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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ «ΑΝΔΡΑΓΑΘΕΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ

ΒΟΕΒΟΔΑ»

ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΒΙΒΑΙΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TOY BORTOLI

Α'
Η έκδοση του 1760 των Ανδραγαθειών του Μιχαήλ Βοεβόδα δεν έχει
ακόμη ενταχθεί, κανονικά, στις συστηματικές βιβλιογραφίες των ελληνι
κών εκδόσεων της Τουρκοκρατίας. Είταν, πάντως, γνωστή σε ειδικούς
μελετητές της ριμάδας του Σταυρινού . Παρουσιάζω εδώ την περιγραφή
της έκδοσης από αυτοψία και συμπληρώνω την ανακοίνωση μου με σχο
λιασμένη παρουσίαση του καταλόγου των βιβλίων της τυπογραφίας του
Bortoli που περιέχεται στις δύο τελευταίες σελίδες του έργου.
1

2

1. D. Russo, Studii

Istorice

Greco - Romane,

τ. Α', Βουκουρέστι 1939, σ. 167"

V. Grecu, «Stavrinos, Eine gar schöne Erzählung über Michael den Wojswoden (Σταυρι
νού, Διήγησις ωραιότατη του Μιχαήλ Βοεβόνδα). Ein Venezianer Volksbuch», Probleme
der Neugriechischen

Literatur,

τ. Γ', Βερολίνο 1960, σ. 203 - 204.

2. Στην επισήμανση του αντιτύπου οδηγήθηκα από τη μελέτη του V. Grecu, ό. π.
Την έκδοση είχα εντάξει στις Αβιβλιογράφητες εκδόσεις [Φ. Ηλιού, Προσθήκες στην
Ελληνική Βιβλιογραφία, τ. Α', Αθήνα 1973, σ. 318-328], αρ. 194. Η Κορνηλία
Danielopolu και ο Γιάννης Καράς με διευκόλυναν να αποκτήσω μικροφίλμ της έκδοσης.
Έχουν, ξανά, τις ευχαριστίες μου.
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ΑΝΔΡΑΓΑΘΕΙΑΙΣ
Του Ευσεβέστατου, και Ανδρειοτάτου
Μ

I

Χ

Α

Η

Λ

Β Ο Ε Β Ο Δ Α .
Έτι δε και τα όσα εσυνέβησαν εις την ΟΥΓ¬
ΚΡΟΒΛΑΧΙΑΝ, από τον καιρόν, όπου
αφέντεψεν ο Σερμπάνος Βοεβόδας, έως
Γαβριήλ Μολίγα Βοεβόδα.
Έτι δε περιέχει και τινας παραγγελίας Πνευματικάς προς τον
Αλέξανδρον Ηλιάσι Βοεβόδα, και εις όλους τους διαδόχους της
Αφεντείας και θρήνον περί της Κωνσταντινουπόλεως.
-

[ξυλογραφία]

E Ν Ε Τ Ι Η Σ I ,

1760.

Παρά Αντωνίω τω Βόρτολι.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.
στη σ. 51, νέος τίτλος:]

Ι

Σ

Τ

Ο

Ρ

Τ Ω Ν ΚΑΤΑ

Ι

Α

ΤΗΝ

Ο Υ Γ Κ Ρ Ο Λ A Χ Ι Α Ν
ΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ.
Αρξαμένη από Σερμπάνου Βοϊβόνδα,
μέχρι Γαβριήλ Βοϊβόνδα.
Ποιηθείσα παρά του εν Αρχιερεύσι Πανιερωτάτου
Μητροπολίτου Μυρέων, Κυρίου Ματθαίου
Του εκ Πογωνιανής.
[ξυλογραφία]

Ε Ν Ε Τ Ι Η Σ I ,

1760.

Παρά Αντωνίω τω Βόρτολι.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.
8o, σ. 136.— Στις σ. 3 - 6 : ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΣ τω παρόντι ποιή¬
ματι πάσαν χαράν και ευφροσύνην παρά Θεού. Υπογράφει : Ο πάντων ελάχι
στος, αλλά πιστός φίλος. Νεόφυτος Ιερομόναχος, σ. 7 - 9 : ΛΕΞΙΚΟΝ
ΔIA
ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΒΛΑΧΙΚΑ,
Οπού περιέχει η αυτή Ιστορία, κατά Αλφάβητον
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βητον. σ. 10 : κατάλογος πόλεων που κατέχονται από τους Τούρκους «εις τα σύ
νορα της Βλαχίας» ακολουθεί πίνακας των Πρώτων και Μεγάλων Οφφικίων του
Βοεβόδα της Βλαχίας" στη σ. 11 αρχίζουν οι Ανδραγαθείες με τίτλο :
ΔΙΗΓΗΣΙΣ
ΩΡΑΙΟΤΑΤΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΪΒΟΝΔΑ. Πως αφέντενσεν εις την Βλα¬
χίαν, και πως έκοψε τους Τούρκους, όπου ευρέθησαν εκεί· και πως έκανε πολλαίς
ανδραγαθείαις, και υστέρα εθανατώθη διά φθόνον χωρίς πόλεμον. σ. 135 -136 :
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Διαφόρων βιβλίων περιεχομένων εν τη Τυπογραφία. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΟΥ
ΒΟΡΤΟΛΙ.
-

Στα παράφυλλα του αντιτύπου από το οποίο έγινε αυτή η περιγραφή υπάρχουν τα ακό
λουθα κτητορικά σημειώματα :
α. Τω παρόν βηβλήον. είναι του Κωνσταντίνου Δημητρίου ντονα εκ πόλεως, ουζωβήκ.
της σέρβηας. εγραύθη[;] εν μησκόλτζι της περίφημου ουγγαρίας. 1791 : Μαΐου 12.
Miskoltz.
β. Το παρόν βηβλήον εμού γεοργήοε δημητρίου ντάνα εκ πόλεος ζόβηκ της Σερβήας
εγράφθη εις το μισκόλτζ της Ουγγαρίας 1806. Μαΐου 15.
γ. ωπιος το περνη και δεν το φέρνη οπίσο να ηνε αφοριζμένος απο τους τρηακοσίους
θεοφόρους πατέρας και απο την Κυριαν ημων θεοτοκον

