
Μέρος Α. 0-170 
 
     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
 ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 ∆ΕΥΤΕΡΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Μαρία Μαθιουδάκη 
 
 
 
 
 

       Οι τιµοκατάλογοι των ελληνικών βιβλιοπωλείων 
 
            Μαρτυρίες για την ιστορία των ελληνικών αναγνωσµάτων 
                      στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα 
 
 
 
 
 
                                  ∆ιδακτορική διατριβή 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
                                       Ρέθυµνο 2001 
 



Περιεχόµενα: 
 
  
  
 Εισαγωγή    .....................................................................................................      3 
  
  
 ΜΕΡΟΣ Α΄. 
  
  
 ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 
 Οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι και η λειτουργία-τους ....................................        8 
 Ζητήµατα διακίνησης του ελληνικού βιβλίου: 
 οι µαρτυρίες των βιβλιοπωλικών καταλόγων       ........................................       26 
  
 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΓΑΘΟ 
 Γύρω από την τιµή του ελληνικού βιβλίου    ...............................................       43 
 Ειδικά εµπορικά γνωρίσµατα: Βιβλία για δώρα. Σπάνια βιβλία     ...........         53 
  
  
  
 ΜΕΡΟΣ Β΄. 
  
  
 ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 
    Εισαγωγικά    ...............................................................................................       58 
 Πίνακες       ..................................................................................................       68 
  
 Η ΠΟΙΗΣΗ 
 Γύρω από την ποίηση και το κοινό-της    ....................................................       75 
 Ποιητικά έντυπα στους δρόµους: τα φυλλάδια    .........................................      78 
 Οι ποιητές της προεπαναστατικής περιόδου: 
 Ιωάννης Βηλαράς και Αθανάσιος Χριστόπουλος    .......................................    91 
 ∆ύο λαϊκά ποιητικά βιβλία    ........................................................................      88 
 Οι Επτανήσιοι ποιητές    ................................................................................     93 
 Γύρω από τους Πανεπιστηµιακούς Ποιητικούς ∆ιαγωνισµούς (1851-1877)   107   
 Νέες ποιητικές δυνάµεις: η γενιά του 1880    ...............................................    128 
 Ποιητικές ανθολογίες: οι λόγιες    ................................................................    131 
     
 ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 
 Γύρω από το µυθιστόρηµα και το κοινό-του    .............................................   135 
 Το πρωτότυπο ελληνικό µυθιστόρηµα    ....................................................      138 
 Οι µεταφράσεις    ..........................................................................................   153 
  
 ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 
 Τα έντυπα της βενετσιάνικης παράδοσης: ο πιο παλιός κορµός    ...............    160 
 Οι λαϊκές ποιητικές ανθολογίες    .................................................................    171  



 Νέα λαϊκά αναγνώσµατα    ...........................................................................    183 
 Εγχειρίδια του αστικού βίου    ......................................................................    197 
     
 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
 Γύρω από τα αναγνωστικά βιβλία    ............................................................     203 
 Τα «φυλλαδάκια»    ......................................................................................     213 
 Η παροχή λογοτεχνικών εντύπων από τους προτεστάντες ιεραποστόλους      229 
 Οι µεταφράσεις των Ελλήνων και Λατίνων κλασικών συγγραφέων    .......     234 
 
  
  
 ΜΕΡΟΣ Γ΄. 
  
  
 ΠΗΓΕΣ 
 Οι κατάλογοι    ..............................................................................................    237 
 Συντοµογραφίες Αρχείων - Βασικά βιβλιογραφικά εγχειρίδια    ...................  251 
  
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 Καταστήµατα Ανέστη Κωνσταντινίδου    ....................................................    254 
 Μία εγκύκλιος του εκδοτικού οίκου Γ. ∆. Φέξη    .......................................    257 
 Μία επίσκεψις εις τα καταστήµατα Ανέστη Κωνσταντινίδη. 
 Τµήµα υπηρεσιών του εκδοτικού οίκου Γεωρ. Φέξη. 
 Charles Mac Farlane: Kismet, the Doom of Turkey. 



  

 Εισαγωγή 
  

  

 Οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι του 19ου αιώνα είναι µια κατηγορία πηγών που 

ελάχιστα έχει αξιοποιηθεί από τη σύγχρονη βιβλιολογική έρευνα. Πρόκειται για 

µια οµάδα ντοκουµέντων, ικανών να στηρίξουν πολλαπλώς τις γνώσεις-µας για 

την ιστορία του ελληνικού βιβλίου. 

 Η εργασία αυτή επιχειρεί να ανοίξει δρόµους επικοινωνίας ανάµεσα στους 

βιβλιοπωλικούς καταλόγους και την ευρύτερη φιλολογική έρευνα για τη 

λογοτεχνική παραγωγή του 19ου αιώνα. Πρώτος στόχος υπήρξε η παρουσίαση 

των ίδιων των πηγών, η ανάδειξη δηλαδή µε συνεκτικό τρόπο των πληροφοριών 

που οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι παρέχουν. Πρόκειται ωστόσο για µία 

επιλεκτική παρουσίαση. Η εργασία περιορίζεται, δηλαδή, στην ανάδειξη των 

πηγών για ένα µέρος µονάχα της λογοτεχνικής παραγωγής. 

 Η έρευνα στηρίχτηκε σε δύο «βάσεις»: στην εκδοτική παραγωγή και στη 

βιβλιοπωλική διάθεση. Οι «βάσεις» αυτές καθορίζουν συνήθως το ενδιάµεσο 

στάδιο που παρεµβάλλεται ανάµεσα στη συγγραφική και την αναγνωστική 

πράξη. Οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι λειτούργησαν σε όλη την πορεία της 

έρευνας ως δίαυλοι επικοινωνίας και γνωριµίας µε το σώµα της Ελληνικής 

Βιβλιογραφίας. Επιχειρήθηκε, δηλαδή, µέσω των τιµοκαταλόγων να κατακτηθεί 

µια ιδιαίτερη σκοπιά επί του σώµατος της Ελληνικής Βιβλιογραφίας, να 

αξιοποιηθούν οι τιµοκατάλογοι ως αγωγοί  «φωτισµού», παρατήρησης και 

ευρύτερης κατανόησης της ελληνικής εκδοτικής παραγωγής του 19ου αιώνα. 

Μέσα από αυτήν την οπτική οι τίτλοι της Ελληνικής Βιβλιογραφίας αποκτούν 

υλική υπόσταση στο χώρο, το χρόνο και τις περιβάλλουσες συνθήκες. 

 Ερευνώντας το περιεχόµενο των βιβλιοπωλικών καταλόγων του 19ου αιώνα, 

προσεγγίζουµε το ενδιαφέρον του βιβλιοπώλη της εποχής να βάλει στο 

κατάστηµα-του ένα βιβλίο ζυγίζοντας τις αναγνωστικές διαθέσεις της εποχής-

του και υπολογίζοντας στην ανταπόκριση του αγοραστικού κοινού. 

Αποσπασµατικό σε γενικές γραµµές το σώµα των καταλόγων, συνήθως 

στιγµιαίες «λήψεις» του ενδιαφέροντος αυτού µας δίνει. Προσπάθεια σύνθεσης 

λοιπόν µιας γενικής εικόνας της διακίνησης του ελληνικού βιβλίου µέσω του 



ενδιάµεσου σταθµού των βιβλιοπωλείων. Η αγορά ενός βιβλίου δεν ήταν και δεν 

είναι ο µόνος δρόµος για να φτάσει ένα άτοµο στην ανάγνωση του βιβλίου 

αυτού. Και από την άλλη, η αγορά δεν σηµαίνει οπωσδήποτε και την ανάγνωση 

ενός βιβλίου · την προσεγγίζει όµως. Σε σχέση µε την εκδοτική πράξη (για την 

οποία ευθύνονται ποικίλοι παράγοντες), η βιβλιοπωλική πράξη είναι εγκυρότερη 

πηγή για τις αναγνωστικές διαθέσεις µιας εποχής1. 

 Ευρύτερος στόχος της εργασίας υπήρξε η αξιοποίηση των βιβλιοπωλικών 

καταλόγων για την ανάδειξη της πρόσληψης της λογοτεχνίας στα χρόνια που 

εξετάζουµε. Η εργασία επιδίωξε να συµβάλει ώστε να φωτιστούν, κατά το 

δυνατόν, οι δέκτες της νεοελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής, οι αντιδράσεις-

τους, η συµπεριφορά-τους. Εννοείται πως στην καλύτερη περίπτωση, πρόκειται 

µονάχα για το άνοιγµα του θέµατος, µονάχα για τη διατύπωση της απαρχής των 

συλλογισµών. 

 Ένα βασικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η βιβλιολογική έρευνα για το 

δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, είναι η απουσία συνολικής βιβλιογραφικής 

καταγραφής για το διάστηµα αυτό. Η απουσία αυτής της υποδοµής είναι τόσο 

σοβαρή, ώστε να καθιστά ανάπηρη κάθε σχετική έρευνα, και βέβαια την 

παρούσα. Οι κίνδυνοι που παραµονεύουν είναι πολλοί. Πότε, για παράδειγµα, 

έχουµε νέα έκδοση ενός βιβλίου και πότε έχουµε απλώς τον «τεχνητό 

εκσυγχρονισµό» παλιών αδιάθετων αντιτύπων; Σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς 

αυτοψία είναι αδύνατο να αποφανθεί κανείς για το ένα ή για το άλλο2. 

 Αδυναµία σοβαρή στην έρευνα των εκδοτικών πραγµάτων είναι η έλλειψη 

των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στις εφηµερίδες και τα περιοδικά της 

εποχής, µε τη µορφή διαφηµίσεων των εκδόσεων, αγγελιών και σύντοµων 

καταλόγων βιβλίων. Οι ειδήσεις, οι αγγελίες, οι διαφηµίσεις που σχετίζονται µε 

την εκδοτική και τη βιβλιοπωλική δραστηριότητα και περιλαµβάνονται στον 

τύπο του 19ου αιώνα, είναι τόσο πολλές, ώστε µπορούµε να µιλήσουµε για ένα 

                                                           
 1 Έχει επισηµανθεί: «Η επιλογή του βιβλιοπώλη διαφέρει απ� την επιλογή του εκδότη κατά το ότι 

το κοινό του εκδότη είναι ένα θεωρητικό κοινό, ενώ το κοινό του βιβλιοπώλη είναι ένα 
πραγµατικό κοινό που εκδηλώνεται άµεσα, δηλαδή µια πελατεία» (Robert Escarpit, 
Κοινωνιολογία της λογοτεχνίας, µετ. ∆. Π. Ποταµιάνος, Αθήνα 1972, 87). 

 
 2 Για το µέγεθος του φαινοµένου του «τεχνητού εκσυγχρονισµού» των εκδόσεων κατά τους 

προηγούµενους αιώνες πβ. Φίλιππος Η. Ηλιού, Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία, Α΄, Τα 
βιβλιογραφικά κατάλοιπα του E. Legrand και του H. Pernot (1515-1799), Αθήνα, 1975, 25-27. 

  



αναξιοποίητο θησαυροφυλάκιο πληροφοριών. Για την ανάδειξη, συγκέντρωση 

και επεξεργασία όλων αυτών των πληροφοριών, απαιτείται συλλογική 

ερευνητική οργάνωση. Ως εκ τούτου η αδυναµία αυτή παραµένει και 

χαρακτηρίζει και τη δική-µου έρευνα. 

 Λείπουν σίγουρα και άλλες µελέτες για θέµατα σχετικά µε την παραγωγή και 

τη διακίνηση του ελληνικού βιβλίου που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν 

βοηθητικά στην εργασία αυτή. Το πρόβληµα της απουσίας άλλων σχετικών 

ερευνών είχε ως αποτέλεσµα την υπερβολική προσήλωση στις ούτως ή άλλως 

ελλειπτικές πηγές3. 

 Εκείνο που µπορούµε να ελέγξουµε µέσω των βιβλιοπωλικών καταλόγων 

είναι αν τα αντίτυπα κάποιου βιβλίου που διέθετε ένα βιβλιοπωλείο, 

πουλήθηκαν γρήγορα ή αργά στο βιβλιοπωλείο αυτό. Σε ορισµένες περιπτώσεις, 

όταν έχουµε να κάνουµε µε τιµοκαταλόγους εκδοτικών καταστηµάτων (π.χ. του 

Ανδρέα Κοροµηλά), µπορούµε να ξέρουµε µέχρι πότε το τυπογραφείο, στο 

οποίο τυπώθηκε ένα βιβλίο, διαθέτει αντίτυπα του βιβλίου αυτού. 

                                                           
 3 Η ίδια η βιβλιογραφική παρουσίαση των τιµοκαταλόγων από τον Γεώργιο Φουσάρα 

[BÈ�ÏÈÔÁÚ·Ê�· Ù�Ó EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈ�ÏÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ (1791-1947), Aõ�Ó· 1961, 26-111] 
παρουσιάζει πολλές ελλείψεις, πράγµα που επισηµάνθηκε ήδη από την εποχή της πρώτης 
δηµοσίευσης-της [πβ. τη βιβλιοκρισία του N. B. Τωµαδάκη, AõËÓ¿ 65 (1961) 283-287]. 

 Οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι συνήθως είναι φυλλάδια. Η αναζήτηση-τους σήµερα στις µεγάλες 
βιβλιοθήκες δεν αποδίδει πάντα, καθώς για αυτού του είδους τα έντυπα η απάντηση «δεν 
βρέθηκε» δίνεται αρκετά συχνά από τους υπαλλήλους των βιβλιοθηκών. Από τους 
τιµοκαταλόγους που δεν κατάφερα να εντοπίσω, οι περισσότεροι προέρχονται από τη συλλογή 
του Αλέξανδρου Λευκαδίτη. 

         Ύστερα από το θάνατο του Λευκαδίτη, το µεγαλύτερο µέρος της βιβλιοθήκης-του αγοράστηκε 
από τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκης. Η Βιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκης ωστόσο δεν 
ενδιαφέρθηκε να αγοράσει και τους τιµοκαταλόγους. Ένα µέρος µόνο από αυτούς δωρίστηκαν 
στη Βιβλιοθήκη, γι� αυτό και σήµερα φέρουν πάνω-τους τη σφραγίδα «∆ωρεά Αλεξ. 
Λευκαδίτη». ∆εν βρίσκονται λοιπόν σήµερα όλοι οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι της συλλογής του 
Λευκαδίτη στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκης.  

 Όσον αφορά την ελλειπτικότητα των πηγών θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόµα. Το 1939 ο 
Νίκος Α. Βέης έδινε την εξής πληροφορία: 

 «Περιεσώθησαν δε και αρκετά στοιχεία προς σύνταξιν καταλόγου των βιβλίων, τα οποία 
εξετύπωσαν τα ειδικά Αθηναϊκά τυπογραφεία Χρίστου Νικολαΐδου Φιλαδελφέως 
και Π. ∆. Σακελλαρίου. Τα σχετικά στοιχεία κατέχουσιν ο κ. Γεώργιος Χαριτάκης, 
δισέγγονος του Χρίστου Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, και οι αδελφοί κ. Αθανάσιος και 
Πολύβιος Τσακαλώτος, έγγονοι µητρόθεν του καθηγητού Αθανασίου Σακελλαρίου, 
του και ιδρυτού του τυπογραφείου Π. ∆. Σακελλαρίου». 

 Νίκος Α. Βέης, «Εκ της ιστορίας του τυπογραφείου της Εστίας», στον τόµο Τυπογραφείον Εστία 
Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη, Κατάλογος των εκτυπωθέντων εν αυτώ βιβλίων από της 
ιδρύσεώς του ήτοι από του έτους 1892 µέχρι του έτους 1935, Αθήνα 1939, ιε΄. 

 Τα στοιχεία αυτά που αναφέρει ο Βέης, τα οποία αγνοώ, δεν έχουν ποτέ δηµοσιευθεί και 
αξιοποιηθεί από την έρευνα. 

  



 Φυσικά και πάλι µας διαφεύγουν ορισµένοι παράγοντες. ∆εν γνωρίζουµε για 

τα αδιάθετα αντίτυπα που είχε ενδεχοµένως στην κατοχή-του ο συγγραφέας. ∆εν 

γνωρίζουµε πολλά ακόµα. ∆ίνω ένα παράδειγµα. Είχα προχωρήσει αρκετά την 

έρευνα όταν βρήκα µια πληροφορία, σύµφωνα µε την οποία, µια πυρκαγιά που 

εκδηλώθηκε στις αποθήκες των Καταστηµάτων Κωνσταντινίδη µέσα στο 

διάστηµα 1893-1898, κατέστρεψε ένα µεγάλος µέρος από τα βιβλία που είχε 

στις αποθήκες-του ο εκδότης. Φυσικά δεν ξέρουµε αναλυτικά τι ακριβώς 

καταστράφηκε από αυτήν την πυρκαγιά. Ενδέχεται όµως η απουσία ορισµένων 

εντύπων από τους καταλόγους του Κωνσταντινίδη να οφείλεται στην 

καταστροφή των βιβλίων από τη φωτιά και όχι στη ζήτηση των αγοραστών. 

Ούτε γνωρίζουµε αν άλλοι αστάθµητοι παράγοντες µέτρησαν σε άλλες 

περιπτώσεις.  

 Μας διαφέυγουν πολλές λεπτοµέρειες επίσης σχετικά µε την εµπορία των 

εκδόσεων. Ποιοι ήταν οι όροι που έθετε κάθε φορά το τυπογραφείο στο 

συγγραφέα; Πότε αποφασίζονταν να αποσυρθούν από το εµπόριο τα αδιάθετα 

αντίτυπα ενός βιβλίου; Υπήρχαν, υποθέτω, βιβλία που τυπώθηκαν σε ελάχιστα 

αντίτυπα, και γι� αυτό το λόγο ίσως εξαντλήθηκαν και νωρίς. 

 Στην επεξεργασία των βιβλιοπωλικών καταλόγων, το ενδιαφέρον 

επικεντρώθηκε στην προβολή των αναγνωσµάτων της περιόδου. Λιγότερο 

επιδόθηκε η έρευνα στην ανάδειξη στοιχείων για την ιστορία των ελληνικών 

εκδοτικών και βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων. Στην παρουσίαση των 

αναγνωσµάτων, καθώς η έρευνα ξεκίνησε µε τη µικροσκοπική ανάλυση και 

ανάδειξη των λεπτοµερειών του θέµατος, φοβάµαι πως αυτή η φάση της 

εργασίας κλείνει εις βάρος της απεικόνισης του συνόλου. Ίσως δεν αποδόθηκε 

δηλαδή, στο βαθµό που θα µπορούσε να γίνει, η µακροσκοπική σχεδίαση των 

αποτελεσµάτων. 

 Τα στοιχεία των βιβλιοπωλικών καταλόγων ταξινοµήθηκαν σε ηλεκτρονική 

βάση δεδοµένων που κατασκευάστηκε ειδικά για το λόγο αυτό. Τα στοιχεία που 

έχουν ήδη ταξινοµηθεί στο ειδικό αυτό αρχείο αφορούν τις πηγές που 

περιλαµβάνονται στο χρονικό διάστηµα 1821-1890. Το αρχείο αυτό περιέχει 

8.500 περίπου ηλεκτρονικά δελτία τίτλων. Ένα δελτίο τίτλου αντιστοιχεί στην 

κάθε µία παρουσία ενός εντύπου σε βιβλιοπωλικό κατάλογο· π.χ. στον τίτλο 

«Ερωτόκριτος» αντιστοιχούν 30 περίπου δελτία· στον τίτλο «Ο κόµης 



Μοντεχρήστος» αντιστοιχούν 20 περίπου δελτία, κτλ. Στο ίδιο αρχείο, 1.600 

περίπου συγγραφείς (Έλληνες και ξένοι) και µεταφραστές έχουν ο καθένας τη 

δική-του ηλεκτρονική καρτέλα,  στην οποία φαίνεται αναλυτικά η παρουσία-του 

στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους. 

 Ο µεγάλος όγκος του αρχειοθετηµένου υλικού και η ειδική επεξεργασία που 

απαιτείται για την προβολή-του σε πίνακες, µε απέτρεψαν από την αρχική-µου 

σκέψη να δοθεί ως παράρτηµα αυτής της εργασίας. Τελικός στόχος της έρευνας 

παραµένει να είναι η συµπλήρωση και συνολική παρουσίαση του πρωτογενούς 

αυτού υλικού σε µορφή κατάλληλη ώστε να µπορεί να λειτουργεί ως ερευνητικό 

εργαλείο. 

 Οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι του 19ου αιώνα είναι ένα ευρύ και πλούσιο θέµα. 

Ο κ. Αλέξης Πολίτης µου το εµπιστεύτηκε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 

όσους διευκόλυναν µε τον τρόπο-τους την έρευνα αυτή. Ιδιαίτερα θα ήθελα να 

εκφράσω τις ευχαριστίες-µου στο προσωπικό της Κεντρικής ∆ηµοτικής 

Βιβλιοθήκης της Θεσσαλονίκης. Με πολύ ευγενική διάθεση και µε σηµαντικές 

παραχωρήσεις συνέβαλε στη συγκέντρωση του µεγαλύτερου µέρους των πηγών. 

Ιδιαίτερα θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην ευγενική ανταπόκριση που υπήρξε 

από τη ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη «Κοραής» της Χίου. Η Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης στήριξε την έρευνα αυτή σε όλα-της τα στάδια. Ο κ. 

Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης συνέβαλε ώστε να πλουτιστεί το σώµα των 

τιµοκαταλόγων που διέθετα.  



 

     ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ  
 

 

 Οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι και η λειτουργία-τους 
  

 Μέσα στον 19ο αιώνα, το βιβλιοπωλείο υπήρξε ένα νεόκοπο είδος εµπορικού 

καταστήµατος στο χώρο της ελληνικής Ανατολής. Κατά τους προηγούµενους 

αιώνες το εµπόριο βιβλίων γίνονταν στα εµπορικά πανηγύρια και σε 

καταστήµατα γενικού εµπορίου. Οι εκδοτικές δραστηριότητες των Ελλήνων της 

Βενετίας ήταν συχνά ένα τµήµα µονάχα των ευρύτερων εµπορικών 

δραστηριοτήτων-τους. Ελαιόλαδο, κερί, µετάξι, σφουγγάρια, βαµβακερά νήµατα 

και διάφορα άλλα προϊόντα εµπορεύονταν, εκτός από βιβλία, οι Θεοδοσίου και 

οι Γλυκήδες στη Βενετία4. Κατά τον 19ο αιώνα το φαινόµενο αυτό 

εξακολουθούσε να ισχύει, και οι έµποροι βιβλίων εµπορεύονταν συχνά και άλλα 

είδη. Το 1866 ο εκδότης και βιβλιοπώλης της Αλεξάνδρειας Ηλίας Π. Ζαγκλής, 

ο οποίος διατηρούσε εµπορική επικοινωνία µε τις ελληνικές κοινότητες όλης της 

Αιγύπτου και της Συρίας, στον τιµοκατάλογο που δηµοσιεύει τη χρονιά αυτή, 

ανακοινώνει ότι αναλαµβάνει να προµηθεύει τον κάθε ενδιαφερόµενο, εκτός 

από βιβλία, και µε κάθε είδους άλλα εµπορεύµατα από την Ελλάδα, µε ελληνικά 

προϊόντα «της γης ή της τέχνης», όπως ο ίδιος προσδιορίζει. Στα τέλη του 19ου 

αιώνα οι αδερφοί Λαλέλη διατηρούσαν στη Μυτιλήνη µεγάλη αποθήκη ψιλικών, 

ένα τµήµα της οποίας ήταν το βιβλιοπωλείο, αρκετά µεγάλο ως φαίνεται, για να 

δηµοσιεύουν το 1897 ιδιαίτερο κατάλογο 30 σελίδων περίπου µε τις τιµές των 

βιβλίων που υπήρχαν σ� αυτό5. 

                                                           
         4 Για τα τυπογραφεία Θεοδοσίου και Γλυκή πβ. αντίστοιχα: Γεώργιος Σ. Πλουµίδης, Το 

βενετικόν τυπογραφείον του ∆ηµητρίου και του Πάνου Θεοδοσίου (1755-1824), Αθήνα 1969, 13, 
και Γιώργος Βελουδής, Το ελληνικό τυπογραφείο των Γλυκήδων στη Βενετία (1670-1854), Αθήνα 
1987, 20-22. 

 
          5 ∆εν κατάφερα να εντοπίσω τον τιµοκατάλογο των αδερφών Λαλέλη. Αντλώ από την 

περιγραφή του °. I.Φουσάρα, BÈ�ÏÈÔÁÚ·Ê�· Ù�Ó EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈ�ÏÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ (1791-1947), 
Aõ�Ó· 1961, 41. Χαµένο θεωρείται στη βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α. και το αντίτυπο του φυλλαδίου 
Λογοδοσία Ηλία Π. Ζαγκλή, Αλεξάνδρεια 1869, που αναφέρεται στο δακτυλογραφηµένο 
κατάλογο της βιβλιοθήκης. 

 



 Στα ίδια τα βιβλιοπωλεία ίσχυε πολύ συχνά η συνύπαρξη των βιβλίων µε 

άλλα προϊόντα, κυρίως µε διάφορα νεωτερικά είδη και είδη πολυτελείας. 

Λαµπάδες, στέφανα και βαφτιστικά εµπορεύονταν, εκτός από βιβλία, ο γνωστός 

εκδότης και βιβλιοπώλης της Κωνσταντινούπολης, Γεώργιος Σεϊτανίδης. Παλιά 

νοµίσµατα, κοσµήµατα και διαφόρων ειδών πτηνά διακινούσε µέσω του 

βιβλιοπωλείου-του και ο Χριστόδουλος Κωνσταντίνου. Στην Αθήνα στο 

βιβλιοπωλείο της «Ακροπόλεως» που βρίσκονταν κάτω από τα γραφεία της 

εφηµερίδας, υπήρχαν διαθέσιµα εκτός από βιβλία και κάποια είδη 

«πολυτελείας», όπως λαιµοδέτες, µπαστουνάκια, καρφίτσες, πιάτα για το 

στόλισµα των τοίχων, ακόµα και οι εισαγόµενοι τότε για πρώτη φορά στην 

ελληνική κουζίνα «κύβοι» µε συµπυκνωµένο ζωµό κρέατος6. Σε γενικές γραµµές 

όµως µέσα στον 19ο αιώνα, το ελληνικό βιβλιοπωλείο κερδίζει πολλά από τα 

γνωστά χαρακτηριστικά-του γνωρίσµατα. Τα µεγάλα εκδοτικά καταστήµατα της 

εποχής διέθεταν και τα δικά-τους βιβλιοπωλεία. 

 Για τα τυπογραφεία οι συνθήκες εργασίας ήταν πάντα, και στον 19ο αιώνα, 

δύσκολες και ανθυγιεινές. Πίσω από τα λαµπρά ονόµατα των µεγάλων 

εκδοτικών επιχειρήσεων η πραγµατικότητα ήταν πάντα σκληρή για τους εργάτες 

των τυπογραφείων. Σε ειδικό υπόµνηµα που υπέβαλε το 1911 το Εργατικό 

Κέντρο Αθηνών στη Βουλή των Ελλήνων, περιγράφονται οι ανθυγιεινές αυτές 

συνθήκες εργασίας: «µέσα εις τρώγλας και καταφύγια εις ατµοσφαίραν 

απόζουσαν κυριολεκτικώς και κεκορεσµένην από αέρα δηλητηριώδη». 

Αναφέρεται επίσης ότι στο διάστηµα 1896-1911 «επί 650 εργατών τυπογράφων 

εργαζοµένων εν Αθήναις, απεβίωσαν 75 εκ φυµατιώσεως των πνευµόνων και 

του λάρυγγος, 3 εξ αποπληξίας, 2 εξ άλλων νόσων, και εις µόνον εκ γήρατος»7. 

                                                           
          6 Για τα βιβλιοπωλεία της Κωνσταντινούπολης πβ. Μανουήλ Γεδεών, Αποσηµειώµατα 

χρονογράφου, Αθήνα 1932, 186-188, όπου και σηµειώνεται: «Φρονώ ότι τα βιβλιοπωλεία προ 
του 1840 επώλουν παντός είδους πράγµατα». Για το βιβλιοπωλείο της «Ακροπόλεως» πβ. 
«Ζωµόν βόειον µέσ� το γελέκι σας», Ακρόπολις (13.8.1898) 4· «Αρµούρ», Ακρόπολις 
(24.10.1898)· «Από σήµερον», Ακρόπολις (27.6.1900). 

 
 7 Αντλώ από την µελέτη του Χρήστου Ρέππα, 1476-1976· πέντε αιώνες ελληνικού βιβλίου, Αθήνα 

1978, 44. Ανάµεσα στους εργάτες των τυπογραφείων το ποσοστό εκείνων που προσβάλλονταν 
από αρρώστιες ήταν πάντα µεγάλο. Τον Μάρτιο του 1900 οργανώνεται ειδική φιλανθρωπική 
θεατρική παράσταση (που δεν ήταν ίσως η µοναδική) «υπέρ των ασθενούντων εργατών 
τυπογράφων και των απόρων οικογενειών αυτών» («∆ια τους ασθενείς τυπογράφους», 
Ακρόπολις (12.3.1900). Η είδηση παρατίθεται στο ένθετο «ηµίφυλλον» της εφηµερίδας). 
Ενδιαφέρουσες λεπτοµέρειες για τις συνθήκες εργασίας στα ευρωπαϊκά τυπογραφεία κατά την 
τελευταία εικοσαετία του 18ου αιώνα, φωτίζονται στη µελέτη του Robert Darnton, «Work and 



 Οι τιµοκατάλογοι των βιβλιοπωλείων, προέρχονται ως επί το πλείστον από τα 

µεγάλα αστικά κέντρα της εποχής, τις τότε µητροπόλεις του ελληνισµού: 

Βενετία, Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Σµύρνη, Αλεξάνδρεια. Βασικό στόχο είχαν 

να ενηµερώσουν τους ενδιαφερόµενους αγοραστές που ζούσαν και βρίσκονταν 

σε άλλες µικρότερες πόλεις. Οι αγοραστές αυτοί ενηµερώνονταν για το σύνολο 

των βιβλίων που διέθετε το συγκεκριµένο κατάστηµα, για τις τιµές, αλλά και για 

τους όρους παραγγελίας και τις συνθήκες αποστολής των βιβλίων. Τα βιβλία 

συνήθως προπληρώνονταν και τα χρήµατα καταβάλλονταν ταυτόχρονα µε την 

παραγγελία. Στη συνέχεια τα βιβλία στέλνονταν στον αγοραστή µε το 

ταχυδροµείο ή µε άλλους τρόπους, ύστερα από ειδική συνεννόηση. Οι όροι 

αυτοί παραγγελίας και αποστολής επαναλαµβάνονται σταθερά στους προλόγους 

των βιβλιοπωλικών καταλόγων του δευτέρου µισού του 19ου αιώνα. 

 Το αγοραστικό κοινό, στο οποίο απευθύνονταν µε τους τιµοκαταλόγους-τους 

οι βιβλιοπώλες και εκδότες της πρωτεύουσας και των άλλων µεγάλων πόλεων, 

ήταν άλλοι µικρότεροι βιβλιοπώλες ή άλλοι έµποροι των επαρχιακών πόλεων. Σ� 

αυτούς στέλνονταν κυρίως οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι. Μπορεί να στέλνονταν 

επίσης κατευθείαν στους διευθυντές των σχολείων, καθώς το τότε εκπαιδευτικό 

σύστηµα επέτρεπε τον ελεύθερο εµπορικό συναγωνισµό στην προµήθεια των 

σχολείων µε διδακτικά βιβλία. Οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι λοιπόν ήταν έντυπα 

που στέλνονταν από το εκδοτικό ή το βιβλιοπωλικό κατάστηµα, και έφταναν 

δωρεάν στον παραλήπτη-τους. Σε µερικά αντίτυπα των βιβλιοπωλικών 

καταλόγων που έχουν διασωθεί ως τις µέρες-µας, µπορεί ακόµα να δει κανείς 

κολληµένα πάνω-τους τα γραµµατόσηµα και την ταχυδροµική σφραγίδα της 

εποχής8. 

 Οι επιχειρηµατίες που εκδίδουν και αποστέλλουν τους βιβλιοπωλικούς 

καταλόγους, υπολογίζουν µε αυτούς κυρίως σε µεγάλες παραγγελίες βιβλίων, 

για τις οποίες και υπόσχονται ειδικές εκπτώσεις. Αυτό όµως δεν αποκλείει τις 

µικρές ιδιωτικές παραγγελίες βιβλίων από ενδιαφερόµενους πολίτες. Συχνά 

                                                                                                                                                                      
culture in an eighteenth-century printing shop», Το βιβλίο στις προβιοµηχανικές κοινωνίες, 
Αθήνα 1982, 27-44. 

 
 8 Αναφέρω, ως παράδειγµα, το αντίτυπο του τιµοκαταλόγου του Π. ∆. Σακελλαρίου του 1894, που 

υπάρχει στη βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α., και το σώµα των Μηνιαίων βιβλιογραφικών δελτίων του 
1884 του Καρόλου Μπεκ, που βρίσκεται στη συλλογή Λευκαδίτη της Κεντρικής ∆ηµοτικής 
Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης. 



µάλιστα γίνεται ιδιαίτερα λόγος για αυτές τις µικρές παραγγελίες και 

αναφέρονται οι ειδικές διευκολύνσεις που παρέχονται. 

 Χαρακτηριστική είναι, από την άποψη αυτής της αποστολής και λειτουργίας 

των βιβλιοπωλικών καταλόγων, η περίπτωση του τιµοκαταλόγου του 1884 του 

βιβλιοπωλείου «∆. Βρετοπούλου» της Σµύρνης. Ο ∆ηµήτριος Βρετόπουλος 

διέθετε µεγάλο βιβλιοπωλείο «έξωθεν της Αγίας Φωτεινής» στη Σµύρνη· στο 

όνοµα-του λειτουργούσε επίσης εκδοτικό κατάστηµα και χαρτοπωλείο. Στο 

τιµολόγιο των «ευρισκοµένων βιβλίων» που δηµοσίευσε το 1884, περιέχεται µια 

µεγάλη συλλογή σχολικών βιβλίων, περιέχονται επίσης στερεότυπες εκδόσεις 

της Λειψίας, Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων, µυθιστορήµατα, θεατρικά 

έργα, και βιβλία εκκλησιαστικά και λαϊκά. Στο τιµολόγιο του 1884, η θέση της 

τιµής των βιβλίων (υπολογισµένης σε γρόσια και παράδες) µένει κενή, δεν 

τυπώνονται δηλαδή από τον Βρετόπουλο οι τιµές των βιβλίων που διαθέτει. Ένα 

αντίτυπο του τιµολογίου αυτού στάλθηκε στο βιβλιοπώλη Μ. Π. Μηταράκη της 

Χίου. Ο Μηταράκης, που διέθετε το κατάστηµα-του στην οδό Απλωταριάς στη 

Χίο, διέγραψε από το εξώφυλλο του τιµολογίου το όνοµα και τη διεύθυνση του 

Βρετόπουλου και αντί αυτών συµπλήρωσε χειρόγραφα τα δικά-του στοιχεία. 

Συµπλήρωσε χειρόγραφα επίσης, στην κενή θέση της τιµής των βιβλίων, τις 

τιµές για όσα βιβλία διέθετε ο ίδιος στο κατάστηµα-του. Τα βιβλία αυτά ο 

Μηταράκης προφανώς τα προµηθεύονταν από το βιβλιοπωλείο του 

Βρετόπουλου στη Σµύρνη. Ο Μηταράκης προµηθεύονταν από τον Βρετόπουλο 

µονάχα βιβλία σχολικά: αλφαβητάρια, αριθµητικές, γραµµατικές, γεωγραφίες, 

µεταφράσεις αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, βιβλία που λειτουργούσαν ως 

αναγνωστικά, όπως ο «Γεροστάθης» και ο «Χριστόφορος» του Λέοντος Μελά, 

µεθόδους εκµάθησης ξένων γλωσσών και άλλα βιβλία που µε τον ένα ή τον 

άλλο τρόπο συνδέονταν µε τη σχολική διαδικασία. Τα σχολικά αυτά βιβλία, µε 

τα οποία ήταν εφοδιασµένο το κατάστηµα του Μηταράκη στη Χίο, ήταν ένα 

µέρος µόνο του συνόλου των σχολικών βιβλίων που διέθετε ο Βρετόπουλος στη 

Σµύρνη. Ο Μηταράκης περιορίστηκε στα πιο αναγκαία και σε εκείνα που ήξερε 

ότι θα καταναλωθούν από την τοπική κοινωνία της Χίου. ∆εν γνωρίζουµε αν 

εµπορεύονταν άλλα βιβλία εκτός από τα σχολικά βοηθήµατα. 

 Οι µεγάλοι εκδότες και βιβλιοπώλες της Αθήνας, στην προσπάθεια-τους να 

δικτυωθούν εµπορικά µε βιβλιοπώλες και άλλους εµπόρους της επαρχίας και 



του εξωτερικού, διέθεταν για τον σκοπό αυτό ειδικούς υπαλλήλους, οι οποίοι 

περιόδευαν από πόλη σε πόλη αντιπροσωπεύοντας την επιχείρηση που 

υπηρετούσαν. Είναι λογικό να υποθέσουµε ότι οι ίδιοι αυτοί πράκτορες 

διακινούσαν και µοίραζαν τους έντυπους βιβλιοπωλικούς καταλόγους που 

ενδεχοµένως διέθετε η επιχείρηση-τους9. Συχνά, άνθρωποι που εργάζονταν για 

χρόνια ως περιοδεύοντες υπάλληλοι των µεγάλων εκδοτικών και βιβλιοπωλικών 

επιχειρήσεων, δηµιούργησαν στη συνέχεια δικά-τους µόνιµα καταστήµατα. Ως 

«ταξιδεύων αντιπρόσωπος του Οίκου Φέξη επί τριετίαν» εργάστηκε ο Γεώργιος 

Χ. Κορνάρος, πριν αποχωρήσει και δηµιουργήσει το δικό-του βιβλιοπωλείο 

στην Αθήνα µετά το 1900. Τις περιοδείες αυτές στην επαρχία και το εξωτερικό 

θα πρέπει να υποθέσουµε ότι τις επεδίωκαν όλες οι µεγάλες βιβλιοπωλικές 

επιχειρήσεις της εποχής. Ο ίδιος ο Γεώργιος Φέξης εργάστηκε στο ξεκίνηµα της 

καριέρας-του ως περιοδεύων βιβλιοπώλης: «υπό τον τύπον βιβλιοπώλου 

γυρολόγου περιήλθε την Ελλάδα, µετέβη εις Σµύρνην και εκείθεν εις Αίγυπτον, 

πάντοτε ονειροπολών την σύστασιν ενός µονίµου βιβλιοπωλείου και την έναρξιν 

εκδοτικών εργασιών»10. 

 Η εµπορική δικτύωση κυρίως µε την προσοδοφόρα αγορά του Ελληνισµού 

της Ανατολής αποτελούσε, κατά τον 19ο αιώνα, το βασικό µέληµα των µεγάλων 

ελλαδικών βιβλιοπωλείων. Η αγορά αυτή της Ανατολής, της οποίας το 

σηµαντικότερο διαµετακοµιστικό κέντρο υπήρξε η Κωνσταντινούπολη, ήταν και 

κατά τους προηγούµενους αιώνες ένας βασικός εµπορικός στόχος των 
                                                           
        9 Την τακτική αυτή ακολουθούσαν οι µεγάλες ευρωπαϊκές βιβλιεµπορικές επιχειρήσεις ήδη από 

τον 16ο αιώνα. Οι περιοδεύοντες πράκτορες διακινούσαν τους βιβλιοπωλικούς καταλόγους ή 
άλλα διαφηµιστικά έντυπα της επιχείρησης που υπηρετούσαν. Περισσότερο συστηµατική 
παραγωγή και χρήση των βιβλιοπωλικών καταλόγων παρατηρείται όµως από τον 17ο αιώνα. Πβ. 
L. Febvre - H. J. Martin, L� apparition du livre, Παρίσι 1958, 341-351. Οι πρώτος γνωστός 
ελληνικός αυτοτελής βιβλιοπωλικός κατάλογος εντοπίζεται το 1712 και αφορά το τυπογραφείο 
του Αντωνίου Βόρτολι στη Βενετία. Πβ. Μανούσος Μανούσακας, «Ο πρώτος έντυπος 
αυτοτελής ελληνικός βιβλιοπωλικός κατάλογος (1712) των τυπογράφων Σάρου / Βόρτολι της 
Βενετίας», Τα Ιστορικά 5 (1986) 210-224. 

 
 10 Για τον Γεώργιο Χ. Κορνάρο, πβ. Πανελλήνιον Λεύκωµα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 1821-1921, 

Βιοµηχανία-Εµπόριον, Â�ÈÌ. N. �ËÊ¿ÎË� Î·È I. X·ÙúËÈ�¿ÓÓÔù, Αθήνα 1923-1925, 350. Πβ. 
επίσης την πληροφορία για κάποιον περιοδεύοντα υπάλληλο των καταστηµάτων του Αριστείδη 
Γαλανού, ο οποίος εξαπατώντας την επιχείρηση την οποία υπηρετούσε και τα βιβλιοπωλεία που 
επισκέπτονταν, κέρδιζε χρήµατα για δικό-του όφελος. «Τα βιβλιοπωλεία και ο Νικολάου», 
Ακρόπολις (30.4.1901). Η πληροφορία για τον Γεώργιο Φέξη αντλείται από το άρθρο: «Βιβλία 
και εκδόται. Μία καταπληκτική εργασία. Ο κ. Γ. ∆. Φέξης», Ακρόπολις (29.10.1898). 

 Το 1901, πληροφορούµαστε για το γνωστό εκδότη λιθογραφηµένων εικόνων Ι. ∆. Νεράντζη: 
«Περιοδεύων ανά την Ανατολήν, αφίκετο χθες εξ Αιγύπτου ο διευθυντής του γνωστού 



ελληνικών τυπογραφείων της Βενετίας. Τα αντίτυπα των βιβλίων που 

στέλνονταν από το τυπογραφείο των Γλυκήδων στην Κωνσταντινούπολη ήταν 

πολλαπλασίως περισσότερα από τα αντίτυπα που στέλνονταν σε άλλες περιοχές. 

Ο Γλυκής διέθετε στην Κωνσταντινούπολη, όπως και σε άλλες πόλεις, 

εµπορικούς αντιπροσώπους που ρύθµιζαν τη διοχέτευση των βιβλίων-του στην 

αγορά11. 

 Ήταν φυσικό λοιπόν η εµπορική προσέγγιση της ελληνικής αγοράς της 

Τουρκίας να αποτελέσει γρήγορα βασικό µέληµα και των ελλαδικών 

βιβλιοπωλείων. Οι µεγάλες αθηναϊκές επιχειρήσεις του Ανδρέα Κοροµηλά 

γρήγορα (το 1841) απέκτησαν υποκατάστηµα στο Γαλατά της 

Κωνσταντινούπολης. Σύµφωνα µε ανακοίνωση που δηµοσίευσε το 1849 ο 

βιβλιοπώλης της Κωνσταντινούπολης ∆. Ν. Ισκεντέρης, αναλάµβανε ο ίδιος το 

ρόλο του εµπορικού αντιπροσώπου σε όσα ελλαδικά εκδοτικά και βιβλιοπωλικά 

καταστήµατα το επιθυµούσαν, και σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Ισκεντέρη 

το ενδιαφέρον αυτό είχε εκδηλωθεί από τις ελλαδικές επιχειρήσεις, αρκετά 

νωρίς: 

  
  «Προς τους κυρίους τυπογράφους, εκδότας και βιβλιοπώλας τους 
εν Ελλάδι. 
  Αφού καιρού εσυστήθησαν τυπογραφεία και βιβλιοπωλεία εις την 
Ελλάδα, µοι επροβλήθη εµµέσως ν� αναδεχθώ την πώλησιν των κατά 
καιρούς τυπωµένων βιβλίων· αλλ�επειδή τότε πάµπολλαι ασχολίαι, 
άλλαι παρά τοις του βιβλιοπωλείου-µου, κατείχον τον καιρόν-µου, 
απεποιήθην το ν� αναδεχθώ αυτήν την υπηρεσίαν. Τώρα όπου 
παρήτησα πάσαν άλλην ασχολίαν, και περιορίζοµαι εις την πώλησιν 
των βιβλίων, µοι έγινε πάλιν η αυτή πρότασις. Όσοι λοιπόν των 
συναδέλφων επιθυµούν ν� αναθέσουν εις εµέ την πώλησιν των 
βιβλίων-των, ηµπορούν να διευθυνθούν ιδίως έκαστος, γράφοντες-µοι 
τας συµφωνίας-των, και στέλλοντες-µοι κατάλογον των βιβλίων-των. 
Και όποιος επιθυµεί προκαταβολήν, είµαι πρόθυµος να δώσω. Όσον 
διά τον χαρακτήρα-µου, και διά την ασφάλειαν του καταστήµατος-

                                                                                                                                                                      
χρωµολιθοτυπογραφείου της Βιέννης κ. Ιω. ∆. Νεράντζης εκ των τιµώντων εν Ευρώπη το 
ελληνικόν όνοµα επιχειρηµατιών». «Κοινωνικά», Ακρόπολις, (13.6.1901) 3. 

