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ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΚΑ Α' 

1. Για τις εκδόσεις του Χρονογράφου 
α' Ψευδοδωρόθεος 

Η προσπάθεια για την εξέταση των προβλημάτων γύρω από τη συγ
κρότηση της έντυπης μορφής του Χρονογράφου του Ψευδοδωρόθεου και 
των διάφορων που παρουσιάζει το κείμενο της από έκδοση σε έκδοση 
προύποθέτει την αναζήτηση και αυτοψία όσο γίνεται περισσότερων αντι
τύπων των τριάντα περίπου γνωστών εκδόσεων, που έγιναν δλες στη Βενε
τία (1631 - 1818).1 

Απώτερος στόχος αυτής μου της εργασίας είναι η δημιουργία των 
ασφαλών προύποθέσεων για μια ανατύπωση του Χρονογράφου του Ψευδο
δωρόθεου με αφετηρία την τυπογραφική μορφή της πρώτης έκδοσης του 
1631 αλλά και προσπάθεια να περιληφτούν όλες οι μεταγενέστερες δια
δοχικές προσθήκες και να σημανθούν οι παραλείψεις οι όποιες είναι αρ
κετές και σημαντικές : έτσι θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην ανίχνευση 
της τυπογραφικής τύχης του κειμένου, να την αναπαραστήσουμε με φωτο
γραφική συνθετική ανατύπωση και να αναζητήσουμε τα αιτήματα του 
αναγνωστικού κοινού στα όποια ανταποκρίθηκαν αυτές οι «αλλοιώσεις» 
και την τάση για εκσυγχρονισμό του βιβλίου στους δύο αιώνες της εκδότι
κής του ζωής, από την πρώτη έκδοση στη Βενετία το 1631 ως το 1832 που 
έχουμε την τελευταία αίτηση για επανέκδοση.2 

Ευρύτερα η όλη μελέτη μπορεί να αναδείξει την εκδότική τύχη του 
Ψευδοδωρόθεου σαν έναν από τους δείκτες των σταθερών της νεοελληνικής 
ίστοριογραφίας. 

Ως να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία σημειώνω εδώ μερικά βιβλιογραφικά 

Ό κ. Φίλιππος Ηλιού διάβασε με υπομονή το χειρόγραφο αυτής της εργασίας : 
οι παρατηρήσεις και οι υποδείξεις του, που απορρέουν από το ολοκληρωμένο του σχήμα 
ίστορίας του ελληνικού βιβλίου και από την πλατειά γνώση των συναφών θεμάτων, συν
τέλεσαν στη βελτίωση της. 

1. Οι περιγραφές των γνωστών εκδόσεων μπορούν εύκολα να αναζητηθούν στους 
τόμους της Ελληνικής Βιβλιογραφίας και των συμπληρωμάτων της με τη βοήθεια σύν
τομων αναγραφών τους : Γ. Λαδάς -Ά θ. Χ α τ ζ η δ ή μ ο ς , Ελληνική Βιβλιογραφία 
1791-1795, Αθήνα 1970 σ. 116- 117.—Θωμάς Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς , Ελληνική Βιβλιο
γραφία (1466 ci - 1800) : 'Αλφαβητική άνακατάταξις (τυπώνεται) σ. 154-155. οι εκδό
σεις 1805 (Θεοδοσίου) 1806,1814,1818 (Γλυκής) περιγράφονται από την Ελληνική 
Βιβλιογραφία Γκίνη - Μέξα άρ. 321, 6630, 6661, 1020. 

2. Τον Οκτώβριο του 1832 η τυπογραφία Γλυκή (;) καταθέτει, αντί χειρογράφου· 
στην αυστριακή λογοκρισία της Βενετίας, την έκδοση του Γλυκή 1818 με αίτηση για 
ανατύπωση της. δεν γνωρίζουμε αν η ανατύπωση έγινε. Βλ. Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο ς Ε· 
Σ κ λ α β ε ν ί τ η ς , Αιτήσεις για την έκδοση ελληνικών βιβλίων στη Βενετία (1820-
1847), Μνήμη Ευγενίας Χατζηδάκη (ύπό εκδοση). 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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στοιχεία : περιγράφω τρεις εκδόσεις (Γλυκής 1684,3 Ιουλιανός 
1684, Γλυκής 1798) και καταγράφω παρατηρήσεις μου για μερικές από 
τις γνωστές εκδόσεις η για ανάτυπα τους. 

[1] 

Β Ι Β Λ Ι Ο Ν I C T O P I K O N 
ΠΕΡΙΕΧΟΝ Ε'Ν ΣΥΝΟ'ΨΕΙ ΔΙΑΦΟ'ΡΟΥΣ 

Κ Α Ι Ε 'Ξ Ο ' Χ Ο Υ Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι ΑΣ 
Άρχόμενον από κτίσεως Κόσμου, μέχρι της αλώσεως 

Κωνσταντινουπόλεως, και επέκεινα, 
ΣΥΛΛΕΧΘΕΝ ΜΕΝ Ε'Κ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Α'ΚΡΙΒΩΝ 

Ι στοριών, και εις την κοινήν γλώτταν μεταγλωττισθέν παρά του 
Ι ερωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας, Κυρίου Δωροθέου. 

Μ Ε Τ Α Τ Υ Π Ω Θ Ε Ν , Κ Α Ι ' Α Υ Ξ Η Θ È Ν, 
Πίνακίτε καταπλουτισθέν, 

Ε'κκαθαρθέν δέ, και διορθωθέν μετά πλείστης 
επιμελείας, και δεξιότητος. 

[τυπογραφικό σήμα Γλυκή 0.067 Χ 0.095] 
Ε 'ΝΕΤΙΗΣΙΝ. Ε"τει Κυρίου, αχπδ' . 
Παρά Νικολάω Γλυκεϊ, τω εξ Γωαννίνων. 

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVIL. 

8° φ. 26 χ.άρ.+ σ. φμθ'+ 1 χ.άρ. [= φνα'+ 1 χ.άρ. (επαναλαμβάνονται φμγ'- φμδ')]. 
— 1 τριάδιο (a) + 5 δυάδια (a - e) + 2 τετράδια (Α - Β) + 21 δυάδια (C - Ζ) + 23 δυάδια 
(ΑΑ - ΖΖ) + 22 δυάδια (AAA - XXX). 

Βιβλιοθήκη Κωνσταντίνου Θ. Κυριακόπουλου (και μικροταινία στο 
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών EIE). 

Βιβλιοθήκη Μονής Δουσίκου. 

Αντίθετα με το αντίτυπο Κυριακόπουλου, που είναι σε άριστη κατά
σταση, το αντίτυπο Δουσίκου είναι πολυμεταχειρισμένο και κολοβό : η 
σ. φμθ' έχει αντιγραφεί στο παράφυλλο από το χέρι του αρχιμανδρίτη 
Γεράσιμου του εκ Δουσίκου, 1825. Στο βιβλίο υπάρχουν διάφορα σημειώ
ματα του Γεράσιμου και άλλων, τα όποια δεν μεταγράφονται έδω, άφού η 
περιγραφή γίνεται από εκλεκτική φωτογράφηση που έκαναν για χάρη μου 
οι συνάδελφοι κ.κ. Κώστας Λάππας και Κρίτωνας Χρυσοχοΐδης. 

και τα δύο αντίτυπα παράχθηκαν από τις ϊδιες τυπογραφικές πλάκες 
αλλά στα εισαγωγικά κείμενα εμφανίζουν διαφορετική σελιδοποίηση : 

3. οι μνείες της έκδοσης που περιγράφεται εδώ είναι αρκετές. Άναζητοοσε αντί
τυπο της ό Legrand, την αναφέρει ό Δημοσθένης ΡοΟσσος (1939) ένώ περιέχεται στον 
κατάλογο της Βιβλιοθήκης του μητροπολίτη Σίδης Γρηγορίου (τις παραπομπές βλ. 
Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Ν. Ο ΐ κ ο ν ο μ ί δ η ς , «Χρονογράφου» του Δωροθέου τα λαογραφικά, 
Λαογραφία 18 (1959) 130). 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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Δουσίκου 
φ 2r-v λευκό 
φ 2r τίτλος 
φ 2 ν λευκό 
φ 2-4 Πασι της ενσεβέσι και 

ορθοδόξοις. . . 'Απόστο
λος ό Τζηγαρας 

6Γ Τω γαληνοτάτω. . . Δούκα 
Βοϊβόνδα. . . Έκ των κλεινών 
Ένετιών. Έν ετει αχπδ'. Ίανν. 
κθ'. Της Γαλ.ηνότητός σον δού
λος ελάχιστος και ενχέτης Nt-
κόλαος Γλυκύς. 

φ 6ν προσωπογραφία Τζηγαρά 
φ 7 - 26 ΊΊίναξ πάντων των αξιομνημόνευτων πραγμάτων 'Οπού εις ετούτο το Βιβλίον 
εμπεριέχονται, Βαλμένων κατά τάξιν, ήγουν κατά 'Αλφαβητον, και εις πόσα Φύλλα, δια 
να ήμπορή ό καθ' είς με ενκολότητα να εύρη εκείνο οπού επιθυμεί, σ. ο.' Σύνοψις ιστο
ριών, σ.φμγ' Περί τον λειψάνου τού μεγάλου Κωνσταντίνου, α. φμδ' [ = φμς'] Τα οφφίκια 
της Βασιλείας των Ρωμαίων, σ.ψ\ιζ [ = φμθ'] Αι επακται των ιβ' Μηνών , Περί της 
μεθόδου της αυτής χειρός, σ. [φν'] [=φνβ'] το σήμα του Γλυκη, όπως στον τίτλο. 

Αν συγκρίνουμε τη β' αυτή έκδοση του Γλυκη με την α' του 1676 
(που την επιμελήθηκε ό Αμβρόσιος Γραδενίγος, ο ίδιος που επιμελήθηκε 
και την έκδοση του Ιουλιανού τον ίδιο χρόνο) διαπιστώνουμε ότι έκτος 
από την ενημέρωση που έγινε στα γεγονότα της τουρκικής και βενετικής 
ιστορίας υπάρχει και η τελευταία προσθήκη, που θα διατηρηθεί σε όλες 
τις μεταγενέστερες εκδόσεις, σ. φμζ'κέξ. στη σελιδοποίηση των εισαγω
γικών κειμένων στο αντίτυπο Μονής Δουσίκου ακολουθήθηκε αντίστροφη 
διάταξη από εκείνη της α' έκδοσης του 1676 ένω το αντίτυπο Κυριακό
πουλου ακολούθησε τη σελιδοποίηση της α' έκδοσης που δεν άλλαξε σε 
καμία από τις εκδόσεις του Γλυκη ως το 1818. η διάρθρωση του βιβλίου : 
εισαγωγικά, πίνακας περιεχομένων, κύριο σώμα του βιβλίου, δεν άλλαξε 
ως το 1806 σε όλες τις εκδόσεις της Βενετίας. Στις δύο τελευταίες του εκ
δόσεις 1814, 1818 ό Γλυκής θα μεταφέρει τον Πίνακα των περιεχομένων 
στο τέλος του βιβλίου και θα δώσει συνεχή αρίθμηση σε όλο το βιβλίο. 

από την έκδοση του 1684 και υστέρα ό Γλυκής δεν αλλάζει τη χρονο
λογία 1684 στον πρόλογο του με αποτέλεσμα πολλά ακέφαλα αντίτυπα 
μεταγενέστερων εκδόσεων να θεωρηθούν ότι είναι εκείνης της έκδοσης : 
το αντίτυπο της Βιβλιοθήκης της Μονής Όλυμπιώτισσας που θεωρήθη
κε4 ότι είναι της έκδοσης του 1684 πρέπει να εϊναι της έκδοσης του 1767, 

4. Αχ. Λαζάρου , Κατάλογος έντυπων Βιβλιοθήκης Ολυμπιωτίσσης, Αθήνα 
1964 σ. 89. 

Κυριακόπουλου 
φ Ι"--ν λευκό 
φ 2r τίτλος 
φ 2 ν λευκό 
φ 3 - 4r Τω γαληνοτάτω Δούκα Βοϊβόνδα 

Έκ των κλεινών Ένετιών. Έν ετει αχπδ'. 
Ίανν κθ'. της Γαληνότητός σου δούλος 
ελάχιστος και εύχέτης Νικόλαος Γλυκύς. 

φ 4 ν προσωπογραφία Τζηγαρά 
φ 5 - 6 Πασι τοις ενσεβέσι και όρθο- *Ρ -

δόξοις. . .'Απόστολος ό Τζη
γαράς 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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όπως φαίνεται από τον αριθμό των σελίδων και τη διάταξη τους σε συν
δυασμό με το χρονολογημένο σημείωμα του 1769, που υπάρχει στο αν
τίτυπο. δεν νομίζω ακόμη ότι πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η έκδοση 
αύτη υπήρχε στη Βιβλιοθήκη Ζαβίρα γιατί η αναγραφή5 «Γλυκέως Ν. Σύν
οψις διαφόρων ιστοριών. Ένετίησι 1684» μοιάζει να πάρθηκε από ακέφαλο 
αντίτυπο. Εκεί που η αναγραφή6 προέρχεται από πλήρη αντίτυπα έχουμε 
«Δωροθέου Βιβλίον Ιστορικόν Ένετίησιν 1691,21750,31763». 

Ας σημειωθεί τέλος εδώ ότι οι σ. ιθ'- λ', ρκε'- ρλη', ροζ'- ρ^ β', σγ'- σπ' 
αντιτύπου της έκδοσης του 1684, που περιγράψαμε έδω, με τις σ. 3 - 6, 
7 - 44, 1 -18, 31 -130, 147 - 180, 189 - 214, 219 - 554 της έκδοσης του Γλυκή 
του 1806 συναποτέλεσαν το συμπιληματικό αντίτυπο της EBE Ίστορ. 
1229 Δωρεά της οικογενείας των Ιωνιδών. η συνήθεια αυτή, που παρά
δειγμα της είναι το αντίτυπο των Ίωνιδων (Λονδίνο), πρέπει να συνδεθεί 
από τη μια μεριά με τη μεγάλη φθορά που πάθαιναν τα βιβλία αλλά και τη 
στοργή του χρήστη και αργότερα του συλλέκτη βιβλιόφιλου και να απο
συνδεθεί από τις συνήθειες των τυπογράφων της Βενετίας που «κατασκεύα
ζαν» αντίτυπα δένοντας τυπογραφικά φύλλα (υπόλοιπα) από διάφορες 
εκδόσεις του ίδιου βιβλίου : το ακέφαλο και κολοβό αντίτυπο της Βι
βλιοθήκης της Βουλής ΙΔ 4ΝΛΛ 391 είναι συμπίλημα της έκδοσης του 
1798 (σελίδες χωρίς πλαίσιο) και του 1786 (σελίδες με πλαίσιο). 