Η έκδοση αυτή, του 1760, αντιπροσωπεύει την ένατη γνωστή εκτύ
πωση του στιχουργήματος του Σταυρινού, το οποίο συνοδεύεται πάντα,
στις βενετικές εκδόσεις, από την Ιστορία των κατά την Ουγκροβλαχίαν
τελεσθέντων του μητροπολίτη Μυρέων Ματθαίου. Από τις οκτώ που
είχαν προηγηθεί οι επτά έχουν ενταχθεί κανονικά στις δημοσιευμένες σειρές
της Ελληνικής Βιβλιογραφίας : είναι οι εκδόσεις του 1638, 1642 και 1647,
και οι τρεις «παρά Ιωάννη Αντωνίω τω Ιουλιανώ» του 1672, «παρά
4,

3. Ο Δημοσθένης Ρούσσος, Studii Istorice, ό.π., σ. 167 σημειώνει άλλα αντίτυπα
στο Εθνικό Μουσείο της Βουδαπέστης και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Βιέννης. Ένα
ακόμη αντίτυπο βρέθηκε στην Narodna Biblioteka "Kyril y Metodij", της Σόφιας· βλ.
M. Stoyanov, Livres grecs anciens en Bulgarie, Σόφια 1978, σ. 49, αρ. 311 και 313 (πβ.
Φίλ. Ηλιού, «Ελληνικά βιβλία στην Βουλγαρία», Ο Ερανιστής, τ. ΙΕ', 1978/9, σ. 324,
αρ. 28).
4. 1638 : Legrand, Β. Η., XVIIe s., τ. Ε', αρ. 68. Δεν έχω δει το δημοσίευμα του
V. Grecu, «Prima editie a lui Stavrianos si Matei al Mirelor», Cordul Cosminului, τ.
10,Cernowitz 1940, σ. 544-547. 1642: Γ. Γ. Λαδάς, Προσθήκαι και σημειώσεις εις τους
τος τόμους της "Bibliographie Hellénique" του Em. Legrand και των συνεχισάν¬
αύτην L. Petit και Η. Pernot. Σειρά πρώτη (1622 - 1790), Αθήνα (παράρτημα του
π. Συλλέκτης), [1951], αρ. 20" βλ. τώρα και Γ. Λαδάς-Αθ. Χατζηδήμος, Προσθήκες, Διορθώ
σεις και Συμπληρώσεις στην Ελληνική Βιβλιογραφία του Emile Legrand για τους αιώνες
XV, XVI και XVII, Αθήνα 1976, αρ. 162. Πρώτη ανακοίνωση: Γ. I. Αρβανιτίδης, « Η
άγνωστος δευτέρα έκδοσις των ιστορικών ποιημάτων του βεστιαρίου Σταυρινού και του
Μητροπολίτου Μυρέων Ματθαίου», π. Ο Συλλέκτης, τ. Α', τχ. 3 - 5 , 1949, σ. 129 -131_
1647 : Μ. Φώσκολος, «Τα παλαιά ελληνικά βιβλία του Ελληνικού Κολλεγίου του Αγίου
Αθανασίου της Ρώμης», Ο Ερανιστής, τ. Θ', 1971, σ. 40, αρ. 26. Στην έκδοση του 1642
Ou πρέπει ν α αναφέρεται η αναγραφή των Ανδραγαθειών στον κατάλογο που δημοσίεψε
ο I. Α. Ιουλιανός, στο Βιβλιαρίδιον πρόχειρον τοις πάσι περιέχον τους αριθμούς—,
Ενετίησιν αχμε', σ. (6).
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Βαλενχίνφ Μορτάλει»· του 1681, «παρά Ανδρέα Ίουλιανώ»· του 1683,
«παρά Ν. Γ.» και του 1742, «παρά Αντωνίω τω Βόρτολι» .
Στη σειρά αυτή πρέπει να προστεθεί και η έκδοση Σάρου του 1710,
οποία
είχε
περιγράψει,
στα
τέλη
του
περασμένου
αιώνα,
ο
G.
D.
Teo¬
u,
από
αντίτυπο
της
βιβλιοθήκης
του .
Το
αντίτυπο
αυτό
έχει,
φαί
νεται, χαθεί και, όσο γνωρίζω, δεν έχει ακόμη επισημανθεί κανένα άλλο.
Πρέπει, λοιπόν, να αρκεσθούμε, για την ώρα, στην περιγραφή που δίνει ο
ρουμάνος μελετητής, ο οποίος σημειώνει μόνο τις διαφορές που εμφανί
ζουν οι τίτλοι της έκδοσης του 1710 σε σχέση με τους τίτλους της έκδοσης
Mortali του 1672. Αντιγράφω :

