «όπως πλήρωση την λήξασαν υποχρέωσίν του». Στις 28 Νοεμ
βρίου 1931 έγραφε : «Έπληροφορήθην ότι εις την Έταιρίαν υπεγγύων 
προσόδων έχήρευσε μια θέσις άποχωρησάσης της υπαλλήλου κυρίας 
Δημητρακάκη. Πολύ θα με ύποχρεώσητε εάν δώσητε την θέσιν αυτήν εις 
τον κ. Θεόδωρον Παπαγεωργίου... » Στίς 16 Ιουνίου 1932 ευχαριστούσε 
για «την χορηγηθεϊσαν άναβολήν του δανείου της οικογενείας Εξάρχου 
Αγρινίου». Στις 9 Σεπτεμβρίου 1932 ζητούσε τον διορισμό του Λιακατή 
ενώ στο τελευταίο σημείωμα του φακέλλου, γραμμένο τον Ιούλιο του 1933 
σε επιστολόχαρτο του Υπουργείου Στρατιωτικών, ό Κονδύλης, Υπουργός 
της κυβέρνησης Π. Τσαλδάρη, ζητάει το τελευταίο του ίσως ρουσφέτι 
από τον Κουντουριώτη, να διορίσει δηλαδή τον Δ. Ρομπόκο «είς μια χηρεύ-
ουσαν θέσιν της διαχειρίσεως Μονοπωλίων». 

Αν υπολογίσουμε ότι όλες οι επιστολές και τά σημειώματα που παρα
θέτουμε εδώ απευθύνονται σε ένα μόνο άτομο χωρίς ιδιαίτερα εξέχουσα 
θέση, θα μπορέσουμε να υποθέσουμε ότι ό Γεώργιος Κονδύλης θα έγραψε 
εκατοντάδες ανάλογες επιστολές σε διάφορους υψηλόβαθμους φίλους και 
πελάτες του για να εξασφαλίσει την πολυπληθέστατη πελατεία του. 

Θ. ΒΕΡΕΜΗΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΤΟΥ Π. ΜΑΡΚΙΔΗ - ΠΟΥΛΙΟΥ Π Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ 

Λίγο μετά την ίδρυση της Επτανήσου Πολιτείας, στις 21 Μαρτίου 
του 1800, ό Πούλιος Μάρκου η Βουκολίδης, ό μεγαλύτερος από τους δυο 
αδελφούς, εκδότες της «Εφημερίδος» της Βιέννης και διευθυντής τώρα 
της Τυπογραφίας Πάνου Θεοδοσίου,1 με υπόμνημα του, της 10 Μαΐου 1800, 

1. Ο Πούλιος Μάρκου Βουκολίδης ή Π. Μ. Βουκόλης αναφέρεται ως προϊστά
μενος (άρχιεργάτης) του τυπογραφείου Θεοδοσίου το 1800· βλ. σχετικά Γ. Σ. Πλουμίδη, 
Το βενετικόν τυπογραφείον του Δημητρίου και του Πάνου Θεοδοσίου (1755 - 1824), 
Αθήνα, 1969, σ. 58 και 65. 
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προς την Επτάνησο Πολιτεία, ζητά να του χορηγηθεί η επτανησιακή υπη
κοότητα και να του επιτραπεί η ίδρυση τυπογραφικού καταστήματος στην 
Κέρκυρα με τη χρησιμοποίηση και του τυπογραφικού υλικού που είχαν 
φέρει στο νησί οι δημοκρατικοί Γάλλοι.2 Το κείμενο του υπομνήματος με 
τον απαραίτητο σχολιασμό παρουσίασε ό Β. Π. Παναγιωτόπουλος.3 Αυτό 
που επιχειρείται εδώ είναι να δοθεί ολοκληρωμένο το ιστορικό της πρότασης, 
με βάση στοιχεία που δεν ήταν δυνατό να παρουσιασθούν τότε,4 και να 
επισημανθούν τα σημεία εκείνα που διαγράφουν την ιδιαιτερότητα της 
και ενδιαφέρουν την ελληνική τυπογραφική ιστορία. 

α. Τ ό ι σ τ ο ρ ι κ ό 

Το υπόμνημα που υποβάλλει ο Πούλιος στις 10 Μαΐου του 1800 περιέχει 
τις κεντρικές κατευθύνσεις των προτάσεων του και αποβλέπει στο να κινήσει 
το ενδιαφέρον της Επτανήσου Πολιτείας. οι βασικές ιδέες, σε ό,τι αφορά 
την ουσία της πρότασης, είναι δύο : 

α. Να του δοθεί κάποια οικονομική ενίσχυση για την εγκατάσταση 
ολοκληρωμένου τυπογραφικού συγκροτήματος, και 

β. Να δημιουργηθεί στο χώρο των Επτανήσων μια τυπογραφική μο
νάδα, αντίστοιχη ποιότικά μ' αυτές που λειτουργούν στο χώρο 
του παροικιακού Ελληνισμού και ιδιαίτερα στη Βενετία, με όλα 
τα οικονομικά η αλλά οφέλη που συνεπάγεται κάτι τέτοιο. 

