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Τ
ό τέλος τοϋ 'Αγώνα καί δ ερχομός του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια δημιούργη

σαν μεγαλύτερες ανάγκες έντυπου ύλικοΰ καί καινούργιες συνθήκες παιδείας, πού Οά 

διευκολύνουν την ανάπτυξη της τυπογραφίας. "Ο,τι σώθηκε από τά τυπογραφικά μέσα 

της επαναστατικής περιόδου, αλλά κυρίως ή τεχνογνωσία καί ή επαγγελματική επάρκεια 

των τυπογράφων πού επέζησαν, αποτέλεσαν τους πυρήνες γιά τή δημιουργία τυπογραφικών 

επιχειρήσεων, πού θά καλύψουν τίς ανάγκες τής ελληνικής κοινωνίας μέ τά νέα τυπογρα

φεία, πού ιδρύονται στό Ναύπλιο, στην Αίγινα, τήν ΈριχοΊιπολ^ καί κυρίως τήν 'Αθήνα. 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ (1828-1862) 

Η Τυπογραφία τής Διοικήσεως (1825-1827), Εθνική Τυπογραφία στην Αίγινα καί στό 

Ναύπλιο (1828-1833), Βασιλικό Τυπογραφείο στην Αίγινα, στό Ναύπλιο καί στην Αθήνα 

(1833-1862), μέ παράλληλη χρήση τοϋ ονόματος Δημόσιο Τυπογραφείο, από τό 1844, ιδίως 

γιά τά έντυπα τής Βουλής, καί Εθνικό Τυπογραφείο από τό 1862, είναι οι rS/λοί τίτλοι καί 

οι έδρες τοϋ κρατικού τυπογραφείου, τό οποίο, τουλάχιστον στίς δύο πρώτες δεκαετίες τοϋ 

ελληνικού χράτο^ς όχι μόνον υπηρέτησε τίς ανάγκες τής διοίκησης καί τά αιτήματα 

ιδιωτών γιά τήν εκτύπωση βιβλίων τους, αλλά καί κυβερνητικά προγράμματα έκδοσης σχο

λικών βιβλίων, γιά μικρά διαστήματα μάλιστα μέ τάσεις μονοπωλιακές, πού προξένησαν 

παρενέργειες καί αντιδράσεις. Προς άλλες κατευθύνσεις καί διαχρονικά, ή παρουσία ακμαίου 

κρατικού τυπογραφείου, πέρα από τίς υπηρεσίες πού προσέφερε μέ τήν έκδοση τής επίσημης 

εφημερίδας τής Κυβερνήσεως, ημιεπίσημων εφημερίδων καί διοικητικών εντύπων, ανα

δείχθηκε καί χεντρο μαθητείας, παράδειγμα εκσυγχρονιστικών κινήσεων καί εισαγωγής 

νέας τεχνολογίας καί τεχνογνωσίας στον χώρο τής τυπογραφίας καί τών γραφικών τεχνών 

γενικότερα. 

Απο τόν 'Ιανουάριο τοϋ 1828 ή Εθνική Τυπογραφία εγκαταστάθηκε στην Αίγινα καί ό 

Κυβερνήτης κάλεσε από τό Παρίσι τόν Γεώργιο 'Αποστολίδη Κοσμητή γιά νά αναλάβει τή 

.ν διεύθυνση της. Ή κακή εξέλιξη τών σχέσεων τοϋ Άποστο-

λιοη με τον Ιί,φορο της τυπογραφίας Α. Λΐουστοςυοη ζημίω

σε τήν Τυπογραφία. Υποδιευθυντής ανέλαβε ό Παύλος Πατρίκιος. Ή μεταφορά τής έδρας 
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Ή Τυπογραφία 

ατό Νέο 'Ελληνικό 

Κράτος 

τής Κυβερνήσεως στό Ναύπλιο, τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1830, συμπαρέσυρε καί τη Γενική 

Εφημερίδα, αλλά όχι καί ολόκληρο τό τυπογραφείο, τοΰ οποίου μέρος θά παραμείνει στην 

Αίγινα ώς τό 1832 μέ διευθυντή τόν 'Αποστολίδη. Τό 1832 θά υπάρξει εναλλαγή διευθυντών 

στό Ναύπλιο καί στην Αίγινα. « Ή εν Αίγίνη Εθνική Τυπογραφία διευθυνομένη υπό Γ. 

Άποστο}18ου Κοσμητοϋ» τύπωσε τή Γενική Εφημερίδα (1828-1830), τήν Αίγιναία, έφη-

μερίς φιλολογική, επιστημονική καί τεχνολογική εκδιδομένη άπαξ του μηνός υπό Γ. Κο

σμητοϋ Αποστολίδου (1831), μέ κύριους αρθρογράφους τόν Ανδρέα Μουστοξύδη καί τόν 

Ιωάννη Κοκκώνη, καί 40 περίπου βιβλία (1828-1833) ποικίλης ύλης (από αυτά δύο βιβλία 

τοΰ 1830 φέρουν τήν ένδειξη «Τυπογραφία τοΰ 'Ορφανοτροφείου»): δύο βιβλία μέ τά Πρα

κτικά των Εθνοσυνελεύσεων, πέντε μέ νομικά κείμενα καί δικαστικούς κώδικες, δέκα γιά 

σχολική χρήση, -κατά τό εκδοτικό πρόγραμμα της Επιτροπής Προπαιδείας (Ά. Μουστο

ξύδης καί Ί . Κοκκώνης)-, γιά τήν αλληλοδιδακτική διδασκαλία κυρίως καί εκδόσεις αρ

χαίων κειμένων μέ τήν επιμέλεια τοΰ Γ. Γεννάδιου καί τέσσερα βιβλία γιά τήν αλληλοδιδα

κτική \tÀdoèo καί τήν οργάνωση της στρατιωτικής σχολής. Οι μεταφράσεις τοΰ Βόλνεϋ, 

Φυσικός Νόμος ή φυσικαί άρχαί της Ηθικής, τοΰ J. Β. Say, Πολιτικής Οικονομίας Κα-

τήχησις καί τό μικρό βιβλίο τοΰ Γ. 'Αθανασίου, Περί ωφελείας καί εκτάσεως των πολιτικών 

επιστημών, δείχνουν τίς θεωρητικότερες αναζητήσεις καί καταθέσεις διανοουμένων στην 

εκκίνηση γιά τή σύνταξη της ελληνικής πολιτείας. Ή Βιογραφία τών Ηρώων Μάρκου 

Μπότσαρη καί Καραϊσκάκη από τόν Γεώργιο Γαζή καί οι Λόγοι τοΰ Σπ. Τρικούπη, πού 

εκφωνήθηκαν κατά τήν Ελληνική Επανάσταση, εντάσσονται στην προσπάθεια δικαίωσης 

τοΰ 'Αγώνα καί δημιουργίας τοΰ ελληνικού πανθέου. 

Ναύπλιο 

Τό τμήμα αυτό τής Εθνικής Τυπογραφίας τύπωσε τή Γενική Εφημερίδα (1830-1832), 

τήν Εθνική Εφημερίδα (1832-1833), τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως (1833-1834) καί 

τό περιοδικό 'Αθηνά ήτοι 'Ανάλεκτα Γεωγραφικά, Οικονο

μικά καί περί 'Εφευρέσεων του Γεωργίου Χρυσίδη, μέ συντά

κτη τόν Γεώργιο Αίνιάν, καί μόνο 15 περίπου βιβλία, δσα επέτρεπε «ή εις τά τής Κυβερ

νήσεως ακατάπαυστος ένασχόλησις». 'Από αυτά ξεχωρίζουν οι πέντε εκδόσεις ποιημάτων 

τοΰ 'Αλέξανδρου καί τοΰ Παναγιώτη Σούτσου καί τό ποίημα Δήμος καί Ελένη 'Αλέξανδρου 

Ρίζου Ραγκαβή. Τόν 'Απρίλιο τοΰ 1832 οι τυπογράφοι τής Εθνικής Τυπογραφίας καταγ

γέλλουν γραπτώς τήν υπεξαίρεση στοιχείων καί τυπογραφικού χαρτιού, ή οποία έγινε άπο 

τόν υποδιευθυντή τής Τυπογραφίας 'Ανδρέα Κορομηλά μέ τήν ανοχή τοΰ διευθυντή Π. Πα

τρικίου. Τά υλικά μεταφέρθηκαν στην Αίγινα, οπού καί κατασχέθηκαν κατά ένα μέρος τους. 

Ή Εθνική Τυπογραφία φαίνεται νά συγκεντρώνεται τό 1833 στό Ναύπλιο καί τό 1834 να 

μεταφέρεται στην 'Αθήνα, οπού θά εγκατασταθεί σέ νεόδμητο κτήριο. Σύμφωνα μέ τό διά

ταγμα τής 17ης Μαΐου 1835 ή Βασιλική Τυπογραφία καί Λιθογραφία έχει "Εφορο τόν Ά. Μ. 

Άνσέλμο, διευθυντή τόν Γ. 'Αποστολίδη-Κοσμητή καί ταμία-έπιθεωρητή υλικού τον 
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· • • . . . 

• 

* . 

69. Leo von Klcnze (ΐΗ,Ίβ), «Ναύπλιο: ή πλατεία του Άγιου Γεωργίου». 

Σχέδιο με μολύβι. Στό βενετικό κτήριο δεξιά στεγάστηκε rj Έθνιχ-ή Τυπογραφία. 

ν.-.. :::-••· •',''> 

• 

70. Τό κτήριο της Βασιλικής Τυπογραφίας επί της οίου Σταδίου, 

μεταξύ των οδών Αρσάκη και Σανταρόζα. (Λιθογραφία, «Έφετηρίς», 1ΚΙ~). 

201 



Ή Τυπογραφία 

στό Νέο 'Ελληνικό 

Κράτος 

Άθψα 

Π. Πατρίκιο. Διευθυντής της λιθογραφίας ήταν ό Γερμανός Φόρστερ ως τό 1843, οπότε τόν 

διαδέχτηκε ό Ν. Στερογιάννης. Πρέπει νά σημειωθεί δτι τό 1843 ιδρύεται στό Βασιλικό Τυ

πογραφείο τμήμα στοιχειοποιίας, πού φαίνεται νά ανατέθηκε 

στον Κωνσταντίνο Δημίδη, πού είχε σπουδάσει μαζί με τόν 

Κ. Τόμπρα στό Παρίσι τό 1818, είχε δημιουργήσει πρόχειρο τυπογραφείο στά Ψαρά τό 1824 

καί συνεργάστηκε στην ίδρυση τυπογραφείων στό Ναύπλιο (1828-1833) καί στην 

Ερμούπολη (1834-1836). Ή Διατίμησις του Βασιλικού Τυπογραφείου, Λιθογραφείου καί 

Χυτηρίου, πού κυκλοφόρησε σέ μονόφυλλο τό 1846, αποτυπώνει τήν πρόοδο τής κρατικής 

τυπογραφίας καί σ' αυτόν τόν τομέα, στον οποίο είχαν προηγηθεί τά ιδιωτικά τυπογραφεία 

(Κ. Γκαρμπολάς, Χυτήριον, 1841). 

Τό Τυπογραφείο από τό 1835 ώς τό 1863 θά τυπώνει δεκαπέντε περίπου τίτλους κάθε 

χρόνο, κυρίως κρατικά καί διοικητικά έντυπα, τά Πρακτικά των Εθνοσυνελεύσεων, τά 

Πρακτικά τής Βουλής καί τής Γερουσίας, κωδικοποιήσεις τής νομοθεσίας αλλά καί σχολι

κά εγχειρίδια καί λογοτεχνικά έ'ργα. Κατά τήν περίοδο 1837-1838 τό Βασιλικό Τυπογραφείο 

τύπωσε είκοσι περίπου σχολικά βιβλία γιά λογαριασμό τοΰ Βασιλικού Βιβλιοπωλείου (πού 

μπορεί νά θεωρηθεί μιά πρώτη καί πρόσκαιρη μορφή τοΰ Όργανισμού Εκδόσεως Διδακτι

κών Βιβλίων, 1937-) καί όταν τό Βιβλιοπωλείο καταργήθηκε, τό 1838, συνέχισε νά τυπώ

νει βιβλία, πού εγκρίνονταν ώς απαραίτητα γιά τή σχολική διδασκαλία. 

Τά αδιάθετα αντίτυπα των κρατικών βιβλίων, αλλά καί εκείνα πού άφηναν οι ιδιώτες ώς 

αντιπαροχή γιά τίς τυπογραφικές εργασίες, δημιούργησαν έ'να μεγάλο απόθεμα βιβλίων στην 

αποθήκη τοΰ Τυπογραφείου: μιά καταγραφή τοΰ 1848 παρουσιάζει 63 τίτλους μέ 50.243 

τόμους. 'Από αυτή τήν αποθήκη, όπως καί από τήν αποθήκη τής Εθνικής Βιβλιοθήκης, ή 

πολιτεία προσπάθησε νά εμπλουτίσει τίς σχολικές βιβλιοθήκες. 

ΝΑΥΠΛΙΟ (1828-1879) 

Ü Κωνσταντίνος Τόμπρας άπό τίς Κυδωνιές θά είναι άλλη μιά φορά κεντρικό πρόσωπο 

στίς προσπάθειες γιά τήν ανάπτυξη τής τυπογραφίας, αυτή τή φορά τής ιδιωτικής, στό 

Τόμπρα? καί συντροφιές Ν α ύ π λ ΐ 0 · ΊΨ πρωτοβουλία γιά τήν ίδρυση της πρώτης ιδιω

τικής τυπογραφίας φαίνεται νά τήν έχει ό Κωνσταντίνος 

Δημίδης άπό τά Γρεβενά, μέ τήν αγγελία πού κυκλοφόρησε στίς 20 'Ιουνίου 1828. «Αι 

τέχναι καί έπιστήμαι καί όλαι αί εφευρέσεις των μεγάλων ανδρών, καί αυτοί οι μεγάλοι 

άνδρες εις άλλον καιρόν έστάθη αδύνατον νά προοδεύσουν καί ν' ακμάσουν, ειμή εν καιρώ 

ελευθερίας [...] αί πρόοδοι καί τά βήματα αυτών υπήρξαν ταχέα καί γιγαντιαία έκτοτε, εξ 

ότου έφευρέθη ό χάρτης καί ή τυπογραφία». Οι αναφορές στίς προεπαναστατικές σπουδές 

τους κοντά στον Διδότο στό Παρίσι καί οι τυπογραφικές επιδόσεις τους κατά τή διάρκεια 

τοΰ 'Αγώνα μνημονεύονται ώς εγγύηση γιά τήν επιτυχία τοΰ εγχειρήματος τους: «Ειδο-
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ποιούνται λοιπόν οι σπουδαίοι τοϋ 'Εθνους μας, όσοι έχουσι διά έκόοσιν ή ί'όιον πόνημα, ή 

μετάφρασιν, ή θέλουσι ν' άναδεχθώ σύνταξιν εφημερίδος, νά διευθύνωνται εις Ναύπλιον, όπου 

έσυστήθη ή τυπογραφία. Αν όέ τις πατριώτης φιλόκαλος Οέλη νά συστήση τυπογραφίαν ιδίαν. 