[2] 
Ο Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Ά Φ Ο Σ 

ΤΟΥΤΕΣΤΙ, ΒΙΒΛΙΟΝ Ι'ΣΤΟΡΙΚΟ Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ 
Ο'περ συλλεχθέν παρά του αειμνήστου Μητροπολίτου Μονεμβασίας, Κυρίου 

Δωροθέου, έκ πολλών και διαφόρων Ε'λληνικων Γστοριων, εις κοι
νήν έπεζεύθη γλώσσαν παρ'αυτού του Πανιερωτάτου. 

Καλείται ΧΡΟΝΟΓΡΑ'ΦΟΣ, διότι γράφει τους χρόνους κατα-
λεπτώς και καιρούς πασών των παρελθουσών Ι στοριων 
από Δημιουργίας του Κόσμου, μέχρι της αιχμαλωσίας 

Κωνσταντινουπόλεως, και πλέον έπέκεινα. 

Ε'τυπώθη μέν ήδη έκ πολλού, αλλά χωρίς τίνος επανορθώσεως και επιμελείας, 
ως 6δεν νύν δ' ακριβώς διορθωθέν παρά του Σοφωτάτου και Πανοσιωτάτου 

Κυρίου Α'μβροσίου του Γραδενίγου, Α'ββα και Βιβλιοφόλακος της 
των Ε'νετιών Γαληνότατης Α'ριστοκρατίας, έκδίδοται έξ ύ

παρχής παρ'έμου Ανδρέου Γουλιανού Φιλέλληνος του 
Τυπογράφου ίδίω μόχθω και δαπάνη· 

και ευλαβώς άφιερούται. 
[τυπογραφικό σήμα Ιουλιανού 0.063 x 0 094] 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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Ε'ΝΕΤΓΗΣΙΝ, Ε'τει Χριστογον[ίας αχπδ'] 

Παρά Άνδρ[έα] τω Γ[ουλιανφ τω Τυπογράφφ.] 

8ο φ 22 χάρ + σ. φμς' (λείπει 1 φύλλο, σ. φμζ'- φμη'). Στην πραγματικότητα σ. 
φκη', άφου τη σ. σκδ' ακολουθεί η σκζ', την τμθ' ακολουθεί τξ' και την υιβ' ακολουθεί 
η υκα'.— 2 τετράδια (a, b) + 1 τριάδιο (e) + 33 τετράδια (Α - Ζ, Aa - Kk). 

EBE Ίστορ . 1228 
Μουσείο Μπενάκη (αντίτυπο ακέφαλο - κολοβό). 

φ1 Γ τίτλος, φ 1 ν λευκό, φ 2r Τοις εντενξομένοι φ 2ν προσωπογραφία 
Τζηγαρά, φ 3 - 22 Πίναξ πάντων των αξιομνημόνευτων πραγμάτοιν. 

η προηγούμενη και πρώτη έκδοση του Ιουλιανού είναι του 1676. 
Στη δεύτερη έκδοση του, που περιγράφεται έδω, ό Ιουλιανός αφαίρεσε και 
από τον τίτλο και από τ α εισαγωγικά κείμενα δλα τα αφιερωματικά στην 
Ε λ έ ν η , Λουκρητία, Κορνηλία - Πισκοπία. Παρέλειψε ακόμη και την προσ
φώνηση του «Πάσι τοις των Ε λ λ ή ν ω ν φιλοπόνοις σπουδα ίο ι ς . . . ». Αντί
θετα πρόσθεσε στο τέλος του β ιβλ ίου : ΑΙ επακται των ιβ' μηνών, εις 
τα κεφαλαιώδη γράμματα. Περί της μεθόδου της αυτής χειρός, που δεν 
υπήρχε όπως σημειώθηκε και παραπάνω στίς εκδόσεις του 1676 του Ιου
λιανού και του Γλυκή που επιμελή θηκε ό 'Αμβρόσιος Γραδενίγος : ô 

Γλυκής στην έκδοση του 1684 παραλείπει το όνομα του Γραδενίγου, ενώ 
ό Ιουλιανός το διατηρεί. 

Το βιβλίο αναφέρει γεγονότα μέχρι και την παράδοση της Πρέβεζας 
στους Βενετούς 19/29 Σεπτεμβρίου 1684 (σ. φλθ')· Ε π ε ι δ ή ό Χρονογράφος 
περιέγραφε συνήθως και γεγονότα μέχρι την εκδοσή του, μπορούμε με αρ
κετό ποσοστό βεβαιότητας να τοποθετήσουμε την έκδοση στο 1684, άφού 
στο αντίτυπο της EBE, από το όποιο γίνεται η περιγραφή, είναι κομμένη 
από τον τ ίτλο η χρονολογία και είναι λαθεμένη η χρονολογία 1637 που ό 
βιβλιοδέτης έγραψε στη ράχη του βιβλίου καθώς και η αναγραφή με μελάνι 
στον τ ίτλο : α χ λ ζ ' = 1637. από το ίδιο αντίτυπο υποθέτω ότι πρέπει να 
άντιγράφηκε ό τίτλος που καταχώρισε ό Κωνσταντίνος Σάθας στη Νεο. 
ελληνική Φιλολογία.7 

5. Α. G r a f , Κατάλογος της έν Βουδαπέστη Βιβλιοθήκης Ζαβίρα, Βουδαπέστη 
1935 σ. 21· πβ Γ. Λ α δ ά ς - Α θ . Χ α τ ζ η δ ή μ ο ς , Ελληνική Βιβλιογραφία 15-17 
Ol., 'Αθήνα 1976 άρ. 274. 

6. G r a f , δ.π. σ. 22. 
7. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Σ ά θ α ς , Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήνα 1868, σ. 223 -

224. 
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[3] 

Β I B Λ Ι Ο Ν 
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν 

ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΕΝ ΣΥΝΟΨΕΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ 
ΚΑΙ ΕΞΟΧΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Α'ρχόμενον από Κτίσεως Κόσμου, μέχρι της αλώσεως 
Κωνσταντινουπόλεως, και των ακολούθων Σουλτάνων. 

Συλλεχθέν μέν εκ διαφόρων ακριβών Γστοριών, και 
εις την κοινήν γλώτταν μεταφρασθέν 

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΆΣΙΑΣ ,ΚΥΡΙΟΥ 

Δ Ω Ρ Ο Θ Ε Ο Υ 
Νυν δέ μετατυπωθέν, και επιμελώς διορθωθέν. 

[τυπογραφικό σήμα Γλυκή 0.04 Χ 0.058] 
αψ^η'. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, 1798. 

Παρά Νικολάω Γλυκεϊ τώ εξ Ιωαννίνων.. 
CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO. 

80 σ. 44 + 555 + 1 λευκή.— 4 δυάδια (a-d) 4- 1 τριάδιο (e) + 34 τετράδια (Α-
Z, Aa - LI) 4- 1 τριάδιο (Mm). 

Biblioteca Marciana Βενετίας 40 D 282 

Μετά την παραπάνω περιγραφή γνωρίζουμε δύο εκδόσεις Γλυκή που 
φέρουν στην προμετωπίδα τη χρονολογική ένδειξη 1798. και οι δύο εκδό
σεις έχουν την ίδια σελιδοποίηση και σελιδαρίθμηση αλλά προέρχονται 
από διαφορετικές στοιχειοθεσίες. η έκδοση που περιγράψαμε εδώ είναι 
πολυτελέστερη από την γνωστή, καθώς εκείνη δεν έχει το σήμα του Γλυκή 
στον τίτλο, την προσωπογραφία του Τζηγαρα στη σ. 6 και τα κοσμήματα 
στις σ. 63, 547, 552, 555.8 

και οι δύο εκδόσεις του 1798 από πλευράς ενημέρωσης των στοιχείων 
της σύγχρονης ιστορίας σταματούν στο 1789 : Λωδοβίκος Μανιν εστεφθη 
[δόγης της Βενετίας] εις τους 1789 Πρίγκιτρ αξιότατος, του οποίον ό Θεός 
να χαρίοη ζωήν πολύχρονων σημειώνεται στη σ. 547. Το τέλος της Βενε
τικής Πολιτείας θα αποσιωπηθεί και στην έκδοση Θεοδοσίου 1805 για να 
περάσει στην έκδοση του Γλυκή 1806 σ. 547 : Λωδοβΐκος Μανιν έατέφθη εις 
τους 1789. εις δε τάς ημέρας τούτον επαυσεν η εξονσία της Άριστοκρατείας. 

8. η αλλη έκδοση έχει περιγραφεί στο : Γ. Λ α δ α ς -Ά θ. Χ α τ ζ η δ ή μ ο ς 
Ελληνική Βιβλιογραφία 1796-1799, Αθήνα 1973 αρ. 97. Αντίτυπο της έκδοσης, που 
περιγράφεται έδώ, γνώριζε ό Μ α ν ο υ ή λ Ι. Γ ε δ ε ώ ν , Πατριαρχικοί Εφημερίδες 
(1500-1912), Αθήνα 1936-1938 σ. 130 και από το αντίτυπο αυτό τύπωσε στη σ. 164 
την προσωπογραφία του Ζώτου Τζηγαρα. 
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Και στην έκδοση του 1814 σ. 538 τροποποιείται : εις δε τάς ημέρας τούτου 
έλαβε τέλος η Αριστοκρατία των Ενετών, δηλαδή εις τους 1797. Παρα
τηρείται μια εύλογη καθυστέρηση ενημέρωσης για την πτώση της Βενε
τίας, ασυνήθιστη στις προηγούμενες εκδόσεις του βιβλίου. 

Είναι λίγο δύσκολο να πιστέψουμε ότι τον ίδιο χρόνο, 1798, ό Γλυκής 
τύπωσε δύο εκδόσεις ενός τόσο μεγάλου βιβλίου χωρίς αλλαγές που θα 
υπηρετούσαν συγκεκριμένες ανάγκες. Χωρίς βέβαια να αποκλείουμε ότι 
έγιναν δύο εκδόσεις τον ϊδιο χρόνο θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι μια 
από τίς δύο εκδόσεις είναι μεταγενέστερη προχρονολογημένη, υπόθεση 
που παραπέμπει στο παράδειγμα των εκδόσεων του βιβλίου των Μεταμορ
φώσεων του Όβιδίου από τον ίδιο εκδότη.9 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΓΝΩΣΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΤΥΠΑ 

Γλυκής 1676 
Το αντίτυπο της Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου (υπόδειξη 

κ. Εμμανουήλ Ν. Φραγκίσκου) παρουσιάζει άλλη σελιδαρίθμηση από 
εκείνη της πρώτης βιβλιογράφησης :10 φ 26 χάρ + σ. φμς'+ 2 λευκές.— 1 
τριάδιο ( + ) + 1 τετράδιο (a) + 3 δυάδια (d -1) + 67 τετράδια (Α - Ζ, Aa -
Zz, Aaa - Xxx) + 1 τριάδιο (Yyy). 
Σάρος 1691 

δεν γνωρίζουμε αντίτυπο της έκδοσης.11 Στην EBE Ίστορ. 12321-
υπάρχει αντίτυπο ακέφαλο, κολοβό και λειψό (λείπουν και αλλά φύλλα 
έκτος από εκείνα της αρχής και του τέλους) που άνηκε στη Μονή Ταξίαρ
χων καθώς σημειώνεται στη σ. 1 : Έκ των της Ίερας Μονής των Ταξιαρ
χών : και τάδε : Άνταλ. Δωρ. 242/1963. το αντίτυπο αυτό νομίζω ότι είναι 
της έκδοσης του Νικολάου Σάρου 1691 : 

8ο σ. 1 - 558.— 69 δυάδια (Α - Ζ, ΑΑ - ZZ, AAA - ΖΖΖ) + 1 τριάδιο 
(ΑΑΑΑ). Λείπουν τίτλος, εισαγωγικά, πίνακας περιεχομένων από την 
αρχή και από το τέλος 3 φύλλα που στο πρώτο από αυτά θα ήταν τυπωμένη 
η σ. 559 της οποίας μέρος τουλάχιστο είναι αντιγραμμένο στο παράφυλλο. 
Λείπουν ακόμη οι σ. 183 - 192, 241 - 248, 553 - 556. Στο κάτω μέρος της αρ
χής των τετραδίων είναι τυπωμένος ό παρακάτω δείκτης για τη βιβλιοδε
σία : Conografo Ν. S. ( = Χρονογράφος Νικολάου Σάρου). 

Ά λ λ ο αντίτυπο ακέφαλο, κολοβό, λειψό, στη Μονή Αγίου Ιωάννου 
Θεολόγου Πάτμου. 

9. Φ ί λ ι π π ο ς Η λ ι ο ύ , Ό Όβίδιος του Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη, Σκουφάς 
7 (1981) 108 - 124. 

10. Μ ι χ α ή λ Σ. Κ ο ρ δ ώ σ η ς , 'Ελληνικά παλαιότυπα της Μονής Παντο
κράτορος Αγίου Όρους, Κληρονομιά 11 (1979) 427 άρ. 7. 

11. Γ. Λ α δ ά ς - Α θ . Χ α τ ζ η δ ή μ ο ς , Ελληνική Βιβλιογραφία 15-17 αϊ. 
Αθήνα 1976 αρ. 316. 
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'Από τα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας που αναφέρονται : σ. 453 -
455 Νέα Προσθήκη. Βασιλεία Σουλτάν Ιμπραϊμ [1640-1648]. σ. 456 - 459 
Θάνατος Σονλτάν Ίμπραιμ, Βασιλεία Σονλτάν Μεχμετ [1648- 1687]. σ. 460 
'Εκβολή τον Σουλτάνου Μεχμετ από την Βασιλείαν. Βασιλεία Σονλτάν 
Σονλεϊμάν 'Αδελφού αυτού [1687] επήρε και το Πελιγράδι από σπαθί [9 
'Οκτωβρίου 1690]. σ. 550 Νέα Προσθήκη [συνέχεια του καταλόγου των 
δόγηδων της Βενετίας, 1675 κ. εξ.]. Λείπουν όμως οι σ. 553 - 556 όπου 
θα ήταν η συνέχεια και το τέλος του καταλόγου. Τελευταίο γεγονός 
που περιγράφεται στη σ. 52 είναι η κατάληψη της Κορώνης από τους 
Βενετούς, 11 Αυγούστου 1685. 