Αξίζει να σημειωθεί από τώρα ότι το νέο στοιχείο που προσφέρει η 
πρόταση Πούλιου δεν είναι η ίδρυση τυπογραφίας στα Επτάνησα· τυπο
γραφία υπάρχει ήδη από τα 1798 και συνεχίζει τη λειτουργία της.5 δεν 
προτείνει επίσης τη δημιουργία, άπλα, ενός τελειότερου, τυπογραφικά, 
συγκροτήματος· προτείνει την εγκατάσταση ενός διαφορετικού, από λει
τουργική άποψη, τυπογραφικού καταστήματος, κάτι που μέχρι τώρα απου
σιάζει εντελώς από το χώρο του κυρίως Ελληνισμού. 

Όταν υποβάλλεται η πρόταση Πούλιου, το τυπογραφείο της Κέρκυ
ρας εξακολουθεί να λειτουργεί. Λίγο πρίν, μετά από το θάνατο του Ζαχαρία 
Χαραμή, διορίζεται, με διάταγμα της Συγκλήτου, ως δημόσιος τυπογράφος 

2. Για το τυπογραφείο των δημοκρατικών Γάλλων στην Κέρκυρα βλ. Jules Viguier, 
L' Imprimerie Nationale de Corfu 1798-1799, Κέρκυρα, Imprimerie Landos, 1917. 

3. Βλ. Β. Π. Παναγιωτόπουλου, «Προτάσεις του Π. Μάρκίδη - Πούλιου για εγκα
τάσταση ελληνικής τυπογραφίας στην Ιόνιο Πολιτεία (1800)», Πρακτικά Τρίτου Παν
ιονίου Συνεδρίου, Α', Αθήνα (1967) 292 - 297. 

4. ο.π., σ. 293. 
5. Τα σχετικά με την ιστορία της επτανησιακής τυπογραφίας αυτά τά χρόνια 

βλ. στου Ντίνου Κονόμου, «Επτανησιακός τύπος, 1798 - 1864 : ημίφυλλα, φυλλάδια, 
εφημερίδες και περιοδικά», Επτανησιακά Φύλλα Ε' (1964). 
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ό Διονύσιος Σαραντόπουλος.6 η πρόταση δεν άφησε αδιάφορη τη Σύγκλητο, 
η οποία εκτιμά σωστά τά πλεονεκτήματα από μια ολοκληρωμένη τυπο
γραφική εγκατάσταση στα Επτάνησα. Αναθέτει στους Zorzi Palazzuol 
Scordilli και Marin Doxarà, που τότε βρίσκονται στη Βενετία, να κάνουν 
τις απαραίτητες έρευνες σχετικά με το χαρακτήρα και τις τυπογραφικές 
Ικανότητες του Πούλιου και να έλθουν σε επαφή μαζί του για περισσότερες 
λεπτομέρειες, σχετικά με την πρόταση του.7 

οι εκπρόσωποι της Συγκλήτου έρχονται, πραγματικά, σε επαφή με 
τον Πούλιο και στις 31 Μαΐου του 1801 υποβάλλουν την αναφορά τους 
προς τη Σύγκλητο, με την οποία τονίζουν : 

α. Ότ ι , μετά από εκτεταμένες έρευνες, έχουν συγκεντρώσει τις πιο 
ευνοϊκές πληροφορίες, σε ό,τι αφορά το χαρακτήρα και τις τυπο
γραφικές ικανότητες του Πούλιου. 

β. Ότ ι , άφου εξασφαλίσθηκαν για την πρώτη αυτή βασική προϋπό
θεση, διαπραγματεύθηκαν μαζί του, σχετικά με την πρόταση και 
τις προθέσεις του, και ότι μπορούν τώρα να υποβάλλουν συγκε
κριμένη έκθεση για τις προθέσεις και απαιτήσεις του. 

η αναφορά ολοκληρώνεται με μια πιο λεπτομερειακή παράθεση των 
σχετικών προτάσεων, οπού τονίζεται ότι, αν υπάρχουν τά πιεστήρια και 
λοιπά εργαλεία, θα απαιτηθεί ένα ποσόν 3.400 ταλλήρων για να ενεργο
ποιηθεί η τυπογραφία, προκειμένου να ανταποκρίνεται οχι μόνο στις ανάγ
κες της Κυβέρνησης, αλλά και στις παραγγελίες εκδόσεων από τά υπό
λοιπα μέρη της Ανατολής, τά όποια, για την ώρα, είναι υποχρεωμένα να 
κάνουν τις παραγγελίες τους στην Ιταλία με μεγάλα έξοδα και δυσχέρειες. 
Τα χρήματα αυτά, που θα απαιτηθούν για την έναρξη του έργου, υπόσχεται 
ο ενδιαφερόμενος να αποδώσει στο Δημόσιο Ταμείο σε δέκα χρόνια και 
με ένα λογικό τόκο.8 η αναφορά συνοδεύεται από λεπτομερειακό υπόμνημα 
του Πούλιου, οπού αναλύονται οι προτάσεις του και παρατίθεται πλήρης 
απαρίθμηση των αναγκαίων, κατά κατηγορία, δαπανών. 