ues
ch

5

6

7

8

9

Ανδραγαθείαις του ευσεβέστατου και
ανδρειοτάτου
Μιχαήλ
Βοϊβόνδα'
έτι
δε και τα όσα εσυνέβησαν εις την Ουγκροβλαχίαν από
5. Legrand, Β.Η., XVHe s., τ. Β', αρ. 510 (1672)· τ. Ε', αρ. 180 (1681)· τ. Β', αρ.
574(1683). Για την έκδοση του 1681 βλ. Eric Gren, Une édition rarissime des poèmes
grecs de Stavrinos le Vestiar et de Matthieu de Myre [Sartryck ur Fran Sma¬
Hellas. Studier Tillänge Bror Olson], 1959, σ. 157 - 165. Η έκδοση Γλυκή του
1668 που αναφέρει ο Γ. Ζαβίρας, Νέα Ελλάς, Αθήνα 1872, σ. 528 και την οποία ο Legrand
περιέλαβε στα desiderata του Που αιώνα (Β. Η., XVlie s., τ. Γ', σ. 564) δεν μπορεί να
υπάρχει. Ο Γ. Αρβανιτίδης, ό. π., σ. 130, υποθέτει ότι πρόκειται για τη γνωστή έκδοση
Γλυκή του 1768. Τα επιχειρήματα που προβάλλει ο Eric Gren, ό. π., σ. 164, για να στηρίξει
την υπόθεση του ότι πρέπει να υπάρχει έκδοση των Ανδραγαθειών από το τυπογραφείο
του Andrea Giuliani στα χρόνια 1669 - 1672δενείναι καθόλου πειστικά : αντίθετα, ενδια
φέρουσα είναι η επιχειρηματολογία του (σ. 162-164) για την πυκνότητα των επανεκδόσεων
των Ανδραγαθειών, στα χρόνια 1672- 1683, που αποδίδεται στην πολιτική συγκυρία της
εποχής. Πρέπει, επίσης, να αποκλειστεί η υπόθεση που έχει διατυπωθείαπότονLegrand
(Bibliothèque Grecque Vulgaire, τ. Β', Παρίσι 1881, σ. LXXXIII και Β. Η., XVIIes.,
τ. Β', σ.26, σημ. 2) ότι υπάρχει, ενδεχομένως, έκδοση των Ανδραγαθειών στη Βλαχία,
στα τέλη του 17ου αιώνα.
6. Γ. Σ. Πλουμίδης, «Τα εν Παδούη παλαιά ελληνικά βιβλία», Θησαυρίσματα , τ. Ε',
Βενετία 1968, σ. 224 - 225, αρ. 6 (στον παρένθετο πίνακα IE' φωτογραφική αναπαραγωγή
της προμετωπίδας).
7. Η έκδοση Γλυκή 1745, στην οποία αναφέρεται ο Ε. Legrand, Becueil de poèmes
historiques, Παρίσι 1877, σ. 17, είναι ανύπαρκτη: πρόκειται για την έκδοση Γλυκή
του 1785. Η διόρθωση έγινε από τον Δημοσθένη Ρούσσο, «Θρήνος περί Κωνσταντινου
πόλεως Ματθαίου Μυρρέων», π. Νέος Ελληνομνήμων, τ. ΣΤ', 1909, σ. 498 .
8. G. D. Teodorescu, "Seriori neogrece despre romàni", π. Literatura si Arta Romana,
τ. Α', Βουκουρέστι 1896/7, σ. 284-286. Από τον Teodorescu γνωρίζουν την έκδοση ο
Δ. Ρούσσος, Θρήνος περί Κωνσταντινουπόλεως, ό.π., και Studii Istorice, ό.π., τ. Α',
σ. 167' ο V. Grecu, Stavrinos, ό.π., σ. 201 -202 και ο Dan Simonesco, «Le chroniqueur
Matthieu de Myre et une traduction ignorée de son "Histoire".», Revue des Études Sud ·
Est Européennes, τ. IV, 1966, σ. 104. Ο Γ. I. Αρβανιτίδης, ό.π., σ. 130, αναφέρει την
έκδοση στηριγμένος στο πρώτοαπόταδύο δημοσιεύματα του Ρούσσου. Βλ. και Φ. Ηλιού,
Αβιβλιογράφητες εκδόσεις, ό.π., αρ. 120.
9. Βλ. V. Grecu, ό. π., σ. 202.
2
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τον καιρόν οπού αφέντεψεν ο Σερμπανός Βοϊβόδας έως Γαβριήλ Μογίλα
Βοϊβόδα' έτι δε περιέχει και τινας παραγγελιάς πνευματικάς προς τον Αλέ¬
ξανδρον Ηλιάσι Βοϊβόνδα, και εις όλους τους διαδόχους της Αφεντιάς και
Θρήνον περί της Κωνσταντινουπόλεως. Ενετίησι 1710 Παρά Νικολάω τω
Σαρώ αψι'. Con Licenza de' Superiori.
[μετά τη σ. 63, νέος τίτλος :]

Ετέρα Ιστορία των κατά την Ουγκροβλαχίαν Τελεσθέντων, αρξαμέ¬
νη από Σερμπάναν Βοϊβόνδα, μέχρι Γαβριήλ Βοϊβόνδα, του ενεστώτος
Δουκός. Ποιηθείσα παρά του εν Αρχιερεύσι Πανιερωτάτου Μητροπολίτου
Μυρέων, Κύρου Ματθαίου του εκ Πωγωνιανής. Και αφιερωθείσα τω ενδο¬
ξωτάτω άρχοντι Κυρίω Ιωάννη τω Κατριτζή. Ενετίησι 1710. Παρά Νικολάω
τω Σαρώ αψι'. Con Licenza de' Superiori.
8o, σ. 174. Στην προμετωπίδα το τυπογραφικό σήμα του Σάρου, με αρχικά NS.

Σημειώνω, ακόμη, ότι υπάρχει ενδεχομένως άλλη μία, λανθάνουσα,
έκδοση των Ανδραγαθειών, από την τυπογραφία Σάρου - Βόρτολι στη
διάρκεια της δεκαετίας 1730- 1740.
10

Β'
11

Στις δύο τελευταίες σελίδες της έκδοσης του 1760 δημοσιεύεται κατά
λογος βιβλίων του Βόρτολι. Συνήθιζε ο βενετός τυπογράφος να συμπληρώ
νει την η τις σελίδες που έμεναν λευκές, στο τέλος των εκδόσεων του, με
βιβλιοκαταλόγους στους οποίους αναγράφονται οι διαθέσιμοι τίτλοι της
τυπογραφίας του . Σημειώνω ότι τον ίδιο χρόνο, 1760, ο Βόρτολι τύπωσε
32

10. Πρόκειται για την ίδια τυπογραφία, του Bortoli, που εκδίδει βιβλία και στο
όνομα του Σάρου· βλ. σχετικά Giorgio Plumidis, «Tre tipografie di libri greci: Salicata,
Saro e Bortoli», Ateneo Veneto, τ. IX, 1971, σ. 246 κ. εξ.
11. σ. 135-136.
12. Για τους βιβλιοκαταλόγους Βόρτολι/Σάρου βλ. Φ. Ηλιού, Προσθήκες, ό.π.,
τ. Α', σ. 154 -155 (αναγράφονται δυο αυτόνομες εκδόσεις και δεκατρείς κατάλογοι
δημοσιευμένοι στο τέλος διαφόρων βιβλίων). Ο πίνακας πρέπει τώρα να συμπληρωθεί
μ£ τον κατάλογο του 1712, που κυκλοφόρησε αυτόνομα, και τον κατάλογο του 1749,
ο οποίος περιέχεται στη Νέα Ιστορία Αθέσθη Κυθηρέου, που παρουσίασε πρόσφατα
ο Αλέξης Πολίτης (Αθήνα 1983 ο «Κατάλογος Των Βιβλίων Αντωνίου του Βόρτολι»
καταλαμβάνει τις σ. 47-48 της έκδοσης του 1749' δημοσιεύτηκε σχολιασμένος από τον
Αλέξη Πολίτη, «Βιβλιογραφικά τεκμήρια», Ο Ερανιστής, τ. ΙΖ', 1981, σ. 274 - 277).
Η Ευτυχία Λ. Λιάτα, «Ειδήσεις για την κίνηση του ελληνικού βιβλίου στις αρχές του
18ου αιώνα», Ο Ερανιστής, τ. ΙΔ', 1977, σ. 30-34, παρουσίασε χειρόγραφο κατάλογο
του Γλυκή, χρονολογημένο από το 1713. Ο πρώτος έντυπος κατάλογος του Γλυκή που
γνωρίζουμε είναι του 1798 (βλ. Λαδάς - Χατζηδήμος, ΕΒ των ετών 1796-1799, Αθήνα
1973, αρ. 110) στον οποίο αναγράφεται, πάντως, ότι υπάρχει και προγενέστερος «Κατά
λογος πάντων των Εκκλησιαστικών, και άλλων πλείστων Νέων ΒιβλίωντηςΤυπογραφίας
-
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και άλλο κατάλογο, στην τελευταία σελίδα της έκδοσης του της Θυσίας
του Αβραάμ . Α ν κρίνουμε από το ότι στον κατάλογο της Θυσίας δεν
αναγράφεται η έκδοση των Ανδραγαθειών, ενώ στον κατάλογο των Ανδρα¬
γαθειών αναγράφεται η έκδοση της Θυσίας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι,
μέσα στον ίδιο χρόνο, προηγήθηκε η κυκλοφορία του κρητικού έργου.
Στην περίπτωση αυτή ο κατάλογος των Ανδραγαθειών είναι ο προτελευ
ταίος γνωστός κατάλογος της τυπογραφίας του Βόρτολι . Κατά τα άλλα
οι δύο κατάλογοι που τύπωσε ο Βόρτολι το 1760 εμφανίζουν σημαντικές
διαφορές: 9 τίτλοι του καταλόγου της Θυσίας δεν περιέχονται στον κατά
λογο των Ανδραγαθειών, ενώ 12 τίτλοι του καταλόγου των Ανδραγαθειών
δεν υπάρχουν στον κατάλογο της Θυσίας.
13