Έτσι το τελευταίο γεγονός που το λειψό αντίτυπο μας δίνει είναι 
της 9 Οκτωβρίου 1690 : μπορούμε να είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι το αντί
τυπο που εξετάζουμε είναι της μαρτυρημένης έκδοσης τού 1691. 

Από τις πολύ ενδιαφέρουσες προσθήκες για τά σύγχρονα γεγονότα 
της εποχής του αντιγράφω εδώ από τη σ. 460 μια που θεωρώ ότι με ύφος 
που θυμίζει βραχύ χρονικό καταγράφει τις θέσεις και τις ελπίδες των Ε λ λ ή 
νων 1 2 όσων με κάποιο τρόπο συνδέονταν με τη Βενετική Πολιτε ία και ζού
σαν τά γεγονότα της περιόδου που άρχισε το 1684 με τη συμμαχία του 
Linz και τις καταλήψεις ελληνικών χώρων από τη Βενετία. η μαρτυρία 
αυτή δεν επαναλαμβάνεται στις μεταγενέστερες γνωστές εκδόσεις του 
Ψευδοδωρόθεου : 

Ούτος [ό σουλτάν Σουλεϊμάν] αν καλά και εις την αρχήν της Βασι
λείας του ηύρε τά πράγματα εις μεγάλην σύγχυσιν δια τους μεγάλους θριάμ
βους όπου έκαναν οι Χριστιανοί κατά των Τούρκων, δεν ελενψεν όμως να 
υπόταξη εις την Βασιλείαν τον μερικά κάστρη της Ουγγρίας, τά οποία ό 
Αυτοκράτωρ της Δύσεως είχε εις τους απερασμένους χρόνους του αρπάξη 
με πόλεμον. Ανάμεσα δέ εις τά αλλά του επήρε και το Πελιγράδι από σπαθί. 
Και τούταις όλαις ταΐς νίκαις, ημπορώ να ειπώ, πώς δεν ταϊς έκαμαν τά 
άρματα των Τούρκων, αλλά τά άσπρα, επειδή πολλά των Αρχηγών, οι ό
ποιοι ευρίσκονταν μέσα εις αυτά τά Κάστρη, άποστατούντες από τον Βασι
λέα δια μόνην κακήν τως γνώμην, και φιλαργυρίαν, η άνοιγαν ταϊς πόρταις 
των Κάστρων, και έμπαζαν μέσα τους Τούρκους, η χωρίς πόλεμον εβιαζαν 
τους απαντάς εις παράδοσιν, και στανικώς τως. Ταύτα δε όλα εγίνοντο, διατι 
ό Αντοκράτωρ εΐχεν όλα τον τά στρατεύματα κατά τον Ριγός της Φράντζας, 
με τον όποιον είχε μέγαν πόλεμον. Ελπίζομεν δμοις εις τον παντοδύναμον 
Θεόν, ότι τον ερχόμενον χρόνον θέλει έχει τόσα στρατεύματα, όπου θέλει 

12. Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο ς Ε. Σ κ λ α β ε ν ί τ η ς , Χρησμολογικο εικονογραφη
μένο μονόφυλλο των άρχων του 18ου αιώνα, Μνήμων 7(1978-79) 56-57. 
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ταπεινώσει την επηρμένην όφρίν των υπερήφανο μένων Τούρκων, και να τους 
βιάση άκομι με μεγάλην τως χύσιν αίματος να ανταποδώσουν τα των Χρι
στιανών, δντες αυτοί ανάξιοι των αυτών, ως μισόχριστοι, και βάρβαροι. 
Γλυκής 1743 - 1750 

η σύγκριση των αντιτύπων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης δείχνει ότι 
οι εκδόσεις έγιναν με τις ίδιες τυπογραφικές πλάκες η ότι η έκδοση του 
1750 αποτελεί τεχνητό εκσυγχρονισμό της έκδοσης του 1743. 
Γλυκής 1752 

η βιβλιογράφηση 13 έγινε από ακέφαλο αντίτυπο και η χρονολόγηση 
του από τον τελευταίο δόγη της Βενετίας που αναφέρεται : Φραγκίσκος 
Λορεδάνος 1752-1762. Είναι πιθανό να πρόκειται για ακέφαλο αντίτυπο 
της έκδοσης του Γλυκή 1761. Αν αυτό δεν συμβαίνει έχουμε αντίτυπο 
άγνωστης έκδοσης του 1752- 1760. 

Στο Σπουδαστήριο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών υπάρχει αντίτυπο ακέφαλο, κολοβό και λειψό 
που πρέπει να ανήκει σε έκδοση των χρόνων 1752-1760: η σύγκριση 
του με τα δύο γνωστά αντίτυπα της έκδοσης του 1761 έδειξε ότι υπάρχουν 
διαφορές στη στοιχειοθεσία και σελιδοποίηση των εισαγωγικών κειμένων 
και του Πίνακα περιεχομένων αλλά οχι και στο σώμα του βιβλίου εκτός 
από τις ένθετες σελίδες 460β - ε που έχει η έκδοση του 1761 μόνο. 
Γλυκής 1761 

Στα αντίτυπα της Γενναδείου Βιβλιοθήκης και του κ. Κώστα Σ. Στάικου 
ανάμεσα στις σ. 460 και 461 υπάρχει ένα δίφυλλο αριθμημένο 460β - 460ε : 
Τέλος της Βασιλείας του Σουλτάν Αμουράτη. Βασιλεία Μεχμέτη, του Υιού 
αύτού. Ακολουθούν σημειώματα για τους σουλτάνους Άχμέτη, Μουστα-
φδ, Μεχμέτη, Μαχμούτ, Όσμάνην, Μουσταφά «Μουσταφάς [...] εκάθι
σεν είς τον θρόνον εν ταις λ' Όκτωβ. αψνζ' και βασιλεύει εως την σήμερον 
όπου είναι αψξα». 

η τετρασέλιδη ένθετη προσθήκη ανταποκρίνεται στην εξαγγελία 
του τίτλου, που είναι μάλιστα τυπωμένη εκεί με μικρότερα στοιχεία : Μετά 
και της προσθήκης των ακολούθων Σουλτάνων από τους αχδ άχρι τους 
αψξα' είς φυλλ. υξ' 460 και εκσυγχρονίζει το βιβλίο καθώς οι προηγούμε
νες εκδόσεις του Γλυκή και του Ανδρέα Ιυλιανού σταματούσαν την περι
γραφή των γεγονότων της τουρκικής ιστορίας στο 1603, αντίθετα με την 
έκδοση Σάρου του 1691 που περιέγραφε γεγονότα μέχρι την εποχή της. 

Επειδή όμως το τετρασέλιδο είναι ένθετο πρέπει να σκεφτούμε ότι 
τυπώθηκε για να εκσυγχρονίσει μια παλιότερη έκδοση που πρέπει να έγινε 

13. Ν. G a i d a g i s, Catalogul cartilor Grecesti de la Biblioteca Centrala Universi
tara "M. Eminescu"—Iasi, τ. II Γιάσι 1975 σ. 134. 
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μετά το 1752. Λίγες νομίζω ότι είναι οι πιθανότητες να πρόκειται για την 
έκδοση στην οποία ανήκει το αντίτυπο του Σπουδαστηρίου Βυζαντινής 
και Νεοελληνικής Φιλολογίας που αναφέραμε παραπάνω και μένει να εξε
ταστεί το αντίτυπο που υπάρχει στο Γιάσι, όπως σημειώθηκε. 

Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ό τεχνητός εκσυγχρονι
σμός φαίνεται ότι αποφασίστηκε την τελευταία στιγμή και μετά την εκ
τύπωση της σελίδας τίτλου η οποία δεν καταστράφηκε αλλά συμπληρώ
θηκε ατεχνα. Έτσι αν οι υποθέσεις μας είναι σωστές ό τεχνητός εκσυγ
χρονισμός περνά από τα ακόλουθα στάδια : Ι έκδοση 1752 - 1760, II έκδοση 
1761 που μπορεί να προέρχεται από ανατύπωση η τεχνητό εκσυγχρονισμό 
της προηγούμενης (Ι) που ίσως δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει, III έκδοση 
του 1761, με το ένθετο δίφυλλο και την ατεχνη προσθήκη στον τίτλο, που 
είναι τεχνητός εκσυγχρονισμός της (Π). 

Αν θέλαμε να αναζητήσουμε τά αίτια του εκσυγχρονισμού του βιβλίου 
θα έπρεπε πρώτα να σταθούμε και να σημειώσουμε την πύκνωση των Ιστο
ρικών βιβλίων που βγαίνουν στη Βενετία αυτά τα χρόνια στα ελληνικά :14 

βιβλία νεωτερικά και βιβλία παραδοσιακά. Ανάμεσα στά τελευταία και ό 
ελληνικός χρονογράφος του Ψευδοδωρόθεου, που εκσυγχρονίζεται το 1761 
και ό αραβικός χρονογράφος, η Επιτομή Ίεροκοσμική του Νεκταρίου Ι ε 
ροσολύμων, που εκσυγχρονίζεται το 1770 με την προσθήκη περί των 
νεοτέρων Αρχιεπισκόπων του Σινά μέχρι το 1759. η προσθήκη αυτή 
πρέπει να είναι πρωτοβουλία του Σπυρίδωνος Παπαδοπούλου, ό όποιος 
είναι επιμελητής της έκδοσης του 1770 (και όχι ό Σπυρίδων Μίλιας).15 

"Αν αναζητήσουμε ονόματα για τον εκσυγχρονισμό του Ψευδοδωρόθεου 
του 1761 εκτός από τον Παπαδόπουλο (που τον βρίσκουμε διορθωτή στού 
Γλυκή μόνο από το 1767) θα σημειώναμε τά ονόματα του 'Ιωάννη Στάνου 
και του Σπυρίδωνος Μίλια (επιμελητή της έκδοσης του 1767) οι όποιοι 
αυτά τά χρόνια είναι συμπιλητές η μεταφραστές ιστορικών βιβλίων και 
συνεργάζονται με τον Γλυκή. 
Ο υ κ ή ς 1767 

Στον τ ίτλο σημειώνεται : και των ακολούθων Σουλτάνων άχρι τον 
παρόντος χρόνου αψξη'. Στίς σ. 4 6 1 - 4 6 4 ενσωματώνονται οι σ. 460 β - ε 

14. Κ. Θ. Δ η μ α ρ ά ς , 'Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 'Αθήνα "1975 
σ. 157-158. 

15. Για τον «εκσυγχρονισμό» της Επιτομής (1770) βλ. Μ. Ι. Μ α Vo ύ σ α κ α ς, 
η «Επιτομή της Ίεροκοσμικής Ιστορίας» του Νεκταρίου Ιεροσολύμων και αί πηγαΐ 
αυτής, Κρητικά Χρονικά 1 (1947) 297 - 298, όπου σημειώνεται ότι ό «εκσυγχρονισμός» 
ακολουθεί εκείνον του Προσκννηταρίον του Σινά, 1768. η συνάδελφος κυρία 'Ιωάννα 
Πετροπούλου παρατήρησε και μού ανακοίνωσε ότι στον τίτλο των αντιτύπων, που ση
μειώνει ό βιβλιογράφος της έκδοσης του 1770 της Επιτομής, αναγράφεται διορθωτής ό 
Παπαδόπουλος και όχι ό Μίλιας που επιμελήθηκε την προηγούμενη έκδοση 1758. 
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της έκδοσης του 1761 (το ίδιο φαίνεται να έγινε και στην έκδοση 
Θεοδοσίου 1763), με μόνη αλλαγή την χρονολογία στο τέλος : εως την 
σήμερον όπου είναι αψξη', αντί αψξα' που έγραφε η προηγούμενη έκδοση 
του 1761. η έκδοση λοιπόν του 1767 κυκλοφόρησε το 1768. 
Γλυκής 1778 

Από το ίδιο αντίτυπο της Μονής Λειμωνος Λέσβου που έγινε η βιβλιο
γράφηση 16 σημειώνω τη σελιδαρίθμηση (μικροταινία στο Κέντρο Νεο
ελληνικών 'Ερευνών EIE) : σ. 52 + 551 + 1 λευκή.— 5 δυάδια (a - e) + 1 
τριάδιο (t) + 34 τετράδια (Α - Ζ, Aa - LI) + 1 τριάδιο (Mm). 'Από το αντί
τυπο λείπουν οι σ. 5 - 6 του πρώτου μέρους. 
Θεοδοσίου 1805 

Η μεγάλη χρονική απόσταση ανάμεσα στη δεύτερη και τελευταία 
γνωστή έκδοση του Θεοδοσίου 1805 και την πρώτη του 1763 καθώς και η 
αναγραφή της στον κατάλογο Θεοδοσίου του 1802 (βλ. εδώ σ. 351 - 354) : 
Χρονογράφος μετά προσθήκης νέας των Τούρκων Βασιλέων Lir. 8.0 θα 
με έκαναν να υποστηρίξω ότι υπάρχει μια τουλάχιστον λανθάνουσα και 
άβιβλιογράφητη έκδοση Θεοδοσίου. Βέβαια η αναγραφή μπορεί να ανα
φέρεται και σε έκδοση του Γλυκή άφού στον κατάλογο του του 1802 έχει 
την ίδια αναγραφή με την προσθήκη : εως τον νυν. αλλά καμμία από τις 
γνωστές μας εκδόσεις δεν περιγράφει γεγονότα της τουρκικής ιστορίας 
μετά το 1774. 
Γλοκής 1806 

Το αντίτυπο της Βιβλιοθήκης Ελληνικής Κοινότητας Τεργέστης 244 
(663) από το όποιο έγινε η βιβλιογράφηση της έκδοσης 17 έχει την παρα
κάτω σελιδαρίθμηση : σ. 44 + 555 + 1 λευκή.— 4 δυάδια (a- d) + 1 τριά
διο (e) + 34 τετράδια (Α - Ζ, Aa - LI) + 1 τριάδιο (Mm). 

β' Κιγάλας 
Ό Legrand (1894) περιέγραψε18 από αυτοψία την έκδοση του βιβλίου 

Νέα Σύνοψις διαφόρων ιστοριών του Ματθαίου Κιγάλα, που έγινε στη 
Βενετία το 1637 από τον τυπογράφο Αντώνιο Ιουλιανό. Ό Δημοσθένης 
Ρούσσος (1939) αμφισβήτησε19 την ύπαρξη της έκδοσης του 1637 παρα
βάλλοντας τα στοιχεία της περιγραφής του Legrand με αντίτυπο της έκδο
σης του 1650 του ίδιου βιβλίου που μελέτησε στη Βιβλιοθήκη της 

16. Θωμάς Ι. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς , Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία» 
Ο Ερανιστής 14(1977) 178 αρ. 79. 