Η Σύγκλητος αντιμετώπισε θετικά τις ολοκληρωμένες προτάσεις 
Πούλιου και δείχνει να κατανόησε απόλυτα τη σημασία που θα είχε για τά 
Επτάνησα η δημιουργία ενός κέντρου έκδοσης βιβλίων για κοινή χρήση 
και σε μεγάλη κλίμακα. Ιδιαίτερα εκτιμά το αναμενόμενο όφελος από την 

6. Διονύσιος Σαραντόπουλος προς τον Πρόεδρο της Συγκλήτου της Επτανήσου 
Πολιτείας, Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας, Ρωσσοτούρκοι, φ. 17, ύποφ. 9. 

7. Έγγραφο του Προέδρου της Συγκλήτου, της 18 Ιουνίου 1801, προς τον Πρύ
τανι της Κέρκυρας, Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας, Ρωσσοτούρκοι, φ. 11, ύποφ. 3. 

8. Αναφορά των Doxara και Scordilli, της 31 Μαΐου 1801 από Βενετία, προς τον 
Πρόεδρο της Συγκλήτου, ο.π. 
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τόνωση της αγοράς, τη δημιουργία μαθητών που θα αναπτύξουν την τέχνη, 
καθώς και το γενικότερο πνευματικό όφελος από την παρακίνηση των λογίων 
για παραγωγή νέων έργων. Για το λόγο αυτό υποστηρίζει την αποδοχή 
του προτεινόμενου σχεδίου και επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλισθούν, 
με κάποιο τρόπο, τα απαραίτητα χρήματα για την υλοποίηση του.9 

Η πρόταση, παρ' ολα αυτά, δεν επρόκειτο τελικά να πραγματοποιηθεί. 
το θέμα υποβάλλεται για εξέταση στη Magistratura Sindicale, αλλά, στο 
μεταξύ, πληροφορείται την ύπαρξη και το περιεχόμενο της ό ήδη διευθυντής 
της Τυπογραφίας της Κυβερνήσεως Διονύσιος Σαραντόπουλος. Ό τελευ
ταίος σπεύδει αμέσως να υποβάλει στη Magistratura Sindicale δική του 
πρόταση, με την οποία υπόσχεται να αναδιοργανώσει, με δικά του έξοδα, 
το κυβερνητικό τυπογραφείο, και με τον ϊδιο ακριβώς τρόπο που προτείνει 
ό Πούλιος, χωρίς κανένα βάρος για το Δημόσιο Ταμείο. Η Magistratura 
Sindicale αποδέχεται την πρόταση Σαραντόπουλου και του αναθέτει την 
πραγματοποίηση της, απορρίπτοντας έτσι το σχέδιο Πούλιου.10 από την 
ιστορία της κερκυραϊκής τυπογραφίας, στα χρόνια που ακολουθούν, γνω
ρίζουμε, βέβαια, ότι ούτε ο Σαραντόπουλος ούτε οι διάδοχοι του στη διεύ
θυνση του κυβερνητικού τυπογραφείου της Κέρκυρας μπόρεσαν να πραγμα
τοποιήσουν κάτι ανάλογο με την πρόταση Πούλιου, τουλάχιστον σε ό,τι 
άφορα την ουσία της. 

Δέ θα απείχε, ίσως, πολύ από την πραγματικότητα να υποθέσει κανείς 
ότι η ενημέρωση Σαραντόπουλου, σχετικά με την ύπαρξη και το περιεχό
μενο των προτάσεων Πούλιου, πραγματοποιήθηκε σκόπιμα από την Κυβέρ
νηση και μ* αυτόν ακριβώς το σκοπό, να πετύχει δηλαδή, μέσα από τον 
ανταγωνισμό των ενδιαφερομένων, πλεονεκτήματα για το τυπογραφείο, 
χωρίς επιβαρύνσεις του Δημόσιου Ταμείου. Κάτι τέτοιο, άλλωστε, αποτέ
λεσε συνηθισμένη πρακτική για την κυβέρνηση των Έπτανήσων και για 
τα επόμενα χρόνια, σε ο,τι άφορα την εργολαβική ανάληψη του δημόσιου 
τυπογραφείου. 

β. Η π ρ ό τ α σ η 

την προφορική ανάλυση των προτάσεων του προς τους εκπροσώπους 
της Συγκλήτου συμπληρώνει ο Πούλιος και με ένα υπόμνημα του.11 το 
υπόμνημα αυτό αποτελείται από μια πλήρη έκθεση του προτεινόμενου 
σχεδίου, ένα ολοκληρωμένο προύπολογισμό των αναγκαίων, κατά κατηγορία 

9. Βλ. παραπάνω ύποσ. 7. 
10. Βλ. παραπάνω ύποσ. 6. Πβ. και την άποψη που διατυπώνει, σχετικά με την 

απόρριψη της πρότασης Πούλιου, ο Άπ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία τον Νέον Ελλη
νισμού, Δ', Θεσσαλονίκη, 1973, σ. 616. 

11. Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας, Ρωσσοτούρκοι, φ. 11, ύποφ. 3. 
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, δαπανών, καθώς και από υποδείγματα των προτεινόμενων ελληνικών 
τυπογραφικών στοιχείων. 

Τα κύρια σημεία του σχεδίου, όπως προκύπτουν από τη σχετική έκ
θεση, είναι τα ακόλουθα : 

1. το προύπολογιζόμενο συνολικό ποσό για την ενεργοποίηση της 
τυπογραφίας φθάνει τίς 43.000 λίρες, από τίς όποιες θα ήταν δυνατό να 
εκπέσει ένα ποσό 5.578 λιρών, στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν 
τα ήδη υπάρχοντα στην Κέρκυρα πιεστήρια και αν υπάρχουν στο νησί 
τα απαραίτητα διακοσμητικά καθώς και τα εργαλεία βιβλιοδεσίας. 

2. Τα τυπογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιεί το κερκυραϊκό τυπο
γραφείο, όπως διαπιστώνεται από τίς εκδόσεις του που φθάνουν στη Βενετία, 
είναι φθαρμένα και για το λόγο αυτό πρέπει να κατασκευασθούν καινούργια. 
Για τα ελληνικά στοιχεία προτείνει επτά εϊδη, σύμφωνα με υποδείγματα 
που στέλνει, χαρακτηρισμένα με τά γράμματα Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ και Η, σημειω
μένα, όλα εκτός από το Β, πάνω στο φυλλάδιο δειγμάτων τυπογραφικών 
χαρακτήρων του τυπογραφείου Θεοδοσίου, που έχει τον τίτλο «Είδη νέων 
χαρακτήρων (εικ. Ι).12 Για όλα αυτά τά είδη διαθέτει ό ίδιος τους τύπους 
και τίς μήτρες, όπως επίσης διαθέτει τίς μήτρες και για τά λατινικά στοιχεία, 
για τά όποια όμως δεν έχει στείλει υποδείγματα. η κατασκευή των λατι
νικών στοιχείων πρέπει να γίνει στη Βενετία, πριν από την αναχώρηση του 
για την Κέρκυρα, ενώ η κατασκευή των ελληνικών κατά ένα μέρος στη Βε
νετία και κατά το υπόλοιπο μέρος στην Κέρκυρα. Η πρόταση αυτή απο
βλέπει, όπως δηλώνει, στο να μην αργοπορήσει, από τη μια μεριά, η έναρξη 
των εργασιών και στο να χρησιμοποιηθεί, από την άλλη, το υλικό που ήδη 
υπάρχει στην Κέρκυρα για την κατασκευή των νέων χαρακτήρων. Πρέπει 
να επισημανθεί εδώ το ενδιαφέρον που δείχνει να έχει ήδη μαζί του, όταν 
φθάσει στην Κέρκυρα, τά τυπογραφικά στοιχεία που χρειάζονται για να 
αρχίσει αμέσως να τυπώνεται η Οκτώηχος και το Ψαλτήρι. Τά υπόλοιπα 
βιβλία, Παιδαγωγία και Σύνοψη, που επίσης προτείνει για τίς εναρκτήριες 
εργασίες της τυπογραφίας, είναι το ίδιο χαρακτηριστικά : υποδηλώνουν 
με σαφήνεια τους νέους προσανατολισμούς που επιθυμεί να προσδώσει 
στην κερκυραϊκή τυπογραφία. 

3. Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη και το ενδιαφέρον του για την εκπαίδευση 

12. Τ.Ε.Σκλαβενίτης, «Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία (1670-1861)», 
Ό Ερανιστής 15(1978-79), άρ. 12 (Α 1723). Για το Β χρησιμοποιείται, σαν δείγμα, 
τμήμα τυπογραφικού δοκιμίου, που περιέχει τη σελ. 4 από την έκδοση του έργου «Εύ
χρηστοτέρα Ορθόδοξος Ομολογία» του Δανιήλ Πελοποννήσιου (είκ. 2), που πραγματο
ποιείται στο τυπογραφείο Θεοδοσίου τον ίδιο χρόνο, 1801 (Δ. Σ. Γκίνης - Β. Γ. Μέξας, 
Ελληνική Βιβλιογραφία 1800 -1863, Α', Αθήνα, 1939, άρ. 62). 
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νεαρών Κερκυραίων στις τυπογραφικές και βιβλιοδετικές εργασίες, 
στα πλαίσια της προοπτικής για τη δημιουργία ολοκληρωμένου τυπο
γραφικού - εκδότικού συγκροτήματος. 

4. Επισημαίνεται η ανάγκη να αρχίσουν οι εργασίες με βιβλία προορι
σμένα για τη σχολική χρήση (Παιδαγωγία, Ψαλτήρι κλπ.), οι μεγάλες 
δυνατότητες διάθεσης των οποίων θα επιτρέψουν τη δημιουργία του απαραί
τητου για την επιβίωση της τυπογραφίας πρώτου κύκλου εργασιών.13 

Το προγραμματιζόμενο, άλλωστε, πρώτο τράβηγμα 6.000 Οκτωήχων 
είναι χαρακτηριστικό από αυτή την άποψη. 