14

Δημοσιεύω, τώρα, τον κατάλογο που περιέχεται στις σ. 135 - 136 της
έκδοσης των Ανδραγαθειών. Διατηρώ την ορθογραφία του έντυπου. Στις
σημειώσεις προσπαθώ να ταυτίσω τις αναγραφόμενες εκδόσεις.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Διαφόρων Βιβλίων περιεχομένων
εν τη Τυπογραφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΤΟΥ

ΒΟΡΤΟΛΙ.
15

Αλεξάνδρου του Μακεδόνος. Ιστορία δια στίχων
Αλκινόου Φιλοσόφου εις τα τον Πλάτωνος δόγματα
Άνθος χαρίτων Νέον εις Ιταλικήν, και απλήν Ρωμαϊκήν
16

17

φράσιν.

φίας μου». Ο κατάλογος αυτός λανθάνει, όπως λανθάνει και ένας ακόμη, προγενέστερος,
που πρέπει να κυκλοφόρησε πριν από το 1760.
13. Αναδημοσιεύτηκε από τους Λαδά - Χατζηδήμο, Ελληνική Βιβλιογραφία, Συμ
βολή στο δέκατο όγδοο αιώνα, Αθήνα 1964, σ. 105. (Στην έκδοση του 1760 θα πρέπει,
μάλλον, να αντιστοιχεί το ακέφαλο αντίτυπο της Θυσίας που περιγράφει ο Α. Σιγάλας,
Από την πνευματικήν ζωήν των ελληνικών κοινοτήτων της Μακεδονίας. Α' Αρχεία
και Βιβλιοθήκαι της Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1939, σ. 135). Το 1760 δημο
σίευσε κατάλογο των εκδόσεων του και ο Antonio Zatta, στο τέλος της Γραμματικής
Γεωγραφίας του Φατσέα.
14. Ο τελευταίος που γνωρίζουμε δημοσιεύτηκε το 1766 στο τέλος της έκδοσης
των Μύθων του Αίσωπου.
15. Εκδόσεις Σάρου το 1729, 1738,1747 (βλ. G.Veloudis, Der neugriechische Ale
xander, Μόναχο 1968, σ. 54 - 55) και 1757 (Φ. Ηλιού, Αβιβλιογράφητες εκδόσεις, αρ. 191).
16. Έκδοση Βόρτολι, το 1748 (Β. Η., XVlIïe s., αρ. 361).
17. Έκδοση Βόρτολι, το 1755, με ένδειξη «νυν πρώτον τυπωθέν» (Β. Η., XVIIIe s.,
αρ. 471). Προγενέστερη γνωστή έκδοση το 1700, Σάρος (Β. Η., XVIle s, τ. Γ', αρ. 696).
Για το βιβλιογραφικό κενό που σημειώνεται στην πρώτη πεντηκονταετία του IH' αιώνα
βλ. Φ. Ηλιού, Προσθήκες, ό.π., τ. Α', σ. 188.
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Απόκοπος ωφέλιμος πολλά διά τους
Βίος Αισώπου εις απλήν φράσιν.
Βοσκόπουλα, η εύμορφη.
Γαϊδάρου, Λύκου, και Αλουπούς.

κοπιασμένους.

18

19

20

21

22

Γένος, και κατορθώματα Πέτρου Αυτοκράτορος πασή
Ρωσσίας.
Γεωπονικόν, όπου περιέχει Ερμηνείαις. πως να κεντρώνωνται, και να
φυτεύωνται τα Δένδρη, και διάφορα Ιατρικά διά την
Υγείαν.
Γνωμολογικόν περιέχον τα κατά Αλφάβητον του Χρυσολωρά Γνωμικά
Μονόστιχα.
23

24,

Διάγνωσις περί Φύσεως, και Ιδιωμάτων

26

Ζώων.

