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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 18ου ΑΙΩΝΑ 

Ή ανεπάρκεια και σποραδικότητα των πηγών για το ελληνικό 

βιβλίο κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας δημιουργεί προσκόμματα 

στον ερευνητή και προτάσσει στην κατεύθυνση αύτη ενα ομιχλώδες 

παραπέτασμα «άγνωστου». Προβλήματα διακίνησης, μεγέθους παρα

γωγής, συχνότητας τών εκδόσεων, ανίχνευσης άγνωστων έργων, πού 

απασχολούν την έρευνα γύρω άπο το συγκεκριμένο θέμα, αν δε μένουν 

άλυτα, συχνά βρίσκουν μιαν απάντηση βασισμένη σε έμμεσες ενδεί

ξεις καί για τοϋτο ίσως δεν πείθουν πάντα απόλυτα τους επιφυλακτι

κούς. Στο στάδιο αυτό της σταχυολόγησης τών διάσπαρτων εκείνων 

στοιχείων, πού θα επιτρέψουν «εν καιρώ» τή σύνθεση συνολικής γιά το 

θέμα μελέτης, εντάσσεται καί τούτη ή εργασία, συμβολή στα προβλή

ματα πού αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

Το βιβλίο, σαν είδος κατανάλωσης, αποτελεί προϊόν εμπορεύσιμο 

καί υπάγεται στο γενικό εμπόριο τής εποχής. Σέ δλη τή διάρκεια τής 

Τουρκοκρατίας σημαντικότερο κέντρο παραγωγής καί διάθεσης του — 

ακόμα κι όταν σε χρόνους όψιμους παύει πια να είναι το μοναδικό — 

παραμένει πάντα ή Βενετία. Ειδικότερα για το 17ο - 18ο αιώνα ή εκ

δοτική κίνηση εμφανίζεται ανοδική· τα τυπογραφεία 'Ιουλιανού, Γλυ-

κή, Σάρου, Βόρτολι, Θεοδοσίου — για να αναφέρω μόνο τους σπου

δαιότερους «εκδοτικούς οίκους»1 — αναπαράγουν εκδόσεις παλιές ή 

κάνουν καινούριες στην προσπάθεια τους να ανταποκριθούν σέ μια στα

θερά αυξανόμενη ζήτηση. Κύριος τόπος απορρόφησης τών βιβλίων αυτών 

είναι, έκτος άπο τις ελληνικές παροικίες τής Ευρώπης, ή τουρκοκρα-

1.01 κυριότερες εργασίες γιά τα ί'διου, Tre tipografie di libri Greci: 
τυπογραφεία αυτά της Βενετίας είναι: Salicata, Saro, e Bortoli, «Ateneo 
Ν. Γ. Κοντοσόπουλου, Tà εν Βενε- Veneto» 9 (1971) 245 - 51. Τοϋ ίδιου, 
τία τυπογραφεία ελληνικών βιβλίων La stampa greca a Venezia nel Seco-
κατά την Τονρκοκρατίαν, «Αθηνά» lo XVII, «Archivio Veneto» 93(1971) 
58 (1954) 286 - 342. Γ.Σ. Πλουμίδη, 29 - 40. G. Veloudis, Das griechische 
Tò βενετικον τνπογραφεΐον τον Δη- Druck- und Verlagshaus «Glikis» in 
μητριού και τον Πάνον Θεοδοσίον Venedig (1670 - 1854), Wiesbaden 
(1755-1824), 'Αθήναι 1969. Τοϋ 1974. 
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2 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 14 (1977) 

τούμενη ή βενετοκρατούμενη 'Ανατολή. Οι "Ελληνες έμποροι κάθε κα

τηγορίας γίνονται οι αποκλειστικοί σχεδόν φορείς της διάδοσης τους 

στις διάφορες περιοχές. 

Περνώντας στην ανάλυση και παρουσίαση των στοιχείων πού θα 

χρησιμοποιηθούν στην εργασία αυτή, σημειώνουμε πώς οι ειδήσεις 

προέρχονται στο σύνολο τους σχεδόν άπο το εμπορικό αρχείο του Γιωρ

γάκη 'Αντωνίου Μέλου καί συμπληρωματικά άπο το αρχείο Γίερούλη2. 

Χρονολογικά καλύπτουν την εικοσαετία 1711 - 1731. Ό Γ. Α. Μέλος, 

θηβαϊκής καταγωγής, ύστερα άπο πολλών χρόνων επιτυχημένη εμπο

ρική σταδιοδρομία στην 'Ισπανία, περνάει στα 1712 καί εγκαθίσταται 

μόνιμα στή Βενετία. Συνεργάζεται κυρίως με τα δυό του αδέλφια στο 

Μοριά, Νικολό καί Μιχάλη, άλλα καί με άλλους εμπόρους, "Ελληνες 

καί 'Ιταλούς* οι εμπορικές του επιχειρήσεις δμως εδώ δεν παρουσιά

ζουν την παλιά άνθηση της Μαδρίτης καί σταματάνε οριστικά το 1732 

με το θάνατο του Γιωργάκη Μέλου, επειδή κανείς άπο τήν οικογένεια 

δεν άφησε απογόνους. Ό Μέλος θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί σαν 

ό μέσος αντιπροσωπευτικός τύπος έμπορου της εποχής του. Το αρχείο 

του, πού ύστερα άπο το θάνατο του πέρασε στην Ελληνική Κοινό

τητα τής Βενετίας, σώζεται σχεδόν ολόκληρο καί βρίσκεται στο Ε λ λ η 

νικό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών 3 . 

'Αντίθετα άπο το Μέλο, οί 'Αθηναίοι Περούληδες ανήκουν στους 

μεγαλέμπορους τής Βενετίας* εγκαταστημένοι άπο το 17ο αιώνα στην 

πόλη αυτή, θα αναπτύξουν μια λαμπρή εμπορική σταδιοδρομία μέχρι 

τήν πτώση τής Γαληνότατης Δημοκρατίας καί οί τελευταίες μάλιστα 

γενιές θα ταυτισθούν τόσο με τήν βενετική κοινωνία, ώστε μαζί με 

τους τίτλους ευγενείας θα αποκτήσουν καί τή βενετική υπηκοότητα. 

Το ογκώδες αρχείο τής οικογένειας βρίσκεται σήμερα συγκεντρωμένο 

στα Κρατικά 'Αρχεία τής Βενετίας4. 

Συγκεντρώνοντας λοιπόν όλες τις ειδήσεις, όπως μας τις δίνουν 

2. 'Επειδή ή έρευνα στο αρχείο 
Μέλου 'έχει ολοκληρωθεί, στην ερ
γασία αύτη παρουσιάζεται το σύ
νολο τών ειδήσεων πού αναφέρονται 
στή διακίνηση τοϋ βιβλίου" στο αρ
χείο Περούλη δμως ή επεξεργασία 
τοϋ υλικού συνεχίζεται άπο τον Π. 
Μιχαηλάρη — τον όποιον ευχαριστώ 
για τήν παραχώρηση τών στοιχείων 
πού χρησιμοποιήθηκαν εδώ — γιαυ-

το καί είναι πολύ πιθανό κατά τήν 
πορεία τής έρευνας να έρθουν σέ φώς 
νέες μαρτυρίες για το θέμα μας. 

3. Οί παραπομπές στο αρχείο Μέ
λου θα γίνονται: Ε.Ι.Β. — Παλ. 'Αρχ. 
(= 'Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βενετίας — 
Παλαιό Αρχείο). 

4. Οί παραπομπές στο άρχεϊο Πε
ρούλη θα γίνονται : Α.S.V. (— Archi
vio di Stato di Venezia). 
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Eût. Αιάτα, H ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΓ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ* ΒΙΒΛΙΟΓ 3 

τα αρχεία, τις παρουσιάζω εδώ, με χρονολογική τάξη, παραθέτοντας 

αυτούσια τα σχετικά κείμενα5: 

1 

1711, Μάρτης, 17/28' άπο αδελφούς Σάρου (Βενετία) προς Νικολό Μέλο 

(Άνάπλι) 6: 

Φατούρα δια το κάτοθεν πράμα δια λογαριασμό τον κυρ Νικολού 

Μέλον φορτομένα άπάνο εις την μαρτζελιάννα πατρόν Μάρκο Μαρτι-

νοβικι δια να παραδοθούν τον αντον εις το Άνάπλι κατά την μπόλιτζα 

δε κάργον σιμαδεμένο με την άντίκρις μάρκα. 

40 όχτοεϊχια ντιμένα άλα λατ'ινα προς S. 18 — L. 36 

12 σίνοψες προς S. 35 — L. 21 

4 άπόστολονς προς L.4 = L. 16 

2 

1712, 'Απρίλης, 1· άπο Χρήστο Λελέκο (Άνάπλι) προς Δημ. Περούλη (Βε

νετία)7: 

Φατούρα δια να μού ψονήσις το κάτοθεν πραγμά. 

αποστόλους στάμπα τον Σάρον δέκα, no 10.... χάρτη δια γράψιμο, 

κομένο και άκοπο ρήζημα ήκοσι, no 20 να είναι "ψημένο καλά και πά-

στρικό το αντο χάρτη.... 

3 

1712, Σεπτέμβρης· άπο Ν. Μέλο (Άνάπλι) προς Γ. Μέλο (Βενετία)8: 

Φατούρα οπού νωτάρω το κάτοθεν πράμα δηα να μον ψονήση 6 

αδελφός μον ο σιορ Γηοργάκις Μέλος εις την Βενετοία δια λογαρήα-

5. Κατά την έ'κδοση των κειμένων 

αποκαταστάθηκαν μόνο τά κεφαλαία 

και έγινε ό σωστός διαχωρισμός 

των λέξεων μεταξύ τους, δπου στο 

έγγραφο παρουσιάζονται ενωμένες. 

6. Ε.Ι.Β. — Παλ. Αρχ., b . 145, 

φ. 350V-351··. 

7. A.S.V., Grande Fraterna S. 

Antonin, Commissaria dei Conti 
Peruli, b. 11, fase. 8, φ. 12Γ· Ή 
αποστολή των βιβλίων αυτών γί

νεται στίς 5 Σεπτέμβρη 1712 (Α.S.V., 

δ. π., b . 11, fase. Α, φ. 40 r ). 

8. Ε.Ι.Β. — Παλ. Αρχ., b . 147, 

φ. 76r-v. 
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4 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 14 (1977) 

σμυν εδικόν μον να είναι πάντα ης στοχαξήν τοις τόσο εις τοιν αγορά 

τον πραματον οσάν και εις τα έξοδα και νά νε δλο με σήγονρητά με δί-

χος σήγονρητά δεν θέλο να μον στήλεις τίποτες και αν το στήλεις ης τοιν 

Μπάτρα η ης στην Ζάκιθο να γράφη δηα λόγαρηασμον σιορ Γηόργάκη 

Αντονήον Μελον ναν το περήλάβη ή Μαντέλενα. 

χαρτοία δια εκλοισοϊες 9 απο την στάμπα τον Σάρον ο αυτός δίνει 

δντες πάγοι κανείς με τα σολδιά στο χέρει εις το αυτό παζάροι οπού 

τ εις σιμήονω. 

ανθολόγοια 3 προς L. 13 

τροιδδια 2 προς L. 10 

εβανγγελοιο ενα προς L. 10 

παρακλειτακι 1 προς L. 7 

πεντοικοσταροία 2 προς L. 7 

αποστόλους 6 προς L. 3 : 10 με μανρο τομαροι η μησή 

ορολόγοια 6 προς L. 3 : 10 

ενκολόγοια μεγάλα 4 προς L. 4 

Αν τα πάρεις απο την στα/^πα του Σάρον εϊνε καλειτα'ιρει εις 

τα αντά παζαροία και δόσε και κατοι παράνω. Εδεμη επαρε απο την 

στάμπα τον Ειονλειανον οπον τείνε δηορθομένι απο τονς σονς (sic). 

Αμη τον Ειονλιανον μπορείς ναν τα πάρεις φτοίνοτερα απ οτοι γράφο, 

ψαλειτοίρια 5 

οχτοήχοια 12 εχοννε προς σόδια 13... 

4 

1712, Νοέμβρης, 25* άπο Μιχάλη Μέλο (Άνάπλι) προς Γ. Μέλο (Βενετία)10: 

Φατούρα όπου νοτάρο τα κάτωθεν μερτζα δηα να μον τα χρονίσει 

εις την Βενετία ο αδελφός μον δ σιορ Γεοργάκης Μέλος δηα λογαρια-

σμον εδικόν μον.... δλο σιγονραρησμενο άσιγονράρηστο δεν θέλο να 

μον στίλης τήποτες και να μον την εστίλης με πρότο μπαστημέντο 

οπον να λάχει δηα το Άνάπλι δτη εάν αργισει να μον ελθη γηνετέ μον 

εζημία. 

9. Πρόκειται για χάρτινες εικόνες, τίας έκτος άπο βιβλία τύπωναν καΐ 
αρκετά διαδομένες άπο την εποχή έ- άπ' αυτές. 
κείνη εξαιτίας του χαμηλού τους κό- 10. Ε.Ι.Β. — Παλ. 'Αρχ., b. 146, 
στους. Τα τυπογραφεία της Βενε- φ. 4ν , 5ν . 
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Box. Aiixa, Η ΚΙΝΗΣΗ TOI* ΕΑΛΗΝΙΚΟΓ ΒΙΒΛΙΟΓ δ 

όκτόήχια τον Σάρου δεμένα αλά λατήνα : 20 

ψαλητίρια όμοια : 20 

αποστόλους ομοίους : 4 

ανθολόγια όμοια : 2 

Ευαγγέλιο ή τον Σάρου η τοϋ Γληκή δηά άαίμομα και ναν το ντύ-

σης με βελούδο κρεμέζο εύτοΰ δτη μοϋ έχει ένας φίλος παρανκολη : 1 

Παιδαγογίαις : 200.... 