5. Μακροπρόθεσμη επιδίωξη είναι η προσέλκυση της τυπογραφικής 
πελατείας από τη Βλαχία, Μολδαβία και τις λοιπές περιοχές της Οθωμα
νικής Αυτοκρατορίας. 

Όπως σημειώθηκε και παραπάνω, η έκθεση συνοδεύεται από αναλυ
τικό πίνακα με εξειδίκευση των προύπολογιζομένων δαπανών. από τα 
στοιχεία του πίνακα, και για ένα προύπολογιζόμενο συνολικό ποσό 43.000 
λιρών, προκύπτει η ακόλουθη ποσοστιαία κατανομή δαπανών, κατά κατη
γορίες αναγκών, για το στήσιμο του τυπογραφείου : 

1. Για πιεστήρια, λίρες 4.300, ποσοστό 9,8%. 
2. Για τυπογραφικά στοιχεία, ελληνικά και λατινικά, λίρες 21.770, 

ποσοστό 50%. 
3. Για εργαλεία και υλικά βιβλιοδεσίας, λίρες 1.554, ποσοστό 3,5%. 
4. Για χαρτί, λίρες 10.900, ποσοστό 25%. 
5. Για εργατικά και μέχρι να αρχίσει ό κύκλος εργασιών της τυπο

γραφίας, λίρες 5.096, ποσοστό 11,7%14. 
Όπως προκύπτει, επίσης, από τον ίδιο πίνακα ô Πούλιος προύπο

λογίζει την κατασκευή μιας ποσότητας 760.000 ελληνικών τυπογραφικών 
στοιχείων, που καλύπτει μια κλίμακα μεγεθών από Garamond μέχρι Testo 
grosso. Ανάλογα, προβλέπεται μια ποσότητα 2.060 λιμπρών λατινικών χα
ρακτήρων σε μεγέθη από Testino μέχρι Testo grosso.15 

Όπως έχει ήδη σημειωθεί, η πρόταση Πούλιου δεν άφορα, απλά, τη 

13. Για τη χρήση, τον αριθμό εκδόσεων και τα τραβήγματα αυτών των βιβλίων, 
στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, βλ. Φίλιππου Ηλιού, «Κυκλοφορίες των ελληνικών 
βιβλίων : τα μεγάλα "τραβήγματα" του 1823», Ο Πολίτης τχ. 13 (1977). 

14. Βλ., συγκριτικά, τις πληροφορίες για την αξία και τις δαπάνες λειτουργίας ενός 
πιεστηρίου στού Γ. Σ. Πλουμίδη, ό.π., σ. 52. 

15. Τα ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία, όπως φαίνεται από τά διατιθέμενα ποσά, 
θα είναι τελικά πολύ περισσότερα από τά λατινικά, κι αυτό, βέβαια, είναι φυσικό. Οπωσ
δήποτε το συνολικό βάρος των στοιχείων, που προύπολογίζεται να κατασκευασθεί, θα 
πρέπει να ξεπερνά τις 5.000 λίμπρες για λειτουργία τριών πιεστηρίων. Τά μεγέθη αυτά 
σημαίνουν ένα αρκετά καλό εξοπλισμό για τά δεδομένα της εποχής. Βλ. σχετικά Philip 
Gaskell, A new introduction to Bibliography, Οξφόρδη, Clarendon Press, 1979, a. 38. 
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δημιουργία μιας νέας, καλύτερα συγκροτημένης τυπογραφίας στα Επτά
νησα. Οι λεπτομέρειες και το πνεύμα της πρότασης διαγράφουν με σαφή
νεια την πρόθεση του διευθυντή της τυπογραφίας Θεοδοσίου να δημιουργή
σει στο χώρο του Ιονίου μια πραγματικά κερδοσκοπική τυπογραφική - εκ* 
δότική επιχείρηση, ανάλογη της οποίας ούτε υπήρξε ούτε και θα υπάρξει, 
μέχρι την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, στο χώρο της ελλη
νικής Ανατολής. Τά τυπογραφεία που λειτούργησαν σ' αυτό το χώρο, για 
διακόσια περίπου χρόνια, δημιουργήθηκαν πάντα για να εξυπηρετήσουν μια 
συγκεκριμένη ιδεολογική, εκπαιδευτική η άλλη σκοπιμότητα και δεν απο
τέλεσαν παρά άπλα συμπληρώματα της λειτουργίας και δραστηριότητας των 
φορέων που τά δημιούργησαν (Εκκλησίας, σχολείων κλπ.). Όπως είναι φυ
σικό, τά τυπογραφεία αυτά προσάρμοζαν —και, βέβαια, περιόριζαν— πάντα 
τις βλέψεις και τις δραστηριότητες τους στα πλαίσια της εξυπηρέτησης 
συγκεκριμένων και, γενικά, όχι μεγάλης ευρύτητας στόχων. 