και εν ει νρείαν χαρακτήρων, ηαπορουαεν προθύαως νά του χύσωαεν óπóσoυc θέλει, έτι δε 

καί πιεστήριον κ.τ.λ.». Ό Δηυιίδης γνωρίζει TIC άτέ/.ειεί των στοινείων του καί την έλλειφτ 

ποικιλίας άλλα υπόσχεται τη βελτίωση τους. Γνο^ρίζουμε μόνο δύο βιβλία τά οποία τύπωσε 

(1828) ή συντροφιά: 'Αριθμητική του Διονυσίου ΙΙύρρου καί Περίληφις τοϋ Ευαγγελίου τοϋ 

Νεόφυτου Νικητόπουλου. Τόν Δημίδη τόν ξαναβρίσκουμε στό «Τυπογραφείο Αντωνιάδη» 

(1830-1833) στό Ναύπλιο καί ύστερα σε συντροφικό τυπογραφείο στην Ερμούπολη (1834-

183(0 καί στη Βασιλική Τυπογραφία στην 'Αθήνα, υπεύθυνο τού νυττ,ρίου TTC (18-43-). 
I I i l i ι Ι / ν 11 ι 

Ό Τόμπρας τό 1829 Οά συνεογαστει αέ τόν Κωνσταντίνο Ίωαννίδη, Συ,υοναΐο. καί τόν 
t i Ì l i i l l 

Γεώργιο Αθανασιάδη Μελισταγη. θεσσαλονικέα-Μακεδόνα. Από τους ό(υόεκα τίτλους τοϋ 

συνεταιρικού τυπογραφείου (1829-1833) οί δέκα είναι παραγγελίες εκτυπώσεων. Ή τυπο

γραφία εΗέόίυσε τή Συλλογή μαθημάτων ελληνικών ZA οιαφόρων συγγραφέων συλλεχ()έντ(ον 

yapiv της νεολαίας -αρά Κωνσταντίνου Κυριαζίοου Ίόμ-ρα, πρώτο βιβλίο της τυπογραφίας, 

το 1829 καί σέ δεύτερη έκδοση τό 1832. με την ελπίδα ότι Οά αναδειχθεί σο>σσίβιο: «Ή 

μετά πολλών κόπων καί IÓOOJTOJV εν τή Ελλάδι καί ύπό Ελλήνων κατασκευασΟεισα τύπο-

'/Υ Τικιογυοφία 

στό Νέο Ελληνικά 

Κράτος 
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Ή Τυπογραφία 

στό Νέο Ελληνικό 

Κράτος 

γραφία μας μόλις ειχεν είδεΐ τό φως, καί βάσκανος δαίμων ηθέλησε νά την κατασκοτίση καί 

άποπνίξη». Πρόκειται γιά τόν δασμό πού επιβλήθηκε καί την αεργία που επικράτησε: έ'να 

βιβλίο γιά σχολική χρήση καί τό αίτημα των τυπογράφων γιά κυβερνητική σύσταση του βι

βλίου στά σχολεία θά μπορούσαν νά αναδειχτούν αντίδοτο. 

Ή τρίτη καί μακροβιότερη τυπογραφική συντροφιά τοΰ Τόμπρα στό Ναύπλιο ήταν μέ 

τόν Κ. Ίωαννίδη καί με τήν επωνυμία « Ό Κάδμος» (1833). Διατηρήθηκε ως τόν θάνατο 

τοΰ Τόμπρα (1846). Ό Ίωαννίδης θά συνεχίσει μόνος του ως τόν θάνατο του (1879). Ή 

τυπογραφία Τόμπρα-Ίωαννίδη ίδρυσε τμήμα της στην Πάτρα (άπό τό 1836 ως τό 1839), 

τό οποίο διηύθυναν ό Μ. Δεάγγελης καί ό Στ. Νικολαΐδης. Γνωρίζουμε δτι τύπωσε έ'ξι 

βιβλία, ενώ τό 1839 κυκλοφόρησε καί βιβλιοπωλικό κατάλογο. Λειτούργησε ακόμη καί ανα

γνωστήριο εφημερίδων. Άπό τό 1840 τό τμήμα συνεχίζει ως τυπογραφία Μιχαήλ Γεωρ-

γιάδου καί Σ. Κ. Βλαστού. 

Γιά τήν περίοδο 1833-1865 γνωρίζουμε δτι τό τυπογραφείο στό Ναύπλιο τύπωσε 52 

βιβλία καί 10 εφημερίδες: Ανθολογίες, σχολικά βιβλία, λόγοι, ημερολόγια, βιβλία πρακτικών 

γνώσεων, ακολουθίες, συγγραφές τοπικών λογίων, νομικά καί πολιτικά φυλλάδια καί λογο

τεχνικά έργα (Λέανδρος τοΰ Π. Σούτσου, Βαβυλωνία τοΰ Δ. Βυζάντιου, Διάλογοι τοΰ Μ. 

Χουρμούζη). Ή τυπογραφία διεκπεραίωνε δλες τίς τυπογραφικές εργασίες τοΰ Δήμου Ναυ-

πλιέων, τών άρχων της επαρχίας καί τοΰ νο\).οΰ, λειτουργούσε καί ως βιβλιοπωλείο μέ παρα

καταθήκη βιβλίων, δυνατότητα παραγγελιών καί τύπωνε βιβλιοπωλικούς καταλόγους. 

Οι μαρτυρίες της εποχής δείχνουν δτι τό τυπογραφείο Τόμπρα-Ίωαννίδη είχε γίνει σημεΐο 

αναφοράς της πόλης καί τής ευρύτερης περιοχής. 

Συνεχίζοντας αυτή τήν παράδοση, «διαδέχθηκε», άπό τό 1867, τό τυπογραφείο Τόμπρα καί 

Ίωαννίδη ο τυπογράφος-βιβλιοπώλης καί εκδότης τής εφημερίδας Λργολίς Σωτήριος Έ . 

m ι - π ' Βίγγας, μέλος ενός οικογενειακού δικτύου τυπογράφων-βι-
Ινπογραφίίο ΰιγγα ρ. ' ' Γ , ρ _ , ,9 , , Ι Γ -

ολιοπωλων-εκοοτων εφημερίδων, στις πρωτεύουσες των νο

μών 'Αρκαδίας, Αργολίδας καί Λακωνίας. Ό Σωτήριος καί ό Γρηγόριος Βίγγας ήρθαν στό 

Ναύπλιο στή δεκαετία τοΰ 1860 άπό τήν Τρίπολη καί τό 1874 πολιτογραφήθηκαν στό Ναύ

πλιο αλλάζοντας καί επισήμως τό επώνυμο τους άπό 'Αθανασιάδης σέ Βίγγας. 'Αδελφός 

τους ήταν ό τυπογράφος τής Τρίπολης Ιωάννης Έ . 'Αθανασιάδης, βιβλιοπώλης καί εκδό

της τής εφημερίδας Τά Τρίχορψα (1861-) καί τής εφημερίδας Λυκούργος τής Σπάρτης 

(1862-1863). Στή δεκαετία τοΰ 1870 ό Γρηγόριος Έ . 'Αθανασιάδης διατηρεί τυπογραφείο 

καί βιβλιοπωλείο στή Σπάρτη. 'Από τό 1905 τόν διαδέχεται ο γιος του Νικόλαος, πού εκδί

δει τό 1921 τήν εφημερίδα Σπάρτη. 

Λειτούργησαν στό Ναύπλιο έ'ξι ακόμη τυπογραφεία ιδιωτικά, τά όποια τύπωσαν τριάντα 

πέντε περίπου τίτλους βιβλίων, κυρίως σχολικά καί λογοτεχνικά, παράλληλα μέ εκείνα που 

τύπωνε τό «ιδιωτικό τμήμα» τοΰ κρατικού τυπογραφείου καί οι τυπογραφίες Τόμπρα: 
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"Αλλα τυπογραφεία 

(1829-1836) 

Εμμανουήλ 'Αντωνιάδης (1791-1863), ό γνωστός από τά προεπαναστατικά χρόνια έμπο

ρος καί βιβλιοπώλης της Κωνσταντινούπολης, δημοσιογράφος, μαχητής της ελευθεροτυπίας, 

τυπογράφος (1829-1834) καί πολιτικός, Κ. Ράλλης (1834-

1835), λογοτέχνης καί μεταφραστής, Θ. Κονταξής καί 

Ν. Λουλάκης (1834), "Αγγελος καί Νικόλαος 'Αγγελίδης 

(1834), Ν. Παπαδόπουλος (1835) καί Γ. Παπαδόπουλος (1836). 

Γιά τό τυπογραφείο του Εμμανουήλ 'Αντωνιάδη πρέπει νά σημειωθεί ή παρουσία σ' αυ

τό, ως συνεργάτη, του Κ. Δημίδη (1830-1833) καί ή επιτόπου κατασκευή - χύτευση στοι

χείων από τόν Ί'διο τόν 'Αντωνιάδη, πού προξενούσε ζωηρή εντύπωση στους κατοίκους του 

Ναυπλίου, σύμφωνα μέ μαρτυρία της εποχής. Τό τυπογραφείο 'Αντωνιάδη τύπωσε δέκα 

περίπου βιβλία ιστορικά, σχολικά καί λογοτεχνικά καί τίς εφημερίδες Ήώς (1830-1831) καί 

'Αθψά (1832-1834) του Έμ. 'Αντωνιάδη. Της τελευταίας ή έκδοση θά συνεχιστεί στην 

'Αθήνα. 

Τά περισσότερα από τά τυπογραφεία του Ναυπλίου θά μεταφερθούν από τό 1834 στή νέα 

πρωτεύουσα, τήν 'Αθήνα. 

Ή Τυπογραφία 

ατό Νέο 'Ελληνικό 

Κράτος 

ΑΙΓΙΝΑ (1828-1839) 

Η παρουσία τοϋ Κυβερνήτη στην Αίγινα (1828-1830) καί ή εγκατάσταση της 'Εθνικής 

Τυπογραφίας στό νησί δημιούργησαν μιά εκδοτική κίνηση σημαντική, πού στηριζόταν κυ

ρίως στην παραγωγή τοϋ δημόσιου καί τοϋ ιδιωτικού τμήματος της 'Εθνικής Τυπογραφίας. 
( Τ Ι ' •> ι Τ I I /-, ι »-.-> -> / Α Ι «ξ, ·>Λ 

ΓΙ κινητικότητα αυτή είχε σαν αποτέλεσμα τις παράλληλες προσπάθειες για ιορυση ιοιω-

τικών τυπογραφείων, πού συνεχίστηκαν καί μετά τήν απομάκρυνση της έδρας της κυβέρ

νησης από τήν Αίγινα. 

Γνωρίζουμε δτι οι τυπογράφοι Παντελής Κ. Παντελής, εκδότης της εφημερίδας 'Ανε

ξάρτητος (1828), Ά. καί Ν. 'Αγγελίδης (1829) καί Ά. 'Αγγελόπουλος τύπωσαν τέσσερα 

βιβλία. Ό 'Αγγελίδης τό 1834 θά μεταφέρει τό τυπογραφείο του στό Ναύπλιο καί αργότε

ρα στην 'Αθήνα. 

Στην Αίγινα ζοϋσε από τό 1831 ό λόγιος διδάσκαλος Νεόφυτος Δούκας (1760-1845) προ

σφέροντας τίς υπηρεσίες του στή νεολαία καί στή διοίκηση. Τόν τελευταίο yjpôvo της λει-

_, , τουργίας τοϋ ιδιωτικού τμήματος τής 'Εθνικής Τυπογραφίας 
ivnoypaòao kvòpta ' Λ " / , 0 0 0 \ C , , , , _ , „ 

Τ. "Γ /„Λ„, ΓΛ*Λ\ στην Αίγινα U833J ο Δούκας τύπωσε εκεί τη 1 ραμματικτ 
Κορομηλα (1834-1839) Τ , β' « » * /» „ - - / 

r ^ ' ιερψιυεα του σε έκτη εκοοση και αναζητούσε τυπογράφο να 

τυπώσει τά ανέκδοτα έργα του, κυρίως τίς μεταφράσεις αρχαίων ποιητών. Τά ίδια χρόνια ό 

'Αθηναίος 'Ανδρέας Κορομηλάς (1810/1811-1858), εργάτης τής Εθνικής Τυπογραφίας από 

το 1827, βαρυνόμενος μέ τήν κατηγορία τής υπεξαίρεσης, επιθυμεί νά αποκτήσει δικό του 
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Ή Τυπογραφία 

ατό Νέο 'Ελληνικό 

Κράτος 

τυπογραφείο, είτε με τή βοήθεια χρηματοδότη ή με ενοικίαση της σχολάζουσας Εθνικής 

Τυπογραφίας (σχετική αίτηση του, μαζί μέ τόν Π. Πατρίκιο καί τόν Αργύρη Κεφάλα, απορ

ρίφθηκε από τή Διοίκηση, 1833). Τόν Τούνιο τοϋ 1832 έγραψε στον Γάλλο τυπογράφο Φιρ-

μίνο Διδότο, παραγγέλλοντας νά του σταλεί «εν πιεστήριον καί 3 κόλλας στοιχεία». Τό 

γράμμα χάθηκε καί ό Κορομηλάς ξανάγραψε στον Διδό

το στίς αρχές τοΰ 1833 επαναλαμβάνοντας τήν παραγ

γελία του. Τόν Μάιο τοϋ 1833 ό Ν. Δούκας στέλνει 

γράμμα στον Κορομηλά, καθώς πληροφορείται τίς κινή

σεις του γιά απόκτηση τυπογραφείου, ερωτώντας γιά 

τόν χρόνο έναρξης της λειτουργίας του καί τίς δυνατό

τητες του, προτείνοντας δανειοδότηση γιά τήν επέκτα

ση τοϋ τυπογραφείου καί υποσχόμενος τυπογραφικές 

εργασίες γιά πέντε χρόνια (500 τυπογραφικές κόλλες 

βιβλία). Ό Κορομηλάς, άφοϋ συμφώνησε σέ δλα μέ τόν 

Δούκα καί πήρε εγγυητική επιστολή γιά τό δάνειο, 

έφτασε στό Παρίσι τόν Αύγουστο τοϋ 1833. Τόν Σεπτέμ

βριο τοϋ 1833 τά εργοστάσια Διδότου ετοίμασαν ]χερος 

της παραγγελίας τοϋ Κορομηλά, αξίας 8.000 φράγκων: 

«εξ ενός πιεστηρίου Στάγχοπ, τρεις κόλλας στοιχεία, 

γαλλικά καί τσίτσερο, τυπογραφικός [κόλλας] τέσσερας 

ελληνικός των 11 στιγμών καί μίαν 8 ελληνικά. Καί διάφορα άλλα αναγκαία εργαλεία. Τό 

δέ έπίλοιπον [χερος τό οποίον είναι περισσότερον τούτου μένει νά μέ τό στείλη ό κ. Διδώτος 

ύστερον από δύο μήνας εις Αθήνας». 

Τό τυπογραφείο Κορομηλά στην Αίγινα λειτούργησε από τό 1834 ως τό 1839. Τύπωσε 

προ'ηη τήν αναγγελία τοϋ Ν. Δούκα γιά τίς επικείμενες εκδόσεις των έργων του (14 Φε

βρουαρίου 1834) καί 14 βιβλία του σέ 29 τόμους - άλλα 4 έργα τοϋ Δούκα θά τυπώσει ο 

Κορομηλας στην Αθήνα (1842-1845) καί τελευταία τήν αγγελία τοϋ θανάτου τοΰ Ν. Δούκα. 

Στην Αίγινα ό Κορομηλάς, τό 1834 καί τό 1835, θά τυπώσει εννέα ακόμη βιβλία ιστο

ρικά, σχολικά, λογοτεχνικά καί πρακτικών γνώσεων. 

72. Άνΰρέαζ Κορομτ,λας (1811-1858). 

«ΊΙμερο/.όγιον Βρετοϋ», 1868. 

ΑΘΗΝΑ (1835-1884) 

Από τό 1835 τό κύριο [χέρος τοϋ τυπογραφείου τοϋ Κορομηλά εγκαθίσταται στην Αθήνα. 