Ή παραγγελία αύτη εκτελείται, λίγους μήνες αργότερα και δ Γ. 

Μέλος στις 4 Φλεβάρη 1713 σημειώνει στο κατάστιχο του 1 1 : 

Μέρτζα Μιχάλη Μέλλον. 

1 έβανγγέλιο ντιμένο με βαιλούδο κρεμέζο L. 40 

20 οκτοεϊχια ) , ,. , , „ „ , . , c 10 Τ .ία } ντιμενα αλα λατινα τον 1 λικι προς ο . Ιο . . L. όο 
20 ψαλιτιρια ) 

4 άποατόλονς προς L. 4 : 10 L. 18 

2 ανθολόγια προς L. 17 L. 34 

200 παιδαγογιες προς L. 15 της 100 L. 30... 

5 

1712, Δεκέμβρης· άπό Γ. Μέλο (Βενετία) προς Ν. Μέλο (Άνάπλι)": 

Φατούρα όπου ψονίζο τον αφέντός μον σιορ Γεοργακι Μέλου μου 

δόσαι άσπρα σε πόλες βολές δουκάτα 213. 

3 μηνέα τοϋ παπα προς L. 12 L. 36 

1 πεντικοστάρι L. 10 

6 

1713, 'Ιούλης, 19' άπό Γ. Μέλο (Βενετία) προς Μ. Μέλο (Άνάπλι) 1 3 : 

11. Ε.Ι.Β. — Παλ. 'Αρχ., b. 108, χο, πού κρατούσε για λογαριασμό του* 
φ. 270Γ . αφέντη του, πώς με εντολή του άγό-

12. "Ο.π., φ. 268'. Ό γραμματικός Ρ α σ ε τ ά εμπορεύματα αυτά, τά όποια 
είναι ό Άνάργος Ψαρός, νέος στην δ Γιωργάκης προόριζε για τον άδελ-
ύπηρεσία τοϋ Γ. Μέλου, ό όποιος Φό τ ο υ τ ο Νικολό, Οπως μαθαίνουμε 
άσκεϊ καθήκοντα γραμματέα και βοη- ά π ° Φ αλληλογραφία τους. 

θοϋ του στις εμπορικές εργασίες. Ό 13. Ε.Ι.Β. — Π α λ . 'Αρχ. b. 183, 
Ψαρός λοιπόν σημειώνει στό κατάστι- φ. 6 ν· 
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fi Ο Ε Ρ Α Ν ί Σ Τ Η Σ , 14 (197Τ) 

. . . τα βιβλία όπου μου γράφης να σον πάρο δεν σον τα στελνο 

άπο της στάμπες όπου λέγης με το να ενρίσκομαι εις το σπίτι τον σιορ 

Διμίτρι Γληκή και δεν θέλο να κάμο το άδικο1*, λάβαι τα παζάρια τον 

βιβλίον τον ΓλικΙ10 και αν σον αρέσονν γράψε μου να σον τα πάρο. 

μιν έχοντας άλο εστιλα την κόπια Γεναρίον 31 με το καράβι Σαν Μπο-

ναβεντούρα 
7 

1713, Σεπτέμβρης, 14· άπο το λογαριασμό εξόδων πού έκανε ό Γ. Μέλος 

για το Νικολό Πέτρου, γιο τοϋ Θωμά Πέτρου1 6: 

Έδο γράφο την εξοδία όπου κανό εις το παιδή τον σιορ Θομα Πέ

τρου : 

εις τα βιβλία όπου τον αγοράσαμαι κοματία 13 L. 29 : 3 

μια ρετορικί Σκούφου L. 3 

λιμπρέτα δια γράψιμο τρία L.1 : 10 

έναν βιβλίο λεγόμενο βιργγέλιο L. 4 

έναν καλεπίνο ντε σέται λίνγκουέ L- 13 
μία προσοδιά L. 1 : 10 

τοϋ αγόρασα μία σφέρα L. 18 :8 

3 τόμους τον Κικερον με της νότες τον Οφριγιον L. 15 

7 χαρτιά οία την γεογραφια L- 14 

8 

1713, Σεπτέμβρης, 25' άπο Ν. Μέλο (Άνάπλι) προς Γ. Μέλο (Βενετία)17: 

Αιά τον αδελφό μου τον σιορ Τζορτζι Άντόνίου Μέλο... της σταίλ-

14. Ό Γ. Μέλος έμενε μέ ενοίκιο τοϋ γιου του Νικολοϋ, πού σπουδάζει 

στο σπίτι τοϋ Δ. Γλυκη, οπού είχε στο Μουράνο, στο Γ. Μέλο. Ό ϊδιος 

και το «εργαστήρι» του. είναι μάλλον κτηματίας και περιστα-

15. Ό κατάλογος μέ τα βιβλία σιακά μόνο ασχολείται μέ το έμπό-

καί τις τιμές τους, πού υπαινίσσεται pio, οπότε συνεργάζεται με το Μέλο, 

έδώ ό Μέλος, δημοσιεύεται πιο κάτω, πού τον χρησιμοποιεί σαν παραγγε-

στίς σ. 30 - 34. λιαδόχο του. 

16. Ε.Ι.Β. — Παλ. 'Αρχ., b. 108, 17. Ε.Ι.Β. — Παλ. 'Αρχ., b. 147, 

φ. 281ν - 282'· Ό 'Αργίτης Θωμάς φ. 192r - 193Γ· 

Πέτρου έχει αναθέσει την κηδεμονία 
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νο μήα φάτονρα ροϋχα. . . καί μήα αλί φάτονρα χρίσάφικο και αλί μήα 

φατούρα μέρτζα καί αλί μήα φάτονρα λίμπρα. . . Γράφο μαιρίκα λίμ

πρα δια μήα πρόβα να μοϋ ψονισης ός ορίζίζ πος άπ αλί στάμπα δεν 

ίμπορις να παρις επιδιτϊς μαί το να βρίακαίσε εις το αρχοντικό τον 

σιορ Γλική και η τάξις έκη το θαίλη άδελφαι και οντος τιχαινε και 

έγο τις γράφο τιν αφτιν φάτονρα ξεκάθαρα ενά προς ένα μαί τα παζάρια 

ός τα στελνι σιορ Ταρόνιτης18 τον πράγματέφτάδον τον έδοξο απο τιν 

στάμπα τον Σάρον και αν όριζις οντος πολά καλά ειδεμή ας λιποννε 

όλοταιλα.... 

Σέ ξεχωριστό φύλλο χαρτιού του στέλνει με τήν ι'δια ημερομηνία 

τη φατούρα των βιβλίων 1 9 : 

Βιβλία. 1713 Σαιπταιβρίον 25 Αναπλι. 

ΑΙπαρε μον τα κάτοθεν βιβλία από τήν στάμπα τον σιορ Γλικει 

περο με το παζάρη όπου άγοράζη ό σιορ Ταρονίτης και αλη απ) τήν 

στάμπα τον σιορ Σάρον, δηατή εγο άγαπο πολλά δηα να κάμο väv 
του κάμο πράγμα πολλή άμή το πράγμα όντας ήνε ακριβότερο από 

τον άλονόνε τνχαίνει αντή να πουλούνε καί εμείς να στεκόμαστε20 

και δηα το παρόν γράφο ολίγα και με δεύτερο θέλο γράψη περησότερα: 

Αρχής : ανθολόγια όπον τα έχει από τον Σάρον ό σιορ Ταρονήτης 

προς L. 14 το ενα επαρε 4 

τρηόδιο που τα ήχαι προς L. 13 επαραι 4 

αποστόλους όπου τής ήχαι προς L. 3 : 10 4 

ορολογία με δίχως χρνσάφη τάχε προς L.3 : 10 3 

εβανγγέλια τάχαι προς L. 14 τα όρδηναρια ήγονν τα μικρά. . . . 2 

εξοπάσκια όπου τάχαι προς L. 7 επαρε 3 

ενκολόγια μεγάλα ταχαϊ προς L. 5 6 

18. Ό κόντε Νικολός Ταρωνίτης, 

εγκαταστημένος στη Βενετία, θεω

ρείται άπο τους συγχρόνους του επι

τυχημένος έμπορος. Για το Ν. Τα-

ρωνίτη βλ. καί Κ.Δ. ΛΙέρτζιου, Νι

κόλαος Ταρωνίτης τον Λεονάρδον, 

«'Αθηναϊκά)) 17(1960) 1-16. 

19. Ε.Ι.Β. — Παλ. 'Αρχ., b. 147, 

φ. 184Γ· 

20. Ή πληροφορία αύτη για την 

αντίδραση τοϋ κοινού στα βιβλία 

τοΰ Γλυκή, επειδή είναι ακριβότερα 

άπο των άλλων, διασταυρώνεται και 

με μια είδηση προερχόμενη άπο το αρ

χείο Περούλη. Στις 21 τοϋ Μάρτη τοϋ 

1722 ό 'Ανδρέας Γκάνας σέ γράμμα 

του προς το Δημ. Περούλη αναφέρει 

δτι τα βιβλία, πού τοΰ έστειλε άπο 

τη Βενετία, δέν τα θέλουν γιατί εί

ναι ακριβά (Α.S.V., Grande Frat . S. 

Ant., Archivio Fenili, Serie terza, 

b. 1, s. n.). 
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8 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 14 (1977) 

όκτοήχια προς σολδια 13 12 

ψαλητιρία προς σολδια 13 6 

παρακλήτηκαίς προς L. 8 2 

τήπικα προς L. 8 2 

δαμασκηνούς προς L. 3 : 10 της επιραι 3 

νέους θισαυρούς προς L. 3 : 10 3 

Κυριακοδρόμία προς L.3 4 

Καλοκερηνες προς L. 3 3 

ναίος παράδισος προς L. 3 : 10 3 

παλαιός παράδισος προς L. 3 : 10 3 

έκλόγια προς L. 3 : 10 3 

μαργαρίτες τον Χρυσοστόμου προς L. 3 2 

άμαρτολον σοτιρία προς L.3 : 10 2 

Στοΰδιτης ένας 1 

Ειγαπιμένος σου αδελφός Νικολός Μέλος. 

9 

1714, Μάης, 15" άπο Γ. Μέλο (Βενετία) προς Θωμά Πέτρου ("Αργός)21: 

Φατούρα τον σιορ Θομά Πέτρου. 

μινέα τον 'Ιουλιανού χρονον δω προς L. 78 τον χρόνο . . . . L. 156 

ενα εβανγγελιο του Σάρον L. 16 

10 

1714, Αύγουστος, 9' άπο Γ. Μέλο (Βενετία) προς Μ. Μέλο (Άνάπλ-.)22: 

Φατούρα μέρτζα τοϋ σιορ Μιχάλη Μέλ.ου. 

50 όκτοειχια προς σολδια 18 L. 45 

11 

1714, Σεπτέμβρης, 14' άπο το λογαριασμό εξόδων πού έκανε ό Γ. Μέλος 
για το Νικολό Μέτρου23: 

Λογαριασμός διά ταις έξοδες όπου εχο καμομένες εις το παιδή 

τοϋ σιορ Θομά Πέτρου. 

21. Ε.Ι.Β. — Παλ. 'Αρχ., b. 108, 22. "Ο.π., φ. 293'· 
φ. 289'· 23. "Ο.π., φ. 294ν - 295'·ν. 
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Ευτ. Λιχτα, H ΚΙΝΗΣΗ TOI" ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ" ΒΙΒΛΙΟΓ 9 

είς βιβλία διάφορα κομάτια 13 L. 29:13 

μία σφέρα δια την γεογραφίαν L. 12:8 

χαρτηα της γεογραφίας όπου μαθενεται στο σκόλιο της 

ριτόρικίς L. 14 

είς έταιρα βιβλήα κομάτηα δέκα L. 40:5 

1714 Νοέμβριου πρότη. 

μία ρετόρικί τον 'Αριστοτέλη L. 6 

διό βιβλία L. 6 

12 

1716, 'Ιούνης, 16" άπο το λογαριασμό εξόδων πού έκανε ό Γ. Μέλος για το 
Λεονάρδο Περδικάρη24: 

Τα ότι ξοδιαζο για το Λιναρδο Περδικαρι : 

Δια ενα λεξικό και μια γραματικυ και ενα Καντοκουρσιο 

και έναν Εσοπο L.8 

μια γραματικυ ρομευκυ L.3 

λίμπρα L. 94 

13 

1716, Αύγουστος, 8· άπο Λεονάρδο Περδικάρη (Πάδοβα) προς Γ. Μέλο 
(Βενετία)25: 

. . .επιρα τον Καλεπινο και τον Βιργίλιο δια L. 15. . . 

14 

1716, 'Οκτώβρης, 26' άπο Λεον. Περδικάρη (Πάδοβα) προς Γ. Μέλο (Βε
νετία)26: 

. . . και επιρα και της μησες πραξες του Αριστοτελι φτηνά L. 4. . . 

24. "Ο.π., φ. 305ν· Ό Λεονάρ- τα έξοδα των σπουδών του. 
δος Περδικάρης, ορφανός άπο γο- 25. Ε.Ι.Β. — Παλ. 'Αρχ., b. 149, 

νεϊς, είναι γιος της αδελφής τοϋ φ. 13Γ· 
Μέλου. Σπουδάζει ιατρική στην Πά- 26. "Ο.π., φ. 17ν· 
δοβα και ό θείος του έχει αναλάβει 
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10 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Ή S, 14 (1977) 

15 

1716, Δεκέμβρης, 25" άπο Μ. Μέλο (Σμύρνη) προς Γ. Μελό (Βενετία)27: 

Φατούρα οπού νοτάρο τα κατοθεν μεταξοτά δια να μας τα ψονίσι 

ό σιορ Γιοργάκης Αντόνιος Μέλος δια λογαριασμον τις σηντροφιάς 

μας Μιχάλη Μέλου και κυρ Καλίνικου Λανβριότη σιμαδεμένα με την 

αντικρής μάρκα 

ρολοή του Γληκί να ήνε φοδραρησμένο με σαγρή ενα no 1 σην-

ταγματιο του Γληκί ενα no 1. . . 