 11 Γιώργος Βελουδής, Το ελληνικό τυπογραφείο των Γλυκήδων στη Βενετία (1670-1854), Αθήνα 
1987, 119 και 122. 

 Για µεγάλο χρονικό διάστηµα µέσα στον 19ο αιώνα, «ο Τραπεζούντιος, ο Βαρναίος, ο Θεσσαλός, 
ο Θραξ, ο νησιώτης κλπ. [...] µόνον εν Κωνσταντινουπόλει ηδύναντο να προµηθευθώσι τα 
διάφορα είδη της καταναλώσεως-των και ως επί το πολύ εις Κωνσταντινούπολιν έφερον τα 
διάφορα προϊόντα των χωρών-των προς µεταπώλησιν» (Ανδρέας Συγγρός, Αποµνηµονεύµατα, 
Α΄, επιµ. Άλκης Αγγέλου, Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Αθήνα 1998, 349). 

 



µου, ηµπορώ να δώσω εγκαίρως τας αναγκαίας πληροφορίας ιδία 
όποιον τον θελήσει· υγιαίνετε. 
 Εν Κωνσταντινουπόλει τη 3 ∆εκεµβρίου 1849. Ο συνάδελφος ∆. 
Ν. Ισκεντέρης»12. 

  
 Ο συνηθέστερος τρόπος διακίνησης των βιβλίων από τις εκδοτικές 

µητροπόλεις στις υπόλοιπες περιοχές του Ελληνισµού ήταν το σύστηµα των 

εµπορικών «ανταποκριτών» ή «αντιπροσώπων» των µεγάλων βιβλιοπωλικών 

επιχειρήσεων.  Στους όρους συνεργασίας µε τους ανταποκριτές υπήρχαν 

διαφορές από περίπτωση σε περίπτωση13. 

 Βιβλιοπωλικούς καταλόγους µε τιµές «χονδρικής», που ίσχυαν µονάχα για 

τους εµπορικούς ανταποκριτές και για τους άλλους ενδιαφερόµενους 

βιβλιοπώλες, δηµοσίευσαν ο Ανέστης Κωνσταντινίδης (1885, 1886, 1890, 

1898), ο Γρηγόριος Λάµπρου (1896, 1899, 1900), ο Μιχαήλ Σαλίβερος (1904) 

και άλλοι καλά δικτυωµένοι εκδότες ή βιβλιοπώλες της εποχής14.  

  Οι αντιπρόσωποι των µεγάλων εκδοτικών επιχειρήσεων στην επαρχία και 

στο εξωτερικό δεν ήταν απαραίτητα βιβλιοπώλες· «προτιµώνται οι κ. 

βιβλιοπώλαι» αναφέρουν σταθερά στις αγγελίες που δηµοσιεύουν στις 

εφηµερίδες για την αναζήτηση ανταποκριτών, µεγάλοι εκδότες της εποχής, όπως 

ο Ανέστης Κωνσταντινίδης και ο Γ. ∆. Φέξης. Πρόκειται όµως µόνο για τη 

διατύπωση µιας προτίµησης που δεν απέκλειε τη συνεργασία µε άλλους 

εµπόρους. Θα πρέπει να υπολογίσουµε επίσης, πως µε το σύστηµα των 

αντιπροσώπων οι µεγάλοι βιβλιοπώλες και εκδότες λογάριαζαν να καλύψουν τις 

ανάγκες της περιφέρειας για σχολικά κυρίως βιβλία. «Τα αναγνωστικά βιβλία 

των σχολείων, και µόνον αυτά πωλούσι συνήθως παντοπώλαι ή άλλοι έµποροι», 

καταγράφει στο ηµερολόγιο-του το 1880 ένας διορισµένος σε πρωτεύουσα 
                                                           
 12 Η «Ειδοποίησις» δηµοσιεύτηκε στην αθηναϊκή εφηµερίδα Αθηνά, αρ. 1643 (17.12.1849) 4. 
  
 13 Πβ. τα κείµενα του παραρτήµατος «Ίδρυσις Πρακτορείων των Καταστηµάτων Ανέστη 

Κωνσταντινίδου» (Εφηµερίς 15.4.1891) και «Μία Εγκύκλιος του Εκδοτικού Οίκου Γ. ∆. Φέξη. 
Προς τους Έλληνας Βιβλιοπώλας» (Ακρόπολις 9.11.1900), που παρατίθενται στο παράρτηµα. 
Την επισήµανση του πρώτου κειµένου οφείλω στη συνάδελφο Μαρία Μαυρογένη, την οποία και 
ευχαριστώ. 

 
 14 Το 1890 τα καταστήµατα Κωνσταντινίδη εκδίδουν µέσα στην ίδια χρονιά δύο διαφορετικούς 

καταλόγους, από τους οποίους ο ένας περιέχει απλώς «τας τιµάς των εν αυτοίς εκδιδοµένων και 
ευρισκοµένων βιβλίων», και ο άλλος προορίζεται «προς αποκλειστικήν χρήσιν των εν ταις 
επαρχίαις και τω εξωτερικώ βιβλιοπωλών και ανταποκριτών». Την ύπαρξη του δεύτερου αυτού 
τιµοκαταλόγου πληροφορούµαστε από σχετική ανακοίνωση αθηναϊκής εφηµερίδας 



ελληνικής επαρχίας νέος δηµοδιδάσκαλος. Τα σχολικά βιβλία ήταν για όλη την 

περίοδο που εξετάζουµε η πλέον σίγουρη επένδυση των βιβλιοπωλών της 

εποχής15. 

 Το 1891 ο Ανέστης Κωνσταντινίδης διέθετε 32 «πρακτορεία», 32 

αντιπροσώπους δηλαδή, σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

(Τουρκία, Αίγυπτος, Ρουµανία). Το 1894 διαθέτει «πλέον των 100 πρακτορείων 

ανά την Ελλάδα και την Ανατολήν». Ο Γεώργιος Φέξης πάλι, που το 1900 

διέθετε γύρω στους 40 αντιπροσώπους, το 1901 διέθετε γύρω στους 70, και το 

1904 στον τιµοκατάλογο που εκδίδει τη χρονιά αυτή αναφέρει 74 

«υποκαταστήµατα», 74 αντιπροσώπους δηλαδή στην επαρχία και το εξωτερικό. 

Ορισµένοι από τους αντιπροσώπους του Φέξη, όπως ο Ζερβάτης-Περάκης στην 

Οδησσό, ο Γεράρδος στην Κωνσταντινούπολη, ο Στυλιανόπουλος στη Σµύρνη, 

ο Αλεξίου στο Ηράκλειο, ήταν γνωστοί βιβλιοπώλες της εποχής. Από το σύνολο 

των αντιπροσώπων, οι 56 βρίσκονται σε ελληνικές επαρχιακές πόλεις και οι 18 

σε πόλεις του εξωτερικού. Σε κάποιες από τις µεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας 

(Βόλος, Κέρκυρα, Ναύπλιο, Πάτρα, Σύρος) και του εξωτερικού 

(Κωνσταντινούπολη, Ηράκλειο) ο Γ. ∆. Φέξης διέθετε από δύο διαφορετικούς 

αντιπροσώπους. Οι αντιπρόσωποι του εξωτερικού του Γ. ∆. Φέξη το 1904 ήταν 

κατανεµηµένοι ως εξής: 5 αντιπρόσωποι στην Τουρκία, 5 στην Κρήτη, 3 στην 

Αίγυπτο, 2 στην Κύπρο, 2 στην Αµερική και 1 στη Ρωσσία. Σε 31 ελληνικές 

πόλεις και σε 5 πόλεις του εξωτερικού (Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη, 

Σµύρνη, Ηράκλειο, Αλεξάνδρεια) διέθετε αντιπροσώπους το 1903 και ο 

αθηναίος βιβλιοπώλης Νικόλαος Τζάκας, σύµφωνα µε τα στοιχεία που 

παραθέτει στον τιµοκατάλογο του 190316.  
                                                                                                                                                                      

[«Καταστήµατα Ανέστη Κωνσταντινίδου», Εφηµερίς (5.7.1890) 3], ο ίδιος όµως ο 
τιµοκατάλογος δεν έχει εντοπιστεί ούτε και καταγράφεται από τον Γ. Φουσάρα. 

 15 Ο δηµοδιδάσκαλος που γράφει στο ηµερολόγιο-του τις εµπειρίες-του από την ελληνική επαρχία 
είναι ο κεντρικός ήρωας-αφηγητής στο έργο του Βλ. Γ. Σκορδέλη, Ηµερολόγιον δηµοδιδασκάλου 
ήτοι η παιδαγωγία εν τη πράξει, Αθήνα 1885, 19-20. Για το θέµα πβ. και Θεόδωρος Ν. 
Αποστολόπουλος, Υπόµνηµα περί διδακτικών βιβλίων, Αθήνα 1894, 16. Για την έµφαση που 
έδιναν οι βιβλιέµποροι της εποχής στα σχολικά βιβλία πβ. επίσης τα κείµενα «Ίδρυσις 
Πρακτορείων των Καταστηµάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου» και «Μία Εγκύκλιος του Εκδοτικού 
Οίκου Γ. ∆. Φέξη. Προς τους Έλληνας Βιβλιοπώλας» του παραρτήµατος.  

 
 16 Για τα πρακτορεία του Κωνσταντινίδη πβ. «Πρακτορεία των Καταστηµάτων Αν. 

Κωνσταντινίδου», Εφηµερίς (17.7.1891) 3, και Μποέµ [∆ηµήτρης Χατζόπουλος], «Εργαζόµεναι 
Αθήναι, Τυπογράφοι και στοιχειοθέται». Το άρθρο του Χατζόπουλου, δηµοσιευµένο το 1894 
στην εφηµερίδα Το Άστυ, αναδηµοσιεύεται από τον Ν. Ε. Σκιαδά στο Χρονικό της Ελληνικής 
Τυπογραφίας Γ΄, Αθήνα 1982, 208-210, απ� όπου και αντλώ. Πβ. επίσης «Τα βιβλιοπωλικά 



 Το θέµα της εµπορικής διασύνδεσης του ελλαδικού µε τον πολυπληθή 

εξωελλαδικό πληθυσµό ήταν ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα στην ευδοκίµηση των 

βιβλιεµπορικών επιχειρήσεων. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών εµπορικής 

διασύνδεσης των εκδοτικών και βιβλιοπωλικών καταστηµάτων λειτουργούσαν 

στην Αθήνα ορισµένα «εξειδικευµένα» βιβλιοπωλεία που αναλάµβαναν αυτού 

του είδους τις υπηρεσίες. Ένα τέτοιο κατάστηµα φαίνεται να ήταν στην Αθήνα 

το «Βιβλιοπωλείον των παραγγελιών του Charles J. Pottin», για το οποίο οι λίγες 

πληροφορίες που διαθέτουµε συγκεντρώνονται µέσα στη δεκαετία 1850-1860. 

Πολύ αργότερα, ο βιβλιοπώλης Ν. Β. Νάκης που διατηρούσε βιβλιοπωλείο στην 

Αθήνα από το 1855, όταν στα τέλη του αιώνα αποφασίζει να διαλύσει το 

βιβλιοπωλείο-του, ιδρύει «Γραφείον παραγγελιών». Έχοντας ο ίδιος την 

ανάλογη πείρα και τις διασυνδέσεις που απαιτούνταν, παρείχε µε αµοιβή τις 

υπηρεσίες-του σε άλλους βιβλιοπώλες, εκδότες ή και απλούς βιβλιόφιλους17. 

 Εκτός από το σύστηµα των ανταποκριτών, βιβλία διακινούνταν επίσης και 

µέσω των πρακτορείων των εφηµερίδων. Το 1875 ιδρύεται το πρώτο πρακτορείο 

εφηµερίδων στην Αθήνα και σύντοµα δηµιουργούνται πρακτορεία και σε άλλες 

πόλεις. ∆ιαµορφώνεται έτσι ένας νέος τρόπος, ένα νέο δίκτυο διακίνησης των 

εντύπων. Τα πρακτορεία των εφηµερίδων διακινούσαν κατά κύριο λόγο 
                                                                                                                                                                      

πρακτορεία του κ. Κωνσταντινίδου», Εφηµερίς (15.4.1891) 3. Για τη σταδιακή αύξηση των 
ανταποκριτών του Γ. ∆. Φέξη, πβ. Ακρόπολις 6.4.1900, 11.7.1900, 19.10.1900. Το 1901 στην 
ίδια εφηµερίδα γράφεται για τον Γ. ∆. Φέξη: «Οι δε αντιπρόσωποι-του, συµποσούνται περί τους 
εβδοµήντα, εις τας επαρχίας και εις το εξωτερικόν, διαθέτοντες µισού εκατοµµυρίου βιβλία εις 
τας αποθήκας-των». «Ένας εκατοµµυριούχος εκ του µηδενός», Ακρόπολις (16.10.1901) 1. 

 
 17 Για το βιβλιοπωλείο του Charles J. Pottin οι πληροφορίες που γνωρίζω προέρχονται από τη 

συλλογή των βιβλιογραφικών δελτίων του Γιάννη Βλαχογιάννη, «Βιβλιεµπόριον (βιβλιοπωλεία-
βιβλιοπώλαι)», T· �ÂÚÈÂ¯ÞÌÂÓ· Ù�Ó °ÂÓÈÎÒÓ AÚ¯Â��Ó ÙÔù KÚ¿ÙÔù�, 15Α, Â�ÈÌ. K. Aõ. 
¢È·Ì¿ÓÙË�, Aõ�Ó· 1976, 507-512. Για το βιβλιοπωλείο του Ν. Β. Νάκη πβ. [Μιλτιάδου Μπούκα] 
Οδηγός εµπορικός, γεωγραφικός και ιστορικός των πλείστων κυριωτέρων πόλεων της Ελλάδος 
του έτους 1875, Αθήνα 1875, 92-93. Η είδηση για το «Γραφείον παραγγελιών» του Ν. Β. Νάκη 
δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα Ακρόπολις (11.6.1900). Την παραθέτω:  

 «Αξιότιµε Κύριε..... 
 Ο υποφαινόµενος εµπορευόµενος ενταύθα επί τεσσαράκοντα περίπου έτη ως βιβλιοπώλης, 

εκδότης κλπ., διαλύσας το κατάστηµα-µου, εσύστησα Γραφείον Παραγγελιών 
βιβλίων πάσης ύλης και γλώσσης, εικόνων σπανίων, δυσευρέτων αρχαίων, 
νεωτέρων και νεωτάτων επί ελαχίστη προµηθεία προς ευκολίαν των κ.κ. 
φιλοβίβλων, βιβλιοπωλών, τυπογράφων, εκδοτών κτλ. ενταύθα, εν ταις επαρχίαις 
και τω εξωτερικώ. Αναλαµβάνω την είσπραξιν συνδροµών εφηµερίδων, περιοδικών 
κλπ. ενταύθα, εν ταις επαρχίαις και τω εξωτερικώ, ως και πάσαν άλλην 
πληροφορίαν σχετικήν αυτοίς. 

 Εν Αθήναις, οδός Ηπείρου αρ.24 και οδός Σταδίου αρ.18. 
 ∆ιατελώ µεθ�υπολήψεως πρόθυµος των διαταγών-σας 
 Ν. Β. Νάκης». 



εφηµερίδες και περιοδικά· διακινούσαν όµως και κάποια βιβλία, τα οποία αρχικά 

ήταν παραρτήµατα ή δώρα που έδιναν οι εφηµερίδες και τα περιοδικά στους 

συνδροµητές-τους. Υπήρχαν όµως περιπτώσεις, όπως της «Εστίας» και της 

«Ακροπόλεως», όπου στο τυπογραφείο της εφηµερίδας τυπώνονταν 

συστηµατικά και βιβλία, τα οποία διακινούνταν µέσω των πρακτορείων. 

 Στην πραγµατικότητα, από τη στιγµή που οι εφηµερίδες µπήκαν στο παιχνίδι 

της παραγωγής και διακίνησης του βιβλίου, τα πράγµατα άλλαξαν πολύ 

περισσότερο. Μια πολύ σηµαντική αλλαγή που επήλθε ήταν ότι ευνοήθηκε πολύ 

η τµηµατική έκδοση και κυκλοφορία των βιβλίων σε τεύχη, σε δεκαεξασέλιδα ή 

οκτασέλιδα φυλλάδια. Τα τεύχη αυτά διακινούνταν όµοια µε τις εφηµερίδες: τα 

πουλούσαν οι εφηµεριδοπώλες στους δρόµους των πόλεων. Εκείνο που έχει 

σηµασία να τονιστεί εδώ είναι, ότι τα πρακτορεία των εφηµερίδων κερδίζουν µε 

τον καιρό πολύ έδαφος στη διακίνηση του βιβλίου, καθώς µάλιστα 

δηµιουργείται ένας νέος κορµός λαϊκών αναγνωσµάτων, του οποίου τη 

διακίνηση είχαν αναλάβει αποκλειστικά σχεδόν οι πράκτορες των εφηµερίδων. 

Το 1898 ο αθηναίος εκδότης Αναστάσιος ∆. Φέξης, ο οποίος στο γύρισµα του 

αιώνα έδωσε έµφαση σε βιβλία µεγάλης απήχησης, όπως ήταν τότε τα εγχειρίδια 

υγιεινής, τα βιβλία µαγειρικής και τα µυθιστορήµατα, ανακοινώνει ότι διακινεί 

τα βιβλία-του από την Αθήνα στην επαρχία µέσω των κατά τόπους πρακτορείων 

των εφηµερίδων18. Το κανάλι αυτό διακίνησης του ελληνικού βιβλίου οι 

τιµοκατάλογοι των βιβλιοπωλείων φυσικά δεν το ελέγχουν. Οι περισσότεροι 

τιµοκατάλογοι δηλαδή δεν µπορούν να δώσουν άµεσα την εικόνα που 

συναντούσε κανείς στο πρακτορείο των εφηµερίδων, στο µικρό επαρχιακό 

βιβλιοπωλείο ή στο γενικό εµπορικό κατάστηµα που διέθετε λίγα µόνο βιβλία. 

∆εν πρόκειται όµως για το µοναδικό κανάλι διακίνησης που δεν ελέγχεται από 

τα βιβλιοπωλεία και τους τιµοκαταλόγους-τους.  

                                                                                                                                                                      
  
 18 Για την διακίνηση των φυλλαδίων στους δρόµους πβ. τη µελέτη του Άλκη Αγγέλου, 

«Πωληθησόµενον εν ταις οδοίς», Αθήνα 1988: ανάτυπο από το περιοδικό Το Τέταρτο 31 
(Νοέµβριος 1987) 22-27. 

 Η ανακοίνωση του Αναστασίου ∆. Φέξη δηµοσιεύεται µαζί µε τιµοκατάλογο των εκδόσεων-του: 
«Βιβλιεκδοτικόν κατάστηµα Αναστασίου ∆. Φέξη εν Αθήναις», Ακρόπολις (11.8.1898). Για την 
διακίνηση, την ίδια εποχή, µιας µεγάλης οµάδας µυθιστορηµάτων µέσω των πρακτορείων των 
εφηµερίδων, πβ. Κυριάκος ∆. Κάσσης, Το ελληνικό λαϊκό µυθιστόρηµα 1840-1940, Αθήνα 1983, 
16. 

  



 Για τα λαϊκότερα πεδία διακίνησης του ελληνικού βιβλίου του 19ου αιώνα  

(υπαίθριοι βιβλιοπώλες, γυρολόγοι, µικροµάγαζα κλπ.) οι γραπτές πηγές 

σπανίζουν. Είναι δύσκολο εποµένως να φωτιστεί συνολικά αυτού του είδους το 

εµπόριο. Στη σηµερινή εποχή κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατόν να γίνει µε 

δειγµατοληπτικές µετρήσεις των βιβλίων που διατίθενται στα πρακτορεία των 

εφηµερίδων, στα περίπτερα, στα µικρά καταστήµατα που λειτουργούν κυρίως 

ως χαρτοπωλεία, στα καρότσια των πόλεων, στις τσάντες των πλασιέ κτλ.  

 Ορισµένοι τιµοκατάλογοι µεγάλων εκδοτικών και βιβλιοπωλικών 

καταστηµάτων, όπως είναι για παράδειγµα οι κατάλογοι των «λαϊκών» 

εκδόσεων του Ανέστη Κωνσταντινίδη, µας επιτρέπουν απλώς να ερευνήσουµε 

την πηγή που τροφοδοτούσε τα λαϊκά πεδία διάθεσης του ελληνικού βιβλίου. Σ� 

αυτές τις πηγές µόνο µπορούµε να έχουµε πρόσβαση, ενώ από πουθενά δεν 

µπορούµε να έχουµε άµεση εικόνα για το περιεχόµενο του ίδιου του σάκου του 

γυρολόγου. ∆εν µας λείπουν βέβαια κάποιες περιγραφές για τους πλανόδιους 

αυτούς µικροπωλητές της εποχής και για το εµπόρευµα-τους. Γνωρίζουµε 

επίσης πως πάγκοι µε βιβλία στήνονταν συστηµατικά από πλανόδιους 

βιβλιοπώλες στα πεζοδρόµια των κεντρικών δρόµων των πόλεων19. 

                                                           
 19 Η πλέον κατατοπιστική  περιγραφή του γυρολόγου, που γνωρίζω, είναι η περιγραφή που έδωσε 

ο Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός το 1864. Την παραθέτω: 
 «[...] η Σύνοψις πωλείται περισσότερον και ως επί το πολύ διά µέσου του πραγµατευτού. Ο 

πραγµατευτής των βιβλίων ονοµάζεται γέρων· πωλεί επίσης κοµβολόγια, εικόνας, 
αλφαβητάρια, ηµερολόγια και-τινα άλλα κοσµικώτερα αντικείµενα, οίον βελόνας, 
κλωστήν κτλ. ∆έµα δεν έχει, αλλ� ένδον σάκκου σωρεύει τας πραγµατείας-του. Ο 
γέρων είναι πάντοτε προβεβηκώς, αλλά ρωµαλέος έτι ότε µεν είναι µοναχός τις των 
µοναστηρίων του Άθωνος ή της Ιερουσαλήµ, και τότε ενθρονίζεται ως επί το 
πλείστον υπό τον πυλώνα εκκλησίας-τινος· άλλοτε δε κοινός τις πραγµατευτής ή 
γεωργός τις απεσυρµένος, τότε δε η ενδυµασία-του είναι λίαν αόριστος και η 
καθαριότης-του λίαν αµφισβητήσιµος. Ο γέρων κοιµάται συχνάκις εις το ύπαιθρον, 
[...]. Αν τις υπολογίση οποίον δρόµον διατρέχουσιν οι πραγµατευταί ούτοι 
διερχόµενοι πολλάκις ολόκληρον της Ελλάδα και µέρος της Τουρκίας εις εν έτος, 
θ�αµφιβάλη ότι πεζός άνθρωπος δύναται να περιπατήση τόσον πολύ εντός τόσον 
µικρού χρόνου. Έτι δε περισσότερον θέλει τις εκπλαγή µανθάνων το ακριβές ποσόν 
των διά µέσου αυτών ενεργουµένων συναλλαγών. Αρκούµαι µόνο ν�αναφέρω ότι 
εις βιβλιοπώλης των Αθηνών δευτέρας τάξεως ωµολόγει ότι έκαµνε κατά µέσον 
όρον 4.000 φράγκων συναλλαγάς κατ�έτος µεθ�ενός των τοιούτων πραγµατευτών. 
Εις τον σάκκον του γέροντος ευρίσκει τις τρία λίαν αρεστά τω λαώ βιβλία, τον 
Ερωτόκριτον [...], την ιστορίαν του Μπερτόλδου [...] και την Φυλλάδαν του 
γαϊδάρου [...].» 

 Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός, «Οι νεώτεροι Έλληνες», Εθνικόν Ηµερολόγιον του έτους 1865, 
58-59. Πβ. επίσης ∆. Βικέλας, «Περί βιβλίων και περί της έξεως του αναγινώσκειν», ∆ιαλέξεις 
και αναµνήσεις, Αθήνα 1893, 21. Για τους πάγκους των πεζοδροµίων πβ. Χ. Άννινος, «Η 
Βαβυλωνία», Εστία 26 (1888) 497· Μανουήλ Ιω. Γεδεών, Αποσηµειώµατα Χρονογράφου, Αθήνα 
1932, 188-189. 

 



 Στους δρόµους της Αθήνας πωλούνταν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάθε 

λογής φυλλάδια και βιβλιαράκια. Έντυπα όπως οι καζαµίες και οι 

πρωτοχρονιάτικες έµµετρες ευχές των επαγγελµατιών, που γνωρίζουµε ότι 

εκδίδονταν σε εκπληκτικά µεγάλους αριθµούς αντιτύπων, δεν περίµεναν βέβαια 

τη διαµεσολάβηση του βιβλιοπωλείου για να πουληθούν20. 

 Το σύστηµα των συνδροµητών, µε το οποίο κυκλοφόρησαν πολλά βιβλία 

µέσα στον 19ο αιώνα,  διαµόρφωσε και έναν ιδιαίτερο τρόπο διακίνησης του 

βιβλίου. ∆εν θα τον προσεγγίσω εδώ. Θα αναφερθώ µονάχα στην πώληση 

βιβλίων µέσω ενός προσωπικού δικτύου σχέσεων του συγγραφέα, η οποία 

ισχύει σε όλη την περίοδο που εξετάζουµε και που φυσικά δεν ελέγχεται από τα 

βιβλιοπωλεία. Μικρή όµως ήταν η αποτελεσµατικότητα-της στις περισσότερες 

περιπτώσεις που γνωρίζουµε. 

 Ο Ανδρέας Λασκαράτος µέσω της προσωπικής-του σχέσης µε τον 

Αριστοτέλη Βαλαωρίτη προσπαθούσε να βρει αγοραστές για τα βιβλία-του, έξω 

από το περιβάλλον της Κεφαλλονιάς. «Μάθε µία φορά διά πάντα ότι ο Έλλην 

βιβλία δεν αγοράζει» του απαντά σ� ένα γράµµα-του, το 1870, ο Βαλαωρίτης. Ο 

Γρηγόρης Ξενόπουλος στις αρχές του 20ού αιώνα επιχειρούσε, µέσω της 

γνωριµίας-του µε τον Κ. Π. Καβάφη, να εξασφαλίσει αγοραστές για τα έργα-του 

στην Αλεξάνδρεια, είτε µε την εκεί προεγγραφή συνδροµητών και την 

αντίστοιχη προπληρωµή των βιβλίων, είτε µε την αποστολή αδιάθετων 

αντιτύπων στον Καβάφη και την µέσω αυτού προσδοκώµενη πώληση-τους. 

«Είναι πολύ δύσκολο πράγµα να πουλήσει κανείς ελληνικά βιβλία» του απαντά 

το 1908 ο Καβάφης. Εξαίρεση αποτελούσε µάλλον ο Αχιλλέας Παράσχος που 

κατάφερε µόνος-του να πουλήσει στην Αθήνα αρκετά µάλλον αντίτυπα από τους 

τρεις τόµους των ποιηµάτων-του, που κυκλοφόρησαν το 188121. 

                                                           
 20 Σε 100.000 αντίτυπα κυκλοφορούσαν κάποιες χρονιές οι Καζαµίες· σε 20.000 αντίτυπα 

γνωρίζουµε ότι κυκλοφόρησε το 1890 ένα δεκαεξασέλιδο φυλλάδιο µε τα «∆ώρα του νέου 
έτους» του βιβλιοπωλείου Καρόλου Μπεκ. Τις πληροφορίες αντλώ από το προλογικό σηµείωµα 
της Πόπης Πολέµη στον τόµο Η Βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑ, Αθήνα 1990, 10-11, και από τον 
Κατάλογο των εν τω τυπογραφείω αδελφών Περρή εκτυπωθέντων βιβλίων 1868-1900, Αθήνα 
1902, 133. Στην αθηναϊκή εφηµερίδα Ακρόπολις ανακοινώνεται η είδηση: «Είνε η πρώτη χρονιά 
εφέτος κατά την οποίαν δεν διασαλπίζονται εις τους δρόµους τα Άγια Πάθη και τα ∆ώδεκα 
Ευαγγέλια. Άλλοτε, αφ� ότου άρχιζε η Σαρακοστή οι λούστροι τα επωλούσαν εις µικρά 
δεκάλεπτα βιβλιαράκια». [«Α.Ο.∆.Ο», Ακρόπολις (7.4.1902) 1] 

 
 21 Πβ. αντίστοιχα: Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Βίος, επιστολές και πολιτικά κείµενα, επιµ. Γ. Π. 

Σαββίδης και Νίκη Λυκούργου, Αθήνα 1980, 269· Γ. Π. Σαββίδης, «Καβάφης και Ξενόπουλος. 
Ανασύνθεση µιας λογοτεχνικής σχέσης», Περίπλους, τχ.36 (1993) 31· για τη βιβλιοπωλική 



 ∆εν είναι νοµίζω άστοχο να επισηµανθεί συµπληρωµατικά, ότι µέσα στον 19ο 

αιώνα το χειρόγραφο λειτουργεί ακόµα. Χειρόγραφα κυκλοφορούν ποιητικά 

κυρίως κείµενα της εποχής. Πολλές φορές το χειρόγραφο ήταν αντιγραφή του 

εντύπου. Άλλοτε πάλι επρόκειτο για κείµενα που δεν είχαν γνωρίσει ποτέ την 

έντυπη δηµοσίευση αλλά είχαν διαδοθεί αποκλειστικά και µόνο από την 

χειρόγραφη αναπαραγωγή. Η χειρόγραφη διάδοση ορισµένων έργων δεν 

σχετίζονταν, απ� όσο ξέρω, µε εµπορικά κίνητρα. Λειτουργούσε έξω από τα 

εµπορικά κανάλια που εξετάζουµε εδώ, παράλληλα µε αυτά. Η συµβολή-της 

όµως στη διαµόρφωση και καλλιέργεια της αναγνωστικής υποδοχής των έργων 

ήταν πολύ σηµαντική και γι� αυτόν το λόγο αξίζει να αναφερθεί εδώ. Πολλά 

ποιήµατα του Σολωµού κυκλοφορούσαν χειρόγραφα στο περιβάλλον που ζούσε 

ο ποιητής, απαγγέλλονταν ή τραγουδιούνταν και γενικά ήταν γνωστά πριν ακόµα 

εκδοθούν. Ουσιαστικά, σε αυτού του είδους τη δηµοσιοποίηση στηρίζονταν 

κυρίως η φήµη του Σολωµού, όσο εκείνος ζούσε. Το 1849, τα 15 περίπου 

ποιήµατα του Σολωµού, που δηµοσιεύονται στην αθηναϊκή εφηµερίδα «Αιών», 

προέρχονται σύµφωνα µε το προλογικό σηµείωµα του Μ[αρίνου] 

Π[απαδόπουλου] Β[ρετού], από «χειρόγραφον συλλογήν ποιηµάτων του ∆. 

Σολωµού ... την εντελεστέραν πασών, ως προερχοµένην ευθύ από του 

συγγραφέως». Κατά τρόπο ανάλογο την ίδια εποχή κυκλοφορούσαν χειρόγραφα 

στη Σµύρνη τα ποιήµατα του Ι. Ι. Σκυλίτση. Χειρόγραφα κυκλοφορούσαν και 

στην Αθήνα τα ποιήµατα του Αλέξανδρου Σούτσου. Χειρόγραφα µόνο 

κυκλοφορούσαν και κάποια από τα πιο ελευθερόστοµα ποιήµατα του 

Λασκαράτου22. 

 Το βιβλιοπωλείο ήταν το λογιότερο πεδίο διακίνησης του ελληνικού βιβλίου. 

Τα µεγάλα βιβλιοπωλεία της Αθήνας, όπως των αδελφών Περρή στην οδό 

Ερµού, του Νάκη στην οδό Αιόλου, του Wilberg στην οδό Ερµού και κατόπιν 

                                                                                                                                                                      
διάθεση των έργων του Αχιλλέα Παράσχου πβ. το κεφάλαιο «Ποιητικά έντυπα στους δρόµους: 
τα φυλλάδια». 

  
 22 Πβ. ∆ιονυσίου Σολωµού, Άπαντα, Α΄, Ποιήµατα, επιµ. Λίνος Πολίτης, Αθήνα 19865, 323. Ο Ι. Ι. 

Σκυλίτσης αναφέρει στον πρόλογο της ποιητικής συλλογής-του Στιγµαί (Σµύρνη 1847): «Μεταξύ 
των ποιηµατίων άτινα θέλει διατρέξειν ο αναγνώστης των Στιγµών απαντώνται τινά 
εφαρµοζόµενα εις ήχους· εξ αυτών ουκ ολίγα διεδόθησαν ήδη γεγραµµένα δια χειρός εις την των 
οµογενών νεότητα, ως άσµατα µελπόµενα». Για την χειρόγραφη διάδοση των ποιηµάτων του 
Αλέξανδρου Σούτσου, πβ. ∆. Βικέλας, Η ζωή µου, Αθήνα 1908, 65. Η πληροφορία για τα 
ποιήµατα του Λασκαράτου αντλείται από περιγραφή του Γεώργιου ∆ροσίνη, Σκόρπια φύλλα της 
ζωής µου, Α΄, επιµ. Γιάννης Παπακώστας, Αθήνα 19852, 164. 



στην πλατεία Συντάγµατος, αλλά και της Κωνσταντινούπολης, όπως των 

αδελφών ∆επάστα και του Σ. Ανδρεάδη στο Γαλατά, λειτουργούσαν ως τόποι 

συνάντησης και επαφής λογίων ανθρώπων, ποιητών και συγγραφέων, ανθρώπων 

που ενδιαφέρονταν και ενηµερώνονταν για τις νέες εκδόσεις της εποχής-τους23. 

∆ιαθέτουµε λίγες πληροφορίες για βιβλιοπωλεία που λειτουργούσαν ως 

αναγνωστήρια ή που δάνειζαν βιβλία µε κάποιο τίµηµα. Ορισµένα από τα 

µεγαλύτερα βιβλιοπωλεία των αρχών του εικοστού αιώνα, όπως ήταν στην 

Αθήνα το κατάστηµα του Γεωργίου Φέξη και στην Κωνσταντινούπολη τα 

καταστήµατα ∆επάστα-Σφύρα-Γεράρδου και Σεϊτανίδου, παρείχαν ειδικές 

υπηρεσίες στους δασκάλους και τους καθηγητές της εποχής, σχετικά µε τη 

µισθοδοσία-τους ή ακόµα και το διορισµό-τους24. 

 Αρκετά από τα γνωστά-µας βιβλιοπωλεία διέθεταν µεγάλη συλλογή 

ξενόγλωσσων βιβλίων. Αποκλειστικά σχεδόν ξενόγλωσσα έντυπα διακινούσαν 

στην Αθήνα τα βιβλιοπωλεία του Καρόλου Βίλµπεργκ και του Καρόλου Μπεκ. 

 Το βιβλιοπωλείο του Karl Wilberg λειτούργησε για ολόκληρο σχεδόν το 

δεύτερο µισό του 19ου αιώνα στην Αθήνα (έτος ίδρυσης: 1857), και άγνωστο για 

πόσο στη Σµύρνη· ήταν παράρτηµα του βιβλιοπωλείου Nilsson, το οποίο 

βρίσκονταν στο Παρίσι και είχε παραρτήµατα σε όλες τις µεγάλες πόλεις της 

Ευρώπης. Ο Wilberg δηµοσίευε συχνά εξειδικευµένους τιµοκαταλόγους π.χ. 

µόνο για τα νοµικά-του βιβλία ή µόνο για τα ιατρικά, τους οποίους τύπωνε 

συνήθως σε 1.000 αντίτυπα. Το κοινό του Wilberg θα πρέπει να υποθέσουµε ότι 

ήταν το εξειδικευµένο (καθηγητές, φοιτητές κλπ.) και το λογιότερο αναγνωστικό 

                                                           
 23 Πβ. Χ. Άννινος, «Βασιλειάδης, Παπαρρηγόπουλος και οι περί αυτούς», ∆ιαλέξεις περί Ελλήνων 

ποιητών του ΙΘ΄αιώνος, Β΄, Αθήνα 1925, 288 και 295· Γρηγόριος Ξενόπουλος, Η ζωή-µου σαν 
µυθιστόρηµα, Αθήνα 1984, 341· Παύλος Νιρβάνας, «Πως γνώρισα τον Γκαµπριέλ Ντ� 
Αννούντζιο», Φιλολογικά Αποµνηµονεύµατα, Αθήνα 1988, 159· Μανουήλ Ιω. Γεδεών, Μνεία 
των προ εµού 1800-1863-1913, Αθήνα 1934, 387-388· [Ν. ∆ραγούµης], «Αποδηµητού 
αναµνήσεις», Πανδώρα 13 (1862-1863) 198. Γενικά για το θέµα πβ. και τα εισαγωγικά σχόλια 
του Άλκη Αγγέλου στο µυθιστόρηµα του Γρηγορίου Παλαιολόγου, Ο πολυπαθής, Αθήνα 1989, 
65-66.  

 
 24 Για τη λειτουργία «δανειστικού βιβλιοπωλείου» στην Αθήνα πβ. Γιάννης Βλαχογιάννης, 

«Βιβλιεµπόριον (Βιβλιοπωλεία βιβλιοπώλαι)», T· �ÂÚÈÂ¯ÞÌÂÓ· Ù�Ó °ÂÓÈÎÒÓ AÚ¯Â��Ó ÙÔù 
KÚ¿ÙÔù�, 15Α, Â�ÈÌ. Κωνσταντίνος Aõ·Ó. ¢È·Ì¿ÓÙË�, Aõ�Ó· 1976, 511. Στα τέλη του 19ου 
αιώνα λειτουργούσε βιβλιοπωλείο-αναγνωστήριο στο Αίγιο (Μιχ. Ροδάς, Τα πρώτα-µου χρόνια 
στη Βοστίτσα, Αίγιο 1970). Για την παροχή υπηρεσιών από τα βιβλιοπωλεία στους 
εκπαιδευτικούς της εποχής, πβ. το κείµενο του παραρτήµατος «Τµήµα υπηρεσιών του εκδοτικού 
οίκου Γεωρ. Φέξη», και Βασίλειος Γ. Βετσόπουλος, «Η Πόλη-µας (όπως ήτο...)», Αρχείον του 
Θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού 33 (1967) 244 και 283. 

  



κοινό της εποχής. Σε 1.000 αντίτυπα τύπωνε συνήθως τους καταλόγους-του και 

το βιβλιοπωλείο του Charles Beck, που ακολουθούσε ανάλογη τακτική µε τον 

Wilberg. Σε εξειδικευµένους χρήστες απευθύνονταν και τα µηνιαία 

βιβλιογραφικά δελτία που δηµοσίευε ο Beck µέσα στη δεκαετία 1880-1890. Ο 

ρόλος-τους ήταν να ενηµερώνουν τους «εις τα γράµµατα ασχολουµένους» για 

τις σηµαντικότερες νέες ευρωπαϊκές κυρίως εκδόσεις, οι οποίες υπήρχαν ήδη 

στο βιβλιοπωλείο του Beck ή µπορούσαν να παραγγελθούν µέσω αυτού. Οι 

βιβλιοπωλικοί κατάλογοι του Wilberg και του Beck, όπως και όλων των 

βιβλιοπωλείων, εξυπηρετούσαν ασφαλώς εµπορικούς στόχους και στέλνονταν ή 

µοιράζονταν δωρεάν. Το νούµερο των 1.000 αντιτύπων δεν αντιπροσωπεύει 

εποµένως το πραγµατικό σύνολο των εκάστοτε ενδιαφερόµενων πελατών των 

δύο βιβλιοπωλείων· δίνει όµως ένα µέτρο. Το µέτρο αυτό γίνεται περισσότερο 

αισθητό αν συγκριθεί µε το πολύ χαµηλό tirage των δύο ιστορικού - αρχειακού 

και όχι εµπορικού χαρακτήρα καταλόγων που έδωσε το τυπογραφείο των 

αδερφών Περρή για το σύνολο των εκδόσεων-του το 1877 και το 1900, οι οποίοι 

κυκλοφόρησαν σε 25 και σε 150 αντίτυπα αντίστοιχα25. Σε 500 αντίτυπα 

τυπώθηκε στο τυπογραφείο των αδερφών Περρή το 1891 ο τιµοκατάλογος του 

αθηναϊκού βιβλιοπωλείου και παλαιοβιβλιοπωλείου των Μπαρτ και Χιρστ. 

 Το ενδιαφέρον ορισµένων βιβλιοπωλών να συµβάλουν στην βιβλιογραφική 

ενηµέρωση των συγχρόνων-τους, συνδυάζονταν µε εµπορικές βλέψεις· 

προέκυπτε όµως από την ανάγκη να συστηµατοποιήσουν τις γνώσεις-τους για 

την τρέχουσα παραγωγή του ελληνικού βιβλίου· προέκυπτε επιπλέον από την 

εξοικείωση-τους µε τις βιβλιογραφικές µεθόδους, δηλαδή από το λόγιο 

χαρακτήρα της σχέσης-τους µε το βιβλίο. Έχουν διασωθεί δείγµατα 

βιβλιογραφικής δουλειάς των Εµµανουήλ Γεωργίου, ∆. Α. Κοροµηλά, Ν. Β. 

Νάκη, του κύκλου της «Εστίας», του Κώστα Ελεθερουδάκη. Μέσα στη δεκαετία 

1860-1870 δηµοσιεύει τα µηνιαία βιβλιογραφικά «δελτία»-του ο Εµµανουήλ 

                                                           
        25 Οι πληροφορίες για το tirage των καταλόγων προέρχονται από τον Κατάλογο των εν τω 

τυπογραφείω των αδελφών Περρή εκτυπωθέντων βιβλίων 1868-1900, Αθήνα 1902. 
         Σύµφωνα µε τον ίδιο κατάλογο, µέσα στο σύνολο 1.031 εντύπων που παρήγαγε το τυπογραφείο 

Περρή από το 1868 ως το 1900, 11 έντυπα τυπώθηκαν σε λιγότερα από 100 αντίτυπα: 1 έντυπο 
(92 σελίδων σε 8ο σχήµα) τυπώθηκε σε 80 αντίτυπα, 7 έντυπα (4 - 44 σελίδων  σε σχήµα 16ο, 8ο, 
αλλά και 4ο) τυπώθηκαν σε 50 αντίτυπα, 2 έντυπα (18 και 116 σελίδων σε 8ο σχήµα) τυπώθηκαν 
σε 30 αντίτυπα, και 1 έντυπο (64 σελίδων σε 16ο σχήµα) σε 25 αντίτυπα.. Πρόκειται, αντίστοιχα, 
για τα λήµµατα του καταλόγου: 825, 9, 67, 159, 688, 792, 920, 992· 969, 983, 264. Εκτός από 
τον κατάλογο του 1877, πρόκειται για λόγους, δοκίµια φιλολογικά, αρχαιολογικά κτλ. 



Γεωργίου· στην ίδια δεκαετία και στην επόµενη ξεκινούν να δηµοσιεύουν τα 

δελτία-τους ο Νάκης, ο Κοροµηλάς και η «Εστία»· από τις αρχές του 20ού αιώνα 

και µετά ο Ελευθερουδάκης. 

 Μέσα στη δεκαετία 1850-1860 είχε επανεκδοθεί στην Αθήνα η νεοελληνική 

βιβλιογραφία του Ανδρέα Παπαδόπουλου-Βρετού, NÂÔÂÏÏËÓÈÎ� ºÈÏÔÏÔÁ�· 

�ÙÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔ� Ù�Ó ·�Þ ÙË� �ÙÒÛÂ�� ÙË� Bùú·ÓÙÈÓ�� AùÙÔÎÚ·ÙÔÚ�·� 

Ì¤¯ÚÈ ÂÁÎ·õÈ�Ú�ÛÂ�� ÙË� ÂÓ EÏÏ¿�È �·ÛÈÏÂ�·� Ùù��õ¤ÓÙ�Ó �È�Ï��Ó �·Ú� 

EÏÏ�Ó�Ó ÂÈ� ÙËÓ ÔÌÈÏÔùÌ¤ÓËÓ � ÂÈ� ÙËÓ ·Ú¯·�·Ó ÂÏÏËÓÈÎ�Ó ÁÏÒÛÛ·Ó, 

που είχε εκδοθεί για πρώτη φορά το 1845.  Η βιβλιογραφία του Βρετού ήταν η 

πρώτη συστηµατική ελληνική βιβλιογραφική καταγραφή, και την εποχή της 

πρώτης δηµοσίευσης-της είχε γίνει δεκτή ως έργο εθνικό. Η ανατύπωση-της στα 

χρόνια 1854-1857 προσέλκυσε ξανά το ενδιαφέρον των βιβλιοφίλων της εποχής. 

Ο Εµµανουήλ Γεωργίου, ο Ν. Β. Νάκης, ο Παύλος Λάµπρος δηλώνουν ρητά την 

πρόθεση-τους να συµπληρώσουν και να διευκολύνουν µε τα δελτία και τους 

καταλόγους-τους τη συνέχιση του έργου του Βρετού. 

 Μέσα στη δεκαετία 1860-70 ο Γεωργίου παρακολουθούσε µε τα δελτία-του 

την τρέχουσα εκδοτική παραγωγή και συγχρόνως παρείχε µία αναδροµική 

βιβλιογραφία µε αφετηρία το έτος 1828, συµπληρώνοντας µε αυτήν το έργο του 

Βρετού26. Παροµοίως το 1864 στον τιµοκατάλογο του βιβλιοπωλείου-του, ο Ν. 