17. Όλγα Κ α τ σ ι α ρ δ ή , Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863 Προσθήκες -
Συμπληρώσεις, Ό Ερανιστής 13 (1976)141 αρ. 6630. 

18. Ε. L e g r a n d , Bibliographie Hellénique, 17 αι. τ. Ι Παρίσι 1894 άρ. 263. 
19. D. R u s s ο, Studii istorice Greco - Romàne, τ. Ι Βουκουρέστι 1939 σ. 87 - 91 

και πίν. 10. 
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Ρουμανικής Ακαδημίας. Τις απόψεις του Ρούσσου υιοθέτησε ό Δημήτριος Β. 
Οίκονομίδης (1959)20 και το μπέρδεμα αυτό διατηρήθηκε ως σήμερα. 

Στην πραγματικότητα έχουμε δύο εκδόσεις του 1637 και του 1650 
και καθεμιά τους, κατά το παράλληλο και του Ψευδοδωρόθεου, περιγρά
φουν γεγονότα μέχρι και την εκδοσή τους. η στοιχειοθεσία και η σελι
δοποίηση είναι διαφορετική. 

"ένα από τα επιχειρήματα του Ρούσσου (σ. 89) είναι ότι στην έκδοση 
του 1650 σ. 189 σημειώνεται : Τέλος των αυτοκρατόρων Κωνσταντινουπό
λεως, νέας Ρώμης, όσοι εβασίλευσαν είς αυτήν εως την παρούσαν εγχρο-
νίαν 1650 από Χρίστου. αλλά στη σ. ρπθ' της έκδοσης του 1637 δια
βάζουμε τα ίδια με τη χρονολογία αχλς'. 

Ό τελευταίος σουλτάνος που αναγράφεται στην έκδοση του 1637 
είναι ό Μοράτης που ανέβηκε στο θρόνο το 1623 ένω στην έκδοση του 
1650 ό Μεχμέτ, που ανέβηκε στο θρόνο το 1648. Στην έκδοση του 1637 
αναφέρεται τελευταίος δόγης ό Φραγκίσκος Έριτζος (1631 -) ενώ στην 
έκδοση του 1650 ό Φραγκίσκος Μολίνος (1645 -). 

από τη σελίδα τίτλου του αντιτύπου της Ρουμανικής Ακαδημίας 
που δίνει ό Ρούσσος, τις φωτογραφίες των τριών πρώτων και των τριών 
τελευταίων σελίδων του ίδιου αντιτύπου, που μού παραχώρησε ô κ. Φίλιπ
πος Ήλιου, ό όποιος εΐχε περιλάβει την περιγραφή της έκδοσης του 1650 
στο ύπό έκδοση βιβλίο του Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία τ. 
Β' και από ένα αντίτυπο ακέφαλο και κολοβό, που μού υπέδειξε ο κ. Εμ
μανουήλ Ν. Φραγκίσκος, της Βιβλιοθήκης της Μονής Αγίου Ιωάννου 
Θεολόγου Πάτμου (σύγκριση του αντιτύπου της Πάτμου με εκείνο του 
Βουκουρεστίου έκανε για χάρη μου η κυρία Όλγα Cicangi με βάση φωτο
γραφίες που της έστειλα στο Βουκουρέστι), περιγράφω την έκδοση του 
1650: 

Ν Ε Α Σ Υ ' Ν Ω Ψ Ι Σ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 
A"PXOMBNH Α'ΠΟ' ΚΤΙ'ΣΕΩΣ ΚΟ'ΣΜΟΥ, 
και λήγουσα εως τη νύν Ε'χορνία :— 

Περιέχει δ' ετι, και την αλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως, μεταγραμ-
μένην από την Τουρκογραίτζιαν. Και περί των Βασιλέων, και Πατριαρχών 
πώς έκυβέρνησεν ό καθ' είς, την Βασιλείαν, και τον Οικουμενικόν Θρόνον. 
Και πόσοι Βασιλείς Γσμαηλίται την ώρισαν εως την σήμερον :— 

Έτ ι δέ περιέχει την Διάλεξιν του αγίου Σιλβέστρου με τον Ζαμβρήν 
τον Μάγον. 

20. Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Β. Ο ι κ ο ν ο μ ί δ η ς , «Χρονογράφου» Δωροθέου τα λαο
γραφικά, Λαογραφία 18 (1959) 139 - 140. 
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και περί των αγίων, και Οικουμενικών, ζ'. Συνόδων, πότε και που, 
και κατά τίνων έγιναν. Μετά και τίνων αντιρρήσεων ωφελιμωτάτων :— 

Έτ ι δε και περί του αγίου Πάσχα, πότε και μετά ποιων τρόπων εδογμα-
τίσθη να γίνεται : 

και περί της προσκυνήσεως των αγίων εικόνων, εκ του Δαμάσκηνου 
αποδείξεις : 

και περί της Βενετίας πότε έκτίσθη, και πόσοι Δούκιδες την ώρισαν 
και περί των Ο'φφικίων του Βασιλικού Παλατιού. Συναχθέντα από 

πολλών Γστορικών Βιβλίων. και μεταφρασθέντα είς πεζήν φράσιν :— 
Παρά του Ευλαβέστατου εν Γερεδσι,Κυρίου Ματθαίου Κιγάλα του Κυπρίου, 

Εις κοινήν ώφέλειαν :— 
Έτι δέ ετυπώσαμεν, και την χείρα, δια να ευρίσκη ό βουλόμενος τον 

κάθε Μήνα είς ποίαν ήμέραν της εύδομάδος άρχίζη. με την οποίαν 
εύκολα ευρίσκη ό καθ' εις, και το αγιον Πάσχα με την Ε'ρμηνείαν όπου 
έσημειώσαμεν :— 

Con Licenza de'Superiori, e Priuilegio :— 
[σήμα του τυπογράφου 0.045 x 0.06] 

Ε'ΝΕΤΓΗΣΙΝ, Παρά Γωάννη Α'ντωνίφ τω Ίουλιανω :— Έτει κυρίου αχν' 
8 0 φ. 10 χάρ + σ. φκη' .— 1 πεντάδιο (a) + 33 τετράδια (Α - Ζ, Aa - Kk). 

Βιβλιοθήκη Ρουμανικής "Ακαδημίας 
Βιβλιοθήκη Μονής 'Αγίου 'Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου (λείπουν : η 

σ. τίτλου και οι σ. φκζ'- φκη') 
Harvard College Library 21 

Τα περιεχόμενα των εκδόσεων 1637 και 1650 : 

φ Ι·" τίτλος, φ 1 ν λευκό φ l r"v λευκό 
φ 2"· Τφ θεοφιλεστάτψ Βαλλεριανω φ 2Τ τίτλος, φ 2ν λευκό 
φ 2ν Τοις εντενξομένοις—Κιγάλας Μαίω φ 3 r Τω θεοφιλέστατο) Βαλλεριανφ 
ιβ' αχλζ' φ 3 ν Τοις εντενξομένοις—Κιγάλας Μαίω 
φ 3 - 10 r Πίναξ των περιεχομένων ιβ' αχλ.ζ' 
φ 10ν λευκό φ 4 -10 Πίναξ των περιεχομένου 
er. α'- φκη ' Νέα Σύνοψις ο", α'- φκη ' Νέα Σννοψις 

2. Για την τυπογραφία Θεοδοσίου 
α' "Αθησαύριστος κατάλογος του 1802 

Στο βιβλίο Travels in carious countries of Europe Asia and Africa 
by E d w a r d D a n i e l C l a r k e LL. D. part II, Graece Egupt and the 
Holy Land, Secttion Π, Λονδίνο 1814, Appendix III σ. 811-814, αναδημοσιεύε
ται κατάλογος της τυπογραφίας Θεοδοσίου, η οποία λειτούργησε στη Βενετία 

21. E v r o L a y t o n , The Modern Greek Collection in the Harvard College Library, 
ανάτυπο από το Harvard Library Bulletin x. 19, τχ 3 Ιούλιος 1971 σ. 21. 
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(1755-1820).22 Ό κατάλογος του 1802 δεν μας ήταν ούτε έμμεσα γνωστός 
και την υπόδειξη του οφείλω στον γιατρό κ. Αριστοτέλη Κ. Σταυρόπουλο 
από το αντίτυπο του οποίου γίνεται η ανατύπωση στις σ. 351 - 354. 

Στην αναδημοσίευση του ό Clark προσπάθησε να διατηρήσει την τυπο
γραφική εμφάνιση που είχε ό κατάλογος στην αυτοτελή του μορφή. Συγ
κρίνοντας τον με τους άλλους γνωστούς καταλόγους του Θεοδοσίου μπο
ρούμε να υποθέσουμε ότι επρόκειτο για ένα φυλλάδιο 8 σελίδων. Μαζί με 
τα προλογικά του ϊσως έφτανε τις 12 σελίδες (1 έξάδιο). 

Αφήνοντας για άλλη ευκαιρία τον λεπτομερή σχολιασμό του κατα
λόγου σε συνδυασμό και με τους άλλους καταλόγους του Θεοδοσίου και 
των άλλων τυπογράφων - βιβλιοπωλών της Βενετίας σημειώνω ότι ό κατά
λογος είναι και βιβλιοπωλικός άφού περιέχει και τους τίτλους βιβλίων 
που τυπώθηκαν και σε αλλά τυπογραφεία της Βενετίας και της Βιέννης 
από το 1745 ως το 1802. 

Στον κατάλογο εκτός από το άβιβλιογράφητο Μηνολόγιον τον έτους 
1802 αναγράφονται και δύο βιβλία - συμπιλήματα : εννοώ τα βιβλία εκείνα 
με τον γενικό περιγραφικό τίτλο, τα όποια αποτελούν συρραφή δύο η 
περισσότερων βιβλίων που κυκλοφόρησαν αυτοτελώς και κατά τη συρ
ραφή τους συχνά διατήρησαν και τους τίτλους τους. η σύνθεση των συμ
πιλημάτων ήταν εξαρτημένη από την εκτίμηση του έκδοτη για το τί ζητού
σε το αγοραστικό κοινό αλλά και από τά αδιάθετα αποθέματα των βιβλίων. 

Τα δύο συμπιλήματα είναι : 
1. Αισώπου Βίος, και Μύθοι Ελληνική μετά προσθήκης της Χρη

στοηθείας Αντωνίου τον Βυζαντίον. 
την ίδια αναγραφή συναντούμε και στον Κατάλογο Γλυκή 1802. οι 

πρώτες εκδόσεις, αυτής της μορφής του συμπιλήματος, που γνωρίζουμε :23 

Θεοδοσίου 1811, Γλυκής 1813. 
2. Αμμωνίον περί διαφόρων λέξεων. 
Ό Αμμώνιος αποτελούσε μέρος του βιβλίου Σταχνολογία τεχνολογική 

του Βησσαρίωνα Μακρή. οι γνωστές εκδόσεις του Αμμωνίου : Θεοδοσίου 
1804, Γλυκής 1799, 1804, 1813. Τα ίδια χρόνια τυπώνεται και η Σταχυολογία 
με σπασμένη την σελιδαρίθμηση για να μπορεί ό Αμμώνιος να αυτονο
μείται : η Σταχυολογία που κυκλοφόρησε ό Θεοδοσίου το 1800 έχει σελί
δες 220 + 100. οι 100 σελίδες είναι πιθανό με δικό τους εξώφυλλο να 
αποτέλεσαν τον Αμμώνιο που λανθάνει αλλά αναφέρεται στον κατάλογο 
του Θεοδοσίου του 1802. 

22. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Σ. Π λ ο υ μ ί δ η ς , Το βενετικον τυπογραφείον του Δημητρίου 
και του Πάνου Θεοδοσίου (1755-1824), Αθήνα 1969. 

23. Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο ς Ε. Σ κ λ α β ε ν ί τ η ς , Προσθήκες στην Ελληνική 
Βιβλιογραφία (1536-1799), Θησαυρίσματα 14(1977)152-153: αναγραφή τον εκδό
σεων του Αισώπου. 
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β' η «δεύτερη» έκδοση της «Κωνσταντινιάδος» και το κλείσιμο της 
τυπογραφίας, 1820 
Για το κλείσιμο της τυπογραφίας Θεοδοσίου ό Ιωάννης Βελούδης 

(1893) 24 είχε σημειώσει : «Την ίδίαν [προς το Τυπογραφείον Γλυκύ] υπέ
στη τύχην και το Θεοδοσιανον, το μεταβιβασθέν είς τον ανεψιόν Πάνον, 
βραδύτερον δέ είς Σπυρίδωνα τον Μελανον και Νικόλαον Αναστασίου· 
είτα εις τον ΐταλον Φραγκϊσκον τον Άνδρεώλαν, και τελευταΐον είς τον 
εκ Θεσσαλονίκης Γεώργιον Διαμαντίδην (1836)». Ό Γεώργιος Σ. Πλουμί
δης (1969),25 με παραπομπή σε ιταλικές πηγές σημείωσε : «'Αναφέρεται 
το 1824 ως έτος παύσεως του τυπογραφείου είς Δημότικήν Βιβλιοθήκην 
Κορρέρ, Codice Cicogna 3044 και είς Μαρκιανήν Βιβλιοθήκην Codex 
Ital.VII, 2040 (8481)». Πράγματι ό Cod. Cicogna και ô Cod. Marcianus, 
που αντλεί από τον πρώτο, όπως κι εκείνος αντλεί από τον Βελούδη ση
μειώνουν :26 «Demetrio e Pano Teodosio di Giannina 1715 al 1824. Di qui 
poi passo la tipografia in mano di Spiridion Melano e Nicolò d'Anastasio 
e stette fino al 1836 (notizia avuta dal Veludo)». Έτσι το έτος μεταβίβασης 
ταυτίστηκε με το έτος παύσης της λειτουργίας του τυπογραφείου. 

Πρώτος, από όσο ξέρω, ό Φίλιππος Ήλιου (1977) σημείωσε:27 «Το 
τυπογραφείο του Θεοδοσίου σταματά, ουσιαστικά, τη λειτουργία του στα 
1820· γνωρίζουμε μια μοναδική του έκδοση το 1824». σε μεταγενέστε
ρη του μελέτη 28 πλούτισε την άποψη του : «Το 1824, η Κωνσταντι-
ν ιάς . . . ήτοι περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως", έργο που είχε εκδοθεί 
για πρώτη φορά πάλι στο τυπογραφείο Θεοδοσίου, το 1820, με ένδειξη 
"τυπωθεϊσα νυν πρώτον"· η έκδοση του 1824 που εΐναι και η τελευταία 
έκδοση του Θεοδοσίου έχει πολλά χαρακτηριστικά τεχνητού εκσυγχρο
νισμού». και πρόσφατα 29 σημείωσε : «ό τυπογράφος Πάνος Θεοδοσίου 
άρχισε να αριθμεί συστηματικά τίς εκδόσεις του [...] και συνέχισε να τη
ρεί με συνέπεια τον κανόνα αυτόν, ως τη διακοπή των εργασιών του, για 

24. Ι ω ά ν ν η ς Β ε λ ο ύ δ η ς , Ελλήνων Ορθοδόξων Αποικία έν Βενετία. Ιστο
ρικόν υπόμνημα, Βενετία 21893 σ. 135. 