Μία στατιστική, πού δημοσιεύεται τό 183G γιά τά τυπωθέντα αντίτυπα από τό 1833, πα

ρουσιάζει τόν Κορομηλά μέ 70.650, τόν Τόμπρα μέ 9.000, τόν Ράλλη μέ 13.000, τόν Τωαν-

νη Φιλήμονα μέ 5.000 καί τόν 'Αγγελίδη μέ 2.000 αντίτυπα. Τό 1838 ό Κορομηλας ταξι

δεύει στή Γαλλία καί αγοράζει «πλήθος διαφόρων Γαλλικών Επιστημονικών βιβλίων, και 
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λαμπράν τυπογραφίαν, χαρακτήρας νέους από τό χυτήριον των κ.κ. Λιόότων». Ή επιχει

ρηματική του πρόοδος προξένησε αντιδράσεις καί κατηγορίες τυπογράφων καί συγγραφέων, 

πού θεωρούσαν δτι ο Κορομηλάς ευνοήθηκε από τά Άνά-
Τυπογραφ€Ϊο \vhpia 

Κορομηλά (1835-1884) 
κτορα καί τήν Κυβέρνηση καί έτσι μπόρεσε νά άαοιυσει στά 

σχολεία τά δικά του διδακτικά βιβλία. Ή «απολογία» του 

(1848): «Ποία ή του Κορομηλά ραδιουργία καί πώς κατώρθουσεν, αν κατώρθο^σεν, καθώς 

λέγεις, μονοπο^εϊον βιβλίου; Ιδού τό μυστήριόν του. Ένεψύχωσεν ανταμείβουν [...] τους 

ίκανωτέρους των Λογίων μας· άνέπτυξεν όσον ενδέχεται τήν τυπογραφικήν βιομηχανίαν, 

[...] είσήγαγεν εσχάτως καί αυτήν τήν στερεοτυπίαν εις τήν πατρίδα του, έργον οσω ώφέ-

λιμον τόσω πολυδάπανον καί τέλος έχει τήν εύχαρίστησιν νά βλέπη σήμερον, ότι βιβλίον. 

τό οποίον προτοΰ έπωλεΐτο εις πενταπλασίαν τιμήν, καί επομένως ήτο άπρόσιτον διά τόν 

ενδεή μαθητήν, καί τοιούτοι ήσαν οι πλείστοι των σπουδαζόντων εις τήν Ελλάδα, πρόσκει

ται εύπόριστον ένί έκάστω καί ως έκ τούτου έγινεν κοινωτέρα καί εύκολωτέρα ή διάδοσις 

της παιδείας καί τά διδακτικά βιβλία χυχ.Αο^οροϋν οχι μόνον εις τήν Ελλάδα καί τήν 

Τουρκίαν, αλλά καί μέχρι τών Ινδιών». 

7/ Τυπογραφία 

ατό Νέο 'Ελληνικό 

Κράτος 

•̂•an-ame. vt^-agAre? .flr̂ ;. 

73. Η ~?,·χτεία Συντάγματος τό ΙΗ70. 'Αριστερά τό μέγτ,ρον Άνδρ. Κορομήλα (1855). 

Τή μέθοδο της στερεοτυπίας έφερε από τό Παρίσι ο Κορομηλάς γύρω στά 1840 από τό 

τυπογραφείο Διδότου. Μέ τή iizdooo αυτή αποτυπώνονται τά γράμματα σέ χάρτινη ή άλλη 

μάζα, πού πιέζεται, προκειμένου νά γίνει μήτρα. Ilavoj στή μήτρα αυτή χύνεται ρευστό 

μέταλλο, πού ψύχεται καί στερεοποιείται. "Ετσι ό τυτζο-γρά^ος έχει έτοιμες τίς σελίδες γιά 
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Ή Τυπογραφία 

ατό Νέο 'Ελληνικό 

Κράτος 

νά ανατυπώσει οπότε θελήσει έ'να κείμενο, ανταποκρινόμενος στίς ανάγκες της αγοράς ή 

των παραγγελιών. 

"Αλλη πρόοδος στην τεχνογνωσία της τυπογραφίας, πού συνδέεται με τόν Κορομηλά, 

είναι ή έρυθροτυπία, «μυστικό» τών ελληνικών τυπογραφείων της Βενετίας καί προϋπόθε

ση γιά την «παραδοσιακή» εκτύπωση λειτουργικών βιβλίων. Ή μαρτυρία είναι του 1842: 

« Ό βιομήχανος 'Ανδρέας Κορομηλας απέστειλε τόν τέταρτον άδελφόν του Άντώνιον εις 

Βενετίαν πρό ολίγου με τό όνομα 'Αντώνιος Μαστροκωσταντής, εγινεν δέ τοϋτο διότι οι εν 

Βενετία τυπογράφοι ειχον συμφωνήσει νά μή δηλώσωσι εις κανένα "Ελληνα αυτήν τήν 

τέχνην. Ούτως ο 'Αντώνιος Μαστροκωσταντής, εις εν τών εκεΐ τυπογραφείων, ώς δόκιμος, 

εργασθείς 12 μόνον ημέρας, έδιδάχθη αυτήν, καί [...] έπανήλθεν εις τήν πόλιν μας καί έ'καμε 

αρχήν της εργασίας του μέ έπιτυχίαν δείγματα αυτής εχομεν εις χείρας μας. Μετ' ολίγον 

αναχωρεί διά τήν Κωνσταντινούπολη, όπου θέλει γίνει ή έναρξις της εργασίας υπό τήν έπι-

τήρησιν της κεντρικής εκκλησιαστικής επιτροπής». 

Τό βραχύβιο παράρτημα του Κορομηλά στην Κωνσταντινούπολη άρχισε τίς εργασίες του 

τό 1842 καί τόν επόμενο χρόνο τύπωσε τή σειρά τών δώδεκα Μηναίων. Μακροβιότερο ήταν 

τό τυπογραφείο του αδελφού του 'Αντωνίου Κορομηλά σέ συνεργασία μέ τόν 'Αντώνιο Πα-

σπαλλή, πού θά αρχίσει τίς εργασίες του τό 1844. Τυπογραφείο στην Κωνσταντινούπολη 

ίδρυσε καί ό Διονύσιος Κορομηλάς τό 1850, τόν οποϊο βρίσκουμε στην 'Αθήνα ώς τυπογρά

φο από τό 1857. 

Ό μεγαλύτερος αριθμός τών εκδόσεων του 'Ανδρέα Κορομηλά καί τών διαδόχων του (ξε

περνούν τους πεντακόσιους τίτλους) είναι σχολικά βιβλία, συνταγμένα σύμφωνα μέ τά ανα

λυτικά προγράμματα, μέ πολλές επανεκδόσεις. Ή ποιότητα τών εκδόσεων του καί οι καλές 

του σχέσεις μέ τους κυβερνητικούς καί κρατικούς αξιωματούχους, ιδιαίτερα τους Φανα-

ριώτες, διευκόλυναν τήν έγκριση καί διάδοση τών βιβλίων του αλλά καί τήν ανάθεση τυπο

γραφικών εργασιών καί τήν απονομή παρασήμων. 

Σύμφωνα μέ τήν εκτίμηση του αδελφού του Δημητρίου Κορομηλά (1861): «εν τω δια-

στήματι ει'κοσιν ετών, τό κατάστημα του απέβη τό μεγαλύτερον καί λαμπρότερον εν τή 

'Ανατολή καί σήμερον σύγκειται εκ του τυπογραφείου εγοντος αγγλικά πιεστήρια καί πολ

λούς χαρακτήρας διαφόρων γλωσσών, εκ τοΰ στεροτύπου μοναδικού παρ' ήμϊν καί πλου-

σιωτάτου εκ διαφόρων στεροτύπων βιβλίων, λεξικών κ.λπ., εκ τοΰ χυτηρίου πλουσιωτάτου, 

εκ διαφόρων υπέρ τάς 2.400 μητρών καί εκ βιβλιοπωλείου προμηθεύοντος εις πάντας τους 

βιβλιοπώλας τους εντός καί εκτός τοΰ ελληνικού κράτους τά προς άνάπτυξιν τών 'ιδεών καί 

τά προς φωτισμόν τής ελληνικής φυλής βιβλία». 

Ό πρόωρος θάνατος τοΰ Κορομηλά, τοΰ «νέου Διδώτου τής αυτονόμου Ελλάδος» (1858) 

καί ή κακοδιαχείριση τής χήρας του κλόνισαν τή μεγάλη επιχείρηση, ή οποία λειτούργησε μέ 

τήν ευθύνη τών επιτρόπων καί τών τέκνων του ώς τό 1884, οπότε αγοράστηκε από τόν 'Ανέ

στη Κωνσταντινίδη μαζί μέ τό κτήριο πού τή στέγαζε - στή γωνία τής Πλατείας τών 'Ανα

κτόρων (ή οποία από τό 1863 ονομάστηκε Πλατεία Συντάγματος) καί τής ο8οΰ Έρμου 1. 
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Ό Κωνσταντίνος Ιωάννου (Γ)καρ(μ)πολά(ς) ή Γκάρ(μ)πογλου γεννήθηκε στην Κρανιά 

'Ολύμπου (1790-1848) καί ήταν έμπορος και βιβλιοπώλης στό Βουκουρέστι (1818-1850). 

m , - τζ , Τά προηγούμενα νρόνια άλλα καί αργότερα βρισκόταν στή 
Ιυπονραφειο Κωνσταντίνου ~ , Γ 1', ,„ Jr , ,.. ,Λ f T 1 . i , > , 

n , „ , . „ , „ , 0 , , λ Βιέννη. 1 ην καθοοο του στην ελεύθερη Ελλαοα τη συνοεει με 
ίκαρμπολα C1838-1844J , ? , , ! , /, 0/Λ\ 'ΓΛ 

εκΟοτικο πρόγραμμα, κατά τη μαρτυρία του U84bJ: «U 

υποφαινόμενος έλθών εις τήν Ελλάδα περί τά 1835, απεφάσισα νά συστήσω τυπογραφικόν 

κατάστημα εις τήν Ελλάδα, καί νά μετατυπόσω τό μέγα έκεΐνο λεξικόν του Γαζή, αλλ' 

ίδών τό αδύνατον της μετατυπώσεώς του εις τήν Ελλάδα μετέβην εις Βιέννην της Αυστρίας 

προς μετατύπωσίν του, οπού καί έκτελέσθη ή κολοσαία αυτή πράξις, έκδόσας προσέτι καί 

άλλα τρία συγγράμματα όχι όλιγώτερον πολυδάπανα- μετά τήν άποπεράτωσιν αυτών επέ

στρεψα πάλιν εις τήν Ελλάδα περί τό 1837 έτος καί έσύστησα έκτεταμένον τυπογραφικόν 

κατάστημα, εξ ου έξήλθον τά πολυδαπανότερα καί πολυτιμώτερα συγγράμματα, τά οποία 

ουδείς εις τήν Ελλάδα βεβαίως άχρι τοΰδε ήθελεν έπιχειρισθή». 

Ό Γκαρμπολάς αναφέρεται στή δεύτερη έκδοση του τρίτομου Λεξικού του "Ανθιμου Γα

ζή πού πραγματοποίησε στή Βιέννη (1835-1837) συνεταιρικά μέ τόν Χρ. Ματακίδη, ύστερα 

άπό αποτυχημένες προσπάθειες του Ματακίδη μέ τόν Ί . Γαρουφαλή στην Ελλάδα από τό 

1831. Τά άλλα τρία συγγράμματα πού εξέδωσε στή Βιέννη είναι τό Λεξικόν τών αρχαίων 

μυθολογιών, ιστορικών καί γεωγραφικών κυρίων ονομάτων του Ν. Λωρέντη (1837), ώς 

παράρτημα τοΰ Λεξικού του Γαζή, τή Γεωγραφία του 'Α. Βάλβη, μεταφρασμένη άπό τόν 

Κ. Κούμα (3 πρώτοι τόμοι, 1838) τήν οποία συμπλήρωνε ό Γενικός σχολαστικός 'Λτλας 

(22 χάρτες, 1837) καί τέλος τήν Λλληλοαιπλογραφία τοΰ Π. Χαρίση (1837). 

Στην 'Αθήνα ιδρύει τό 1838 βιβλιοπωλείο, τυπογραφείο καί χυτήριο καί τόν επόμενο χρό

νο καί βιβλιοδετείο. Οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι πού τυπώνει τό 1838 καί τό 1839 παρου

σιάζουν μεγάλες συλλογές ελληνικών καί γαλλικών βιβλίων, «παλαιών καί νέων». 'Από τό 

1838 ώς τό 1844 εκδίδει 40 περίπου τίτλους βιβλίων: δύο τουλάχιστον άπό τους τίτλους 

αυτούς αποτελούν εκδοτικά εγχειρήματα. Πρόκειται γιά τή νέα έκδοση της δεκάτομης 

Εγκυκλοπαίδειας τών Ελληνικών μαθημάτων τοΰ Στέφανου Κομμητά καί, κυρίως, γιά 

τήν έκδοση τών Σχολίων στους αρχαίους συγγραφείς (άπό τή σειρά τών 70 τόμων ό Γκαρ-

μπολάς κυκλοφόρησε τους 14: "Ομηρος, Πίνδαρος, Θουκυδίδης, Ευριπίδης, Ισοκράτης). Τό 

κράτος προσπάθησε τό 1840 νά βοηθήσει τήν έκδοση μέ εγγραφή του στους συνδρομητές. 

Ή επιχείρηση όμως τοΰ Γκαρμπολά δέν πήγε καλά. Τό 1844 έχει στην αποθήκη του τά 

τελευταία 2.600 σώματα άπό 7 τίτλους βιβλίων του καί παρακαλεί τό κράτος νά τά αγο

ράσει γιά νά μπορέσει νά περιθάλψει τή δεκαπενταμελή οικογένεια του. Μέ απόφαση τοΰ 

υπουργού Παιδείας Ί . Κωλέττη (1847) μοιράζει στους άπορους μαθητές, παιδιά αγωνιστών, 

βιβλία του, άλλα τόν 'Ιούνιο τοΰ 1848 παραπονείται δτι ακόμη δέν είχε πληρωθεί. 

Το 1841 κυκλοφόρησε τόν κατάλογο-δειγματολόγιο τοΰ -/υττ{μου του. Μιά ολοκληρωμέ

νη τυπογραφική επιχείρηση μέ δύο πιεστήρια δέν μπόρεσε νά ευδοκιμήσει. 'Από τό 1844 δια

τυπώθηκε κιόλας ή εξήγηση της αποτυχίας του: «ό δυστυχής ούτος εκδότης έπεσε, διότι 

Ή Τυπογραφία 
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αί βιβλιοπωλικοί του επιχειρήσεις γιγαντιαΐαι, άπήτουν καταναλωτάς "Ελληνας ισαρίθμους 

τουλάχιστον με τους Γάλλους. Παρέχων προϊόντα άφθονα ο Κύριος Καρμπολάς δεν έδη-

μιούργησε καί καταναλωτάς· ή δυσαναλογία μεταξύ παραγωγής καί καταναλώσεως επέφε

ρε τήν έμπορικήν πτώσιν, άλλα πίπτων άφησε πολλά επωφελή βιβλία». 

Τόν Κωνσταντίνο Γκαρμπολά «διαδέχεται» δ φιλόλογος γιος του 'Αλέξανδρος, πού εκδί

δει άπό τό 1844 ώς τό 1859 περίπου 40 τίτλους βιβλίων. Ό δεύτερος γιος του, δ Μιλτιάδης, 

τύπωσε 35 περίπου τίτλους στην 'Αθήνα (1845-1856) καί 6 στή Θεσσαλονίκη (1850). Δέκα 

περίπου εκδόσεις στην 'Αθήνα οφείλονται στον Σοα^οχλΎ) Κ. Γκαρμπολά (1855-1861), κα

θώς καί ή εφημερίδα Έρμης στή Θεσσαλονίκη (1875). 