Β. Νάκης καλούσε συγγραφείς και εκδότες να του στέλνουν επ� αµοιβή για κάθε 

νέα έκδοση από ένα αντίτυπο προκειµένου να καταχωρείται «εις το µηνιαίως 

                                                           
 26 Το ∆εκέµβριο του 1862, ο Γεωργίου  ανακοίνωνε στο τελευταίο φύλλο του δελτίου-του: 
 «Ειδοποίησις 
 Από του προσεχούς έτους θέλοµεν εκδίδει το ∆ελτίον εις οκτώ σελίδας, εξ ων οι µεν 

τέσσαρες, διαχωριζόµεναι από τας άλλας, θα περιέχουσι τα νεοφανή βιβλία, εν δε 
ταις υπολοιποµέναις τέσσαρσι, εις µεν τας δύο θέλοµεν εξακολουθεί και καταγράφει 
πάντα όσα βιβλία ανεφάνησαν από το 1828 έτος, ήτοι από της αναγεννήσεως του 
Ελλ. έθνους εκ χειρός ελληνικής, ίνα και ηµείς τοιουτοτρόπως παράσχωµεν το κατά 
δύναµιν βοήθειαν µικράν εις τον µέλλοντα να συγγράψη την Νεοελληνικήν 
φιλολογίαν-µας. Απεφασίσαµεν δε ν� αρχίσωµεν την καταγραφήν από του 
ειρηµένου έτους, διότι η Νεοελληνική φιλολογία του κ. Βρετού, ήτις φθάνει µέχρι 
του 1831, παρέλειψέ τινα βιβλία διά το σπάνιον της ευρέσεως-των· εις δε τας άλλας 
δύο θα καταχωρίζωµεν βιβλιογραφικά τινά περίεργα. Θα εκδίδεται δε επίσης άπαξ 
του µηνός και η συνδροµή θα µένει η αυτή. Παρακαλούµεν και πάλιν τους εκδότας 
βιβλίων ελληνικών να µας πέµπωσιν εν αντίτυπον του βιβλίου-των, ίνα το 
καταχωρίζωµεν εν τω ∆ελτίω, και, ή τους πληρόνοµεν την αξίαν-του, ή τους 
πέµποµεν το ∆ελτίον εν ή δύο ή πλειότερα έτη, αναλόγως της αξίας του βιβλίου-
των» 

 Για τα βιβλιογραφικά δελτία του Εµµανουήλ Γεωργίου, πβ. Ν. Γ. Μαυρής, «Ο Εµµ. Γεωργίου και 
το �∆ελτίον�- του», Βιβλιογραφικά 1 (1972) 37-52. 

 



εκδιδόµενον εις χιλιάδας αντιτύπων, τακτικόν «∆ελτίον της Ελληνικής 

Βιβλιεµπορίας» που ο ίδιος δηµοσίευε. Το «∆ελτίο» αυτό στη συνέχεια 

εξελίσσεται σε µικρή εφηµερίδα, που συµπεριελάµβανε και άλλες ειδήσεις από 

το χώρο του βιβλίου27. 

 Το 1863 ο λόγιος, παλαιοβιβλιοπώλης και νοµισµατολόγος Παύλος Λάµπρος 

δηµοσίευσε τον πρώτο κατάλογο των «Σπανίων βιβλίων»-του, επισηµαίνοντας 

στον πρόλογο ότι ο κατάλογος περιείχε προσθήκες στη βιβλιογραφία του 

Βρετού. Ακολούθησαν άλλοι δύο κατάλογοι (1864 και 1870) στους οποίους 

συνεχίζονταν η βιβλιογραφική παρουσίαση των ακατάγραφων εντύπων. 

Ανακοινώνονταν επίσης η θετική ανταπόκριση των ιδρυµάτων του εξωτερικού 

και των Ελλήνων λογίων  στο έργο28. Ο Παύλος Λάµπρος συνέβαλε 

αποφασιστικά στη βιβλιογραφική  ενηµέρωση και του «∆ελτίου» της Εστίας, το 

οποίο γεννήθηκε ταυτόχρονα σχεδόν µε το βιβλιοπωλείο «Εστία»29. Οι 

κατάλογοι του Παύλου Λάµπρου έγιναν δεκτοί από τους λογίους του 19ου αιώνα 

                                                           
 27 ∆έκα χρόνια µετά τον τιµοκατάλογο του 1864, στο πρώτο φύλλο της εβδοµαδιαίας εφηµερίδας-

του ο Νάκης ανακοίνωνε για το πρόγραµµα της ύλης-της: 
 «Αύτη εκδιδοµένη καθ΄εβδοµάδα θέλει περιέχει:  
 Α. Κατάλογον πάντων των φιλολογικών της νέας Ελλάδος προϊόντων. Ο κατάλογος ούτος 

κατά συνέχειαν θα εξακολουθή εις έκαστον φύλλον, ώστε εν τέλει ν� απαρτισθή 
πλήρης, παρέχων ακριβεστάτην εικόνα του από της απελευθερώσεως της Ελλάδος 
φιλολογικού ηµών βίου. 

 Β. Φιλολογικάς και παιδαγωγικάς ειδήσεις [...]. 
 Γ. Βιβλιοκρισίας συντόµους και σαφείς των νεωτέρων εκδιδοµένων βιβλίων [...]. 
 Εν τέλει δε της εφηµερίδος θα περιέχωνται αγγελίαι εκδοθησοµένων βιβλίων, είτε νεωστί 

εκδοθέντων, είτε σπανίων προς πώλησιν και άλλαι τοιαύται γνωστοποιήσεις [...]». 
 Ν. Β. Νάκης, «Αγγελία», Εφηµερίς των βιβλιοφίλων, αρ. 1  (7.9.1874) 1. 
 
 28 Ο ίδιος ο Παύλος Λάµπρος ήταν συνδροµητής το 1845 στην πρώτη έκδοση της «Νεοελληνικής 

Φιλολογίας». Στον κατάλογο του 1870 ο Λάµπρος σηµείωνε µεταξύ άλλων για την υποδοχή των 
προηγούµενων καταλόγων-του 

                 «Ότι η ιστορία της Νεοελληνικής Φιλολογίας δεν δύναται να συνταχθή άνευ 
περισυνάξεως και αυτοψίας των διαφόρων αυτής προϊόντων, τούτο τοις πάσι 
κατάδηλον. Αρκούµαι δ� ενταύθα αναφέρων ότι ο διακεκριµένος συγγραφεύς κ. 
Σάθας, ο προ µικρού δηµοσιεύσας την υπό του Εθνικού Πανεπιστηµίου 
στεφανωθείσαν «Νεοελληνικήν Φιλολογίαν» κατά µέγα µέρος παρ� εµοί εύρεν 
αποτεταµιευµένους τους θησαυρούς, εξ ων ήντλησε πολλάς και αξιολόγους ειδήσεις 
περί πολλών αγνώστων λογίων του ελληνικού έθνους» 

 
 29 Για τη δηµιουργία του «∆ελτίου» πβ. Πανελλήνιον Λεύκωµα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 1821-

1921, Βιοµηχανία-Εµπόριον, Â�ÈÌ. N. �ËÊ¿ÎË� Î·È I. X·ÙúËÈ�¿ÓÓÔù, Αθήνα 1923-1925, 
347. Πβ. επίσης Γιάννης Παπακώστας, Το περιοδικό Εστία και το διήγηµα, Αθήνα 1982. 

 



ως η αξιολογότερη συλλογή προσθηκών στη «Νεοελληνική Φιλολογία» του 

Βρετού30. 

  
  
  
  

  

  

                                                           
 30 Πβ. Γεδεών Μανουήλ, Νεοελληνικής Βιβλιογραφίας ανάλεκτα, 3-4 [=Ανάτυπο από την 

Εκκλησιαστική Αλήθεια 23 (1903) - 24 (1904)], και Μανουήλ Γεδεών, Αποσηµειώµατα 
χρονογράφου, Αθήνα 1932, 337. 



  

Ζητήµατα διακίνησης του ελληνικού βιβλίου: 

οι µαρτυρίες των βιβλιοπωλικών καταλόγων 
  

 Το 1880 η Αθήνα διαθέτει 16 ελληνικά βιβλιοπωλεία, η Κωνσταντινούπολη 

8, η Σµύρνη 5, ο Πειραιάς, η Σύρος και η Τρίπολη από 4, η Κέρκυρα, η Πάτρα 

και το Ναύπλιο από 3, η Λευκάδα, το Αργοστόλι, ο Πύργος, η Καλαµάτα, η 

Κόρινθος, η Θεσσαλονίκη και η Τραπεζούντα από 2, η Ζάκυνθος, η Λαµία και η 

Αλεξάνδρεια από 1. Σε αρκετές από τις παραπάνω πόλεις τα τυπογραφεία ήταν 

περισσότερα από τα βιβλιοπωλεία31. 

 Το 1882 κλείνει το τυπογραφείο «Αγίου Γεωργίου» στη Βενετία. Αποµένει ο 

«Φοίνιξ», το τελευταίο ελληνικό τυπογραφείο της Βενετίας, το οποίο για µια 

εικοσαετία ακόµα συνεχίζει να τροφοδοτεί το ελληνικό κοινό µε τα γνωστά 

έντυπα της βενετσιάνικης παράδοσης. Το 1901 ο «Φοίνιξ» αγοράζεται από τον 

Γεώργιο Φέξη και µε αυτόν τον τρόπο έδρα των γνωστών και αγαπητών 

εκδόσεων «Βενετίας» γίνεται πλέον η Αθήνα32.  

 Οι τιµοκατάλογοι των ελληνικών βιβλιεµπορικών επιχειρήσεων της Βενετίας 

δεν ενηµερώνονταν µε ελλαδικές εκδόσεις. Περιείχαν βενετσιάνικες εκδόσεις 

και ελληνικές εκδόσεις των ευρωπαϊκών πόλεων (Παρίσι, Βιέννη, Λειψία κτλ.). 

Οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι της Βενετίας απευθύνονταν κυρίως στην αγορά της 
                                                           
 31 Τα στοιχεία συγκεντρώνει και παραθέτει ο Κ. Ξανθόπουλος, Συνοπτική έκθεσις της πνευµατικής 

αναπτύξεως των νεωτέρων Ελλήνων από της αναγεννήσεως αυτών µέχρι τούδε, 
Κωνσταντινούπολη 1880, 73-74. Από άλλες πηγές γνωρίζουµε ότι 4 βιβλιοπωλεία διέθετε η 
Σύρος επίσης το 1870 και το 1875· 4 βιβλιοπωλεία διέθετε ο Πειραιάς και το 1902· 3 και 2 
βιβλιοπωλεία διέθεταν αντίστοιχα η Πάτρα και η Καλαµάτα και το 1875. Όµως στο Αργοστόλι 
τα βιβλιοπωλεία µειώθηκαν από 4 που ήταν το 1875 σε 2 το 1880. Ανάλογη µείωση πρέπει να 
υπήρξε και στη Ζάκυνθο. Πβ. Β. Κυριαζόπουλος, Άγνωστα στοιχεία για την εµπορική 
επικοινωνία Θεσσαλονίκης-Σύρας τον 19ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 1995, 570· [Γ. Βώκου] Οδηγός 
του Πειραιώς 1902, 3· [Μιλτιάδου Μπούκα] Οδηγός εµπορικός, γεωγραφικός και ιστορικός των 
πλείστων κυριωτέρων πόλεων της Ελλάδος του έτους 1875, Αθήνα 1875, 168, 220, 229, 277, 
352. Μία συγκεντρωτική παρουσίαση των βιβλιοπωλείων της Κωνσταντινούπολης δίνει η 
Χρυσόθεµις Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Το ελληνικό θέατρο στην Κωνσταντινούπολη το 19ο 
αιώνα, Αθήνα 1994, 72-74. Για τα βιβλιοπωλεία της Σµύρνης πβ. Παυλίνα-Μαρία Νάσιουτζικ, 
Προτεσταντισµός και ∆ιαφωτισµός στη Σµύρνη τον 19ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 1999, 242. 

  
        32 Για το τυπογραφείο «Αγίου Γεωργίου» πβ. Γ. Σ. Πλουµίδης, «Το βενετικό τυπογραφείο του 

Αγίου Γεωργίου (1850-1882)», Ο Ερανιστής 8 (1970) 169-186. Η εκχώρηση του «Φοίνικος» 
στον Γ. ∆. Φέξη τον Ιούλιο του 1901 γνωστοποιήθηκε στον τύπο της εποχής. Ανακοινώθηκε 
επίσης µέσω του ειδικού τιµολογίου που δηµοσίευσε το 1901 ο Φέξης για τα βιβλία του 
«Φοίνικος». Την ανακοίνωση αναδηµοσιεύει η Πόπη Πολέµη στον τόµο Η βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑ, 
Αθήνα 1990, 416. 



Ελλάδας και της Τουρκίας. Μέσα στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα η προσφορά 

της Βενετίας περιορίζονταν όλο και περισσότερο στις εκκλησιαστικές και λαϊκές 

εκδόσεις. 

 Ελάχιστο είναι το υλικό που διαθέτουµε από το χώρο των Επτανήσων: δύο 

καταλόγους του κερκυραϊκού βιβλιοπωλείου «Απόλλων» (1844 και 1845)33. Οι 

κατάλογοι του βιβλιοπωλείου «Απόλλων» είναι συνταγµένοι στα ιταλικά και η 

αξία των βιβλίων υπολογίζεται σε αγγλικές λίρες στερλίνες. Γαλλικά και ιταλικά 

είναι τα περισσότερα από τα βιβλία που αναφέρονται: βιβλία ιστορικά, 

φιλοσοφικά, εκδόσεις Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων, κλασική ιταλική και 

γαλλική λογοτεχνία (Dante, Petrarca, Racine, Moliere κτλ.), αρκετά 

µυθιστορήµατα (Walter-Scott, Stäel, Le Sage κτλ.), και διάφορα άλλα. Τα 

ελάχιστα ελληνικά βιβλία που διαθέτει το βιβλιοπωλείο «Απόλλων» είναι όλα 

εκδόσεις του Παρισιού, της Βιέννης, πολύ λιγότερο της Βενετίας, ενώ δεν 

υπάρχει ούτε µία ελλαδική έκδοση. Το κερκυραϊκό βιβλιοπωλείο τροφοδοτείται 

αποκλειστικά από την ευρωπαϊκή βιβλιαγορά και δεν συνδέεται καθόλου µε τα 

µεγάλα εκδοτικά κέντρα της Ελλάδας και της Τουρκίας. 

 Μέχρι το 1844 το Ιόνιο Κράτος βρίσκονταν κάτω από την αυταρχική 

αρµοστεία του Th. Maitland. Ο Maitland από το 1817 είχε απαγορεύσει την 

ελευθεροτυπία και τη λειτουργία οποιουδήποτε άλλου τυπογραφείου εκτός του 

κυβερνητικού. Το 1844, που την αρµοστεία του Ιονίου Κράτους ανέλαβε ο J. 

Seaton, καταργήθηκαν πολλά από τα αυταρχικά µέτρα του Maitland. 

Καταργήθηκε η λογοκρισία, επιτράπηκε η ίδρυση τυπογραφείων, η έκδοση και η 

εισαγωγή ελληνικών εφηµερίδων. Γρήγορα δηµιουργήθηκαν και λειτούργησαν 

τα σηµαντικότερα από τα τυπογραφεία των Επτανήσων34. 

 Μέσα στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα ο πιο γνωστός ίσως επτανήσιος 

εκδότης ήταν ο Σέργιος Ραφτάνης, το τυπογραφείο του οποίου βρίσκονταν στη 

Ζάκυνθο. Ο Ραφτάνης µε δικά-του έξοδα τύπωσε πολλών Επτανησίων τα έργα. 

Έδωσε έτσι, µεταξύ άλλων, σηµαντικές εκδόσεις των έργων του Ιωάννη 
                                                                                                                                                                      
 
 33 Το βιβλιοπωλείο «Απόλλων» λειτουργούσε και κατά την δεκαετία 1830-1840· πβ. Ελένη 

Τσαντσάνογλου, Μία λανθάνουσα ποιητική σύνθεση του ∆ιονυσίου Σολωµού, Αθήνα 1982, 103. 
 
         34 Το 1847 του Κ. Ρωσσολίµου (Ζάκυνθος), το 1851 του Σ. Χ. Ραφτάνη (Ζάκυνθος), το 1852 

των Α. Τερζάκη και Χ. Ρωµαίου (Κέρκυρα) κτλ. Πβ. ∆ιονύσιος Π. Καλογερόπουλος, Η 
τυπογραφία εν Επτανήσω, Αθήνα 1946. 



Βηλαρά, του Ιωάννη Ζαµπελίου, του ∆ηµητρίου Γουζέλη, του Αντωνίου 

Μάτεση, του ∆ιονυσίου Σολωµού, του Ανδρέα Κάλβου, του Αντωνίου 

Μαρτελάου35. 

 Οι ζακυνθινές εκδόσεις του Ραφτάνη που κυκλοφόρησαν µέσα στην 

εικοσαετία 1850-1870 είχαν µεγάλη απήχηση στα βιβλιοπωλεία. Τα «Ποιήµατα 

και πεζά» του Ιωάννη Βηλαρά (1854), η δίτοµη έκδοση των «Τραγωδιών» του 

Ιωάννη Ζαµπελίου (1860), ο «Χάσης» του ∆ηµητρίου Γουζέλη (1861), το 

«Γυναικολόγιον» του Ιωάννη Σταµατέλου (1864), είναι µερικές από τις εκδόσεις 

του Ραφτάνη που γνώρισαν µεγάλη διάδοση· συναντούνται στα βιβλιοπωλεία 

της Αθήνας, του Ναυπλίου, της Αλεξάνδρειας, της Κωνσταντινούπολης. Οι 

εκδόσεις του Ραφτάνη έχουν αισθητά µεγαλύτερη παρουσία στους 

βιβλιοπωλικούς καταλόγους από τις εκδόσεις άλλων επτανησιώτικων 

τυπογραφείων. Θα αναφέρω µία χαρακτηριστική περίπτωση. Η κωµωδία «Ο 

Χάσης» του ∆ηµητρίου Γουζέλη τυπώθηκε τρεις φορές στη Ζάκυνθο µέσα στη 

δεκαετία 1851-1861: δύο φορές στο τυπογραφείο του Κωνσταντίνου 

Ρωσσολίµου (1851 και 1860) και µία φορά στο τυπογραφείο του Σέργιου 

Ραφτάνη (1861). Όµως ούτε η µία ούτε η άλλη έκδοση του Ρωσσολίµου 

συναντάται σε κανένα από τα γνωστά-µας βιβλιοπωλεία. Αντιθέτως η έκδοση 

του Ραφτάνη εµφανίζεται αρκετές φορές· τη διαθέτουν 4 βιβλιοπωλεία στην 

Αθήνα, 1 στην Αλεξάνδρεια και 1 στην Κωνσταντινούπολη.  

 Γύρω στο 1870 όµως τα πράγµατα δείχνουν να αλλάζουν σχετικά µε την 

απήχηση των εκδόσεων του Ραφτάνη. ∆εν είµαι σε θέση να πιστοποιήσω αν 

αυτό οφείλεται στη γενικότερη αλλαγή των εµπορικών συνθηκών της εποχής, 

που προέκυψε από την ένωση των Επτανήσων µε το ελληνικό κράτος (1864), ή 

αν ήταν απλώς µία εσωτερική παρακµή της επιχείρησης του Ραφτάνη36. Είναι 

βέβαιο όµως ότι οι τελευταίες ζακυνθινές εκδόσεις του Ραφτάνη, που 

κυκλοφόρησαν µέσα στην δεκαετία 1871-1881, δεν είχαν καθόλου καλή 

εµπορική τύχη. Η δεύτερη έκδοση των απάντων του Βηλαρά (1871), η 
                                                                                                                                                                      
 
 35 Αναλυτικό κατάλογο των εκδόσεων αυτών δίνει ο Λ. Χ. Ζ[ώης], «Ραφτάνης Σέργιος, 

βιβλιεκδότης και συγγραφεύς», Αι Μούσαι, αρ. 580 (Ζάκυνθος 15.5.1917), 2-4. 
  
        36 Για τις οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις που έφερε στα Επτάνησα η ένωση του 1864, 

πβ. Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923, µετ. Α. Ξανθόπουλος, Αθήνα 1982, 
162. 



«Βιογραφία του εθνικού ποιητού Αριστοτέλους Βαλαωρίτου» (1879), τα 

«Λυρικά» του Χριστόπουλου (1880), τα άπαντα του Σολωµού (1880), τα άπαντα 

του Αντωνίου Μάτεση (1881), η «Λύρα» του Κάλβου (1881) - τα 4 τελευταία 

ήταν εκδόσεις επιµεληµένες από τον Σπυρίδωνα ∆ε Βιάζη - ήταν βιβλία που δεν 

είχαν καθόλου διάδοση στα βιβλιοπωλεία του καιρού-τους. 

 Το 1882 ο Ραφτάνης µετέφερε το τυπογραφείο-του από τη Ζάκυνθο στην 

Αθήνα. Ποιοι ακριβώς ήταν οι λόγοι της µεταφοράς δεν το γνωρίζουµε. Ας 

σηµειωθεί πάντως ότι την ίδια περίπου εποχή (1885), µεταφέρθηκε από τη 

Ζάκυνθο στην Αθήνα και το τυπογραφείο «Η Επτάνησος» του Χρήστου 

Χιώτη37. Το 1882 ο Ραφτάνης ήταν 67 χρόνων, σε ηλικία αρκετά προχωρηµένη 

δηλαδή για επιχειρηµατικά ανοίγµατα. Συγχρόνως οι πληροφορίες που 

διαθέτουµε δεν µαρτυρούν καινούργια εµπορικά ανοίγµατα αλλά µάλλον 

περιορισµό και συρρίκνωση των παλιών εκδοτικών δραστηριοτήτων. Το 1883 ο 

Ραφτάνης δηµοσίευσε έναν τιµοκατάλογο (τον µόνο που γνωρίζουµε σήµερα) 

των βιβλίων που βρίσκονταν στην αποθήκη-του, εκδόσεων δικών-του ως επί το 

πλείστον αλλά και κάποιων ξένων. Στον κατάλογο αυτό ο Ραφτάνης, παρ� όλο 

που µιλάει για «ανακαίνιση» και «εµπλουτισµό» του παλιού-του τυπογραφείου, 

αφήνει ωστόσο µια γενική εντύπωση πως επιδίδεται πλέον κυρίως στην έκδοση 

επισκεπτηρίων, προγραµµάτων, ειδοποιήσεων, και λιγότερο συγγραµµάτων38. 

 Οι εµπορικές δραστηριότητες του Ραφτάνη στην Αθήνα δεν φαίνεται να ήταν 

ανθηρές. Όλες τις άτυχες εµπορικά εκδόσεις της τελευταίας ζακυνθινής 

δεκαετίας, τις οποίες ως το 1883 ο Ραφτάνης δεν είχε καταφέρει να πουλήσει, 

τις αγόρασε µετά το 1890, προφανώς σε εξευτελιστική τιµή, ο Ανέστης 

Κωνσταντινίδης. Το 1893 είναι η πρώτη φορά που εµφανίζονται όλες αυτές οι 

εκδόσεις να πωλούνται από τον  Κωνσταντινίδη, και µάλιστα σε τιµές πολύ 

χαµηλότερες από εκείνες του Ραφτάνη. Συγκεκριµένα, το 1893 ο 

Κωνσταντινίδης εµπορεύεται τη δεύτερη έκδοση των απάντων του Βηλαρά 

(1871), τη «Λύρα» του Κάλβου (1881), τα άπαντα του Σολωµού (1880) και τα 
                                                                                                                                                                      
 
 37 ∆ιονύσιος Π. Καλογερόπουλος, Η τυπογραφία εν Επτανήσω, Αθήνα 1946, 6.  
  
 38  Ανάλογη εντύπωση µεταφέρει και ο Γρηγόρης Ξενόπουλος, όταν νεαρός φοιτητής στην Αθήνα, 

επισκέπτεται το γνώριµο-του από τη Ζάκυνθο τυπογραφείο (Γρηγόριος Ξενόπουλος, Η ζωή-µου 
σαν µυθιστόρηµα, Αθήνα 1984, 191-192). Την ηµεροµηνία γέννησης του Σέργιου Ραφτάνη, «1 



ποιήµατα του Χριστόπουλου (1880), όλα ζακυνθινές εκδόσεις του Ραφτάνη που 

διαφηµίζονται για πρώτη φορά από το κατάστηµα του Κωνσταντινίδη. Το 1893 

ο Ανέστης Κωνσταντινίδης διαθέτει τα βιβλία αυτά µισοτιµής σχεδόν, από όσο 

τα διέθετε ο Ραφτάνης το 1883. Το 1898 όµως, µην έχοντας καταφέρει ακόµα να 

τα πουλήσει, οδηγείται σε ένα νέο εµπορικό ελιγµό. Στον τιµοκατάλογο του 

1898, ο οποίος απευθύνεται αποκλειστικά σε βιβλιοπώλες της επαρχίας και του 

εξωτερικού, ο Κωνσταντινίδης τοποθετεί για πρώτη φορά τα βιβλία αυτά στην 

ειδική λίστα «Βιβλιοθήκη του λαού», στο τέλος του φυλλαδίου. Προβάλλει, 

έτσι, σε άλλους εµπόρους βιβλίων τις εκδόσεις του Ραφτάνη µαζί µε κάποιες 

άλλες δικές-του κακότυχες µάλλον εµπορικά εκδόσεις, ως βιβλία φτηνά, 

κατάλληλα για να κινηθούν µε τον ίδιο τρόπο που διακινούνται και τα υπόλοιπα 

γνώριµα βιβλία της λίστας αυτής39. Το εµπορικό αυτό εγχείρηµα κατά τα 

φαινόµενα δεν απέδωσε. Το 1902, στον τελευταίο τιµοκατάλογο των 

καταστηµάτων Κωνσταντινίδη που έχω ελέγξει (πρόκειται για τιµοκατάλογο 

που απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόµενους αγοραστές και όχι µόνο σε 

εµπόρους), τα βιβλία εξακολουθούν να µένουν στη λίστα «Βιβλιοθήκη του 

λαού» χωρίς να έχουν ακόµη πουληθεί. Το 1903 ορισµένες από αυτές τις άτυχες 

εκδόσεις του Ραφτάνη και των καταστηµάτων Κοροµηλά - Κωνσταντινίδη, 

κρίνονται από το «Σύλλογο προς διάδοσιν ωφελίµων βιβλίων» ως βιβλία 

κατάλληλα για να εισαχθούν στις σχολικές βιβλιοθήκες40. 

 Η περίπτωση του Σέργιου Ραφτάνη είναι ενδεικτική για τη φθίνουσα πορεία 

την οποία βρέθηκε να ακολουθεί η παραγωγή ελληνικού βιβλίου αλλά και η 

γενικότερη πολιτισµική ακµή στο χώρο των Επτανήσων µέσα στο τελευταίο 

τέταρτο του 19ου αιώνα.  

                                                                                                                                                                      
Μαρτίου 1815» δίνει ο Λ. Χ. Ζ[ώης], «Ραφτάνης Σέργιος, βιβλιεκδότης και συγγραφεύς», Αι 
Μούσαι, αρ. 580 (Ζάκυνθος 15.5.1917) 4. 

 39 Στη λίστα «Βιβλιοθήκη του λαού» προβάλλονται για πρώτη φορά το 1898 µαζί µε τις εκδόσεις 
του Ραφτάνη και κάποιες εκδόσεις των καταστηµάτων Κοροµηλά - Κωνσταντινίδη: ∆ηµήτριος 
Βικέλας, Από Νικοπόλεως εις Ολυµπίαν, Αθήνα (Κωνσταντινίδης) 1886· Παναγιώτης Φέρµπος, 
Μύθοι, Αθήνα (Κοροµηλάς) 1884 και άλλα. 

 
 40 Στον κατάλογο των εγκεκριµένων βιβλίων για τις σχολικές βιβλιοθήκες του 1903 

περιλαµβάνονται τα άπαντα του Βηλαρά (Ραφτάνης 1871), τα άπαντα του Σολωµού  (Ραφτάνης 
1880), τα ποιήµατα του Χριστόπουλου (Ραφτάνης 1880), η «Λύρα» του Κάλβου (Ραφτάνης 
1881), αλλά και οι «Μύθοι» του Φέρµπου (Κοροµηλάς 1884) και το «Από Νικοπόλεως εις 
Ολυµπίαν» του Βικέλα (Κωνσταντινίδης 1886). Πβ. Σχολικαί Βιβλιοθήκαι, Εκτελεστικόν 
διάταγµα, Κανονισµός των σχολικών βιβλιοθηκών, Κατάλογος των εγκεκριµένων βιβλίων, Αθήνα 
1903. 



 Ελληνικές εκδόσεις µεγάλης απήχησης έδωσε µέσα στο δεύτερο µισό του 

19ου αιώνα και η Πάτρα. Ο αξιόλογος εµπορικός χαρακτήρας της πόλης (ήταν 

σηµαντικό λιµάνι εξαγωγής της σταφίδας) και η γεωγραφική-της εγγύτητα µε τα 

Επτάνησα και την Ιταλία συνέβαλαν στη διαµόρφωση µιας ιδιαίτερης αστικής 

πολιτισµικής ταυτότητας. Ο πιο γνωστός εκδότης της Πάτρας υπήρξε ο 

Αγαπητός Σ. Αγαπητός. Το τυπογραφείο-του, που ιδρύθηκε το 1857, 

λειτούργησε για τριάντα περίπου χρόνια (εκδόσεις του Α. Σ. Αγαπητού έχουν 

επισηµανθεί ως το 1886) και έχει χαρακτηριστεί σε σχέση µε τα υπόλοιπα 

τυπογραφεία της Πάτρας, ως τυπογραφείο «µετριωτέρας τεχνικής αποδώσεως 

αλλά µεγάλης παραγωγικότητος»41. 

 Ο Αγαπητός έδωσε έµφαση στην παραγωγή λαϊκών εντύπων: ονειροκρίτες, 

λαϊκές ποιητικές ανθολογίες, «Πυθίες» και άλλα έντυπα «συναναστροφής», βίοι 

των αγίων και άλλα λαϊκά θεολογικά αναγνώσµατα ήταν τα πιο γνωστά είδη στα 

οποία επιδόθηκε δηµιουργώντας «παράδοση» σ� αυτά. Όταν το 1884, ο 

βιβλιοπώλης της Σµύρνης ∆. Βρετόπουλος αναφέρει ότι διαθέτει δύο 

«µεγάλους» ονειροκρίτες στο κατάστηµα-του, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο 

ένας είναι «Κωνσταντινίδου» και ο άλλος είναι «Πατρών».   

 Την εκδοτική παράδοση του Α. Σ. Αγαπητού συνεχίζει και ο Ευστάθιος Π. 

Χριστοδούλου, ο οποίος φαίνεται ότι µαθήτευσε στο τυπογραφείο του 

Αγαπητού. Ο Χριστοδούλου ίδρυσε το δικό-του τυπογραφείο το 1861. Ένα 

χρόνο πριν, το 1860, τον συναντούµε να αναφέρεται ως «διευθυντής της 

τυπογραφίας Α. Σ. Αγαπητού» και να επιµελείται µία λαϊκή ποιητική ανθολογία, 

                                                           
 41 Κώστας Ν. Τριανταφύλλου, Ιστορικόν λεξικόν των Πατρών, Πάτρα 1959, 666. ∆εν κατάφερα να 

εντοπίσω το «Γενικόν Τιµολόγιον» που δηµοσίευσε ο Α. Σ. Αγαπητός το 1859 και καταγράφεται 
από τον Γ. Ι. Φουσάρα (BÈ�ÏÈÔÁÚ·Ê�· Ù�Ó EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈ�ÏÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ (1791-1947), Aõ�Ó· 
1961, 29) χωρίς όµως να έχει προηγηθεί και αυτοψία από τον ίδιο. ∆εν καταγράφεται από τον 
Φουσάρα αλλά ούτε και εγώ εντόπισα πουθενά τον τιµοκατάλογο του βιβλιοπωλείου της Πάτρας 
«Ο Κάδµος» του Ανδρέα Πάσχα, που δηµοσιεύτηκε το 1890. Η είδηση για τη δηµοσίευση του 
καταλόγου ανακοινώνεται στην αθηναϊκή εφηµερίδα Εφηµερίς [«Παντοία» Εφηµερίς 
(10.10.1890) 3]: 

  «Το εν Πάτραις µέγα και γνωστόν βιβλιοπωλείον ο Κάδµος, εξέδωκε νεώτατον 
τιµοκατάλογον πάντων των βιβλίων-του, ων ουκ έστιν αριθµός. Εν τω βιβλιοπωλείω 
τούτω, όπερ διευθύνει ο κ. Α. Πάσχας, ευρίσκονται άπαντα τα διδακτικά, ιστορικά 
κτλ. βιβλία εις τιµάς συµφέρουσας. Ο κατάλογος έχει εκδοθεί εις µέγα σχήµα µετά 
καλλιτεχνικού εξωφύλλου». 

 Ο Ανδρέας Πάσχας το 1910 ίδρυσε βιβλιοπωλείο και στην Αθήνα, για το οποίο δηµοσίευε 
τιµοκαταλόγους µέχρι και το 1940 περίπου. Λίγα στοιχεία για τον Ανδρέα Πάσχα δηµοσιεύονται 
στο λεύκωµα.: Αλέκος Μαρασλής, Πάτρα 1900, Πάτρα 1978, 46. 

 



η οποία φυσικά τυπώνεται στο τυπογραφείο Αγαπητού42. Ύστερα από την 

ίδρυση του δικού-του τυπογραφείου, ο Χριστοδούλου δείχνει να βαδίζει στα 

χνάρια του Αγαπητού. Το 1861 εκδίδει την ανθολογία «Η γλυκεία φλοξ ήτοι 

διάφορα ποιηµάτια της καρδίας» και τη µεταφρασµένη από τα γαλλικά 

«Γραµµατική του έρωτος προς χρήσιν των πολυτελών (και ερωτολήπτων)». Το 

1862 εκδίδει το µεταφρασµένο από τα ιταλικά «Υγροποτοποιό ή µυστήρια προς 

κατασκευήν υγρών ποτών κλπ.» Ο Χριστοδούλου δείχνει και µε το έργο αυτό να 

συνεχίζει τις επιλογές του Αγαπητού. Το 1860 ο Αγαπητός είχε δώσει την 

δεύτερη ήδη έκδοση της µεταφρασµένης από τα ιταλικά µαγειρικής «Ο µάγειρος 

ή ο φίλος της οικιακής οικονοµίας», έργο που γνώρισε µεγάλη επιτυχία 

(συναντάται 3 βιβλιοπωλεία της Αθήνας, 2 της Κωνσταντινούπολης και 1 της 

Σµύρνης) και είχε αρκετές επανεκδόσεις43. Με τον «Υγροποτοποιό» ο 

Χριστοδούλου δεν έφτασε την επιτυχία του «Μαγείρου». Ο «Υγροποτοποιός», 

αν και δεν επανεκδόθηκε, δεν πέρασε απαρατήρητος από την εποχή-του: 

συναντάται σε 2 βιβλιοπωλεία της Αθήνας και 1 της Κωνσταντινούπολης44. Το 

1862 ο Χριστοδούλου τύπωσε και το µεταφρασµένο από τα ιταλικά έργο «Το 

καλόν και το κακόν» του Paolo Mantegazza. Η πατρινή αυτή έκδοση του 1862 

είναι και η πρώτη ελληνική έκδοση του έργου. Η παρουσία της έκδοσης στους 

βιβλιοπωλικούς καταλόγους δεν είναι ασήµαντη (υπάρχει σε 2 βιβλιοπωλεία της 

Αθήνας και 1 της Αλεξάνδρειας). Το έργο επανεκδόθηκε πολλές φορές. Εκτός 

από την ιταλική µετάφραση, µεταφράστηκε και από τα γαλλικά από την Ελένη 

Ξ. Ζύγουρα. Η γαλλική µετάφραση κυκλοφόρησε ευρέως µέσω της «Λαϊκής 

Βιβλιοθήκης» του Μιχαήλ Σαλίβερου. Πρόκειται για µία παρουσίαση βασικών 

                                                           
 42 Στον πρόλογο της ανθολογίας ο Χριστοδούλου σηµειώνει: «Την ανά χείρας συλλογή  [...] 
προσφέρω εις τον Λαόν [...]. Ο Μουσηγέτης Απόλλων-µου θέλει διά τούτο έχει την τύχην να 
περιφέρηται εις τα χείρας των νεανιών και των νεανίδων, των ανδρών και των γερόντων αυτών 
ακόµη, διότι περιλαµβάνει ύλην εις πάσαν ηλικίαν ανήκουσαν». Ο Μουσηγέτης Απόλλων, επιµ. 
Ε. Π. Χριστοδούλου, Πάτρα 1860, 1. 

  
 43 Ο «Μάγειρος» ήταν βιβλίο που προσέγγιζε τις µικροαστικές τάξεις της εποχής-του. Πβ. 
Άννα Ματθαίου, «Ο Βριλιά Σαβαρίν και το ψάρι του αρχιναυάρχου Κανάρη: τα ελληνικά βιβλία 
µαγειρικής του 19ου αιώνα», Τα Ιστορικά 28-29 (Ιούνιος-∆εκέµβριος 1998) 118-119. 

 
        44 Ο «Υγροποτοποιός» δεν καταγράφεται στη βιβλιογραφία των Γκίνη-Μέξα. Τα πλήρη στοιχεία 

της έκδοσης αναφέρει ο Εµµανουήλ Γεωργίου τον ∆εκέµβριο του 1862 στο αντίστοιχο δελτίο-
του. Ήταν βιβλίο σε 16ο σχήµα, δ΄-163 σελίδων. Ο Γεωργίου αναφέρει τον τίτλο µε την ένδειξη 
«Ο απαραίτητος υδροποτοποιός». Οι τιµοκατάλογοι των Κ. Τεφαρίκη (1864) και Πανώριου-
Αλιµπέρτη (1874) αναφέρουν «Ο απαραίτητος υγροποτοποιός». Και οι τρεις κατάλογοι 
αναφέρονται ωστόσο στην ίδια έκδοση, όπως προκύπτει από τα υπόλοιπα στοιχεία.  



αρχών και αξιών χριστιανικής ηθικής, δοσµένων µαζί µε παραδείγµατα της 

πρακτικής εφαρµογής-τους. Το βιβλίο αυτό, όπως και πολλά άλλα βιβλία της 

εποχής, προορίζονταν για τους µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου και για τα 

λαϊκότερα στρώµατα των ενηλίκων αναγνωστών45. 

 Η Πάτρα έδωσε βέβαια και λόγιες εκδόσεις, ενώ ιδιαίτερης βαρύτητας 

υπήρξε η συνολική συνεισφορά-της στην παραγωγή µεταφράσεων από την 

ιταλική στην ελληνική γλώσσα. 

 Η µεγάλη αγορά του ελληνικού βιβλίου και για τη Βενετία και για την Αθήνα 

ήταν ο ελληνισµός της Ανατολής. Οι ελληνικοί πληθυσµοί της Τουρκίας ήταν 

πάντα ένα σηµαντικό αγοραστικό κοινό για τους µεγάλους εκδότες. Στην 

Κωνσταντινούπολη συγκεντρώνονταν ίσως το ισχυρότερο αριθµητικά σύνολο 

ελληνικού αστικού πληθυσµού. Γύρω στο 1880 ο ελληνικός πληθυσµός της 

Κωνσταντινούπολης ήταν τριπλάσιος από τον πληθυσµό της Αθήνας46. Στην 

Κωνσταντινούπολη άκµασαν για πολλά χρόνια κάποια από τα πιο µεγάλα και τα 

περισσότερο ενηµερωµένα ελληνικά βιβλιοπωλεία. Ο αστικός πληθυσµός της 

Πόλης και ο ελληνικός πληθυσµός της Τουρκίας γενικότερα αποτελούσε λοιπόν 

ένα σταθερό πόλο έλξης του εµπορικού προσανατολισµού των εκδοτών. Στις 21 

Μαΐου του 1919, λίγες µόνο µέρες µετά την απόβαση του ελληνικού στρατού 

στη Σµύρνη, ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης έγραφε στον Αλέξανδρο Πάργα, 

διευθυντή του Αλεξανδρινού περιοδικού «Γράµµατα»: «Το εµπόριο των βιβλίων 

ακµάζει τώρα στην Ελλάδα, και σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εµπόρων, µε 

τις νέες επαρχίες, θα ακµάσει περισσότερο»47.   

 Αξιόλογα κέντρα παραγωγής του ελληνικού βιβλίου ήταν και η 

Κωνσταντινούπολη και η Σµύρνη. Τα βιβλιοπωλεία της Κωνσταντινούπολης και 

της Σµύρνης όµως ήταν περισσότερο δεκτικά και ενηµερωµένα για τις 

αθηναϊκές εκδόσεις από ότι τα αθηναϊκά βιβλιοπωλεία για τις εκδόσεις της 

Σµύρνης και της Κωνσταντινούπολης. Υπερισχύει, δηλαδή, η εξαγωγή βιβλίων 
                                                           
 45 Το 1862, στην πρώτη έκδοση του έργου, αναφέρεται: «προς χρήσιν των ∆ηµοτικών Σχολείων». 

Το 1869, στη δεύτερη «επιδιορθωµένη» έκδοση του έργου από τον Ε. Π. Χριστοδούλου, 
αναφέρεται: «Προς χρήσιν των ∆ηµοτικών Σχολείων και παντός φιλοµαθούς».  

  
 46 «220.000 χιλιάδες (ή κατ� άλλους 300.000) Έλληνες» αναφέρεται για τον πληθυσµό της 

Κωνσταντινούπολης τον 19ο αιώνα, στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 15, 587.  
  
 47 Γ. Π. Σαββίδης, «Εκδοτικές περιπέτειες των µεταφράσεων του Σαίξπηρ από τον Κωνσταντίνο 

Θεοτόκη», Μνήµη Σταµάτη Καρατζά, Θεσσαλονίκη 1990, 37-38. 



από το ελληνικό κράτος στην Τουρκία, ενώ µικρότερη είναι η αντίστροφη 

συναλλαγή48. Συµβαίνει επίσης, δύο µεγάλα ελληνικά βιβλιοπωλεία της 

Κωνσταντινούπολης (των αδερφών ∆επάστα και των Πανώριου-Αλιµπέρτη), να 

είναι περισσότερο ενηµερωµένα για µερικές αθηναϊκές εκδόσεις από άλλα 

γνωστά-µας αθηναϊκά βιβλιοπωλεία. ∆εν είναι λίγες οι αθηναϊκές εκδόσεις οι 

οποίες, στο υλικό που ερεύνησα, συναντώνται στα βιβλιοπωλεία της 

Κωνσταντινούπολης αλλά όχι και της Αθήνας49. 

 Η πλειοψηφία των βιβλιοπωλικών καταλόγων που διαθέτουµε σήµερα αφορά 

τα αθηναϊκά βιβλιοπωλεία. Από την επεξεργασία αυτού του υλικού, που 

πριµοδοτεί τις γνώσεις-µας για την αθηναϊκή εκδοτική παραγωγή και την 

αθηναϊκή βιβλιοπωλική διάθεση, η γενική εντύπωση που προκύπτει είναι ότι η 

Κωνσταντινούπολη ενηµερώνεται µε τις αθηναϊκές εκδόσεις περισσότερο από 

ότι η Αθήνα µε τις κωνσταντινουπολίτικες. Αισθητή είναι, στους 

βιβλιοπωλικούς καταλόγους, η παρουσία των εκδόσεων της 

Κωνσταντινούπολης που συναντούνται µονάχα στα βιβλιοπωλεία της 

Κωνσταντινούπολης και δεν περνούν στα βιβλιοπωλεία της Αθήνας50. 

 Όµως πολύ πιο εντυπωσιακή είναι η πολύ καλή ενηµέρωση των 

βιβλιοπωλείων της Κωνσταντινούπολης µε εκδόσεις της Ερµούπολης σε σχέση 

µε τη µέτρια απήχηση των εκδόσεων αυτών στα βιβλιοπωλεία της Αθήνας. Ο 

εµπορικός προσανατολισµός της Ερµούπολης προς την Τουρκία αλλά και την 

Αίγυπτο, που εξυπηρετούνταν µε την ανάλογη τακτική θαλάσσια επικοινωνία, 
                                                                                                                                                                      
 
 48 Ο Αθ. ∆. Χατζηδήµος σηµειώνει για την τελευταία τριακονταετία του 19ου αιώνα: 
  «Όχι µονάχα η ελεύθερη Ελλάδα τροφοδοτείται από τις άφθονες αθηναϊκές εκδόσεις, αλλά 

και η υπόδουλη Ελλάδα προµηθεύεται απ� αυτήν ό,τι µπορεί. Λιγοστά είναι γι�αυτό 
τα βιβλία που εξακολουθούν να φθάνουν στην Ελλάδα. Έχουν µονάχα ζήτηση 
µερικά ιστορικά και κάµποσες µεταφράσεις γαλλικών µυθιστορηµάτων που 
αφθονούν στη Σµύρνη.» 

  «Σµυρναϊκή βιβλιογραφία. Μέρος τρίτο (1877-1894)», Μικρασιατικά Χρονικά 6 (1953) 381. 
 