25. Π λ ο υ μ ί δ η ς, το Βενετικόν Τυπογραφεϊον... ο.π. σ. 50 σημ. 3. 
26. Η κ. Κατερίνα Ζηρίδη - Βασιλείου και ό κ. Αντώνης Πάρδος αντέγραψαν για 

χάρη μου τά σχετικά αποσπάσματα και τους ευχαριστώ. Υο έργο του Βελούδη από το 
όποιο αντλείται η πληροφορία είναι : Cenni Sulla colonia Greca Orientale, Venezia 
e le sue lagune τ. 1 μέρος II Βενετία 1847 παράρτημα V, 78 -100. 

27. Φ ί λ ι π π ο ς Η λ ι ο ύ , Κυκλοφορίες των ελληνικών βιβλίων. Τά μεγάλα 
«τραβήγματα» του 1823, ανάτυπο από το π. Ο Πολίτης τχ 13, 1977, Αθήνα 1977 σ. 32 
σημ. 23. 

28. Φ ί λ ι π π ο ς Η λ ι ο ύ, οι αριθμημένες εκδόσεις του Θεοδοσίου (1807 - 1820), 
Συλλέκτης τχ. 34 Clav. 1978) 6-7. 

29. Φ ί λ ι π π ο ς Ή λ ι ο υ , Οκτωήχια και μέτρηση της βιβλιοπαραγωγής, Ο 
Ερανιστής 16 (1980) 297. 
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την οποία μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, τώρα, ότι συνέβη το 1820 και 
οχι το 1824». 

Συγκρίνοντας αντίτυπα των εκδόσεων της Κωναταντινιάδος του 1820 
και του 1824 30 διαπιστώνουμε ότι τα σώματα των εκδόσεων, έκτος από το 
φύλλο τίτλου, είναι πανομοιότυπα. 

Οι διαφορές εντοπίζονται στο φύλλο τίτλου. Και πρώτα το χαρτί. 
Είναι πιο χοντρό στην έκδοση του 1824 και διαφορετικό από το χαρτί 
στο όποιο τυπώθηκε το σώμα του βιβλίου. Επίσης τα ύδατόσημα είναι 
διαφορετικά. 

Συγκρίνοντας το κείμενο των τίτλων των δύο εκδόσεων (βλ. και πίνακα 
σ. 357) βρίσκουμε τις παρακάτω διαφορές : 

Ό τίτλος της έκδοσης του 1824 έχει τυπωθεί με στοιχεία όμοια με 
εκείνα που χρησιμοποιούσαν τα τυπογραφεία της Κωνσταντινούπολης 
αυτή την εποχή, διαπίστωση που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ό τεχνητός 
εκσυγχρονισμός της έκδοσης του 1820 έγινε στην Κωνσταντινούπολη. 

Ό βραχύτερος τίτλος της έκδοσης του 1824 παράλειψε εντελώς τόν 
εκδότη Μιχαήλ Βασιλείου και το «Σύστημα των Εμπόρων» της Κωνσταν
τινούπολης και μάλιστα το όνομα του συγγραφέα Κωνστάντιου, αρχιε
πίσκοπου Σινά. οι αλλαγές θα μπορούσαν να συνδεθούν εύκολα με την 
έκρηξη της Ελληνικής 'Επανάστασης του 1821 και τις άμεσες συνέπειες 
της για τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Ό βιογράφος του Κων
στάντιου σημειώνει :31 

«Έπί της τρομεράς καταιγίδος του 1821, τρόμω συσχεθείς ό Κωνστάν
τιος, άναχωρήσας εκ του μετοχίου αυτού [Σιναϊτικού Κωνσταντινουπό
λεως] άπήλθεν εις την νήσον Αντιγόνου, ένθα κεκρυμμένφ οντι, άπέστει-
λεν η Βρεταννική Πρεσβεία τόν γέροντα Σσαπέρ, Α' Διερμηνέα αυτής, ει
πείν αύτω, ίνα μη φοβήται. Ούτως ουν ενθαρρυνθείς μετά την πρώτην του 
κινδύνου όρμήν, περιώρισεν αύθις εαυτόν έπί τίνα έτη εις το εν Αντιγό
νου ήσυχαστήριον αύτού, ενασχολούμενος με τάς συνήθεις φιλολογικός 
εργασίας». 

Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε ότι οι άνθρωποι του Κωνστάντιου 

30. Δ. Γ κ ί ν η ς - Β . Μέξας , Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, τ. Α'-Γ' 
Αθήνα 1939 -1957, άρ. 1241 και 1439 : περιγράφονται οι εκδόσεις του 1820 και του 1824. 
η έκδοση του 1844 ακολουθεί στον τίτλο την έκδοση του 1824 και ονομάζεται δευτέρα, 
περιγράφεται στον άρ. 4013. Τόν Οκτώβριο του 1832 η τυπογραφία Γλυκή(;) καταθέτει 
στην αυστριακή λογοκρισία της Βενετίας, αντί χειρογράφου, την έκδοση του Θεοδοσίου 
1820 για να δοθεί άδεια ανατύπωσης της. δεν γνωρίζουμε αν η ανατύπωση έγινε. Βλ. 
Σ κ λ α β ε ν ί τ η ς , Αιτήσεις... ο.π. 

31. Θ ε ό δ ω ρ ο ς Μ. Α ρ ι σ τ ο κ λ ή ς , Κωνσταντίου Α' του από Σιναίου αοι
δίμου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Βυζαντίου Βιογραφία και συγγραφαί ελάσ
σονες έκκλησιαστικαί και φιλολογικοί, Κωνσταντινούπολη 1866 σ. 7. 
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η του «Συστήματος των εμπόρων» η και των δύο, τύπωσαν το καινούριο 
φύλλο τίτλου στην Κωνσταντινούπολη και άφού έκοψαν το αντίστοιχο 
της βενετικής έκδοσης το κόλησαν. Με τον νέο του τίτλο θα κυκλο
φορήσει το βιβλίο στην Ανατολή αλλά και στη Δύση και θα ανατυπωθεί 
στην Κωνσταντινούπολη το 1844 με τον ίδιο τίτλο του 1824 : «Συνταχθείσα 
παρά ανδρός φιλολόγου και φιλαρχαιολόγου». 

Η συντήρηση του ανώνυμου βιβλίου του 1824 και στην έκδοση του 
1844 έκανε να ξεχαστεί η έκδοση του 1820 που ήταν επώνυμη. Έτσι ό 
βιογράφος του Κωνστάντιου μπορούσε εύκολα να σημειώνει:32 « [ . . . ] 
μετά τοσαύτης ταπεινοφροσύνης τα πάντα επραττεν [ . . . ] . Δεΐξις δε σα
φής τα συγγράμματα αύτου, απερ άνωνύμως έπέγραφεν έκδιδούς [ . . . ] . 

Άνωνύμως πάντοτε εξέδιδε τα πολλά και γενναία έργα της διανοίας 
αύτου- και όμως τις ου γιγνώσκει και ου θαυμάζει τον ανώνυμον συγγραφέα 
της Κωνσταντινιάδος και των Αιγυπτιακών, και τοσούτων άλλων αρχαιο
λογικών και θεολογικών αύτού πραγματειών και διατριβών;». 

3. Σύσταση «Φιλολογικής Εφορίας» και προγραμματισμός εκδόσεων του 
«Συστήματος των εν Κωνσταντινουπόλει Γραικών Έμπορων», 1817 

Το κείμενο που δημοσιεύεται παρακάτω είναι «Προκήρυξη» προς το 
Γένος του «Συστήματος των Γραικών Έμπορων» της Κωνσταντινούπολης 
και αναφέρεται στη σύσταση τριμελούς «Φιλολογικής Εφορίας», τους 
σκοπούς και τους όρους έκδοσης βιβλίων «είς κοινόν όφελος της Πατρίδος». 

δεν γνωρίζουμε αν το κείμενο κυκλοφόρησε και σε έντυπη μορφή, 
παρόλο που πρέπει να ήταν μέσα στις προθέσεις των συντακτών του και 
τίς κανονικότητες της εποχής : έγραφε, εννέα μήνες πριν από τη σύν
ταξη του κειμένου, ό Μιχαήλ Βασιλείου, Κωνσταντινούπολη 29 - 7/10-8-
1816 στον αδελφό του 'Αλέξανδρο στη Βιέννη :33 «όταν δε κατασταθή το 
πράγμα και διορισθή η Εφορία, ως εϊρηται, θέλει δοθή παρ' αυτής είδησις 
δια του Λογίου Έρμου είς όλον το γένος, δια να συνδράμει έκαστος των 
φιλογενών, λαμβάνων παράδειγμα κοινωφελούς ευεργεσίας». 

Μονή 'Αγίου 'Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου, φακ. 20. Δίφυλλο. Αντίγραφο. 

Τα πανταχού καθ' έκάστην αναφαινόμενα παραδείγματα των κοινω
φελών έργων άποδεικνύουσι φανερά την φιλότιμον ελευθεριότητα των ελλή
νων, και ότι επιδημικώτερον αποκατέστη εις αυτούς το ενδοξον πάθος της 
φιλογενείας, δθεν και βασιμωτέραν ελπίδα ανεγέρσεως έχει η φιλτάτη Πατρίς, 
δι' ό,τι όλοι σχεδόν oι ομογενείς εννοήσαντες, ότι το δραστικώτερον είς τούτο 
μέσον είναι η παιδεία και μάθησις, φέρονται μετά μεγάλης προθυμίας, 

32. Στο ίδιο σ. 21,45. 
33. Βλ. παρακάτω σημ. 39. 
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παρακελευόμενοι αλλήλους εις την σπουδήν, οι μεν σχολεία συνιστώντες, οι δέ 
μετ' επιμελείας διδάσκοντες, άλλοι πτωχούς μαθητάς τρεφοντες, έτεροι 
επωφελή και χρήσιμα βιβλία συγγράφοντες και μεταφράζοντες, και έκαστος 
εν συντόμω το κατά δύναμιν προσφέροντες και συνεργονντες. 

και ημείς λοιπόν το σύστημα των εν Κωνσταντινουπόλει Γραικών 
εμπόρων, πάντη άπρεπες νομίζοντες το να μένωμεν μόνοι αδρανείς και αδιά
φοροι εις την κοινήν ταύτην σννδρομήν, επεμελήθημεν φιλοτίμως, Ιδία ημών 
δαπάνη, εις σύνθεσιν και δια τύπον εκδοσιν εμπορικής επτατόμου εγκυκλο
παίδειας, μη θέλοντες δε να περιστείλωμεν την ώφελειαν είς μόνους τους 
εμπορευόμενους, άφοσιονμεν δι' αποφάσεως ανστηματικής συνελεύσεως, ου 
μόνον τα αφ' ενός εκάστου των συστηματικών δοθέντα λόγω συνδρομής 
δια την είρημένην εγκυκλοπαιδείαν, αλλά και ό,τι ποτέ κέρδος χρηματικόν, 
μετά την πώλησιν των βιβλίων, συγκεφαλαιωθή, προσδιορίζοντες να δαπα
νάται πάντοτε είς εκδοσιν βιβλίων άλλων κοινωφελών, και τούτων ομοίως 
πωλουμένου, το προσγινόμενον κέρδος να σνναποτίθεται εις το αυτό κιβώ-
τιον, ώστε άφ' εκάστης εκδόσεως βιβλίων, αυξανομένου του κεφαλαίου, να 
συναυξάνωνται και τα μέσα προς την του γένους ώφελειαν. 

δεν είναι χρεία λόγων παντελώς δια να αποδείξωμεν εις τους απαθώς 
θεωρούντας και ύγειώς κρίνοντας τα πράγματα, ότι η έλλειψις των βιβλίων 
αναστέλλει την πρόοδον της μαθήσεως και εμποδίζει την άναγέννηαιν της 
αρχαίας δόξης των προγόνων, και ότι ό προτεθεις τρόπος πολλαπλασιάζων 
τα βιβλία επιταχύνει του γένους τον φωτισμόν. 

επειδή δε το πράγμα δεν είναι μικρόν, και απαιτεί αγρυπνον επιστασίαν 
και επιμέλειαν, ανάγκη να διορίσωμεν εκ τδ>ν ημετέρων συστηματικών εμπό
ρων τρεις εφόρους, άνδρας φιλογενεϊς τίμιους, και αξιόπιστους, επιμελουμέ
νους περί τούτου κατά την εννοιαν των κατωτέρω κεφαλαίων, ονομάζομεν 
δε την τριπλήν ταύτην επιστασίαν, Ε φ ο ρ ί α ν φιλολογικήν, έργον 
έχουσαν κυριώτατον τον πολλαπλασιασμον των βιβλίων, προς ώφελειαν 
των ομογενών, και δεν άμφιβάλλομεν, ότι η πρώτη ποσότης των κατατε
θέντων χρημάτων του χρόνου προϊόντος, θέλει άναδειχθή εξ ολίγων πολλή, 
ου μόνον άφ' εαυτής κατά τον είρημένον τρόπον, αλλά και εκ συνεισφοράς 
άλλων φιλογενών πλεονάζουσα και περισσεύουσα. 

τα συστατικά της φιλολογικής Εφορίας κεφάλαια εισί ταύτα. 
α°ν οι Έφοροι να είναι τρεις, να ύπηρετώσιν εις δύω μόνον έτη, και μετά 
την συμπλήρωσιν της διετίας, να δίδωσι λογαριασμον προς τους κυρίους 
Δεπουτάτονς επί συνελεύσεως οκτώ η δέκα των είδημονεστέρων αδελφών, 
και τότε να διορίζονται άλλοι κατά κοινήν εκλογήν, και ούτως εφεξής. 