18. Τελευταίο γνωστή έκδοση πριν το 1760 είναι του Σάρου, 1721 (Β. Η., XVIIIe s.,
αρ. 133) που αντιπροσωπεύει και το τελευταίο γνωστό τύπωμα του βιβλίου στα χρόνια
της Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α ς .Γιατις(πολλές) μεταγενέστερες εκδόσεις που πρέπει να λανθάνουν
πβ.. Φίλιππος Ηλιού, «Σημειώσεις για τα "τραβήγματα" των ελληνικών βιβλίων τον
16ο αιώνα», π. Ελληνικά, τ. ΚΗ', 1975, σ. 125 και Γ. Κεχαγιόγλου, Λαϊκά λογοτεχνικά
έντυπα, τ. Α', Αθήνα, Ερμής, 1982, σ. 31.
19. Η αναγραφή αντιστοιχεί σε λανθάνουσα έκδοση. Δεν έχει ακόμη βρεθεί έκδοση
του μικρού αυτού λαϊκού βιβλίου στα χρόνια που μεσολαβούν ανάμεσα στην πρώτη και
τη δεύτερη γνωστή εκτύπωση : 1644, I. Α. Ιουλιανός (Μ. Φώσκολος, «Τα παλαιά ελλη
νικά βιβλία του Ελληνικού Κολλεγίου του Αγίου Αθανασίου της Ρώμης», Ο Ερανι
στής, τ. Θ', 1971, σ. 36, αρ. 20) και 1775, Α. Βόρτολις (Β. Η., XVIIIe s., αρ. 8 2 1 ) .Γιατη
συχνή παρουσία του τίτλου στους καταλόγους του Βόρτολι στα χρόνια 1720 -1760 πβ.
Φ. Ηλιού, Προσθήκες, ό.π., τ. Α', σ. 145 και 219· αι5τ., σ. 322 [Αβιβλιογράφητες εκδό
σεις, αρ. 132] σημειώνεται λανθάνουσα έκδοση Σάρου η Βόρτολι προγενέστερη από το
1721. Η παρουσία «Βίου Αισώπου» σε χειρόγραφο κατάλογο του Γλυκή, του 1713 (βλ.
Ευτυχία Δ. Λιάτα, Ειδήσεις, ό.π., σ. 31, αρ. 11) υποδηλώνει και λανθάνουσα έκδοση του
Γλυκή στις αρχές του 18ου αιώνα (πρώτη γνωστή και βιβλιογραφημένη έκδοση Γλυκή:
το 1783 Β. Η., XVIIIe s., αρ. 1096). Δεν είναι σαφές σε τι είδους «Αίσωπο» αναφέρεται
η παραγγελία δέκα αντιτύπων στην τυπογραφία Γλυκή το 1680 (G. Veloudis, Das grie
chische Druck- und Verlaghaus «Glikis» in Venedig (1670 - 1854), Wiesbaden 1974,
σ. 137): εκτός από τον Βίο κυκλοφορούσαν, τότε, παράλληλα, και οι Μύθοι του Αι
σώπου, σε απλή γλώσσα.
4

-

20. Υπάρχει λανθάνουσα έκδοση της Βοσκοπούλας, από τον Βόρτολι, τον χρόνο
που κυκλοφόρησε και ο κατάλογος που σχολιάζουμε. Αναφέρεται από τον Γ. Ζαβίρα,
Νέα Ελλάς, Αθήνα 1872, σ. 482 (το «παρά αυτών τω βόρτολη» πρέπει να διορθωθεί σε :
«παρά αντων : τω βόρτολη») = Φ. Ηλιού, Αβιβλιογράφητες εκδόσεις, αρ. 195. Σημειώνω
και τις αμέσως προηγούμενες εκδόσεις, πάντα από τον Βόρτολι, στα 1752, 1754 και 1755.
πβ. Φ. Ηλιού, Προσθήκες, ό.π., τ. Α', σ. 203 - 204.

21. Υπάρχει έκδοση του Βόρτολι (λανθάνουσα), στα 1760 (Β.Η., XVIIIe s.,αρ.544).
22. Έκδοση Βόρτολι, το 1737 (Β. Η., XVIIIe s.,αρ.237).
. Υπάρχει (αβιβλιογράφητη) έκδοση Βόρτολι, το 1755 (πβ. Φ. Ηλιού, Αβιβλιο¬
ς εκδόσεις, αρ. 185).
24. Υπάρχει έκδοση Βόρτολι, το 1760 (β. Η., XVIIIe s., αρ. 545).
25. Έργο του Δαμασκηνού Στουδίτη η Μερική Λιάγνωσις εκ των παλαιών φιλοσόφων
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Για

26

Διδασκαλία Θεωρικοπρακτική, περί των Πυρετών.
Διήγησις της Κρήτης.
Ερβάν Διάλογος μετά του Αγίου Γρηγεντίου. Προσέτι ο Βίος της
Αγίας Μαρίνης, και έτερα.
Ερωτόκριτος.
Ερωφίλη,
Τραγωδία.
Ζηνοβία. Πράξις Δραματιτή Πέτρου του Μεταστασίου.
Θρησκεία, ήτοι τάξις των
Εβραίων.
Θυσία του
Αβραάμ.
Ιστορία αληθής της Βασιλείας Φιλίππου του Μακεδόνος, και του Μεγά
λου
Αλεξάνδρου.
27

28

29

30

31

32

33

34,

φων περί φύσεως και Ιδιωμάτων τινών ζώων, συνεκδίδεται με το Ειρμολόγιον, σ ε ένα
τόμο αλλά με ιδιαίτερη σελίδα τίτλου, πράγμα που επιτρέπει και την αυτόνομη κυκλο
φορία του έργου. Υπάρχει έκδοση Βόρτολι το 1760 (Β. Η., ΧVIIIε s., αρ. 553).
26. Έκδοση Βόρτολι, το 1745 (Β. Η., XVIIIe s., αρ. 328). Πρόκειται για έργο του
J. J, Santorini μεταφρασμένο από τον Αντώνιο Στρατηγό.
27. Πρόκειται για την Διήγησι δια στίχων τον δεινού πολέμου του εν τη νήσω
Κρήτη του Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή. Του βιβλίου είναι γνωστές μόνο δύο εκδόσεις:
η πρώτη, του 1681 (Β. II., XVΗe s., τ. Β', αρ. 565) και η λανθάνουσα επανέκδοση Σάρου,
το 1710 (Β.Η., ΧVΙΙΙe s., αρ. 63). Η αναγραφή στον κατάλογο του 1760 πρέπει να αντι
στοιχεί σε λανθάνουσα έκδοση. Σημειώνω τη συνεχή παρουσία του τίτλου σε όλους
τους καταλόγους του Βόρτολι από το 1720 ως το 1766.
28. Έκδοση Βόρτολι, το 1747 (73. Η., ΧΠΙΙe s., αρ. 349;.
29. Έκδοση Βόρτολι, το 1748,μεένδειξη «τώρα την τέταρτην φοράν—τυπωμένον»·
δεν έχει βρεθεί αντίτυπο (πβ. Β.Η., ΧνΐΙΙe s., αρ. 370· Γ. Γ. Λαδάς - Α. Δ. Χατζηδήμος,
Ελληνική Βιβλιογραφία. Συμβολή στο δέκατο όγδοο αιώνα, ' Αθήνα 1964, αρ. 53). Οι
προηγούμενες εκδόσεις είναι και αυτές του Βόρτολι: 1713 («τώρα διά πρώτην φοράν»·
Β. Π., ΧνΐΙΙe s., αρ. 88), 1737 («τώρα την δευτέραν φοράν»· Β. Η., ΧΙ'ΙΙΙβ Β., αρ. 243).
Η τρίτη, αριθμημένη, έκδοση του Βόρτολι (α 1738 - 1747) λανθάνει. Ανάμεσα στην τέ
ταρτη έκδοση Βόρτολι (1748) και στην έκδοση του καταλόγου που σχολιάζουμε (1760)
υπάρχουν δύο εκδόσεις του Γλυκή : 1756 (λανθάνει πβ. Γ. Ζαβίρας, Νέα Ελλάς, 1872,
σ. 206) και 1758 (Β. Η., ΧΠΙΙβ ε.,αρ.521).
-