 49 Αναφέρω κάποιες από αυτές: Από τα διηγήµατα και µυθιστορήµατα: «Ο φιλάργυρος και ο 

θησαυρός αυτού» του Xavier Marmier (Αθήνα 1863)· «Αι διάσηµοι δίκαι» (Αθήνα 1868) του Α. 
Φουκιέ. Από τα θεατρικά: «Ο Βερτόλδος» του Α. Φατσέα (Αθήνα 1871)· «Το Χαβιαρόχανον» 
του Οδυσσέα ∆ηµητράκου (Αθήνα 1867)· «Φαντίνα» του ∆. Ι. Παλαµά (Αθήνα 1867)· «Ο 
θησαυρός της Κορίνθου» του Νικολάου Φραντζή (Αθήνα 1874). 

 
 50 Αναφέρω κάποιες από αυτές. Από τα µυθιστορήµατα: «Οι Βωδούοι» του Γουσταύου Λιµάρδ 

(Κωνσταντινούπολη 1868)· «Οι τρεις φίλοι» του F. K. Guerard (Κωνσταντινούπολη 1873)· «Ο 
Σουλτάνος Σαΐφ Ζουλιαζάν» (Κωνσταντινούπολη 1873). Από τις ποιητικές ανθολογίες: «Ο 
Ελικών των Μουσών ήτοι συλλογή διαφόρων ποιηµάτων ελληνικών τε και οθωµανικών» 



γίνεται αντιληπτός  και στην περίπτωση των βιβλίων. Είναι πολλές οι εκδόσεις 

της Ερµούπολης που εντοπίζονται µονάχα στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους 

της Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται κυρίως για µυθιστορήµατα και ποιητικά ή 

θεατρικά έργα51. 

 Τα δύο µεγάλα βιβλιοπωλεία της Κωνσταντινούπολης, ∆επάστα και 

Πανώριου - Αλιµπέρτη, δείχνουν γενική ετοιµότητα, δεκτικότητα και οργάνωση 

στην ενηµέρωση-τους. Στους δικούς-τους βιβλιοπωλικούς καταλόγους µόνο 

συνάντησα ορισµένα βιβλία που εκδόθηκαν στην Πάτρα, στην Αλεξάνδρεια, 

στην Κέρκυρα, στη Μυτιλήνη, στη Βενετία, στη Βιέννη. Χαρακτηριστική 

περίπτωση είναι το θεατρικό έργο του Byron «Ο Μάµφρεδ». Η µετάφραση του 

Ερρίκου Γκρην, που εκδόθηκε στην Πάτρα το 1864, παρουσιάζεται µονάχα από 

τον Εµµανουήλ Γεωργίου στο «Μηνιαίον δελτίον της νεοελληνικής φιλολογίας» 

τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς. Ο Γεωργίου ενηµερώνονταν ωθούµενος και 

από το κίνητρο της βιβλιογραφικής καταγραφής. Σε κανένα άλλο αθηναϊκό 

βιβλιοπωλείο, µέσα στον 19ο αιώνα, δεν συνάντησα την σηµαντική αυτή έκδοση 

της Πάτρας. Ο «Μάµφρεδ» του 1864 συναντάται όµως στην Κωνσταντινούπολη 

στο βιβλιοπωλείο Πανώριου-Αλιµπέρτη το 1874. Σε κανένα αθηναϊκό 

βιβλιοπωλείο δεν εµφανίζεται ούτε και η µεταγενέστερη µετάφραση του 

«Μάµφρεδ» από τον Θρασύβουλο Καµαράδο που κυκλοφόρησε στην Αθήνα το 

                                                                                                                                                                      
(Κωνσταντινούπολη 1856)·  «Παρθενόπη ήτοι συλλογή των εκλεκτοτέρων ερωτικών ασµάτων» 
του Χρήστου Ευαγγελινού Μισαηλίδη (Κωνσταντινούπολη 1873). 

 51 Αναφέρω κάποιες από τις εκδόσεις αυτές. Από τα µυθιστορήµατα: «Η κυρία ∆ε-Σαµβλάϋ» του 
Αλέξανδρου ∆ουµά (Ερµούπολη 1866)· «Υγίαινε» του Honore de Balzac (Ερµούπολη 1870)· «Η 
νυξ των Αγίων Πάντων» του Eugène Marchand-Gerin (Ερµούπολη 1874)· «Η ανεψιά του 
σιδηρού προσωπείου» (Ερµούπολη 1874). Από τις ποιητικές συλλογές: «Φύλλα ∆άφνης ή 
Συλλογή Λυρικών Ποιηµάτων» του Γ. Ν. Λυµπέριου (Ερµούπολη 1868)· «Ακτίνες» του Γ. Ν. 
Λυµπέριου (Ερµούπολη 1874). Από τα θεατρικά έργα: «Μαρία η Αρχιληστής» του Ιωάννη Γ. 
Φραγκιά (Ερµούπολη 1867)· «Αλέξανδρος ο Μέγας» του J. Racine (Ερµούπολη 1856)· «Αιµιλία 
Γαλόττη» του Gotthold Ephraim Lessing (Ερµούπολη 1874)· «Μήδεια» του Ερνέστου Legouve 
(Ερµούπολη 1874). Οι µισές περίπου από τις παραπάνω εκδόσεις χρονολογούνται το 1874 και 
συναντούνται την ίδια χρονιά στο βιβλιοπωλείο Πανώριου-Αλιµπέρτη. Αυτό δείχνει πολύ καλή 
σχέση επικοινωνίας του συγκεκριµένου βιβλιοπωλείου της Πόλης µε την εκδοτική παραγωγή της 
Ερµούπολης. Ήταν το παλιό βιβλιοπωλείο Σ. Ανδρεάδη, που µετά το 1870 αγοράστηκε από τους 
Α. Πανώριο και Ι. Αλιµπέρτη. 

 Στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα η Ερµούπολη αποτελούσε σηµαντικό εµπορικό σταθµό στην 
διεθνή ατµοπλοϊκή γραµµή, που συνέδεε τη ∆υτική Μεσόγειο µε την Κωνσταντινούπολη και τη 
Μαύρη Θάλασσα. Για το θέµα πβ. Β. Καρδάσης, «Η Σύρος σταυροδρόµι της Ανατολικής 
Μεσογείου», Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος- 20ός αιώνας), Αθήνα-Κοµοτηνή 1991, 328-
329. Επίσης Β. Κυριαζόπουλος, Άγνωστα στοιχεία για την εµπορική επικοινωνία Θεσσαλονίκης-
Σύρας τον 19ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 1995, 570. 

  



1883. Μονάχα το βιβλιοπωλείο ∆επάστα της Κωνσταντινούπολης 

παρουσιάζεται να διαθέτει την έκδοση, το 188452.  

 Τα βιβλιοπωλεία της Κωνσταντινούπολης τροφοδοτούσαν µε βιβλία και 

άλλες περιοχές της Τουρκίας. Τα σχολεία του Βόλου ως το 1880 περίπου 

προµηθεύονταν τα διδακτικά βιβλία από το βιβλιοπωλείο ∆επάστα της 

Κωνσταντινούπολης53. Το ίδιο βιβλιοπωλείο, όταν µετά το 1900 συνενώνεται µε 

τα καταστήµατα Σφύρα και Γεράρδου, διαθέτει πλέον υποκαταστήµατα στη 

Θεσσαλονίκη και στη Σµύρνη για την καλύτερη εµπορική συναλλαγή µε τις 

περιοχές αυτές. Υποκαταστήµατα διέθεταν και άλλα µεγάλα βιβλιοπωλεία της 

Κωνσταντινούπολης. Ο Μανουήλ Γεδεών αναφερόµενος στον Ιωάννη 

Χαψούλα, τον αρχαιότερο από τους βιβλιοπώλες της Κωνσταντινούπολης που 

θυµάται, επισηµαίνει ότι από την επιχείρηση του Χαψούλα στην 

Κωνσταντινούπολη γεννήθηκε στη συνέχεια και άλλη επιχείρηση στο Βόλο54. 

Από βιβλιοπωλεία της Κωνσταντινούπολης ως επί το πλείστον εφοδιάζονταν τα 

περισσότερα βιβλία-της και η Μονή Σίµωνος Πέτρας στο Άγιο Όρος, όπως 

προκύπτει από τις σφραγίδες των βιβλιοπωλείων πάνω σε έντυπα της Μονής55. 

 Έχουµε ήδη δει ότι η Χίος προµηθεύονταν τα σχολικά βιβλία από τη 

γειτονική-της Σµύρνη και όχι από την ελεύθερη Ελλάδα· µε έντυπα της Σµύρνης 

ενηµερώνονταν και η βιβλιοθήκη του Γυµνασίου της Χίου56. Από την 

Κωνσταντινούπολη και τη Σµύρνη θα πρέπει να υπολογίσουµε ότι 

προµηθεύονταν βιβλία και άλλες περιοχές της Τουρκίας.  

                                                           
 52 Στην Κωνσταντινούπολη, στο βιβλιοπωλείο Πανώριου-Αλιµπέρτη το 1874, συναντούνται 

µονάχα τα µεταφρασµένα διηγήµατα «Ο νέος» (Πάτρα 1871) και το θεατρικό έργο της Μαρίας 
Μηχανίδου «Ο προδότης ιερεύς» (Αλεξάνδρεια 1874). Στο βιβλιοπωλείο ∆επάστα της 
Κωνσταντινούπολης µόνο, εµφανίζεται η ποιητική συλλογή «Η λύρα εν Θράκη» του Χρ. 
Σωτηριάδη (Βιέννη 1867). Σ� αυτά τα δύο βιβλιοπωλεία της Πόλης παρουσιάζεται µονάχα και η 
µετάφραση από τον Φωκίωνα Βουτσινά του θεατρικού έργου του V. Hugo «Ο βασιλεύς 
ευθυµεί» (Σµύρνη, 1872)· το έργο δεν εµφανίζεται στα αθηναϊκά βιβλιοπωλεία. Ανάλογες 
περιπτώσεις υπάρχουν και άλλες.  

 
         53 Νικ. Γάτσος, «Βολιώτικαι αναµνήσεις», Σηµαία (20.3.1931). 
 
 54 Μανουήλ Ιω. Γεδεών, Αποσηµειώµατα χρονογράφου, Αθήνα 1932, 188. 
 
 55 Γιάννης Καράς, Τα ελληνικά έντυπα της Ι. Μ. Σίµωνος Πέτρας, Αθήνα 1989. 
  

 56 Επιπλέον πολλές ελληνικές εκδόσεις της Σµύρνης ενισχύονταν από Χίους συνδροµητές. Πβ. 
Στέφανος ∆. Καββάδας, «Εκδόσεις Σµύρνης εν τη βιβλιοθήκη �Ο Κοραής� της Χίου», 
Μικρασιατικά Χρονικά 7 (1957) 29-476. 

  



 Ένα βασικό θέµα στην παραγωγή και διακίνηση ελληνικών βιβλίων µέσα στο 

τουρκικό κράτος και ακόµα περισσότερο στην εισαγωγή βιβλίων από την 

Ελλάδα είναι το θέµα της λογοκρισίας από την τουρκική πολιτική εξουσία. ∆εν 

κατάφερα να αποκτήσω µία συνολική εικόνα για το θεσµικό πλαίσιο στο οποίο 

στηρίζονταν η τουρκική λογοκρισία στο διάστηµα που εξετάζουµε. Μία 

σηµαντική πηγή για την άσκηση λογοκρισίας στα σχολικά εγχειρίδια, µέσα στη 

δεκαετία 1880-1890, αποτελούν οι τακτικές ανακοινώσεις της αρµόδιας 

επιτροπής του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης στο περιοδικό 

«Εκκλησιαστική Αλήθεια». Στην «Εκκλησιαστική Αλήθεια» δηµοσιεύονταν 

τακτικά οι κατάλογοι των επιθεωρηµένων και εγκεκριµένων βιβλίων που 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από τα σχολεία. Η αρµόδια επιτροπή του 

Πατριαρχείου είχε την υποχρέωση να ελέγχει και να απαγορεύει την κυκλοφορία 

«παντός βιβλίου και πάσης διδασκαλίας αντιθέτου είτε προς την ορθόδοξον 

πίστιν και τα χρηστά ήθη, είτε προς τα καθήκοντα της προς την αυτοκρατορικήν 

κυβέρνησιν υπηκοότητος». Κατόπιν αυτού, είχε την υποχρέωση να υποβάλει στο 

τουρκικό Υπουργείο Παιδείας το πρόγραµµα των µαθηµάτων και αντίτυπα των 

διδακτικών βιβλίων που χρησιµοποιούνταν στα ελληνικά σχολεία. Πόσο 

αυστηρά τηρούνταν αυτό, δεν το γνωρίζω. Τον Μάρτιο του 1883 η τουρκική 

εφηµερίδα «Χακηκάτ» σε ειδικό δηµοσίευµα-της κατηγορούσε το Οικουµενικό 

Πατριαρχείο ότι δεν ανταποκρίνεται στην υποχρέωση-του αυτή. Το Πατριαρχείο 

βέβαια µε σχετική ανακοίνωση-του αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στους καταλόγους 

των επιθεωρηµένων διδακτικών βιβλίων που δηµοσιεύει, παρατίθενται τα 

εγκεκριµένα βιβλία, για τα οποία κάποτε καθορίζεται η αποκοπή σελίδων 

επιλήψιµων. Για παράδειγµα στα βιβλία του ∆. Πανταζή, «Σύνοψις της ιστορίας 

της Ελλάδος» και «Σύνοψις γενικής ιστορίας» (Κωνσταντινούπολη 1882), 

καθορίζεται: «αποκοπτοµένων των από αλώσεως και εξής σελίδων»57. 

                                                           
 57 Πβ. «Η Χακηκάτ περί των σχολικών ηµών», Εκκλησιαστική Αλήθεια 26 (30.3.1883), 407-

409 και «Κατάλογος των µέχρι τούδε υπό της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής 
εγκεκριµένων βιβλίων προς χρήσιν των εν τοις σχολείοις των ορθοδόξων µαθητευόντων», 
Εκκλησιαστική Αλήθεια 48 (6.9.1883) 746. Πβ. και: «Κατάλογος των υπό της Πατριαρχικής 
Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής επιθεωρηθέντων και ως µόνων εισακτέων εις τας Σχολάς 
αποφασισθέντων διδακτικών βιβλίων», Εκκλησιαστική Αλήθεια 27 (30.8.1891) 215-216, 28 
(6.9.1891) 226, 29 (13.9.1891) 232, 30 (20.9.1891) 239-240, 31 (27.9.1891) 249, 32 (4.10.1891) 
256. Πβ. επίσης: «Ειδοποιήσεις», Εκκλησιαστική Αλήθεια 1 (4.3.1894) 8. 

 



 Η Εκκλησία ήταν λοιπόν αρµόδια για την επιθεώρηση των σχολικών βιβλίων. 

Για τα υπόλοιπα βιβλία φαίνεται να µεριµνούσε η τουρκική κυβέρνηση µε 

ειδικές επιτροπές που έκριναν τα προς εκτύπωση βιβλία, µε ελεγκτές στα 

τελωνεία και µε επόπτες στα βιβλιοπωλεία. Για τα χρόνια πριν το 1850, η 

Εκκλησία φαίνεται αρµόδια για την επιθεώρηση και των υπολοίπων ελληνικών 

βιβλίων. Σύµφωνα µε συνοδική εγκύκλιο του 1836 οι βιβλιοπώλες ήταν 

υποχρεωµένοι να υποβάλλουν στην ειδική επιτροπή του Πατριαρχείου 

καταλόγους µε τα βιβλία που πουλούσαν. Κριτήριο ήταν τα βιβλία να µην 

περιέχουν τίποτε που να «εναντιούται εις την θρησκείαν, εις την ηθικήν, και εις 

την εξουσίαν». Η εγκύκλιος υποχρέωνε και τους αγοραστές να ζητούν και να 

συµβουλεύονται τους καταλόγους αυτούς και να αγοράζουν µόνο βιβλία που 

περιλαµβάνονταν σ� αυτούς58.  

 Είναι δύσκολο να εξακριβώσει κανείς, πόσο αυστηρά εφαρµόζονταν όλα 

αυτά τα µέτρα µέσα στο διάστηµα που ερευνούµε. Οι τιµοκατάλογοι των 

ελληνικών βιβλιοπωλείων της Τουρκίας (αδερφών ∆επάστα 1869, 1873, 1874, 

1884, 1894, 1904, Πανώριου-Αλιµπέρτη 1874, αδερφών Καλλιφρόνων 1903-

1904, ∆. Βρετόπουλου 1884) βοηθούν ως ένα βαθµό στην απόκτηση µιας 

γενικής εικόνας. Προσεγγίζουν την επίσηµη κρατική έγκριση ή απαγόρευση 

ενός βιβλίου, δεν µπορούν όµως να ελέγξουν την πραγµατική διάδοση του 

βιβλίου στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό της Τουρκίας.   

 Από τα βιβλία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα µε το σκοπό να εισαχθούν 

στα σχολεία και να λειτουργήσουν ως αναγνωστικά εγχειρίδια, το πιο 

επιτυχηµένο ήταν ο «Γεροστάθης» του Λ. Μελά. Εκδόθηκε για πρώτη φορά 

                                                           
 58 Πβ. «Η Χακηκάτ περί των σχολικών ηµών», Εκκλησιαστική Αλήθεια 26 (30.3.1883), 409· Μ. 
Ι. Γεδεών, Η πνευµατική κίνησις του γένους κατά τον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα, επιµ. Άλκης Αγγέλου 
και Φίλιππος Ηλιού, Αθήνα 1976, 216-222, όπου σηµαντικές πληροφορίες για την άσκηση 
λογοκρισίας σε βιβλία που εκδόθηκαν κατά τη δεκαετία 1840-1850· Στάθης Ν. Κεκρίδης, 
Εκκλησία και λογοκρισία στην Οθωµανική αυτοκρατορία (1700-1850), Καβάλα 1995, 87-88· 
Γιώργος ∆. Μπώκος, Τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία στο χώρο της «καθ�ηµάς Ανατολής» 
(1627-1827), Αθήνα 1997, 457-458. 

 Η εµπειρία του Άγγλου συγγραφέα Charles Mac Farlane, ο οποίος, φτάνοντας στην Τουρκία 
και περνώντας από το τελωνείο της Κωνσταντινούπολης, αναγκάζεται να παραδώσει τα 
προσωπικά-του βιβλία, προκειµένου αυτά να υποβληθούν στον έλεγχο της τουρκικής 
λογοκρισίας, µεταφέρεται στο βιβλίο-του Kismet. The doom of Turkey, που δηµοσιεύτηκε στο 
Λονδίνο το 1853. Αν και το κείµενο του Mac Farlane αναφέρεται περισσότερο στην άσκηση 
λογοκρισίας στις αγγλικές θρησκευτικές εκδόσεις των προτεσταντών και λιγότερο στα ελληνικά 
βιβλία, αποτελεί ωστόσο µία ενδιαφέρουσα πηγή για το θέµα της τουρκικής λογοκρισίας, για το 
λόγο αυτό και αναδηµοσιεύεται στο «Παράρτηµα». Το κείµενο του Mac Farlane επισήµανε ο κ. 
Αλέξης Πολίτης. 



στην Αθήνα το 1858 και ως το τέλος του αιώνα γνώρισε πάµπολλες εκδόσεις. Ο 

«Γεροστάθης», κατά το παιδαγωγικό σύστηµα της εποχής, έδενε σε ένα χαλαρό 

αφηγηµατικό ιστό µια σειρά ένθετων αφηγήσεων, περιστατικών και βιογραφιών 

σηµαντικών προσώπων της ελληνικής κυρίως ιστορίας, που θα µπορούσαν να 

λειτουργήσουν ως πρότυπα καλού και αγαθού τρόπου ζωής. Αυτά δίνονταν 

ανάµικτα µε διάφορα παραγγέλµατα υγιεινής και έµµετρα επιµύθια. Ο Μελάς 

απέφυγε κάθε αναφορά σε πρόσωπα της νεώτερης ελληνικής ιστορίας (π.χ. 

Ρήγας, Καραϊσκάκης, Μπότσαρης κτλ.), προκειµένου το βιβλίο-του να εισαχθεί 

στα ελληνικά σχολεία της Τουρκίας, πράγµα που έγινε. Το βιβλίο γνώρισε 

εκδόσεις και στην Κωνσταντινούπολη, κυκλοφόρησε και στα καραµανλίδικα, 

και γενικά εγκρίνονταν από την «Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική 

Επιτροπή» ως βιβλίο κατάλληλο για να εισαχθεί στα σχολεία των «ορθοδόξων 

µαθητευόντων» της Τουρκίας59. Ο «Γεροστάθης» συναντάται σε όλα τα γνωστά 

βιβλιοπωλεία.  

 Μέσα στη δεκαετία 1880-1890 κυκλοφορούν δύο ανάλογου τύπου σχολικά 

αναγνωστικά βιβλία: «Οι ήρωες της Ελλάδος» των Π. Π. Οικονόµου και Β. Γ. 

Σκορδέλη, έργο που µέσα στη δεκαετία 1880-1890 γνώρισε γύρω στις 10 

εκδόσεις, και «Οι ήρωες της νέας Ελλάδος» του Β. Γ. Σκορδέλη, που µέσα στην 

ίδια δεκαετία, εκδόθηκε 5 περίπου φορές. Το πρώτο περιέχει κυρίως ιστορίες 

από την ελληνική µυθολογία (Ηρακλής, Θησέας, Αργοναύτες κτλ.) ενώ το 

δεύτερο ιστορίες από τα χρόνια του Αγώνα (για τον Κολοκοτρώνη, τον 

Καραϊσκάκη κτλ). ∆ιάφορα ποιήµατα δίνονται εναλλάξ µε τις ιστορίες και στα 

δύο βιβλία. Και τα δύο βιβλία εκδίδονταν κυρίως από τον Ανέστη 

Κωνσταντινίδη στην Αθήνα. Το πρώτο χρησιµοποιήθηκε και σε ελληνικά 

σχολεία της Τουρκίας· εφοδιάστηκαν µ� αυτό τα βιβλιοπωλεία του Βρετόπουλου 

στη Σµύρνη και του Μηταράκη στη Χίο.  Το δεύτερο δεν πέρασε σε κανένα από 

τα γνωστά ελληνικά βιβλιοπωλεία της Τουρκίας. 

                                                           
 59 Πβ. «Κατάλογος των µέχρι τούδε υπό της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής 
Επιτροπής εγκεκριµένων βιβλίων προς χρήσιν των εν τοις σχολείοις των ορθοδόξων 
µαθητευόντων», Εκκλησιαστική Αλήθεια 48 (6.9.1883) 745· «Κατάλογος των υπό της 
Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής επιθεωρηθέντων και ως µόνων εισακτέων εις 
τας Σχολάς αποφασισθέντων διδακτικών βιβλίων», Εκκλησιαστική Αλήθεια 28 (6.9.1891) 226. 
«Ο Γεροστάθης και ο Χριστόφορος του Λέοντος Μελά αποτελούν το αγαπηµένο ανάγνωσµα 
αγοριών και κοριτσιών σε όλο τον ελληνόφωνο κόσµο [της Τουρκίας]», έγραφε ο Luis Petit στα 
τέλη του 19ου αιώνα. L. P., «Les publications populaires en Turquie», Échos d�Orient 1 (1897) 
268. 



 Οι πιο χαρακτηριστικές απουσίες από τους βιβλιοπωλικούς καταλόγους των 

ελληνικών βιβλιοπωλείων της Τουρκίας είναι αυτές των µυθιστορηµάτων του 

Στέφανου Ξένου «Η ηρωίς της ελληνικής επαναστάσεως» (Λονδίνο 1861) και 

«Ο διάβολος εν Τουρκία» (Λονδίνο 1862). Τα µυθιστορήµατα αυτά 

επανεκδόθηκαν πολλές φορές στην Αθήνα, ήταν βιβλία πολυδιαβασµένα και 

πασίγνωστα, και µέσα στην τελευταία εικοσαετία του 19ου αιώνα προβάλλονται 

ως λαϊκά βιβλία. Τα διαθέτουν όλα σχεδόν τα βιβλιοπωλεία, πλην αυτών της 

Τουρκίας. Στους ελληνικούς βιβλιοπωλικούς καταλόγους της Τουρκίας 

υπάρχουν αντιθέτως «Ο εναγής ιατρός» (Λονδίνο 1860) και «Η κιβδηλεία» 

(Λονδίνο 1859-60) του Ξένου, βιβλία πολύ µικρότερης απήχησης που δεν 

γνώρισαν ποτέ δεύτερη έκδοση. Κατά τη γνώµη-µου, µόνο λόγοι λογοκρισίας 

µπορούν να δικαιολογήσουν την απουσία των δύο δηµοφιλών έργων του Ξένου, 

όπως και την απουσία ολόκληρου του µυθιστορηµατικού έργου του 

Κωνσταντίνου Ράµφου από τις πλούσιες λίστες µυθιστορηµάτων που 

δηµοσίευαν τα µεγάλα βιβλιοπωλεία της Τουρκίας. Τα µυθιστορήµατα του 

Ράµφου, ιδιαίτερα «Ο Κατσαντώνης» (Αθήνα 1862), «Αι τελευταίαι ηµέραι του 

Αλή Πασά» (Αθήνα 1862) και «Ο Χαλέτ Εφέντης» (Αθήνα 1867-69), ήταν 

βιβλία µε πολύ αισθητή την παρουσία-τους στα βιβλιοπωλεία της εποχής. Τα 

ελληνικά βιβλιοπωλεία της Κωνσταντινούπολης και της Σµύρνης, που έδειχναν 

µια ιδιαίτερη δεκτικότητα στο µυθιστόρηµα, δεν νοµίζω ότι θα µπορούσαν να 

αδιαφορήσουν για τα βιβλία αυτά. 

 Κανένα έργο του Αλέξανδρου Σούτσου, εκτός από το θεατρικό «Ο άσωτος», 

δεν συναντάται στα ελληνικά βιβλιοπωλεία της Τουρκίας. Ο ίδιος ο Σούτσος 

εξάλλου γνωρίζουµε ότι όσο ζούσε είχε καταδιωχθεί από την τουρκική 

κυβέρνηση εξαιτίας του έργου-του «Η τουρκοµάχος Ελλάς»60. ∆ίπλα στην 

απουσία των έργων του Αλέξανδρου Σούτσου έρχονται να προστεθούν οι 

απουσίες δύο ακόµα πολύ δηµοφιλών ποιητών της εποχής: του ∆ιονυσίου 

Σολωµού και του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Μονάχα λόγοι λογοκρισίας θα 

µπορούσαν να δικαιολογήσουν τις απουσίες αυτές. Οι πολύ σηµαντικές εκδόσεις 

των «Ευρισκοµένων» του Σολωµού και των «Μνηµοσύνων» του Βαλαωρίτη δεν 

                                                           
 60 Γ. Τσοκόπουλος, «Οι αδελφοί Σούτσοι και η πολιτική ποίησις επί Όθωνος», ∆ιαλέξεις περί 
Ελλήνων ποιητών του ΙΘ΄αιώνος Α΄, Αθήνα 19252, 229. Πβ. και ΓΜ5623, όπου 
αναδηµοσιεύεται ένα σχετικό σηµείωµα του Αλέξανδρου Σούτσου. 

 



θα ήταν δυνατόν να αφήσουν αδιάφορα τα µεγάλα και καλά ενηµερωµένα 

βιβλιοπωλεία ∆επάστα και Πανώριου-Αλιµπέρτη61. Ενώ όµως καµιά αυτόνοµη 

έκδοση ποιηµάτων του Αλέξανδρου Σούτσου, του Σολωµού ή του Βαλαωρίτη 

δεν δείχνει να πέρασε στα βιβλιοπωλεία της Τουρκίας που γνωρίζω, έργα αυτών 

των ποιητών περνούσαν µέσω των ποιητικών ανθολογιών. Επιπλέον, και αυτό 

είναι το πιο ενδεικτικό, στα βιβλιοπωλεία της Τουρκίας πέρασε ολόκληρη η 

σειρά της «Βιβλιοθήκης του Λαού» του Π. ∆. Σακελλαρίου και ολόκληρη η 

σειρά της «Βιβλιοθήκης Μαρασλή». Έτσι, το 1904 στον τιµοκατάλογο του 

βιβλιοπωλείου ∆επάστα-Σφύρα-Γεράρδου στην Κωνσταντινούπολη, 

παρουσιάζονται κάτω από το όνοµα «Σακελλαρίου» όλα µαζί τα τεύχη της 

«Βιβλιοθήκης του Λαού», ανάµεσα-τους και το τεύχος µε τα ποιήµατα του 

Σολωµού και το τεύχος µε τον «Περιπλανώµενο» του Σούτσου. Σε ιδιαίτερη 

θέση, στο τέλος του καταλόγου των ∆επάστα, παρουσιάζονται επίσης όλοι οι ως 

τότε δηµοσιευµένοι τόµοι της «Βιβλιοθήκης Μαρασλή», ανάµεσα-τους βέβαια 

και ο τόµος του 1901 των ποιηµάτων του Σολωµού. Τα έργα του Σολωµού, του 

Σούτσου, του Βαλαωρίτη, που στις αυτόνοµες εκδόσεις-τους ενδεχοµένως 

εµποδίστηκαν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα, πέρασαν ανενόχλητα κάτω από την 

κάλυψη της εκδοτικής «σειράς»62. ∆εν µπορούµε λοιπόν να µιλάµε για µια 

λογοκρισία σχολαστική. ∆εν µπορούµε καν να γνωρίζουµε αν οι βιβλιοπώλες 

της Τουρκίας ανέφεραν πραγµατικά ή πλαστά στοιχεία στους καταλόγους-τους. 

                                                           
 61 Το βιβλιοπωλείο ∆. Βρετόπουλου στη Σµύρνη εκτός από δυο-τρεις µεγάλης διάδοσης λαϊκές 

ποιητικές ανθολογίες δεν αναφέρει κανένα άλλο ποιητικό βιβλίο στον τιµοκατάλογο που 
δηµοσιεύει το 1884. Το βιβλιοπωλείο Καλλιφρόνων στον τιµοκατάλογο που δηµοσιεύει το 
1902-1903 δηµοσιεύει ως επί το πλείστον σχολικά βιβλία 

  
 62 ∆εν είµαι σε θέση να γνωρίζω αν κατά την εισαγωγή των βιβλίων αυτών στο τουρκικό κράτος 

αποκόπηκαν σελίδες επιλήψιµες. Η πρόσληψη της ελληνικής «εθνικής» ποίησης από τους 
Έλληνες της Τουρκίας είναι ένα ενδιαφέρον ζήτηµα που, όσο ξέρω, δεν έχει ερευνηθεί. ∆εν µου 
φαίνεται άστοχο να παραθέσω εδώ µία αυτοβιογραφική αναφορά του καταδιωγµένου από την 
τουρκική εξουσία Βλάση Γαβριηλίδη. Είναι από τα προλεγόµενα του Γαβριηλίδη στη µελέτη του 
Ν. Γ. Ζωγραφάκη, Η Ερµούπολις υπό εµπορικήν, βιοµηχανικήν, ναυτιλιακήν έποψιν, Αθήνα 
1886, ια΄-ιβ΄. Η εµπειρία που περιγράφεται βιώνεται στη Σύρο, τον πρώτο σταθµό του ταξιδιού 
από την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα: 

 «Ερρίφθην αυτοµάτως εντός λέσβου µετά τινων άλλων επιβατών και απέβην εις Σύρον. 
Μόλις έθεσα τον πόδα-µου επί της προκυµαίας και δεν γινώσκω διά τινος 
µυστηριώδους συνδέσµου αι ακοαί-µου εκολύµβησαν εις τους διεγερτικούς ήχους 
χαλκών οργάνων ανακρουόντων τον Ύµνον της Ελευθερίας ! [...] Ο ύµνος, ον 
εσυνήθισα να ψάλλω και ν� ακούω ψαλλόµενον εν νεανικοίς υπό στέγην κύκλοις 
και αναρπάζοντα την νεότητα ηµών εις τας ροδόχρους της ελευθερίας ζώνας, και 
είτα, ενώ εξέπνεε, καταρρίπτοντα πάλιν ηµάς εις τα µαύρα της πραγµατικότητος 
δούλα σκότη, ιδού ελεύθερος ελεύθερον επί ελευθέρου εδάφους µε συνήρπαζε». 

 



 Την ελαστικότητα της λογοκρισίας στα εξωσχολικά βιβλία, µπορούµε να τη 

διαπιστώσουµε και σε άλλες διαφορετικές περιπτώσεις. Θα αναφέρω δύο ακόµα. 

Η µία είναι η παρουσία της αθηναϊκής ανατύπωσης των «Λυρικών» του Κάλβου 

(1864) στο βιβλιοπωλείο Πανώριου-Αλιµπέρτη στην Κωνσταντινούπολη το 

1874. Η άλλη είναι το δηµοφιλές θεατρικό έργο του Χριστόφορου Σαµαρτσίδη 

«Αρµατωλοί και κλέπται». Συναντάται όχι µόνο να πωλείται ελεύθερα στην 

Κωνσταντινούπολη (1867)63 και στη Σµύρνη (1884), αλλά γνωρίζουµε ότι και 

τυπώθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1867· είχε πρωτοεκδοθεί στην Αθήνα το 

1864 και γνώρισε πολλές επανεκδόσεις. 

  

                                                           
 63 «Βιβλία πωλούµενα εν τω γραφείω της �Ν. Επταλόφου�», Νέα Επτάλοφος 31.8.1867. 
 Το 1886, ο Α. Κ. Χούµης («Ποίον ελληνικόν βιβλίον εξετυπώθη εις µεγαλείτερον αριθµόν 

αντιτύπων», Εβδοµάς (8.6.1886) 271) αναφέρει ότι γνωρίζει εκδόσεις του «Κατσαντώνη» του 
Ράµφου, τυπωµένες στην Κωνσταντινούπολη και τη Σµύρνη. Ο Κυριάκος Κάσσης (Το ελληνικό 
λαϊκό µυθιστόρηµα 1840-1940, Αθήνα 1983, 131) καταγράφει µία αχρονολόγητη 
κωνσταντινουπολίτικη έκδοση της «Ηρωΐδας» του Ξένου. Για το τυπογραφείο καταγράφεται 
ελλιπώς: «Γεωργιάδης». Εκδόσεις του «Πέτρου Ν. Γεωργιάδη» (Σµύρνη, Κωνσταντινούπολη) 
εντοπίζονται στο χρονικό διάστηµα 1880-1893. ∆εν είναι όµως βέβαιη η ταύτιση. Ο L. Petit, 
γράφοντας για τα λαϊκά αναγνώσµατα των Ελλήνων της Τουρκίας, αναφέρεται γενικά στο «βαρύ 
βλέµµα της τουρκικής λογοκρισίας» και στα «καταπιεστικά µέτρα που επιβάλλει στο βιβλίο η 
τουρκική κυβέρνηση». Γράφοντας όµως ειδικώτερα για τα µυθιστορήµατα του Ράµφου και του 
Ξένου, δεν αναφέρεται σε φραγµούς λογοκρισίας. L. P., «Les publications populaires en 
Turquie», Échos d�Orient 1 (1897) 266, 268, 270. 

  



  

 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΓΑΘΟ 
  

  

 Γύρω από την τιµή του ελληνικού βιβλίου 
  

 Τα µεταφρασµένα µυθιστορήµατα, που µέσα στο δεύτερο µισό του 19ου 

αιώνα κατακλύζουν τα βιβλιοπωλεία, ήταν σε γενικές γραµµές ογκώδη και 

ακριβά βιβλία. Τετράτοµη ήταν η πρώτη έκδοση της «Κορίννας», τρίτοµη της 

«Μαλβίνας» ενώ πολλά µυθιστορήµατα όπως οι «Άθλιοι», οι «Τρεις 

σωµατοφύλακες», ο «Περιπλανώµενος Ιουδαίος» ήταν πολύτοµα βιβλία. Οι 

τόµοι ήταν συνήθως µικρού σχήµατος (12ο ή 16ο) αλλά το σύνολο των σελίδων 

επιβλητικό· από 1.500 περίπου κάποιες εκδόσεις των «Αθλίων» και του 

«Περιπλανώµενου Ιουδαίου», από 600 περίπου οι «Γανδίνοι» και η «Καλύβη του 

Θωµά». 

  Οι επανεκδόσεις των µυθιστορηµάτων ήταν σε γενικές γραµµές φτηνότερες 

από τις αρχικές εκδόσεις. Αυτό ισχύει για όλες σχεδόν τις επανεκδόσεις που 

κυκλοφορούν µέσα στην τελευταία εικοσαετία του 19ου αιώνα· από το 1880 

περίπου και µετά, εκδότες και βιβλιοπώλες αντιµετωπίζουν το µυθιστόρηµα ως 

λαϊκό είδος. Όµως και οι πρώιµες σχετικά επανεκδόσεις, όπως της Κορίννας 

(Σµύρνη 1864) ή της «Μαλβίνας» (Αθήνα 1865), ήταν επίσης φτηνότερες από 

τις αρχικές εκδόσεις· 6 δραχµές στοίχιζε συνήθως η «Μαλβίνα» της πρώτης 

έκδοσης του 1842· 3,50 ή 4,50 δραχµές περίπου στοίχιζε η «Μαλβίνα» της 

επανέκδοσης του 1865. Το ίδιο και η «Κορίννα»· η έκδοση του 1835-37 στοίχιζε 

στα βιβλιοπωλεία της Αθήνας 12 δραχµές µέχρι και το 1853 (16 χρόνια µετά την 

κυκλοφορία-της). Στη συνέχεια, πριν ακόµα κυκλοφορήσει η δεύτερη έκδοση, η 

τιµή της πρώτης δείχνει να ανεβαίνει: 18 ή 20 δραχµές στοίχιζε το 1856 και το 

1864 (19 και 27 χρόνια αντίστοιχα µετά την κυκλοφορία-της). Η αξιολόγηση 

του βιβλίου δείχνει, δηλαδή, να ανεβαίνει και όχι να µειώνεται µε το πέρασµα 

του χρόνου. ∆εν υπάρχει ωστόσο στους τιµοκαταλόγους των βιβλιοπωλείων 



καταγραµµένη εκτίµηση που να υπολογίζει το βιβλίο ως σπάνιο64. Η δεύτερη 

έκδοση της «Κορίννας», που κυκλοφόρησε στη Σµύρνη το 1864 (µονότοµη, 

χωρίς εισαγωγή), ήταν φτηνότερη από την πρώτη· στοίχιζε 7 δραχµές στα 

αθηναϊκά βιβλιοπωλεία αµέσως µετά την κυκλοφορία-της, ενώ στη συνέχεια η 

τιµή-της σε γενικές γραµµές χαµήλωνε.  

 Αν και φτηνότερες, οι επανεκδόσεις των µεταφρασµένων µυθιστορηµάτων 

εξακολουθούσαν να είναι ακριβά βιβλία· τα ακριβότερα από τα λογοτεχνικά. 

Απεναντίας, τα πρωτότυπα ελληνικά µυθιστορήµατα ήταν µετριότερα, και στον 

όγκο-τους και στην τιµή-τους. Προχειρότερες και γι� αυτό φτηνότερες ήταν 

συνήθως οι επανεκδόσεις και των πρωτότυπων ελληνικών µυθιστορηµάτων. Η 

έκπτωση-τους αυτή γίνεται περισσότερο αισθητή στη δεκαετία 1890-1900 και 

στις αρχές του 20ού αιώνα. 

 Τα ποιητικά και τα θεατρικά βιβλία ήταν συνήθως πιο προσιτά στην τιµή από 

τα µυθιστορήµατα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι υπήρξαν πιο δηµοφιλή. Αντίτυπα του 

βραβευµένου στον πρώτο Ράλλειο Ποιητικό ∆ιαγωνισµό «Μεσολογγίου» του 

Γεωργίου Ζαλοκώστα, παρά την προσιτή σχετικά τιµή-τους, έµειναν για αρκετά 

χρόνια αδιάθετα στα ράφια των βιβλιοπωλείων. 

 Υπήρχαν βέβαια και τα έργα εκείνα (λαϊκές ποιητικές ανθολογίες, 

«Οδοιπόρος», «Βαβυλωνία») που εκδίδονταν και ξαναεκδίδονταν παίρνοντας µε 

τον καιρό όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των λαϊκών βιβλίων. Η απόδοση 

της εκτύπωσης µειώνονταν, το χαρτί της έκδοσης ήταν φτηνότερο, η ύλη του 

κειµένου συχνά περικόπτονταν και έτσι το αποτέλεσµα ήταν µια φτηνότερη 

έκδοση65. Στη δεκαετία 1880-1890 οι τιµές των τελευταίων αυτών δηµοφιλών 

βιβλίων έχουν πλέον εξοµοιωθεί µε τις τιµές των παραδοσιακών εκδόσεων της 

                                                           
 64 ∆έκα περίπου χρόνια µετά την κυκλοφορία της πρώτης έκδοσης της «Κορίννας», κάποια 

αδιάθετα αντίτυπα είχαν ξανακυκλοφορήσει µε νέο φύλλο τίτλου, στο οποίο παραλείπονταν η 
χρονολογική ένδειξη. Για το θέµα πβ. Αλέξης Πολίτης, «Η µετάφραση της Κορίννας στα 1835», 
Από τον Λέανδρο στον Λουκή Λάρα, Ηράκλειο 1997, 214. 

 Ανάλογο φαινόµενο αύξησης της τιµής παρατηρείται και για τον «Εξόριστο του 1831», το 
πρωτότυπο µυθιστόρηµα του Αλέξανδρου Σούτσου που εκδόθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα 
το 1835. Η τιµή της πρώτης αυτής έκδοσης σε γενικές γραµµές δείχνει υψηλότερη µε το 
πέρασµα του χρόνου· 3 δραχµές στοίχιζε το βιβλίο αµέσως µετά την κυκλοφορία-του ενώ 6 
δραχµές στοίχιζε το βιβλίο σε δύο διαφορετικά βιβλιοπωλεία της Αθήνας το 1864 (29 χρονιά 
µετά την κυκλοφορία-του).  

 
 65 Στην περίπτωση της «Γενοβέφας», συνέβαινε να κυκλοφορούν ταυτόχρονα δύο διαφορετικές 

εκδόσεις του έργου από τις οποίες η µία είχε όλα τα χαρακτηριστικά της λαϊκής φυλλάδας ενώ η 
άλλη ήταν περισσότερο φροντισµένη και ακριβότερη, και προτείνονταν ως παιδικό ανάγνωσµα. 



Βενετίας· αλλά και η µορφή των βιβλίων και ο τρόπος διακίνησης και το 

αναγνωστικό κοινό επίσης. Μέσα στη δεκαετία αυτή εξάλλου πολλά από τα 

παραδοσιακά έντυπα της Βενετίας εκδίδονται πλέον και στην Αθήνα από 

εκδότες προσανατολισµένους εµπορικά στο λαϊκό ανάγνωσµα. Το αποτέλεσµα 

των πρώτων αυτών αθηναϊκών εκδοτικών πρωτοβουλιών  ήταν συχνά µια 

έκδοση ακριβότερη από την αντίστοιχη της Βενετίας. Έτσι δικαιολογείται στον 

πίνακα ΣΤ΄ η αύξηση της τιµής για ορισµένα έντυπα (π.χ. Μπερτόλδος, Ιστορία 

Αλεξάνδρου του Μακεδόνος, Ερωτόκριτος) µέσα στη δεκαετία 1880-90. Κατά 

τ� άλλα οι τιµές των παραδοσιακών εντύπων της Βενετίας ήταν σχετικά 

σταθερές. Η πτώση της τιµής, που παρατηρείται για το «Αραβικόν 

Μυθολογικόν» στη δεκαετία 1860-1870, οφείλεται απλώς στην παρουσία µέσα 

στη δεκαετία αυτή της αθηναϊκής έκδοσης του έργου (στην καθαρεύουσα) που 

κυκλοφόρησε το 1861. Η έκδοση αυτή δεν είχε καθόλου απήχηση στα 

βιβλιοπωλεία· την διαθέτει µονάχα ένα βιβλιοπωλείο στην τιµή της 1,50 

δραχµής66. Κατά τ� άλλα η Χαλιµά ήταν ένα σχετικά ακριβό βιβλίο, αν και µε 

τις επιτυχηµένες εµπορικά αθηναϊκές εκδόσεις που κυκλοφόρησαν µέσα στη 

δεκαετία 1880-90, η τιµή-της µετριάστηκε κάπως. 

 Ως αναγνωστικά βιβλία στα σχολεία προορίζονταν να λειτουργήσουν τα 

µεταφρασµένα αφηγήµατα του Schmid (πίνακας Ε΄) που απευθύνονταν κυρίως 

στους µαθητές των ∆ηµοτικών σχολείων. Ήταν τα λεγόµενα «φυλλαδάκια» της 

εποχής και καθώς δεν προορίζονταν µόνο για µαθητές αλλά και για τους 

«απλουστέρους» των ενηλίκων, έκρινα απαραίτητο να τα συµπεριλάβω στην 

παρουσίαση-µου. Το ίδιο ισχύει και για αρκετά άλλα αφηγήµατα αλλά και για 

ορισµένες ποιητικές ανθολογίες της εποχής, όπως η πολύ γνωστή «Ευχαί, 

δεήσεις και άσµατα αδόµενα εις τα ∆ηµ. Σχολεία της Ελλάδος» (πίνακας Γ΄).  