"Αλλα τυπογραφεία 

στψ Άθψα 

Ό μεγαλύτερος αριθμός των τυπογραφείων στην Αθήνα ανήκει σέ οικογενειακές καί συ

νεταιρικές επιχειρήσεις, πού αναλαμβάνουν εκτυπώσεις βιβλίων τρίτων, ενώ σπανιότερα επι

δίδονται σέ εκδοτικές δραστηριότητες. Μέ κριτήριο τους εκα

τό τίτλους, ώς ελάχιστο δριο παραγωγής, παραθέτουμε εν

δεικτικά τά κυριότερα τυπογραφεία καί τά χρονικά δρια τής 

δραστηριότητας τους, ό'σο αυτά μας είναι γνωστά: "Αγγελος 'Αγγελίδης (1835-1856), Κ. 

Ράλλης (1835-1847), Στυλιανός Κ. Βλαστός (1837-1900), Κ. 'Αντωνιάδης (1839-1893), 

Νικόλαος 'Αγγελίδης (1840-1876), Δ. Άθ. Μαυρομμάτης (1842-1880), Χ. Νικολαΐδης-

Φιλαδελφεύς (1842-1886), Φ. Καραμπίνης - Κ. Βάφας (1848-1868), Ί ω . 'Αγγελόπουλος 

(1849-1879), Π. Δ. Σακελλαρίου (1857-), «Λακωνίας» (1858-1898), Ν. Γ. Πάσσαρης 

(1862-1897). 

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ (1828-1862) 

Ιά δύο πρώτα βιβλία στην Ερμούπολη τυπώθηκαν τό 1828 άλλα δέν αναφέρουν τυπογρα

φείο: ή μετάφραση τής Φαίδρας του Ρακίνα καί μιά Μαγειρική, μεταφρασμένη άπό τά ιτα

λικά. Τό 1829 τυπώνεται τό πρώτο βιβλίο του τυπογραφείου του Ν. Βαρότση άπό τά Σάλω

να, γνωστού άπό τήν εργασία του στά τυπογραφεία τής "Υδρας καί τής 'Αθήνας. "Ως τό 

1863 θά τυπώσει 25 τίτλους. Τόν Ί'διο χρόνο τό τυπογραφείο των Κ. Ρ. καί Ν. Γ. τυπώνει 

άλλο φυλλάδιο. 

Ή κακή εξέλιξη του σαμιακού ζητήματος μέ τό πρωτόκολλο τού 7\ονδίνου (1830), σύμ

φωνα μέ τό οποίο ή Σάμος έμενε εκτός των ορίων του Ελληνικού κράτους, διχάζει τό κίνη

μα τών Καρμανιόλων τής Σάμου, καί μιά ομάδα του αναχωρεί γιά τήν Ελλάδα. Άπό αυ

τούς ό Μανουήλ Γαρουφαλής καί ό γιος του 'Ιωάννης έρχονται στην Ερμούπολη καί ιδρύουν 

τυπογραφείο μέ τόν Νικόλαο Γραβινό καί τόν Συμεών Πελοποννήσιο. θά τυπώσουν δυο 

βιβλία τό 1831 καί ό Ί . Γαρουφαλής θά συνεταιριστεί μέ τόν Χρ. Ματακίδη γιά νά απο

κτήσουν τά δικαιώματα έκδοσης τού Λεξικού τού Γαζή. Οι λόγιοι πού βρίσκονται στή Σύρο 
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Ή Τυπογραφία τους ενθαρρύνουν αλλά τό σχέδιο δεν προχώρησε καί τό τυπογραφείο πουλήθηκε στον Ίωάν-

ιΝεο Ελληνικό ν γ, y\£X(£TTj? £ οποίος τό μετέφερε στη Σάμο. 'Αντίθετα δ Ιωάννης Σφοίνης έρχεται τό 1830 

από τη Σάμο στην Ερμούπολη καί τό 1832 εκδίδει δύο βιβλία καί την εφημερίδα Περίεργα. 

Οι γνωστοί, από τά τυπογραφεία τοΰ 'Αγώνα καί τοΰ Ναυπλίου, Κ. Δημίδης καί Γ. 

Μελισταγής, κυκλοφορούν εγκύκλιο τό 1833 καί την περίοδο 1834-1836 εκδίδουν περισ

σότερους άπό δέκα τίτλους. Ή αποχώρηση τοΰ Κ. Δημίδη δέν επηρέασε τόν Μελιστα-

γη, πού συνέχισε μόνος ως τόν θάνατο του, τό 1871, καί τύπωσε 170 περίπου τίτλους. Οι 

κληρονόμοι του μετέφεραν τό τυπογραφείο στην 'Αθήνα, δπου λειτούργησε μέ τήν Ί'δια 

επωνυμία. 

74· Ερμούπολη. Σχέοιο Λ. ZaëoO, γ!/ρω στό 18ίϋ. 

Τό 1834 μεταφέρεται στην Ερμούπολη ή ιεραποστολική «Φιλελληνική τυπογραφία εξ 

Αμερικής» τοΰ Ί . Ί . Ρόμπερτσον, ή δποία είχε λειτουργήσει στην 'Αθήνα τήν περίοδο 1831 -

1833. 'Από τό 1834 ως τό 1838 θά τυπώσει περισσότερους άπό 50 τίτλους καί στή συνέ

χεια θά πουληθεί στον γνωστό εκδότη άπό τήν "Τδρα Παντελή Κ. Παντελή, δ οποίος με 

τήν επωνυμία «'Ανεξάρτητος» θά τυπώσει ως τό 1840 περισσότερους άπό 10 τίτλους. 

Ό Γεώργιος Πολυμερής θά διατηρήσει τυπογραφείο στην Ερμούπολη άπό τό 1836 ως 

τό 1859 (ή τό 1864) καί θά τυπώσει 100 περίπου βιβλία. Είχε ξεκινήσει άπό τήν 'Αθήνα το 

1834, δπου τύπωσε πέντε βιβλία. 'Από τό 1837 εγκαταστάθηκε οριστικώς στην Ερμούπολη. 

Μιά δεύτερη γενιά τυπογράφων δραστηριοποιείται άπό τίς δεκαετίες τοΰ 1840 καί τοΰ 

1850: Νικ. Βαρβαρέσος (1845), Μ. Π. Πετρίδης καί Π. Γ. Μέμος (1852), Ά. Κουκούλας 
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καί Ρ. Πρίντεζης (1857-1862). Ό Ρενιέρης Πρίντεζης θά συνεχίσει μόνος του από τό 180:2 

καί τό 1868 θά φέρει στην Ερμούπολη ταχυπιεστήριο. 

"Ολα αυτά τά τυπογραφεία κάλυψαν τις ανάγκες της Ερμούπολης κατά την περίοδο της 

ακμής της καί ή επιβίωση τους στηρίχτηκε όχι τόσο στην έκδοση βιβλίων όσο στη διεκπε

ραίωση τρεχουσών τυπογραφικών εργασιών, αλλά καί τών βιβλιοπωλικών αναγκών. Παρ' 

όλους τους αγώνες τους, ιδιαίτερα του Γεωργίου Πολυμερή, τό σχολικό βιβλίο δεν μπόρεσε 

νά ξεφύγει από τίς «μονοπωλιακές» ρυθμίσεις τοϋ κράτους αλλά καί τους νόμους της αγο

ράς, πού επέβαλαν την επικράτηση τοϋ έκσυγχρονιζόμενου καί ανταγωνιστικού τυπογρα

φείου τοΰ Ά. Κορομηλά. Ή τοπική λογιοσύνη χρησιμοποίησε τά τυπογραφεία καί οι εκδό

σεις τών βιβλίων καί τών εφημερίδων αποτελούν μαρτυρίες καί γιά τά όρια τής τοπικής παι

δείας καί γιά τίς συνήθειες τού αναγνωστικού κοινού. 

ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, 

ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ (1828-1863) 

Μικρή είναι ή συμμετοχή τών περιφερειών τού ελληνικού κράτους στό σύνολο τής βιβλιο-

παραγωγής αυτής τής περιόδου (1828-1803), τήν οποία μπορούμε νά υπολογίσουμε σέ 

9.000 περίπου τίτλους βιβλίων. 

Σημειώνονται εδώ μερικοί αριθμοί, εντελώς ενδεικτικοί καί στρογγυλεμένοι, προκειμένου 

νά οδηγηθούμε σέ μιά πρώτη στάθμιση μεγεθών. Ή Αθήνα είναι πρώτη μέ 4.300 τίτλους 

περίπου. Οι πόλεις τής ελληνικής περιφέρειας έχουν συνολικό ενδεικτικό άθροισμα βιβλιο-

παραγωγής 1.000 περίπου τίτλους (Ερμούπολη 450, Ναύπλιο 150, Πάτρα 100, Τρίπολη 

25, Καλαμάτα 15). Ή Επτάνησος έχει 1.300 τίτλους (Κέρκυρα 800, Ζάκυνθος 300, Κε

φαλλονιά 200). Ή Όμογένεια έχει 1.100 τίτλους (Κωνσταντινούπολη 500, Σμύρνη 450, 

Θεσσαλονίκη 25, Χανιά 20, Ιωάννινα 10, Σάμος 10). Ή Διασπορά έχει 1.400 τίτλους (Βε

νετία 000, Μάλτα 150, Παρίσι 125, AovSivo 90, Βιέννη 90, Βουκουρέστι 00, Όδησσός 40, 

Τεργέστη 30, Λιψία 30, Ιεροσόλυμα 25, Πέστη 20, Μόναχο 20). 

"Αν θέλαμε ενα γενικό χαρακτηρισμό τής γεωγραφίας τής παραγωγής, θά παρατηρού

σαμε δτι ή Βενετία συνεχίζει νά παράγει τά λειτουργικά καί τά λαϊκά παραδοσιακά βιβλία, 

κρατώντας τά μυστικά τής παραδοσιακής τυπογραφίας καί τής έρυθροτυπίας καί θά αντέ

ξει τό «μονοπώλιο» της ολόκληρο τόν 19ο αιώνα. Παρ' όλη τήν παραγωγή της ή Ε π τ ά 

νησος καί περισσότερο ή άλλη Όμογένεια καί ή Διασπορά, ολο καί περισσότερο, φαίνεται νά 

προσβλέπουν στην 'Αθήνα ως κέντρο τής εθνικής βιβλιοπαραγωγής, πού θά καλύψει τίς αυ

ξανόμενες ανάγκες γιά βιβλία σέ ελληνική γλώσσα. 
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124· Γεώργιος Γαζης, Βιογραφία τών 
ηρώων Μάρκου Μπότσαρη και Καραϊ
σκάκη, Αίγινα, Εθνική Τυπογραφία, 1828. 

Από τά πρώτα βιβλία πού τυπώθηκαν μέ σκο

πό τη άκαίωση τοϋ 'Αγώνα καί τόν εθνικό φρο-

νηματισμό: «Γόνοι τών αθανάτων της Ελλά

δος, / δέξασθε τό βιβλίον, μιμηθήτε άξίως / πα

τρώων φρονημάτων, δόξης, κατορθωμάτων. / 

Είθε νά εύμοιρήτε στό κέντρον της Ελλάδος!». 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 
RAI 

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, 
sreonTmiK ϊ<ττϊλ*Ηϊλ CÀI ΤΪΛΟΙΣ ΕΚΑΜΕΙΣΛ 

ino 
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OfflBX ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ, ΗΥΣΠΜΗ SVMBOTAOT K.U XIAIAPXOÌ 

T'iV Π Ι Ά Τ Β Ι Ό Ϊ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ. 

ΛΊ>ίΜ>!»Κ.Ι1Α AE ΠΛ1>Α TOV lAIOy 

ΤΩΙ ΣΕΒΑΣΎΩΙ KYBËPNHTHI 
ΤΗΣ ΚΛΛΛΛΟΐ. 

EN ΑΙΠΝΗί, 
EN Till ΕΘΗΙΚΗ1 ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ! 

ΛϊΕΤΘΪΝΟΜΕΧΙΗ ΠΧΡΑ. Γ. ΑΙΙΟΓΓΟΛΙΑΟΪ KOSMSTQ 

ΐ 8 2 8 . 
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Ό γραμματέας τοϋ Καραϊσκάκη, Γεώργιος Γα-
ζής Λελβινακιώτης (1795-1855) αγωνίστηκε 

στη στρατιά τοϋ 'Αλέξανδρου Υψηλάντη καί σέ 
δλη τη διάρκεια της Επανάστασης τοϋ 1821. 
Στον κώδικα της βιογραφίας του σημειώνει «πε-
ράσαντες εις τό εν Μεγάροις στρατόπεδον διο-
ρίσθην γραμματεύς από τόν στρατάρχην Αημή-
τριον Ύψηλάντην [...] έκεΐ εις Μέγαρα διέτρι-
ψα δλον τό 1828 καί συνέγραψα την βιογραφίαν 

Μάρκου Μπότσαρη καί Καραϊσκάκη καί έτύ-
πωσα αυτήν ευθύς [...]. Ή δέ βιογραφία άφιε-
ρωθεϊσα εις τόν Κυβερνήτην ελαβεν imoôoyrp 
ως πρωτοφανές βιβλίον καί καλόν, καί μέ ωφέ
λησε πολύ εις τήν ύπόληψιν καί εις χρήματα». 
Τό βιβλιαράκι εκτός από τίς δύο σύντομες βιο
γραφίες περιέχει αποφθέγματα τών δύο ηρώων, 
δημηγορία τοϋ Μπότσαρη στό στρατόπεδο, την 
παραμονή της φονικής γι' αυτόν μάχης, επιτά
φιο λόγο τοϋ Γαζή γιά τόν 'Αλέξανδρο Υψηλά
ντη καθώς καί επιγράμματα καί «συμβεβηκό-
τα περίεργα». 

'Ανατυπώθηκε φωτομηχανικά: Ιστορική 
'Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος, 1972. - Γ. 
Γαζή, Λεξίκόν τής Επαναστάσεως καί άλλα 

έργα, 'Ιωάννινα 1971. 

125. Νικόλαος Φλογαΐτης, Συνοπτική 
γραμματική είτε στοιχειώδεις άρχαί της 
Μουσικής μετά προσαρμογής εις τήν κι-
θάραν, Αίγινα, 'Εθνική Τυπογραφία, 1830. 

Είναι τό πρώτο βιβλίο εισαγωγής στην επιστή
μη τής ευρωπαϊκής μουσικής, τό όποιο συντά
χτηκε μέ τήν πεποίθηση «ό'τι χρεωστούμεν, 
δπως έπράξαμεν καί πράττομεν περί τών άλλων 
επιστημών καί τεχνών, τών οποίων τάς πλειο-
τέρας εύρίσκομεν εις τόν πολιτισμένον κόσμον, 
πολύ πλειοτέρας παρ' δ,τι ήσαν επί τών προγό

νων μας, ούτω νά πράξωμεν καί περί τής Μου
σικής· νά τήν άνακαλέσωμεν δηλαδή εις τήν 
Ελλάδα μέ τήν έπιστημονικήν \ά%$ον καί 
όλας τάς λοιπάς αξιόλογους άρετάς της από τόν 
σοφόν κόσμον». 

Τό βιβλίο είναι αφιερωμένο στον Κυβερνήτη 
'Ιωάννη Καποδίστρια, τοϋ οποίου «μία τών πρω
τίστων φροντίδων είναι ή σύστασις σχολείων 
καί ή έκπαίδευσις τής νεολαίας». 

