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— Tò Μοναστήριον τών Θεοφανείων ύπό. . . Γοβινώ. Μετάφρασις νπο Σ. Η., 'Α

θήνα 1867. 

— Ή φιλάρεσκος γυνή. . . τοϋ ' Ιταλού Νόττα. Έξελληνισθεΐσα υπό Ι. Δε-Κιγάλλα, 

'Αθήνα 1869. 

Με βάση τις ενδείξεις πού παρέχει το καθένα άπο αυτά τά βιβλία, και τη βι

βλιογραφική παρουσίαση του πρώτου, οδηγείται κανείς στην αντίληψη δτι έχει νά 

κάνει μέ μια συρραφή άσχετων μεταξύ τους βιβλίων: ή πείρα μας έχει διδάξει δτι 

κάτι τέτοιο αποτελούσε συνηθισμένη πρακτική. Δεν πρόκειται ωστόσο γι ' αυτό' 

αντίθετα ό παλαιός κάτοχος βιβλιοδέτησε μαζί τα παραρτήματα 17, 18, 21, 22, 24 

τοϋ περιοδικού Πανδώρα, καθώς καί ένα ακόμα παράρτημα της Νέας Έπταλόφον 

δπως διαπιστώνω άπο το «Κατάλογος της βιβλιοθήκης της Βουλής, Α' 'Εφημερίδες 

έλληνικαί, Β' Περιοδικά ελληνικά», 'Αθήνα 1900, 89. "Ενα ακόμα τεκμήριο δτι οί 

σύμμικτοι τόμοι κρύβουν συχνά κάποια δική τους λογική" αυτό πού λέμε τυχαίο δεν 

είναι συνήθως παρά κάποιος συνδυασμός πού αγνοούμε. 

Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών Ε.Τ.Ε. 

'Αλέξης Πολίτης 

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 

Ό αριθμός των εντύπων πού γνωρίζουμε δτι τυπώθηκαν στην ((Τυπογραφία 

της Σχολής» τών Κυδωνιών άπο τον Κωνσταντίνο Τόμπρα παραμένει πάντα εξαιρε

τικά περιορισμένος" έτσι αποκτά ιδιαίτερη σημασία κάθε νέος τίτλος πού άρχεται νά 

αυξήσει το ποσοστό παραγωγής της κυδωνιάτικης τυπογραφίας καί παρουσιάζει ανά

λογο ενδιαφέρον ή αυτοτελής παρουσίαση του. 

Στον Δ' τόμο, σ. 212, τοϋ ε"ργου Mytilena Sacra πού εκδίδει ό μητροπολίτης 

Μυτιλήνης 'Ιάκωβος Κλεομβρότου, αναφέρεται δτι στην εκκλησία τοϋ αγίου Βλασίου, 

στο χωριό Πλακάδος της Γέρας, υπάρχουν δύο αντίτυπα μιας ακολουθίας τοϋ αγίου 

Βλασίου, τυπωμένης στις Κυδωνιές. Πρόσφατη επιτόπια έρευνα επιβεβαίωσε την 

υπόθεση δτι πρόκειται για άβιβλιογράφητο έντυπο της τυπογραφίας τών Κυδωνιών. 

Ό πλήρης τίτλος της ακολουθίας είναι: 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOT Α Γ Ι Ο Τ Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Τ Ρ Ο Σ ΒΛΑΣΙΟΤ Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Υ 

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ. Δια συνδρομής καί δαπάνης τοϋ Χατζή Παρασκευά Χ. Κυριάκου, 

τοϋ άπο χωρίον Πλακάδον κατά τήν Ίεράν (το νΰν Γέρα) έν τη νήσω Αέσβω. αωκ. Εν 

ΚΐΔΩΝΙΑΙΣ. 1820 'Εν τω τυπογραφείω της τών Κυδωνιών Σχολής, παρά Κων

σταντίνου Τόμπρα Κυδωνιέως. 

8ο, σ. 32. 

Ά π ο τις πληροφορίες πού μας δίνει ό τίτλος της ακολουθίας φαίνεται πώς δεν 

είναι τυχαίο το γεγονός δτι αντίτυπα της σώθηκαν στην εκκλησία αυτή: ό άγιος στον 

όποιο είναι αφιερωμένη, ό τόπος καταγωγής τοϋ χορηγού τοϋ βιβλίου καί ή συνεχής 

χρησιμοποίηση τών αντιτύπων, για λειτουργικούς σκοπούς, κατά τήν ημέρα τής 

εορτής τοϋ αγίου (3 Φεβρουαρίου) είναι τά στοιχεία πού συνέβαλαν στην διάσωση 

τοϋ εντύπου. 