 Στους πίνακες που ακολουθούν η τιµή εννοείται πάντα σε δραχµές και αφορά 

µονάχα βιβλιοπωλεία της Αθήνας. Πρόκειται για τιµές λιανικής πώλησης67. 

                                                           
 66 Για την έκδοση του 1861 πβ. Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Χίλιες και µία νύχτες: σταθµοί στις 
τύχες του έργου και η µετάφραση του Κώστα Τρικογλίδη», ∆ιαβάζω, τχ.33 (Ιούλιος 1980) 52-
53. 

 
 67 Όταν ένα βιβλίο στέλνονταν ταχυδροµικά από το βιβλιοπώλη στον παραλήπτη, η τιµή-του 

ανέβαινε εξαιτίας των ταχυδροµικών τελών τα οποία φυσικά βάραιναν τον παραλήπτη. Σύµφωνα 
µε τις τιµές που ανακοινώνονται στον τιµοκατάλογο του αθηναϊκού βιβλιοπωλείου της «Εστίας» 
το 1885, η ταχυδροµική αποστολή ενός βιβλίου 100-200 περίπου σελίδων στοίχιζε 10-20 λεπτά· 



 Τα περισσότερα από τα βιβλία, που περιέχονται στους πίνακες, γνώρισαν 

περισσότερες από µία εκδόσεις µέσα στον 19ο αιώνα. Στα υποµνήµατα των 

πινάκων καταγράφεται µόνο η πρώτη έκδοση (εξαιρείται ο πίνακας ΣΤ΄). Για τα 

βιβλία που δεν γνώρισαν επανέκδοση µέσα στον 19ο αιώνα, υπάρχει σχετικό 

σχόλιο στο υπόµνηµα. Στόχος των πινάκων είναι να δώσουν µία γενική εικόνα 

για τα επίπεδα των τιµών των βιβλίων. ∆εν επιχειρείται εδώ να παρουσιαστεί 

αναλυτικά η διαφορά της τιµής ενός βιβλίου από έκδοση σε έκδοση ούτε και να 

φανεί το διάστηµα που χρειάστηκε για να εξαντληθεί η κάθε έκδοση. Τα θέµατα 

αυτά εξετάζονται για κάθε έργο χωριστά στα σχετικά κεφάλαια της εργασίας. 

 Στον πίνακα (Ζ΄) παρουσιάζονται οι τιµές διαφόρων ειδών διατροφής. Οι 

τιµές αφορούν την περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά. Η τιµή υπολογίζεται σε 

δραχµές και µονάδα µέτρησης είναι η οκά. Στους πίνακες Η΄ και Θ΄ 

παρουσιάζονται οι τιµές των αποδοχών, πάντα σε δραχµές, κάποιων 

επαγγελµάτων της εποχής.   

 

 

Α΄. Βιβλία 1840-1850 1850-1860 1860-1870 1870-1880 1880-1890 
Κορίννα 12 12 - 20 7 - 20 4 - 5 4 - 8 
Μαλβίνα 6 6 3,30 - 9 3,50 - 4,50 
Τρεις Σωµ. 6 - 6,50 6 5 - 12 
Απόκ. Παρ. 24 25 - 27 12 6 - 20 
Περ. Ιουδ. 35 30 - 35 25 15 - 25 15 - 22,40 
Καλύβη 7 - 10 5 - 10 3,60 - 10 
Ιππότης 5 5 4 - 5 
Άθλιοι 22,50 30 6 - 16,80 
Γανδίνοι 8,50 6 3,50 - 10 

 
 Α΄. Βιβλία: Μεταφρασµένα µυθιστορήµατα 
 Κορίννα: Κορίννα ήτοι τα Ιταλικά, της Madame de Staël. Αθήνα 1835-36.  
 Μαλβίνα: Μαλβίνα, της Sophia Cottin. Ερµούπολη 1842.  
 Τρεις Σωµ.: Οι τρεις σωµατοφύλακες, του Αλέξανδρου ∆ουµά. Αθήνα 1849.  
                                                                                                                                                                      

ενός βιβλίου 300 περίπου σελίδων, 20-30 λεπτά· ενός βιβλίου 700 περίπου σελίδων, 50 λεπτά 
κτλ. 

 Σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στον κατάλογο του 1886 του Ανέστη Κωνσταντινίδη, οι τιµές 
χονδρικής του συγκεκριµένου εκδότη και βιβλιοπώλη ποίκιλλαν ανάλογα µε το είδος του 
βιβλίου και µε το αν επρόκειτο για έκδοση δική-του ή ξένη. Για παράδειγµα, σε κάποιες ξένες 
εκδόσεις µυθιστορηµάτων η χονδρική τιµή αντιστοιχούσε στο 1/3 περίπου της λιανικής· έτσι ο 
«∆ον Κιχώτης» στοίχιζε λιανικώς 7,50 δραχµές και χονδρικώς 2,50 δραχµές. Οι «Γανδίνοι» 
στοίχιζαν λιανικώς 8 δραχµές και χονδρικώς 2,90 δραχµές. Σε κάποιες δικές-του 
στερεοτυπηµένες, µεγάλης ζήτησης, εκδόσεις η χονδρική τιµή ήταν χαµηλότερη· η «Αφροδίτη η 
φιλοµειδής» στοίχιζε λιανικώς 1 δραχµή και χονδρικώς 10 λεπτά· τα «Αυγά του Πάσχα» 
στοίχιζαν λιανικώς 25 λεπτά και χονδρικώς 2 λεπτά. 



 Απόκ. Παρ.: Τα απόκρυφα των Παρισίων, του Eugène Sue. Σµύρνη 1845.  
 Περ. Ιουδ.: Ο περιπλανώµενος Ιουδαίος, του Eugène Sue. Σµύρνη 1845-1847.  
 Καλύβη: Η καλύβη του Θωµά, της Harriet Stowe Beecher. Αθήνα 1853. 
 Ιππότης.: Ο ιππότης του ερυθρού οίκου, του Αλέξανδρου ∆ουµά. Αθήνα 1858.  
 Άθλιοι: Οι Άθλιοι, του Victor Hugo. Βιέννη-Τεργέστη 1862-1863.  
 Γανδίνοι: Οι Γανδίνοι ή κοινωνίας απόκρυφα, του Ponson de Terrail. Κωνσταντινούπολη 1865-

66. 
 
 
Β΄. Βιβλία 1840-1850 1850-1860 1860-1870 1870-1880 1880-1890 
Εξόριστος 3,50 6  4 3 
Ορφανή 1,70 - 3 1 - 3 
Φρ. λάθος 1,40 0,80 - 1 
Ηρ. Ελ. Επ. 9 - 22 10 - 15 5 - 15 
Κατσαντ. 1 - 1,50 1,30 - 1,50 1,25 - 1,50 

 
    Β΄. Βιβλία: Πρωτότυπα ελληνικά µυθιστορήµατα. 
 Εξόριστος: Ο εξόριστος του 1831, του Αλέξανδρου Σούτσου. Αθήνα 1835.  
 Ορφανή: Η ορφανή της Χίου, του Ιάκωβου Πιτζιπιού. Ερµούπολη 1839.  
 Φρ. λάθος: Το φρικτόν λάθος του Ξ. Ραφόπουλου. Σµύρνη 1850. 
 Ηρ. Ελλ. Επ.: Η ηρωίς της ελληνικής επαναστάσεως, του Στέφανου Ξένου. Λονδίνο 1861.  
 Κατσαντ.: Ο Κατσαντώνης, του Κωνσταντίνου Ράµφου. Αθήνα 1862.  
 

 
Γ΄. Βιβλία 1840-1850 1850-1860 1860-1870 1870-1880 1880-1890 
Οδοιπόρος 1 - 1,50 1,50 0,55 - 1,50 
Νύκτες 1 0,50 - 1 1 
Ευχαί 0,10 - 0,30 0,08 - 0,30 0,25 0,10 - 0,25 
Μεσολόγγ. 1 1 1 1 
Αποµνηµον. 3 - 6 4 1,50 - 6 
Ευρισκόµ. 6 8 
Αφροδίτη 2 2 0,25 -  2 
Ποιήσεις 1 - 2 2 
Ιστοί 1 - 2 
Στίχοι 1,50 - 2,50 

 
    Γ΄. Βιβλία: ∆ιάφορα ποιητικά βιβλία. 
 Οδοιπόρος: Ο Οδοιπόρος, του Παναγιώτη Σούτσου. Ναύπλιο 1831. 
 Νύκτες: Αι µελαγχολικαί νύκτες, του Edward Young. Αθήνα 1835. 
 Ευχαί: Ευχαί δεήσεις και άσµατα αδόµενα εις τα ∆ηµ. Σχολεία της Ελλάδος. Αθήνα 1841. 
 Μεσολόγγ.: Το Μεσολόγγιον, του Γεωργίου Ζαλοκώστα. Αθήνα, 1851. Επανεκδόθηκε µόνο                                      

στα άπαντα του Ζαλοκώστα. 
 Αποµνηµον.: Αποµνηµονεύµατα ποιητικά επί του Ανατολικού πολέµου, του Αλέξανδρου 

Σούτσου. Αθήνα 1857 (προηγήθηκε έκδοση µε το κείµενο µεταφρασµένο στα γαλλικά). ∆εν 
επανεκδόθηκε. 

 Ευρισκόµ.: ∆ιονυσίου Σολωµού τα ευρισκόµενα, επιµ. Ιάκωβος Πολυλάς. Κέρκυρα 1859. Η 
συγκεκριµένη έκδοση δεν επανεκδόθηκε. Στον πίνακα δεν περιέχονται οι τιµές των άλλων 
εκδόσεων των ποιηµάτων του Σολωµού. 

 Αφροδίτη: Αφροδίτη η φιλοµειδής. Αθήνα 1852.  
 Ποιήσεις: Ποιήσεις, του ∆ηµητρίου Παπαρρηγόπουλου. Αθήνα 1867. 
 Ιστοί: Ιστοί Αράχνης, του Γεωργίου ∆ροσίνη. Αθήνα 1880. ∆εν επανεκδόθηκε. 
 Στίχοι: Στίχοι, του Νίκου Καµπά. Αθήνα 1880. ∆εν επανεκδόθηκε. 



  
 
∆΄. Βιβλία 1840-1850 1850-1860 1860-1870 1870-1880 1880-1890 
Βαβυλωνία 2 2 0,75 - 1,50 0,75 0,50 - 1 
Κουτρούλης 2,50 2,50 1 - 2,50 
∆οξαπατρή 5 2,50 - 4 
Καλλέργαι 5 
Βλίτα 0,20 - 0,40 

 
    ∆΄. Βιβλία: Θεατρικά βιβλία. 
 Βαβυλωνία: Η Βαβυλωνία, του ∆. Κ. Βυζάντιου. Ναύπλιο 1836. 
 Κουτρούλης: Του Κουτρούλη ο γάµος, του Α. Ρ. Ραγκαβή. Αθήνα 1845. 
 ∆οξαπατρή: Μαρία ∆οξαπατρή, του ∆ηµητρίου Βερναρδάκη. Μόναχο 1858. 
 Καλλέργαι: Οι Καλλέργαι, του Σπυρίδωνος Βασιλειάδη. Αθήνα 1862. Επανεκδόθηκε στα άπαντα 

του Βασιλειάδη. 
 Βλίτα: Έφαγες βλίτα, του ∆. Κοροµηλά. Αθήνα 1878. 

 
 
Ε΄. Βιβλία 1840-1850 1850-1860 1860-1870 1870-1880 1880-1890 
Εξωκκλήσ. 0,30 0,10 - 0,30 0,05 - 0,15 0,15 - 0,30 0,05 - 0,15 
Αυγά 0,25 0,15 - 0,35 0,12 - 0,30 0,25 0,25 
∆ύο αρνία 0,10 0,04 - 0,30 0,10 0,05 - 0,10 
Γενοβέφα 2 0,75 - 1,50 1,50 0,20 - 1,50 
Ιωσήφ 0,30 

 
    Ε΄. Βιβλία: Σύντοµα αφηγήµατα 
 Εξωκκλήσ.: Το εξωκκλήσιον του δάσους, του Christoph Schmid. Αθήνα 1837. 
 Αυγά: Τα αυγά του Πάσχα, του Christoph Schmid. Αθήνα 1837. 
 ∆ύο αρνία: Τα δύο αρνία, της Lucy Littleton Cameron. Σµύρνη 1839.  
 Γενοβέφα: Γενοβέφα ή η αρετή θριαµβεύουσα, του Christoph Schmid. Ερµούπολη 1846. 
 Ιωσήφ: Ιωσήφ ο Πάγκαλος, του ∆. Ειρηνίδη. Αθήνα 1858. 

  
 
ΣΤ΄. Βιβλία 1840-1850 1850-1860 1860-1870 1870-1880 1880-1890 
Αραβικόν 5,50 1,50 - 5 4,90 2,50 - 4,50 
Θυσία 0,30 0,30 - 0,50 0,40 - 1 
Μύθοι Αισ. 0,50 0,50 0,30 0,50 
Μπερτόλδ. 0,75 0,50 - 0,75 0,40 0,40 - 1,25 
Αλέξανδρος 0,80 0,70 - 0,80 0,70 0,75 - 1,50 
Ερωτόκριτ. 2 2 3,30 2 - 3,50 
Μαρκάδα 0,25 - 0,35 

 
    ΣΤ΄. Βιβλία: παραδοσιακές εκδόσεις Βενετίας 
 Αραβικόν: Αραβικόν µυθολογικόν.  
 Μπερτόλδ.: Μπερτόλδος, του Giulio Cesare Dalla Croce.  
 Θυσία: Η θυσία του Αβραάµ.  
 Αλέξανδρος: Ιστορία Αλεξάνδρου του Μακεδόνος.  
 Ερωτόκ.: Ερωτόκριτος, του Βιτσέντζου Κορνάρου.  
 Μύθοι Αισ.: Μύθοι του Αισώπου. 
 Μαρκάδα: Ιστορία της εβραιοπούλας της Μαρκάδας.  



 Ελλαδικές εκδόσεις των έργων αυτών πρωτοκυκλοφόρησαν µέσα στη δεκαετία 1860-1870 για τα 
«Αραβικόν µυθολογικόν», «Η θυσία του Αβραάµ» και «Μύθοι του Αισώπου»· µέσα στη 
δεκαετία 1880-1890 για τα «Μπερτόλδος», «Ερωτόκριτος» και «Ιστορία Αλεξάνδρου του 
Μακεδόνος».  

  
 
Ζ΄. Αγαθά 1840-1850 1850-1860 1860-1870 1870-1880 1880-1890 
Ψωµί 0,30 - 0,40 0,30 - 0,40 0,33 - 0,45 0,30 - 0,50 0,40 - 0,50 
Ελαιόλαδο 1 - 1,40 1 - 1,10 1,60 - 2,30 1,45 - 1,75 
Κρέας  1 1 1,40 - 1,50 1,45 
Κρασί 0,30 - 0,40 0,40 - 0,50 0,60 - 0,90 
Τυρί 1,70 - 1,80 1,60 - 2 
Όσπρια 0,16 0,16 0,42 0,32 - 0,43 0,40 
Ρύζι 0,60 - 0,73 
Ζάχαρη 1,30 - 1,92 
Σταφύλια 0,48 
1 λουκούµι 0,08 - 0,10 

 
    Ζ΄. Αγαθά: Είδη διατροφής. 
 Ψωµί, ελαιόλαδο, κρέας, κρασί, τυρί, όσπρια: Πέτρος Πιζάνιας, Μισθοί και εισοδήµατα στην 

Ελλάδα (1842-1923), Αθήνα 1985, 69. Για µια αναλυτικότερη παρουσίαση των τιµών των 
προϊόντων πβ. Πέτρος Πιζάνιας και Γιώργος Ν. Μητροφάνης, Κίνηση των τιµών στην Ελλάδα, 
Α΄-Β΄, Αθήνα 1991. 

 Ρύζι, ζάχαρη, σταφύλια: Ευτυχία ∆. Λιάτα, Τιµές και αγαθά στην Αθήνα (1839-1846), Αθήνα 
1984, 93-104. Πβ. επίσης Χρήστος Λούκος, «Επίπεδο ζωής ενός καθηγητή Πανεπιστηµίου στα 
µέσα του 19ου αιώνα: Αλέξιος Πάλλης», Πρακτικά του ∆ιεθνούς Συµποσίου: Πανεπιστήµιο· 
Ιδεολογία και Παιδεία, Α΄, Αθήνα 1989, 126, όπου τα στοιχεία για τις τιµές των αγαθών αφορούν 
τα χρόνια 1849-1851. 

 Στις δύο παραπάνω µελέτες παρατίθενται και κάποιες τιµές για ορισµένα είδη ρουχισµού. Παρ�όλο 
που στα είδη ρουχισµού οι διακυµάνσεις των τιµών θα ήταν µεγαλύτερες, παραθέτω ενδεικτικά 
κάποιες από τις τιµές αυτές. Στο διάστηµα 1849-1851 ένα γυναικείο φόρεµα στοιχίζει από 97-
140 δραχµές·1 ζευγάρι αντρικά παπούτσια 10-12 δραχµές περίπου· ένα αντρικό καπέλο 23 
δραχµές· ένα γυναικείο καπέλο 50-61 δραχµές. Μέσα στη δεκαετία 1850-60 ένα αντρικό 
καλοκαιρινό παντελόνι στοιχίζει από 5 έως 6,50 δραχµές· 1 αντρικό χειµερινό παντελόνι 20 
δραχµές· 1 ζευγάρι αντρικές βαµβακερές κάλτσες από 0,85 έως 0,90 δραχµές. 

 1 λουκούµι: Στέφανος Α. Κουµανούδης, Ηµερολόγιον 1845-1867, µεταγραφή Στέφανος Ν. 
Κουµανούδης, επιµ. Άγγελος Π. Ματθαίου, Αθήνα 1990, 117. Πβ. επίσης: Ευτυχία ∆. Λιάτα, 
Τιµές και αγαθά στην Αθήνα (1839-1846), Αθήνα 1984, 100. 
 
 
Η΄. Μισθοί 1840-1850 1850-1860 1860-1870 1870-1880 1880-1890 
Ηµ. Αν. Ερ. 2 - 3,50 2 - 3,50 2 - 3,50 2 - 3,50 3,50 - 4 

 
    Η΄. Μισθοί: Ηµεροµίσθια 
 Ηµ. Αν. Ερ.: Ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη· Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, «Η εξέλιξη των 
ηµεροµισθίων στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», Ο Πολίτης, τχ. 31 (∆εκ. 1979) 23-24. 

 
 
 

 
Θ΄. Μισθοί 1840-1850 1850-1860 1860-1870 1870-1880 1880-1890 
Υπηρέτες 15 - 25 



∆ηµ. Κλητ. 50 70 70 
∆ηµ. Γραφ. 100 120 120 
Χωροφύλ. 50 54 63 
Μοίραρχοι 300 360 330 
Ειρηνοδίκ. 160 180 180 
∆ιδ. Ελ. Σχ. 100-160 100-160 
Καθ. Γυµν. 200-250 250 
Γυµνασιάρ. 300 300 
Καθ. Παν. 200 - 300 300 
Κ. Υπ. ΕΤΕ 80 - 100 80 - 150 50 - 150 
Α. Υπ. ΕΤΕ 300 500 600 

 
    Θ΄. Μισθοί: µηνιαίες αποδοχές 
 Υπηρέτες: Χρήστος Λούκος, «Επίπεδο ζωής ενός καθηγητή Πανεπιστηµίου στα µέσα του 
19ου αιώνα: Αλέξιος Πάλλης», Πρακτικά του ∆ιεθνούς Συµποσίου: Πανεπιστήµιο· Ιδεολογία και 
Παιδεία, Α΄, Αθήνα 1989, 127. 
 ∆ηµ. Κλητ., ∆ηµ. Γραφ., Χωροφύλ., Μοίραρχοι, Ειρηνοδίκ.: ∆ηµόσιοι Κλητήρες, 
∆ηµόσιοι Γραφείς, Χωροφύλακες, Μοίραρχοι, Ειρηνοδίκες· Πέτρος Πιζάνιας, Μισθοί και 
εισοδήµατα στην Ελλάδα (1842-1923), Αθήνα 1985, 99-101. 
 ∆ιδ. Ελ. Σχ., Καθ. Γυµν., Γυµνασιάρ., Καθ. Παν.: ∆ιδάσκαλοι Ελληνικού Σχολείου, 
Καθηγητές Γυµνασίου, Γυµνασιάρχες, Καθηγητές Πανεπιστηµίου· Κ. Ξανθόπουλος, Συνοπτική 
έκθεσις της πνευµατικής αναπτύξεως των νεωτέρων Ελλήνων από της αναγεννήσεως αυτών µέχρι 
τούδε, Κωνσταντινούπολη 1880, 31· Σ. Γ. Τζουµελέας και Π. ∆. Παναγόπουλος, Η εκπαίδευση-
µας στα τελευταία 100 χρόνια, Αθήνα 1933, 81· Χρήστος Λούκος, ό.π., 127. 
 Κ. Υπ. ΕΤΕ, Α. Υπ. ΕΤΕ: Κατώτεροι και ανώτεροι, αντίστοιχα, υπάλληλοι της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος· Πέτρος Πιζάνιας, Μισθοί και εισοδήµατα στην Ελλάδα (1842-1923), 
Αθήνα 1985, 300-302. 
  
  
 Πόσοι στ�αλήθεια µπορούσαν ν� αγοράσουν ένα βιβλίο; και πόσο συχνά; 

Ήταν υψηλές ή χαµηλές οι τιµές των βιβλίων µέσα στο σύνολο των τιµών της 

εποχής-τους; 

 Μέσα στη δεκαετία 1840-1850, οι 2 τόµοι, 8ου σχήµατος, του 

µυθιστορήµατος «Τα απόκρυφα των Παρισίων» του Sue, που είχε µεταφραστεί 

από τον Ι. Ι. Σκυλίτση και είχε εκδοθεί στη Σµύρνη (1845-46), στοίχιζε στο 

βιβλιοπωλείο του Κοροµηλά στην Αθήνα 24 δραχµές. Την ίδια εποχή, µε 24 

δραχµές µπορούσε ένας αθηναίος να προµηθευτεί 24 οκάδες λάδι ή 24 οκάδες 

κρέας. Οι 24 δραχµές ισοδυναµούσαν µε ολόκληρο σχεδόν το µηνιαίο µισθό 

ενός υπηρέτη, µε το µισό περίπου µισθό ενός δηµόσιου κλητήρα ή ενός 

χωροφύλακα και µε το 1/4 του µισθού ενός δασκάλου στις χαµηλές τάξεις του 

Ελληνικού Σχολείου. Μέσα στη δεκαετία 1860-1870, οι 4 τόµοι, 12ου σχήµατος, 

των «Αθλίων» του Hugo (Βιέννη-Τεργέστη 1862-63), µεταφρασµένοι επίσης 

από τον Σκυλίτση, στοίχιζαν στο βιβλιοπωλείο του Νάκη στην Αθήνα 22,50 

δραχµές (την ίδια τιµή είχαν και στο βιβλιοπωλείο ∆επάστα στην 



Κωνσταντινούπολη). Με τις 22,50 δραχµές ένας αθηναίος, την ίδια εποχή, 

µπορούσε να προµηθευτεί 15 περίπου οκάδες λάδι ή 45 περίπου οκάδες κρασί, 

και η τιµή αυτή ισοδυναµούσε µε το 1/4 του µισθού ενός χαµηλόβαθµου 

υπάλληλου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 

 Πρόκειται βέβαια για πολύ ακριβά βιβλία. Το µυθιστόρηµα µέχρι και το 1870 

ήταν ανάγνωσµα των εύπορων τάξεων. Ο A. Proust αναφέρει ότι το χειµώνα του 

1857 µυθιστορήµατα διάβαζαν στην Αθήνα µονάχα οι Φαναριώτισες και οι 

γυναίκες της τάξης των εµπόρων, οι γυναίκες των πιο εύπορων τάξεων 

δηλαδή68. Στις επόµενες δεκαετίες οι τιµές των µυθιστορηµάτων χαµηλώνουν 

όλο και πιο πολύ.  

 Το 1883 οι «Άθλιοι», στη γνωστή µετάφραση του Σκυλίτση, εκδόθηκαν 

συγχρόνως από δύο αθηναίους εκδότες, τον Ν. Μιχαλόπουλο και τον Ανέστη 

Κωνσταντινίδη· 12 δραχµές στοίχιζε συνήθως στα αθηναϊκά βιβλιοπωλεία µέχρι 

το 1890 η έκδοση του Μιχαλόπουλου, και 11,50 δραχµές η έκδοση του 

Κωνσταντινίδη. Συγχρόνως στο αρτισύστατο βιβλιοπωλείο της Εστίας, του 

οποίου ο βασικός πυρήνας είχε ξεκινήσει από τα γραφεία της οµώνυµης 

εφηµερίδας, µπορούσε να βρει κανείς και ν� αγοράσει τους 4 τόµους των 

«Αθλίων» στη µισή σχεδόν τιµή των 6 δραχµών. Τα µυθιστορήµατα 

εξακολουθούν να είναι ακριβά βιβλία ωστόσο γίνονται πιο προσιτά. Οι 6 

δραχµές µέσα στη δεκαετία 1880-90 ισοδυναµούσαν µε το 1/10 ή και πιο λίγο 

του µισθού ενός χαµηλόµισθου υπαλλήλου της εποχής. 

 Από τους υπολογισµούς-µας αυτούς ωστόσο µένουν απέξω οι έµποροι και οι 

βιοτέχνες, σηµαντικότερες πληθυσµιακά οµάδες, οι οποίες σε µεγάλο ίσως 

βαθµό ήταν και πιο εύρωστες οικονοµικά. 

 Οι συχνές επανεκδόσεις των µυθιστορηµάτων στο τελευταίο τέταρτο του 19ου 

αιώνα είναι ασφαλείς ενδείξεις ότι τα µυθιστορήµατα αγοράζονταν. Σύµφωνα µε 

τον κατάλογο των εκδόσεων του τυπογραφείου των αδερφών Περρή, τα 

µυθιστορήµατα που τυπώθηκαν στο συγκεκριµένο τυπογραφείο (ανάµεσα-τους 

οι επανεκδόσεις των µυθιστορηµάτων «Οι τρεις σωµατοφύλακες» του ∆ουµά 

και «Η ηρωίς της ελληνικής επαναστάσεως» του Ξένου) κυκλοφόρησαν σε 

                                                           
        68 A. Proust, Ένας χειµώνας στην Αθήνα του 1857, Αθήνα 1990, 73. 
 



1.000, 1.500 και 2.000 αντίτυπα69. Επίσης τα µυθιστορήµατα, περισσότερο ίσως 

από τα άλλα βιβλία, δανείζονταν από τον ένα στον άλλο και έτσι εκείνοι που τα 

διάβαζαν ήταν τελικά πολύ περισσότεροι από εκείνους που τα αγόραζαν70. 

Επιπλέον µε την τµηµατική έκδοση-τους σε φυλλάδια των 5 ή των 10 λεπτών 

κατά το τελευταίο τέταρτο του αιώνα, έγιναν πια σε όλους προσιτά71. 

 Μέσα σε όλο το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, για να αποκτήσει κανείς µια 

φτηνή βενετσιάνικη φυλλάδα, όπως τη «Θυσία του Αβραάµ» ή την «Ιστορία της 

εβραιοπούλας της Μαρκάδας», χρειάζονταν να πληρώσει όσο περίπου θα 

πλήρωνε αν ήθελε ν� αγοράσει µια οκά ψωµί. Το ίδιο ή και λιγότερο στοίχιζαν 

τα «φυλλαδάκια» του Schmid και τα ανάλογα-τους. Ακριβά βιβλία ήταν ο 

«Ερωτόκριτος» και η «Χαλιµά». Ένα ολόκληρο ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου 

εργάτη στοίχιζε σχεδόν ο «Ερωτόκριτος»· δύο σχεδόν η «Χαλιµά». 

                                                           
 69 Κατάλογος των εν τω τυπογραφείω Αδελφών Περρή εκτυπωθέντων βιβλίων 1868-1900, Αθήνα 

1902, 17, 18, 20, 66, 168, 176. 
 
 70 Πβ. ενδεικτικά: Γεώργιος ∆ροσίνης, Σκόρπια φύλλα της ζωής µου, Α΄, επιµ. Γιάννης 

Παπακώστας, Αθήνα 19852, 63· Γρηγόριος Ξενόπουλος, Η ζωή-µου σαν µυθιστόρηµα, Αθήνα 
1984, 151· Άγγελος Βλάχος, «Το ενθύµηµα του Μιµίκου», ∆ιηγήµατα, Κοινωνικαί εικόνες και 
µελέται, επιµ. Παντελής Βουτουρής, Αθήνα 1997, 78-79. 

 
 71 Ήδη το 1865 εκδίδεται τµηµατικά, σε «τοµίδια», η «Μαλβίνα» της Sophia Cottin και 

ανακοινώνεται πως µε τον ίδιο τρόπο προκειται να εκδωθούν και άλλα ήδη γνωστά και 
επιτυχηµένα µυθιστορήµατα: 

 «Μεταξύ δε των ένεκα της εκποιήσεως-των επιζητήτων καταστάντων µυθιστορηµάτων 
διακρίνονται προ πάντων η Μαλβίνα, η Εθελβίνα, η Ματθίλδη, η Παυλίνα, ο 
Μοντεχρίστος, η Ροβερτίνη, οι απατεώνες της υψηλής περιωπής κτλ. ων και 
αναλαµβάνοµεν νέαν έκδοσιν, ευέλπιδες περί της επιτυχίας ηµών, ουχί µόνον διότι 
παρουσιάζοµεν νέας µεταφράσεις αυτών, υπό δοκίµων γενοµένας χειρών, αλλά και 
διότι προς ευκολίαν των συνδροµητών εκδίδοµεν αυτά εις τοµίδια, κατά µήνα 
διανεµόµενα. [...] Έκαστον τοµίδιον συγκείµενον εκ σελ. 160 (16ου σχήµατος) 
περιέχει πλειοτέραν ύλην της προτέρας εκδόσεως διά την γενοµένην αύξησιν της 
σελίδος εις την παρούσαν, ώστε το βιβλίον καθίσταται πολύ ευωνότερον ή 
πρότερον. [...] Μετά των µυθιστορηµάτων θέλοµεν εκδόσει και τινα σπουδαιότερα 
βιβλία [...]. Οι εκδόται Ι. Μ. Ε. και Α. Κ. Λ.». 

 Η αγγελία περιλαµβάνεται στο τελευταίο φύλλο της αθηναϊκής έκδοσης («τύποις Ραδαµάνθυος») 
του 1865 της «Μαλβίνας». 

 



     

 Ειδικά εµπορικά γνωρίσµατα:   Βιβλία για δώρα.  Σπάνια βιβλία 
 

 Ο «Ερωτόκριτος» και η «Χαλιµά» κυκλοφορούσαν και χρυσοδεµένα, 

αγοράζονταν δηλαδή ως «καλά» βιβλία, µε την έννοια του στολισµένου, του 

επίσηµου αντικειµένου. Κατά τρόπο ανάλογο, χρυσοδεµένα είχαν κυκλοφορήσει 

επίσης τα «Λυρικά» του Χριστόπουλου, η συλλογή «Έρωτος αποτελέσµατα», 

αλλά και η «Βαβυλωνία» (στη δεκαετία 1830-40). Η πολυτελής εµφάνιση του 

βιβλίου ήταν πιο συνηθισµένη στις θρησκευτικές εκδόσεις, όπως ήταν το 

«Εγκόλπιον του ορθοδόξου χριστιανού» (έκδοση Ραφτάνη) ή τα µικρού 

σχήµατος Ευαγγέλια που εκτός από το πρωτότυπο κείµενο περιείχαν και την 

απόδοση «εις την καθωµιληµένην». 

 Η συνήθεια των µεγάλων βιβλιοπωλείων να χρυσοδένουν συστηµατικά 

κάποια βιβλία, τα οποία στη συνέχεια προβάλλονταν ως κατάλληλα για 

εορταστικά δώρα και για βραβεία στους µαθητές, παρατηρείται κυρίως από την 

τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα και εξής. Αν δεν κάνω λάθος, από τα πρώτα 

βιβλιοπωλεία που πήραν αυτήν την πρωτοβουλία ήταν της «Εστίας», και µε 

αυτόν τον τρόπο χρυσοδέθηκαν, ανάµεσα σε άλλα βιβλία, και η «Ιστορία» του 

Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, ο «Λουκής Λάρας» του Βικέλα, τα ποιήµατα 

του Σολωµού, του Παράσχου, του Σουρή72. 

 Τα περισσότερα µεγάλα βιβλιοπωλεία έδειχναν στους τιµοκαταλόγους-τους 

ιδιαίτερο εµπορικό ενδιαφέρον για τα σπάνια και δυσεύρετα βιβλία που 

κατείχαν. Σηµείωναν πλάι στον τίτλο πως πρόκειται για βιβλίο εξαντληµένο και 

δυσεύρετο ή αφιέρωναν ιδιαίτερη λίστα στην οποία ανέφεραν όλα µαζί τα 

σπάνια βιβλία που διέθεταν. Ιδιαίτερη εµπορική µεταχείριση για τις σπάνιες 

εκδόσεις είχαν δείξει µε τους καταλόγους-τους και τα µεγάλα ελληνικά 

καταστήµατα της Βενετίας. Στην Αθήνα γνωστοί συστηµατικοί 

παλαιοβιβλιοπώλες ήταν ο Π. Λάµπρος (ο ίδιος εµπορεύονταν και παλιά 

νοµίσµατα), ο Ν. Τζάκας (στη συνέχεια ίδρυσε µαζί µε τον Σ. ∆ελαγραµµάτικα 

εκδοτικό οίκο) και οι Γερµανοί Barth και Von Hirst. Στην οδό Πανεπιστηµίου 

                                                           
 72 Πβ. «Ελληνικά βιβλία», Εφηµερίς (31.12.1891) 3, και Γ. ∆ροσίνης, Σκόρπια φύλλα της ζωής-µου 

Β΄, επιµ. Γιάννης Παπακώστας, Αθήνα 1982, 130. 
 



είχαν τα καταστήµατα-τους ο Τζάκας και οι Barth και Von Hirst. Μικρότερα 

καταστήµατα, που εµπορεύονταν παλιά βιβλία, υπήρχαν περισσότερα73. Γενικά 

πάντως µέσα στην εποχή που εξετάζουµε,  η εκτίµηση της παλαιότητας και της 

σπανιότητας µιας έκδοσης δεν ήταν συνολικά και ισόρροπα καλλιεργηµένη. 

Ακόµα και αν κάποιοι βιβλιοπώλες την αναγνώριζαν και την υπολόγιζαν, πολύ 

εύκολα µπορούσε να βρει κανείς παλιές εκδόσεις µε την αξία-τους µάλιστα 

υποτιµηµένη εξαιτίας ακριβώς της παλαιότητας74. 

 Πολλά βιβλία παρέµεναν για αρκετά χρόνια µετά την έκδοση-τους απούλητα 

στα ράφια των βιβλιοπωλείων. Έτσι, ήταν συνηθισµένο φαινόµενο στους 

καταλόγους των βιβλιοπωλείων να αναφέρονται ξανά και ξανά βιβλία 30, 40, 50 

ή και περισσότερων χρόνων. Στο υλικό των βιβλιοπωλικών καταλόγων, πολλά 

από τα βιβλία, που πωλούνται εκτιµηµένα ως σπάνια από ορισµένους 

βιβλιοπώλες, πωλούνται σε άλλα βιβλιοπωλεία φτηνά, ως κοινές εκδόσεις. 

Περιορίζοµαι σε λίγα παραδείγµατα. 

 ∆ύο παλιές εκδόσεις της Ερµούπολης, που πωλούνται το 1864 από τον Π. 

Λάµπρο ως σπάνια βιβλία, συναντούνται την ίδια χρονιά σε άλλα βιβλιοπωλεία 

της Αθήνας να πωλούνται ως κοινά βιβλία. Πρόκειται για τα έντυπα 

«∆ιδασκαλίαι περί του ορισµού του ανθρώπου και του σπουδαίου» (Ερµούπολη 

1829) και «Ιστορική περίληψις της νήσου Σύρου» (Ερµούπολη 1842). Το 1864 

τα βιβλία αυτά δεν ήταν ιδιαίτερα παλιά· 35 χρόνων βιβλίο ήταν το πρώτο, 22 

χρόνων το δεύτερο. Ήταν µικρά, σχετικά, έντυπα· 80 σελίδων το πρώτο, 39 

σελίδων το δεύτερο. Το πρώτο πωλούνταν από τον Π. Λάµπρο το 1863 και το 

1864 ως σπάνιο έντυπο στην τιµή των 4 φράγκων· όµως το 1864 το βιβλίο 

υπήρχε και στο βιβλιοπωλείο του Κ. Τεφαρίκη και πωλούνταν, χωρίς καµία 

ένδειξη σπανιότητας, στην τιµή της 1,50 δραχµής. Κατά τρόπο ανάλογο, και το 

δεύτερο βιβλίο συναντάται µέσα στην ίδια χρονιά, το 1864, να πωλείται από τον 

Λάµπρο ως σπάνιο στην τιµή των 3 φράγκων, και από τον Νάκη ως κοινό βιβλίο 
                                                           
 73 Για τον Ν. Τζάκα πβ. Πανελλήνιον Λεύκωµα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 1821-1921, Βιοµηχανία-

Εµπόριον, Â�ÈÌ. N. �ËÊ¿ÎË� Î·È I. X·ÙúËÈ�¿ÓÓÔù, Αθήνα 1923-1925, 349. 
  Από κάποιο παλαιοπωλείο «παρά την Αγίαν Ειρήνην» θυµόταν ότι αγόρασε ο Παλαµάς µέσα στη 

δεκαετία 1880-90 τον «Οδοιπόρο» του Σούτσου και τη «Λύρα» του Κάλβου (Κωστής Παλαµάς, 
«Κάλβος ο Ζακύνθιος», Άπαντα 2, 28 και «Ο Κάλβος κι�άλλη µια φορά», Άπαντα 8, 540). 

  
 74 Ο Μανουήλ Γεδεών θυµάται ότι µέχρι το 1880 περίπου, ένας από τους υπαίθριους βιβλιοπώλες 

της Πόλης «τα µεν νεοτύπωτα βιβλία επώλει εις υψηλήν τιµήν, τα δε προ του 1800 τύποις 
εκδεδοµένα εις ευτελεστάτην» (Αποσηµειώµατα χρονογράφου, Αθήνα 1932, 189). 



στην τιµή της 1 δραχµής75. ∆εν γνωρίζουµε ποια ήταν η τύχη των δύο βιβλίων 

στα βιβλιοπωλεία του Νάκη και του Τεφαρίκη· ο Π. Λάµπρος το 1869 δεν τα 

αναφέρει πια, σηµάδι ότι αγοράστηκαν. Πολλές ανάλογες περιπτώσεις 

εντοπίζονται. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για βιβλία που ο Π. Λάµπρος 

είτε ο Θ. Νικολαΐδης Φιλαδελφεύς αναγνώριζαν, εκτιµούσαν και διέθεταν ως 

σπάνια, ενώ άλλοι σύγχρονοι-τους βιβλιοπώλες τα εµπορεύονταν σε πολύ 

χαµηλότερες τιµές. Θα αναφέρω µία ακόµα περίπτωση χαρακτηριστική αλλά και 

παράξενη εξαιτίας της µεγάλης παλαιότητας του εντύπου. Πρόκειται για την 

«Ιστορία της Σωσάννης» του Μάρκου ∆εφαράνα. 

 Την «Ιστορία της Σωσάννης» εκδοτικά την κράτησε κατ� αποκλειστικότητα η 

Βενετία. ∆εν γνωρίζω αθηναϊκή ή άλλη ελλαδική έκδοση του έργου µέσα στον 

19ο αιώνα. Στα τέλη του 19ου αιώνα το έργο δείχνει να τυπώνεται στο 

τυπογραφείο «Φοίνιξ» της Βενετίας και συνεχίζει µάλλον να τυπώνεται ακόµα 

και όταν το τυπογραφείο αυτό περνάει στα χέρια του Γ. ∆. Φέξη στις αρχές του 

20ού αιώνα76. Μέχρι και την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, η «Ιστορία της 

Σωσάννης» στοίχιζε 20 µε 30 λεπτά πάνω-κάτω, όσο περίπου και η «Θυσία του 

Αβραάµ» ή η «Ιστορία της Εβραιοπούλας της Μαρκάδας». Σ� αυτήν την τιµή τη 

διαθέτουν τα βιβλιοπωλεία της Κωνσταντινούπολης, ∆επάστα (1873, 1884) και 

Πανώριου-Αλιµπέρτη (1874), που την παρουσιάζουν µαζί µε όλες τις γνωστές 

παραδοσιακές βενετσιάνικες εκδόσεις. 

 Το πρόβληµα παρουσιάζεται στα αθηναϊκά βιβλιοπωλεία. Συµβαίνει δηλαδή 

µέσα στη δεκαετία 1860-70, τέσσερις διαφορετικοί βιβλιοπώλες της Αθήνας 

(Νάκης, Τεφαρίκης, Λάµπρος, Φιλαδελφεύς) να διαθέτουν την «Ιστορία της 

Σωσάννης» µονάχα στην έκδοση του 1667 του ιταλικού τυπογραφείου της 

                                                                                                                                                                      
 
 75  Η αξία της δραχµής ως το 1885 ήταν ισότιµη σχεδόν µε την αξία του φράγκου. ∆ηλαδή, για όλο 

σχεδόν το διάστηµα ως το 1885, για την απόκτηση 100 γαλλικών φράγκων χρειάζονταν 100 
δραχµές. Μετά το 1885 η αξία της δραχµής έπεσε, µε αποτέλεσµα, για την απόκτηση 100 
γαλλικών φράγκων να χρειάζονται 123 δραχµές. Ανάλογη ήταν η απώλεια της αξίας της δραχµής 
και απέναντι των άλλων σταθερών ξένων νοµισµάτων. Για το θέµα πβ. Βασίλειος ∆αµαλάς, 
Σύντοµος ιστορία της δραχµής (από του 1833 µέχρι του 1953), Αθήνα 1959, 5 και Γ. Β. ∆ερτιλής, 
«Ο ελληνισµός της οµογένειας και η ελλαδική αστική τάξη», Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας 
(18ος-20ός αιώνας), επιµ. Γ. Β. ∆ερτιλής και Κ. Κωστής, Αθήνα-Κοµοτηνή 1991, 153. 

 
 76 Στους καταλόγους των εκδόσεων του «Φοίνικος», πριν αλλά και µετά την αγορά του 

τυπογραφείου από τον Γ. ∆. Φέξη, δεν αναφέρεται ποτέ ο χρόνος εκτυπώσεως των βιβλίων. 



Βενετίας του Orsino Albrizzi77. Η διαφορά ανάµεσα στους βιβλιοπώλες είναι ότι 

ενώ οι δύο από αυτούς, ο Π. Λάµπρος (1863, 1864) και ο Θ. Νικολαΐδης 

Φιλαδελφεύς (1868) αξιολογούν το βιβλίο ως σπάνιο και το διαθέτουν σε 

ανάλογη τιµή (4 φράγκα ο Λάµπρος, 3 δραχµές ο Φιλαδελφεύς), οι άλλοι δύο, ο 

Ν. Β. Νάκης (1864) και ο Κ. Τεφαρίκης (1864), το διαθέτουν στην τιµή των 25 

λεπτών, όσο δηλαδή θα κόστιζε και µια σύγχρονη-τους βενετσιάνικη έκδοση του 

έργου.  

 Εντύπωση βέβαια προκαλεί το ότι τέσσερις βιβλιοπώλες της Αθήνας, µέσα 

στη δεκαετία 1860-70, διαθέτουν µονάχα αυτήν ακριβώς την έκδοση του 1667. 

Τους λόγους δεν τους γνωρίζω. Την ίδια µονάχα έκδοση, του 1667, διαθέτουν το 

1890 και οι παλαιοβιβλιοπώλες Barth & von Hirst αξιολογώντας τη σπανιότητα-

της. Για την ώρα εκείνο που αξίζει να επισηµανθεί είναι η στάση των 

βιβλιοπωλών Νάκη και Τεφαρίκη. Όχι µόνο δεν αξιολόγησαν τη σπανιότητα 

ενός εντύπου 2 αιώνων, αλλά ούτε και φρόντισαν το 1864 να εφοδιαστούν και 

µε µία νεώτερη έκδοση της «Σωσάννης»· η έκδοση του 1667 τους εξυπηρετούσε 

όσο και µία έκδοση της εποχής-τους.  

 Σπάνια και δυσεύρετα βιβλία (εκδόσεις από το 1544 έως το 1906) 

εµπορεύονταν στις αρχές του 20ού αιώνα ο παλαιοβιβλιοπώλης Αριστείδης Ε. 