30. Έκδοση Βόρτολι (η μόνη γνωστή από αυτό το τυπογραφείο) το 1746 (Β. Η.,
ΧνΐΙΙεβ., αρ. 345).
31. Η έκδοση λανθάνει. Πρέπει να έχει γίνει στα χρόνια 1753 - 1755, αφού πρωτο
εμφανίζεται στους καταλόγους του Βόρτολι το 1755 (δεν υπάρχει στον κατάλογο του
1752 και τους προηγουμένους)· βλ. Φ. Ηλιού, Προσθήκες, ό. π., τ. Α', σ. 205 - 206.
32. Έκδοση Βόρτολι, το 1755 (Β. Η., ΧΥΠΙe s., αρ. 457).
33. Έκδοση Βόρτολι, το 1760 (Λαδάς - Χατζηδήμος, Ελληνική
Συμβολή ατό 18ο αιώνα, τ. Α', αρ. 85).

Βιβλιογραφία.

34. Έκδοση Βόρτολι, το 1751 (Λαδάς - Χατζηδήμος, ό. π., [τ. Α'], αρ. 211· τ. Β',
αρ. 354).
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35

Ιστορία Μωρέως.
Ιστορία Ημπερίου Βασιλέως της Προβέντζας.
Ιστορία της Σκότζιας.
Μιχαήλ Βοεβόδας.
Μπερτόλδος, Βιβλίον ωραιότατον.
Μύθοι Αισώπου εις κοινήν γλώσσαν.
Παλαιαίς Ιστορίαις όλου του Κόσμου Του Κυρίου Ρολλίν, μεταφρασθείσαι
εις απλήν φράσιν, εις Τόμους Δεκάξη.
Πέτρου Αλεξιοβίκη Αυτοκράτορος Ρουσίας μετά Γεωγραφικών Ιστο¬
ριών. Τόμοι δύο.*
36

37

33

39

10

Ά

2

35. Η πρώτη έκδοση του έργου του Μάνθου Ιωάννου Ιστορία περί της συμφοράς
και σκλαβιάς του Μωρέως, στην οποία περιέχεται και Στιχολογία πολλών άλλων υπο
θέσεων, λανθάνει. Πρέπει να έχει κυκλοφορήσει το 1725 -1726 (βλ. Γ. Κεχαγιόγλου,
Νέα στοιχεία για ελληνικά έντυπα του 18. αιώνα. Ενδείξεις του Βενετικού αρχειακού
υλικού, Θεσσαλονίκη [ανατ. από την Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχο
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τ. K B ] , 1984, σ. 239). Ο τίτλος
εμφανίζεται σε κατάλογο του Βόρτολι το 1730 (Μαργαρίται, αψλ', σ. 344· πβ. G.Veloudis,
Der neugriechische Alexander, ό. π., σ. 146). Με αβιβλιογράφητη έκδοση Σάρου η Βόρ
τολι, που πρέπει να έχει γίνει το 1739 και η οποία περιέχει και κατάλογο βιβλίων, πρέπει
τιστεί το ακέφαλο έντυπο που περιγράφεται από τον Α. Σιγάλα, Από την πνευμα¬
ζωήν των ελληνικών κοινοτήτων της Μακεδονίας, ό. π., σ. 134 - 135' πβ. Φ. Ηλιού,
Αβιβλιογράφητες εκδόσεις, ό. π., αρ. 159. Ο τίτλος επανέρχεται στους καταλόγους του
Βόρτολι το 1740, 1746, 1749, 1752 και 1755. Η αναγραφή στον κατάλογο του 1760 πρέ
πει να αντιστοιχεί σε λανθάνουσα έκδοση της δεκαετίας του 1750.
36. Υπάρχει έκδοση Βόρτολι, το 1747 (Λαδάς - Χατζηδήμος, ό. π., τ. Α', αρ. 49),
η πρώτη γνωστή ύστερα από ένα μεγάλο βιβλιογραφικό κενό ογδόντα χρόνων. Προ
ηγούμενη γνωστή και βιβλιογραφημένη έκδοση το 1666, από τον Α. Ιουλιανό (Β. Η.,
XVIIe s., τ. Β', αρ. 470).
37. Η έκδοση στην οποία αναφέρεται ο κατάλογος του 1760 λανθάνει. Οι αμέ
σως προηγούμενες γνωστές και βιβλιογραφημένες εκδόσεις είναι του Βαρβόνιου, 1683
και του Γλυκή, 1699 (Β. Η., XVIIe s., τ. Ε', αρ. 198 και τ. Γ', αρ. 689). Το βιβλίο επανέρ
χεται σταθερά στους καταλόγους Βόρτολι - Σάρου των ετών 1720 -1766 (πβ. Φ. Ηλιού,
Προσθήκες, ό. π., τ. Α', σ. 246). Η πρώτη γνωστή έκδοση Βόρτολι που είναι και η πρώτη
ραφημένη έκδοση του βιβλίου αυτού στον 18ο αιώνα έγινε το 1762 (Λαδάςήμος, ό. π., τ. Α', αρ. 92), αλλά πρέπει να υπάρχει και άλλη έκδοση πριν από το
1721 (πβ. Φ. Ηλιού, Αβιβλιογράφητες εκδόσεις, ό. π., αρ. 135).
38. Πρόκειται, φυσικά, για την έκδοση στο τέλος της οποίας δημοσιεύεται ο κατά
λογος που σχολιάζουμε.
39. Η έκδοση στην οποία αναφέρεται ο κατάλογος του 1760 δεν έχει βρεθεί. Πρέ
πει να αντιστοιχεί στη λανθάνουσα έκδοση των ετών e 1753 - 1755 για την οποία βλ.
Φ. Ηλιού, Προσθήκες, ό. π., τ. Α', σ. 207 και 324 [Αβιβλιογράφητες εκδόσεις], αρ. 182.
40. Έκδοση Βόρτολι, το 1752 {Β. Η., XVIIIes., αρ. 404).
41. Έκδοση Βόρτολι, το 1750 (Β. IL, XVIIIes., αρ. 396).
42. Πρόκειται για τον Βίο Πέτρου του Μεγάλου Αυτοκράτορος Ρουσσίας, μετάφραση
από τα ιταλικά, Βενετία, Βόρτολι, 1737 (Β. Η., XVIIIe s., αρ. 236).
ΜΝΗΜΩΝ 10 (1985)

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

Πορτολάνος,

Βιβλίον

περιέχον

Τόπον εις Τόπον, και άλλα
Συντίπα του

τους Λιμένας,

Φιλοσόφου.