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό και με την πλήρη, σχεδόν, έλλειψη, 
στις περιοχές αυτές, της απαραίτητης υλικής και τεχνικής υποδομής για 
το σωστό στήσιμο τυπογραφικών εργασιών, είχε ως αποτέλεσμα να μην ικα
νοποιηθεί ουσιαστικά ποτέ, για όλα αυτά τά χρόνια, η ανάγκη του Ελλη
νισμού σε έντυπα από τά τυπογραφεία που λειτούργησαν στο εσωτερικό 
του. η έλλειψη της αναγκαίας υποδομής, αλλά και οι γενικότερες συνθή
κες που επικρατούν στο χώρο αυτό, δεν επέτρεψαν τη δημιουργία πραγμα
τικών εκδότικών επιχειρήσεων, αν και η αναγκαιότητα τους είχε γίνει 
απόλυτα κατανοητή. 

Ό Πούλιος, άλλωστε, δεν είναι ό πρώτος που προτείνει κάτι τέτοιο 
για το κερκυραϊκό τυπογραφείο. Λίγο πριν ό μεταφραστής της τυπογραφίας 
Κονδός16 επισημαίνει τις ανάγκες που θα μπορούσε να καλύψει, στο χώρο 
του βιβλίου, μια διεύρυνση του εκδότικού προγράμματος του κυβερνητικού 
τυπογραφείου της Κέρκυρας, με βάση τά βιβλία που καταναλώνονται 
κυρίως στην ελληνική Ανατολή και τά όποια, για την ώρα, τυπώνονται 
στη Βενετία. Ό Κονδός τονίζει το οικονομικό όφελος που θα μπορούσε να 
προκύψει από την υποκατάσταση της Βενετίας, στην εκτύπωση του έλλη
νικού βιβλίου, από το κερκυραϊκό τυπογραφείο και φθάνει στο σημείο να 
προτείνει πολιτικά μέτρα περιορισμού της εμπορικής δραστηριότητας των 
τυπογράφων της Βενετίας στο χώρο του Ιονίου, για να αντιμετωπισθεί 
ο ανταγωνισμός και η κυρίαρχη θέση τους στο βιβλιεμπόριο της περιοχής.17 

16. Ντίνος Κονόμος, ο.π., σ. 13, ύποσ. 2. 
17. Αναφορά του Σπυρίδωνα Κονδου, της 6 Fructidoz, an 6, προς τον Commi

ssaire Général, Comeyras· Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας, Δημοκρατικοί Γάλλοι, φ. 5, 
ύποφ. 4· πβ. και Jules Viguier, ο.π., σ. 21 - 23. 
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η πρόταση Πούλιου, λοιπόν, έχει ως αφετηρία και εκφράζει τη συνεί
δηση μιας βασικής ιδιοτυπίας —και ταυτόχρονα σημαντικού μειονεκτή
ματος —στο χώρο της παραγωγής του ελληνικού βιβλίου : την ουσιαστική 
παραγωγή του, για αιώνες ολόκληρους, εξω από το κύριο σώμα του Ελλη
νισμού, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που κάτι τέτοιο συνεπάγεται.18 

Στην αντιμετώπιση αύτού του μειονεκτήματος και των συνεπειών του 
στηρίζει τα σχέδια του ô διευθυντής της τυπογραφίας Θεοδοσίου, ό όποιος, 
έμπειρος και καλός γνώστης των πραγμάτων του ελληνικού βιβλιεμπορίου, 
αποβλέπει στη δημιουργία μιας τυπογραφικής - εκδότικής επιχείρησης 
μεγάλου φάσματος στο χώρο του Ιονίου, η οποία και θα υποκαταστήσει 
τη Βενετία στην ικανοποίηση των αναγκών του Ελληνισμού σε έντυπα. 

Στις προοπτικές του αυτές είναι, ϊσως, πιο ρεαλιστής από το μετα
φραστή του κυβερνητικού τυπογραφείου της Κέρκυρας· γνωρίζει άριστα 
τα βιβλία που εξασφαλίζουν μεγάλες κυκλοφορίες και μπορούν έτσι να 
στηρίξουν οικονομικά την δλη προσπάθεια, όπως γνωρίζει επίσης καλά 
τα υπάρχοντα κυκλώματα διακίνησης και διάθεσης του βιβλίου στο χώρο 
της Ανατολής. από την άλλη πλευρά γνωρίζει —και βασίζεται σ' αυτά 
για την επιτυχία του—τα πλεονεκτήματα που θα παρουσιάζει για τους μελ
λοντικούς πελάτες της μια τέτοια επτανησιακή τυπογραφία. Και τά πλεονε
κτήματα αυτά δεν είναι μόνο οικονομικά- πολύ πιο σημαντικό είναι, ϊσως, 
ότι εκεί, στην Κέρκυρα, θα είναι, επί τέλους, απαλλαγμένοι από τη λογο
κρισία, μόνιμο πρόβλημα της παραγωγής του έλληνικού βιβλίου, όσο 
αυτή εξαρτιέται από τά εκτός του έλληνικού χώρου τυπογραφεία της Βενε
τίας η της Βιέννης, Λειψίας κλπ.19 

Όπως ήδη γνωρίζουμε η πρόταση δεν υλοποιήθηκε. Και αν ακόμα 
όμως είχε υλοποιηθεί, θα ήταν, ίσως, δύσκολο, στα πλαίσια των συνθηκών 
που διαμορφώθηκαν αργότερα στα Επτάνησα, να επιβιώσει. η σύλληψη 

18. Λουκία Δρούλια, «Στοιχεία για την κίνηση του βιβλίου στην Πελοπόννησο 
τον 18ο αιώνα», Πρακτικά Α' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών Γ', σ. 175. 