Βλαστός στην Αθήνα78. Την ίδια περίοδο πυκνώνουν οι πληροφορίες για τα 

βιβλιοπωλεία που εµπορεύονται µεταχειρισµένα έντυπα. ∆εν είναι λίγοι δηλαδή 

οι βιβλιοπώλες αυτής της περιόδου, που ανακοινώνουν σταθερά στους 

τιµοκαταλόγους-τους την αγγελία: «Αγοράζονται βιβλιοθήκαι και παντός είδους 

µεταχειρισµένα βιβλία». Στο υλικό που γνωρίζω, την αγγελία αυτή 

                                                           
           77 Όπως είναι γνωστό, το τυπογραφείο του Albrizzi αγοράστηκε στη συνέχεια από τον Νικόλαο 

Γλυκή. Για το θέµα πβ. Γιώργος Βελουδής, Το ελληνικό τυπογραφείο των Γλυκήδων στη Βενετία 
(1670-1854), Αθήνα 1987, 24-25. Η έκδοση του 1667 του O. Albrizzi ήταν, σύµφωνα µε την 
περιγραφή του David Holton, µία «άτεχνη ανατύπωση προηγούµενης έκδοσης» µε τα 
περισσότερα ίσως τυπογραφικά λάθη από όλες τις άλλες εκδόσεις του έργου κατά τον 16ο και 
17ο αιώνα (David Holton, « Η Ιστορία της Σωσάννης του Μάρκου ∆εφαράνα: εκδοτικά 
προβλήµατα µιας φυλλάδας», Neograeca Medii Aevi. Text und Ausgabe, Κολωνία 1986, 172). 

 
           78 Ο Α. Ε. Βλαστός, από το 1886 και άγνωστο έως πότε, διατηρούσε βιβλιοπωλείο και στην 

Κωνσταντινούπολη για το οποίο το 1895 δηµοσίευσε ιδιαίτερο τιµοκατάλογο, σύµφωνα µε 
σχετικό δελτίο του αρχείου του ΚΝΕ. ΕΙΕ. Τον κατάλογο αυτό δεν καταγράφει στη 
βιβλιογραφία-του ο Φουσάρας. Αντίτυπο του καταλόγου, που υπήρχε στη Βιβλιοθήκη του 
Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, θεωρείται σήµερα χαµένο. 

 
 



ανακοινώνουν τα αθηναϊκά βιβλιοπωλεία Λουκά Χατζηλουκά, Charles Beck, Α. 

Γ. Γαλανού, Σ. Ν. Τζάκα - Α. Πουλοπούλου και Εµµ. Ταµπάκη.  

    Κλείνοντας, θα ήθελα απλώς να θυµίσω, σχετικά µε τις πωλήσεις των παλιών 

βιβλίων, την καχυποψία µε την οποία η κοινωνία της εποχής αντιµετώπιζε το 

µεταχειρισµένο έντυπο. Υπήρχε γενική διάδοση της γνώµης πως τα 

µεταχειρισµένα βιβλία µπορούσαν να µεταφέρουν µολυσµατικές ασθένειες 

στους χρήστες-τους. Οι εφηµερίδες της εποχής επισηµαίνουν συχνά τον κίνδυνο. 

Φυσικά στο επίπεδο της προσωπικής χρήσης τα βιβλία δανείζονταν από τον φίλο 

στον φίλο· αυτή ήταν µια πολύ διαδεδοµένη κατάσταση. Στο 

παλαιοβιβλιοπωλείο όµως το παρελθόν των βιβλίων ήταν άδηλο και οι 

επιφυλάξεις µεγαλύτερες. Στις αρχές του 20ού αιώνα, στον κανονισµό 

λειτουργίας των Σχολικών Βιβλιοθηκών που έστελνε το Υπουργείο 

Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως στα σχολεία της χώρας, µε ειδικά 

άρθρα του κανονισµού, επισηµαίνονταν η προσοχή των υπευθύνων στον 

κίνδυνο της µετάδοσης ασθενειών µέσω των βιβλίων79. 

                                                           
 79 Άρθρον 31. Ο διευθύνων της Σχολικήν Βιβλιοθήκην δύναται ν� αρνηθή τον δανεισµόν 

βιβλίων εις µη µεταχειριζόµενον ταύτα µετά προσοχής. - Οφείλει δε ν� αρνηθή τον 
δανεισµόν εις οιονδήποτε, εάν βεβαιωθή ότι µέλος τι της οικογενείας αυτού πάσχει 
εκ µολυσµατικού νοσήµατος. 

 Άρθρον 32. Βιβλίον οπωσδήποτε µολυνθέν και δυνάµενον να καταστή επικίνδυνον εις τους 
µεταχειριζοµένους αυτό καταστρέφεται αµέσως, συντασσοµένης σχετικής πράξεως, 
ην υπογράφει ο διευθύνων την Σχολικήν Βιβλιοθήκην και εις ιατρός ή, ελλείψει 
τούτου, ο δηµαρχικός πάρεδρος. 

            Σχολικαί Βιβλιοθήκαι, Εκτελεστικόν ∆ιάταγµα, Κανονισµός των Σχολικών Βιβλιοθηκών, 
Κατάλογος των εγκεκριµένων βιβλίων, Αθήνα 1903, 18. 



     

 ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 
  

  

 Εισαγωγικά 
  

 Η αύξηση του πληθυσµού της Αθήνας µέσα στο δεύτερο µισό του 19ου 

αιώνα υπήρξε εντυπωσιακή· από 36.000, που ήταν το 1853, έφτασε τις 149.000 

το 1889. Ανοδική ήταν η εξέλιξη του πληθυσµού και στις υπόλοιπες ελληνικές 

πόλεις. Το σύνολο του αστικού πληθυσµού της χώρας αυξήθηκε αισθητά. Το 

1853 υπολογίζεται ότι ο αστικός πληθυσµός αποτελούσε το 14,7% του 

συνολικού πληθυσµού της χώρας, ενώ το 1889 έφτασε να αποτελεί το 22,7%80. 

 Η αύξηση του αριθµού των σχολείων προκάλεσε τη µείωση του 

αναλφαβητισµού µέσα στο σύνολο του πληθυσµού. Το 1830 το ποσοστό των 

αναλφάβητων αντρών υπολογίζεται ότι ήταν 90,95%, µέσα στο σύνολο του 

αντρικού πληθυσµού της χώρας. Το 1879 το ποσοστό αυτό κατέβηκε στο 

69,20%, και το 1907 στο 50,20%81. Στις γυναίκες τα ποσοστά του 

αναλφαβητισµού ήταν µεγαλύτερα, όµως φαίνεται πως η µείωση του 

αναλφαβητισµού στις γυναίκες υπήρξε περισσότερο εντυπωσιακή από αυτήν 

των αντρών. Ο Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός έγραφε το 1864: «Τα 

πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια παρθεναγωγεία ηύξησαν επαισθητώς την 

κατανάλωσιν της διανοητικής παραγωγής. Αι γυναίκες της νέας γενιάς και ιδίως 

αι των κατωτέρων τάξεων της κοινωνίας αναγινώσκωσι σχετικώς µάλλον των 

                                                           
 80 Γιώργης Κατσούλης, Μάριος Νικολινάκος, Βασίλης Φίλιας, Οικονοµική ιστορία της νεώτερης 

Ελλάδας, Β΄, Αθήνα, χ.χ., 188. Πβ. επίσης Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Εξάρτηση και 
αναπαραγωγή, Αθήνα 1977, 395. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Β. Φίλιας 
(«Ελληνική κοινωνία», Ιστορία του ελληνικού έθνους, ΙΓ΄, Αθήνα 1977, 450): ο πληθυσµός της 
Πάτρας, από 20.000 που ήταν το 1853, έφτασε τις 45.000 το 1889· αντίστοιχα της Λαµίας, από 
5.000 ανέβηκε στις 11.500· της Κέρκυρας, από 25.000 που ήταν το 1865, έφτασε τις 28.000 το 
1889· του Βόλου, από 6.000 που ήταν το 1881, ανέβηκε στις 11.000 το 1889. Μείωση του 
πληθυσµού παρατηρείται µονάχα στο χώρο των Επτανήσων, συγκεκριµένα στη Ζάκυνθο και στο 
Αργοστόλι. Από 20.000 που ήταν ο πληθυσµός της Ζακύνθου το 1865, µειώθηκε στις 19.000 το 
1889· και στο Αργοστόλι αντίστοιχα από 11.000 κατέβηκε στις 10.000. 

 
 81 Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ό.π., 393. 
 



ανδρών»82. Η αύξηση του γυναικείου αναγνωστικού κοινού ήταν αισθητή· το 

1900 γνωστή αθηναϊκή εφηµερίδα σχολίαζε: «η δε πελατεία των µεγάλων 

βιβλιοπωλείων πρωτίστως από κυρίας αποτελείται»83. Η γενική αύξηση του 

αστικού πληθυσµού και της εγγραµµατοσύνης των Ελλήνων πολιτών είχε ως 

αποτέλεσµα, περισσότεροι άνθρωποι να διαβάζουν και να αγοράζουν βιβλία.  

 Στην παρουσίαση των αναγνωσµάτων που ακολουθεί, το ενδιαφέρον 

εστιάζεται στα λογοτεχνικά βιβλία. Αν και οι διαθέσιµες πηγές φτάνουν ως το 

1910, η εργασία παρακολουθεί σ� αυτές τη βιβλιοπωλική τύχη των 

λογοτεχνικών βιβλίων που εκδόθηκαν για πρώτη φορά ως το 1880 περίπου. Η 

εργασία δεν παρακολουθεί τη βιβλιοπωλική τύχη άλλων βιβλίων, π.χ. 

επιστηµονικών µελετών, τα οποία ωστόσο µπορεί και να σχετίζονταν µε τα 

λογοτεχνικά. Παρακολουθούµε, για παράδειγµα, την πορεία που ακολούθησε 

στα βιβλιοπωλεία το µυθιστόρηµα «Η ηρωίς της ελληνικής επαναστάσεως» 

(1861) του Στέφανου Ξένου· δεν παρακολουθούµε όµως τη βιβλιοπωλική τύχη 

που είχε η «Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως» (1853-1857) του Σπυρίδωνος 

Τρικούπη, από την οποία πιθανόν ο Ξένος να άντλησε στοιχεία για το 

µυθιστόρηµα-του.  

 Τα θεατρικά έργα που αναφέρονται στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους ενώ 

έγιναν αντικείµενο ταξινόµησης και επεξεργασίας, έµειναν τελικά (εκτός από 

λίγες εξαιρέσεις) έξω από την παρουσίαση που επιχειρείται στο µέρος αυτό. 

Ένας λόγος είναι ότι η σχέση-τους µε τα τυπογραφεία και τα βιβλιοπωλεία είναι 

κάποιες φορές στενά συνυφασµένη µε το ανέβασµα-τους στη θεατρική σκηνή. 

Καθώς η έρευνα-µου δεν προχώρησε στην εξέταση της επί σκηνής παρουσίας 

των θεατρικών έργων, προτίµησα να µην γίνει ακόµα ειδικός λόγος γι� αυτά84. 
                                                           
 82 Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός, «Οι νεώτεροι Έλληνες», Εθνικόν ηµερολόγιον του έτους 1865, 

51. Πβ. το ρυθµό της αύξησης των εγγραµµάτων ανάµεσα στα δύο φύλα που ανακοινώνεται 
ύστερα από την απογραφή του 1879: «η αναλογία των εγγραµµάτων είνε επί µεν των αρρένων 
46,06 τοις 100 επί δε των θηλέων 23,08 τοις 100· ενώ κατά την απογραφήν του 1870 η αναλογία 
ήτο 32,96 τοις 100 των αρρένων και 7,36 των θηλέων» («Στατιστική της Ελλάδος», Προφητικόν 
ηµερολόγιον του έτους 1882 υπό του διασήµου αστρονόµου Καζαµία [Α. Κοροµηλά], Αθήνα 
1881, 74-77). 

  
 83 «Βιβλία και εποχή», Ακρόπολις (4.11.1900). 
 
 84 Οι σαιξπηρικές µεταφράσεις του ∆. Βικέλα (1876 και εξής), για παράδειγµα, σύµφωνα µε τον 

Αλέξανδρο Οικονόµο, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού, ύστερα από τις 
επιτυχηµένες παραστάσεις (1881-82) του ηθοποιού Νικολάου Λεκατσά στην Αθήνα. 
(Αλέξανδρος Αρ. Οικονόµος, «∆ηµήτριος Μ. Βικέλας», Τρεις άνθρωποι, Β΄, Αθήνα 1953, 282-
283). 



Έξω από την παρουσίαση έµειναν φυσικά πολλοί τίτλοι βιβλίων από όλες τις 

κατηγορίες· παρουσιάζονται µονάχα όσα στοιχεία µπόρεσε να δεχτεί ο ιστός της 

αφήγησης του κειµένου. 

 Επαναλαµβάνω και εδώ ότι εκείνο που ελέγχουµε είναι πόσο γρήγορα ή πόσο 

αργά αγοράστηκε το αντίτυπο ή τα αντίτυπα ενός βιβλίου στο καθένα από τα 

γνωστά-µας βιβλιοπωλεία. Ορισµένες φορές  µόνο µπορούµε να ελέγξουµε το 

χρόνο που χρειάστηκε για να εξαντληθούν τα αντίτυπα που διέθετε το εκδοτικό 

κατάστηµα, στο οποίο είχε τυπωθεί το βιβλίο. 

 Η µεγαλύτερη κατανάλωση γίνονταν στα σχολικά βιβλία που προορίζονταν 

για τους µαθητές των ελληνικών ∆ηµοτικών σχολείων· «ουδέ ο αριθµός των 

εκδόσεων, ουδέ ο των αντιτύπων υπολογίζεται», εκτιµούσε για τα βιβλία αυτά 

το 1886 ο Ανδρέας Κ. Χούµης85. Ακολουθούσαν τα λαϊκά και τα εκκλησιαστικά 

βιβλία. 

 Στο σύνολο των βιβλιοπωλικών καταλόγων, η πρωτότυπη ελληνική ποίηση 

και το µεταφρασµένο στα ελληνικά ξένο µυθιστόρηµα είναι τα λογοτεχνικά είδη 

που υπερέχουν ποσοτικά µε την παρουσία-τους. Η ελληνική ποίηση και το 

µεταφρασµένο µυθιστόρηµα ικανοποιούν ως είδη δύο αντίρροπες αλλά 

συνυπάρχουσες συγγραφικές και αναγνωστικές τάσεις της εποχής. Κοινό 

διακριτικό-τους γνώρισµα είναι επίσης η αντιστρόφως ασύµµετρη ποσοτική 

σχέση της πρωτότυπης παραγωγής µε το αντίστοιχο τµήµα της µεταφρασµένης· 

λιγοστοί είναι οι τίτλοι των πρωτότυπων ελληνικών µυθιστορηµάτων και ακόµα 

πιο λίγοι οι τίτλοι των µεταφρασµένων ποιητικών βιβλίων που µπορούν να 

αντιπαραβληθούν. 

 Η επιστολογραφία και ο διάλογος είναι είδη που παραµερίζονται αισθητά 

µέσα στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα. Αναλόγως, και η παρουσία-τους στους 

βιβλιοπωλικούς καταλόγους σταδιακά περιορίζεται. Μεγάλη απήχηση είχε στα 

βιβλιοπωλεία της εποχής η µεταφρασµένη από τα γερµανικά «Γυναικονοµία, 

ήτοι κόρης και γυναικός βιωτική» (Αθήνα, 1850), µία χρηστοήθεια γραµµένη σε 

µορφή επιστολών. Μεγάλη διάδοση είχε και το «Εγχειρίδιον της µητρός ήτοι 

επιστολαί προς αδελφήν περί ανατροφής τέκνων», που γνώρισε τρεις εκδόσεις 

                                                                                                                                                                      
  
 85 Α. Κ. Χ., «Ποίον ελληνικόν βιβλίον εξετυπώθη εις µεγαλείτερον αριθµόν αντιτύπων», Εβδοµάς 

(8.6.1886) 271. 



από το 1842 ως το 1863. Στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα, σηµαντικά για την 

εποχή-τους έργα αποδόθηκαν µε τον τύπο του επιστολικού κειµένου· ανάµεσα-

τους και το πρώτο ελληνικό µυθιστόρηµα, ο «Λέανδρος» (Ναύπλιο 1834) του 

Παναγιώτη Σούτσου. Η παραγωγή επιστολικών κειµένων βαθµηδόν ατονεί και 

παραµερίζεται. «Ο διάλογος είναι ο παλαιότερος τρόπος του γράφειν, ο 

φυσικώτερος κ� ίσως ο καλύτερος του διδάσκειν», γράφονταν το 1823 στον 

πρόλογο του µεταφρασµένου διαλόγου «Ο Άλεξις»86. Ο «Άλεξις» ήταν ένα από 

τα πιο γνωστά λογοτεχνικά βιβλία που κυκλοφόρησαν στο πρώτο µισό του 19ου 

αιώνα.. Το 1844 βρίσκεται ανάµεσα στα ελάχιστα ελληνικά λογοτεχνικά βιβλία 

που διαθέτει το βιβλιοπωλείο «Apollo» της Κέρκυρας· ανάµεσα σ�αυτά 

βρίσκονταν τα επίσης δηµοφιλή «Ηθικά διηγήµατα» του Bernardin De Saint-

Pierre (Παρίσι 1825) και η «Περιήγησις του Νέου Αναχάρσιδος»  του 

Barthelemy (Βιέννη 1819). ∆εν ήταν λίγοι οι Έλληνες συγγραφείς που 

ανταποκρίθηκαν στο είδος του διαλόγου προκειµένου να µιλήσουν για σύγχρονα 

ήθη και καταστάσεις και για πολύ πρακτικά ζητήµατα που απασχολούσαν τους 

πολίτες του νεαρού ελληνικού κράτους. Στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, το 

είδος περιορίζεται σταδιακά σε κείµενα παιδικής ή λαϊκής χρήσης. 

 Παρά τη µεγάλη ανανέωση του λογοτεχνικού υλικού που συντελείται 

εξαιτίας της πληθωρικής εισροής των µεταφρασµένων µυθιστορηµάτων, αρκετά 

από τα παλαιότερα αναγνώσµατα επιβιώνουν και στο δεύτερο µισό του 19ου 

αιώνα. Τα µεταφρασµένα διηγήµατα του Bernardin de Saint-Pierre και ιδιαίτερα 

τα «Κατά Παύλον και Βιργινίαν» (πρώτη έκδοση: Παρίσι 1824), το δηµοφιλές 

έργο του Francois Fenelon «Τύχαι Τηλεµάχου» (πρώτη ελληνική έκδοση: 

Βούδα, 1801) είναι βιβλία που εξακολουθούν να εκδίδονται και να έχουν 

απήχηση στα βιβλιοπωλεία. Αντιθέτως, γρήγορα παραµερίζονται από τις 

προτιµήσεις του αναγνωστικού κοινού τα «Ηθικά διηγήµατα» του Francisco 

Soave (πρώτη ελληνική έκδοση: Βενετία 1816). 

 Η πορεία που ακολούθησε το µυθιστόρηµα ως είδος µέσα στον 19ο αιώνα 

ήταν πορεία έκπτωσης. Το 1847 που ο Χρήστος Παρµενίδης δηµοσίευσε τη 

µετάφραση του µυθιστορηµατικού έργου του A.-F. Villemain «Ο Λάσκαρης ή οι 

                                                           
 86 Φ[ραγκιάς] Φ[ουρναράκης], «Είδησις», Ο Άλεξις της φιλέλληνος χήρας Βυττεµβαχίου, Παρίσι 

1823, γ΄. 
 



Έλληνες κατά τον ΙΕ΄ αιώνα», τύπωσε στον ίδιο τόµο και µία συλλογή δικών-

του ποιηµάτων87. Το είδος αξιολογείται την εποχή αυτή ισότιµα µε την ποίηση. 

Οι ποιητές Παναγιώτης και Αλέξανδρος Σούτσος υπήρξαν εξάλλου και οι 

πρώτοι Έλληνες µυθιστοριογράφοι. Μέσα στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα η 

αντίληψη για το µυθιστόρηµα αλλάζει πολύ. Σταδιακά οι σοβαρότεροι από τους 

Έλληνες λογίους σταµατούν να ασχολούνται µαζί-του. ∆ιαµορφώνεται ένα νέο 

«κύκλωµα» συγγραφέων, µεταφραστών και εκδοτών που το προωθούν στις 

λαϊκότερες τάξεις. Την ίδια περίοδο, την πορεία προς τη λαϊκότητα 

ακολούθησαν και άλλα έργα· ανάµεσα-τους, ο «Νέος Ερωτόκριτος» του 

∆ιονυσίου Φωτεινού και η συλλογή αφηγηµάτων και τραγουδιών «Έρωτος 

αποτελέσµατα». Οι συνθήκες που οδηγούσαν ένα έργο να εκδίδεται και να 

προβάλλεται ως λαϊκό έντυπο διέφεραν από περίπτωση σε περίπτωση. Η 

«λαϊκή» αυτή προβολή δεν είχε επίσης πάντα τα ίδια αποτελέσµατα. 

 Το «Σχολείον των ντελικάτων εραστών ήτοι βιβλίον ηθικόν, περιέχον τα 

περίεργα συµβεβηκότα των ωραιοτέρων γυναικών του Παρισίου, ακµαζουσών 

κατά τον παρόντα αιώνα» δεν ευδοκίµησε ως λαϊκό έντυπο. ∆εν έλειψαν 

ωστόσο οι σχετικές εκδοτικές πρωτοβουλίες. Ύστερα από την πρώτη έκδοση 

του έργου (Βιέννη 1790), το έργο εκδόθηκε ξανά το 1869 από τον αθηναίο 

εκδότη Χ. Α. ∆ούκα, ως το πρώτο µέρος των «υπό έκδοση» απάντων του Ρήγα. 

Η έκδοση των απάντων δεν προχώρησε και η έκδοση αυτή του «Σχολείου» του 

1869 έµεινε τελικά ως η µόνη επανέκδοση του έργου µέσα στον 19ο αιώνα. Οι 

συνθήκες µέσα στις οποίες επανεκδόθηκε το έργο ήταν ιδιαίτερα προβληµατικές 

και δεν απορροφήθηκε από την αγορά. Όµως ένα µεγάλο µέρος από τα αδιάθετα 

σώµατα της επανέκδοσης του 1869 πέρασε στα χέρια άλλων εκδοτών. Οι 

εκδότες αυτοί, αλλάζοντας απλώς τα εξώφυλλα της έκδοσης του 1869, την 

προώθησαν ξανά στην αγορά παρουσιάζοντας-την ως νέα, δική-τους έκδοση. 

Γνωρίζουµε µία τέτοια κίνηση το 1876 από τους εκδότες Γ. Καµπάση και Ν. 

                                                           
        87 Ανάµεσα στους συνδροµητές του βιβλίου βρίσκονταν οι: Παναγιώτης Σούτσος, Αλέξανδρος 

Σούτσος, Α. Ρ. Ραγκαβής, Μ. Αποστολίδης, Σ. Κουµανούδης. Ο βασιλιάς, οι υπουργοί και οι 
γνωστότεροι λόγιοι της εποχής ήταν οι συνδροµητές στην πρώτη έκδοση της «Κορίννας»· πβ. 
Αλέξης Πολίτης, «Η µετάφραση της Κορίννας στα 1835», Από τον Λέανδρο στον Λουκή Λάρα, 
Ηράκλειο 1997, 213. 

 



Στάικοβιτς στην Αθήνα, και µία άλλη επίσης το 1876 στη Σύρο από τον Ι. Κ. 

Χούµη88.  

 Οι αθηναίοι εκδότες Γ. Καµπάσης και Ν. Στάικοβιτς που προώθησαν το 1876 

στην αγορά το «Σχολείον των ντελικάτων εραστών», έδωσαν από κοινού µέσα 

στην ίδια χρονιά τουλάχιστον ένα ακόµα έργο «ερωτικής» θεµατολογίας, το 

µεταφρασµένο από τα ιταλικά «Οι έρωτες της πρώτης αυτοκράτειρας των 

Γάλλων Ευγενίας του Μοντιγίου». Ο Ν. Στάικοβιτς επιδόθηκε ιδιαίτερα στην 

έκδοση δηµοφιλών µυθιστορηµάτων, και το 1884 δηµοσίευσε έναν ειδικό 

κατάλογο µονάχα για τα µυθιστορήµατα που διέθετε. Ανάµεσα στις λιγοστές 

γνωστές εκδόσεις του Γ. Καµπάση, εύκολα διακρίνει κανείς την τάση προς το 

λαϊκής απήχησης έντυπο. Το 1887 εκδίδει στερεοτυπηµένη τη λαϊκή ανθολογία 

«Αφροδίτη η φιλοµειδής» και το 1890 τη «Νέα Πυθία». Μέσα σ� αυτό το κλίµα 

εντάχθηκε και προωθήθηκε από τους δύο εκδότες το 1876 το «Σχολείον» του 

Ρήγα. Παρ� όλα αυτά, το έργο δεν βρήκε περισσότερη διάδοση και δεν 

επανεκδόθηκε πλέον.  

 Οι τιµοκατάλογοι των βιβλιοπωλείων µερικώς µόνο ελέγχουν τη διάδοση των 

λαϊκών εντύπων. Η διάδοση των λαϊκών εκδόσεων, παραδοσιακών και νέων, 

στηρίζονταν στην εκτός βιβλιοπωλείου διακίνηση. Ειδικά τις παραδοσιακές 

λαϊκές εκδόσεις της Βενετίας (Μπερτόλδος, Ερωτόκριτος κτλ.) ορισµένα 

αθηναϊκά βιβλιοπωλεία (π.χ. του Ανδρέα Κοροµηλά, της Εστίας) δεν τις 

ανέφεραν ποτέ στους τιµοκαταλόγους-τους. Ελλειπτική είναι η πληροφόρηση 

που δίνουν οι τιµοκατάλογοι και για αρκετά άλλα λαϊκά έντυπα της εποχής.  

 Από τη µεγάλη εκδοτική παραγωγή, που γνώρισε µέσα στο δεύτερο µισό του 

19ου αιώνα το «∆εκαήµερο» του Βοκκακίου, ένα ελάχιστο µόνο µέρος φαίνεται 

στους τιµοκαταλόγους των βιβλιοπωλείων. Ως το 1890 η παρουσία του έργου 

περιορίζεται κυρίως στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους του Ν. Μιχαλόπουλου 

και του Ανέστη Κωνσταντινίδη, δύο βιβλιεµπόρων δηλαδή προσανατολισµένων 

στο λαϊκό έντυπο (µέσω της λίστας «Βιβλιοθήκη του λαού» το προβάλλει το 

1886 ο Κωνσταντινίδης). Το 1884 κυκλοφόρησαν δύο διαφορετικές εκδόσεις 

του «∆εκαηµέρου». Η µία από αυτές τυπώθηκε µε τις δαπάνες του Ιωάννη 

Κωστόπουλου, ο οποίος την ίδια χρονιά τύπωσε και τη «Γενοβέφα» του Schmid. 

                                                           
 88 Για το θέµα των εκδόσεων του «Σχολείου» βασική είναι η µελέτη του Λ. Βρανούση, «Εκδόσεις 

και χειρόγραφα του �Σχολείου των ντελικάτων εραστών�», Ο Ερανιστής 8 (1970) 302-323. 



Μέσα σε ανάλογο περιβάλλον λαϊκών εντύπων τυπώθηκε στο τυπογραφείο της 

«Ενώσεως» και η άλλη έκδοση του 1884, που κυκλοφόρησε σε πέντε αυτοτελή 

τοµίδια. Στο τελευταίο φύλλο του πρώτου τοµιδίου της έκδοσης δηµοσιεύτηκε 

ένας κατάλογος µε τα υπόλοιπα έργα που βρίσκονταν «υπό τα πιεστήρια» της 

«Ενώσεως»: ένα µυθιστόρηµα του ∆ουµά, η «Πάπισσα Ιωάννα» του Ροΐδη, τα 

«ερωτικά διηγήµατα» του Ιωσήφ Κάστη, και η γνωστή λαϊκή ανθολογία «ο 

Μάιος». Τα διηγήµατα του Βοκκακίου εκδόθηκαν και άλλες φορές τµηµατικά. 

«Εκατόν διηγήµατα εκδιδόµενα ανά εν κατά Σάββατον» αναφέρει η έκδοση του 

1866 (Αθήνα, τυπογραφείο Άγγελου Καναριώτου). Τη διακίνηση των τοµιδίων 

αυτών, που πωλούνταν «αναφανδόν εις τας οδούς της πρωτευούσης», τα 

βιβλιοπωλεία της εποχής δεν την ελέγχουν89. 

 Γύρω στο 1880 ο κορµός των αθηναϊκών λαϊκών εκδόσεων ξεκινά να 

εµπλουτίζεται αισθητά και µε τα έντυπα που ως τότε εκδίδονταν αποκλειστικά 

και µόνο στη Βενετία. Επιπλέον µία σίγουρη επένδυση, που στηρίζει τους 

Αθηναίους εκδότες, είναι τα σχολικά και παρασχολικά βιβλία. 

 Η επεξεργασία του υλικού των βιβλιοπωλικών καταλόγων δείχνει ότι πολλά 

βιβλία γίνονταν µετά την έκδοση-τους ένα εξαιρετικά δυσκίνητο εµπόρευµα. 

Είναι πολλές οι περιπτώσεις που 50 ή και 60 χρόνια µετά τη δηµοσίευση ενός 

βιβλίου, το τυπογραφείο που είχε αναλάβει την έκδοση ανακοινώνει ότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετα αντίτυπα του βιβλίου αυτού. ∆εν γνωρίζω 

τι απογίνονταν τελικά τα αδιάθετα αντίτυπα βιβλίων µιας τόσο µεγάλης ηλικίας, 

που ύστερα από 50 ή 60 χρόνια οι εκδότες φρόντιζαν µε κάποιο τρόπο να τα 

διώξουν από τις αποθήκες-τους και έτσι σταµατούσαν να τα αναφέρουν πια και 

στους καταλόγους-τους. Το ίδιο φαινόµενο ισχύει και για βιβλιοπώλες που ήταν 

απλώς εφοδιασµένοι µε ένα ή δύο αντίτυπα µιας έκδοσης. Οι περιπτώσεις είναι 

πολλές και οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι ένα µέρος µόνο των περιπτώσεων αυτών 

ελέγχουν. Θα περιοριστώ εδώ σε τρία παραδείγµατα· πρόκειται για βιβλία που 

εκδόθηκαν µέσα στη δεκαετία 1830-40. 

 Η κωµωδία «Ερωτηµατική οικογένεια» του Ιάκωβου Ρίζου Νερουλού 

εκδόθηκε το 1837 στο τυπογραφείο του Ανδρέα Κοροµηλά στην Αθήνα. Μέχρι 

                                                           
89 Περιγραφή των ελληνικών εκδόσεων του Βοκκακίου δίνει η Viky Patsiou, «Adattamenti 

narrativi del Decamerone in greco (XVIII-XIX secoli)», Testi letterari italiani tradotti in greco 
(dal� 500 ad oggi), επιµ. Mario Vitti, Soveria Manelli 1994, 247-248. 



και το 1881 ο Κοροµηλάς εξακολουθούσε να αναφέρει το βιβλίο στους 

καταλόγους-του στην ίδια πάνω-κάτω τιµή (1,50 - 2 δραχµές). Το 1885 στον 

πρώτο τιµοκατάλογο του αγορασµένου από τον Ανέστη Κωνσταντινίδη πλέον 

καταστήµατος του Κοροµηλά, ο νέος ιδιοκτήτης, για διώξει το βιβλίο, 

χαµηλώνει την τιµή-του από τις 2 δραχµές στα 50 λεπτά. Στην τιµή των 50 

λεπτών το αναφέρει και τον επόµενο χρόνο, το 1886 (49 χρόνια µετά την 

έκδοση), που είναι όµως και η τελευταία φορά, αφού στη συνέχεια το έργο δεν 

αναφέρεται πια στους τιµοκαταλόγους του Κωνσταντινίδη. 

 Για πάρα πολλά χρόνια έµειναν απούλητα στα ράφια του εκδότη-τους, 

Ανδρέα Κοροµηλά, και τα «Ποιήµατα διάφορα» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή 

(Αθήνα 1836-37). Ήταν ένα δίτοµο βιβλίο που περιείχε κυρίως µεταφρασµένες 

τραγωδίες των Corneille, Racine, Voltaire. Παρ� όλη την καθυστέρηση, η τιµή 

του βιβλίου για πολλά χρόνια ήταν σταθερή· 6 δραχµές κόστιζε το βιβλίο στο 

βιβλιοπωλείο του Κοροµηλά το 1848 (11 χρόνια µετά την έκδοση), 6 δραχµές 

κόστιζε και στο κατάστηµα του Κωνσταντινίδη το 1888 (51 χρόνια µετά την 

έκδοση). Από κει και µετά, η τιµή χαµήλωσε λίγο στις 4 ή 3 δραχµές. Αντίτυπα 

του βιβλίου εξακολουθούσαν να υπάρχουν στα ράφια του Κωνσταντινίδη µέχρι 

και το 1902 (στον τελευταίο τιµοκατάλογο του Κωνσταντινίδη που έχω ελέγξει). 

 Η «Κατήχησις των κυριωτέρων κοινωνικών καθηκόντων» του Μ. Χρησταρή 

εκδόθηκε στο Βουκουρέστι το 1831. Από την εποχή της έκδοσης µέχρι και το 

1881, ένα ή περισσότερα αντίτυπα του βιβλίου υπήρχαν ξεχασµένα στα ράφια 

του βιβλιοπωλείου Κοροµηλά. Το 1881 το βιβλίο «ανακαλύπτεται» ξανά, καθώς 

περιγράφονται τώρα για πρώτη φορά πληρέστερα τα στοιχεία-του (τίτλος, 

αριθµός σελίδων), µειώνεται λίγο η τιµή (από 3 σε 2,50 δραχµές), και φεύγει πια 

από το βιβλιοπωλείο· στον επόµενο τιµοκατάλογο του 1883 (52 χρόνια µετά την 

έκδοση) το βιβλίο µε κάποιο τρόπο έχει πουληθεί. Το ίδιο βιβλίο ήδη από το 

1864 ο παλαιοβιβλιοπώλης Π. Λάµπρος το διέθετε ως σπάνιο στην τιµή των 8 

φράγκων. 

 Οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι είναι µια πηγή για τη βιβλιογραφική έρευνα. 

Σηµαντική µπορεί να γίνει η συµβολή-τους στη βιβλιογραφική καταγραφή της 

σκοτεινής περιόδου του δευτέρου µισού του 19ου αιώνα. Ωστόσο και σ� αυτόν 

τον τοµέα, οι παγίδες δεν λείπουν. «Άγνωστες» εκδόσεις που αναφέρουν οι 

κατάλογοι µπορεί να είναι απλώς τυπογραφικά λάθη, αβλεψίες των συντακτών 



των καταλόγων ή και λάθη ηθεληµένα,  προκειµένου οι βιβλιοπώλες να 

παρουσιάσουν ως πιο σύγχρονες τις εκδόσεις που διαθέτουν. Το 1875 ο εκδότης 

και βιβλιοπώλης του Ναυπλίου, Σωτήριος Βίγγας, διαµαρτύρονταν για τις 

ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έδιναν στους καταλόγους-τους πολλοί 

βιβλιοπώλες της εποχής-του. Το αποτέλεσµα ήταν, σύµφωνα µε τον Βίγγα, οι 

βιβλιοπώλες αυτοί «όσα [βιβλία] συνέβη να έχωσι ταύτα ήσαν ελεεινών τινων 

απαρχαιωµένων εκδόσεων, παραπεποιηµένα και άχρηστα». Με όση διάθεση 

υπερβολής κι αν ήταν φορτισµένο το κείµενο του Βίγγα, κάποιος πυρήνας 

αλήθειας σίγουρα θα υπήρχε. 

 Οι πίνακες που ακολουθούν ύστερα από κάθε κεφάλαιο προβάλλουν µε 

συνοπτικό τρόπο τα στοιχεία που παρέχουν οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι για τα 

αναγνώσµατα που παρουσιάζονται στο κείµενο του κάθε κεφαλαίου. Οι πίνακες 

αφορούν στοιχεία για το χρονικό διάστηµα 1821-1890. Πριν από κάθε πίνακα 

παρατίθεται συνοπτικά το σύνολο των γνωστών εκδόσεων του έργου. Η 

αναγραφή των εκδόσεων περιορίζεται στο χρονικό διάστηµα 1800-1890. 

Συντοµογραφικά δηλώνονται τα βιβλιογραφικά εγχειρίδια, από τα οποία αντλεί 

η αναγραφή. Όταν η περιγραφή µίας έκδοσης αντλείται από τους 

βιβλιοπωλικούς καταλόγους και όχι από βιβλιογραφικό εγχειρίδιο, τότε 

επισηµαίνεται µε έντονα στοιχεία. Όταν πρόκειται για έκδοση που κυκλοφόρησε 

µέσα στο χρονικό διάστηµα 1800-1863, και δεν είναι καταγραµµένη, τότε 

επισηµαίνεται µε έντονα και υπογραµµισµένα στοιχεία. 

  Στην παρουσίαση των πινάκων τηρείται χρονολογική σειρά και κάθε έργο θα 

πρέπει να αναζητείται στη χρονιά της πρώτης έκδοσης-του (και αν είναι 

παλαιότερο, της πρώτης έκδοσης στον 19ο αιώνα). 

 Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στους πίνακες περιορίζονται στην 

επισήµανση της αναφοράς του αναγνώσµατος στους βιβλιοπωλικούς 

καταλόγους. Προβάλλεται η τιµή, οι ενδείξεις χρόνου και τόπου της έκδοσης 

που διαθέτει το συγκεκριµένο βιβλιοπωλείο (όταν υπάρχουν), και η ένδειξη 

σπανιότητας του εντύπου (όταν δηλώνεται στον τιµοκατάλογο). Μεταφέρεται 

επίσης η ιδιαίτερη µνεία των τιµοκαταλόγων για τις στερεοτυπηµένες εκδόσεις. 

Όταν οι ενδείξεις χρόνου και τόπου της έκδοσης δεν δηλώνονται στον 

τιµοκατάλογο αλλά προκύπτουν από άλλα στοιχεία, τότε παρατίθενται µέσα σε 

αγκύλες [ ]. Όταν ο βιβλιοπωλικός κατάλογος δεν αναφέρει την τιµή του 



βιβλίου, τότε στον πίνακα τοποθετείται η ένδειξη: ----. Μέσα σε άγκυστρα { } 

κλείνονται οι τιµές χονδρικής. 

 Η συντοµογραφία δρ. σηµαίνει δραχµές. Τα υπόλοιπα νοµίσµατα 

σηµειώνονται ολογράφως. Όπου σηµειώνεται «λίτρες», εννοείται Βενετίας. Η 

ένδειξη «αυστρ. λίτρες» σηµαίνει αυστριακές λίτρες. 

 Ως το 1885 η αξία της δραχµής ήταν ισότιµη σχεδόν µε την αξία του 

γαλλικού φράγκου90. Το 1833, 1 λίρα Βενετίας (1800) αντιστοιχούσε σε 27,99 

λεπτά, και 1 λίρα Βενετίας (1802) αντιστοιχούσε σε 49,93 λεπτά91. 

 Στο αντίτυπο του τιµολογίου (1833) του Φραγκίσκου Ανδρεόλα, που 

βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη, σηµειώνεται χειρόγραφα για κάθε τιµή 

(υπολογισµένη και τυπωµένη σε βενετσιάνικες λίτρες) η αντιστοιχία σε 

αυστριακές λίτρες. Σύµφωνα µε τις σηµειώσεις αυτές, 1 λίτρα Βενετίας 

αντιστοιχούσε στο 0,57 της αυστριακής, 2 λίτρες Βενετίας αντιστοιχούσαν σε 

1,15 αυστριακές κτλ.. 

 Το 1833, 1 σελήνι (Αγγλίας) αντιστοιχούσε σε 1,30 δραχµές περίπου· το 

1835, σε 1,28 δραχµές· το 1875, σε 1,25 δραχµές. Το 1858, 1 φιορίνι (Αυστρίας 

- Ουγγαρίας) αντιστοιχούσε σε 2,76 δραχµές περίπου. Το 1893, 1 τουρκική λίρα 

(= 100 γρόσια) ισοδυναµούσε σε 22,77 δραχµές92. Την ίδια χρονιά, 

συγκεκριµένα τον Ιούλιο του 1893, στον τιµοκατάλογο του βιβλιοπωλείου 

∆επάστα ανακοινώνονταν οι αντιστοιχίες: 

 1 λίρα Τουρκίας = 108 γρόσια (στο αντίτυπο της βιβλιοθήκης του ΕΛΙΑ 

διαγράφεται η τυπωµένη ένδειξη 1 λίρα = 100 γρόσια και προστίθεται 

χειρόγραφα 108 γρόσια). 

 1 φράγκο= 4 γρόσια και 16 παράδες. 

  1 µάρκο = 5 ½ γρόσια. 

 Το ∆εκέµβριο του 1890 ο εκδότης της Λειψίας Ι. ∆. Νεράντζης ανακοίνωνε 

στον τιµοκατάλογο του τυπογραφείου-του τις ισοδυναµίες: 

                                                           
90 Για το θέµα πβ. την υποσηµείωση 75. 
 
91 Ευτυχία ∆. Λιάτα, Φλωρία δεκατέσσερα στένουν γρόσια σαράντα. Η κυκλοφορία των νοµισµάτων 
στον βενετοκρατούµενο και τουρκοκρατούµενο ελληνικό χώρο. 15ος-19ος αιώνας, Αθήνα 1996, 285. 
 
92 Μιχάλης Ρηγίνος, Η κίνηση των συναλλαγµάτων και των νοµισµάτων στις ελληνικές αγορές. 1856-
1912, Αθήνα 1997, 63-67. 



 1 χρυσό εικοσόφραγκο = 25 δραχµές = 16 µάρκα = 16 σελήνια = 8 χάρτινα 

ρούβλια = 10 χάρτινα φιορίνια. 

 Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Νεράντζη το 1890, 1 µάρκο αντιστοιχούσε 

περίπου σε 1,56 δραχµές. 
  

 



  

ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
 
1801 
 
 
François Fénelon, Τύχαι Τηλεµάχου. 
1801 (Βούδα, Πανδιδακτηρίου), 1803 (Βενετία, Θεοδοσίου), 1820, 1830 (Παρίσι, Αυγούστου ∆ελαλαίνου),      1830 (Βενετία, Ανδρεόλα),       1831 (Παρίσι, Ροσζανδος),         
1835 (Βενετία), 1864 (Αθήνα, Ζ. Γρυπάρη και Αγ. Καναριώτη),      1864 (Βενετία, Φοίνιξ),     1865 (Αθήνα, τυπ. Γρυπάρη-Καναριώτη), 1883 (Αθήνα, Μιχαλόπουλος). 
Μετάφραση: ∆. Π. Γοβδελάς [1801, 1803, 1820, 1830 (Βενετία), 1864 (Βενετία)], Λέων Φωσεύς [1830 (Παρίσι)], Μηνάς Μηνοΐδης (1831), Κ. Σταµατιάδης [1864 
(Αθήνα), 1865, 1883)]. 
Ντελόπουλος 2, 3, 8, 9, 72, 108, 110, 109, 119, 384, 385, 396, 753. 
 1835 (Βενετία), 2 τόµοι «µε 24 εικόνας», µετάφραση ∆. Π. Γοβδελά [: Κατάλογος Νάκη 1864, 1145 ]. 

ΒΕΝΕΤΙΑ Γλυκής Ανδρεόλας Αγ. Γεωργίου 
1821 Βούδα : 60 λίτρες   
1833  16 λίτρες  
1835 22,86 αυστρ. λίτρες   
1861   σπάνιο : Βεν. 1742 : 2 νέα αργυρά φιορίνια 
ΑΘΗΝΑ Γκαρπολάς Φιλαδελφεύς Νάκης Τεφαρίκης Λάµπρος 
1839 15 δρ.     
1856  Βεν. 1830 : 10 δρ.    
1864   Βεν. 1835 : 8,50 δρ. Βεν. 1830 : 8 δρ. σπάνιο : Βούδα 1801 : 18 φράγκα 
1868  Αθ. 1865 : 5 δρ.    
 Κουσουλίνος Αντωνιάδης Μιχαλόπουλος Κωνσταντινίδης Εστία  
1879 5 δρ. 5 δρ.    
1885   5 δρ. {1 δρ.} Αθ. 1883 : 2 δρ. σπάνιο : Βεν. 1830 : 10 δρ. 
(1886)     3,50 δρ. 
   Barth & von Hirst   
(1890)   σπάνιο : Βεν. 1830 : 8 µάρκα   
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης  
1869 1864 : 6 δρ.   
1873 6 δρ.   



1874  6 δρ.  
1884 1883 : 5 δρ.   
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος  
1884 ----  

 
 
1816 
 
 
 Francisco Soave, Ηθικά διηγήµατα. 
1816 (Βενετία, Γλυκή), 1841 (Βενετία, Φοίνιξ), 1853 (Βενετία, Αγ. Γεωργίου), 1859 (Βενετία, Φοίνιξ), 1861 (Βενετία, Φοίνιξ), 1873 (Πάτρα, Μητροπούλου-∆ηµητριάδου). 
Μετάφραση: Κωνσταντίνος Οικονόµος (1816), *** (1873). 
Ντελόπουλος 54, 197, 274, 315, 346, 513. 

ΒΕΝΕΤΙΑ Γλυκής Ανδρεόλας                                                              Αγ. Γεωργίου Φοίνιξ 
1821 [1816] : 8 λίτρες    
1833  8 λίτρες   
1835 4,57 αυστρ. λίτρες    
1861   σπάνιο : Βεν. 1816 : 2 νέα αργυρά φιορίνια [1853] : 0,35 νέα αργυρά φιορίνια  
1888    0,80 χρυσά φράγκα 
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής    
1855 1,50 δρ.    
ΑΘΗΝΑ Φιλαδελφεύς Τεφαρίκης Νάκης  
1856 Βεν. 1841 : 1,75 δρ.    
1864  Βεν. 1859 : 1,50 δρ. Βεν. 1859 : 1,50 δρ.  
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Πανώριος-Αλιµπέρτης    
1874 3 δρ.    