Ό Ν. Φλογάίτης, λευκαδίτικης καταγω
γής, γεννήθηκε στην 'Οδησσό τό 1799. Μυή
θηκε στή Φιλική Εταιρεία καί μέ εντολή τοϋ 
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Δημητρίου Υψηλάντη τόν 'Απρίλιο τού 1821 

κατέβηκε στην επαναστατημένη Ελλάδα: «νά 

ενθουσίασης όλους τους Γραικούς, νά τους βιά

σης νά κάμουν ό καθείς, κατά την δύναμίν του, 

βλάβην εις τόν έχθρόν καί έπανάστασιν εις τόν 

τόπον τους». Υπηρέτησε σε διάφορους τόπους 

καί θέσεις καί ήταν εισηγητής γιά την ίδρυση 

της «Φιλανθρωπικής Εταιρείας» (Ναύπλιο 

1824). 'Από τά χρόνια τοϋ Καποδίστρια διορί

στηκε στον δικαστικό κλάδο καί διέπρεψε ώς 

δικαστικός καί μελετητής τοϋ δικαίου. Πέθανε 

τό 1867 στή Χαλκίδα. 

126. Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Δήμος 
καί Ελένη, Ποίημα, Ναύπλιο, Εθνική 
Τυπογραφία, 1831. 

Μ πρώτη έκδοση έργου τοϋ 'Αλέξανδρου Ρί-

ζου Ραγκαβή (1809-1892), ενός ρομαντικού 

ποιήματος γραμμένου σέ απλή γλώσσα. Ή 

δραματική ιστορία τοϋ ποιήματος, μέ τίς ανα

φορές στίς δυστυχίες τής σκλαβιάς, φαίνεται νά 

βάζει τόν ρομαντικό συγγραφέα σέ σκέψεις γιά 

τήν τύχη τής έκδοσης του. Σημειώνει στον 

πρόλογο: «Θά έπιτύχη τό ποίημα σου; έλεγα. 

Αι' κύριε! Λησμονείς ότι τό δίδεις εις ανθρώ

πους, οι όποιοι δέν έχουν ακόμη πού τήν κεφα

λήν κλΐναι- λησμονείς ότι ο καθείς πρίν Οελήση 

νά μάθη τί γίνεται ή Ελένη σου, έρωτα τί θά 

γίνει ο ιοιος». U συγγραφέας περιέλαβε το ποίη

μα στην πρώτη συγκεντρωτική έκδοση Διάφο

ρα ποιήματα τού 1837. 

127- Λόγος εκφωνηθείς παρά της Α. Έ. 
τον Κνβερνήτον τής Ελλάδος Λ. Λ. Κα
ποδίστρια εις τήν διάλνσιν τής Ε' Εθνι
κής των Ελλήνων Συνελεύσεως, Ναύ
πλιο, 'Εθνική Τυπογραφία, 1832. 

Φυλλάδιο μέ τυπωμένο, ελληνικά καί γαλλικά. 

τον Λόγο τού Αυγουστίνου Καποδίστρια, ~ρο-

σωρινού Κυβερνήτη, στίς 17 Μαρτίου 1832 στό 

κλείσιμο των εργασιών τής αμφισβητούμενης 

Ε ' Εθνικής Συνέλευσης ΟΛργος 7 Δεκεμβρίου 

1831). Παρόλο πού ό λόγος εκφωνείται όταν 

υπάρχει καί δεύτερη «κυβέρνηση» στην Περα-

χώρα μέ επικεφαλής τόν Τ. Κωλέττη, τό κυ

ρίαρχο γεγονός είναι ή αναγγελία τής απόφασης 

των Προστάτιδων Δυνάμεο^ν γιά τήν εκλογή 

τού "Οθωνα ώς βασιλιά τής Ελλάδας. 
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128. Όδηγίαι διά τό προσωπικόν των 
δασών, Αθήνα, Βασιλικό Τυπογραφείο, 
1837. 

Π , „ -, 
ροκειται, στην πραγματικότητα, για εκοοση 

τού 1847. Στό βιβλιαράκι των 174 σελίδων, σέ 

σχήμα εγκολπίου, είναι κωδικοποιημένη όλη ή 

νομοθεσία: οι εγκύκλιοι μέ τίς οδηγίες καί τά 

σχέδια εγγράφων γιά τά δάση. τήν προστασία 
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καί την εκμετάλλευση τους, 1836-1847. (Τό 
βιβλίο είχε βγεϊ καί σε πρώτη έκδοση τό 1837, 
με 207 σελίδες, ελληνικά καί γερμανικά). 'Από 
τά περιεχόμενα τοϋ βιβλίου: Δασονομικές οδη
γίες. Καθήκοντα τοΰ επιθεωρητή των δασών, 
τών δασονόμων, τών άρχιδασοφυλάκων. Κανο
νισμός της βοσκής τών δασών, τής υλοτομίας 
καί τής είσπραξης τών φόρων. Στό τέλος τοϋ 
βιβλίου υπάρχουν τρεις αναδιπλούμενοι λιθο-
γραφημένοι πίνακες. Ό πρώτος περιέχει δλους 
τους τύπους τών ξύλων, μέ τίς ακριβείς διαστά
σεις πού απαιτούνται γιά τήν κατασκευή φρεγά
τας δίκροτου, κορβέτας καί βρικίου. Ό δεύτε
ρος καί ό τρίτος περιέχουν ιχνογραφημένους 
κορμούς δέντρων καί τίς πιθανές χρήσεις τους 
κατά τήν ύλοτόμηση. Οι αναγραφόμενοι αριθμοί 
συνδυάζουν τίς προτάσεις αυτών τών πινάκων 
μέ τίς περιγραφές καί τίς διαστάσεις τοϋ πρώ
του πίνακα. Γνωρίζουμε πίνακες, ομοίους μέ 
τόν δεύτερο καί τόν τρίτο, μέ σχήματα ναυπη
γικής ξυλείας σέ κορμούς δένδρων, λιθογραφη-
μένους στή Βενετία, 1800-1814. 

129. Πέτρος Σκυλίτσης Όμπρίδης, Συ
νοπτική Ιστορία τών τριών ναυτικών 
νήσων Ύδρας, Πετσών καί Ψαρών καθ* 
όσον συνέπραξαν υπέρ της 'Ελευθερίας 
τής Άναγεννηθείσης 'Ελλάδος, Ναύ
πλιο, Τυπογραφία Έμ. Άντωνιάδου, 1831. 

Εξιστόρηση τής συμβολής τών τριών ναυτι
κών νήσων κατά τό πρώτο έτος τής Επανά
στασης τοϋ 1821 μέ παράρτημα 32 εγγράφων, 
από τήν «αλληλογραφία τών Σπετσών μέ τά 
συναγωνισθέντα μέρη προς άπόδειξιν ή εις μαρ-
τυρίαν τών έξιστορουμένων». Ό συγγραφέας 
(1784-1872) είχε υποσχεθεί στους Σπετσιώτες 
τη σύνταξη τής ιστορίας, ό'ταν βρισκόταν στό 
νησί τό 1822 καί καθώς σέ δλη του τή ζωή 
σεμνυνόταν γιά τή συμβολή του στην επανα
στατική κίνηση τών στόλων τών τριών νησιών 

τό 1821, πραγματοποίησε τήν υπόσχεση του, 
μέ τήν έκδοση μιας άπό τίς πρώτες ιστορίες τοϋ 
'Αγώνα καί μάλιστα μαζί μέ τά τεκμήρια της. 

Τό βιβλίο ανατυπώθηκε φωτομηχανικά [τό 
1973;]. 
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130. [Νικόλαος Λοβιζέλλης], Έγχειρί-
διον περί φυτείας τών μωρεών, καί δια
τροφής τών μεταξοσκωλήκων κατά τήν 
ίταλικήν μέθοδον, Ναύπλιο, Τυπογραφία 
Κ. Τόμπρα - Κ. Ίωαννίδου, 1841. 

\J Νικόλαος Λοβιζέλλης ήλθε άπό τό Φοσο-
μπρόνε τής Ιταλίας τό 1837 μέ τή γυναίκα του, 
καλεσμένος άπό τόν Κ. Δουρούτη, καί ανέλαβε 
καθήκοντα αρχιτεχνίτη στό μεταξουργείο του 
στή Σπάρτη καί άπό τό 1839 στό άλλο μετα
ξουργείο τής Μεσσήνης. Τό 1841 βρίσκεται στο 
Ναύπλιο, ζητά ελληνική ιθαγένεια καί προσπα
θεί νά στήσει επιχείρηση μεταξουργίας. Ώς πρώ-
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το βήμα τυπώνει οδηγίες για τήν καλλιέργεια 

της μουριάς καί τήν εκτροφή των μεταξοσκω

λήκων, σύμφωνα μέ τις γνώσεις καί τήν πείρα 

του: «Κατά τήν τετραετή διαμονή μου εις Κα-

λάμας καί Σπάρτην, ως διευθυντής των κατα-

νΕΓΧΕϊΡΙΔΙΟΝ 
Π Ε Ρ Ι 

" ΦΓΓΕΙΑί ΤΩΝ ΜΩΡΕΩΝ, 

- Κ Α Ι 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ«!, ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΩΝ, 

ΚΑΤΑ ΤΗΒ ITAAIKHH ΜΕΘΟ40Κ.1 

τι, v„,,i, rt . ; ,a ·^ Λη> Μ,· l i« ç*,»,, 

. ΕΝΝΑΪΠΛΙΩι, 

ΕΚ TÜI ΤΤΠΟΓΡΑΦΙΑΪ Κ. ΤΟΜΠΡΑ 

Κ. Κ1ΑΚΝΙΑΟΥ. 
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στημάτων τής μετάξης κατά τον ίταλικόν τρό

πον, εκαμον διαφόρους παρατηρήσεις ως προς 

το έδαφος καί τό κλίμα τής Ελλάδος, τά όποια 

ευρον έπιτηδειότατα διά τήν καλλιέργειαν των 

μωρεών καί τήν διατροφήν του Σηρίου σκώλη-

κος». Τήν επαγγελματική του προσπάθεια στό 

Ναύπλιο θά σηματοδοτήσει καί άλλο έ'να φυλ

λάδιο, τυπωμένο καί πάλι σέ τοπικό τυπογρα

φείο (1846): Έγχειρίδιον -ερί συστάσεως με-

ταξοχλωστηρίου εν Πρόνοια Ναυπλίας. Παρα

τηρήσεις, προς όφελος των επιχειροόντων τήν 

μεταξουργίαν εις την Ελλάδα. 

Γενικότερα, ή συμβολή τής τυπογραφίας 

στον αγροτικό καί βιομηχανικό εκσυγχρονισμό 

είχε σημαντικές επιδόσεις. Μένοντας στό ίδιο 

αντικείμενο, σημειώνουμε: Ερμηνεία περί ανα

τροφής του μεταξοσκώληκας καί καλλιέργειας 

της μωρίας, 'Αθήνα, τυπογραφία Κ. Ράλλη, 

1838, ζργο του Γρηγορίου Παλαιολόγου καί έκ

δοση της «Επιτροπής Έμψυχώσεως τής Εθνι

κής Βιομηχανίας»· Έγχειρίόιον προς χρησιν 

εκείνων οΐτινες έπιΟυμώσι νά άναθρεφωσι τον 

μεταξοσκοΰληκα, Κέρκυρα, Τυπογραφία Κυβερ

νήσεως, 1846, έκδοση «Εταιρείας Έμψυχώ

σεως Μεταξικής Βιομηχανίας». 

131. Νικόλαος Σκούφος, Συλλογή τών 
Συνθηκών, Πρωτοκόλλων καί Διπλωμα
τικών έγγραφων, αποτελούντων τό ού-
σιωδέστερον μέρος τής Διπλωματικής 
Ιστορίας του Νέου Ελληνικού Κρά
τους, Ναύπλιο, Τυπογραφία Θ. Κοντα-
ξη. καί Ν. Λουλάκια, 1834. 

KJ πρώτος καί μόνος τόμος του βιβλίου. Ό 

συγγραφέας έγραφε στον πρόλογο του: «Περι-

μένομεν νά ίδωμεν οποίαν ύποδοχήν θέλει λάβει 

απο το Κοινον ο Πρώτος διά νά δημοσιεύσωμεν 

καί τόν Δεύτερον, όστις είναι ό περιεργότερος, 

ως περιέχων τήν λύσιν του Ελληνικού Δράμα

τος, εν τών πλέον εξαίρετων, αφ' όσα προ αιώ

νων παρουσιάσθησαν εις τήν σκηνήν τού κό

σμου». Τό βιβλίο περιέχει Πρωτόκολλα καί 

Συνθήκες, σημαντικά έγγραφα ξένων καί ελλη

νικές απαντήσεις, αλλά καί αλληλογραφία τού 

Κυβερνήτη μέ τή Γερουσία. Τά χρονικά όρια 

τών κειμένων εκτείνονται άπό τίς 4 'Απριλίου 

1826 ως τίς 10 "Απριλίου 1830. Προτάσσεται 

ό λόγος τού υπουργού Εξωτερικών τής Γαλ

λίας De Broglie στή συνεδρίαση τής Βουλής 

τών Αντιπροσώπων (18 Μαίου 1833), πού απο

τελεί απολογία τής πολιτικής τής Γαλλίας καί 

τών Προστάτιδων Δυνάμεων στό ελληνικό πρό

βλημα, τής μοναρχικής λύσης πού έδωσαν καί 

τού δανείου πού εγγυήθηκαν. «"Οσον ό ζυγός 
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είναι βαρύτερος, τόσον ή Έπανάστασις του λαού 

είναι δικαιότερα. Ή Ελλάς έδείχθη αξία της 

ελευθερίας της [...]. Οι "Ελληνες έγνώρισαν καί 

τους καιρούς καί τους ανθρώπους, τάς δυσκο

λίας καί τάς περιστάσεις, δι' αυτό καί επέτυχαν 

[...] ή ιδέα τοΰ νά Μοναρχηθη ή Ελλάς, δέν εί

ναι ιδέα ή οποία άπέρασε κατά περίστασιν άπό 

την κεφαλήν των Συμμάχων δυνάμεων είναι 

γνώμη των φρονιμωτέρων καί πατριωτικωτέ-

ρων Ελλήνων». 

Τό βιβλίο τυπώθηκε τόν ίδιο χρόνο πού ό Ν. 

Σκούφος εκδίδει στό Ναύπλιο τήν εφημερίδα 

του Ό Σωτηρ. Ή μεταφορά της πρωτεύουσας 

στην 'Αθήνα ανάγκασε καί τόν Σχοϋφο νά ακο

λουθήσει, τό 1835. 

132. Γεώργιος Παπά Σταματίου Χαρτου-

λάρης, 'Απάνθισμα 'Αριθμητικής, Σύρα, 
Τυπογραφία Νικολάου Γραβινοϋ, Σερα
φείμ Πελοποννήσιου καί Ιωάννου Γα-
ρουφαλη. Σαμίου, 1831. 

\J δάσκαλος Γ. Π. Σ. Χαρτουλάρης απευθύ

νεται στους μαθητές του, στον πρόλογο του έρ

γου: «Βλέποντας καί εγώ, τό πόσον ωφέλιμος 

είναι ή αριθμητική επιστήμη εις τόν κοινωνικόν 

βίον, μ' έπαρακίνησεν ή ανάγκη καί ή δυσκολία 

δπου εδοκιμάζετε περί αυτής, διά νά έρανίσω 

άπό τάς καλλιωτέρας άριθμητικάς τά αναγκαιό

τατα, νά συντάξω τήν παρούσαν κατ' έρωταπό-

κρισιν». Τά περιεχόμενα: «'Απάνθισμα Αριθμη

τικής»· «Πίνακας Σεληδρομίου»· «Πίνακας Πα

σχαλιών»· «Περί ευρέσεως τοΰ κύκλου τής Σε

λήνης, της ημέρας τής Νέας Σελήνης καί τοΰ 

πότε γίνεται τό "Αγιον Πάσχα». 