16 

1716, Δεκέμβρης, 26" άπο Μ. Μέλο (Σμύρνη) προς Γ. Μέλο (Βενετία)28: 

Φατούρα οπού νοτάρο τα κατοθεν δια να μου τα ψονίσι ο σιορ 

Γιοργάκις Αντονίο Μέλος δια λογαριασμον Τζανετή Μπαράκο. . . 

πεδαγογίες του Γλική διακόσιες no 200. . . 

17 

1717· άπο Γ. Μέλο (Βενετία) προς Καλλίνικο. Λαυριώτη (Σμύρνη)29: 

Κυρ Καλίνικου Λαβριοτι το πράμα οπού αγοραζο. 

σινταγματιο του Γλιτζι L.2:10 

ρολογι με σαγρι φίνο L. 10 

18 

1717, Ιούλης, 8" άπο Ινα μικρό κατάστιχο του Γ. Μέλου30: 

Να δοσι ο Γγιουανε Πικουλις οπού του εδοσα δια δεστικα 

27. Ε.Ι.Β. — Παλ. 'Αρχ., b. 146, 
φ. 121ν. Ό Μιχάλης Μέλος υστέρα 
άπο την πτώση τ' Άναπλιοϋ στους 
Τούρκους επιχειρεί να ξαναρχίσει 
το εμπόριο άπο την Σμύρνη' προς 
το σκοπό αυτό συνεργάζεται για ενα 
μικρό διάστημα με τον έκεϊ εγκα
ταστημένο έμπορο Καλλίνικο Λαυ
ριώτη. 

28. Ε.Ι.Β., δ.π., φ. 116ν· Την πα
ραγγελία κάνει ό Μιχάλης άλλα για 
λογαριασμό τοΰ Τζανετη Μπαράκου. 

29. Ε.Ι.Β.— Παλ. 'Αρχ., b. 108, 
φ. 308Γ· . 

30. Ε.Ι.Β.— Παλ. 'Αρχ., Reg. 
58d. φ. 39ν· Στο Τζουάνε Πίκουλη 
ό Μέλος έχει ξαναπληρώσει για δε
στικα, δπως φαίνεται άπο το κατά
στιχο του : εις τις 2 τον Σεπτεβριον 
εδοσα του Πικονλι για να τους δεσι βι
βλία L. 37. (Ε.Ι.Β.—Παλ. 'Αρχ., Reg. 
58d· φ. 25ν ). Περισσότερα στοιχεία 
για τους δυο αυτούς Βενετούς βιβλιο
δέτες δε βρέθηκαν στο αρχείο Μέλου. 
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Εύτ. Λ:άτχ, H ΚΙΝΗΣΗ TOI" ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ* ΒΙΒΛΙΟΓ 11 

το βιβλίο τζικυνια 8 προς L. 22. S. 5 L. 178 

Στις 3 του παρόντος του εδοσα L. 66:15 

244:16 

Να boat 1717 Ιουλίου 12. 

Αντονιο Κορτι του εδοσα δια δεστικα L. 44. 

19 

1718, Νοέμβρης, 23" άπο Θοδωρή Μασιο (Πάτρα) προς Γ. Μέλο (Βενετία)31: 

Φατούρα όπου νοτάρο τα κάτοθεν μέρτζα δια να μου τα ψονίσι 

εις την Βαινετίαν ό σιορ Τζόρτζης Άντόνιος Μέλος δια λογαριασμον 

εδικόν μου. . . και να είναι ής στόχαξης τόσο και εις την καλιτα τοϋ 

πραμάτου όσαν και στην αγορά. 

όχτοειχια τοϋ Σάρου ντουζίνες 5 λατ/να προς S. 15 το ενα 

ψαλιτίρια ντουζίνες 5 λατινά προς S.15 το ενα 

ρολόγια σκέτα 5 

παρακλιτικες 2. . . . 

20 

1719" άπα Θοδωρή Μασιά (Πάτρα) προς Γ. Μέλο (Βενετία)32: 

Κοπηα της φατούρας οτι θελη να μας ψονηση σιορ Τζοτζης Αντονηο 

Μαιλος' ης την Βενετηαν και να εχη να μας τα εστηλη μαι καραβη 

φρατζηκο τα μησα μαι σηγαρητα και τα μισά διχος σηγουρητα. 

οκατιχήα του Σάρου 50 

ψαλητηρηα 50 

παρακλητηκη 2 

ρολογηα 5 

ανθολογηα πο τα καλά 1 

τηπήκα 2 

τρηοδηα 2 

μηνεα 2 

31. Β.Ι.Β. — Παλ. 'Αρχ., b. 145, φορές συνεργάζεται μέ το Μέλο. 

φ. 401ν. Ό Θοδωρής Μασιάς είναι 32. Ε.Ι.Β., ό'.π., φ. 448ν· 

έμπορος στην Πάτρα και μερικές 
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12 Ο Ε Ρ Α Ν I S Τ Η Σ, 14 (1977) 

Ό Γ. Μέλος του αγοράζει τα πράγματα της παραγγελίας καί 

στέλνοντας του τα, σημειώνει στο πρόχειρο κατάστιχο του 3 3 : 

1719. Τα μερκια οπον αγοραζο δια τον Θεοδορι Μασιο. 

50 οχτονχια προς S. 15 L. 37S. 10 

50 ψαλιτιρια προς S.15 L. 37 S. 10 

2 παρακλιτικες προς 10 λίτρες L. 20 

5 ρολόγια προς 31/2 λίτρες L. 17.S.10 

1 ανθολογι προς 15 L. 15 

2 τιπικα προς λίτρες 11Χ/ι L. 23 

2 τριοδια προς λίτρες 15 L. 30 

μννεα με το να μι γραφι τους μίνες δεν τα στελο 

21 

1719, Μάρτης 15" άπο Γ. Μέλο (Βενετία), προς Άνάργο Ψαρό (Άλεξάν-

:ε!,α : 
, 3 4 . 

Φατούρα το κάτοΟεν πράμα δια λογαριασμόν Άνάργου Ψαρού 

φορτομενο άπάνο εις την ταρτάνα ονομαζόμενη σαντησιμα κοντζεσών 

καπετάν Τζανμπατίστα Ντ' ' Αντρέ σιμαδεμένο με την άντήκρις μάρκα. 

6 σίνοψες άπο σαγρι προς L.2 : 10 L. 15 

22 

1721, Γενάρης, 27" άπο Άνάργο Ταρο (Λιβόρνο) προς Γ. Μέλο (Βενετία)35: 

. . . και θέλης πάρει èva ρολόγι τον Γληκη χρισο μονό να είναι καλό. ... 

23 

1722, 'Ιούλης, 22' άπο Δημήτρη Περούλη (Βενετία) προς Κωνσταντή Θεο

τόκη (Κέρκυρα)36: 

33. Ε.Ι.Β. — Παλ. 'Αρχ., b. 108, βώς προορίζονται οί Ιξι Συνόψεις, 
φ. 204··· . 35. Ε.Ι.Β. — Παλ. 'Αρχ., b. 148, φ. 

34. Ε.Ι.Β.— Παλ. 'Αρχ., b. 146, 333ν· 
φ. 307ν. Ό Ά. Ψαρός βρίσκεται στο 36. Α.S.V. — Grande Frat. S. 
Λιβόρνο και σκοπεύει να κατέβει με Ant., Arch. Privato Peruli, Serie 
εμπόρευμα στην 'Αλεξάνδρεια γιά να terza, b. 14, s.n. Ό Κωνσταντής 
το πουλήσει εκεί. "Ετσι λοιπόν, δέν Θεοτόκης, έμπορος στην Κέρκυρα, 
μπορούμε νά ξέρουμε για ποϋ άκρι- είναι γνωστός του Μέλου, στον όποιο 
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Εύτ. Αιάτα, Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΓ ΕΛΛΗΝΙΚΟΓ ΒΙΒΛΙΟΓ 13 

Φατούρα διά τά κάτωθεν βιβλία δια λογαριασμόν κυρ Κωνσταντή 

Θεωτόχη φωρτωμένα άπάνοί εις το καράβι] Βεργγινα ντελλε γρατζιε 

καπετάν 'Αντώνιο Τ^άνης δια τους Κροφονς. 

Αρχής. 

Όκτοιχηα άλλα Atm/ra no 288 προς S. 

Ψαλιτίρια ώς άνωθεν » 300 » S. 

Έκλόγια » 8 » 

Δαμασκηνούς » 8 » 

'Ωρολόγια χρυσά » 5 » 

"Ετερα σκέτα » 1 » 

Τυπικά » 6 » 

17 

17 

L. 244 

L. 255 

Τοιόδια » 10 )> 

'Εβαγγέλια μικρά » 10 » 

Διακονικά » 20 » 

Παρακλιτικαϊς )) 5 » 

νέους θυσαυρούς » 10 )) 

αμαρτολών σωτηρία » 10 » 

χρονογράφους )) 10 )) 

παιδαγογίαις » 953 » 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

Ι. 

L. 

S. 

7:10 L. 

5:10 L. 

5:10 L, 

4:- L. 

14:- L. 

18:-

15:-

60 

44 

27 

4 

84 

L. 180 

L. 150 

1:10 L. 30 

10:10 L. 52 

ΰ:— 

5:— 

5:10 

2:-

L. 50 

L. 50 

L. 55 

L. 95 

16 

10 

10 

συσταίνει τον αδελφό του, όταν αυ
τός πηγαίνει στη Βενετία, άλλα 
δέ φαίνεται να συνεργάζονται στο 
επαγγελματικό επίπεδο. 

Τα βιβλία πού στέλνει δ Περού-
λης στο Θεοτόκη πρέπει να είναι 
του Γλυκη- στενή επαγγελματική 
συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη α
νάμεσα στους Περούληδες και τους 
Γλυκήδες, χρονολογούμενη ήδη άπο 
το 17ο αιώνα, μας οδηγεί στο εύλογο 
συμπέρασμα οτι πρόκειται για βι
βλία αγορασμένα άπο του Γλυκη. 
'Ενισχυτικό στοιχείο στη σκέψη αύτη 
είναι καί το οτι οι τιμές πού ανα
γράφονται στή «φατούρα» συμφω
νούν περισσότερο μέ τίς τιμές του 
ΐδιου έκδοτη άλλα μια δεκαετία νω
ρίτερα (1713) καί καθόλου σχεδόν 
μέ τοϋ Σάρου για τον ϊδιο χρόνο 
(1713). Τη σύγκριση των τιμών βλέ

πε πιο κάτω στον πίνακα Π. Για 
τίς σχέσεις Γλυκή-Περούλη βλ. Π. 
Μιχαηλάρη, 'Ανέκδοτες επιστολές 
(1695 - 1696) τον Μιχ. Ν. Γλυκύ 
στο Μιχ. Σταμ. Περούλη, «Θησαυ
ρίσματα» 13 (1976) 246 - 7, 249. Το 
γεγονός ότι ένα μόνο άτομο δέχε
ται συγκεντρωμένη μια τόσο με
γάλη ποσότητα βιβλίων (1811 συνο
λικά αντίτυπα διαφόρων τίτλων αξί
ας 2.615 βεν. λιρών), μας κάνει να 
υποθέσουμε οτι ό Θεοτόκης στην 
Κέρκυρα έπαιζε ίσως το ρόλο βι
βλιοπώλη - εισαγωγέα, ό όποιος, έκ
τος άπο τήν άμεση λιανική πώληση, 
θα είχε αναλάβει καί τή μεταπώληση 
βιβλίων σέ άλλους μικρέμπορους. Το 
κατάστημα τοϋ Θεοτόκη λοιπόν μπο
ρεί νά θεωρηθεί σάν διαμετακομι
στικό κέντρο τοϋ βιβλίου στον ελ
λαδικό χώρο. 
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14 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 14 (1977) 

μηννέα εις δόδεκα . . . .χρόνους 2 

μήνες 7 no 7 προς L.130:— L. 335 
έτερα εις εξη . . . ,χρόνον 1 ....)) 1 » L.120 :— L. 120 

ανθολόγια » 9 » L. 17:— L. 153 

πεντικοστάρια » 6 » L. 10:— L. 60 

μισοφκόλογα » 10 » L. 4:— L. 40 

αποστόλους » 10 » L. 4:— L. 40 

Δώαχαΐς Μψιάτη » 10 » L. 6:4 L. 62 

νέους παραδίσους » 10 » L. 5:10 L. 55 

Καλοκερψη » 10 » L. 4:10 L. 45 

ευχολόγια » 4 )) L. 5:— L. 20 

λειτουργείαις » 30 » L. 1:4 L. 36 

γραμματικαϊς Λάσκαρη » 10 )) L. 3:10 L. 35 

μαργαρήταις » 6 » L. 5:— L. 30 

παραδίσους » 6 )) L. 5:— L. 30 

νέους κλήμακας » 4 » L. 5:10 L. 22 

Κυριακοδρομεία » 6 » L. 5:— L. 30 

σύνοψις Μηνειάδη » 14 )) L. 3:10 L. 49 

όχτοΐχι και ψαλιτύρι όλον ενα βιβλίον 1 δια L. 2 

εβαγγέλια μεγάλα » 4 » L. 17:— L. 68 

Κασέλα άλθίδψη μεγάλη μέ την κληδονιά δια τα αυτά L. 14 

Δια ντάτζιον ναϋλον και κάθε αλλην εξοδον 

Δια σηγουρητά προς Ι1/^ τα εκατό 

στένουν δουκάτα 448 : 2. 

L. 

L. 