 
 
1823 
 
Johanna Wyttenbach, Ο Άλεξις. 
1823 (Παρίσι, ∆ιδότου) 
Μετάφραση: Φ[ραγκιάς] Φ[ουρναράκης]. 



ΓΜ1389. 
ΑΘΗΝΑ Γκαρπολάς Κοροµηλάς Τεφαρίκης Νάκης Λάµπρος 
1839 1 δρ.     
1848  2,50 δρ.    
1853  2,50 δρ.    
1864   Παρίσι 1823 : 1,50 δρ. Παρίσι 1823 : 2 δρ.  
1865  2,50 δρ.    
1870     σπάνιο : Παρίσι 1823 : 4 φράγκα 
ΚΕΡΚΥΡΑ Apollo     
1844 Παρίσι 1823 : 1 σελήνι     
 
 
1824 
 
Jaeques- Henri Bernardin de Saint-Pièrre, Τα κατά Παύλον και Βιργινίαν.  
1824 (Παρίσι, Φ. ∆ιδότου), 1836 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά), 1837 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά), 1841 (Παρίσι, Φ. ∆ιδότων), 1860 (Παρίσι, Φ. ∆ιδότου), 1869 (Αθήνα, Άγγ. 
Καναριώτη), χ.χ. (Αθήνα, Άγγ. Καναριώτη). 
Μετάφραση: Ν. Σ. Πίκκολος (1824, 1836, 1837, 1860). 
Ντελόπουλος 77, 82, 153, 162, 193, 322, 889, 971, Ντενίση 449. Για την πρώτη ελληνική έκδοση του έργου πβ. Αλέξης Πολίτης, «Ν. Σ. Πίκκολος και Φοριέλ», Ο 
Ερανιστής 16 (1980) 18. 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Γκαρπολάς Φιλαδελφεύς Αντωνιάδης Τεφαρίκης Νάκης Στάικοβιτς 
(1837-1840) 1,50 δρ.       
1839  1,50 δρ.      
1848 1,50 δρ.       
1853 1,50 δρ.       
1856   Αθ. 1836 : 2,50 δρ.     
1861    1860 : 3 δρ.    
1864     1,25 δρ. Παρίσι 1860 : 3,25 δρ.  
1884       ----- 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης      
1874 1 δρ. 1,50 δρ.      
1884 1,50 δρ.       
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος       



1884 ----       
 
 
1831 
 
Μ. Χρησταρής, Κατήχησις των κυριωτέρων κοινωνικών καθηκόντων. 
1831 (Βουκουρέστι, Ι. Ηλιάδου). 
ΓΜ 2086. 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Γκαρπολάς Αντωνιάδης Λάµπρος Τεφαρίκης Barth & von Hirst 
(1837-1840) 3 δρ.      
1839  1,25 δρ.     
1848 3 δρ.      
1853 3 δρ.      
1861   1831 : 1 δρ.    
1864    σπάνιο : Βουκ. 1831 : 8 φράγκα Βουκ. 1831 : 4 δρ.  
1865 3 δρ.      
1871 3 δρ.      
1881 2,50 δρ.      
(1890)      σπάνιο : Βουκ. 1831 : 5 µάρκα 
 
 
1836 
 
 
Ιάκωβος Ρίζος Ραγκαβής, Ποιήµατα διάφορα. 
1836 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά) [στο εξώφυλλο του πρώτου τόµου: 1837]. 
ΓΜ 2708 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Νάκης 
1848 6 δρ.   
1853 6 δρ.   
1864 4 δρ.  Αθ. 1836 : 6 δρ. 
1865 6 δρ.   
1871 6 δρ.   



1881 4 δρ.   
1886  1837 : {3 δρ.}  
1888  1837 : 6 δρ.  
 
 
1837 
 
 
 Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός, Η ερωτηµατική οικογένεια. 
1837 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά). 
Λαδογιάννη 139 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Barth & von Hirst 
(1837-1840) 1,50 δρ.   
1848 2 δρ.   
1853 2 δρ.   
1864 2 δρ.   
1865 2 δρ.   
1871 2 δρ.   
1881 2 δρ.   
1885  {0,50 δρ.}  
1886  {0,50 δρ.}  
(1890)   Αθ. 1837 : 3 µάρκα 
ΠΑΤΡΑ Τόµπρας-Ιωαννίδης   
1839 1,50 δρ.   
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα   
1868 2,50 δρ.   
ΝΑΥΠΛΙΟ Βίγγας   
1875 1,50   
 
 
 
 
 



1842 
 
 
Εγχειρίδιον της µητρός, ήτοι επιστολαί προς αδελφήν περί ανατροφής τέκνων. 
1842 (Σµύρνη, Γριφφίττου), 1844 (Σµύρνη, Γριφφίττου),  1863 (Αθήνα, Ο Λόγιος Ερµής). 
ΓΜ 6829, 3978, 9566. 
ΑΘΗΝΑ Τεφαρίκης Νάκης Κοροµηλάς Εστία 
1864 Σµύρ. 1844 : 1,50 δρ. Αθ. 1863 : 1,25 δρ.   
1881   1,25 δρ.  
1885    Αθ. 1863 : 1 δρ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής    
1866 Αθ. 1863 : 1,50 φράγκα    
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης «Ιερογραφικός οίκος»  
1869 1863 : 1,50 δρ.    
1874  1,25 δρ.   
1881   4 γρόσια  
 
 
1850 
 
 
L. Guenther, Γυναικονοµία, ήτοι κόρης και γυναικός βιωτική. 
1850 (Αθήνα, Ι. Α. Βακαλοπούλου). 
Μετάφραση: Γ. Αθ. Γεράκης. 
ΓΜ 5144. 

ΑΘΗΝΑ Βλαστός Κοροµηλάς Φιλαδελφεύς Αντωνιάδης Τεφαρίκης   Νάκης 

(Μετά το 1852) 3 δρ.      
1853  3 δρ.     
1856   Αθ. 1850 : 2,25 δρ.    
1861    2,50 δρ.   
1864     1850 : 3 δρ. Αθ. 1850 : 3 δρ. 
1868   Αθ. 1850 : 2,25 δρ.    



ΝΑΥΠΛΙΟ  Σοφής      
1855 3 δρ.      

 
 
1863 
 
 
Giovani Boccaccio, Το ∆εκαήµερο. 
1863 (Βραΐλα, Η Ένωσις), 1866 (Αθήνα, Αγγ. Καναριώτου), 1884 (Αθήνα, Βαρβαρρήγου), 1884 (Αθήνα, Ενώσεως) 
Μετάφραση: Σεβατιέ ∆εκάστρο (1863), Ουτιδ. Ουτιδίδης (1884).  
[Μετάφραση Σ. Βλαντή: Βενετία 1797.] 
ΓΜ 9956, Πολέµη 344, 2926, Παπακώστας 974, Viky Patsiou, «Adattamenti narrativi del Decamerone in greco (XVIII-XIX secoli)», Testi letterari italiani tradotti in greco 
(dal� 500 ad oggi), επιµ. Mario Vitti, Soveria Manelli 1994, 249. 
ΒΕΝΕΤΙΑ Γλυκής Αγ. Γεωργίου  
1821 µετ. Σ. Βλαντή : 2 λίτρες   
1835 µετ. Σ. Βλαντή : 1,15 αυστριακές  λίτρες   
1846 µετ. Σ. Βλαντή : 0,50 αυστριακές  λίτρες   
1861  σπάνιο : Βενετία 1797 : 0,50 νέα αργυρά φιορίνια  
ΑΘΗΝΑ Γκαρπολάς Μιχαλόπουλος Κωνσταντινίδης 
1839 1,25 δρ.   
1885  5 δρ.  
1886   {2,50 δρ.} 
1888   5 δρ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα   
1873 Βραΐλα 1863 : 1,50 δρ.   
 
 
 
 
 



     

 Η ΠΟΙΗΣΗ 

     

     

 Γύρω από την ποίηση και το κοινό-της 
 

 Το 1867 ο ποιητής Σπυρίδων Βασιλειάδης βεβαιώνει για την εποχή του: 

«σήµερον είναι σπάνιον µαθητής γυµνασίου και πας αµύελος ή λόγιος νεανίας 

να µη χαράξη δύο στίχους»93. ∆εν πρόκειται για υπερβολή. Είναι ένα φαινόµενο 

αισθητό σε ολόκληρο το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα. Μία χαρακτηριστική 

µαρτυρία για το θέµα µας παρέχει η είδηση αθηναϊκής εφηµερίδας, τον 

Οκτώβριο του 1891, 24 χρόνια δηλαδή µετά τη δήλωση του Βασιλειάδη. Είναι η 

περίοδος του ξεκινήµατος της σχολικής χρονιάς 1891-1892, περίοδος κατά την 

οποία το ενδιαφέρον των µαθητών για τον εφοδιασµό-τους µε βιβλία και 

σχολικά είδη βρίσκεται στην πιο ζεστή-του στιγµή.  Η είδηση που µας 

ενδιαφέρει είναι η πρώτη είδηση που προβάλλεται στην πρώτη στήλη της 

πρώτης σελίδας της εφηµερίδας. Πρόκειται για µία διαφήµιση του αθηναϊκού 

βιβλιοπωλείου του Απόστολου Αποστολόπουλου. Το βιβλιοπωλείο του 

Αποστολόπουλου, όπως γνωρίζουµε και από τους βιβλιοπωλικούς καταλόγους 

που δηµοσίευε, ήταν εµπορικά προσανατολισµένο στις σχολικές ανάγκες της 

εποχής. ∆ιέθετε έναν πολύ καλό εξοπλισµό από σχολικές εκδόσεις και άλλα είδη 

σχολικής χρήσης (χάρτες, πίνακες, θρανία, όργανα γυµναστικής κτλ). Επιπλέον 

ο Θεόδωρος Ν. Αποστολόπουλος, που στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους 

αναφέρεται ως ο ιδιοκτήτης των καταστηµάτων «Αποστολοπούλου», ήταν 

γνωστός συγγραφέας σχολικών και παρασχολικών εγχειριδίων, τα οποία 

διακινούνταν µέσω του βιβλιοπωλείου-του. Η διαφήµιση της εφηµερίδας λοιπόν 

θυµίζει στους µαθητές ότι στο συγκεκριµένο βιβλιοπωλείο πωλούνται και όλα 

τα σχολικά συγγράµµατα του Θεόδωρου Ν. Αποστολόπουλου. ∆εν αφορά όµως 

µονάχα αυτά. Εκείνο που προτάσσεται είναι η προβολή µιας έντυπης µεθόδου 

σύνθεσης στίχων και ποιηµάτων. Παραθέτω αυτούσια τη διαφήµιση: 

  
                                                           
 93 Σπ. Βασιλειάδης, «Ποιήσεις υπό ∆. Παπαρρηγοπούλου», Αττικαί Νύκτες, ∆΄, Αθήνα 1884, 408. 
 



 «ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΗ. Πάντες και πάσαι όσοι επιθυµείτε να συνθέτετε 
ευχερώς και απταίστως στίχους και ποιήµατα ζητήσατε την 
ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΗΝ της συγχρόνου ποιήσεως εν τω εν Αθήναις 
βιβλιοπωλείω του κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 
(πλατεία Αγ. Θεοδώρων, οδ. Ευριπίδου, αρ. 4). Πωλείται άδετος αντί 
δραχµών τριών, χρυσόδετος αντί δραχµών τεσσάρων. Εις τας 
επαρχίας αποστέλλεται προστιθεµένων λεπτών πεντήκοντα διά τα 
ταχυδροµικά τέλη. Εν τω αυτώ βιβλιοπωλείω πωλούνται και άπαντα 
τα βιβλία του κ. Θ. Ν. Αποστολοπούλου.»94  

  
 Αξίζει να επισηµανθεί ότι η διαφήµιση της «Στιχουργικής» απευθύνεται σε 

αποδέκτες και των δύο φύλων, και βέβαια ότι το βιβλίο κυκλοφορεί και 

χρυσόδετο· µπορούσε να λειτουργήσει και ως ένα «καλό», φιγουράτο εγχειρίδιο. 

Ο συγγραφέας της «Στιχουργικής» γνωρίζει πως µέσα στη µαθητική νεολαία 

υπάρχει ένα µεγάλο κοινό, το οποίο µε θέρµη διαβάζει και γράφει στίχους. Σ� 

αυτό το κοινό απευθύνεται. 

 Το βιβλίο αναφέρεται και στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους των 

καταστηµάτων «Αποστολοπούλου». Το 1898 προβάλλεται στη λίστα «Βιβλία 

διάφορα» του καταλόγου και διαφηµίζεται ως «ο µόνος υπάρχων θεωρητικός και 

πρακτικός οδηγός περί απταίστου συνθέσεως ποιηµάτων». Το 1900 και το 1902 

το βιβλίο επισυνάπτεται επιπλέον και στη λίστα «Βιβλία προς χρήσιν των κ. 

∆ιδασκάλων». Όµως παρά τα «διδασκαλικού» ενδιαφέροντος αναγνώσµατα που 

το πλαισιώνουν στη λίστα αυτή, η «Στιχουργική» εξακολουθεί να προβάλλεται 

ως ένα βιβλίο που απευθύνεται σε πολύ περισσότερους, ακόµα και σε 

µικρότερης εγγραµµατοσύνης ανθρώπους από τους διδασκάλους: «Η 

Στιχουργική αύτη, περιέχουσα θεωρίαν και πράξιν περί µέτρων και ρυθµών, 

δύναται να χρησιµεύη ως εύκολος οδηγός και εις αυτούς τους ολίγα γράµµατα 

γνωρίζοντας, προς κατασκευήν εµµέτρων ποιηµάτων». Στην εισαγωγή του 

βιβλίου εξάλλου, κατ� επανάληψη τονίζεται ότι το έργο απευθύνεται στους 

νέους και τις νέες95. 

                                                           
 94 «Στιχουργική», Καιροί (10.10.1891) 1. 
 
 95  «Εις το έργον-των τούτο [τη σύνθεση στίχων] ηθελήσαµεν να διευκολύνωµεν τους νέους και 

τας νέας» αναφέρει κατ� επανάληψη στην εισαγωγή ο συγγραφέας της Στιχουργικής. Ο έµµετρος 
πρόλογος της έκδοσης του 1891 ξεκινάει µε τα εξής: 

 «Χαράσσοµεν ενθάδε / αντί προλόγου, τάδε 
 ανδρών ω άριστε και λώστε, / και άπαντες οι αναγνώσται, 
 χωλοί, τυφλοί, πεπαιδευµένοι, / αγράµµατοι, γραµµατισµένοι 
 εις όντινα η Τύχη δώση / την βίβλον ταύτην ν�αναγνώση» 
 [Θ. Αποστολόπουλος], Στιχουργική της συγχρόνου ποιήσεως, Αθήνα 1891, ε΄. 



 ∆εν γνωρίζω αν η «Στιχουργική» του Θ. Αποστολόπουλου είχε επιτυχία και 

αν επανεκδόθηκε. Οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι των καταστηµάτων 

«Αποστολοπούλου» που αναφέρουν το έργο µέχρι και το 1903, που έχω ελέγξει, 

δεν αναφέρουν ποτέ το χρόνο έκδοσης του βιβλίου. 

 Η «Στιχουργική» του Αποστολόπουλου ίσως και να µην ήταν το µόνο βιβλίο 

αυτού του είδους. Εκείνο που έχει σηµασία για να µείνει τελικά εδώ, είναι η 

σηµαντική παρουσία του µαθητικού αναγνωστικού κοινού στην πρόσληψη αλλά 

και την παραγωγή της ποίησης, Αξίζει να επισηµανθεί επίσης η αποδοχή της 

κοινωνίας που εξετάζουµε, στίχους να γράφουν και οι «ολίγα γράµµατα 

γνωρίζοντες». 

 Η ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα ήταν µια κοινωνία ποικιλοτρόπως 

δεκτική στην έµµετρη µορφή του λόγου. Ο έµµετρος λόγος συχνά 

αποστηθίζονταν και τραγουδιούνταν. Με τον έµµετρο λόγο σχολιάζονταν 

συχνότατα η πολιτική επικαιρότητα της εποχής. Ο έµµετρος λόγος συνόδευε 

πολύ συχνά και τις σηµαντικές κοινωνικές εκδηλώσεις και περιστάσεις της 

ζωής. 

  

                                                                                                                                                                      
 



  

 Ποιητικά έντυπα στους δρόµους: τα φυλλάδια 
  

 Οι πληροφορίες που έχουµε για στίχους που αντιγράφονταν και µεταδίδονταν 

από χέρι σε χέρι αλλά και για στίχους τυπωµένους σε φεϊ-βολάν, σε ολιγοσέλιδα 

φυλλάδια και σε εφηµερίδες, συνθέτουν το βασικό σχέδιο σε µια εικόνα την 

οποία ποτέ ίσως δεν θα µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε, καθώς τα περισσότερα 

από τα τεκµήρια έχουν χαθεί. Η εικόνα που παρέχουν οι βιβλιοπωλικοί 

κατάλογοι της εποχής είναι πολύ πιο ελλειπτική. Επιτρέπει όµως, µέσω των 

ελλείψεων-της, να πιστοποιήσουµε τη διακίνηση έξω από τα βιβλιοπωλεία ενός 

µεγάλου µέρους της έµµετρης παραγωγής. Θα ξεκινήσω λοιπόν 

προσδιορίζοντας τις περιπτώσεις των ποιητικών εκείνων εντύπων που 

κυκλοφόρησαν πολύ, αλλά η σχέση-τους µε τα βιβλιοπωλεία ήταν µικρή ή και 

ανύπαρκτη. 

 Η πιο αντιπροσωπευτική περίπτωση ποιητικού έργου, του οποίου οι 

συνθήκες παραγωγής, διακίνησης και αναγνωστικής υποδοχής διαµορφώθηκαν 

έξω από το στενό κανάλι των βιβλιοπωλείων, είναι η περίπτωση του έργου του 

Αλέξανδρου Σούτσου. Τα έργα του Αλέξανδρου Σούτσου ανήκαν σε ένα είδος 

κειµένων στο οποίο η λογοτεχνία, η δηµοσιογραφία και ο πολιτικός λόγος 

αποτελούσαν αξεδιάλυτα συστατικά στοιχεία. Γνωρίζουµε ότι τα έργα του 

Σούτσου είχαν µεγάλη απήχηση στην εποχή-τους. Αυτό σηµαίνει πως πολλοί 

άνθρωποι τα είχαν διαβάσει ή τα είχαν ακούσει· δεν σηµαίνει υποχρεωτικά πως 

πολλοί άνθρωποι τα είχαν αγοράσει. Η αγοραστική τύχη ενός βιβλίου, που εν 

µέρει µόνο ελέγχεται εδώ, δεν ταυτίζεται µε το εύρος της υποδοχής του 

βιβλίου96. Ο ∆ηµήτριος Βικέλας σηµείωνε σχετικά: 

                                                           
 96 Έχει επισηµανθεί για τα νεώτερα χρόνια (Κ. Θ. ∆ηµαράς, «∆ιδασκαλία», Σύµµικτα Α΄, επιµ. 

Αλέξης Πολίτης, Αθήνα 2000, 42): 
  «Ο ελληνικός λαός αγαπά την ποίηση. Οι στατιστικές που σε εποχές παλαιότερες είχαν 

στηριχθεί στην πώληση λυρικών συλλογών ή άλλων ποιητικών έργων, είταν 
σφαλερές, γιατί δεν απέδιδαν την αναγκαία σηµασία σε άλλα συστατικά που 
επηρέαζαν το αποτέλεσµα των ερευνών: ότι δεν αγαπούµε πολύ να διαβάζουµε και 
δεν αγαπούµε πολύ να αγοράζουµε βιβλία [...]. Μάλιστα, εγνωρίζαµε ότι οι 
ποιητικές συλλογές του Παλαµά έκαναν πολλά χρόνια να εξαντληθούν· αλλά όταν 
άρχισαν οι ποιητικές απογευµατινές, αποκαλύφθηκε ότι δεν είταν καθόλου ολίγοι 
εκείνοι που εγνώριζαν τους στίχους του Παλαµά, που παρακολουθούσαν την 
απαγγελία, που εδυσφορούσαν σε µια παρανάγνωση ή µια παρερµηνεία.» 

  



  
 «Οι εύηχοι στίχοι του Αλεξάνδρου Σούτσου εξήσκησαν επί της κοινής 

γνώµης επιρροήν (όχι αγαθήν δυστυχώς) µεγαλειτέραν όσης δύνανται 
σήµερον να εξασκήσουν τα άρθρα των εφηµερίδων-µας και αυτοί οι 
στίχοι του Σουρή. Το δε µη εύωνον των δηµοσιευµάτων αντί να 
περικόπτη την διάδοσιν-των, συνετέλει απ� εναντίας προς αύξησιν -
της, χάριν εις την ταχείαν εξάπλωσιν της φήµης-των. Τα ολίγα 
αντίτυπα των σπανίων βιβλίων ή φυλλαδίων εκυκλοφόρουν από 
χειρός εις χείρα. Ενίοτε εκυκλοφόρουν ως χειρόγραφα»97.  

  
 Η µεγάλη απήχηση των πολιτικών δοκιµίων ή των επίκαιρων ποιητικών 

σχολίων του Αλέξανδρου Σούτσου δεν µπορεί να φανεί από τους 

βιβλιοπωλικούς καταλόγους· βιβλιαράκια των 50 λεπτών πάνω κάτω - η εποχή 

του Σούτσου έδωσε πολλά τέτοια έντυπα- που κυκλοφορούσαν µε ζεστή τη 

σχέση-τους µε την  επικαιρότητα σχολιάζοντας, κρίνοντας, καταγγέλλοντας, ή 

ακόµα προσδοκώντας να συµβάλουν στη διαµόρφωση της γύρω-τους 

πραγµατικότητας. Η διακίνηση και η λειτουργία-τους πιθανόν δεν ελέγχονταν 

καν από τα βιβλιοπωλεία, και οπωσδήποτε πάντως δεν περιορίζονταν σ� αυτά. 

Στους δρόµους, στους τοίχους, εκεί θα πρέπει να αναζητηθεί η διακίνηση ενός 

πλήθους από µονόφυλλα και φυλλάδια που τυπώνονταν βιαστικά για να 

ανταποκριθούν στην «πρόσκληση της στιγµής»98. 

 Σε κανένα βιβλιοπωλικό κατάλογο της εποχής του Αλέξανδρου Σούτσου δεν 

πρόκειται να συναντήσει κανείς το µαχητικό κείµενο του Σούτσου «Η εν 

Αθήναις κατάσχεσις της διανοίας» που τυπώθηκε σε τρία συνεχόµενα φυλλάδια 

στα τυπογραφεία Αγγελίδη και Αντωνιάδη το 185299. Σε κανένα βιβλιοπωλείο 

δεν θα συναντήσει κανείς το επτασέλιδο φυλλάδιο του 1853 που επιγράφονταν 
                                                           
 97 ∆. Βικέλας, Η ζωή-µου, Αθήνα 1908, 63-65. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος Σούτσος, παρά την 

εριστικότητα της σάτιρας-του, ήταν µάλλον άνθρωπος ελκυστικός για τους γύρω-του, και αυτό 
ευνοούσε στη µετάδοση του έργου-του. Ο Ι. Καρασούτσας έγραφε για τον ποιητή: «Με 
µισανθρωπίας ήθος / είχε και οικτίρµον στήθος / και καρδίαν συµπαθή. / Πας δε ο ιδών τον θείον 
/ αοιδόν εκ του πλησίον / τον ζητεί και τον ποθεί.»  

 Ι. Καρασούτσας, «Ελεγείον εις τον ποιητήν Αλέξανδρον Σούτσον τελευτήσαντα εν Σµύρνη 
(1863)», Η Κλεονίκη και έτερα ποιήµατα, Αθήνα 1868, 55. 

 
 98  Πβ. Γ. Τσοκόπουλος, «Οι αδελφοί Σούτσοι και η πολιτική ποίησις επί Όθωνος», ∆ιαλέξεις περί 

Ελλήνων ποιητών του ΙΘ΄αιώνος Α΄, Αθήνα 19252, 212· Κ. Θ. ∆ηµαράς, «Ο Βερανζέρος», 
Σύµµικτα Α΄, επιµ. Αλέξης Πολίτης, Αθήνα 2000, 285· Κ. Θ. ∆ηµαράς, «Εθνική µνήµη», ό.π., 
91. 

  
         99 Το φυλλάδιο κυκλοφόρησε ανώνυµα. Στην περιγραφή της έκδοσης στη Βιβλιογραφία των 

Γκίνη-Μέξα (ΓΜ5699), ως συγγραφέας αναφέρεται ο Π. Σούτσος. Πρόκειται όµως για 
τυπογραφικό λάθος, όπως προκύπτει και από το ευρετήριο της Βιβλιογραφίας, όπου σωστά το 
έργο αποδίδεται στον Αλέξανδρο Σούτσο. 



µε την άµεση προσφώνηση «Έλληνες!». Και τα δύο αυτά φυλλάδια, µόνο 

εξαιτίας του παλαιοπωλικού ενδιαφέροντος των Barth & von Hirst, τα 

συναντούµε να βρίσκονται σε ράφι βιβλιοπωλείου πολλά χρόνια µετά τη λήξη 

της λειτουργίας-τους, το 1890. Ανάλογα φυλλάδια ο Σούτσος έδωσε πολλά· 

καθόλου δεν τα συνάντησα στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους της εποχής. 

 Ο Αλέξανδρος Σούτσος έγραψε πολλά από τα ποιήµατα-του µε την πρόθεση, 

αυτά να λειτουργήσουν ως τραγούδια. Και φαίνεται πως κάποια από τα 

ποιήµατα-του τραγουδήθηκαν από τον κόσµο. Το 1856, όσο ζούσε ακόµα ο 

ποιητής, κάποια ποιήµατα-του εκδόθηκαν και µελοποιηµένα100. Το σατιρικό 

τραγούδι ήταν µια συνηθισµένη εκδήλωση· την εποχή της έξωσης του Όθωνα 

πλήθος τραγούδια και λίβελλοι, από οθωνιστές και αντιοθωνιστές, 

κυκλοφορούσαν από στόµα σε στόµα. Ορισµένα από αυτά καταγράφτηκαν, 

πολλά άλλα σίγουρα όχι101. Η συνήθεια επιβίωσε σε όλη τη διάρκεια του 19ου 

αιώνα, µε τη µορφή των συνθηµατικών προεκλογικών τραγουδιών που 

συνόδευαν τις εκλογικές αναµετρήσεις των κυβερνήσεων. Αυτήν τη διάθεση 

«του δρόµου» που υπάρχει στο έργο του Σούτσου, ο ερευνητής του έργου-του 

θα πρέπει να την έχει διαρκώς κατά νου προκειµένου να εννοήσει τους ρυθµούς 

παραγωγής, διακίνησης και υποδοχής του έργου αυτού. 

 Πολλά από τα ολιγοσέλιδα ποιητικά βιβλία του Αλέξανδρου Σούτσου, 20 

περίπου χρόνια µετά την έκδοση-τους, θεωρούνται δυσεύρετα και πωλούνται ως 

σπάνια από τα ελάχιστα βιβλιοπωλεία που τα διαθέτουν. Η συχνή αυτή εκτίµηση 

της σπανιότητας αποτελεί ένδειξη γρήγορης απορρόφησης. Τα βιβλία (φυλλάδια 
                                                                                                                                                                      
 
        100 Πβ. ΓΜ 7094 και Ηλιού (ΤΕ4) 1130. 
 
 101 Τη διάθεση του Αλέξανδρου Σούτσου, τα ποιήµατα-του να λειτουργήσουν ως τραγούδια, έχει 

επισηµάνει ο Κ. Θ. ∆ηµαράς (Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα 20009, 361-362): 
«Ο τόνος-του θέλει να είναι οικείος: φανερό ότι ευχή και σκοπός του στιχουργού είναι η σάτιρα-
του να τραγουδιέται, να γίνει τραγούδι, να φθάσει στο λαό [...]. Επιδιώκει την εµφάνιση της 
ελαφρότητας, µια χάρη, που να θυµίζει το αυθόρµητο στοιχείο του δρόµου». 

 Σύµφωνα µε σύγχρονη του ποιητή µαρτυρία, κάποια ποιήµατα του Αλέξανδρου Σούτσου, όπως 
και του αδερφού-του Παναγιώτη, τραγουδήθηκαν από τον κόσµο: «Εις τινα των ποιηµατίων [...] 
των αδελφών Σούτσων ο λαός εφήρµοσεν ήχους, αλλ� ήχους όχι βέβαια προσφυείς προς τας 
ιδέας» (Ι. Ισιδωρίδης Σκυλίσσης, Στιγµαί, Σµύρνη 1847, 11). 

 Για τα τραγούδια της έξωσης του Όθωνα πβ. ∆ηµήτριος Γρ. Καµπούρογλου, Αποµνηµονεύµατα 
µιας µακράς ζωής 1852-1932, Αθήνα 1985, 143-164 και 203-206 και Επαµ. Κ. Στασινόπουλος, 
Η Αθήνα του περασµένου αιώνα (1830-1900), Αθήνα 1963, 86. 

 Ελάχιστη παρουσία έχει στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους η συλλογή αντιοθωνικών τραγουδιών 
«Η δάφνη του Οκτωβρίου», που εκδόθηκε επανειληµµένα µέσα στη δεκαετία 1860-70. Το 
βιβλίο κυκλοφορούσε στους δρόµους. 



για την ακρίβεια) εξαντλήθηκαν µέσα σε σύντοµο σχετικά χρονικό διάστηµα, 

γεγονός που δείχνει ότι την εποχή της έκδοσης-τους κινήθηκαν πολύ. Στο υλικό 

των βιβλιοπωλικών καταλόγων, αυτήν καθεαυτή την κινητικότητα δεν την 

βλέπουµε. Βλέπουµε όµως ένα αποτέλεσµα-της που µας οδηγεί στο να την 

υποθέσουµε. Αρκούµαι σε λίγα παραδείγµατα. Το 22 σελίδων ποίηµα «Η 

Ελληνεγερσία» (Αθήνα 1848) συναντάται στους τιµοκαταλόγους µόνο ως 

σπάνιο βιβλίο· ήδη το 1868 (20 χρόνια µετά την έκδοση-του) θεωρείται σπάνιο. 

Σπάνιο βιβλίο θεωρείται το 1868 (24 χρόνια µετά την έκδοση-του) και το 38 

σελίδων ποίηµα «Πανόραµα της εν Αθήναις εθνικής συνελεύσεως» (Αθήνα 

1844). Ως σπάνιο πωλείται το 1868 (19 χρόνια µετά την έκδοση-του) και το 31 

σελίδων ποιητικό βιβλίο «Η παλαιά και νέα Ελλάς» (Αθήνα 1849). Ως σπάνιο 

βιβλίο αναφέρεται το 1870 (25 χρόνια µετά την έκδοση-του) και το 24 σελίδων 

ποιητικό βιβλίο «Σάτυρα πρώτη. Κάτοπτρον του έτους 1845» (Αθήνα 1845). Το 

επίκαιρο περιεχόµενο, η συντοµία και η µικρή τιµή αυτών των εντύπων 

ευνόησαν ώστε να εξαντληθούν νωρίς. Για τα ποιητικά φυλλάδια του 

Αλέξανδρου Σούτσου οι τιµοκατάλογοι των βιβλιοπωλείων µας πληροφορούν 

θετικά µόνο για το αποτέλεσµα: ότι εξαντλήθηκαν γρήγορα. Για τον τρόπο µε 

τον οποίο διακινήθηκαν, η µόνη σίγουρη πληροφορία που µας παρέχουν είναι 

ακριβώς η απουσία-τους από τα βιβλιοπωλεία.  

 Έχει γραφτεί για την ποίηση του Αλέξανδρου Σούτσου: «Είναι έργον 

εµπνευσµένον από τα γύρω, αναφερόµενον εις τα γύρω, προωρισµένον διά τα 

γύρω, και καταδικασµένον να χάση την λάµψιν-του - τουλάχιστον το 

µεγαλείτερον µέρος της λάµψεώς-του - µόλις τα γύρω µεταβληθούν»102. Όταν 

το 1880 επανεκδίδονται στο τυπογραφείο της «Ενώσεως» στην Αθήνα οι 

«Σάτυραι» του Σούτσου, ολιγοσέλιδο βιβλίο (32 σελίδων), χαµηλής τιµής (των 

40 λεπτών) αλλά όχι πλέον επίκαιρο, το µόνο βιβλιοπωλείο που τις διαθέτει 

είναι του Ανέστη Κωνσταντινίδη· σε κανένα άλλο βιβλιοπωλείο δεν 

συναντούνται. Το έργο του Αλέξανδρου Σούτσου έχει χάσει πια τη λάµψη-του. 

 Σε αντίθεση µε τα ολιγοσέλιδα ποιητικά βιβλία του Αλέξανδρου Σούτσου, τα 

εκτενή έργα-του είχαν αισθητή την παρουσία-τους στα βιβλιοπωλεία της εποχής. 

                                                                                                                                                                      
 
 102 Γ. Τσοκόπουλος, «Οι αδελφοί Σούτσοι και η πολιτική ποίησις επί Όθωνος», ∆ιαλέξεις περί 

Ελλήνων ποιητών του ΙΘ΄αιώνος, Α΄, Αθήνα 19252, 211. 
 



Το «Ποιητικόν Χαρτοφυλάκιον» (Αθήνα 1845), τα «Αποµνηµονεύµατα ποιητικά 

επί του Ανατολικού πολέµου» (Αθήνα 1857), η «Τουρκοµάχος Ελλάς» (Αθήνα 

1850) είναι εκδόσεις που έχουν έντονη παρουσία στους βιβλιοπωλικούς 

καταλόγους επιτρέποντας-µας να εξακριβώσουµε, πόσο γρήγορα ή πόσο αργά 

αγοράστηκαν. 

 Την εµπορική ευελιξία και την ποικιλία του τρόπου διακίνησης των µικρών 

βιβλίων ή φυλλαδίων, όσων σχετίζονταν µε την επικαιρότητα της εποχής, την 

διαπιστώνουµε και στην περίπτωση του περίφηµου ποιήµατος «Ο ανδριάς του 

Γρηγορίου Ε΄» που εκφωνήθηκε από τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη στις 25 

Μαρτίου 1872, κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του 

Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄, µπροστά στα προπύλαια του Πανεπιστηµίου.  

 Το 1872, χρονιά της εκφώνησης, το ποίηµα κυκλοφόρησε στην Αθήνα 

τυπωµένο σε φυλλάδιο των 15 σελίδων (σε 4ο σχήµα). Την ίδια χρονιά 

κυκλοφόρησε τυπωµένο σε φυλλάδιο και στη Βραΐλα της Ρουµανίας. 

Παράλληλα µε τις ελληνικές επανεκδόσεις, το ποίηµα µεταφράστηκε στα 

ιταλικά, στα γερµανικά και στα λατινικά. Μία επανέκδοση βγήκε από το 

τυπογραφείο Κοροµηλά το 1874· ήταν ένα φυλλάδιο 21 σελίδων σε 8ο σχήµα.   

 Από τα βιβλιοπωλεία της εποχής το φυλλάδιο δείχνει να απουσιάζει. Μονάχα 

παλαιοπωλικά συναντάται το 1890, ως σπάνιο έντυπο, η αθηναϊκή έκδοση του 

1872. Καµία άλλη παρουσία του ποιήµατος δεν παρατηρείται στους 

τιµοκαταλόγους των βιβλιοπωλείων. Η έκδοση του 1874 που βγήκε από το 

τυπογραφείο Κοροµηλά, στον πλησιέστερο γνωστό τιµοκατάλογο των 

καταστηµάτων Κοροµηλά, του 1881, δεν αναφέρεται.  

 Η υποδοχή που έκανε η εποχή στο φλογερό ποίηµα ήταν ιδιαίτερα θερµή. 

Γενικός και µεγάλος υπήρξε ο ενθουσιασµός για το έργο. Ο λόγος του 

Βαλαωρίτη χτυπούσε το «ακλεές παρόν» των ηµερών-του εκφράζοντας 

συγκινησιακά και µε θέρµη όλη την περιρρέουσα ατµόσφαιρα της εποχής του103. 

Υποθέτω πως το φυλλάδιο κινήθηκε κυρίως µέσω άλλων οδών, πέρα αυτής του 

βιβλιοπωλείου. Όπως και αν έγινε η διακίνηση-του, ένα πράγµα φαίνεται 

σίγουρο: όλες οι γνωστές εκδόσεις-του εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα. 

                                                           
 103 Πβ. την περιγραφή της ηµέρας της εκφώνησης, από το γιο του ποιητή, Ι. Α. Βαλαωρίτη, στον 

τόµο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Βίος, επιστολές και πολιτικά κείµενα, επιµ. Γ. Π. Σαββίδης και 
Νίκη Λυκούργου, Αθήνα 1980, 154. 



 Θα ολοκληρώσω την παρουσίαση των επώνυµων ποιητικών εντύπων, που 

κυκλοφόρησαν πολύ στην εποχή-τους αλλά η σχέση-τους µε τα βιβλιοπωλεία 

ήταν µικρή ή ανύπαρκτη, παρουσιάζοντας κάπως αναλυτικότερα µία ακόµα 

περίπτωση: του Αχιλλέα Παράσχου. 

 Το 1877 στη γνωστή µελέτη-του «περί συγχρόνου ελληνικής ποιήσεως», ο 

Εµµανουήλ Ροΐδης επισηµαίνει για τον Αχιλλέα Παράσχο: «ο Παράσχος είναι εκ 

των ποιητών εκείνων, ων οι στίχοι υπάρχουσι πρόχειροι εν πάση µνήµη»104.  

 Το 1877 που καταγράφεται αυτή η µαρτυρία από τον Εµµανουήλ Ροΐδη, το 

σύνολο του έργου του Αχιλλέα Παράσχου δεν έχει ακόµα εκδοθεί. Μόλις το 

1881 τυπώνονται σε τρεις τόµους στο τυπογραφείο Κοροµηλά τα εν πολλοίς ήδη 

γνωστά ποιήµατα-του. Υπάρχει η πληροφορία, πως ο ποιητής ανέλαβε ο ίδιος 

την εµπορία µέρους των αντιτύπων του βιβλίου-του αποκοµίζοντας έτσι πολύ 

µεγαλύτερα κέρδη, καθώς οι ενδιαφερόµενοι θαυµαστές-του πλήρωναν ποσά 

µεγαλύτερα από την πραγµατική τιµή του βιβλίου, φιλοδωρώντας έτσι τον 

ποιητή. Οι πληροφορίες γενικά συγκλίνουν στο ότι η έκδοση του 1881 είχε 

εκπληκτική επιτυχία αφήνοντας πολλά κέρδη στον Παράσχο105. 

 Τα στοιχεία που προκύπτουν από τους βιβλιοπωλικούς καταλόγους αλλά και 

το γεγονός, ότι δεύτερη έκδοση των ποιηµάτων του Παράσχου δεν υπήρξε, 

δηµιουργούν επιφυλλάξεις, ως προς το ποια ήταν πραγµατικά η τύχη της 

                                                           
 104 Ε. Ροΐδης, «Περί συγχρόνου ελληνικής ποιήσεως», Άπαντα 2, 313 (= παράρτηµα Εστίας, Αθήνα 

1877).   
 
 105 Γρηγ. Ξενόπουλος, «Οι Παράσχοι», ∆ιαλέξεις περί Ελλήνων ποιητών του ΙΘ΄αιώνος Β΄, Αθήνα 

19252, 186. Σύµφωνα µε τον Κώστα Ουράνη, «η έκδοση εξαντλήθηκε µέσα σ� ελάχιστο 
διάστηµα» (Κώστας Ουράνης, Αχιλλεύς Παράσχος. Η ζωή του, Αθήνα χ.χ. 128-129). Επίσης 
στον τόµο Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης, επιµ. Βασίλης Κρεµµυδάς, Τριαντάφυλλος 
Σκλαβενίτης, Κώστας Στάϊκος, Αθήνα 1999, 257, αναφέρεται πως η έκδοση του 1881 µε τα 
ποιήµατα του Παράσχου «έγινε ανάρπαστη». 

 Ένα χρόνο πριν την έκδοση των ποιηµάτων του Παράσχου, το 1880, είχε εκδοθεί στο ίδιο 
τυπογραφείο (Α. Κοροµηλά) η πρώτη ποιητική συλλογή του ∆ροσίνη. Ο ∆ροσίνης περιγράφει 
τους όρους που ίσχυαν στο τυπογραφείο Κοροµηλά. Φυσικά ο ∆ροσίνης ήταν ένας 
νεοεµφανιζόµενος ποιητής και δεν είχε πίσω-του τη δόξα του Παράχου, όµως η περιγραφή-του 
δίνει µία εικόνα για το σύστηµα του εκδοτικού καταστήµατος (Γ. ∆ροσίνης, Σκόρπια φύλλα της 
ζωής-µου Α΄, επιµ. Γιάννης Παπακώστας, Αθήνα 19852, 118): 

 «Οι όροι των εκδόσεων ήταν απλοί: Θα τυπώνουνταν πεντακόσια αντίτυπα και θα τα 
φύλατταν στα Καταστήµατα Κοροµηλά. Στο συγγραφέα έδιναν εκατό να τα κάνη 
ό,τι θέλη. Τα άλλα θα τα πουλούσαν τα Καταστήµατα και θα τον πίστωναν. Έτσι 
σιγά σιγά θα ξεπληρώνουνταν τα έξοδα του τύπου και του χαρτιού, κι�ότι κέρδος 
άφηναν θα του το µετρούσαν. Αν έµενε υπόλοιπον τον τρίτον χρόνο, θα επιβάρυνε 
το συγγραφέα. Άµα το εξωφλούσε µπορούσε να παραλάβη κι�όσα βιβλία-του δεν θα 
είχαν πουληθή». 

  



έκδοσης του 1881. Ο Αχιλλέας Παράσχος πέθανε το 1895. Ένα χρόνο πριν τον 

θάνατο-του, το 1894, ο Παράσχος έγραφε στον Αλέξανδρο Πάλλη: 

  
 «Είναι φρικτή, φρικτή η ζωή-µου και µόνον εάν προσωπικώς σας ιδώ τότε 

µόλις θα καταλάβετε τι σας γράφω. Ίσως ηδυνάµην να εγερθώ εάν 
µου ετύπωνε καµία µεγάλη καρδία τα ανέκδοτα έργα-µου. Ίσως τότε 
έσωζα την πτωχήν πατρικήν-µου καλύβην ήτις δι� εξ χιλιάδας 
δραχµών είναι υποθηκευµένη, και δεν θα άφινα τα πτωχά τέκνα-µου 
και άστεγα»106. 

  
 Εννιά χρόνια µετά το θάνατο-του, το 1904, εκδόθηκαν µε πρωτοβουλία της 

οικογένειας-του τα ανέκδοτα αυτά έργα του ποιητή. Ως το 1904 όµως, η τρίτοµη 

έκδοση του 1881 του βασικού σώµατος των ποιηµάτων δεν φαίνεται να έχει 

ακόµα εξαντληθεί. Η παρουσία της πρώτης και µόνης συνολικής τρίτοµης 

έκδοσης των ποιηµάτων του Παράσχου στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους δεν 

διαφέρει καθόλου από την παρουσία πολλών άλλων δυσκίνητων εµπορικά 

ποιητικών βιβλίων. Αυτό προκύπτει πρώτα-πρώτα από το γεγονός ότι αντίτυπα 

του βιβλίου έµειναν πάνω από 20 χρόνια στα καταστήµατα του εκδότη 

Κοροµηλά, που στη συνέχεια πέρασαν στα χέρια του Κωνσταντινίδη. 

Συγκεκριµένα το 1902, στον τελευταίο τιµοκατάλογο του Κωνσταντινίδη που 

έχω δει, το βιβλίο δεν έχει ακόµα εξαντληθεί αλλά εξακολουθεί να διατίθεται µε 

µειωµένη την τιµή-του από 13,50 σε 8 δραχµές. Ανάλογη τύχη όµως έχουν τα 

ποιήµατα του Παράσχου και σε όσα άλλα βιβλιοπωλεία αναφέρουν ότι τα 

διαθέτουν. Στο βιβλιοπωλείο της Εστίας το βιβλίο αναφέρεται διαρκώς ως το 

1905 (24 χρόνια µετά την έκδοση) και µόνο το 1908 (27 χρόνια µετά την 

έκδοση) έχει πια πουληθεί. Παροµοίως στο βιβλιοπωλείο του Νικολάου Τζάκα 

ως το 1903 (22 χρόνια µετά την έκδοση) το βιβλίο υπάρχει ακόµα και µόνο το 

1906 (25 χρόνια µετά την έκδοση) δεν αναφέρεται, σηµάδι ότι αγοράστηκε. Στο 

βιβλιοπωλείο του Ιωάννη Σιδέρη επίσης, το βιβλίο υπάρχει τουλάχιστον ως το 

1899 (18 χρόνια µετά την έκδοση)107.  