Β°ν Το κιβώτιον των χρημάτων της 'Εφορίας να εχη τρία διάφορα κλειδιά, 
δια να κρατή έκαστος των Εφόρων εν. 
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Γον η Εφορία να μη άναλαμβάνη άλλο κοινον έργον ουδέν, αλλά διόλου να 
περιορίζεται ε'ις εκδοσιν και μετατύπωσιν βιβλίων. 
Δον γα μη έκδοση ποτέ νεοσύντακτον βιβλίον θεολογικής ιδέας, άποφεύγουσα 
τον έκ τούτον ένδεχόμενον κίνδννον των αναγνωστών, δια παραδρομήν η 
κακόνοιαν του συγγραφέως, η μεταφραστού, εξαιρουμένων των έπικεκυρω-
μένων, εκ παλαιάς έπικρίσεως καϊ δοκιμασίας της ορθοδόξου ημών εκκλησίας, 
τα όποια δύναται ελευθέρως η 'Εφορία να εκτύπωση οσάκις δια την σπανιό
τητα εϊναι δυσεύρετα. 

Εον γα άποφεύγη διόλου την εκδοσιν των εναντίων τη ευαγή ημών θρησκεία 
βιβλίων και άλλων συγγραμμάτων, δσα ανεπαισθήτως βλάπτουσι την κο
σμιότητα και σεμνότητα, και διαφθείρουσι το έλληνικον ήθος. 
ςΌν

 và άποφεύγη μετ' άκρας προσοχής την κοινοποίησιν των βιβλίων όσα 
άντιφέρονται προς την ενταύθα πολιτικήν διοίκησιν, ευμενώς επαγρυπνούσαν 
υπέρ ασφαλείας ημών και ευτυχίας. 

ζον επειδή οι Έφοροι εμπορικού βίου δντες, ούτε καιρόν εχονσιν Ικανόν, 
ούτε την πρέπουσαν πολυμάθειαν εις έξέτασιν των έκδοθησομένων βιβλίων, 
πράγμα πάντων άναγκαιώτερον, υποχρεούνται να καταφύγωσιν εις τρεις 
των ομογενών, άνδρας φρόνιμους, και επί παιδεία διαπρέποντας, και εις την 
κρίσιν αυτών να καθυποβάλωσι το προκείμενον βιβλίον, και αν έκ συμφώνου 
υπό των τριών τούτων πεπαιδευμένων, καϊ φρονίμων ανδρών άποδοκιμασθή, 
να αποβάλλεται και παρά της εταιρίας, ως άνάξιον εκδόσεως, εϊρηται δε 
πεπαιδευμένων και φρονίμων ανδρών, το μεν δια να έκλέγωνται δσα βιβλία 
εγράφησαν εις γλώσσαν γλαφυράν εύφραδώς έσχηματισμένην, δσα αποδει
κνύονσι τον συγγραφέα ειδήμονα ακριβώς και της παλαιάς ελληνικής, και 
εν ένι λόγω, τα αληθώς ωφέλιμα είς την παιδείαν του γένους, το δέ δια να 
έγκρίνωνται τα ασφαλή και ακίνδυνα προς τε το πολιτικον και θρησκευτικόν 
κατά την εννοιαν τού δ°ν.· εον.· και ζ'ου κεφαλαίου. 

ηον Τα ονόματα των τριών τούτων επικριτών να μη κοινολογούνται δια να 
κρίνωσιν ελευθέρως το προσφερόμενον βιβλίον δι έκτύπωσιν, και να μη 
άποφεύγωσι την έξέτασιν δια την ένδεχομένην άντιλογίαν κατά της γνώ
μης αυτών, έκτος εάν αυτοί αδιαφορώσιν είς τούτο, και πεπαρρησιασμένως 
άποφαίνωνται, μεσιτεία δέ και χάρις είς εκδοσιν βιβλίου εναντίον της συμ
φώνου έπικρίσεως των τριών τούτων ανδρών, είναι πάντη άπηγορευμένον. 
θ°ν εκ παντός βιβλίου δαπάνη της φιλολογικής Εφορίας εκδοθέντος πρέπει 
να στεληται εν αντιτυπον εις τον Παναγιωτατον ημών Δεσπότην, εις τον 
Μακαριώτατον 'Ιεροσολύμων, είς τον Μέγαν Διερμηνευτήν, και είς κάθε 
έπίσημον Σχολεΐον τού γένους. 

ιον έκ παντός βιβλίου θέλει φυλάττει η Εφορία ανά δύω αντίτυπα, άφορώσα 
και εις σύστασιν ίδιας Βιβλιοθήκης, έργον και τούτο άναγκαιώτατον είς το 
γένος, επειδή δέ η σύστασις Βιβλιοθήκης είναι χρεία και παλαιών εκδόσεων, 
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ανάγκη να φροντίζη η Εφορία και περί τούτων κατά τους ευλογοφανεστέρους 
τρόπους. 
ιαον επειδή η Εφορία όταν επιχείρηση εις πράγματα, θέλει άναλάβη επι-
μόχθους εργασίας φροντίδων, δύναται να μίσθωση και ανθρωπον βοηθον 
της επιστασίας ταύτης, εκλέγουσα τον επιμελή και άξιόπιστον, δια να μη 
φθείρεται, η άλλως παραμελείται το κοινον όφελος· και όταν περισσεύουν 
χρήματα, εχουσιν άδειαν οι Έφοροι να τοκίζουν, πάντοτε εις κοινά καταγώ
για, και aι ομολογίαι, καθώς και όλα τα γράμματα πρέπει να γίνωνται επ 
ονόματι της Εφορίας. 

ΙΒον και oι τρεις έφοροι πρέπει να υπογράφωνται πάντοτε εις τα γράμματα 
της εφορίας, εις ελλειψιν όμως του ενός θέλει έχουν το αυτό κύρος και των 
δύω μόνων ai ύπογραφαί. 

ΙΓον τυχούσης ασυμφωνίας των τριών εφόρων, και μη συμφωνούντων περί 
του αυτού πράγματος, τότε χρέος να άποτείνωνται προς τους Δεπουτάτους, 
οϊτινες να προσκαλώσι πέντε των είδημονεστέρων συνάδελφων, και παρ' 
αυτών να γίνεται η κρίσις και άπόφασις του πρακταίου κατά την των πλειό
νων ψήφον. 

Ταύτα φιλότιμηθέντες να καταστήσωμεν εις κοινόν όφελος της Πατρί
δος, δεν αμφιβάλλομεν, ότι πολλοί πολλαχώς θέλουν συνδράμει εις ταχυτέραν 
επίδοσιν του εγχειρήματος, συνεισφέροντες, οι μεν πλούσιοι χρήματα η βι
βλία, δι Ιδίας αυτών δαπάνης τυπωθέντα, οι δε παιδείας τρόφιμοι, συγγράμ
ματα και μεταφράσεις άμισθί, δια να πληρωθή όπωσούν της εφορίας το δί
γαστρον, και να λάβη τάχιστα τάς αναγκαίας δυνάμεις εις την προκειμένην 
εργασίαν. 

Έλπίζομεν δε να λάβωμεν και σνγκοιλιώδη γράμματα της αγίας του 
Χριστού μεγάλης εκκλησίας, συστατικά του πράγματος εις βεβαιωτέραν 
και διηνεκή διαμονήν επί των είρημένων κεφαλαίοι, και όσων άλλων η προσ
θήκη εγκρίνει εξακριβωτέρας σκέψεως, το να μη ύποπέσωμεν εις τοσαύτην 
δυστυχίαν ήτον άξιον ευχής, το να άνεγερθώμεν δέ έργον εστί δόξης αθανάτου. 

Ό εν καιρώ τοιούτων καρπών θεωρήσας είναι μακαριώτερος του άμε-
λούς εκείνου όστις αναβάλλων τους κόπους του, μετά το θέρος ζητεί να ύψωση 
θημωνίαν επικαρπίας, σταχυολογών και καλαμωμένος. 

Έν Κωνσταντινουπόλει τη 6 Νοεμβρίου 1817 

Από τα λίγα πράγματα που γνωρίζουμε για το «Σύστημα των έν Κων
σταντινουπόλει Γραικών εμπόρων» της Κωνσταντινούπολης είναι όσα 
σημειώνει ό Νικόλαος Παπαδόπουλος, 1817 : 3 1 

34. Ν ι κ ό λ α ο ς Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς , Ερμής ό Κερδώος ήτοι Εμπορική Εγ
κυκλοπαίδεια, τ. Δ' Βενετία 1817 σ. 432. 
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«Κατά δέ το 1806, επιδόν το Βασιλικόν Κράτος έπεδαψιλεύσατο εις 
τους εμπορευομένους εις την Ευρώπην Βασιλικά Βαράτια χορηγητικά 
προνομίων σχεδόν επωφελέστερων από τάς Εμπορικάς Συνθήκας με τας 
ξένας Δυνάμεις εις τα Τελώνια, και ισότιμα εις τα Κριτήρια, και ούτως 
έστερεώθη το Έμπορικον τούτο των Ελληνορρωμαίων Σύστημα, του 
οποίου Έξαρχοι είναι δύω μέλη εξ αυτών, εκλεγόμενοι ετησίως, και κατά 
την άναφοράν των Συστηματικών, έπικυρούμενοι παρά της Διοικήσεως με 
επίτηδες έκδιδόμενον ύψηλον Φερμάνι, υπό τον εντιμον Τίτλον Βεκίληδες, 
ήτοι Επίτροποι των Έμπορων, τους οποίους Δεπουτάτους Ίταλικώτερον 
επεκράτησε συνήθεια να όνομάζωμεν. 

Από την τελευταίαν ταύτην Έποχήν ημπορεί ουσιωδέστερα να κατα-
μετρηθή η στερέωσις, και αύξησις του εμπορίου των ομογενών μας ενταύθα, 
εις Σμύρνην, Θεσσαλονίκην, και λοιπάς παραλίους Πόλεις του Οθωμα
νικού Κράτους». 

Του αντίστοιχου «Συστήματος» της Σμύρνης γνωρίζουμε τον «Κανο
νισμό» του 1806.35 

Πολύ νωρίτερα από την εξαγγελία σύστασης της «Φιλολογικής Εφο
ρίας» του, το «Σύστημα» της Κωνσταντινούπολης είχε προχωρήσει στην 
έκδοση της «Εμπορικής Εγκυκλοπαίδειας» 3δ του Νικόλαου Παπαδόπου
λου :37 εκδόθηκαν τέσσαροι τόμοι στο τυπογραφείο του Γλυκή στη Βενε
τία 1815-1817. δεν εκδόθηκε ποτέ και λανθάνει το χειρόγραφο του πέμ
πτου τόμου. Στην επιστολή του, που μνημονεύτηκε και παραπάνω, γράφει 

35. Ν. Σ. Γ., Σύστημα Ελλήνων έμπορων προ της Επαναστάσεως, Όμηρος 6 
(1878) 57 - 60. Για τά «Συστήματα» βλ. και Ν ι κ ό λ α ο ς Ι. Π α ν τ α ζ ό π ο υ λ ο ς , 
Ελλήνων συσσωματώσεις κατά την Τουρκοκρατίαν, ανάτυπο από το π. Γνώσεις Αθήνα 
1958 σ. 18 -19. 

36. δεν γνωρίζουμε σε ποια στιγμή αποφασίστηκε να είναι «έπτάτομος» η Εγκυ
κλοπαίδεια. Ό προγραμματισμός πάντως του συγγραφέα όπως σημειώθηκε στον Α' 
τόμο σε συνδυασμό με την τυπογραφική έκταση που πήραν τα πρώτα μέρη του έργου 
επιτρέπουν έναν υπολογισμό του έργου σε επτά τόμους. η απόφαση του «Συστήματος» 
για την έκδοση της 'Εμπορικής Εγκυκλοπαίδειας πάρθηκε στη συνέλευση του Ιουλίου 
1813 προεδρευόντων Ίω. Ρέσσου και Έμ. Σκαραμαγκά και ό Παπαδόπουλος, όπως ση
μειώνει στον πρόλογο του τ. Α' σ. η'- ια', διαίρεσε το έργο σε εισαγωγή και τρία μέρη : 

Εισαγωγή. Τυπώθηκε: Ερμαθήνη ήτοι Εμπορική σπονδή τ.Α\ 1815 (Γκίνης 
Μέξας 851). 

Α' Λεξικόν της ύλης του Εμπορίου Λ - Κ. Τυπώθηκε : τ. Α'2 1815 (Γκίνης - Μέξας 
851) Λ-Ω τ. Β' 1815 (Γκίνης- Μέξας 851). 

Β' Γεωγραφικον εμπορικον λεξικον. Τυπώθηκε: Α - Β τ. Γ' 1816 (Γκίνης - Μέξας 
6673) Γ-Κ τ. Α' 1817 (Γκίνης - Μέξας 971). δεν τυπώθηκε : Λ - Ω τ. Ε'. 

Γ' Λεξικον των εμπορικών τρόπων και κανόνων, τ. s'- Ζ': δεν ξέρουμε αν γράφτηκε. 
37. για τον Νικόλαο Παπαδόπουλο (1769-1820) έχουμε τη βιογραφία - νεκρολογία 

που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Μέλισσα του 1821 και είναι πολύ πιθανό, κατά προφορική 
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ό Μιχαήλ Βασιλείου, 10-8-1817 από την Κωνσταντινούπολη στον αδελφό 
του Αλέξανδρο στη Βιέννη :38 

«Ότι δέ και το Σύστημα των εν Κωνσταντινουπόλει Εμπόρων Γραι
κών, φιλότιμείται να έκδώση είς την ήμετέραν, γλωσσαν μιαν εμπορικήν 
Έγκυκλοπαιδείαν, σε είναι γνωστόν. Τούτο το σύγγραμμα διαιρείται εις 
επτά τόμους· ό πρώτος τυπωθείς είς την Βενετίαν, ήλθεν ήδη είς την Κων
σταντινούπολη*· ό δεύτερος είναι καθ' όδόν ό τρίτος ευρίσκεται εις τά 
πιεστήρια της τυπογραφίας· ό δέ καταγινόμενος είς τούτο το σύγγραμμα, 
Νικόλαος Παπαδόπουλος ένασχολείται ήδη είς τον πέμπτον. Έκ της 
πωλήσεως τούτου ελπίζεται μέτριόν τι κέρδος, το οποίον πολλοί των ενταύ
θα συστηματικών αδελφών, έκ φιλογενούς προαιρέσεως, θέλουν να αφιε
ρωθή είς ώφέλειαν του γένους.» 

Εκτός από την Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια γνωρίζουμε και αλλά τρία 
βιβλία που εκδόθηκαν από το «Σύστημα» η για λογαριασμό των σκοπών 
του (για το πρώτο θα μπορούσαν να υπάρξουν επιφυλάξεις). 