2.629 
114 

2.744 
34 

2.778 

19 

10 

5 
15 

24 
1722, Νοέμβρης, 22* άπο Νικολό Γερένη (Λιβόρνο) προς Γ. Μέλο (Βενετία)37: 

. . . 'Ακόμη σε παρακαλώ να μοϋ στείλεις ενα χαρτί φράγκικο 

και αράπικο, ονομάζεται Τερζιμάν38, να είναι μεγάλο σαν Όκτώηχος' 

και δ,τι ξοδιάσεις τόσο στο χαρτί ωσάν και εις την πόσταν γράφτο να 

37. Ε.Ι.Β. — Παλ. 'Αρχ., b. 149, 
φ. 170ν· Κατ' εξαίρεση στο από
σπασμα αυτό αποκαταστάθηκε ή ορ
θογραφία τοϋ κειμένου, επειδή δέ 
στάθηκε δυνατό να εχω φωτοτυπία 
τοϋ εγγράφου κατά τη σύνθεση της 

εργασίας. Ό 'Αθηναίος Ν. Γερένης 
ασχολείται μέ το εμπόριο καί ταξιδεύει 
σέ διάφορα μέρη σαν ανταποκριτής 
άλλων, μεγαλεμπόρων κυρίως. 

38. Πρόκειται γιά γαλλοαραβικο 
λεξικό. 
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τα λάβω, επειδή τις και το χρειάζεται ένας Σμαλίς φίλος μον δια να 

μάθει να μιλάει φράγκικα. . . . 

25 

1723, Αύγουστος, 17' άπο Γιάκουμο -Νέγρη (Μαδρίτη) προς Γ. Μέλο (Βενε

τ ί α ) 3 9 : 

. . . και σε περικαλο άνισος και σου φενετε εύκολα να μου γορασις 

1 τριοδιο και 1 ωρολογίον και να μου τα στ'ιλις.... 

26 

1725, Νοέμβρης, 26' άπα Μ. Μέλο (Τρίκαλα Κορινθίας) προς Γ. Μέλο (Βε

νετία) 4 0 : 

. . . μου γραφής ης την ανοθεν σου γραφή να σου γραψο να στή

λης του ηποταχτηκού μου εκινα οπού του χριαζουντε και περικαλοσε 

στηλε του τα... πηνεα δοδεκα τριοδηον πεντηκοσταριον τηπικο ενκο-

λογιον ορόλογιον αποστολον και το γερον εβαγγεληον... 

27 

1727, 'Ιούλης, 30· άπο Γ. Μέλο (Βενετία) προς Μ. Μέλο (Μ. Σπήλαιο) 4 1 : 

Μιχαλις Μέλος να δοσι το κατοθεν πρα^α. 

ανθολόγιο ενα 

παρακλιτικι μια 

39. Ε.Ι.Β. — Παλ. 'Αρχ., b. 145, 

φ. 70ν· Ό Γιάκουμος Νέγρης, κυ

πριακής καταγωγής, δεν ασχολείται 

μέ το εμπόριο- είναι στην υπηρεσία 

κάποιου ανώτερου Βένετου διπλωμα

τικού υπάλληλου. 

40. Ε . Ι . Β . — Παλ. 'Αρχ., b. 146, 

φ. 285Γ· "Οπως μας πληροφορεί 

γράμμα τοϋ Ά θ . Φωστήρα άπο τήν 

Πάτρα προς το Γ. Μέλο (29-12-1730), 

τα βιβλία πού έστειλε για τον ύπο-

ταχτικό τοϋ άδελφοϋ του Μιχάλη — 

6 όποιος είχε στο μεταξύ γίνει καλό-

γηρος — «έπιασαν τόπο», επειδή ό 

διάκονος Γεώργιος χειροτονήθηκε Ίε-

L. 17 
L. 11 

ρέας και πήγε δάσκαλος στή σχολή 

των Τρικάλων, πληρωμένος άπο το 

Χρύσανθο Νοταρά. (Ε.Ι.Β. — Παλ. 

'Αρχ., b. 145, φ. 157Γ). Για το σχο

λείο των Τρικάλων Κορινθίας καΐ 

τον Πατριάρχη 'Ιεροσολύμων Χρύ

σανθο Νοταρά βλέπε Μανουήλ Ι. 

Γεδεών, Ή πνενματική κίνησις τον 

Γένους κατά τον IH' καί ΙΘ' αιώνα, 

επιμέλεια Α. 'Αγγέλου — Φ. Ήλιου, 

Ά θ . 1976, σ. 7, 256. 

41. Ε . Ι . Β . — Παλ. 'Αρχ., b . 108, 

φ. 257ν· Τα βιβλία αυτά προορί

ζονται για τό μοναστήρι τοϋ Μ. Σπη

λαίου, οπού καλογερεύει ό Μ. Μέλος. 
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τριοδιον ενα L. 20 

εβαγγιελιον ενα L. 20 

εφχολογιον ενα L. 7 S. 10 

ενα ρολογιον L. 4 S. 10 

12 μινεα για το μοναστιρι οπον γραφι L. 130 

28 

1727, Σεπτέμβρης, 1* άπο τους συνεταίρους 'Αποστόλη και Παναγιώτη 
(Θεσσαλονίκη) προς ανώνυμο συνεργάτη τους (Βενετία)42: 

. . . . οκτοηχια τον Γληκυ σταχομενα 100. . . 

29 

1728, Γενάρης, 4· άπό Γ. Μέλο προς Δημήτρη Μηγιάρη (Πάτρα)43: 

Η παρόν μου ηνε. . . και δεύτερον να της δοσο ηδεισην πος σην-

τροφενο την παρόν πολητζα δε καργον οπον εφορτοσα με την παρόν 

μαρκηληάνα . . . μηα κασέλα. . . και εχη το κατοθεν πράγμα ως ηνε δια 

να παραδοθή του αδελφού μου κηρ Μηχαλη Μελου... στο μοναστηρη 

ης το Μέγα Σπηλεος. . . . 

ανθολογη ενα 

παρακλητική μηα 

εβανγεληο ενα 

ευχολόγη ενα 

ενα ρολογη 

12 μηνεα 

μηα διδασκαληα του Χρησανθον 

30 

1731, Αύγουστος, 27' άπο Μ. Μέλο (Μ. Σπήλαιο) προς Γ. Μέλο (Βενετία)44: 

42. A.S.V., Grande Frat. S. 
Ant., Arch. Priv. Peruli, b. 45, 
mazzo H, no 3. 

43. E.I.B. — Παλ. 'Αρχ., b. 183, 
φ. 165Γ· Ό Δημήτρης Μηγιάρης, εμ
πορευόμενος στην Πάτρα, παίζει ρόλο 
άπλοϋ αποδέκτη των πραγμάτων πού 
προορίζονται για το Μ. Μέλο, επειδή 
αυτός μονάζει στο Μ. Σπήλαιο και 

αδυνατεί να τα παραλάβει ό ίδιος 
κατά τήν άφιξη τοϋ καραβιού έκεΐ. 

44. Ε.Ι.Β. — Παλ. 'Αρχ., b. 146, 
φ. 323Γ· Ό Γιωργάκης τοϋ στέλνει 
τα βιβλία μέ τον Πατρινό Δημ. Κε-
χρή στις 28 'Απρίλη τοϋ 1732 καΐ 
γράφει πώς είναι δλα «στάμπα τοϋ 
Γλυκη καί Σάρου». (Ε.Ι.Β. — Παλ. 
Αρχ., b. 183, φ. 193ν ). 
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. . . να μου στήλης μερηκο πράμα και ησε νοικοκηρης. αρχής· 

τετραβαγγελα διω, να ηνε με χοντρά γραματα οτη τω φος μου ηνε 

κοντώ και δεν οιπορο να διάβασο σε ψοιλα yoa/ζατα. Το ενα τω Οελο δια 

λογού και το δια τον σκευωφηλακα μας, ιομηος και διω ρολογηα και 

διο εϋκολογηα και αντα με χοντρά γραματα. . . 

31 

1731, 'Απρίλης, 28- άπο Γ. Μέλο (Βενετία) προς Λεονάρδο Περδικάρη 
(Κωνσταντινούπολη)45: 

. . . Τα βιβλία όπου μοΰ γράφεις να σον πάρω, ήγουν ταΐς οπεραις 

τοϋ Πλάτίονος γραικολατίνου και τον Ξενοφώντος, τον Ξενοφώντος το 

ευρίσκω γραικολατίνον, και αν όρίσης το άλλο ελληνικό μόνον άβιζά-

ρισέ μου και θέλω το πάρη και αν θέλεις ξεχωριστά το λατΐνον, άβι-

ζάρισέ με και καθώς μον γράψης, θέλει κάμω. . . 

Σχετικά με την αγορά τών βιβλίων αυτών ο Μέλος θα γράψει στον 

ανεψιό του στις 19 'Ιούλη του Ι'διου χρόνου4 6: 

. . . σον αγόρασα τον Πλάτωνα και τον Ξενοφώντα με πολνν κό-

πον, εστώντας και να είναι βιβλία όπου δεν ευρίσκονται. . . 

Τέλος, στίς 13 Σεπτέμβρη του 1731 γράφει πώς τοϋ στέλνει τα 

βιβλία 4 7 : 

. . . σον στελνο τα διο βιβλία γρεγολατινα. 

ο Πλαντον μου εκουστισε L. 62 

ο Ξενοφον μου εκονστισε L. 46 

L. 108. 

Τα όπια θελι τα λάβι και ας εχο τιν ιδισιν και εινε καλά το αλο 

βίβλων το Θονκουδιδε δεν εβρισκετε και εχο παραγγελιά και άνισος 

και εβρεθι θελο σον το παρο. . . 

32 

1731, 'Απρίλης, 22" άπο Γ. Μέλο (Βενετία) προς Λεονάρδο Περδικάρη 
(Κωνσταντινούπολη)48: 

. . . διά τό Θουκιδιδην εινε δισκολον να ενρεθή και ενρισκοντας 

το θελο της το στιλη· η Ανατομία ντελ Μπαρτολονή με δισκολία θελη 

45. Ε.Ι.Β. — Παλ. 'Αρχ., b. 183, 47. "Ο.π., φ. 190r· 
φ. 188Γ· 48. "Ο.π., φ. 193r· 

46. "Ο.π., φ. 189Γ· 
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ευρέθη με το να είναι τνπομένη εδο βολετο και την εύρο ετζι μου ειπεν 

ο κανζιλιέρις' δια το Χαλεπίνο όπου είναι ειστερνάς τνπομένο εϊς την 

Πάδοβα δεν μου γραφις άν θελης το μικρό η το μεγάλο και αβηζάρισέ 

με. . . 

'Από δλες αυτές τις ειδήσεις, συγκεντρωμένες μόνον οι αποστολές 

ή παραγγελίες βιβλίων παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα Ι. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

Παραγγελίες και αποστολές βιβλίων άπα τή Βενετία (1711-1731) 

'Ημερομηνία 
αποστολής (Α.) • Τίτλοι βιβλίων 

ή παραγγε
λίας (Π.) 

Α. Γ 
28/3/1711 • 

Α. 
5/9/1712 

Π. 
Σεπτ. 1712 -

— 

— 

Π. 
25/11/1712 

Α. 
4/2/1713 

— 

ι 

Όκτώηχος 
'Ιερή Σύνοψη 
'Απόστολος 

'Απόστολος 

'Ανθολόγιο 
Τριώδιο 
Ευαγγέλιο 
Παρακλητική 
Πεντηκοστάριο 
'Απόστολος & 

'Ωρολόγιο 
Ευχολόγιο 
Ψαλτήρι 
Όκτώηχος 

Όκτώηχος 
Ψαλτήρι 
'Ανθολόγιο 
'Απόστολος 
Ευαγγέλιο 
Παιδαγωγία 

'Αντί

τυπα 

40 
12 

4 

10 

3 
2 
1 
1 
2 
6 
6 
4 
5 

12 

20 
20 

2 
4 
1 

200 

ι 

Tiu-Y) 

Λίρες 

— 
— 
4 

4 

13 
10 
10 

7 
7 
3 
3 
4 

— 
— 

— 

— 
17 

4 
4 

— 

Σολδ. 

18 
35 

• — 

— 

— 

— 
— 
— 

10 
10 
— 
13 
13 

18 
18 

10 
— 

3 

Έκδοτι-

Τόπος κός οι-

προορισμού κ°ζ πΡ°~ 

Ι 

μήθειας. 

— Άνάπλι Σάρος 
J 

Άνάπλι 

-

— Άνάπλι 

-

"1 
ι 

— Άνάπλι 

Σάρος 

Σάρος 

Γλυκής 
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'Ημερομηνία 

αποστολής ή ι Τίτλοι βιβλίων 
ί Γ 

παραγγελίας 

ι 

Α. Μηναία 
Δεκέμβ. 1712 

Π. 
25/9/1713 

Πεντηκοστά-
ριο 

'Ανθολόγιο 
Τριώδιο 
'Απόστολος 
'Ωρολόγιο 
Ευαγγέλιο 
Έξωπάσχιο 
Ευχολόγιο 
Όκτώηχος 
Ψαλτήρι 
Παρακλητική 
Τυπικό 
Θησαυρός Δα-

μασκηνοΰ 
Νέος Θησαυρός 

-

Α. 

15/5/1714 
— 

Α. 
9/8/1714 * _ 

Κυριακοδρόμιο 
Καλοκαιρινή 
Νέος Παράδει

σος 
Παλαιός Πα-

δεισος 
Εκλόγιο 

Μαργαρίτες 
Χρυσοστόμου 

'Αμαρτωλών 
Σωτηρία 

Στουδίτης 

Ευαγγέλιο 
Μηναία 

Όκτώηχος 

'Αντί

τυπα 
: 

3 

1 

4 
4 
4 
3 
2 
3 
6 

12 
6 
2 
2 

3 
3 
4 
3 

3 

3 
3 

2 

2 
1 

1 
(12x2 
=24) 

50 

Τιμτι 
t 

Αίρες Σολδ. 