19. Η απειλή η ή επέμβαση της λογοκρισίας για θρησκευτικούς η πολιτικούς 
λόγους επηρέασε σημαντικά και με διάφορα αποτελέσματα, την παραγωγή του έλληνι
κού βιβλίου, προκαλώντας συχνά ποικίλες αλλοιώσεις του περιεχομένου η και ματαίωση 
εκδόσεων. Βλ. χαρακτηριστικά όσα γράφει ό ιερομόναχος Ιάκωβος ό έκ Μήλου στον 
πρόλογο της έκδοσης του έργου του Η λ ί α Μηνιάτη Πέτρα Σκανδάλου, που γίνεται 
στη Λειψία, στα 1743 : « . . -Φαίνεται δε πώς να εδόθη και αλλην φοράν εις τύπον παρά 
του αιδεσιμωτάτου πατρός του, πλην ουκ έχει όντως, αλλ' ως φαίνεται το εδωσεν είς 
την Βενετίαν, ως εναντίον όμως της δόξης αυτών δεν το ετύπωσαν.» (Emile Legrand-
Louis Petit - Hubert Pernot, Bibliographie Hellénique ou description raisonnée des 
ouvrages publiés par des Grecs au dix-huitième siècle, I, àp. 309, σ. 311 - 314. Πβ. 
M. Ι. Γεδεών, «Τυπάλδου - Στάη συμμορία (1686 -1712)», Εκκλησιαστική Αλήθεια 33 
(1913) 319. 
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μιας τέτοιας ιδέας, άλλωστε, πραγματοποιήθηκε και στηρίχθηκε στην 
προύπόθεση της ίδρυσης ενός ημιανεξάρτητου ελληνικού κρατιδίου20 και 
μόνο με την προύπόθεση αυτή θα μπορούσε να εξακολουθεί να υπάρχει.21 

Όπωσδήποτε, λίγα χρόνια αργότερα, με την ίδρυση του ανεξάρτητου ελλη
νικού κράτους, το εθνικό κέντρο θα αποκτήσει, επί τέλους, ολοκληρωμένες 
τυπογραφικές μονάδες, που σιγά-σιγά θα πάρουν στα χέρια τους την παρα
γωγή του ελληνικού βιβλίου. 

DECHIARAZIONE 

Essendo nella Stamperia di Corfu presentamente torchi e supresse, non è neces
sario di comprare altri. Onde si può far la soma manco da £ 4.300. - E si ne sono 
ancora i vignetti e finali, si fa anche £ 500 meno. - Se si trova anche un Legatore dei 
Libri sarrebe un sparagno di f 778 per gl' ordeni, i quali infalibilmente avere deve. 

Dei caratteri greci e latini 

Dalle stampae, che vengono dà Corfu in qua, si vede che i caratteri sono tutti 
marzi overo orbi, ed è necessario a refarli. Onde i caratteri latini devono—fora di quel
lo, che ho jo le madri—essere gettati qua in Venezia, e dei greci, parte in Venezia e 
parte in Corfu, però, adoperando quello materiale, sparagnare qualche cosa dell 
valore del materiale, che si trova presentamente in Corfù. I greci caratteri sono se
condo i campioni : A, Β, Γ, Δ, E, Ζ & Η. In vece dell carattere E, il quale non mi piace, 
ho già in lavoro un altro in pena compagno dell B, ed in corpo dell E. 

Questi sono i greci caratteri, secondo i sopradetti campioni, che possedo in pon-
zoni e madri; e dall latino, che possedo anche le madri non ho fatto gettare campioni. 
Onde più facile è da fare gettare tutti i latini e parte dei greci caratteri qua in Vene
zia prima di venire abasso. Se principiamo abasso fare gettare, cosi staramo gl' uomini 
in ozio e procede danno. 

Ili carattere greco per l'Ottoeco e Salterio deve avanti essere getato, per ciò quando 
si vienne abasso à non perdere tempo. In questo tempo si principia ad instruire raga-
zi nazionali e principia il giro dopo fatto Ottoeco, Salterio, Pedagogia e Synosi. Mentre 
si ha lavorato in stampare questa uno overo due ragazzi s'insegnano à gettare lettere, 

20. Β. Π. Παναγιωτόπουλος, ο.π., σ. 292. 
21. η Ιόνιος Πολιτεία καταλύεται, μετά την υπογραφή της συνθήκης του Τίλ