1. Εγχειρίδιον κατά των νοσούντων είς τα περί αληθείας και υπερο
χής των Ιερών Γραφών Έρανίσθεν προς όφελος των Ομογενών αυτού 
παρά Νικολάου Παπαδοπούλου και προσενεχθύν τώ κυρίω 
Μιχαήλ Βασιλείου— Βενετία, Γλυκής, 1815. 

ανακοίνωση του κ. Εμμανουήλ Ν. Φραγκίσκου, συγγραφέας της να είναι ό Ιωάν
νης Πολυχρονιάδης : Βίος του μακαρίτου Παππαδοπούλου συγγραφείς ύπό του έν Κων
σταντινουπόλει εμπόρου κυρίου ***. Μέλισσα 1821 σ. 315 - 328. η Σ ο φ ί α Α ν τ ω 
ν ι ά δ η , Εμμανουήλ Αντωνιάδης ό αγωνιστής, ό δημοσιογράφος 1791-1863, Αθήνα 
1971 σ. 19, υποστήριξε ότι συγγραφέας του «Βίου» ήταν ό Έμμ. Αντωνιάδης. Νομίζω 
όμως ότι με τα όσα έγραψε στη σ. 18 αναίρεσε η ίδια την αποψή της. Πράγματι στο εξώ
φυλλο του περιοδικού Μέλισσα 1821 όπου κατάλογος των προσώπων στα όποια γρά
φονται συνδρομητές του περιοδικού, διαβάζουμε : Έν Κωνσταντινουπόλει, παρά τφ 
ευγενέστατω κυρίω *** και παρά τω ελλογιμοτάτω και λίαν φιλοπάτριδι κυρίω Έ μ μ α 
νοηλ Αντωνιάδη. 

από τη βιογραφία αυτή άντλησαν άμεσα η έμμεσα οϊ μεταγενέστερες βιογραφίες : 
Ανδρέας Παπαδόπουλος - Βρεττός, Νεοελληνική Φιλολογία τ. Β ' Αθήνα 1857 σ. 315 -
3 1 7 — Κ ώ σ τ α ς Π . Λ α ζ α ρ ί δ η ς , Ό Τσεπελοβίτης Νικόλαος Παπαδόπουλος, Η
πειρωτική Εστία 11 (1962) 616-620.— Σ τ έ φ α ν ο ς Ι. Μ α κ ρ υ μ ί χ α λ ο ς , Αγνω
στοι σελίδες από την Άσφαλιστικήν ίστορίαν της Ελλάδος. Νικόλαος Παπαδόπουλος 
1769-1820, ανάτυπο από τα Ασφαλιστικά Χρονικά 1967 σ. 16. στη μελέτη της Γ λ υ 
κ ε ρ ί α ς Π ρ ω τ ο π α π ά - Μ π ο υ μ π ο υ λ ί δ ο υ , Χειρόγραφοι συλλογαι ποιητικών 
κειμένων του IH ' και ΙΘ ' αιώνος, Δωδώνη 2 (1973) 341 γίνεται η υπόθεση ότι ο Παπαδό
πουλος είναι συντάκτης στιχουργημάτων του κώδικα 255 (630) της Ρουμανικής Ακαδη
μίας. η υπόθεση κλονίζεται όταν στη σ. 343 σημειώνεται ότι ό ίδιος Παπαδόπουλος 
είναι συντάχτης επαναστατικών θουρίων που πρέπει να γράφτηκαν από το 1821 και υστέρα. 
για τον στιχουργό αυτό θα μπορούσε να ερευνηθεί μια υπόθεση ταύτισης του με τον 
ομώνυμο συντάχτη δυο ελεγείων που τυπώθηκαν στο βιβλίο : Λυρικά παρά Λ ο υ κ ά 
Σ τ ε φ α ν ί δ ο υ , Βουκουρέστι 1839 σ. 49 κ.έξ. (Γκίνης - Μέξας αρ. 3160). 

38. Περιοδικό Ερμής ο Λόγιος 6(1816) 301 -302· πβ και την επόμενη σημείωση. 
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2. Ό εμπορικός κώδηξ της Γαλλίας μεταφρασθείς. . . επαυξηθείς παρά 
Νικολάου του Παπαδοπούλου παρ' ού προσενεχθείς τω εν 
Κωνσταντινουπόλει εντιμοτάτω συστήματι των Έλληνορρωμαίων Εμπόρων 
προς κοινήν ώφέλειαν άναλώμασι Μιχαήλ Βασιλείου, Βιέννη, Χιρσ
φέλδ, 1817. 

3. Κωνσταντινιάς περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως φιλοπονηθείσα 
παρά του Αρχιεπισκόπου Συναίου Κωνσταντίου και ιδίοις άναλώ
μασι τυπωθεισα νυν πρώτον δια του κυρίου Μιχαήλ Βασιλείου και χορηγη
θείσα τη εν Κωνσταντινουπόλει φιλολογική Εταιρεία των εμπόρων προς 
χρήσιν έργων κοινωφελών, Βενετία, Θεοδοσίου, 1820. 

Όπως φαίνεται και από τις αναγραφές αυτών των βιβλίων και από 
τα γράμματα του 1816 ό Μιχαήλ Βασιλείου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στις εκδόσεις και τους προγραμματισμούς τους. η παράφραση των Βίων 
Παραλλήλων του Πλουτάρχου και η εκδοσή της είναι η μεγάλη προσπάθεια 
του Βασιλείου και του «Συστήματος». Στην επιστολή της 10-8-1816 ô 
Μιχαήλ Βασιλείου έγραφε στον αδελφό του Αλέξανδρο:39 «[ . . . ] οι 
συγγενείς εκείνου του φιλογενους, του δαναπανώντος εις την παράφρασιν 
των Παραλλήλων του Πλουτάρχου, θέλουσι να γένη και η αναγκαία 
προς εκτύπωσιν αύτων δαπάνη εκ της αυτής εκείνου περιουσίας, δια 
να εκπληρώσουν εντελώς την εύεργεσίαν του, και να άφιερωθή το βι
βλίον εις το γένος, όχι διά να δοθή δωρεάν προς ένα εκαστον, αλλά να 
πωληθή· τα δέ εκ τούτου συναχθησόμενα χρήματα να χρησιμεύωσι πάντοτε 
κατά τον αυτόν τρόπον εις προκοπήν της ελληνικής παιδείας.» 

Για τους παραφραστές του Πλουτάρχου ό Γεώργιος Αίνιάν 1838 ση
μείωσε :40 «Αϊ αναφερόμενοι [άπωλεσθεϊσαι κατά το 1821 εις Κωνσταντι-
νούπολιν] μεταφράσεις είσί 1. είκοσι εκ των παραλλήλων βίων του Πλου
τάρχου, ών την καθολικήν μεθερμήνευσιν εις την καθομιλουμένην γλώσσαν 

39. Περιοδικό Έρμης ό Λόγιος 6 (1816) 303. 'Ολόκληρο το σχετικό δημοσίευμα 
σ. 301 - 309 περιέχει : 1. Άγγελίαι. Απόσπασμα επιστολής Μιχαήλ Βασιλείου από Κων
σταντινούπολη προς τον εις Βιέναν αδελφόν τον Άλέξανδρον Βασιλείου γεγραμμένης 
29 Ιουλίου /10 Αυγούστου 1816. 2. η Είδησις. [. . .] εϊς τις των ομογενών μετε
χειρίσθη τα πρόσφορα μέσα εις το να παραφραοθώσι κατά την δυνατήν σαψήνειαν εϊς 
την κοινοτέραν γλ.ώσσαν οι Παράλληλοι Βίοι του Πλουτάρχου, υποσχόμενος γενναίως την 
άναγκαίαν δαπάνην, δσην απαιτεί η ασχολία του παραφραστού. Δηλοποιεϊται δε τούτο, ού 
μόνον δια να μη φροντίση και άλλος τις ϊσως περί του αύτού πράγματος, αλλά και είς πα
ράδειγμα φιλότιμίας [. . .] 3. Προς τον άδελ,φον Μιχαήλ είς Κωνσταντινούπολη. εκ 
Βιέννης την 3. Σεπτεμβρίου 1816. 

40. Ε υ γ έ ν ι ο ς Β ο ύ λ γ α ρ η ς , Συλλογή ανεκδότων συγγραμμάτων, τ . Α ' 
Αθήνα 1838 σ. ζ'. Τις ίδιες πληροφορίες βρίσκουμε και στο β ιβλ ίο : Constantinople et 

la Turquie en 1828, Par C h a r l e s M a c - F a r l a n e ; traduit de l'anglais par MM, 
Nettement, τ. II Παρίσι 1829 σ. 273-274. 
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άνεδέχθημεν, τρεις ό μακαρίτης Πλάτων Χίου, ό κ. Σ. Βαλέτας και έγώ 
δια προτροπής του κ. Μιχαήλ Βασιλείου, και δαπάνης τίνων φιλογενών. 
2. μετάφρασιν επιτομής είς 10 τόμους της φυσικής ιστορίας του Βυφφώνος, 
ην έξεπερεώσαμεν μετά του κ. Κωνσταντίνου Γ. Σούτσου, και είχομεν 
ετοιμον δια τύπωσιν. 3. τεσσάρας τόμους της περιηγήσεως του Νέου Ανα
χάρσιδος, επιμελώς μεταφρασθέντας και έχοντας συννημμένα και τα εν 
αύτοίς αναφερόμενα τεμάχια των Ελλήνων συγγραφέων». 

Σχετική είναι και η μαρτυρία του Σοφοκλή Οικονόμου. 1871 : «[ . . . ] 
προσεκλήθησαν δέ παρά της Εφορίας είς την του έργου κατάρτισιν ο τε 
άοίδιμος ημών Πατήρ, ό της Χίου σοφός μητροπολίτης Πλάτων ό Φραγ-
κιάδης, ό εκ της Ιου Σπυρίδων Βαλέττας και Γεωργ. Αινιάν. Αλλ' όμως 
την του έργου τούτου διεκπεραίωσιν διέκοψαν τα του 1821 δεινά».41 

Σχολιάζοντας τά άρθρα ε' και ς' της «Προκήρυξης» θα μπορούσαμε 
να θεωρήσουμε ότι περιέχουν στοιχεία προληπτικής συμμόρφωσης και 
αυτοπεριορισμού μπροστά σε ένα κλίμα λογοκρισίας που υπάρχει στην 
Κωνσταντινούπολη εκείνα τά χρόνια. Τά δύο άρθρα μοιάζει σα να γρά
φτηκαν το 1817 για να προλάβουν τις επιπτώσεις της «Εγκυκλίου» για 
θέματα παιδείας του Οίκουμενικού Πατριαρχείου, Μάρτιος 1819: «κατα
σιγάσθωσαν, όσοι δι' άπειροκαλίαν και γνώμης μοχθηρίαν τολμωσι να 
καθάπτωνται των Εκκλησιαστικός και πολιτικώς του Γένους προϊσταμέ
νων [...] να καρπούμεθα τά έκ της τυπογραφίας καλά, να άποφεύγωμεν 
πάν ότι δύναται να συσκιάση την λαμπρότητα της ακραιφνούς ημών υπο
ταγής δια της εκδόσεως βιβλίων αντιφρονούντων».42 

Χρησιμοποίησα τον όρο «προληπτική συμμόρφωση» γιατί νομίζω 
ότι το ιδεολογικό κλίμα του «Συστήματος» ήταν πολύ διαφορετικό από 
έκεϊνο του Πατριαρχείου. η Κωνσταντινιάς που βγαίνει το 1820 π.χ. και 
προοδευτικές ιδέες περιέχει και άντιτουρκικές αιχμές.43 

41. Τα σωζόμενα φιλολογικά συγγράμματα Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Πρεσβυτέρου 
και Ο ι κ ο ν ό μ ο υ του έξ Ο ι κ ο ν ό μ ω ν, τ. Α' 'Αθήνα 1871 σ. ια'-ιγ'. 

Για τον Βαλέττα βλ. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Ι. Σ τ ί ν η ς, η Ιος και το 21 Σπυρίδων Βαλέ
τας (Ό φιλικός - ό στοχαστής - ό φιλελεύθερος - ό ευεργέτης της Ίου), Επετηρίς Εται
ρείας Κυκλαδικών Μελετών 9 (1971 -1973) 599 - 617. Για τον Πλάτωνα Φραγκιάδη βλ. 
Ν ι κ ό λ α ο ς Σωτ. Κ ρ ο υ σ ο υ λ ο ύ δ η ς , Ό βίος και το έργον του εθνομάρτυρος 
μητροπολίτου Χίου Πλάτωνος Φραγκιάδου (1776-1822), Θεσσαλονίκη, Έκδοση Σχο
λικού Ταμείου Δήμου Χίου, 1981 σ. 49 - 50. 

42. Φ ί λ ι π π ο ς Ή λ ι ο υ , «Τύφλωσον Κύριε τον Λαόν σου». οι προεπαναστατι
κές κρίσεις και ό Ν. Σ. Πίκκολος, Ό Ερανιστής 11(1974), Αθήνα 1980 σ. 580-626. 
Τα αποσπάσματα της πατριαρχικής εγκυκλίου, και οι σχετικές παραπομπές σ. 609. 

43. Τ ρ ι α ν ι ά φ υ λ λ ο ς Ε. Σ κ λ α β ε ν ί τ η ς , Κωνστάντιου αρχιεπισκόπου 
Σιναίου, Κύπριας χαρίεσσα και επίτομος 1810, 1819, Πρακτικά Β' Διεθνούς Κυπρολογι
κού Συνεδρίου (υπό εκτύπωση). 
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4. Συνοδευτικό Προκήρυξης του Π. Ίωαννίδη για βιβλίο του, 1826. 

Δημοσιεύεται εδώ επιστολή με την οποία ό Παναγιώτης Ίωαννίδης, 
ό Φοιβαπόλλων,44 Παρίσι 19 Φεβρουαρίου 1826, παρακαλεί τον συντάκτη 
του Constitutionnel, που εκείνο τον καιρό είναι ό Alexandre Buchon,45 

να καταχωρίσει την εσώκλειστη στο γράμμα προκήρυξη για βιβλίο του.46 

η προκήρυξη, που αντίτυπο της δεν έχει εντοπιστεί, θα πρέπει να αφορούσε 
την μετάφραση της Γεωγραφίας αστρονομικής του Leon Bézout που εκδό
θηκε στο Παρίσι το 1825 : ό πρόλογος του μεταφραστή έχει ημερομηνία 
25 Αυγούστου 1825 ενώ στη Revue Encyclopédique 28 (Δεκέμβριος 1825) 
σ. 933 είναι καταχωρημένη βιβλιοπαρουσίαση της Γεωγραφίας αστρονο
μικής,4'7 Ό σ ο για την έκδοση «του στοιχειώδους μαθηματικού μου συστή
ματος» που αναφέρει ό Ίωαννίδης, γνωρίζουμε την «είδηση» του γι* αυτό, 
που είναι τυπωμένη στις σ. 54 - 60 της Γεωγραφίας αστρονομικής Επί
σης αναφέρεται στον πρόλογο του ίδιου βιβλίου, (σ. VIII - IX) ανάμεσα 
στα ύπο έκδοση έργα του. Ας σημειωθεί ότι ό Ιωαννίδης τύπωσε στο 
Παρίσι το 1826 και την Γεωγραφία φυσική του Bézout· ό πρόλογος του 
έχει ημερομηνία 25 Δεκεμβρίου 1825. 