12 : 

10 : 

14 
13 

3 
3 

14 
7 
5 

— 
— 
8 
3 

3 
3 
3 
3 

3 

3 
3 

3 

3 
— 

16 

78 

— 

— 

— 
10 
10 
— 
— 
— 
13 
13 
— 
— 

10 
10 
— 
— 

10 

10 
10 

— 

10 

: — 

18 

Τόπος 

προορισμού 

1 
— Άνάπλι 

- Άνάπλι 

-

-

"Αργός 

-

— 

Γ" Άνάπλι 

Εκδοτι
κός οί

κος προ
μήθειας 

Γλυκής 

Σάρος 
'Ιουλια

νός 

— 
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' U ..'... 
Ημερομηνία 
αποστολής ή 

παραγγελίας 

Π. 
25/12/1716 Γ 

Α. 
7-/1717 L 

Π. 
26/12/1716 

Π. 
23/11/1718 -

Α. 
—/—/1719 -

Α. 
15/3/1719 

Π. 
27/1/1721 

< 

Α. 
22/7/1722 

Ψ 

Τίτλοι βιβλίων 

'Ωρολόγιο 

Συνταγμάτιο 

Παιδαγωγία 

Όκτώηχος 
Ψαλτήρι 
Παρακλητική 
'Ωρολόγιο 

Όκτώηχος 
Ψαλτήρι 
Παρακλητική 
'Ωρολόγιο 
'Ανθολόγιο 
Τυπικό 
Τριώδιο 

'Ιερή Σύνοψη 

'Ωρολόγιο 

Ό κ τ ώ η χ ο ς 
Ψαλτήρι 
Έκλόγιο 
Θησαυρός 

Δαμάσκηνου 
'Ωρολόγιο 

(χρυσόδετο) 
Ώρολ. (απλό) 
Τυπικό 
Τριώδιο 
Ευαγγέλιο 

'Αντί

τυπα 

1 

1 

200 

60 

60 
2 
5 

50 
50 

2 
5 
1 
2 
2 

6 

1 

288 
300 

8 

8 

5 

1 
6 

10 
10 

Τιμτι 
Γ 

Λίρες 

10 : 

2 : 

— 

— : 

— '. 

— 

— : 

10 \ 
3 

15 
11 
15 

2 

— 

— 

7 

5 

5 

4 
14 
18 
15 

Σολδ. 

— 

10 

15 
15 

15 
15 
— 
10 
— 
10 
— 

: 10 

: 17 
: 17 
: 10 

: 10 

: 10 
— 
— 
— 

— 

Τόπος 

προορισμού 

~ι 

Ι— Σμύρνη 

-

Σμύρνη 

1 

— Πάτρα 

-

— 

— Πάτρα 

-

Αλεξάν
δρεια^) 

Λιβόρνο 

— 

— Κέρκυρα 

Ψ 

'Εκδοτι
κός οί

κος προ
μήθειας 

Γλυκής 

Γλυκής 

Σάρος 

Σάρος 

— 

Γλυκής 

Γλυκής 

Ψ 
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Ημερομηνία 

αποστολής ή Τίτλοι βιβλίων 

παραγγελίας 

t 

Α. 
22/7/1722 -

Ίεροδιακονικο 
Παρακλητική 
Νέος Θησαυρός 
'Αμαρτωλών 

Σωτηρία 
Χρονογράφος 
Παιδαγωγία 
Μηναία (σε 

12 τόμους) 
Μηναία (σε 6 

τόμους) 
'Ανθολόγιο 
Πεντηκοστάριο 
Ευχολόγιο μι

σό (Μισευχο-
λόγιο) 

'Απόστολος 
Διδαχές Μη-

νιάτη 
Νέος Παράδει-

σος 
Καλοκαιρινή 
Ευχολόγιο 

Ι Λειτουργίες 
; Γραμματική Κ. 

Λασκάρεως 
Μαργαρίτες 

Χρυσοστόμου 
Παράδεισος 
Νέος Κλίμακας 

: Κυριακοδρόμιο 

Π. 
22/11/1722 

'Ιερή Σύνοψη 
Όκτώηχος -

Ψαλτήρι 
Ευαγγέλιο 

Τερζιμάν 

'Αντί
τυπα 

20 
5 

10 

10 
10 

953 

31 

6 
9 
6 

10 
10 

10 

10 
10 

4 
30 

10 

6 
6 
4 
6 

14 

1 
4 

1 

Τ , ιόπος 
ι ^ Ι προορισμού 

Λίρες 

1 
10 

5 

5 
5 

— 

130 

120 
17 
10 

4 
4 

6 

5 
4 
5 
1 

3 

5 
5 
5 
5 
3 

2 
17 

Σολδ. 

10 
10 
— 

— 
10 
2:3 

— 

— 
— 
— 

— 
— 

4 

10 
10 
— 

4 

10 

— 
— 
10 
— 
10 

10 
— 

t 

— Κέρκυρα 

Λιβόρνο 

Έκδοτι-

κος οί
κος προ
μήθειας 

t 

Γλυκής 

— 
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'Ημερομηνία 

αποστολής ή 

παραγγελίας 

Π. 
17/8/1723 " 

Π. 
26/11/1725 

Α. 
30/7/1727 

Π. 
1/9/1727 

Α. 
4/1/1728 _ 

Π. 
27/8/1731 

Α. 
28/4/1732 

Α. 
13/9/1731 

Τίτλοι βιβλίων 

Τριώδιο 
'Ωρολόγιο 

Μηναία 
Τριώδιο 
Πεντηκοστάριο 
Τυπικό 
Ευχολόγιο 
'Ωρολόγιο 
'Απόστολος 
Ευαγγέλιο 

'Ανθολόγιο 
Παρακλητική 
Τριώδιο 
Ευαγγέλιο 
Ευχολόγιο 
'Ωρολόγιο 
Μηναία 

Όκτώηχος 

'Ανθολόγιο 
Παρακλητική 
Ευαγγέλιο 
'Ωρολόγιο 
Μηναία 
Διδασκαλία 

Χρύσανθου 

Τετραυάγγελο 
'Ωρολόγιο 
Ευχολόγιο 

Πλάτωνα έργα 
Ξενοφώντα 

έ'ργα 

'Αντί
τυπα 

1 
1 

12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 

100 

1 
1 
1 
1 

12 

1 

2 
2 
2 

1 

ι 

Τ , Τόπος 
^ προορισμού 

Λίρες Σολδ. 

— 

17 
11 
20 
20 

7 
4 

130 

10 
10 

— 

— 

— 

62 : -

46 : -

—Μαδρίτη 

Τρίκαλα 
Κορινθίας 

Μονή Μ. 
Σπηλαίου 

Θ ε σ/νίκη 

Μονή Μ. 
—Σπηλαίου 

Μονή Μ. 
—Σπηλαίου 

Ι— Κων/λη 

'Εκδοτι
κός οί
κος προ
μήθειας 

— 

Γλυκής 

(;) 

Γλυκής 

(;) 

Γλυκής 

Γλυκής 

(;) 

Γλυκής 
κ' Σάρος 

— 

Σημ. Για τα Μηναία, ή τιμή αναφέρεται σε ολόκληρη τη σειρά. 
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Αύτο πού παρατηρούμε εδώ είναι δτι οι περισσότερες παραγγε

λίες εκτελούνται άπο το βιβλιοπωλείο του Γλυκή, μολονότι οί τιμές 

του είναι πολύ υψηλότερες άπο των άλλων. Δεν θα πρέπει δμως να 

θεωρήσουμε δτι το γεγονός αύτο σημαίνει πώς έχουμε να κάνουμε μ' 

ενα κοινό, του οποίου το πολιτισμικό και οικονομικό επίπεδο του επι

τρέπει να ενδιαφέρεται για την ποιότητα αδιαφορώντας για το κόστος, 

επειδή και οί δύο εκτελεστές δλων αυτών τών παραγγελιών (Μέλος 

και Περούλης) είχαν ειδικούς — δπως είπαμε — λόγους να «πλα

σάρουν» τις εκδόσεις ή γενικότερα να αγοράζουν άπο του Γλυκή. 

Εκείνο πού αξίζει να επισημάνει κανείς ιδιαίτερα είναι ή αισθητή 

διαφορά πού υπάρχει ανάμεσα στίς τιμές τών δύο έκδοτων. Στον πί

νακα II είναι συγκεντρωμένα εκείνα μόνο τα βιβλία, πού ή αναγραφή 

τών τιμών τους και στίς δυο εκδόσεις μας επιτρέπει κάποιες μεταξύ 

τους συγκρίσεις. 

ΠΙΝΑΚΑΣ II 

Τιμές τών εκδόσεων Γλυκή και Σάρου 

(σέ λίρες βενετικές) 

Τίτλοι βιβλίων 

'Αμαρτωλών Σωτηρία 
'Ανθολόγιο 
'Απόστολος 
Έκλόγιο 
Ευχολόγιο 
Θησαυρός Δαμασκηνού 
Καλοκαιρινή 
Κυριακοδρόμιο 
Μαργαρίτες Χρυσοστόμου 
Νέος Θησαυρός 
Νέος Παράδεισος 
Παρακλητική 
Τριώδιο 

Τιμές Σάρου 

1713 

3 : 10 
14 
3 :10 
3 :10 
5 
3 :10 
3 
3 
3 
3 : 10 
3 : 10 
8 

13 

Τιμές 

1713 

— 
17 
4 :10 
7 :10 
7 :10 
5 :10 
4 :10 
4 : 10 
4:10 
5:10 
5 :10 

11 
20 

Γλυκή 

1722 

5 
17 
4 
7 :10 
5 
5 : 10 
4 : 10 
5 
5 
5 
5 :10 

10 : 10 
18 

Κάνοντας τή σύγκριση πρώτα συγχρονικά ανάμεσα στίς τιμές 

του Γλυκή και του Σάρου, διαπιστώνουμε οτι τα βιβλία του πρώτου 

είναι κατά μέσο δρο 2 λίρες και 16 σολδία ακριβότερα άπο του δεύ

τερου, ποσό οπωσδήποτε αρκετά σημαντικό, ώστε να δικαιολογεί 

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 01/10/2015 14:40:43 |

http://epublishing.ekt.gr


21 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 14 (1977) 

την προτίμηση του αναγνωστικού κοινού, και τών εμπόρων για τις εκ

δόσεις Σάρου. Μια δεύτερη ματιά, τώρα διαχρονικά, στις τιμές τοΰ 

1713 και 1722, άλλα μόνο για τις εκδόσεις Γλυκή, μας πληροφορεί 

οτι ελάχιστες μεταβολές έχουν επέλθει στη διατίμηση τών βιβλίων 

ε'ίτε στην κατεύθυνση μιας μικρής αύξησης είτε στην τάση για μια 

ελάχιστη μείωση. Δίχως να είναι δυνατό να δοθεί μια λογική εξήγηση 

στο φαινόμενο, παρατηρούμε δτι, 'Απόστολος, Ευχολόγιο, Νέος Θη

σαυρός, Παρακλητική και Τριώδιο, έχουν λίγο κατέβει, ενώ το Κυ-

ριακοδρόμιο και οι Μαργαρίτες τοΰ Χρυσόστομου έ'χουν ελαφρώς άκρι-

βήνει* στα άλλα οι τιμές είναι αμετάβλητες. 

'Ενδιαφέρον θα ήταν, αν μπορούσαμε να έ'χουμε το ποσοστό πού 

αντιπροσωπεύουν τα βιβλία ' στή συνολική άξια τών εμπορευμάτων, 

πού εξάγονται άπο τή Βενετία προς τήν Ελλάδα. Κάτι τέτοιο όμως 

είναι εφικτό να τό παρακολουθήσουμε μόνο σέ τέσσερες περιπτώσεις, 

πού συγκεντρώνονται στον πίνακα ΠΙ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ III 

'Αναλογία άξιας τών βιβλίων στή συνολική άξια της παραγγελίας 

'Ημερομηνία 
φατούρας 

28 Μαρτίου 1711 
4 Φεβρ. 1713 

15 Μαρτίου 1719 
- 1719 

Συνολική άξια φατούρας 

Λίρες 

7.213 
3.626 
5.563 
1.398 

/ο 

100 
100 
100 
100 

'Αξία βι 

Λίρες 

73 
158 

15 
179 

3λίων 

/ο 

1,01 
4,36 
0,27 
12,8 

'Εδώ οι ειδήσεις για τα βιβλία προέρχονται άπο μεγάλες ((φα

τούρες», δπου σημειώνεται ή συνολική αξία άλλα και ή αναλυτική κατά 

είδος άξια τών εμπορευμάτων. Υποχρεωμένοι να περιοριστούμε στίς 

ενδεικτικές αυτές περιπτώσεις φτάνουμε στην ακόλουθη διαπίστωση: σέ 

τέσσερες αποστολές (ο'ι δύο πρώτες και ή τέταρτη προορίζονται για 

το Μοριά, ενώ ή τρίτη μάλλον για τήν 'Αλεξάνδρεια) συνολικής άξιας 

17.800 βενετικών λιρών τα βιβλία κοστίζουν μόνο 425 λίρες και εκ

προσωπούν σέ ποσοστό μόνο το 2,4 %. "Ενα ποσοστό 3% για τα βι

βλία έπί του συνόλου τών εισαγωγών δίνει το αρχείο τοΰ Ποθητού Ξένου49 

49. Sp. Asdrachas, Faits èco- nise et la Méditerranée orientale au 
nomiques et choix culturels: à pro- XVIIIe siècle, «Studi Veneziani» 13 
pos du commerce de livres entre Ve- (1971) 591. 
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(β' μισό του 18ου αι.) και 2,99% έχουμε από το εμπόριο Σελέκη-Σάρου 

(α' μισό του 18ου αι.) 5 0 . 