Τό τυπογραφείο Γραβινοϋ, Σεραφείμ καί Γα-

ρουφαλή τύπωσε στή Σύρα καί έ'να ακόμη 

βιβλίο τόν ίδιο χρόνο: "Έζετασις των μαθητών 

περί ναυτιλίας, τοΰ Νικολάου Βρυώνη. "Υστερα 

πουλήθηκε στον 'Ιωάννη Λεκάτη καί λειτούρ

γησε στή Σάμο - ως πρώτο τυπογραφείο της-

τό 1832. 
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133. Ιωσήφ Δε Κιγάλας, Γενική Στατι
στική τής Νήσου Θήρας, Ερμούπολη, 
Τυπογραφείο Γ. Μελισταγοϋς Μακεδό-
νος, 1850. 

2-ημαντικό έργο της ελληνικής στατιστικής 

τοΰ 19ου αι. είναι τό βιβλίο αυτό τοΰ Ί . Δέ Κι-

γάλα (1812-1886), πού συντάχθηκε στην πρώ

τη του μορφή τό 1838, δταν υπηρετούσε ώς 

ιατρός τής Διοικήσεως στή Θήρα, ύστερα άπό 

υπουργική εγκύκλιο γιά τη σύνταξη ίατροστα-

τιστικών πινάκων. Τό έργο τοΰ Δέ Κιγάλα 

επαινέθηκε τόσο άπό τό 'Υπουργείο δσο καί άπό 

τή Βασιλική 'Ιατρική Ακαδημία τοΰ Παρισιού 

καί τήν 'Ακαδημία των 'Επιστημών τού Τορι-

νου -^ττίς δύο αλλεπάλληλες βελτιωμένες μορ

φές του—, οι οποίες τόν ενθάρρυναν νά συντάξει 

αντίστοιχα έργα καί γιά άλλους ελληνικούς τό

πους. "Ενα τέτοιο σχέδιο δέν πραγματοποιηθη-
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κε, καθώς τό κράτος δεν κάλυψε τά σχετικά 

έξοδα. Τά τμήματα του βιβλίου: τοπογραφία, κά

τοικοι, προϊόντα, βιομηχανία καί έμπόριον, θρη

σκεία καί παιδεία, δημόσια υπηρεσία. 

134- Γεώργιος Πολυμερής, Γά κατά τον 
εν 'Ελλάδι Μονοπωλίου των διδακτικών 
βιβλίων, 'Ερμούπολη, Τυπογραφία Γεωρ
γίου Πολυμερή, 1857. 

/ ·>/ > Συγκεντρωτική ε-κοοσ^ των αντιρρητικών 

απόψεων ενός από τους πρωταγωνιστές στη 

σύγκρουση γιά τό διαιωνιζόμενο πρόβλημα των 

διδακτικών βιβλίων (ανάθεση, συγγραφή, εκτύ

πωση, πώληση). Ό τυπογράφος Γεώργιος Πο

λυμερής έμαθε τήν τέχνη στή Βοστόνη καί κι

νήθηκε μεταξύ Ερμούπολης καί Αθήνας κατά 

τά πρώτα χρόνια της τυπογραφικής σταδιοδρο

μίας του (1834-1838), προσδοκώντας ότι θά δη

μιουργηθούν κατάλληλοι οροί γιά νά δραστηριο

ποιηθεί στην έκδοση διδακτικών βιβλίων. "Οταν 

κατάλαβε ότι θά επικρατήσουν «μονοπωλια

κές» επιλογές φαίνεται ότι στράφηκε ~ρός άλ

λες τυπογραφικές δραστηριότητες καί εγκατα

στάθηκε οριστικά στην 'Υ^ρ\χούπο\τί. Λέν στα

μάτησε νά ασχολείται μέ τό ζήτημα τού μονο

πωλίου τών διδακτικών βιβλίων καί στό τέλος 

της σταδιοδρομίας καί τής ζωής του τύπωσε τά 

αγωνιστικά του κείμενα. 

135- Διονύσιος Σουρμελής, 'Ιστορία τών 
Αθηνών κατά τόν υπέρ 'Ελευθερίας 
αγώνα, Αίγινα, Ανδρέας Κορομηλας, 1834. 

\J Δ. Σουρμελής γράφει τήν ιστορία πού έζη

σε μέ διάθεση ερευνητική: «λΓ όλον ότι ήμην 

πάρων καί αυτόπτης τών πολλών αφ' όσα δια

λαμβάνει ή Τστορία, ευρον όμως εις μερικά 

πολλας δυσκολίας. Μ' όλον τούτο ή ακριβής 

έρευνα διέκρινε τήν άλήθειαν κατά προτίμησιν 

του άξιοπιστοτέρου' καθότι τίποτε δέν άφήκα 

άνεξέταστον μέχρι τού ελαχίστου», λίγο πρίν 

από τήν έκδοση τού βιβλίου κυκλοφόρησε 

(1834) ο Καραϊσκάκης τού Λ. Αίνιάν. Ό Σουρ

μελής παρ' όλη τήν καλή του γνώμη γιά τό 

ΤΟΡΙΑ 
-, TOH 
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έργο παρατηρεί: «Έπρεπεν όμως ό συγγρα

φεύς νά φροντίση νά έρευνήση τήν άλήθειαν 

περί τινών». Τό έργο τού Σουρμελή επικρίθηκε 

μέ τήν Ανασκευή τού Κάρπου Παπαδόπουλου 

(1837) στον όποιο ο Σουρμελής απάντησε στή 

δεύτερη έκδοση τής 'Ιστορίας τών ΆΟ^νών 

(1853). Εκεί σημείωσε γιά τή μέθοδο του: 

«Πρίν έπεχειρήσω τήν προκειμένην δευτέραν 

έκδοσιν παρεκάλεσα καί άλλους πολλούς εκ 

τών παρευρεθέντων εις τά πράγματα νά μέ φω-

τίσωσιν αν παρέτρεξά τι. ή είπον τι, μή έχό-

μενον αληθείας». Ό Σουρμελής, ώς «προοίμιο» 

τής Ιστορίας τών Αθηνών τύπωσε τό βιβλίο 
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Κατάστασις συνοπτική της πόλεως των 'Αθη

νών, εξιστορώντας τά γεγονότα από τη ρωμαιο

κρατία ώς τό τέλος της τουρκοκρατίας (δύο 

εκδόσεις τό 1842 καί τρίτη έκδοση τό 1846). 

136. Κυρία Στάελ, Kopiwa h τά ιτα
λικά, Μετάφραση Ε. Λ. Σίμος, Α'-Δ', 
Αθήνα, Τυπογραφία Κ. Ράλλη, 1835-1836. 

Αναγγέλλοντας τό 1834 την έκδοση της με

τάφρασης της Κόριννας (1807) της Κυρίας 

Ντέ Στάελ (1766-1817), ό μεταφραστής Ευ

στάθιος Ά . Σίμος (1804-1878) έγραφε: «Με

ταξύ των καλητέρων φιλολογικών συγγραμμά

των τοϋ παρόντος αιώνος, διακεκριμένην θέσιν 

κατέχει ή Κόριννα της περίφημου καί πολυμα-

θοϋς Κυρίας Στάελ [...] έχει ιδιαίτερα δικαιώ

ματα εις την συμπάθειαν τών Ελλήνων, επει

δή άντικείμενον μέγα της ιστορίας είναι ή αγά

πη καί ό θαυμασμός της αρχαιότητος καί τών 

καλών τεχνών, τών οποίων ή δόξα κατά τό μέ-

γιστον μέρος είναι δόξα ελληνική». Στον πρόλο

γο τοϋ βιβλίου θά συνεχίσει στον Ί'διο τόνο: «Αυ

τή της προγονικής δόξης ή άνάμνησις δύναται 

νά μας ενίσχυση μεγάλως εις τό στάδιον τοϋ 

νέου ημών πολιτισμού, καί νά μας έμπνευση 

περισσότερον θάρρος εις τάς δυνάμεις μας, πε-

ρισσοτέραν ύψηλοφροσύνην εις τήν έθνικήν μας 

άξίαν, άναγκαιότατον άπαιτούμενον εις τήν δια-

τήρησιν τού χαρακτήρος καί της ανεξαρτησίας 

τών λαών». 

Μυθιστόρημα μέ τίς ιδέες τοϋ διαφωτισμέ

νου δεσποτισμού, ή Κόριννα, έ'να ,μεγάλο ταξίδι 

στην 'Ιταλία τού καιρού της συγγραφέως, μέ 

Ιστορικά στοιχεία καί αναφορές στά έργα τού 

πολιτισμού καί της τέχνης, πού θυμίζουν τίς 

γνωστές μας «περιηγήσεις» της εποχής. 

Ή μετάφραση αυτού τού φημισμένου καί 

μεγάλου σέ έκταση μυθιστορήματος, πού απευ

θύνεται στό μ.ορ<^ω\)Ανο ελληνικό κοινό καί 

ιδιαίτερα στον γυναικείο πληθυσμό, γνώρισε κα

λή ίιποδο-/^ αφού γράφτηκαν 1.115 συνδρομη

τές γιά 1.261 αντίτυπα, καί αποτέλεσε αφετη

ρία γιά τή στροφή στην πεζογραφία. Ή έκδοση 

του προκάλεσε συζητήσεις στον Τύπο, γιά τή 

λογοτεχνία, τήν πεζογραφία καί τό μυθιστόρη-

Η 

ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 
ΕΚ TOT ΓΑΛΛΙΚΟΤ 

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΤΑΕΛ 

ΤΠΟ Ε 1. ΖΙΜΟΤ. 

ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ» 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 

Il TEI ΤΓΠΟΓΤΛΦΙλΙ &, PAAAg, 

Χ.836. 
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μα. Άπό τίς μεταγενέστερες αναφορές σημειώ

νουμε τους στίχους τού Στέφανου Ά. Κουμα-

νούδη (1851): «'Αλλά ω φίλαι, δλως έλησμό-

νησα / φιλεκπαιδευτικόν δτι κατάστημα [της 

Εταιρίας τό λαμπρόν Άρσάκειον] / ένέσταξε εις 

κοράσια ευαίσθητα / τόν πόθον της ποικίλης ανα

γνώσεως / [...] κι εν πλήρει αφοβία τήν πανεν-

δοξον/ούράν τού φουστανίου τού ποιητικού/κρα-

τοϋσαι της Κορρίνης, αναβαίνετε / μ' αυτήν το 

Καπιτώλιον», καί τού Κωστή Παλαμά: «Ευλο

γημένος ο μακαρίτης Σίμος πού φρόντισε να μας 

κληροδοτήσει μεταφρασμένα κάποια περίφημα 

βιβλία, τήν Κόριννα της Στάελ καί τήν Ίστο-

ρία της Γαλλικής Επαναστάσεως τού Μινιε». 

220 



137· Μ. Χουρμούζης, Ό Λεπρέντης. Κω
μωδία πρώτη, Αθήνα, Τυπογραφία Έμ. 
Λντωνιάδου, 1835. 

M i l l i 1 -, / - , / ι 

ια απο τις τρεις εκοοσεις του Λε-ρεντη τον 

Vóto χρόνο (οι άλλες δύο της τυπογραφίας Αν

δρέα Κορομηλά), της πρώτης κωμωδίας τού Μ. 

Χουρμούζη. Λεπρέντης είναι αυτός πού πράττει 

με ανόητο τρόπο. Ή κωμωδία δεν έχει άμεσα 

πολιτικά χαρακτηριστικά, είναι κωμωδία ηθών 

άλλα κάποια γνωρίσματα της θά ξαναφανούν 

στίς πολιτικές του κωμωδίες. Ή κωμωδία είχε 

διάδοση στη Ρουμανία (1848) καί στη Βουλγα

ρία (1853), ενώ μιά διασκευή της τυπώθηκε 

στην 'Αθήνα τό I860. Στή σκηνή ή κωμωδία 

θά ανεβεί μόλις τό 1977. 

138. Πέτρος Α. Στεφανίτσης, Συλλογή 
διαφόρων προρρήσεων, Αθήνα, Τυπο
γραφία Α. Αγγελίδου, 1838. 

Ε,κδοση όκτω κείμενων χρησμολογικών μαζί 

μέ τό κείμενο της οπτασίας τοϋ Αγαθαγγέλου: 

1. Γών εξηγήσεων τοϋ οιοασκάλου Π. Ααρισ-

σαίου εις τά κεφ. ΙΓ καί ΙΖ της Αποκαλό-

φεως Ιωάννου τοϋ θεολόγοι 2. Της θεωρίας 

τοϋ Μεθοδίου επισκόπου Πατάρων Η. 7ων 

χρησμών τών επί του τάφου τοϋ μεγάλου Κων

σταντίνου' \. Της προρρησεως τοϋ 'Αγίου Και-

σαρείου επισκόπου Αρελάτης' 5. Τοϋ χρησμοϋ 

Στεφάνου Αλεζανορέως- G. Τοϋ χρησμοϋ τοϋ 

πατριάρχου 'Αγίου Ταρασίου- 7. Τών χρησμών 

Λέοντος τοϋ Σοφοϋ'8. Της "Οπτασίας τοϋ Αγα-

θαγγέλου. Προηγούνται: α' Ό Χαρακτηρ τοϋ 

Ίησοϋ Χρίστου- β' Ή άπόφασις τοϋ Πιλάτου. 

Ό γιατρός Π. Δ. Στεφανίτσης, Αευκάδιος 

(1792-1863) χρησιμοποίησε γιά την έκδοση χει

ρόγραφα πού τού χάρισε ο Ιάκωβος Γαζής Αευ-

καδιος, ηγούμενος της Μονής Αγίου Δημητρίου 

Σαβέρδας (Παλαίρου 'Ακαρνανίας), όταν ο Π. 

Στεφανίτσης πέρασε νά προσκυνήσει, γυρνώντας 

το 1822 από τή μάχη τού Πέτα. Ό γιατρός 

τού Μεσολογγίου Στεφανίτσης μπόρεσε νά σώ

σει τά χειρόγραφα κατά τίς ττολιορκίες καί τήν 

Έξοδο. Τά ίδια χρόνια πραγματοποιούνται καί 

άλλες δύο εκδόσεις Άγαθαγγελικών κειμένων: 

καθώς τελειώνει ή προ^τη δεκαετία, ύστερα 

από τους ενθουσιασμούς τού "Αγώνα, οί πικρίες 

καί οί απογοητεύσεις αναζητούν παρηγοριές καί 

ελπίδες στά χρησμολογικά κείμενα. Ή έκδοση 

είναι αφιερωμένη στον βασιλιά: «Τω μέλλοντι 

κατόχω τοϋ Κωνσταντινουπόλε(υς θρόνοι». 

: 

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΙΣ 
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1851. 
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139. Χντήριον Κωνσταντίνου Γκαρπο-
λα. Φυλλάδων Α ', περιέχον Χαρακτή
ρας Ελληνικούς καί Γαλλικούς, Κεφά
λαια, 'Αριθμούς, Γραμμάς καί Κοσμή
ματα διαφόρων ειδών, Αθήνα, Τυπο
γραφείο Κ. Γκαρπολα, 1841. 