ΓΑΚ, Αρχείο Βλαχογιάννη φάκ. 37 άρ. 24. Δίφυλλο. Πρωτότυπο (αυτόγραφο). 

[σ. 1:] Paris 
19 Février 

1826 

Monsieur, 

Connaisant depuis long temps votre zèle pour la cause des Grecs, 
et ayant enterpis un ouvrage Scientifique qui peut leur être d' une 
grande utilité surtout en ce moment ou la Grèce s empresse de relever 

44. Ρ ω ξ ά ν η Α ρ γ υ ρ ο π ο ύ λ ο υ , Παναγιώτης Φοιβαπόλλων και Φοιβαπόλλων 
ό έκ Σμύρνης, Ό Ερανιστής 6 (1968) 43 - 53 και : οι αδελφοί Παναγιώτης και Γεώργιος 
Ίωαννίδης, Ό 'Ερανιστής 13 (1976) 61-77· κυρίως σ. 67-68. 

45. Μ α ί ρ η Ν. Β έ η, Ανδρέα Κάλβου : άγνωστος επιστολή (Έν τοις καταλοί
ποις Νίκου Α. Βέη), Παρνασσός 3 (1961) 395 - 411, όπου δημοσιεύεται επιστολή του Κάλ
βου προς τον Buchon, 29 Μαΐου 1826 : A monsieur monsieur Buchon rédacteur du Con
stitutionnel. Για τον Buchon βλ. A l e x a n d r e B u c h o n , Voyage dans l'Eubée, les 
Iles Ioniennes et les Cyclades en 1841, publié pour la première fois avec une notice bio
graphique et bibliographique par Jean Longnon, Παρίσι 1911 σ. LXIII + 293. 

46. Mε μια πρώτη έρευνα που έκανε για χάρη μου ό κ. Αλέξης Πολίτης δεν εντό
πισε καταχώριση. 

47. Την υπόδειξη της βιβλιοπαρουσίασης οφείλω στην κυρία Λουκία Δρούλια. 
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ses Athénées j'ose réclamer votre bienveillance en vous priant d' insérer 
dans votre journal la circulaire jointe à cette lettre. 

Un grand nombre de Grecs à Paris ont déjà souscrit à cet ouvrage, 
et on peut compter parmi les plus zélés et les plus recommandables 
les patriotes Spyridon Vegia, Delaporta, Nicola Goussi, Francisgos 
Mavros, Alexandre Mourouji. 

Je vous prie d' agréer Vassurance du dévouement et de la considé
ration distinguée avec la quelle, 

j'ai l' homeur d'être 

Monsieur votre très humeble 
Serviteur 

rue de la harpe Joannides de 
no 101 Smyrne 

[a. 2] ΕΙδώς σου το προς τάς Μούσας φιλότιμον, και το προς την Ελλάδα 
επιεικές πάνυ πέπεισμαι παρενείρειν τη ση εφημερίδι την εγκλειστον 
μοι προκήρυξιν, ως άποτείνονσαν επ' ωφελεία της Ελλάδος- οίσονται 
σοι δέ χάριν επί τούτω πάντες έλληνες, μάλιστα δ' εγώ εντυχών έκ 
τούτου τίνα πόρον επ' έκδόσει τον στοιχειώδους μαθηματικού μου 
συστήματος. 

Έρρωσο 
II. Ιωαννίδης 

δ εκ Σμύρνης 
[α. 4] à Monsieur le Rédacteur 

du Constitutionnel 
à Paris 

[στρογγυλή σφραγίδα ταχυδρομείου:! Février 20 1826 

5. Ψευδώνυμο βιβλίο του Νικόλαου Σπηλιάδη, 1838 

Σε κατάλογο των βιβλίων της τυπογραφίας Τόμπρα -Ίωαννίδη του 
Ναυπλίου,48 που περιέχει τα βιβλία και τις εφημερίδες τα οποία τύπωσε 
στην περίοδο 1833 - 1865 49 διαβάζουμε την παρακάτω αναγραφή : 

48. Στην Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863 τον Δ. Γκίνη και Β. Μέξα και τα 
συμπληρώματα της μπορεί κανείς να εντοπίσει τα γνωστά από τα βιβλία που τύπωσε το 
Τυπογραφείο. Για το τυπογραφείο Τόμπρα -Ιωαννίδη και γενικότερα την τυπογραφία 
στο Ναύπλιο τον 19ο αι. ετοιμάζω μελέτη. 

49. Ό κατάλογος εντοπίστηκε στο Δημότικό Αρχείο Ναυπλίου 1866, Ω 39 και 
προκλήθηκε από την κοινοποίηση και στον Κ. Ίωαννίδη της Εγκυκλίου 180, 3 Ιουνίου 
1866 του 'Υπουργείου Εσωτερικών «Περί χορηγίας εφημερίδων η περιοδικών συγγραμμάτων 
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«Π. Διάλογοι περί τον Ελληνικών Πραγμάτων/Νικόλαος Σπηλιάδης/ 
1837. Ιουλίου 1/Ιουλίου 31. 1837». 

Από τα στοιχεία αυτά δεν ξέραμε το όνομα του συγγραφέα και τις 
ημερομηνίες παραλαβής του χειρογράφου και της έκδοσης ενω μας ήταν 
γνωστή η περιγραφή του βιβλίου : 

Διάλογοι περί των έλληνικών πραγμάτων. Ti ποιητέον, δια να απαλ
λαγή το Έθνος από την παρούσαν κατάστασίν του. Συνταχθέντες υπό Α.Δ. 
Έν Ναυπλίω Έκ της τυπογραφίας Κωνσταντίνου Τόμπρα Κυδωνιέως και 
Κωνσταντίνου Ίωαννίδου Σμυρναίου 1837. (8ο σ. 58).50 

[και βιβλίων] εις την δημοσίαν Βιβλιοθήκην». η εγκύκλιος ζητούσε από τυπο
γράφους και βιβλιοπώλες να υποβάλουν κατάλογο των έντυπων που τύπωσαν από το 
1833 ως το 1865. Ό κατάλογος του Ιωαννίδη περιλαμβάνει 56 τίτλους από τους οποίους 
οι 10 είναι εφημερίδες. Στις στήλες του καταλόγου δίνονται : Αύξων αριθμός - Σύγγραμ
μα η εφημερίς η έγγραφο - Όνομα του εκδότου η υπευθύνου συντάκτον - Χρονολογία της 
παραλαβής -Ημερομηνία της εκδόσεως. 

Από τον Κατάλογο αντιγράφω τους τίτλους που αναφέρονται σε άβιβλιογράφητες 
εκδόσεις : 

25. Ιεράς κατηχήσεως σύνοψις/η επί της προπαιδείας επιτροπή/1840 Ιανουαρίου 
10/Μαρτίου 10 1840. ' 

26. ιεράς Ιστορίας σύνοψις/Α. Κοραή/1840 Ιουλίου 12/Απριλίου 30 1840. 
30. Άλφαβητάριον/Ίω. Χωματιανός/1841 Ιουνίου 1/Ίουλίον 20 1841. 
37. Επιτάφιος Θρήνος/'Αναστάσιος Ταπεινός/1843 Φεβρουαρίου 13/Μαρτίου 10 

1843. 
40. Περί τακτικού στρατιωτικού/Όχμαν/1844 Οκτωβρίου 21/Νοεμβρίου 7 1844 

[Πβ. Γκίνης - Μέξας 10466] 
44. Περί ορεινής Κανονοστοιχίας/Ίω. Αξελός/1847 Μαΐου 27/'Ιουνίου 2 1847 

[Πβ Γκίνης - Μέξας Α 549] 
46. Ανώμαλα ρήματα/Σπ. Νικολαϊδης/1851 Αυγούστου 17/Νοεμβρίου 24 1851. 
Έκτος από τον κατάλογο του 1866 και τον έντυπο του 1835 κι ακόμη τους επιμέρους 

καταλόγους στά οπισθόφυλλα των βιβλίων του τυπογραφείου και τους καταλόγους στις 
εφημερίδες που έβγαζε ο Ίωαννίδης κ.λπ. γνωρίζουμε και κατάλογο του τμήματος του 
Τυπογραφείου στην Πάτρα : Κατάλογος βιβλίων Πωλουμένων εις το εν Π. Πάτραις Τμή
μα της Τυπογραφίας και Βιβλιοπωλείου, των Κωνσταντίνων Τόμπρα και Ίωαννίδου. [στο 
τέλος] Έν Π. Πάτραις τη πρώτ-η Σεμπτβ 1839. Ό κατάλογος ανήκει στη συλλογή του 
κ. Στάθη Φινόπουλου και μικροταινία της υπάρχει στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών 
EIE. Βλ. Τ. Ε. Σ κ λ α β ε ν ί τ η ς, Κατάλογος Μικροταινιοθήκης. Φωτογραφήσεις έγ
γραφων, κατάστιχων, χειρογράφων, έντυπων και προσωπογραφιών 1960 -1980, Τετράδια 
Εργασίας 1, Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών EIE, 1982 σ. 34. 

50. Γκίνης - Μέξας άρ. 2767. Στο γαλάζιο εξώφυλλο ο ίδιος τίτλος μέσα σε πλαί
σιο. Στην τέταρτη σελίδα του εξωφύλλου μέσα σε πλαίσιο το σήμα της τυπογραφίας με 
τα αρχικά των συνεταίρων. Πάνω από το σήμα: Τιμή των Διαλόγων Λεπτά 50. Κάτω 
από το σήμα : τιμοκατάλογος 13 βιβλίων. 
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Η πειστική εξωτερική μαρτυρία η οποία αποδίδει το ψευδώνυμο 
έργο στο Νικόλαο Σπηλιάδη, που κρύφτηκε κάτω από τα αρχικά Α. Δ.,51 

μας επιτρέπει να προσθέσουμε μερικά βιογραφικά στοιχεία του Σπηλιάδη 
και εσωτερικά στοιχεία τοβ βιβλίου που πλαισιώνουν αυτή την απόδοση. 

Το 1834 ό Σπηλιάδης συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, δικάζεται και αθωώ
νεται τελικά, γιατί στάθηκε αλληλέγγυος στον Κολοκοτρώνη και στον 
Πλαπούτα. Το 1839 διώκεται για συμμετοχή στην αντικαθεστωτική «Φι-
λορθόδοξο Εταιρεία».62 

Στο βιβλίο υπάρχει νοσταλγική αναπόληση της Καποδιστριακής 
περιόδου (σ. 4 - 5) : « η ιστορία μας έχει και καιρούς ησυχίας, και νομίζω, 
ότι από το 1828 έτος εως τέλος του 1831 η ζωή μας ήταν υποφερτή. Εις το 
διάστημα τούτο του χρόνου εϊχομεν είς το μικρόν μας Κράτος τελείαν 
άσφάλειαν η γεωργία είχε λάβει ψυχήν το έμπόριον δεν ήτο εύκαταφρό-
νητον εϊχομεν σχολεία, στόλον, στράτευμα και αλλά καλά πασίγνωστα, 
υπήρχον δέ και τίνα κακά, πλην αυτά ήσαν αναπόφευκτα, ως από την φύσιν 
των πραγμάτων μας εξ ανάγκης άποπηγάζοντα [...] είδομεν τότε κορυφάς 
τινάς, αί όποϊαι έξεϊχον από την γραμμήν της ισονομίας, ύποβεβλημμένας 
είς αυτήν εϊδομεν τά ατομικά συμφέροντα ύποχωρήσαντα και συμπερι
ληφθέντα είς το γενικόν συμφέρον της Πατρίδος- εϊδομεν τους πάντας 
πειθομένους είς τον Νόμον, και αυτούς τους άρχοντας, οτε δεν ήτο πλέον 
κάνεις άνυπεύθυνος και του Νόμου υπέρτερος· είδομεν πρώτους τους άρ
χοντας, δίδοντας το παράδειγμα της προς τον Νόμον υποταγής. Πάντα 
ταύτα, εύκολα είς την θεωρίαν, πόσον είναι δύσκολα εις την πράξιν!». 

Σε πολλά σημεία του βιβλίου υπάρχουν αιχμηρά σημεία για την πο
λιτική κατάσταση (σ. 19) : «'Ιδού, λέγουσί τίνες, τά πράγματα μας είναι 
συντεταγμένα· τί καλλίτερον Σύνταγμα θέλομεν! δεν εχομεν Βασιλέα; 
δεν εχομεν Ύπουργικόν Συμβούλιον; δεν εχομεν Συμβούλιον της Επι
κρατείας; δεν εχομεν Δικαστήρια; δεν εχομεν τον τύπον ελεύθερον; Τί 
άλλο έπιθυμούμεν; 

Ναί. Πλην ταύτα είναι πλάσματα ένας και μόνου άνθρωπου, δς τις, 
αν θελήση, μεταβάλλει όπως θελήσει η αποβάλλει και τους Υπουργούς, 
και τους Συμβούλους, και τους Δικαστάς· δ δέ Λαός εις αυτά δεν μετέχει 
παντάπασν τις λοιπόν δύναται να εΐπει ποτέ, ότι υπάρχει Σύνταξις πρα
γμάτων, οπού μια και μόνη θέλησις αποφασίζει τά πάντα;». 
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών EIE Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης 

51. Τα αρχικά αυτά υπάρχουν και σε έντυπο του 1863 : Ό Στρατιώτης και ό Έθνο
φύλαξ ύπο Α.Δ. Έτονίσθη ύπο Ρ α φ α ή λ Π α ρ ι ζ ί ν η (Γκίνης - Μέξας αρ. 9824). 

52. Π α ν α γ ι ώ τ η ς Φ. Χ ρ ι σ τ ό π ο υ λ ο ς , Νικόλαος Σπηλιάδης, ό συγγρα
φεύς και το έργον του. Προλεγόμενα στο: Ν ι κ ο λ ά ο υ Σ π η λ ι ά δ ο υ Απομνημο
νεύματα, τ. Δ'1, Αθήνα 1971 σ. να'-νγ'. 
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