"Οσο και αν το 2,4% δέν ανταποκρίνεται στο σύνολο τών βιβλιοαπο-

στολών, ή αναφορά στα δύο άλλα αρχεία μπορεί να μας οδηγήσει με αρ

κετές επιφυλάξεις στην αναγωγή του εξαγομένου άπο το μερικό σε γενικό 

επί του συνόλου συμπέρασμα* δτι δηλαδή στο 18ο αιώνα το επίπεδο της 

άξιας τών εισαγομένων στην Ελλάδα βιβλίων κυμαίνονταν γύρω στο 

2,5% - 3 % περίπου. 

Στον πίνακα I V συγκεντρώνονται τα βιβλία τα όποια προκύπτουν 

άπο τις πηγές μας, με τρόπο πού μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε 

αναλυτικά τή διάθεση τους, στην ελληνική αγορά, κατά έτη και κατά 

τίτλους. 

Καθώς μας δείχνει ό πίνακας IV, στην εικοσαετία 1711-1731, 

συνολικά 2.953 αντίτυπα 38 διαφορετικών βιβλίων φεύγουν άπο τή Βε

νετία και διοχετεύονται κυρίως στον ελλαδικό χώρο, έκτος άπο ένα πολύ 

μικρό αριθμό πού προορίζεται για Σμύρνη, Λιβόρνο, Μαδρίτη, Κων

σταντινούπολη. Σε σύνολο 23 αποστολών ή παραγγελιών τα διάφορα 

έργα απαντώνται με τήν εξής συχνότητα : δώδεκα φορές βλέπουμε να 

παραγγέλνονται 'Ωρολόγια, οκτώ φορές Όκτωήχια" Ευαγγέλια, Παρα

κλητικές και Τριώδια επτά φορές' 'Ανθολόγια και Μηναία έξι παραγ

γελίες' 'Απόστολοι και Ψαλτήρια πέντε' τέσσερες φορές τα Τυπικά και 

τρεις φορές Παιδαγωγίες, ενώ για ολα τα υπόλοιπα έχουμε μια ή δυο 

μόνο παραγγελίες. 'Αξιοσημείωτο είναι δτι ή ποσότητα τών αντιτύπων 

της Παιδαγωγίας, πού αποστέλλονται άπο τή Βενετία στην Ελλάδα, 

είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τή συχνότητα τών αποστολών της 

σέ σχέση μέ τα άλλα βιβλία, οπού έχουμε πολλές παραγγελίες άλλα για 

μικρό αριθμό εντύπων. Ή κατ' εξοχήν χρήση του βιβλίου αυτού σαν 

αλφαβητάρι της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, εξηγεί τους εντυ

πωσιακούς αριθμούς τών αποστολών του. "Ετσι λοιπόν, στο σύνολο 

τών βιβλίων του πίνακα I V το υψηλότερο ποσοστό έχουν οί Παιδα

γωγίες μέ το 45,82% καί δεύτερο έρχεται το Ό κ τ ω ή χ ι μέ 21,43%' 

ακολουθούν, το Ταλτήρι μέ 14,93%, τα Μηναία μέ 3,39%, ενώ άπο τα 

τα υπόλοιπα μόνο το Ωρολόγιο, ή Σύνοψη, ό 'Απόστολος και οί Λει

τουργίες ξεπερνούν τή μονάδα' δλα τα άλλα βρίσκονται σέ επίπεδα 

χαμηλότερα άπο το 1%. Ή αναλογία ανάμεσα στα δυο βιβλία μέ τή 

μεγαλύτερη ζήτηση, δηλαδή τήν Παιδαγοογία καί το Ό κ τ ω ή χ ι (το 

50. "Ο.π., σ. 595. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV 

Διάθεση των βιβλίου κατά έτη 

* Η 

Τ Ι Τ Λ Ο Ι 

'Αμαρτωλών Σωτηρία 

'Ανθολόγιο 

'Απόστολος 

Γραμματική Κ. Αασκάρεως 

Διδασκαλία Χρύσανθου 

Διδαχές Μηνιάτη 

Έκλόγιο 

Έξωπάσχιο 

Ευαγγέλιο 

Ευχολόγιο 

Ευχολόγιο μισό 

τ Η 

<Μ m Ι«* 
Τ Η 

4 

Θησαυρός Δαμάσκηνου 

Ίεροδιακονικο 

Καλοκαιρινή 

Κυριακοδρόμιο 

Λειτουργίες 

Μαργαρίτες Χρυσοστόμου 

Μηναία 

Νέος Θησαυρός 

Νέος Κλίμακας 

Νέος Παράδεισος 

Ξενοφών, Ιργα 

Όκτώηχος 

Παιδαγωγία 

Παράδεισος 

Παρακλητική 

Πεντηκοστάριο 
Πλάτων, έργα 

Κατηχητικό Θ. Στουδίτη 

Σύνοψη 'Ιερή 

Συνταγμάτιο 

Τερζιμάν 

Τετραβάγγελο 

Τριώδιο 

Τυπικό 

Χρονογράφος 

Ψαλτήρι 

Ωρολόγιο 

Σ ύ ν ο λ ο 

40 

1-2 

— 

56 

3 

ΤΗ ΤΗ 

«•< ΤΗ 

2 

6 

16 8 

5 

3 

12 

3 

3 

3 

6 

3 

3 

ο 

Τ Η 

1 

4 

^ ~ 
'24 

3 

3 

32 50 

200 

:Ì 

1 

3 

-

2 

5 

6 

56 

2 
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2 

26 

3 

32275 
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200 
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202 

00 
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Γ» 
Τ Η 
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<Μ Ι (M ίΝ 
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10 
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10 

10 
ι 

50 

2 

6 

2 

2 

50 

5 
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— 

10 

8 

14 

4 

10 

8 

20 

10 

6 

30 

6 

37 

10 
4 

10 

289 

953 

1 

6 

Ι 5 

6 

14 

— 
1 

10 

6 

10 

300 

1 

1 

6 

1.832 

1 

1 

2 

1 

1 

— 

12 

1 

1 

1 

Τ Η 

1 

1 

1 

— 

12 

Γ» 
Τ Η 

co 
Τ Η 

1 

1 

1 

2 

12 

1 

100 

1 1 

1 

1 1 

19118 

1 

17 

1 

2 

2 

Ι ß 
ο 

Ι W 

12 

21 

39 

10 

1 

10 

11 

3 

26 

14 

10 

11 

20 

13 

10 

30 

8 

100 

13 

4 

13 

1 

633 

1.353 

9 

14 

10 

1 

1 

32 

1 

1 

2 

21 

11 

10 

441 

33 

8 2.953 

/ο 

0,41 

0,71 

1,32 

0,34 

0,03 

0,34 

0,37 

0,10 

0,88 

0,47 

0,34 

0,37 

0,68 

0,44 

0,34 

1,01 

0,27 

3,39 

0,44 

0,13 

0,44 

0,03* 

21,43 

45,82 

0,30 

0,47 

0,34 

0,03 

0,03 

1,08 

0,03 

0,03 

0,07 

0,71 

0,37 

0,34 

14,93 

1,12 

100,00 
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αλφαβητάρι, της δεύτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας), είναι της τάξης 

του δυο προς ένα. 

Στον πίνακα V, ο'ι δοσμένοι άπο τον πίνακα IV τίτλοι βιβλίων 

εντάσσονται σε ομοειδείς κατηγορίες51: λειτουργικά, βιβλία πού εξυ

πηρετούν τις ανάγκες τών εκκλησιαστικών ακολουθιών βιβλία ψυχω

φελή, στα όποια περιλαμβάνονται τα θρησκευτικά έντυπα πού άπευ-

νονται στα λαϊκά στρώματα και τους ιερωμένους· σχολικά εγχειρίδια* 

διάφορα, δπου εντάσσω το σύνολο τών βιβλίων πού ανήκουν σε άλλες 

ομάδες εντύπων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ V 

Διάθεση βιβλίων κατά κατηγορίες 

"Ετος 

1711 
1712 
1713 
1714 
1716 
1718 
1719 
1721 
1722 
1723 
1725 
1727 
1728 
1731 

Σύνολο 

Αειτουργικά 

12 
19 
24 
25 

1 
5 

16 
1 

160 
2 

17 
17 
15 

6 

320 

Ψυχωφελή 

4 
32 
— 
1 
2 
2 

— 
99 
— 

1 
1 
2 

— 

144 

Σχολικά 

44 
33 

266 
50 

200 
120 
100 
— 

1.552 

1 
100 

— 

2.466 

Διάφορα 

— 

— 

—, 

21 

2 

23 

Οί κατηγορίες αυτές ποσοστιαία εκφρασμένες μας δίνουν ενα 

10,84% για τα Λειτουργικά, 4,87% για τα Ψυχωφελή, 83,5% για 

τα Σχολικά και 0,77% για τα χαρακτηριζόμενα σαν Διάφορα. Στο 

υψηλό ποσοστό τών σχολικών βιβλίων συμπεριλαμβάνονται, όπως διευ-

51. Το Όκτωήχι, το Ψαλτήρι, δ 
'Απόστολος καί ή Παιδαγωγία συν

θέτουν την κατηγορία τών Σχολικών. 

Ά π ο την κατηγορία τών Λειτουρ

γικών λείπουν τα τρία προαναφερ

θέντα αλφαβητάρια, επειδή εντάχθη

καν στα Σχολικά* στα Διάφορα τέ

λος περιλαμβάνονται ό Πλάτωνας, ό 

Ξενοφώντας, ή Γραμματική του Λά

σκαρη, ό Χρονογράφος και ό Τερζιμάν. 
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κρινίστηκε, έκτος άπο τις Παιδαγωγίες και τα τρία λετουργικά βι

βλία, Όκτωήχι , Ψαλτήρι και 'Απόστολος, επειδή περισσότερο ϊσως 

καί άπο τις λειτουργικές ανάγκες χρησιμεύουν σέ μεγάλη έκταση για 

να ικανοποιηθούν ανάγκες της πρώτης εκπαίδευσης σέ δλη τή διάρκεια 

της Τουρκοκρατίας. "Αν τώρα στα αυστηρά λειτουργικά βιβλία προσ

θέσουμε καί τα τρία λειτουργικά-άλφαβητάρια, το ποσοστό της κατη

γορίας αυτής ανεβαίνει στο 48,56%, ενώ τα καθαρά σχολικά, δηλαδή 

μόνο οι Παιδαγωγίες, πέφτουν στο 34,95%. Τή μεγαλύτερη κυκλο

φορία έχει ή Παιδαγωγία, το διδακτικό εγχειρίδιο της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης- μέσα στο σώμα-σύνολο τών τεσσάρων μόνο σχολικών 

βιβλίων αυτή κατέχει το υψηλό ποσοστό του 54,86%, ενώ το Ό κ τ ω ή χ ι 

φτάνει το 25,60%, το Ψαλτήρι το 17,88% καί ό 'Απόστολος, μόλις 

το 1,58%. Το χαμηλό ποσοστό του τελευταίου αύτοΰ μπορεί να εξηγη

θεί άπο το γεγονός δτι ό 'Απόστολος ήταν το βασικό εγχειρίδιο προχω

ρημένων πια μαθητών, πού ό αριθμός τους είχε υποστεί σημαντική 

μείωση σέ σύγκριση με τους μαθητές της πρώτης τάξης 0 2 . 

"Οπως αναφέρθηκε καί στην αρχή αυτής της εργασίας5 3, ανάμεσα 

στα διάφορα βιβλιολογικά στοιχεία, πού αποκομίζουμε άπο το άρχεϊο 

του Μέλου, υπάρχει κι ένας τιμοκατάλογος βιβλίων, τα όποια πουλούσε 

ό Γλυκής. Ό κατάλογος αυτός5 4, έκτος του δτι είναι άχρονολόγητος, 

παρουσιάζει κι έ'να επιπλέον πρόβλημα ως προς το χαρακτηρισμό του. 

Σέ γράμμα, πού τέλη του Γενάρη του 1713 στέλνει ό Γ. Μέλος στον 

αδελφό του Μιχάλη, υπάρχει καί ή έξης φράση: «...Λάβε τα παζάρια 

τών βιβλίων του Γλυκή καί αν σού αρέσουν, γράψε μου να σου τα πάρω...» 

Στή συνέχεια του γράμματος δμως δέν δίνονται τα «παζάρια» κανενός 

βιβλίου* πολύ φυσικό θα ήταν να επισυνάψει ό επιστολογράφος σέ ξε

χωριστό φύλλο χαρτιού τις τιμές τών βιβλίων καί να μή διακόψει τή 

συνέχεια της επιστολής του παρεμβάλλοντας ένα μακρύ κατάλογο. Στέλ

νοντας δέ το γράμμα μέ τον εμπεριεχόμενο κατάλογο κράτησε αντίγραφα 

καί για τα δυό. Ή φράση λοιπόν αυτή «Λάβε τα παζάρια τών βιβλίων...» 

σέ συνδυασμό μέ μιαν απάντηση του Νικολού55, πού φτάνει στή Βε-

52. Φ. II. Ήλιου, Σημειώσεις για 
τα «τραβήγματα» τών ελληνικών βι
βλίων τον 16ο αιώνα, «Ελληνικά» 28 
(1975) 114-115. 

53. Βλ. σ. 6, σημ. 15. 
54. Ε.Ι.Β.— Παλ. 'Αρχ., Reg. 58d, 

φ. 59ν - 60«·-

55. Τα αδέλφια Νικολός καί Μι
χάλης συνεργάζονται στο εμπόριο — 
τον πρώτο καιρό τουλάχιστον — καί 
είναι σίγουρο πώς ό ένας ενημερώ
νεται για τήν αλληλογραφία τοϋ άλ
λου μέ το Γιωργάκη. Έτσι καί στην 
περίπτωση αυτή, δταν έφτασε ό 
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νετία 2 - 3 μήνες αργότερα, μέ έκανε να δ ε χ τ ώ βτι πρόκειται γ ι α τ ι μ ο 

κ α τ ά λ ο γ ο του Γλυκή και να τον χρονολογήσω στις 3 1 Γενάρη του 1 7 1 3 . 