\J φιλόδοξος Κ. Γκαρμπολάς, στην προσπά

θεια του νά αποκτήσει ολοκληρωμένη εκδοτική 
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επιχείρηση, ίδρυσε καί χυτήριο, τοϋ οποίου τύ

πωσε καλαίσθητο κατάλογο, στον οποίο δίδο

νται δείγματα των στοιχείων που χύτευε καί 

πουλούσε με την οκά (ελληνικά στοιχεία άπό 

7,5 μέχρι 16 στιγμές δρθια, των 11 στιγμών 

κυρτά, γαλλικά των 7,5 καί 11 στιγμών δρθια 

καί τών 11 κυρτά. 'Αριθμούς άπό 7,5 μέχρι 80 

στιγμές. Κεφάλαια ελληνικά άπό 7,5 μέχρι 80 

στιγμές καί κεφαλαία γαλλικά άπό 7,5 μέχρι 

80 στιγμές. Μύστακες άπό 1 μέχρι 30 τετρά

γωνα, γραμμές διαφόρων ειδών (αριθμοί 1-13), 

διάφορα κοσμήματα (αριθμοί 1-84). Εμβλή

ματα (αριθμοί 1-15). "Ολα αυτά τυπωμένα σέ 

32 φύλλα, μόνο άπό τή μία δψη. 

Τό Χυτήριον τοΰ Γκαρμπολά θυμίζει τά Δο

κίμια καί ονομασίαι τών χαρακτήρων της Ελ

ληνικής Τυπογραφίας Νικολάου Γλυκό, Βενε

τία 1812, παρόλο πού παρουσιάζει μικρότερη 

ποικιλία στίς γραμματοσειρές άλλα μεγαλύτερη 

κλίμακα ως προς τά στοιχεία, τά ποικίλματα 

καί τίς γραμμές. Οι τιμές του, άπό 7,50 ως 10 

δραχμές ή οκά, είναι ακριβότερες άπό εκείνες 

πού αναγράφει ή Διατίμησις τοΰ Βασιλικού Τυ

πογραφείου, Λιθογραφείου καί Χυτηρίου Sia τό 

έτος 1846 (άπό 6 μέχρι 9 δραχμές τήν όκά). 

140. Αγάπιος 'Ιερομόναχος - Νικόδημος 
μοναχός Αγιορείτης, Πηδΰίλιον, β' έκδο
ση, Αθήνα, Τυπογραφείο Κ. Γκαρπολά, 
1841. 

Είναι ή δεύτερη έκδοση τοΰ Πηδαλίου της 'Ορ

θόδοξης Εκκλησίας, της «νοητής νηός», πού 

παριστάνεται στή λαμπρή χαλκογραφία, δπως 

καί στην πρώτη έκδοση της Λιψίας 1800. Πε

ριέχει τους κανόνες τών Αγίων 'Αποστόλων τών 

Ε π τ ά Οικουμενικών Συνόδων, τών Τοπικών 

Συνόδων, καί τους Κανόνες τών Πατέρων, στό 

πρωτότυπο καί σέ ερμηνεία τοΰ ιερομόναχου 

'Αγαπίου καί τοΰ μοναχού Νικόδημου 'Αγιορεί

τη, γιά νά γίνουν κατανοητοί καί στους λιγότε

ρο μορφωμένους. Συντάχτηκε στό "Αγιο "Ορος 

ως τό 1793 καί ελέγχθηκε άπό τόν 'Αθανάσιο 

Πάριο, τόν Μακάριο Νοταρά καί τόν Δωρόθεο 

Βουλησμά καί εγκρίθηκε άπό τόν Οικουμενικό 

Πατριάρχη. Ό ιερομόναχος θεοδώρητος, πού 

επιμελήθηκε τήν έκδοση, πρόσθεσε δικές του 

ερμηνείες άλλοτε σιωπηρά καί άλλοτε δηλώνο

ντας: «ό έπιστατήσας εν τή τυπογραφία τής 

ιεράς αυτής βίβλου έστοχάσθη [...]». Οί προ

σθήκες αυτές συνδέθηκαν μέ τίς έριδες τών 

Κολλυβάδων-άντικολλυβάδων, πού κυριαρχού

σαν καί ό'ταν διαπιστώθηκαν προστέθηκε, στά 

αντίτυπα πού δέν είχαν διατεθεί, εγκύκλιος τοΰ 

πρώην πατριάρχη Νεοφύτου (1802) μέ τό 

ιστορικό σύνταξης καί έκδοσης τοϋ βιβλίου καί 

τίς διορθώσεις. Οί προσθήκες μαυρίστηκαν, 

ασπρίστηκαν ή ψαλιδίστηκαν. Στην έκδοση τοϋ 

1841 ο Γκαρμπολάς αφαίρεσε τίς προσθήκες 

τοϋ θεοδωρήτου, τύπωσε τήν επιστολή τοϋ 

Νεοφύτου, διατήρησε τόν τίτλο τοϋ βιβλίου άλ

λα αφαίρεσε τήν αφιερωματική επιστολή τοϋ 

'Αγαπίου καί τοϋ Νικόδημου στό Οικουμενικό 

Πατριαρχείο. Τό βιβλίο αφιέρωσε στους ευεργέ

τες Ζωσιμάδες καί μνημόνευσε στον πρόλογο 

τόν Κωνσταντίνο Μ. Κούρτη, μεγαλέμπορο τής 

Βιέννης, συνδρομητή γιά 100 αντίτυπα. 

Τό Πηδάλιον χαρακτηρίστηκε «ή αύθεντι-

κωτέρα αποτύπωση τής 'Ορθοδόξου κανονικής 

συνειδήσεως», επανεκδόθηκε καί πολυχρησιμο-

ποιήθηκε άπό κληρικούς καί λαϊκούς. 

141. Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος, ΉΚων-
οταντινονπολις h περιγραφή τοπογρα
φική, αρχαιολογική καί ιστορική, τόμ. 
Α'-Β', Αθήνα, Τυπογραφείο Ανδρέα 
Κορομηλά, 1851, 1862' τόμ. Γ', Τυπογρα
φείο Χ. Νικολάίδου Φιλαδελφέως, 1869. 

Ό Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος (1797/8-1878) 

συνδέει τή συγγραφή του μέ τή μεγάλη του νο-
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*yt'ttv Tçtttôu ορ$όόρί-ος */«(«. Δοκό* t)è, j ^ σ*Λΐ//ιί«4,τά TÇC ITY*ÉWC öOy/^ara iyty α/ παραόόσ&ϋ. Ί * ο < . ο «H*· 

f oç , Λρμινα,'-η'ΚΧπία* "*\$tj Ά γ β τ ί / . Kvßtpu^Ttjc,, ό Κιίρίοΐ if/caw Ι ^ ΐ ς Xfj/«o'c. li/jwpiì*; npv vaurof, 

ot Ατρ*ολο/, ϊςβγ ο* τ«»' ΆηΌίολωΐ' (f/«0*o%?/, ^ / χΧηριχαι κάνης. Υραμματικοι x^j νοτάριοι, et xctra XÜU> 

pa$ Οιοαaxat-Λΐ. Y^mjiuraft uwavTêt ot ópSóòoi-oi %pt*tuvói. ir)û>Maaut ò παρών βίος, \\υίνμα yahyvov xjt} 

ctfyctpiov, a} r* Syië -«ν/νματος TtvoâtTëx&i χάϋίτις. Ανιμοι^ όι χατ άντϊμ; ναρασμόι. ΜηοάΧιον dt άντης* ài 

*» τρος τον ëpavtov Χιμίνα. !&ννίτ«{% η nap*a* βίβΧος των Stpwv Κανόνων t*t'v. "Opa χ^ τον âaov Χρυσό-

ιομον vtfì ναραηάζοντα. την έχκ\ηα(αν {τόμ. r. « λ . 4 x 6 . si'%. ί ο . Κα) τόμ. ζ' ΰίλ. $οχ, %ίχ.1ο. της 

Ιν KraJvtj tnèoTSMC-) 
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σταλγία γιά τη γενέτειρα, την Κωνσταντινού

πολη. Ή προσωπική γνώση καί αυτοψία, ή 

γνώση των πηγών καί τών ελληνικών καί ξέ

νων βιβλίων γιά την Κωνσταντινούπολη, τοϋ 

έδωσαν τη δυνατότητα νά συντάξει έ'να μνη

μειώδες έργο με 1.900 περίπου σελίδες χωρι

σμένο σε 3 τόμους, δπου περιγράφονται καί ιστο

ρούνται ή αρχαία, ή βυζαντινή καί ή τουρκο

κρατούμενη περίοδος. Ό Α' τόμος χωρίζεται σέ 

οκτώ κεφάλαια ό'που περιγράφονται: ή τοπο

γραφική διαίρεσις, τό κλίμα, τά προϊόντα, οι μυ

θολογικές καί ιστορικές παραδόσεις, ή κτίση 

της Κωνσταντινουπόλεως, ή πολιτική καί διοι

κητική διαίρεση, ό πληθυσμός, τά ήθη καί τά 

έθιμα. Αναλυτικά περιγράφονται στον Β' τόμο 

τά προάστια καί τά νησιά γύρω από τήν Κων

σταντινούπολη. Στον Γ' τόμο περιγράφονται ή 

κυβέρνηση καί ή διοικητική οργάνωση, οι κά

τοικοι, τά ήθη καί τά έθιμα, ή θρησκεία, ή νο

μοθεσία, ή γλώσσα, ή εκπαίδευση. Τό έργο 

κλείνει μέ ένιαΐο ευρετήριο. 

'Ανατύπωση φωτομηχανική: 'Αθήνα, Πελε

κάνος, 1993. 

142. Λουδοβίκος Φιγιέρος, Αϊ μεγάλαι 
επιστημονικού καί βίομηχανικαί ανα
καλύψεις, Μετάφραση Ά. Φατσέα, 
Αθήνα, Τυπογραφείο Χ. Νικολαΐδου Φι-
λαδελφέως, 1860. 

1 ό σημαντικό καί πο~Κυεκ8ο\}ΑΊθ έργο τοϋ Louis 

Figuier (1859) μεταφράστηκε αμέσως άπό τόν 

φυσικό, λόγιο καί παιδαγωγό 'Αντώνιο Φατσέα 

(1821-1872) άπό τά Κύθηρα, ο οποϊος πίστευε 

δτι ol επιστημονικές γνώσεις καί οι εφαρμογές 

τους στίς τέχνες θά αναδείξουν άξιους δασκά

λους καί επιστήμονες τεχνίτες. 

Ό Γάλλος συγγραφέας έγραψε τό βιβλίο γιά 

τά παιδιά τοϋ Δημοτικού (καί τοϋ Γυμνασίου) 

γιατί μέχρι τότε δέν διδάσκονταν άλλα μαθή

ματα πέρα άπό τήν ηθική καί τήν 'Ιστορία. Ή 

μετάφραση κοσμήθηκε μέ 86 εικόνες καί σχή

ματα. Τά 30 κεφάλαια τοϋ βιβλίου: «τυπογρα

φία, πυρίτις, ναυτική πυξίς, χαρτίον, ώρολόγιον, 

πορσελάνα, ύαλος, διόπτραι, άλεξικεραύνιον, 

βολταϊκή στήλη, ηλεκτρικός τηλέγραφος, γαλ-

βανοπλαστική, ηλεκτροχημική χρύσωσις καί 

άργύρωσις, ήλεκτρικόν ώρολόγιον, διάφορα μέ

σα φωτισμού, αερόστατα, αρτεσιανά φρέατα, 

κρεμασταί γέφυραι, φωτογραφίαι, αίθέριον, άπο-

ξηραντικά έργα, στερεοσκόπιον, καουτσχιούκ, 

γούττα-πέρκα». 

Ό συγγραφέας σημειώνει στον πρόλογο του: 

«Άνεμίξαμεν εις τάς γνώσεις ταύτας βιογραφι-

κάς λεπτομέρειας επί τών πρωτίστων αυτουρ

γών τών μεγάλων επιστημονικών καί βιομηχα

νικών ανακαλύψεων, πεπεισμένοι ό'τι ή ζωή καί 

οι αγώνες τών περίφημων σοφών τών πλουτι-

σάντων τήν ανθρωπότητα μέ τόν καρπόν τών 

αθανάτων αυτών έργων, είναι εν τών άξιολογο-

τέρων παραδειγμάτων, τά όποΐα δύναται τις νά 

προσφέρει εις τάς μελετάς της νεολαίας». 

Τό έργο είχε καλή i>no8oyr\, όπως φαίνεται 

άπό τόν πίνακα τών 465 συνδρομητών. 

143· Γιάννης Ψυχάρης, Τό ταξίδι μον, 
Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστός, 1888. 

« t v a έθνος γιά νά γίνει έθνος θέλει δυό πράγ

ματα. Νά μεγαλώσουν τά σύνορα του καί νά 

κάμει φιλολογία δική του. "Αμα δείξει πού ξέρει 

τί αξίζει ή δημοτική του γλώσσα, κι άμα δέν 

ντραπεί γι' άφτή τη γλώσσα, βλέπουμε πού τδ-

ντις είναι έθνος. Πρέπει νά μεγαλώση δχι μο^ο 

τά φυσικά μά καί τά νοερά του σύνορα. Γι' αυ

τά τά σύνορα πολεμώ». 

Τό ταζίδι μου: γλωσσικό μανιφέστο, συνει

δητή εφαρμογή στην πεζογραφία γλωσσικών 

θεωριών καί επιλογών καί ντοκο^[ύντο μιας 

εποχής. Τό αντίτυπο τοϋ Ψυχάρη γράφει στο 

224 



Άταοκίντττο πιεστήριο 

* 

Στοιχειοθέτες Χειροκίνητο πιεστήριο 

142 

225 



χρύσωμα: «Σημ.(ειώματα) τοΰ 'Αργύρη ( Ε 

φταλιώτη) καί δικά μου», καί σέ ένθετο ση

μείωμα τό επαναλαμβάνει προσθέτοντας καί 

1901. Με κόκκινο μελάνι οι παρατηρήσεις τοΰ 

Εφταλιώτη, μέ μαύρο οι απαντήσεις τοΰ Ψυ

χάρη. Άπό τό αντίτυπο αυτό προήλθε Τό ταξί

δι στή β' έκδοση τοΰ 1905, που τυπώθηκε στό 

Παρίσι καί κυκλοφόρησε με τήν ένδειξη «Βι-

βλιοπουλείο τής Εστίας». Οι σελίδες 30-31 

της πρώτης έκδοσης καί αντίστοιχα οι σελίδες 

50-51 τής δεύτερης, αν διαβαστούν συγκριτικά, 

μας δίνουν μιά επαρκή εικόνα, τόσο των αλλα

γών πού έκανε δ Ψυχάρης στό κείμενο του, ό'σο 

καί τής συνεργασίας του με τόν Εφταλιώτη. 