Σημειώνω, δτι μέ τήν ακολουθία τοϋ αγίου Βλασίου είναι συσταχωμένη, καί 

στα δύο σωζόμενα αντίτυπα, χειρόγραφη ακολουθία τής άγιας Βαρβάρας· ό άντιγρα-
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φέας δέν παραθέτει και την σελίδα τίτλου άλλα αρχίζει αμέσως άπο το κείμενο. Πάν

τως 6 τύπος τών τυπογραφικών στοιχείων πού σχολαστικά μιμείται ό αντιγραφέας 

οδηγούν στο συμπέρασμα δτι χρησιμοποίησε ο>ς πρότυπο τήν ακολουθία της αγίας 

πού τυπώθηκε στην Βενετία, το 1780, άπο τον Γλυκή (πβ. L. Petit, Bibliographie 

des Acolouthies Grecques. . . , σ. 20, Barbara, άρ. 1). 

Μέ την προσθήκη λοιπόν της ακολουθίας του άγιου Βλασίου, ό κατάλογος τών 

έντυπων πού τυπώθηκαν στις Κυδωνίες και γιά τά όποια διαθέτουμε βιβλιογραφικές 

ενδείξεις είναι: 

1. Βασιλείου Μακεδόνος Αύτοκράτορος Ρωμαίων Κεφάλαια Παραινετικά 

ξ ς ' — 1 8 2 0 (Γκίνης-Μέξας [στο έξης: ΓΜ], τ. Γ , σ. 534-535· το βιβλίο, αυτό, πού 

αντίτυπο του είδε ό Γκίνης, σήμερα λανθάνει). 

2. Γραμματικής βιβλίον π ρ ώ τ ο ν — Φιλοπονηθέν παρά του Γρηγορίου Σα

ρ ά φ η - - - 1 8 2 0 (ΓΜ1223). 

3. Εϊδησις. Περί τών υγιεινών καταποτίων του 'ιατρού Φ ρ ά γ κ — 1820 (ΓΜ 

1228). 

4. ΟΙ γενικώτεροι κανόνες της συντάξεως — Συλλεχθέντες εκ της γραμματι

κής τοϋ Γρηγορίου Σαράφη 1820' [μαζί δεμένο:] Άστραμψύχου Όνειροκρι-

τικον (ΓΜ 1260, καΐ τ. Γ', σ. 535, άρ. 1260 δπου γίνεται ή διόρθωση τής πρώτης 

παρουσίασης). 

5. ΣυμβουλαΙ προς την θυγατέρα μου. Σύγγραμμα Ι. Ν. Βουΐλλου, Μετα-

φρασθέν---ύπο Ε[ύανθίας] Ν[ικολάου Καΐρη] 1820 (ΓΜ 1274). 

6.'Ακολουθία τοϋ αγίου Ίερομάρτυρος Βλασίου—1820. 

Σ ' αυτά τά βιβλία πρέπει νά προστεθούν και τά παρακάτω μονόφυλλα: 

7. Είς τον Σεβασμιώτατον άγιον 'Εφέσου κύριον Διονύσιον Καλλιάρχην - --

[1819] (Βλ. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, «'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθή

κες», Ό 'Ερανιστής 1, 1963, σ. 245, άρ. Α29). 

8. Προσωποιΐα εκ μέρους της πόλεως. Στιχούργημα του Δημητρίου Κωνσταν

τίνου Μπαρμπάγου Κυδωνιέως προς τιμήν τοϋ Α. F. Didot. [στην πίσω οψη:] Ψυχής 

κατενυγμένης ίκέσιος δέησις προς τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον. [1819]. (Λανθάνει· βλ. 

Π. Λάμπρος, «'Ιστορική πραγματεία περί τής αρχής και προόδου τής Τυπογραφίας 

έν Ελλάδι μέχρι τοϋ έτους 1821. Τυπογραφία Κυδωνιών», π. Παρνασσός, τ. Β', 

1878, σ. 519). Το μονόφυλλο αυτό πού θεωρείται άπο τον Λάμπρο δτι είναι το πρώτο 

έντυπο τής τυπογραφίας τών Κυδωνιών, φαίνεται δτι ξέφυγε άπο τήν προσοχή τοϋ 

Γκίνη, ό όποιος παραθέτει δλες τις άλλες βιβλιογραφικές πληροφορίες πού δίνει ό 

Λάμπρος στο παραπάνω δημοσίευμα του. 

Π. Μιχαηλάρης 

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ASKEW, ΕΝΑΣ ΑΑΛΟΣ ΑΒΒΑΣ FOURMONT 

Έ ν α σημαντικό περιηγητικό κείμενο, πού παραμένει ως σήμερα ανέκδοτο, είναι 

αυτό τοϋ κόμη του Charlemont 1, πού ταξίδεψε στον ελληνικό χώρο το 1749, σέ 

ηλικία 21 χρόνων. Μια συνοπτική περιγραφή τοϋ χειρογράφου αύτοΰ έχει δημοσιεύ-

1. Πρόκειται γιά τον 'Ιρλανδό James Caulfield κόμη τοϋ Charlemont (1728-

1799) πού χρημάτισε και πρόεδρος τής 'Εταιρείας τών Dilettanti. Μια μικρή άνα-