"Αν όμως στο π ρ ό β λ η μ α τ η ς χρονολόγησης δόθηκε μια ικανοποιη

τ ι κ ή — π ι σ τ ε ύ ω — α π ά ν τ η σ η , παραμένουν οι επιφυλάξεις γ ι α τήν π λ η 

ρότητα του και γ ι α το αν τ α βιβλία, πού αναφέρει, είναι α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά 

και μόνο εκδόσεις Γ λ υ κ ή . Μια αντιπαραβολή μέ τον κ α τ ά λ ο γ ο τ ω ν εκ

δόσεων του Γλυκή ως τ α 1 7 1 3 , ό π ω ς τ ις παρουσιάζει συγκεντρωμένες ό 

Γ. Βελουδής 5 1 5, μας οδηγεί στο σ υ μ π έ ρ α σ μ α οτι ό κ α τ ά λ ο γ ο ς , πού δίνει 

ό Μέλος, δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο τ ω ν βιβλίων του εκδότη. ' Α π ό 

τ ις 100 εκδόσεις πού έκανε ό Γλυκής μέχρι το 1713 — π ά ν τ α σύμφωνα 

μέ τήν κ α τ α γ ρ α φ ή του Βελουδή — 22 τ ίτλοι έργων δεν περιλαμβάνον

ται στον κ α τ ά λ ο γ ο μας· πρόκειται κυρίως, άλλα οχι αποκλειστ ικά, 

γ ι α κ ο σ μ ι κ ά έργα, γ ι α βιβλία οχι μεγάλης κυκλοφορίας, π ρ ά γ μ α πού 

αδυνατίζει πολύ τήν υπόθεση, οτι ή απουσία τους άπο τον κ α τ ά λ ο γ ο 

μπορεί να οφείλεται στο οτι ήσαν έργα εξαντλημένα. Ε π ε ι δ ή στον κ α τ ά 

λογο του 1 7 1 3 εκείνο πού κυριαρχεί είναι το θρησκευτικό βιβλίο — μέ 

εξαίρεση ε λ ά χ ι σ τ α μόνο λαϊκά έργα — , φαίνεται πιθανότερο π ώ ς ό 

Μέλος έκανε μια επιλογή καί σημείωσε τ ις τ ιμές γ ι α εκείνα μόνο ά π ο 

τ α έργα πού, βάσει τ η ς δεδομένης ζήτησης ή κ α τ ά τήν κρίση του, π ί 

στευε π ώ ς θα ενδιέφεραν το κοινό στο όποιο απευθυνόταν ό αδελφός του 

γ ι α να εμπορευτε ί . Ώ ς προς το δεύτερο σκέλος τ ώ ν επιφυλάξεων, δεν 

υπάρχε ι κανένα στοιχε ίο πού να μας πείθει οτι όλες οί αναγραφόμενες 

εκδόσεις έχουν γίνει άπο το τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο τ ώ ν Γ λ υ κ ή δ ω ν . Σ ε 5 8 συνο

λικά τ ίτλους, πού αναγράφονται στον κ α τ ά λ ο γ ο αυτό, οί 4 3 αντιστοι

χούν σε βιβλιογραφημένες εκδόσεις Γλυκή* οί 15 υπόλοιπες ή είναι τ ί 

τλοι βιβλίων τ ώ ν οποίων δεν γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε έκδοση άπο του Γ λ υ κ ή 5 8 ή 

κατάλογος μέ τις τιμές τών βιβλίων, 

τα δυο αδέλφια, άφοϋ τον μελέτησαν, 

κατάληξαν πώς είναι πολύ ακριβά 

καί δέν πουλιούνται" ό Νικολός μέ 

γράμμα του τον 'Απρίλη του 1713 

ανάλαβε να ενημερώνει σχετικά τον 

αδελφό τους στη Βενετία. 

56. G. Veloudis, Das griechische...., 

δ.π., 93 - 96. 

57. Τις εκδόσεις τών έργων του 

Γλυκή πού δέν περιλαμβάνονται στον 

κατάλογο του Μέλου, μπορεί να τις 

βρει ό ενδιαφερόμενος στον κατά

λογο του Βελουδή μέ αύξοντα αριθ

μό : 2, 4, 6, 19, 23, 34, 36, 37, 

42, 52, 56, 58, 60, 61, 63, 64,69, 

71, 76, 83, 86, 88, 89, 90, 92, 96, 

97. 

58. Στον κατάλογο πού δημο

σιεύω πιο κάτω τα άβιβλιογράφητα 

ώς το 1713 Ιργα του Γλυκή — αν 

τελικά δεχθούμε πώς πρόκειται για 

δικές του μόνο εκδόσεις — £χουν αύ

ξοντα αριθμό : 1, 10, 13, 14, 16, 

17, 20, 28, 31, 37, 42, 56, 59, 

60, 65. 
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είναι, έργα άλλων έκδοτων (κυρίως του Σάρου), με τα όποια ό Γλυκής 

θα φρόντιζε να έχει εφοδιάσει, το βιβλιοπωλείο του για να ανταποκρί

νεται στις ζητήσεις τών πελατών του. Ή ύπαρξη ανάμεσα σε αυτά 

βιβλίων όπως το 'Ανθολόγιο, ή Σύνοψη, ή Παιδαγωγία κ.λ.π., ενι

σχύει την άποψη ότι δεν μπορεί ένας εκδότης σαν το Γλυκή να μην έχει 

κάνει ως το 1713 δικές του εκδόσεις για τόσο κοινά έργα, άλλα να χρη

σιμοποιεί ξένες. 'Επειδή εντούτοις οι συλλογισμοί αυτοί δέν αί'ρουν 

κάθε αμφιβολία για το αμφισβητούμενο θέμα, θα απέδιδα τελικά με 

επιφυλάξεις το σύνολο τών βιβλίων του καταλόγου σε εκδόσεις του 

Γλυκή. 'Οπωσδήποτε όμως ή άξια του παραμένει αμείωτη, επειδή, 

έστω και ελλιπής, είναι ό πιο πρώιμος γνωστός κατάλογος του Γλυκή 

και επιπλέον λειτουργεί σαν τιμοκατάλογος βιβλιοπωλείου για 60 πε

ρίπου έργα. 

Κατά την έκδοση του καταλόγου τηρήθηκε ή ορθογραφία του 

πρωτότυπου στους τίτλους τών βιβλίων και μόνο τα κεφαλαία άποκα-

σταστάθηκαν για διευκόλυνση του μελετητή προστέθηκαν στην αρχή 

οι αύξοντες αριθμοί, οί οποίοι στο πρωτότυπο δέν υπάρχουν. Στις υπο

σημειώσεις επιχειρώ να ταυτίσω τους τίτλους με εκδόσεις. 

Κατάλογος βιβλίων του 1713. 

1. Παλεες και Νέες ΑιάΟίκές59 

2. Θεοτοκάρια60 προς 

3. Σινταγμάτια61 

4. "Υμνοις Θικαρα62 προς 

5. Αιομολογιτάρια63 προς 

6. Οϊκι της Παναγίας6* προς 

59. Λανθάνει έκδοση της Π. Διαθή
κης* βλ. Φ. Ήλιου, Προσθήκες στην 
ελληνική βιβλιογραφία (1515-1799), 
Α' Άθ. 1973, σ. 151" στή συνέχεια 
οί παραπομπές στο έργο αυτό θα γί
νονται: Ήλιου, Προσθήκες. Γνωρίζου
με έκδοση της Κ. Διαθήκης τοΰ Γλυ
κή τοϋ 1681 (Ε. Legrand, Biblio
graphie Hellénique du XVIIIe s. B' 
άρ. 560" (στή συνέχεια οί παραπομπές 
στο έργο αυτό σημειοονονται: ΒΗ). 

60. Γνωστή μας είναι ή έκδοση 
τοΰ Γλυκή του 1681 (ΒΗ 17s. Β' 

L. 80 
L. 2 
L. 3 

- S. 10 

- S. 14 

- S. 14 

άρ. 176) και τοΰ Σάρου τοΰ 1688 
(στό ϊδιο, άρ. 620). 

61. "Εχει βιβλιογραφηθεΐ έκδοση 
τοΰ Γλυκή τοΰ 1691 (ΒΗ 17s. Γ 
άρ. 642). 

62. Γλυκής 1683 (ΒΗ 17s. Β' 
άρ. 581) και Σάρος 1691 (Ήλιου, 
Προσθήκες, σ. 119, άρ. 77). 

63. Γλυκής 1673 (ΒΗ 17s. Β' 
άρ. 515). 

64. Γλυκής 1673 (Ήλιου, Προσ
θήκες, σ. 320, άρ. 77) και Σάρος 
1695 (ΒΗ 17s. Γ' άρ. 665). 
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7. Ψαλτήρια διειγιτα65 προς 

8. Γραματικες Λάσκαρος66 προς 

9. Γραματικες Βισαριόνος67 προς 

10. Μπερτολδος68 προς 

11. Βίος Έσόπου69 προς 

12. Μιθος Έσόπον70 προς 

13. Βίος και κόπος 'Εσόπον n προς 

14. Σπανούς 7 2 προς 

15. Αιτουργιες7Ά προς 

16. Σίντίπας7* προς 

17. Γλιζονιος75 

18. Όκτοείχια και Ψαλιτιρια76 όρδινά 

19. 'Οκτοείχια και Ψαλιτίρια άλα λατινα 

20. 'Ανθολογία71 

21. Τριόδια78 προς 

22. Παρακλιτικες79 προς 

L. 

L. 

L. 

3 S. 10 

3 S. 10 

3 -

- S. 14 

- S. 14 

- S. 14 

- S. 28 

- S. 14 

- S. 10 

- S. 14 
L. 2 

L. 17 

L. 20 

L. 11 

S. 16 

S. 18 

65. Γλυκής 1692 (ΒΗ 17s. Γ' 

άρ. 647) και Σάρος 1698 (στο Ιδιο, 

άρ. 683). 

66. Γλυκής 1673 (Ήλιου, Προσ

θήκες, σ. 320, άρ. 75) και Βαλδι-

πέρας 1711 (ΒΗ 18s. Α' άρ. 72). 

67. Γλυκής 1686 (ΒΗ 17s. Β' 

άρ. 603) και Σάρος 1694 (Ήλιου, 

Προσθήκες, σ. 321, άρ. 108). 

68. Ιουλιανός 1683 [ΒΗ 17s. Β' 

άρ. 580). 

69. Ή έκδοση λανθάνει (Ήλιου, 

Προσθήκες, σ. 322, άρ. 131). 

70. Γλυκής 1699 [ΒΗ 17s. Γ 

άρ. 691). 

71. Βόρτολις 1709 (Ήλιου, Προσ

θήκες, σ. 322, άρ. 119α). 

72. Σάρος 1700 [ΒΗ 17s. Γ άρ. 

694). 

73. Γλυκής 1672 [ΒΗ 17s. Ε' 

άρ. 147) και Σάρος 1698 (στο ϊδιο, 

άρ. 256). 

74. Ή έκδοση λανθάνει- ή πρώτη 

βιβλιογραφημένη έκδοση του Συντί-

πα είναι τοΰ 1744 (Βόρτολις), για 

τήν οποία δμως ξέρουμε δτι είναι 

τουλάχιστον ή δεύτερη πού είχε γίνει 

ώς τότε (Ήλιου, Προσθήκες,^. 163-4, 

άρ. 113). Ή αναγραφή τοΰ Συντίπα 

στον κατάλογο Σάρου-Βόρτολι τοΰ 

1720 προϋποθέτει έκδοση πριν άπο 

το έτος αυτό (Ήλιου, Προσθήκες, σ. 

152). Τώρα, μέ τον κατάλογο τοΰ 

Γλυκή το χρονικό όριο μετατίθεται 

πριν άπο το 1713. 

75. Σάρος 1687 (Ήλιου, Προσ

θήκες, σ. 321, άρ. 96). 

76. Γλυκής 1712 (ΒΗ 18s. Λ' 

άρ. 80). 

77. Σάρος 1712 (Λαδάς - Χατζη-

δήμος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία. Συμ

βολή στο δέκατο όγδοο αιώνα, Ά θ . 

1964, άρ. 7* στή συνέχεια οί παρα

πομπές θα γίνονται : ΑΧΔ^]. 

78. Γλυκής 1712 (κατά προφορική 

ανακοίνωση τοΰ Φ. Ήλιου). 

79. Γλυκής 1694 (Ήλιου, Προσ

θήκες, σ. 321, άρ. 109). 
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23. Τιπικα80 προς 

24. Πέντηκοστάρια81 προς 

35. Έβανγγελια82 προς 

26. 'Απόστολους83 προς 

27. Ευχολόγια8* προς 

28. Μισοεύχολογα^ προς 

29. Ρολόγια σκέτα86 προς 

30. Ρολόγια χρισά προς 

31. Σίνοψες87 καρτον προς 

32. Σινοψες σκέταις προς 

33. Σινοψες χρισες προς 

34. Σίνοψες σαγρίν προς 

35. Διακονικά88 σκέτα προς 

36. Διακονικά χρισά προς 

37. Μισορόλογα89 σκέτα προς 

38. Μισορόλογα χρισά προς 

39. Ήρμολόγια90 προς 

40. Ψαλτιρόπουλα91 προς 

41. Ψαλτιρόπουλα χρισά προς 

42. Τέτραυγάνγγελα92 σκέτα προς 

43. Τετραυγανγγελα χρισά 

44. Γεοπονικα93 προς 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

14 

10 

20 
4 

7 

3 

4 

5 

2 

3 

6 

2 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

5 

6 

— 
— 

— 

S.10 

S.10 

S.10 

S.10 

S.10 

S.30 

— 

— 

S. 4 

— 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

S. 30 

80. Γλυκής 1691-2 (Ήλιου, Προσ

θήκες, σ. 120, άρ. 79). 