75· Ό Ψυχάρης ?τή &6λιο&ήκή TOH (στή Γαλλική Γερουσία), 

πριν αυτή αγοραστεί άπό τόν Έμ. Μπενάκη γιά τή ΒιΟ,ιοθήχη της Βουλής. 
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χονηχ τοί*; άαιντχοΊ;. Eîyxv χχμι ι τη ylûiiaCvst 

0-£+- m·''. μοιχΐη eiv χχΐχτ · . 'iv/ρό χχί ρημχιμΐνο. TPoC Ιόγον 

£ p n v { , Τΐαδωμΐνοι «τό χ χ ί χ τ ι , -.oScsv itati β α ι ι ΐ ι ζ * « ! . Ι 

13γί,χ.ς TOT;; iou' fit μ ι χ ; x l l x - t ; τόν χόιμο. Ώ ρ -

μ η ι ι ; x ' î x : « « | | | M *)tô κ λ έ η . TÎV*;ËÇ ό;ω του-

δαο-χχλου; χ ι ά ρ ν ^ η ; v i φωνχΐ/,ς· — « Άλήβι ια ζ * 4 

ttCfU, Ätyovjj.» ytx Cm)' μοόμιι; î i μ χ ; χχμνονν, χ Τ/ ' - " ' 

Nft-fi*. τί xxxô XO3 ίγινι τοτις ! Ι Ι - τ α ; , ; τχ ΐτχρά-

Ou*,«, Χ Χ Ι Μ Ή ; t o yt'pi x ' t i x x s i ; τις χορτ*;- μπί,χι 

flit« 6 ζωντανό; ά γ ί ρ α ; τοΰρανοΟ, Χλημμύρι« -^ ^ 

φ ώ ; χ ι .χ ι ; - j tò lxò χον ττίχουντχν όξω" — « \>ρ»βΐ, *** 

άφιντιχό μ ο ν Sing « y -Ò χ χ ί χ τ τ oxo-xaló; μο·* ιί-ιχν 

<r> χχί cu ^ x i t l i x ; μο-j- δοϋλο; 

«tv* ττ, y\£v<tx avj Οχ μά9ω. » 

β ά τ ο χ χ : χ τ ή ο η β ι Ó 

f. χχταλχςουμι . η μονό μας ΕρΟη ψΜος ίτον μχοριϊ 

χχνιί ; «à μ χ ; χχτηγορηβη, ή νχ χχρ-ç »«χή fJd 

μχΐ ιοτα 

xtttfa 

tltAXì γω Χι «Χ9 

άν χοτις I t m U i 

Sor υ - · * -

ί * ' ί f 

svi* 

6 

m Moni ini« ne 
(AXÌ. — μχλιβτχ ότχν τν/ν, xxvtì; va cavi, ρ-ΐνίλο; 

Nil», — «XTt μί„ ni; ^τ,ώ/νΊ·. vi fuU-ψΙ XXÌ μ,ί; -rf 
χςΐ, ' .νμι. χχχο-:ι; ί-ι.ας v i iii;o-/iu r x f m H b t j »πό χιϊνο 

»tv i h « . φοίν.Οτ.χχ χ«: γώ TÌV «»».τη. ' A o r ó g . * . 

|*xs - Ι ζ χ ω ι χ . ol riolxonxol, « , ι ς f o f ì ; iS r-,7»,"ilo i f l 

t i » » ς , τ . « | ( y i f i t , ί χ , , -rt γ ΐ ί , » , ρ,., j i i j e . p , 

xxi Kfimffr, *,s »ο,,,ψ, s x,,,,ot v i „,V( „,'Ti,^. 
"Ετι ΐ | *χ, T i U v u t o u ( v i μν,ν TÌXO-ΛΥ, χι , « ( , , , . / 

uivv;. Κγΐχχ η τ ι ; χ χ ό ( t i r a i s r i « » χ . « . » . · ; χ ί -
• y i u m ά χ ί , ω , i μ » χ | τ ρ ΐ ι τ . „ ^ r , ; „ , ^ ^ Κ α _ ; 

l>Ìf., XXi ,ύ (ufi,, ,χ,γϋ,, ^i ,, iT, „ , μ ί „ J ^ J ^ / 1 

. J . I . . . . · v . . , - • * ' / / < - " -

... » .««rrü 

. ν . ^ . 3 Γ - - ; , ί ; ^ ^ y -Vii' 
ίΐι,ινχ** luvetTat, χωρίς v i π ΐ05ί ;ω XO-J c-rtxvjvtctv -* ^ , 

x i i f i i ; Tffvifé *.'. ·»«; UÎZOSOV«! κχ μ ' χχοντ«!. 

— 4 "Oyi ! ftr,. τό ffiiTi'yr,c 1ΜΘ γίν«[Λΐ '.>-;,y:·-•.' 

(tr,·» τό πίΐτίψν;; wÏ5 ι ^ ν ψ ι κροιτ'^/η γ λ υ σ ι χ ! Ή 

γλώΐΐϊΧ μας γ.'χ fjÂ'1^0_At'' *w«. Πρβστυ/η v>,w5-jx 

, ' y- · , :" : li-fr, uovo μι-χ r ì ó i T j / r , ψ.*//, * * · ( ν ν χ ί ; μ χ ; 

^· .tv*·, γ ίννχϊ ΐ ί , ϋχί τά yi'fix (*χς ^Ύ.Λωιιν n u f à l i iteti 

<Ì'.M-.7;J. τ ο * ; TvJfitvj; xxi i t i ; Γψ«>.ι; "ΐτά ν.χτα 40υ 

_J και «υ. Μ/,* t ì v ; β->·»«ιζι·,χι TM»f ÄxTxxX'.y; C«Q wï ; 

χατ7.τ;ΐνουϊ' ιίνχι oi χίΜΤίΜί UXÌ »/Tf)f, xott Yupi-

CVJV τ ω ί χ v i u i ; βγχλβυν «HtOtf*WM *ì* rt,0 *ò* 

xî WO fXSpOCT ,̂ y t i VA çavCVV y/.. •.•/'.,: MtTtTÎÇ. ^ 'E iò 

ΐΤ'-Ο τά ξ ί ρ π / ut';'· τιψης/,-ΐν1,; TÒ Αίο-ίχνντ.αχ | W . 

— s·.-,-);' Λ-, τη γ λ ί ^ ι χ m 0 wiVw, yueri *i6ovfUCl Λ ν 

fjtxç-rà | u v . Ί Μ Κ lïjMU * * T I x*t γω ~^'J l i fo- ju.« 'J ' ι 

. τ ώ : α iT'j βχοτχΪ. , χαί KcC a i Oxs^o; rp^?x*A>u ï i i x \ „ . ^ >-'' 

' r J*i T'Î ;)• . / ,« ««·; «1 1MXxî[f*.. Λΐ' Vt̂ iKOVUX'., XXl j , 

^ [tr. « uil ip. S i [AI>Û [«χ γ\&94«, ϊΓ'ίϋ Ai» ττ,ν î / i i ö ' \ ·*ν**' 

xxttvxi Ä«i s v . ;j .-o:ii; xxi TJ va ; t i ; τ*; ζι^λΐψ^ς, I # /K<"*' 'f 

<χ\% γ>ω·ΐ·7χ mG i.̂ x*. ~(Xi4i xxi lAivxyoxô.r, τ ΐ ί -xXtx; | !>• *fC * 

τ « ; iVAnvixr.;, rr.v xyiviO^ix uxî>r>, V!X\/.tx>, m\ vAùi -

i a , K«C X^ÙT-}; ίγ*> <rr,ji!3x τή γ ρ χ ο ω ! · 

Mi Tfcw-X'xv TX λιγιχ |Mv xxi μίνχ. 'Κ'^ιΕγχ y:r.-

yftf* xxi χρύ*το'ψ6·.«ν -χ),( 4TÌÌ I T Ì V X Ì Ì ; μ ί ϊ « , μχ-

XjV.x. 'Ûï τ ο « μ 'βλη μο·/ τ/·, βλ.ψν,, μ ' ί ρ / ο υ ν τ χ ν 

xxiCOTf; v i γιΆχσω. "Apt ΐθίΑ* νχ «tv^v-j-ieii» τχ 

Äxxfia π ί ΰ μ ιχαιγαν τχ μχτϊ» , Jiv ΐ , ' ι ^ χ τι fix-

ffTOSm 9TÖ χΐρΐ (Ηνόμαχτρον Jj ptifTÖ*. Πώζ ιπ;;-:-

VX TÒ Χ«, TÎV Ü9X ΤΤ,ίλνΧΤϊ; ' À j l tCAvUlW, < « 1 -

y' $(~*ΙΛ Oft* f£· **" 

,,> i^. r/rf r IV 

• 
tuffai 

U> TO TASIAI MOV 

μούμ«ς <t't μ«; χά·νν«. » Ti f»ópwCo( xxi τι xaxÂ Ϊγινι τοτι; ! 

Μ·.*' «xowta Χ'-ίνοιξι; κχρχΟνρα, ίτλωΛίς χίρ* χ tevx'.t; 

κέρτις μχ·?,χ* c i 1 « ό ζωντχνο; άίρχς «wfWfltJ, «λημμύριο» 

τ6 οώ( χ t 'xt; ί«- λχό sog « ( χ ο τ χ ν . όξ«* — « " t y « , «γ(*-

τιχί μου λχό 4ον το χαλχτί- SócxaAO; μου ιίβαι TJ ΧΛΪ »ν 

(Ιχβιλιίΐ μ*ΐ* ϊοΛος βθ'̂  iÌft*» γ « >» *«ό «»νχ ΤΑ γ>ώ™* 

μι·/ 4χ μχθ«0- • 

θ » το κχρχτΐρτχι» ό xaftivx;- χ* xori ; ίιί&μι, ί 

χχτχ>χ€ουμι. ί JW'O μϊ.ί Γρ̂ τ, ? ό β ο ; κ ώ ; μιτορ(1 χ««ις νά 

μ ί ς xxTïiyftpwwi. ί •·* *ί??ΐ **/-*'· '^* α Τ 1* !**: — («**«"* 

ότ«. τιίχτι xx-^U vi çxv-^ μ*γχλο; μ=ροιτ* μα; , * ì xo(vt^ 
ό ίδιο; ή al lot vi τον xawttrowi — xà-n μί«α μ*; -τχρώ-

y_w\ »α ΙΙιίςο-^μι xat μίΐς τί άξίζο-^μ», κx1ΓOτ^ ϊ««; vi Sii-

(fi'ifu χαρχχχνω JMÒ xitvo χού tìvxi. ψοβηθηχχ xaì γώ τί.ν 

xowiTti. 'AÇÔTO-Î μ ϊ * wlxxoioxvi oi wAxcTtxei, « e t ; çopi; 
^piexvi Ole το Λνο:, τ ό « ; oopi; tlxswt ττ, γΐώββχ μας flxf-

6ap-rt xxi tpirrrfx, tob χ&ντιψί έ χ « μ ο ; νχ τθνς itvni'ft.. 

"Κτρ»μχ, τχ ΙΛΥΧΧ τον; v i μην TXXOW, /.ιό χιίχμμίνο;. 

Byhw "''"»ί *no μίίΧ αχό το ίρόμο ixitvwi d m /.χήόμΐ^ι 

άχχΛκ τΐ μιχ χίτβχ, TfaSrt;x ΐ«.α μί την Κιιμαρχ, xai μι 

βάρρο; μιγχΆο, μί μάτι γιμχτο fXÓYK, φώναζα w a t i , 

v_«pi; v i xpoflt;«* xoî, -ϊτίχότχν» «ι ιμο, τριγϋρο χ* teu; μχο-

ρν>ϊί νχ μ' XXOU4VÌ* 

. . . "Οχι* μίντ-ν χ ιβτί '^ς ·χώ; γιν^χαμ* ßäpßafOt' μτ,ν 

τό X W T I ^ Ç χώ; ίχονμι xpó-ir^r, γΐώββα ' Ή ylweia μα; 

για χίταμχ îiv ιΐναι. ΙΙρ«:τν// yltieex μχοριί »drjç μο*ο 

μια π?ίοτ//τ\ >//,ή χ'οι ψν/ί; μ α ; ifvat γινναϊις, xai r i 

7_ίρ.χ μα; «τ,χ**»χν* το·>9*^ ** 1 8wii*;** « W Τονρχον; xxi 

μ?.; ϊψαΐι; στχ «χτχ *ον xxi <r'i- Mr.v n v ( 4·/νορί-,ιβχι το>; 

Jtxixxlo·^ τ.?, μχ; xaTatp./o-jvf ιίνχι Ά /ιρότιροί μ«( 

6/τροί, »aiyvpiGo-iVi τ ώ ρ α ν χ μ ί ; ^γάλο-Λΐ TIXOT*VWJ; «'Ciò 
τνι ηίβρ& μχροβτχ, γιχ νχ yxwivi· τοΰ Ιόγον t tU| χατιτι;. 

Ο Π ΟΙII ΤΗ Χ 

'Κ*ν «ou τχ , . , . . · . ; χ^τχ, μην τ«ψ»!9·*.*».,; το χροβχώννιμά 

μου, -;ί · . .;•/'. ττ, γ ΐώι ια χον μιλΛ, γιατί •',.,··<.•. τον 

ί«γτό μο->. "Ιο»ί ίΤμχι χάτι xxi γώ χβϋ σίρνο-ίμαι τώρχ στο 

•TXOTxSl, ΖΧΙ ΧΟν μϊ Οχρρο; ΧροίχΙλω ΐ^α μί TO μν/,μΧ χον 

i t οχΐχχζιι. Δίν ντριπο·^μχι, xxi μνι oi μ*Ar,. Ü',·; μιΐώ μ ι ί 

•'A.U-ÎT*. χοϋ διν την ΐχιι ό xx^ivxj χχΐ χο·^ μχοριΐ; xxi*-ì 
να μχ; τη ζουλίψ"^;, μια γ λ ώ « α χοί» tîvai xxtii »exi μονχ-

-/Οχόρη τ η ; xx l tx; τ η ; ίίλτ,νικ/,;, ττ.ν χαινο'^ρια μα( τη 

γλωσσά, χοϋ χρώτο; Ìyò> τήμιρα τό γράφω ! 

Mi τρόμαξαν« τχ >.-,· .χ μνν xxi μίνα. "Κ^ίβγχ γλήγορχ 

xxi χρ-χ|ττόμ'Λνι x i l i »ri; cctvaSt; μί?α, μαχριά.'ίίίτόβο 

μ* οίη μο> τη Άίψη, μον ΐρχότχνι χχχοτ»; χχΐ νχ γιλχ«ι·. 

"Αμχ τβιλα νά «^«'/νγίβω τά Axxpix χοό μοΰ χαιγχνί τα 

μάτια, Ai-* ΐζιρχ τ : {ίχΐϊτοδβα ττο /ίρ: ptrofiarrpor η /.or-

Γί'.Λ. [1ώ; ïxptxi νχ το χώ. τη* üpa τή; )^>χη; ; Άγ ! 

λατλάλο/., ΑατχίΙοι, τί xxxi ιίναι acro XO-J μχ; χάμχτι ! 

I l : tr i ' , το Ιοιχο νχ μ«; χχτχτρ«/η ή γραμμχτιχή ί α ; , χχΐ 

ιτή ιτιγμή όχο1* ή xxfi'.x μχ; xovtï ! Ns«o τον i///>y·. 

άνάγτιη iva / J V J T « ^ , ίνχ «χητη vi μ ί ; γίντύτ/, χχ', τίτοίΟ 

flxTXvo — (το Jtxfxvo μάΐι ιτχ χαταντ* xâxvj xxi μχιΐχς) — 

xxi v i τ% xbjiftrtl/t juirrt.ii. Ά ; ά^τ,βΟ'̂ μί το firô/HiMfft'r 
για τα ςιρχ τά μχτ:α χχί τϊ; μχ/.ρυ; τϊ; μ·ίτΐ; ! 

Ό ι ο *,ιρνόμθ'*ν( χχί σιρνόμο·***. χχί τΛΙογιόμο-Λ« τίτοια 

μι τό νον μο·*, ή vu/τα χροχωρον«. xxi ιτοό; χχίρχντο·^ 

χχμχον; του" χόίμον γλ'.βτρο·>ϊΙ ή γί; μα; βιγχ ι ιγά, v i χχμη 

τ/ν χχ^μιρν/; τ η ; JìólTXyvpo ττόν ί,λιο. Κχίγχνι χχντοτι; 

τχ γώπχ- μ« τό dolo τον; -ρίζΐ|ΑΛ, χχνχνι xxi «pXlVOTXvt 

χχόμη χχλήτιρχ τό τχοτά)·.. Κχχον xixo* |»6wy(| μιά ?οη 

χι xvxTfi/iaCu' cÎTXvt τχ χχνόν.χ »où ^ροντοόβχνι. " l i l tyi; 

xw; άττροχιλίχΐχ «ιοόοχνι rò γί ; xal OAavt νχ ',-Ί·.', ,,\ 

κίτρχ. ftïravi για νχ xpoex'/FTiflowt τύ Ittyzvo. S x l t i i , 

χοννιότανί το χΐήήο;, μν.^μονρ& ι'χ ΗχΛχινχ *·>• ?ρά»ιι. 
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