από

44

Ταρίφα με ταις Πόσταις, και πρακτική των
Τύχαι Τηλεμάχου, Υιού του
Από

και τα διάστημα

43

όμοια.

Λογαριασμών.

Οδυσσέως, εις δύο

45

46

τόμους.

τους τριανταδύο τίτλους που αναγράφονται στον κατάλογο του

1760 οκτώ η εννέα

47

υποδεικνύουν η επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ισάριθμων

εκδόσεων Βόρτολι η Σάρου που εξακολουθούν να λανθάνουν, ενώ δύο
άλλοι

48

αντιστοιχούν σε εκδόσεις που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί κανονικά

στις δημοσιευμένες σειρές της Ελληνικής Βιβλιογραφίας του 18ου αιώνα.
Οι λανθάνουσες εκδόσεις πρέπει, νομίζω, να τοποθετηθούν στη δεκα
ετία του 1750 (για μερικές τα χρονολογικά όρια μπορούν, χάρη στη μαρ-

43. Έκδοση 2,αρου, το 1729 (Β. Η., XVIIIe s., αρ. 192).
44. Πρώτη γνωστή και βιβλιογραφημένη έκδοση είναι του Βόρτολι, το 1744 (Φ.
Ηλιού, Προσθήκες, ό. π., τ. Α', αρ. 113). Υπάρχει λανθάνουσα έκδοση το 1755 (αυτ.,
σ. 164 και Αβιβλιογράφητες εκδόσεις, αρ. 188), ίσως του Βόρτολι. Είχα υποθέσει, με
βάση τη μαρτυρίατουκαταλόγου Σάρου / Βόρτολι του 1720, ότι η πρώτη, λανθάνουσα, έκ
δοση του Συντίπα πρέπει να τοποθετηθεί πριν από το 1721 (Προσθήκες, ό. π., τ. Α', σ.
152,164 και Αβιβλιογράψητες εκδόσεις, αρ. 139). Η ανακοίνωση του χειρόγραφου
κατάλογου Γλυκή του 1713 (Ευτυχία Λιάτα, Ειδήσεις, ό. π., σ. 31), στον οποίο αναγρά
φεται «Συντίπας προς S. 14», μεταθέτει το χρονικό όριο πριν από το 1714. Πρόσφατα επι
ηκε μία, ακόμη, έκδοση του Συντίπα, από τον Βόρτολι, το 1765· βλ. Γ. Κεχαγιό¬
«Δύο αβιβλιογράφητες εκδόσεις», π. Ελληνικά, τ. 34, 1982/3, σ. 494 - 496. Ο Γ.
Κεχαγιόγλου πιθανολογεί (αυτ., σ. 496 και « Ο βυζαντινός και μεταβυζαντινός Συντίπας»,
π. Greco - Arabica, τ. 1, 1982, σ. 119) την έκδοση και άλλης, λανθάνουσας έκδοσης, από
τον Θεοδοσίου το 1765 η 1766" βλ. τώρα και Γ. Κεχαγιόγλου, Νέα στοιχεία, ό. π., σ. 243.

45. Η πρώτη γνωστή και βιβλιογραφημένη έκδοση του βιβλίου που τιτλοφορείται
Πρακτική δια κάθε λογαριασμόν (και : Πρακτική των λογαριασμών)—, το οποίο ανα
γράφεται στους βιβλιοκαταλόγους ως Ταρίφα με ταις Πόσταις, είναι εκείνη που τύ
πωσε ο Σάρος, «επιμέλεια και διορθώσει Ιωάννου ιερέως του Αβραμίου», το 1708
(Τρ. Ε. Σκλαβενίτης, «Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία (1670-1861)», Ο
Ερανιστής, τ. ΙΕ', 1979, σ, 117, αρ. 3). Σ' αυτήν αντιστοιχεί, ενδεχομένως, και η λανθά
νουσα έκδοση Σάρου / Βόρτολι που είχα σημειώσει στις Αβιβλιογράφητες εκδόσεις,
αρ. 140. Ο τίτλος επανέρχεται, συστηματικά, στους καταλόγους Σάρου / Βόρτολι των
ετών 1720-1760. Η έκδοση στην οποία αναφέρεται ο κατάλογος του 1760 δεν μπορεί
να καλύπτεται από την εκτύπωση του 1708 : πρέπει να υπάρχουν και άλλες λανθάνουσες
εκδόσεις στα χρόνια 1720- 1760. Σημειώνω ότι και η έκδοση του 1708 εμφανίζεται ως
«νεωστί μετατυπωθείσα». Η ύπαρξη του τίτλου σε παραγγελίες προς την τυπογραφία
υκή, το 1680 (G. Veloudis, Glykis, ό. π., σ. 137), φανερώνει ότι το βιβλίο πρωτοτυ¬
πριν από την όγδοη δεκαετία του 17ου αιώνα.
46. Έκδοση Βόρτολι, το 1742 (Β. Η., XVIIIe s.,αρ.209).
47. Κάποιες επιφυλάξεις μπορεί να υπάρχουν για την ύπαρξη νέας έκδοσης της
Διηγήσεως του Μπουνιαλή.
48. Η Ιστορία του Μεγαλέξανδρου, του 1757· και το Γεωπονικόν, του 1755.
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μαρτυρία

άλλων βιβλιοκαταλόγων της ίδιας περιόδου, να εντοπιστούν κάπως
49

ακριβέστερα). Είναι οι ακόλουθες :
1. Απόκοπος

[Σάρος η Βόρτολι, α 1750- 1760].

2. Βίος Αισώπου—εις απλήν φράσιν [Σάρος η Βόρτολι, α 1750- 1760].
3. Η Βοσκόπουλα η εύμορφη [Βόρτολι, 1760].
4. Διήγησις

διά

στίχων

του

δεινού πολέμου του εν νήσω

Κρήτη—
50

παρά Μαρίνου Τζάνε —του Μπουνιαλή [Σάρος η Βόρτολι, α 1750 - 1760(;)] .
5. Ζηνοβία — Πέτρου
6. Ιστορία
Ιωάννου

Μεταστασίου

[Βόρτολι, c 1753 - 1755].

περί της συμφοράς και σκλαβιάς του Μωρέως — Μάνθου

[Σάρος η Βόρτολι, c 1750 - 1760].