81. Γλυκής 1703 {AXAlt άρ. 

201). 

82. Γλυκής 1686 (ΒΗ 17s. Β' 

άρ. 601) και άγνωστου εκδότη 1704 

(κατά προφορική ανακοίνωση Φ. Ή 

λιου) . 

83. Γλυκής cir. 1690 (Ήλιου, 

Προσθήκες, σ. 321, άρ. 99) και Σά

ρος 1710 [ΛΧΑι, άρ. 1). 

84. Γλυκής 1700 (ΒΗ 17s. Ε' 

άρ. 260) και Σάρος 1705 (Ήλιου, 

Προσθήκες, σ. 322, άρ. 116). 

85. Σάρος 1693 (Ήλιου, Προσθή

κες, σ. 321, άρ. 105α). 

86. Γλυκής 1687 [ΒΗ 17s. Ε' 

άρ. 210) καΐ άχρονολόγητη Ικδοση 

του 'ίδιου στο 18ο αι. (Ήλιου, Προσ

θήκες, σ. 322, άρ. 112). 

87. Σάρος 1711 (ΛΧΔν άρ. 203). 

88. Γλυκής 1694 [ΒΗ 17s. Γ' 

άρ. 657) και Σάρος 1710 (Ήλιου, 

Προσθήκες, σ. 322, άρ. 121). 

89. 'Αγνώστου εκδότη 1704 (κατά 

προφορική ανακοίνωση Φ. Ήλιου). 

90. Γλυκής 1695 (Ήλιου, Προσθή

κες, σ. 320, άρ. 82). 

91. Γλυκής 1712 (Γ. Σ. Πλου-

μίδης, Τα παλαιά ελληνικά βιβλία τον 

'Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας. Με

τά προσθηκών εις τάς βιβλιογραφίας 

Ε. Legrand και Γκίνη-Μέξα, «Θη

σαυρίσματα» 6(1969) 141). 

92. Σάρος1710(5//.Ζ&5.Α'άρ.66). 

93. Γλυκής 1674 [ΒΗ 17s. Β' 
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45. Σιναξαριστης9^ προς 

46. Νέους Κλίμακας90 προς 

47. Χρονογράφος'Αραβικός96 προς 

48. Χρονογράφος91 

49. Θισανρος Ααμσκηνος98 προς 

50. Νέος Θισανρος" προς 

51. Νέος Παράδισος100 προς 

52. Παράδισος101 

63. Καλοκαιρινή10' 

54. Μαργαριτην Χρισοστομου10* 

55. 'Εκλογών1™ 

56. Κιριακοδρόμιόν10^ 

57. Μινέα106 εις βιβλία 12 

58. Μινέα εις βιβλία 6 

59. Παιδαγογιαις101 προς 

άρ. 522) και άγνωστου εκδότη 1696 

(Ήλιου, Προσθήκες, σ. 322, άρ. 

113). 

94. Γλυκής 1685 (ΒΗ 17s. Β' 

άρ. 592) και Σάρος 1691 {ΒΗ 17s. 

Γ άρ. 644). 

95. Γλυκής 1693 (ΒΠ 17s. Γ 

άρ. 654). 

96. Γλυκής 1677 {ΒΗ 17s. Β' 

άρ. 339). 

97. Γλυκής 1684 (Λαδας-Χατζηδή-

μος, Προσθήκες, διορθώσεις και συμ

πληρώσεις στην 'Ελληνική Βιβλιογρα

φία τοϋ Ε. Legrand για τους αιώ

νες XV, XVI και XVII Ά θ . 1976, 

άρ. 316' στη συνέχεια ο'ι παραπομπές 

στο έργο αυτό θα βραχυγραφοϋνται : 

ΛΧΔχ) και Σάρος 1691 (Ήλιου, Προσ

θήκες, σ. 321, άρ. 103). 

98. Γλυκής 1683 [ΒΗ 17s. Β' 

άρ. 583) και Σάρος 1705 (κατά 

προφορική ανακοίνωση Φ. Ήλιου). 

99. Γλυκής 1676 (Ήλιου, Προσ

θήκες, σ. 109, άρ. 65) και Σάρος 

1688 {ΒΗ 17s. Ε' άρ. 214). 

100. Γλυκής 1680 (ΛΧΔΑ, άρ. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
Ι,. 
L. 

7 
7 
7 
5 S. 
5 S. 
5 S. 
5 S. 
5 S. 
4 S. 
4 S. 
5 
4 S. 

133 
124 

— 

— 

— 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
— 

10 
— 
— 

- S. 3 

256) και άγνωστου εκδότη 1690 

(Ήλιου, Προσθήκες, σ. 321, άρ. 101). 

101. Γλυκής 1683 {AXAit άρ. 

272). 

102. Γλυκής 1694 {ΒΗ 17s. Γ 

άρ. 659). 

103. Γλυκής 1683 {ΒΗ 17s. Β' 

άρ. 576). 

104. Γλυκής 1679 {ΒΗ, 17s. Β' 

542) καΐ Βαρβόνιος 1685 (κατά προ

φορική ανακοίνωση Φ. Ήλιου). 

105. Σάρος 1688 {ΛΧΔ^ άρ. 302). 

106. Στο χρονικό διάστημα 1672-

1689 ό Γλυκής τυπώνει τμηματικά 

ολόκληρη τή σειρά τών Μηναίων 

(Ήλιου, Προσθήκες, σ. 1 0 8 - 9 , άρ. 

64, σ. 113 - 4, άρ. 68, σ. 320, άρ. 80 

και σ. 321, άρ. 98" ΒΗ. 17s. Β' άρ. 

525, 540, 584 και Ε' άρ. 150, 167, 

168, 184, 204· AXAit άρ. 283). 

Πλήρη σειρά Μηναίων τυπώνει και 

ό Σάρος μέσα στο 1689 {ΒΗ 17s. 

Ε' άρ. 220-230). 

107. Ή έκδοση λανθάνει (Ήλιου, 

Προσθήκες, α. 151, σημ. 78). 
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60. Σιλιτονργικα108 προς S. 4 

61. Στιχολογιαις109 προς S. 4 

62. 'Αλεξάνδρους110 προς S. 14 

63. Μιχαήλ Βοειβοδα111 προς S. 14 

64. Προσκινιτάριον112 προς S. 30 

65. ΕΙστορία Κρίτης113 προς S. 12 

66. Έρόφιλι11* προς S. 20 

67. Θεορια Χριστιανικής1*5 προς S.20 

68. Πιμίν λογικον προβάτον116 προς S. 20 

"Υστερα άπο την ανάλυση όλων αυτών τών αρχειακών ειδήσεων, 

σαν κατακλείδα στο θέμα, σκόπιμο θα ήταν να διατυπωθούν μερικές 

γενικές παρατηρήσεις με βάση το υλικό πού παρουσιάστηκε στην 

εργασία αυτή. 

Οί αποστολές βιβλίων άπο τή Βενετία διαμορφώνονται ανάλογα 

με τή ζήτηση πού υπάρχει στην περιφέρεια και δέν είναι το κέντρο 

παραγωγής πού ρυθμίζει τή διακίνηση. Οί έμποροι ή οί εμπορευόμενοι 

τών περιφερειακών περιοχών ζητούν άπο τους παραγγελιαδόχους τους 

στή Βενετία να τους προμηθεύσουν ανάμεσα σε ποικιλία εμπορευμάτων 

και μερικά βιβλία, για τα όποια συχνά έχουν ήδη έ'τοιμο τον αγοραστή. 

"Αν δέν έ'χει προηγηθεί παραγγελία για συγκεκριμένους τίτλους και 

αριθμό αντιτύπων, ό έμπορος της Βενετίας δέν παίρνει τήν πρωτοβου

λία να κάνει δοκιμαστικές αποστολές βιβλίων στους συνεργάτες του, 

όπως κάποτε συμβαίνει για άλλα ε'ίδη προϊόντων. Πολύ περισσότερο 

βέβαια δέ νοείται νά «πλασάρει» τα έ'ργα του ό 'ίδιος ό εκδότης - βι

βλιοπώλης· φυσικά το επάγγελμα του βιβλιοπώλη, του άνθρωπου δη

λαδή πού εμπορεύεται αποκλειστικά βιβλία, είναι ανυπόστατο καί σ' 

αυτήν ακόμα τή Βενετία. Κάποιες φορές εμφανίζεται καί το σπάνιο 

φαινόμενο νά τολμάει έμπορος άπο τήν περιφέρεια νά ρίχνει στο μαγα-

108. 'Ιουλιανός 1644 (Ήλιου, Προσθήκες, σ. 321, άρ. 102). 
Προσθήκες, σ. 75, άρ. 29). 113. 'Ιουλιανός 1681 [ΒΗ 17s. 

109. Ή έκδοση λανθάνει (Ήλιου, Β' άρ. 565) καί Σάρος 1710 (κατά 
Προσθήκες, σ. 322, άρ. 138). προφορική ανακοίνωση Φ. Ήλιου). 

110. Γλυκής 1699 {ΒΗ 17s. Γ 114. Γ>υκής 1676 {ΒΗ 17s. Ε' 
άρ. 690). άρ. 161). 

111. Γλυκής 1683 {ΒΗ 17s. Β' 115. Γλυκής 1699 (Ήλιου, Προσ-
άρ. 574) καί Σάρος 1710 (Ήλιου, θήκες, σ. 127-9, άρ. 84). 
Προσθήκες, σ. 322, άρ. 120). 116. Γλυκής 1708 {ΒΗ 17s. Α' 

112. Γλυκής 1679 (ΒΗ 17s. Β' άρ. 46). 
άρ. 548) καί Σάρος 1690 (Ήλιου, 
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ζί του δοκιμαστικά ενα μικρό «στοκ» βιβλίων «.... Γράφω μερικά 

λίμπρα δια μία πρόβα να μου ψωνίσεις, ως ορίζεις πώς άπο άλλη στάμ

πα δεν ημπορείς να πάρεις, επειδή τις με το νά βρίσκεσαι εις το αρ

χοντικό του σιορ Γλυκη....»1 1 7, γράφει ό Νικολός Μέλος στον αδελ

φό του, αν και για τη συγκεκριμένη περίπτωση έχω μερικές επιφυλά

ξεις καί πιστεύω πώς ή δοκιμή (πρόβα) αναφέρεται οχι στο είδος του 

εμπορεύματος (βιβλία) άλλα μάλλον στον εκδοτικό οίκο (Γλυκής). 

Οί εκδόσεις του Σάρου είναι εκείνες πού έχουν τή μεγαλύτερη ζή

τηση, επειδή είναι σημαντικά φθηνότερες άπο του Γλυκη, έστω καί αν 

οί δεύτερες θεωρούνται άπο τους λόγιους της εποχής πιο επιμελημένες1 1 8, 

πράγμα πού δικαιολογεί άλλωστε τήν υψηλότερη τιμή τους. 

Με εξαίρεση ϊσως τις Παιδαγωγίες, τα μεγέθη των άποστολών-

παραγγελιών για τα άλλα βιβλία είναι αρκετά μικρά καί δεν μας επι

τρέπουν νά προβούμε σε συμπεράσματα ή υποθέσεις για το μέγεθος πα

ραγωγής του κάθε έργου. 

Ό τιμοκατάλογος τοΰ 1713, πού με αρκετές, καθώς τονίστηκε, 

επιφυλάξεις έγινε δεκτό πώς αναφέρεται σε βιβλία τοΰ Γλυκη, φέρνει 

σέ φως μερικές λανθάνουσες εκδόσεις ενισχύοντας έτσι παλαιότερες 

γνώμες μελετητών για τα τόσα βιβλιογραφικά προβλήματα τοΰ ελλη

νικού βιβλίου στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. 

Τέλος ό αριθμός τών αντιτύπων — μόνο άπο τα δεδομένα αύτοΰ 

έδώ τοΰ αρχειακού ύλικοΰ — τά όποια μέσα στην εικοσαετία 1711 -1731 

εξάγονται άπο τή Τ3ενετία καί διατίθενται σέ ελληνικές περιοχές, ανέρ

χεται σέ 2.900 τόμους περίπου. 

Συντριπτική είναι ή υπεροχή τοΰ θρησκευτικού βιβλίου, ενώ σχε

δόν απόλυτη είναι ή απουσία τών λόγιων έ'ργων. 'Ανάμεσα στα θρη

σκευτικά το προβάδισμα σέ ποικιλία τίτλων καί αριθμό αντιτύπων 

έχουν τα λειτουργικά βιβλία* κι άπο αυτά πάλι ξεχωρίζουν για τή με

γάλη τους κυκλοφορία, οσα έκτος άπο τις εκκλησιαστικές ανάγκες χρη

σιμοποιούνται καί σαν σχολικά εγχειρίδια στή στοιχειώδη εκπαίδευση 

της εποχής· είναι το Ό κ τ ω ή χ ι καί το Ψαλτήρι, τά κατ' εξοχήν αλφα

βητάρια σέ ολη τή διάρκεια της Τουρκοκρατίας. 

Ευτυχία Δ. Λιάτα. 

117. Βλ. πιο πάνω σ. 7, άρ. 8. είδη σφάλματα καί τις ελλείψεις τών 
118. Τις φροντισμένες εκδόσεις άλλων τυπογράφων (Κ.Δ. ΛΙέρτζιος, 

τοϋ Γλυκη εξαίρει ό Μητροπολίτης Ή οικογένεια τών Γλυκέων ή Γλυ-
Φιλαδελφείας Γεράσιμος Βλάχος, ενώ κίβων, «'Ηπειρωτικά Χρονικά) 10 
ταυτόχρονα καταγγέλλει τά χονδρό- (1935) 39). 
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