σιτ στα 1807, από τις γαλλικές δυνάμεις που αποβιβάζονται στην Κέρκυρα με επικεφα
λής το στρατάρχη César Berthier βλ. σχετικά Ά π . Ε. Βακαλόπουλου, ο.π., σ. 714. Λίγα 
χρόνια αργότερα οι "Αγγλοι, που θα καταλάβουν στη συνέχεια τά νησιά, θα αποκλείσουν, 
επίσημα πιά, κάθε δυνατότητα εγκατάστασης τυπογραφικών επιχειρήσεων στο χορό 
του Ιονίου, καθορίζοντας, με το Σύνταγμα του 1818, ότι ((μια Γενική Τυπογραφία θα 
υπάρχει εις τάς Ενωμένα; Επαρχίας των Ιωνικών Νήσων, η όποια θα συστηθή είς 
την παντοτεινήν καθέδραν της Γενικής αυτών Διοικήσεως, και τά Πιεστήρια καθυπο-
βάλλονται είς την αμεαον Εφορείαν της Βουλής, και της Α υ τ ο ύ Εξοχότητος τον Λορδ 
Μεγάλου Αρμοστού...»· βλ. το Πολίτευμα των Ενωμένων Επαρχιών των Ιωνικών 
Νήσων..., Κέρκυρα 1818, σ. 52 (Δ.Σ. Γκίνης - Β. Γ. Μέξας, ο.π., άρ. 1082). 
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e finiràno il carattere A per mandati e parte di Β per gl' ecclesiastici libri; e cosi si 
adopera il materiale, che si trova in Corfù, colla agiunta dell novo ili valore di cui si 
debate dalla somma. 

Questa Stamperia per ciò che diventa una fabrica, deve anch' il legatore essere in 
casa medema, il quale, fora del suo bisogno, messo nella specificazione, ha necessario 
ancora d'un rame, per sagrinare le pelli. Questo ha d'insegnare due ragazi nazionali 
per piegare; due, overo tre povere donne cusire sull teler libri, ed un'altro per tondare 
i libri. E mutando con tre ο quatro anni sono questi ragazi mistri. E vedendo loro, im
parano a incolare di sopra la pelle e fare tutto il fornimento. 

Le pelli si trovano in quelle parti sofficienti à comprare; solamente le tavole sino 
che si trova il modo à fare una machina di tagliare tavole là (cioè segare). 

Per la carta 

In principio si deve comprare qua in Venezia la carta cursiva, e la mezzana per 
lavorare, e sino che queste sarano stampate, in quatro ο cinque mesi si fa venire il 
resto, e dopo con fatto firo, non s'hà altra di bisogno.— Per pagare gli uomini infra 
questo tempo, che si stampa l'Ottoeco e Salterio, ci vuole il Denaro, il quale giusto 
non si può dire. 

Progietto 

Quando sarà fatto tutto il necessario della Stamparla, si stampa una Pedagogia, 
Salterio, ed altri libri scolastici, principia il negozio ed il giro. Uno corre(?) qua in una 
fiera sulla terra ferma; altro là in altra fiera, vendono e portano l'utilità ο sia in mo
lletta ο in altri generi in Isola di Corfù, e questa si divide in tutte le classi degli uomini 
abitanti. Ma essendo fatto il carattere garmond si deve principiare stampare una gazetta 
(fogli) per publicare i mandati dell Senato ed altre cose con novità per monstrare il 
valore e la grandezza della Republica. Essenda la Stamparla completta con tutti i carat
teri necessarii si spera d'avere da stampare libri per i foresti, sicome i signori Pren-
cipi ed altri particolari della Vallachia, Moldavia e Turchia mandano i manuscritti a 
Lipsia, Vienna, e Venezia à metter in stampa con tanti disturbi dei censori, verràno più 
tosto in Corfù, ove non sarano soggetti sotto tanti impegni, e la spenderano il loro den-
naro. Per la quantità dell denaro che ha dà mettere l'eccellente Senato overo in particolare 
s'hà dà decidere il modo. 

La mia opinione è : ricevendo la soma overo in denaro, overo in materiale, torchi 
& e. della stamparla nazionale in spazio d'un' anno à non pagare niente. Ma dopo pas
sando l'anno (perche mentre questo tempo devo ajutarmi) si principia ogni sei mesi à 
pagare la rata, in dieci anni pagare tutto. 
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S p e c i f i c a z i o n e 
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Είκ. 1. Πρώτη σελίδα δίφυλλου πού τυπώνει ο Θεοδοσίου για τήν προβολή των 
νέων χαρακτήρων τοϋ τυπογραφείου. Στο εικονιζόμενο αντίτυπο έχουν σημειωθεί τά 
χαρακτηριστικά, τών προτεινόμενων τυπογραφικών στοιχείων κεφαλαία γράμματα, 
σύμφωνα μέ το αντίτυπο πού συνόδευε το υπόμνημα Πουλιού. Τις άλλες δύο σελίδες 
τοο δίφυλλου βλ. στα επόμενα δύο κλισέ. 
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2. Τμήμα τυπογραφικού δοκιμίου από την έκδοση του εργοο «Εύχρηστοτέρα 
Ορθόδοξος Ομολογία» του Δανιήλ Πελοποννήσιου, στα 1801. 
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