7. Ιστορία του Βασιλέως της Σκοτζίας [Σάρος η Βόρτολι, c 1750-1760],
8. Πανουργίαι υψηλότατοι Μπερτόλδου [Βόρτολι, c 1753 - 1755].
9. Πρακτική

διά

κάθε

λογαριασμόν — περιέχουσα

και

τας

πόστας

[Βόρτολι, c 1750 -1760 ή, ενδεχομένως, 1753 - 1760].
Γ'
Την έκδοση των Ανδραγαθειών

του

1760 ακολούθησαν τρεις ακόμη

(γνωστές και βιβλιογραφημένες) ανατυπώσεις, και οι τρεις από την τυπο
51

5 2

53

γραφία του Νικολάου Γλυκή: το 1768 , το 1785 ' και το 1806 . Είναι ενδε-

49. Από αυτές οι τρεις (Βοσκοπούλα, Ζηνοβία, Μπερτόλδος) έχουν ήδη ενταχθεί
στο Φ. Ηλιού, Αβιβλιογράφητες εκδόσεις, ό. π., αρ. 182, 183, 195.
50. Βλ. πιο πάνω, σημ. 47.
51. Β. Η., XVIIIe s., αρ. 672. Τα τρία αντίτυπα της έκδοσης αυτής που μπόρεσα
να δω (Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και Βιβλιοθήκη Κώστα
Στάικου) εμφανίζουν, όλα, την ακόλουθη ιδιοτυπία : στο κάτω δεξιό μέρος της τελευ
ταίας σελίδας (134) και μετά την λέξη TEΛΟΣ, είναι τυπωμένα τα γράμματα ΚΑ- τα
οποία, κατά την τυπογραφική συνήθεια της εποχής, δηλώνουν την αρχή της λέξης με
την οποία αρχίζει η επόμενη σελίδα. Το ΚΑ- αυτό πρέπει να παραπέμπει στη λέξη ΚΑΤΑ
ΛΟΓΟΣ με την οποία θα άρχιζε η σελίδα 135. Ίσως, λοιπόν, υπάρχουν αντίτυπα της
έκδοσης των Ανδραγαθειών του 1768, στα οποία να περιέχεται Κατάλογος των βιβλίων
της Τυπογραφίας του Γλυκή. Δεν αποκλείεται, πάντως, να πρόκειται για απλή τυπογρα
φική αβλεψία. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ο ιταλός στοιχειοθέτης
της έκδοσης Γλυκή του 1768 χρησιμοποίησε, όπως είταν η συνήθεια, αντί χειρογράφου
την έκδοση Βόρτολι του 1760 και, δουλεύοντας μηχανικά, σύνθεσε πανομοιότυπα τη
σελίδα 134 η οποία και στην έκδοση του 1760 είχε, κάτω δεξιά, το παραπεμπτικό ΚΑ-,
που οδηγούσε στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ διαφόρων βιβλίων της τυπογραφίας του Βόρτολι,
αυτόν που αναδημοσιεύεται εδώ στις αμέσως προηγούμενες σελίδες. Για μ ι α παραγγελία
των Ανδραγαθειών, το 1780, που θα καλύφθηκε με αντίτυπα της έκδοσης του 1768,
αχ. Ν. Τσιρπανλής, «Μαρτυρίες για το εμπόριο του ελληνικού βιβλίου (1780¬
π. Δωδώνη, τ. Ι', 1981, σ. 145.
52. Β.Η., ΧVIIIe s., αρ. 1151.
53. Γκίνης - Μέξας, τ. Α', αρ. 3230. Στην εκτύπωση αυτή πρέπει να αντιστοιχεί
η αναγραφή των Ανδραγαθειών σε έκδοση Γλυκή του 1807 (Βίος του Βερτολδίνου
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Ενδεχόμενο να έχει προηγηθεί και μία έκδοση Θεοδοσίου στα χρόνια 1765 ¬
1766 . Υστερα οι ελληνικές εκδόσεις σταματούν και ο τίτλος δεν επανεμ
φανίζεται ούτε όταν, μετά το 1830, τα ελληνικά τυπογραφεία της Βενετίας
αναζωογονούν την μακραίωνη παράδοση της λαϊκής λογοτεχνικής φυλ
λάδας, επανεκδίδοντας το σύνολο, περίπου, των τίτλων που συγκροτού
σαν τον κορμό της λαϊκής βιβλιοθήκης των χρόνων της Τουρκοκρατίας.
Τρεις μνείες του βιβλίου στους καταλόγους του Γλυκή του 1812 , του
1814 και του 1818 , χωρίς να αποκλείουν εντελώς την ύπαρξη κάποιας,
ακόμη, λανθάνουσας έκδοσης, πρέπει, κανονικά, να καλύπτονται από
αδιάθετα αντίτυπα της έκδοσης του 1806 .
54
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ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΛΙΟΥ

πβ. Ν. Gaidagis, Catalogul Cartilor Grecesti de la Biblioteca
Μ. Emineseu, Ιάσι 1978, σ. 142, αρ. 92).

Centrala

Universitara

54. Βλ. Γιώργος Κεχαγιόγλου, Νέα στοιχεία, ό. π., σ. 243.
55. Κατάλογος των Κοινών Βιβλίων της Τυπογραφίας Νικολάου Γλυκύ, Βενετία
1812, σ. 20: «Μηχαήλ Βοεβόδα» (τιμή : 1 Λίτρα και 10 σολδία).
56. Κατάλογος των Κοινών Βιβλίων της Τυπογραφίας Νικολάου Γλυκύ, Βενετία
1814, σ. 20 : «Μηχαήλ Βοεβόδα» (τιμή : 1 Λίτρα και 10 σολδία).
57. Κατάλογος των Κοινών Βιβλίων της Τυπογραφίας Νικολάου Γλυκύ, Βενετία
1818, σ. 23 : «Μηχαήλ Βοεβόδα» (τιμή : Λίτρες 2).
58. Οι Ανδραγαθείες δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους του Γλυκή των
ετών 1802, 1805, 1815, 1816 και 1821 (δεν μπόρεσα να δω τον κατάλογο του 1808· οι
κατάλογοι του 1798, 1806 και 1820 δεν περιλαμβάνουν φυλλάδες και λειτουργικά βιβλία).
Δεν αναφέρονται, επίσης, στον κατάλογο του Π. Θεοδοσίου του 1812, ούτε στους κατα
λόγους των βενετικών τυπογραφείων που κυκλοφόρησαν μετά την επανάσταση του 1821
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