                                                           
 106 Κ. Μ. Μιχαηλίδης, «Ποιητής πάσχων. Ένα ανέκδοτο γράµµα του Αχιλλέα Παράσχου», Τα 
Νέα Γράµµατα 5 (1939) 302. 

  
           107 ∆εν κατάφερα να δω τους τιµοκαταλόγους του βιβλιοπωλείου Σιδέρη των χρόνων 1908 και 

1909. 
 



 Οι τέσσερις αυτές διαφορετικές µαρτυρίες για τη βιβλιοπωλική τύχη της 

συνολικής έκδοσης των ποιηµάτων του Αχιλλέα Παράσχου αντικρούουν µε την 

κοινή-τους κατάθεση την άποψη που διατυπώνεται κατ� επανάληψη, ότι η 

έκδοση αυτή έγινε ανάρπαστη. Η έκδοση του 1881, µέσω των βιβλιοπωλείων, 

δεν κινήθηκε καθόλου εύκολα.  

 ∆εν αµφιβάλλω, πως στην πώληση των αντιτύπων που µαρτυρείται πως είχε 

αναλάβει ο ίδιος ο Παράσχος, η επιτυχία των πωλήσεων θα υπήρξε όντως 

µεγάλη. Ήταν η παρουσία του Παράσχου που λειτουργούσε συνοδευτικά στο 

έργο-του. Ποιητής που δεν δίσταζε να ζητά τη συνδροµή και την προστασία των 

πλουσίων θαυµαστών-του. Μία φιγούρα αναγνωρίσιµη που περιβάλλονταν από 

µία ιδιόρρυθµη αίγλη και αποδοχή108. 

 Όµως έξω από αυτό το κλίµα των προσωπικών διασυνδέσεων του ποιητή, 

µέσα στα βιβλιοπωλεία, τα πράγµατα ήταν διαφορετικά. Το «βασίλειο» του 

Παράσχου δεν βρίσκονταν µέσα στα βιβλιοπωλεία. Και ήταν πια και πολύ αργά 

για να δηµιουργηθεί ενδιαφέρον σ� εκείνους που σύχναζαν στα βιβλιοπωλεία, 

για το γνωστό, παρωχηµένο και παρηκµασµένο ροµαντισµό των στίχων του 

Παράσχου. Αντίθετα, το ενδιαφέρον εκείνων που σύχναζαν στα βιβλιοπωλεία 

φάνηκε καθαρά προς τα που κατευθύνονταν, όταν µόλις ένα χρόνο πριν, το 

1880, κυκλοφόρησαν οι «Στίχοι» του Νίκου Καµπά και οι «Ιστοί αράχνης» του 

Γεωργίου ∆ροσίνη, βιβλία που βγήκαν επίσης από το τυπογραφείο του 

Κοροµηλά και ζητήθηκαν περισσότερο.  

 Ωστόσο δεν ήταν απών ο Αχιλλέας Παράσχος από το εκδοτικό τοπίο πριν 

από τη συνολική έκδοση του 1881. Στον Παράσχο δίνονταν συχνά 

«παραγγελίες» ποιηµάτων για να απαγγελθούν από τον ίδιο σε διάφορες 

περιστάσεις, δηµόσιες (σε εθνικούς εορτασµούς, στα αποκαλυπτήρια 

αγαλµάτων κτλ.) ή ιδιωτικές (γεννήσεις, θάνατοι κτλ.). Τα ποιήµατα αυτά 

εκδίδονταν συγχρόνως µε την εκδήλωση σε οκτασέλιδα ή δεκαεξασέλιδα 

φυλλάδια. 

                                                           
 108 «Ο κατ� εξοχήν εθνικός ποιητής» γράφει για τον Αχιλλέα Παράσχο το 1892 ο Ιωακείµ 

Βαλαβάνης, καθηγητής ο ίδιος στην Κωνσταντινούπολη (Ιωακείµ Βαλαβάνης, Νεοελληνική 
Κιβωτός, Β΄, Κωνσταντινούπολη 1892, 220). Τη σχέση του ποιητή µε την κοινωνία της εποχής -
του αποτύπωσε εύστοχα ο Γρηγόρης Ξενόπουλος, ό.π. 191: «Μετά τον θάνατον του Κόδρου, οι 
παλαιοί Αθηναίοι κατήργησαν τον θεσµόν της βασιλείας. Θα έλεγε κανείς, ότι µετά τον θάνατον 
του Αχιλλέως Παράσχου, κατήργησαν και οι νεώτεροι τον θεσµόν του Εστεµµένου Ποιητού». 

 



 ∆εν γνωρίζουµε ακριβώς τον τρόπο µε τον οποίο διακινούνταν τα φυλλάδια 

αυτά. Εκδίδονταν πριν την απαγγελία και πωλούνταν στο χώρο της εκδήλωσης; 

Εκδίδονταν µετά την απαγγελία;  Γνωρίζουµε όµως πως ένα τέτοιο ποιητικό 

φυλλάδιο του Παράσχου που εκδόθηκε το 1871 σε 1.000 αντίτυπα, εξαντλήθηκε 

και ξαναεκδόθηκε µέσα στην ίδια χρονιά σε άλλα 1.000. Πρόκειται για το 

ποίηµα «Το λείψανον του Μεγαλοµάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, ποίηµα 

εκφωνηθέν εν τω ναώ της Μητροπόλεως υπό Αχιλλέως Παράσχου», που 

εκδόθηκε στο τυπογραφείο των αδερφών Περρή. Το φυλλάδιο αυτό που 

κυκλοφόρησε το 1871 συνολικά σε 2.000 αντίτυπα συναντάται µονάχα στο 

βιβλιοπωλείο Κοροµηλά την ίδια χρονιά, το 1871. ∆εν συναντάται αλλού και 

στον επόµενο γνωστό τιµοκατάλογο του Κοροµηλά (1881) το φυλλάδιο λείπει, 

έχει βέβαια πουληθεί. Το ποιητικό αυτό φυλλάδιο λοιπόν, που η ζήτηση-του 

υπήρξε πραγµατικά µεγάλη, πέρασε και µέσα από κάποια βιβλιοπωλεία· 

υποθέτω πως κυρίως διακινήθηκε εκτός· όπως και αν έγινε, κυκλοφόρησε πολύ 

και εξαντλήθηκε γρήγορα109. 

 Τα ποιητικά φυλλάδια του Παράσχου, όπως και το ποίηµα του Βαλαωρίτη 

για τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄, 

κυκλοφόρησαν πολύ και αγοράστηκαν γρήγορα. Απ� ότι φαίνεται, το 

µεγαλύτερο µέρος της διακίνησης-τους έγινε στους δρόµους, έξω από τα 

βιβλιοπωλεία. Σε κανέναν βιβλιοπωλικό κατάλογο δεν συναντούνται και όσα 

άλλα ποιητικά φυλλάδια του Παράσχου µας είναι γνωστά. Σε κανένα 

βιβλιοπωλείο δεν συναντούνται, έτσι, τα ποιητικά φυλλάδια: «Αι δύω 

λειτουργίαι. Ποίηµα απαγγελθέν κατά την 25 Μαρτίου εν τω Φιλολογικώ 

Συλλόγω �ο Παρνασσός� υπό Αχιλλέως Παράσχου» (Αθήνα 1875)· «Ποίηµα 

απαγγελθέν εν Γραβιά επί τη ανεγέρσει του Μνηµείου Οδυσσέως Ανδρούτσου, 

Αχιλλέως Παράσχου» (Αθήνα 1888)· «Καραϊσκάκης. Το τελευταίον ποίηµα 

                                                           
 109 Οι πληροφορίες για το tirage του ποιητικού φυλλαδίου αντλούνται από τον Κατάλογο των εν τω 

τυπογραφείω αδελφών Περρή εκτυπωθέντων βιβλίων 1868-1900, Αθήνα 1902, 78. Την ίδια 
χρονιά (1871) εκδόθηκε σε δεκαεξασέλιδο φυλλάδιο το ποίηµα του Σπυρίδωνος Λάµπρου «Επί 
τη ανακοµιδή των λειψάνων του Πατριάρχου Γρηγορίου, αναγνωσθέν εν τω Φιλολογικώ 
Συλλόγω Παρνασσώ». Και αυτό το ποιητικό φυλλάδιο, για το οποίο όµως δεν γνωρίζουµε 
αριθµό αντιτύπων, συναντάται να διατίθεται το 1871 στο βιβλιοπωλείο Κοροµηλά. Από κει και 
µετά όµως συναντάται και άλλες φορές, σηµάδι ότι δεν εξαντλήθηκε τόσο γρήγορα ούτε 
ζητήθηκε τόσο πολύ όσο το οµόθεµο συνοµήλικο ποίηµα του Παράσχου· συναντάται το 1885 
(14 χρόνια µετά την έκδοσή-του) στο βιβλιοπωλείο της Εστίας, και το 1888 (17 χρόνια µετά την 
έκδοσή-του) στο βιβλιοπωλείο του Κωνσταντινίδη. 

 



Αχιλλέως Παράσχου. Γραφέν υπό του ποιητού εντολή του δηµάρχου κ. 

Θεοδώρου Ρετσίνα διά τα αποκαλυπτήρια του εν Πειραιεί ανδριάντος του 

Καραϊσκάκη» (Αθήνα 1895)110. 

 Η ελληνική αστική κοινωνία του 19ου αιώνα ήταν πλήρως εξοικειωµένη µε τη 

διακίνηση των ποιητικών φυλλαδίων στους δρόµους. Περισσότερο από όσο 

ήταν µε τα βιβλιοπωλεία. Η εξοικείωση αυτή εκδηλώνονταν µε πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους. Μία πολύ συνηθισµένη εκδήλωση αυτής της 

εξοικείωσης ήταν η δηµοσίευση στίχων τυπωµένων σε χρωµατιστά φεϊ-βολάν 

που µοιράζονταν, επί πληρωµή, κάθε πρώτη του έτους. Ήταν τα λεγόµενα 

«δώρα του νέου έτους». Με τους στίχους αυτούς, που ήταν συνήθως 

ανυπόγραφοι, µοίραζαν τις έµµετρες ευχές-τους για τη νέα χρονιά οι συντάκτες 

και οι διανοµείς των εφηµερίδων και των περιοδικών αλλά και διάφοροι άλλοι 

επαγγελµατίες, όπως ταχυδρόµοι, οδοκαθαριστές, καπνοδοχοκαθαριστές, 

υδρονοµείς, καφεπώλες, καταστηµατάρχες κτλ. 

 Πίσω από αυτούς τους στίχους κρύβονταν µερικές φορές γνωστοί ποιητές της 

εποχής. Συνέβαινε οι συντάκτες γνωστών εφηµερίδων να τους αναθέτουν επί 

πληρωµή τη συγγραφή των έµµετρων ευχολογίων111. 

                                                           
 110 Για την διακίνηση των ποιητικών φυλλαδίων του Αχιλλέα Παράσχου, αλλά και κάποιων 

ποιηµάτων του ίδιου του Γεωργίου ∆ροσίνη, στους δρόµους, πβ. Γ. ∆ροσίνης, Σκόρπια φύλλα 
της ζωής µου, Α΄, επιµέλεια Γιάννης Παπακώστας, Αθήνα 19852, 138 και 145. 

 Στα βιβλιοπωλεία δεν συναντάται ούτε και το γραµµένο κατόπιν ιδιωτικής µάλλον παραγγελίας 
ποίηµα «Αχιλλέως Παράσχου, Ελεγείον επί τη µνήµη Ασπασίας Ιακώβου Αργυροπούλου» 
(Αθήνα 1887). Το τελευταίο αυτό τυπωµένο στο τυπογραφείο Κωνσταντινίδη το 1887, δεν 
αναφέρεται καθόλου να πωλείται από τον Κωνσταντινίδη (1888 και εξής). Ίσως τυπώθηκε σε 
λίγα αντίτυπα εκτός εµπορίου. 

 Το 1904, το βιβλιοπωλείο ∆επάστα-Σφύρα-Γεράρδου της Κωνσταντινούπολης διαθέτει το 
δεκαεξασέλιδο «Ελεγείον εις τον αοίδιµον βασιλέα Βίκτωρα Εµµανουήλ» του Αχιλλέα 
Παράσχου. ∆εν αναφέρεται ο χρόνος της έκδοσης του φυλλαδίου και δεν έχω καταφέρει να 
ταυτίσω την έκδοση. Βρισκόµαστε όµως µια δεκαετία σχεδόν µετά το θάνατο του Παράσχου, 
και επιπλέον σε βιβλιοπωλείο της Κωνσταντινούπολης, µακρυά δηλαδή από τον χρόνο και τον 
τόπο που έζησε και έδρασε ο ποιητής. Αυτή είναι και η µόνη παρουσία έργου του Παράσχου σε 
βιβλιοπωλείο της Κωνσταντινούπολης. 

  
         111 Τη µαρτυρία αυτή καταθέτει το 1880 ο Άγγελος Βλάχος στο βασικό, για το θέµα, άρθρο-του 

«Η ποίησις της πρώτης του έτους 1880», Ανάλεκτα Β΄, Αθήνα 1901, 369-370. Για το ίδιο θέµα 
πβ. και ∆ηµήτριος Γρ. Καµπούρογλου, Αποµνηµονεύµατα µίας µακράς ζωής 1852-1932, Αθήνα 
1985, 216. 

         Την Πρωτοχρονιά του 1899 σηµείωνε η αθηναϊκή εφηµερίδα Ακρόπολις («Α.Ο.∆.Ο.» 1.1.1889): 
                 «Σήµερον θ� αρχίση η διανοµή των εµµέτρων ευχών των διαφόρων επαγγελµατιών. 

Άλλοτε τους στίχους αυτούς τους έγραφεν, ο Ζαλοκώστας, ο Βασιλειάδης, ο 
Ραγκαβής, ο Πωπ, ο Παπαρρηγόπουλος, ο Βαλαωρίτης. Τώρα οι ποιηταί µόνον εις 
τους κουρείς θα τολµήσουν αν γράψουν ποιήµατα αφού όλοι είνε µαλλιαροί...» 

         Ο Αντώνιος Φατσέας ήταν ένας από τους ποιητές που επιδόθηκαν στο είδος· πβ. το σχόλιο της 
Bibliographie Ionienne για το πρωτοχρονιάτικο µονόφυλλο «Νέον έτος 1865. Ο διανοµεύς του 



 Τα πρωτοχρονιάτικα αυτά «κάλαντα» των εφηµερίδων ήταν πάντοτε, 

σύµφωνα µε την περιγραφή που δίνει ο Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός, 

«µετεµφιεσµένη πολιτική, προσφεροµένη ως επίµετρον του αριθµού της 

εφηµερίδος, και πληρωνοµένη τοις µετρητοίς». Θέµατα σχετικά µε τα 

επαγγέλµατα-τους, την προσφορά των υπηρεσιών ή τις ανάγκες-τους 

παρουσίαζαν οι διάφοροι άλλοι επαγγελµατίες. 

 Όλα αυτά τα φεϊ-βολάν, που κάποιες φορές ήταν εκτενέστερα φυλλάδια, 

τυπώνονταν σε πολύ µεγάλους αριθµούς αντιτύπων καθώς, σύµφωνα µε τις 

περιγραφές που διαθέτουµε, όλοι σχεδόν προµηθεύονταν µ� αυτά. Ήταν µια 

συνήθεια που ίσχυε εκτός από την Αθήνα και σε άλλες πόλεις, εντός και εκτός 

του ελληνικού κράτους112. 

 Στο προχώρηµα του δευτέρου µισού του 19ου αιώνα, το είδος άρχισε σιγά-

σιγά να χάνει κάποια από τα χαρακτηριστικά-του. Χάθηκε πρώτα-πρώτα ο 

χαρακτήρας της «µετεµφιεσµένης πολιτικής»· στη συνέχεια υποχωρούσε σιγά-

σιγά και η έµµετρη µορφή του είδους· ο πεζός λόγος την αντικαθιστούσε. Το 

1900 η εφηµερίδα «Ακρόπολις» αντί για έµµετρα κατεβατά µοίραζε πλέον πεζά· 

µ� αυτόν τον προορισµό δείχνουν να τυπώνονται τη χρονιά αυτή, σε αυτοτελές 

τοµίδιο, τα χριστουγεννιάτικα διηγήµατα του συνεργάτη της «Ακροπόλεως», 

Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη113. 
                                                                                                                                                                      

Ταχυδροµείου Τριπόλεως ή η φιλοσοφία του µπάρµπα Βασίλη» (Legrand 2504). Ο Ι. Μ. 
Ραπτάρχης έγραψε τους στίχους «Ο διανοµεύς της εφηµερίδος Τηλέγραφος του Βοσπόρου», που 
κυκλοφόρησαν την πρωτοχρονιά του 1852 (Ι. Μ. Ραπτάρχης, Μία στιγµή διαχύσεως, Αθήνα 
1862, 24). Ο Θ. Ορφανίδης υπέγραφε το 1863 τους πρωτοχρονιάτικους στίχους «Ο διανοµεύς 
του Ευαγγελισµού προς τους συνδροµητάς-του» (ΓΜ 9759). Για την επίδοση στο είδος του 
νεαρού και άγνωστου ακόµα Αχιλλέα Παράσχου πβ. Κώστας Ουράνης, Αχιλλεύς Παράσχος. Η 
ζωή του, Αθήνα χ.χ. 21-22. Γενικότερα για το θέµα πβ. Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός, «Οι 
νεώτεροι Έλληνες», Εθνικόν Ηµερολόγιον του έτους 1865, 66-67. 

 
 112 Τα πρωτοχρονιάτικα «δώρα» συνηθίζονταν και στις πόλεις του ελληνικού κράτους αλλά και 

της Τουρκίας (πβ. Έλλη ∆ρούλια-Μητράκου, Τα µονόφυλλα του ΕΛΙΑ (1800-1863), Αθήνα 
1989, 71-72· Ντίνος Χριστιανόπουλος, Λογοτεχνικές εκδόσεις Θεσσαλονίκης 1850-1950, 
Θεσσαλονίκη 19972, 10). Συνηθίζονταν επίσης στα Επτάνησα πριν και µετά την Ένωση του 
1864 (πβ. Emile Legrand και Hubert Pernot, Bibliographie Ionienne, I-II, ¶·Ú�ÛÈ 1910. Πβ. και 
Εµµ. Ν. Φραγκίσκος, «Προσθήκες στην Βιβλιογραφία Γκίνη Μέξα», Ο Ερανιστής 1 (1963) 
258). 

 Σε 20.000 αντίτυπα τυπώθηκαν το 1890 τα «δώρα του νέου έτους» του αθηναϊκού βιβλιοπωλείου 
του Καρόλου Μπεκ (φυλλάδιο 16 σελίδων σε 16ο σχήµα)· την πληροφορία αντλώ από τον 
Κατάλογο των εν τω τυπογραφείω αδελφών Περρή εκτυπωθέντων βιβλίων 1868-1900, Αθήνα 
1902, 133. 

 
 113 Αντίτυπα των διηγηµάτων, που είχαν ξεµείνει στο βιβλιοπωλείο της «Ακροπόλεως», 

πωλούνταν το Καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, στην τιµή των 50 λεπτών. Πρόκειται για το τοµίδιο 
«Τα κάλανδα της Ακροπόλεως, ήτοι Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα. Πρωτότυπα διηγήµατα 



 Είναι ίσως αδύνατο να καλύψει κανείς όλους τους τρόπους µε τους οποίους ο 

έµµετρος λόγος τροφοδοτούσε την ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα. Επιπλέον 

πολλά από τα ποιητικά έντυπα, που διακινούνταν έξω από τα βιβλιοπωλεία, 

έχουν χαθεί. Στο θέµα αυτό θα επανέρθουµε εξετάζοντας τις λαϊκές ποιητικές 

ανθολογίες, τις γνωστές «συλλογές ασµάτων» του 19ου αιώνα. 

 Κλείνοντας, θα αναφερθώ σε µια ακόµα περίπτωση «ποιητικής» εκδήλωσης 

που δεν σχετίζονταν µε τα βιβλιοπωλεία. Ήταν τα φυλλάδια στα οποία τύπωναν 

οι πλανόδιοι στιχουργοί τα έργα-τους, για να τα πουλήσουν στη συνέχεια οι 

ίδιοι.  

 Λίγες πληροφορίες διαθέτουµε σήµερα για τους ανθρώπους αυτούς. Λιγοστά 

και τα ονόµατα που µας έχουν διασωθεί. Ήταν άνθρωποι που ζούσαν ανάµεσα 

στην ιδιορρυθµία και την επαιτεία. Η παρουσία-τους εντοπίζεται και στους 

αγροτικούς και στους αστικούς τόπους. Το ίδιο το φαινόµενο της παρουσίας-

τους είναι ίσως δεκτικό σε επιµέρους αναλύσεις και υποδιαιρέσεις. Όλοι-τους 

όµως ήταν ποιητές «του δρόµου». ∆εν τύπωναν όλοι τα έργα-τους. Κάποιες 

φορές φαίνεται πως ήταν οι «χαρακτηριστικοί» τύποι µε τους οποίους 

διασκέδαζε η κοινωνία της εποχής. Πληροφορίες γι� αυτούς περνούσαν καµιά 

φορά στα ψιλά γράµµατα και στα ευφυολογήµατα των εφηµερίδων, ιδίως όταν 

αυτοί ανακατεύονταν σε καβγάδες και µπλεξίµατα.  

 Εκείνο που έχει σηµασία για να µείνει εδώ είναι ότι ήταν άνθρωποι που 

κουβαλούσαν το ρόλο του «ποιητή». ∆εν έχει σηµασία αν αυτό γίνονταν µε 

σοβαρότητα ή µε αστειότητα. Σηµασία έχει ο βαθµός της αποδοχής που τους 

αντιστοιχούσε. Ωφελεί να τον γνωρίζουµε· συµπληρώνουµε µε αυτόν κάποιες 

ψηφίδες στο χάρτη της δεκτικότητας της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα 

προς τον έµµετρο λόγο114. 

                                                                                                                                                                      
υπό Αλ. Παπαδιαµάντη» [«Μεγάλη έκπτωσις εις το βιβλιοπωλείον της �Ακροπόλεως�», 
Ακρόπολις (22.6.1900) 4, και «Κατά της ζέστης. Κατάλογος βιβλίων πωλουµένων εις το ήµισυ 
της αξίας-των», Ακρόπολις (11.7.1900) 3.]  Για τα εορταστικά διηγήµατα των εφηµερίδων πβ. Γ. 
Βαλέτας, Το νεοελληνικό διήγηµα, Αθήνα 19832, 119. 

  
 114 Για τον ποιητή Γεώργιο Εξαρχόπουλο πβ. την περιγραφή που δηµοσιεύτηκε το 1931 στο 
περιοδικό Μπουκέτο σε ανυπόγραφο άρθρο µε τον τίτλο «Οι τύποι της παλιάς Αθήνας. Ο 
Εξαρχόπουλος»: «Περίεργος τύπος µε τον οποίον διασκέδασαν οι Έλληνες της περασµένης 
γενεάς, ήταν και ο Εξαρχόπουλος, στιχουργός πατριωτικών εµπνεύσεων εξωφρενικής φόρµας, 
µε στίχους σαν σαρανταποδαρούσες, ή παραγεµιστούς µε λέξεις δικής-του κατασκευής». 
∆ανείζοµαι το παράθεµα από το άρθρο του Γιώργου Γ. Αλισανδράτου, «Φιλολογικά ευτράπελα. 
�Ο ποιητής Γεώργιος Εξαρχόπουλος Ματθαίου εκ της Νήσου Αµοργού Ροµφαίου και των 



  

 Οι ποιητές της προεπαναστατικής περιόδου: 

 Ιωάννης Βηλαράς και Αθανάσιος Χριστόπουλος 
  

 Η παρουσία του ποιητικού έργου του Ιωάννη Βηλαρά στους βιβλιοπωλικούς 

καταλόγους είναι αρκετά συχνή, παρ� όλο που οι εκδόσεις των έργων-του 

προέρχονται ως επί το πλείστον από τα Επτάνησα ή το Παρίσι. Όπως φαίνεται 

µάλιστα, πρόκειται για βιβλία που το πέρασµα του χρόνου τα ευνοούσε στην 

εκτίµηση των βιβλιοπωλών.  

 Το 1865 εκδόθηκαν στο Παρίσι (έκδοση του «Εθνικού Ηµερολογίου») οι 

«Μύθοι» του Ιωάννη Βηλαρά, έµµετρες αποδόσεις δηλαδή των µύθων του 

Αισώπου. Το βιβλίο πέρασε σε αρκετά βιβλιοπωλεία στην Αθήνα, την 

Αλεξάνδρεια και την Κωνσταντινούπολη115. Εκδόθηκε ίσως σε λίγα αντίτυπα 

που εξαντλήθηκαν νωρίς, αφού το 1884 (19 χρόνια µετά την έκδοση) 

χαρακτηρίζεται σπάνιο και δυσεύρετο από τους αδελφούς ∆επάστα στην 

Κωνσταντινούπολη, και πωλείται µε µια µικρή αύξηση της τιµής-του· 1 δραχµή 

στοίχιζε το 1873, 1,50 δραχµή στοιχίζει το 1884. Η τιµή του βιβλίου ανεβαίνει 

µε το πέρασµα του χρόνου και στο βιβλιοπωλείο του Κοροµηλά στην Αθήνα · 1 

δραχµή στοίχιζε το 1871, 2,50 φράγκα στοιχίζει το 1882 (17 χρόνια µετά την 

έκδοση-του). 

                                                                                                                                                                      
ποιητών κορυφαίου�», Νεοελληνική παιδεία και κοινωνία, πρακτικά διεθνούς συνεδρίου 
αφιερωµένου στη µνήµη του Κ. Θ. ∆ηµαρά, Αθήνα 1995, 363-379. 

 Σύγχρονος και «εφάµιλλος» του Εξαρχόπουλου ήταν και ο Θεόκριτος Μυριανθούσης, όπως 
προκύπτει από τις υπαινικτικές αναφορές σε σχόλια των εφηµερίδων ή σε άλλου είδους πηγές· 
πβ. ενδεικτικά: [Θ. Αποστολόπουλος], Στιχουργική της συγχρόνου ποιήσεως, Αθήνα 1891, 9· Αθ. 
Ευταξίας, «Το διάταγµα περί ιδρύσεως εν Αθήναις Εµπορικής Σχολής», Ακρόπολις (13.6.1901)· 
Γρηγόριος Ξενόπουλος, «Το έργον του Καµπύση», Άπαντα 11, 46 [=1902]. 

 Για τον «αιωνίως ταξιδεύοντα» ποιητή Νικολό από την Άνδρο, πβ. Ακρόπολις 19.12.1898,  
23.12.1898,  9.2.1899. 

 Για το στιχουργό Αναστάσιο Πνευµατίκα της Κωνσταντινούπολης, πβ. Αλέξης Πολίτης, «Οι 
�Ρίµες�: έµµετρες αφηγήσεις περιστατικών», Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού 
Ιδρύµατος Ερευνών, Τετράδια Εργασίας 15, Η Λαϊκή Λογοτεχνία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
Αθήνα 1995, 87. Επίσης: Πηνελόπη Στάθη, «Κωνσταντινουπολίτικα στιχουργήµατα», Ο 
Ερανιστής 21 (1997) 352-365. 

 
         115  Στην ίδια την έκδοση αναφέρονται τα εξής στοιχεία: «Τιµάται χρυσοδεµένη µεν και µετά 

εικονογραφιών φράγκων δύω, άδετος δε δραχµής, και πωλείται εν Παρισίοις παρά τω εκδότη του 
Εθνικού Ηµερολογίου [...] και εν Αθήναις παρά τω φωτογράφω Κ. ∆ηµητρίω Κωνσταντίνω». 
Περιγραφή της έκδοσης δίνει ο Κυριάκος Ντελόπουλος, Παιδικά και νεανικά βιβλία του 19ου 
αιώνα, Αθήνα 1995, 241, απ�όπου και αντλώ. 

 



 Οι έµµετροι µύθοι (όπως εξάλλου και οι ίδιοι οι µύθοι του Αισώπου), πριν 

προσαρµοστούν ως είδος στα παιδικά αναγνώσµατα, αποτελούσαν ανάγνωσµα 

ευρύτερης αποδοχής. Το 1862 ο Ι. Μ. Ραπτάρχης ανακοίνωνε στο πρόγραµµα 

του πρώτου χρόνου κυκλοφορίας της «Επταλόφου», του περιοδικού που εξέδιδε 

στην Κωνσταντινούπολη, ότι κάθε τεύχος θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και 

από ένα «στιχουργηµένο µύθο». Οι στιχουργηµένοι αυτοί µύθοι, όπως και όλα 

τα υπόλοιπα είδη της ύλης του περιοδικού, αποσκοπούσαν «όπως [η Επτάλοφος] 

καταστή ευχερής και κατάλληλος προς διάδοσιν ωφελίµων γνώσεων και υγιών 

αρχών και αισθηµάτων»116. Η λειτουργία λοιπόν, που το 1862 καλούνται να 

επιτελέσουν οι έµµετροι µύθοι, εντάσσεται στις ευρύτερα διαφωτιστικές 

προθέσεις του εκδότη· το είδος δεν είχε ακόµα παραµεριστεί στα παιδικά 

αναγνώσµατα. Το 1869 εκδίδονται στην Κωνσταντινούπολη µε επιµέλεια του Ι. 

Μ. Ρ.[απτάρχη] δύο αυτοτελείς συλλογές «των εκλεκτοτέρων εµµέτρων µύθων». 

Αν και δεν τις γνωρίζω µε αυτοψία, υποθέτω πως πρόκειται κυρίως για τους 

µύθους που είχαν δηµοσιευτεί προηγουµένως στην «Επτάλοφο». Σύµφωνα µε τα 

στοιχεία που δίνουν οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι, η µία συλλογή (96 σελίδων σε 

16ο σχήµα) ήταν «προς χρήσιν των δηµοτικών σχολείων», και η άλλη (80 

σελίδων σε 16ο σχήµα) εκδίδονταν «χάριν παντός φιλοπεριέργου αναγνώστου». 

Οι δύο συλλογές διατίθενται χωριστά το 1874 στο βιβλιοπωλείο Α. Πανώριου 

και Ι. Αλιµπέρτου στην Κωνσταντινούπολη, η πρώτη στην τιµή των 75 λεπτών 

και η δεύτερη στην τιµή της µιας δραχµής. Οι συλλογές αυτές του Ραπτάρχη, οι 

οποίες και επανεκδόθηκαν, είχαν πολύ µεγάλη διάδοση στα βιβλιοπωλεία της 

εποχής. Ως ανάγνωσµα λοιπόν ευρύτερης αποδοχής και όχι ως παιδικό βιβλίο 

δόθηκαν και γίνονταν δεκτοί στα βιβλιοπωλεία και οι «Μύθοι» του Βηλαρά117. 

 Το µεγαλύτερο µέρος του έργου του Βηλαρά επανεκδόθηκε στο ζακυνθινό 

τυπογραφείο του Σέργιου Ραφτάνη µε έξοδα του ίδιου του Ραφτάνη. Το 1854 

εκδόθηκαν από τον Σέργιο Ραφτάνη τα «Ποιήµατα και πεζά», το 1859 η 

«Ρωµαίικη γλώσσα» και το 1871 τα «Άπαντα» του Ιωάννη Βηλαρά. Το 1883 

στον τιµοκατάλογο-του ο Σέργιος Ραφτάνης αναφέρει ότι διαθέτει τον 

                                                           
        116 Ιωάννης Μ. Ραπτάρχης, «Πρόγραµµα της Επταλόφου», Επτάλοφος Α΄ (1862). 
 
 117 Την ίδια εποχή, εκτός από τους έµµετρους µύθους του Βηλαρά και του Ραπτάρχη, 

κυκλοφορούσαν στα βιβλιοπωλεία και οι στιχουργηµένοι µύθοι του Παναγιώτη Σούτσου (Αθήνα 
1865) ενώ αργότερα (1884) κυκλοφόρησαν και οι Μύθοι του Παναγιώτη Φέρµπου. 



«Πορδοκόπο, ποίηµα ανέκδοτον» του Ιωάννη Βηλαρά, χωρίς όµως να δίνει 

περισσότερα στοιχεία για την έκδοση, την οποία και δεν συνάντησα να 

διατίθεται αλλού. 

 Τα «Ποιήµατα και πεζά» του 1854 είχαν µεγάλη διάδοση στα βιβλιοπωλεία 

και σχετικά γρήγορη απορρόφηση από την αγορά. Συχνή είναι η παρουσία του 

ζακυνθινού αυτού βιβλίου στα βιβλιοπωλεία της Αθήνας, του Ναυπλίου και της 

Αλεξάνδρειας. Η επιτυχία της έκδοσης θα πρέπει να σχετιστεί και µε τη 

γενικότερη ακµή της επιχείρησης του Ραφτάνη και τη συνακόλουθη διάδοση 

των εκδόσεων-του κατά το ίδιο διάστηµα. Όταν όµως το 1871 εκδίδονται από 

τον Ραφτάνη τα «Άπαντα» του Βηλαρά, «ήτοι ποιήµατα και πεζά τινα, το 

δεύτερον εκδιδόµενα µετά προσθήκης ανεκδότων», η έκδοση δεν βρίσκει 

καθόλου απήχηση στα βιβλιοπωλεία της εποχής, όπως και όλες σχεδόν οι 

εκδόσεις του Ραφτάνη που κυκλοφόρησαν από το 1870 και µετά118. Εκτός όµως 

από την κρίση της επιχείρησης του Ραφτάνη, και τα ίδια τα γούστα του 

αναγνωστικού κοινού της ποίησης έχουν πλέον αισθητά µετατοπιστεί. Αυτό 

προκύπτει και από την έντονα µειωµένη δεκτικότητα της εποχής για το ποιητικό 

έργο ενός ακόµα αγαπηµένου ποιητή της προεπαναστατικής περιόδου, του 

Αθανάσιου Χριστόπουλου. 

 Ένα χρόνο πριν κυκλοφορήσουν το 1865 στο Παρίσι ως έκδοση του 

«Εθνικού Ηµερολογίου» οι έµµετροι «Μύθοι» του Βηλαρά, είχαν 

κυκλοφορήσει, επίσης ως έκδοση του «Εθνικού Ηµερολογίου», τα «Λυρικά» του 

Χριστόπουλου119. Όµως η παρισινή αυτή έκδοση του 1864 των «Λυρικών» δεν 

βρήκε την απήχηση που είχαν στα βιβλιοπωλεία οι «Μύθοι» του Βηλαρά. 

Συναντάται µόνο στο βιβλιοπωλείο Κοροµηλά στην Αθήνα. Μέσα στο 1864 

κυκλοφόρησε επίσης στο Παρίσι µία ακόµα έκδοση των ποιηµάτων του 

Χριστόπουλου. Την έκδοση αυτή, που φέρει τον τίτλο «Άπαντα Αθανασίου 

Χρηστοπούλου», προλογίζει ο ποιητής Τριαντάφυλλος Μπάρτας. Όπως και η 

έκδοση του «Εθνικού Ηµερολογίου», έτσι και τούτη ελάχιστα δείχνει να 
                                                           
 118 Πβ. το κεφάλαιο «Ζητήµατα διακίνησης του ελληνικού βιβλίου». 
 
 119  «Φρονούµεν ότι καλά βιβλία αναγνώσεως θέλουσιν αποτελεσµατικώς συντελέσει εις την 

παγίωσιν της ελληνικής γλώσσης» αναφέρει ακριβώς την ίδια εποχή ο συντάκτης του Εθνικού 
Ηµερολογίου, Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός, επιβεβαιώνοντας µε τις εκδοτικές-του επιλογές 
τις αντιλήψεις-του, για τη γλώσσα που θεωρούσε κατάλληλη να παγιωθεί. (Μαρίνος 
Παπαδόπουλος Βρετός, «Οι νεώτεροι Έλληνες», Εθνικόν Ηµερολόγιον του έτους 1865, 62). 



απασχόλησε τους Έλληνες βιβλιοπώλες της εποχής. Την εποχή αυτή, η 

αθηναϊκή αγορά δείχνει αδιάφορη για τις παρισινές εκδόσεις των ποιηµάτων του 

Χριστόπουλου. Αδιάφορη δείχνει επίσης και για τις άλλες δύο ή τρεις εκδόσεις 

ποιηµάτων του Χριστόπουλου που κυκλοφόρησαν µέσα στο δεύτερο µισό του 

19ου αιώνα120. Έτσι ως το 1890, κανένας άλλος βιβλιοπώλης, εκτός από τον ίδιο 

τον Ραφτάνη, δεν διαθέτει τη ζακυνθινή έκδοση του 1880, την οποία 

επιµελήθηκε ο Σπυρίδων ∆ε Βιάζης. Και φαίνεται πως πολλά σώµατα βιβλίων 

από την έκδοση αυτή έµειναν απούλητα τελικά, καθώς γνωρίζουµε πως 

ξαναρίχτηκαν στην αγορά µε νέο εξώφυλλο το 1903 στην Αθήνα121. Σε κανένα 

βιβλιοπωλικό κατάλογο επίσης δεν συναντάται η έκδοση των «Λυρικών» της 

Λειψίας του 1886.   

 Στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα η εκδοτική παραγωγή των ποιηµάτων του 

Χριστόπουλου ήταν εντυπωσιακά µεγάλη. ∆έκα διαφορετικές εκδόσεις µέσα 

στο διάστηµα 1811-1841, µέσα σε διάστηµα 30 χρόνων δηλαδή, έχουν 

καταγραφεί από τον ∆. Σ. Γκίνη στη σχετική µελέτη-του. 

 Ο Αθανάσιος Ψαλίδας και ο ∆ιονύσιος Σολωµός µνηµονεύουν τα ποιήµατα 

του Χριστόπουλου µαζί µε τα δηµοφιλέστερα έργα της κρητικής λογοτεχνίας 

και το δηµοτικό τραγούδι, για να τεκµηριώσουν την ύπαρξη ελληνικής 

λογοτεχνίας σε γλώσσα λαϊκή. Το 1814, χρονιά που οι γαλλικές δυνάµεις 

κατοχής παραδίδουν στα αγγλικά στρατεύµατα την Κέρκυρα και ο ∆ηµήτριος 

Ζερβός αναλαµβάνει τη διεύθυνση του «Τυπογραφείου των Κορφών», τα 

«Λυρικά» του Χριστόπουλου ήταν ένα από τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκαν 

µέσα στη νέα αυτή φάση λειτουργίας του κερκυραϊκού τυπογραφείου. Και όταν 

το 1825 τα ποιήµατα του Χριστόπουλου εκδίδονται στην Αθήνα, στο βραχύβιο 
                                                                                                                                                                      
 
 120 Υποθέτω ότι η έκδοση του 1864 βρίσκεται πίσω από την ένδειξη «Παρίσιοι 1865» που δίνει ο 

βιβλιοπώλης Ζαγκλής της Αλεξάνδρειας για την έκδοση των ποιηµάτων του Χριστόπουλου που 
διαθέτει το 1866. Αν όντως συµβαίνει αυτό, τότε αυτή είναι και η µοναδική παρουσία της 
έκδοσης σε βιβλιοπωλικό κατάλογο. Αντιθέτως η ποιητική συλλογή του Τριαντάφυλλου 
Μπάρτα «Αναµνήσεις φιλοπάτριδος», που περιελάµβανε και µια µικρή συλλογή «δηµοτικών 
ασµάτων ανεκδότων» και τυπώθηκε επίσης στο Παρίσι το 1861, είχε σαφώς µεγαλύτερη 
απήχηση στα αθηναϊκά βιβλιοπωλεία· συναντάται στην Αλεξάνδρεια το 1866, αλλά και σε 4 
ακόµα βιβλιοπωλεία της Αθήνας. 

 Το 1890 το παλαιοβιβλιοπωλείο Barth & von Hirst ανακοινώνει ότι διαθέτει τα «Λυρικά» σε 
παρισινή έκδοση του 1851, έκδοση που δεν αναφέρει ο ∆ηµήτριος Σ. Γκίνης στο άρθρο-του «Αι 
εκδόσεις των Λυρικών του Χριστόπουλου», Ο Βιβλιόφιλος 1 (Απρίλιος-Ιούνιος 1952) 103-105. 

 
 121 Πβ. ∆ηµήτριος Σ. Γκίνης, ό.π., 103-105. 
 



µα ιστορικής σηµασίας «Τυπογραφείο των Αθηνών», πρόκειται για το µόνο 

βιβλίο λογοτεχνικού ενδιαφέροντος που εκδίδεται στο τυπογραφείο αυτό, καθώς 

όλες σχεδόν οι λιγοστές εκδόσεις του τυπογραφείου, βιβλία, φυλλάδια και 

µονόφυλλα, τυπώθηκαν αποκλειστικά και µόνο για να εξυπηρετήσουν 

διοικητικές ανάγκες και ανάγκες της «Φιλοµούσου Εταιρείας» των Αθηνών122. 

    Ελλειπτική είναι η εικόνα που µας παρέχεται από το υλικό των 

βιβλιοπωλικών καταλόγων για το πρώτο µισό του 19ου αιώνα. Ελλειπτική 

συνεπώς είναι και η εικόνα που µπορούµε να έχουµε για την βιβλιοπωλική 

υποδοχή των «Λυρικών» του Χριστόπουλου. Πρόκειται εξάλλου για µια εποχή 

που ο αριθµός των ελληνικών βιβλιοπωλείων ήταν ελάχιστος και η διακίνηση 

του ελληνικού βιβλίου στο σύνολο-της δεν στηρίζονταν ακόµα στη 

διαµεσολάβηση του βιβλιοπωλείου. Παρ� όλα αυτά, βλέπουµε πως το 1839 στο 

βιβλιοπωλείο Κωνσταντίνου Γκαρπολά στην Αθήνα, τα «Λυρικά» του 

Χριστόπουλου υπάρχουν σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, µία του Παρισιού και 

µία της Βιέννης. Την ίδια εποχή τα «Λυρικά» δεν λείπουν από το βιβλιοπωλείο 

του Κοροµηλά στην Αθήνα. Μέσα στην ελλειπτική εικόνα που έχουµε για τα 

βιβλιοπωλεία στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα, η παρουσία των «Λυρικών» 

δείχνει µάλλον ισχυρότερη από αυτήν που µας αποκαλύπτεται στο δεύτερο µισό 

του 19ου αιώνα. 

 Ποιήµατα του Χριστόπουλου περιλαµβάνονταν και στις ποιητικές 

ανθολογίες, τις «συλλογές ασµάτων» που κυκλοφορούσαν. Το 1864 ο 

Τριαντάφυλλος Μπάρτας αναφέρει στον πρόλογο της έκδοσης των ποιηµάτων 

του Χριστόπουλου: «Αι ποιήσεις του Α. Χριστόπουλου αδόµεναι καθ� εκάστην 

υπό του ελληνικού λαού θέλουσι διατηρήσει αθάνατον την µνήµην του νέου της 

Ελλάδος Ανακρέοντος»123. Πολλοί άνθρωποι δηλαδή, που δεν επρόκειτο να 

αγοράσουν µία αυτοτελή έκδοση των ποιηµάτων του Χριστόπουλου, γνώριζαν 

και τραγουδούσαν κάποια από τα ποιήµατα αυτά, µέσω της σχέσης-τους µε τις 

ποιητικές ανθολογίες. Οι ανθολογίες συνέβαλαν στη διαµόρφωση µιας 

                                                           
 122 Για το τυπογραφείο «των Κορφών» και το τυπογραφείο «των Αθηνών» πβ. Πεντακόσια χρόνια 

έντυπης παράδοσης του Νέου Ελληνισµού (1499-1999), επιµ. Κ. Σπ. Στάικος και Τ. Ε. 
Σκλαβενίτης, Αθήνα 2000, 110-112 και 178-179. 

 
    123 Τρ. Μπάρτας, «Αθανάσιος Χρηστόπουλος», Άπαντα Αθανασίου Χρηστοπούλου, Παρίσι 1864, 

87. 
 



ευρύτερης και ιδιαίτερης πρόσληψης των ποιητών. Κάτι ανάλογο ίσχυε και για 

µερικά ποιήµατα του Σολωµού.  

 Όταν µετά το 1890 ο Π. ∆. Σακελλαρίου δηµιουργεί την εκδοτική σειρά 

«Βιβλιοθήκη του Λαού» (καλοτυπωµένα, κοµψά, µα και φτηνά τοµίδια 

προορισµένα για «εγκεκριµένη» λαϊκή χρήση) στο πρώτο τοµίδιο εκδίδεται µία 

συλλογή από ποιήµατα του Χριστόπουλου, στο δεύτερο του Σολωµού, και στο 

τρίτο του Βηλαρά. 



  

  ∆ύο λαϊκά ποιητικά βιβλία 
  

 Αν υπήρχε λόγος για τον οποίο θα έπρεπε ένα ποιητικό βιβλίο του 19ου αιώνα 

να κερδίσει τα πρωτεία της απήχησης, το βιβλίο αυτό θα ήταν ο «Οδοιπόρος» 

του Παναγιώτη Σούτσου. Το 1879 ο εκδότης µίας σµυρναϊκής έκδοσης του 

«Οδοιπόρου» (της µόνης εξωελλαδικής που γνωρίζω) σηµείωνε στον πρόλογο 

του βιβλίου: 

  
 «Ότε ο Αλέξανδρος Σούτσος διανύσας το σατυρικόν αυτού στάδιον µετά 

δόξης, είχεν ήδη ποιήσας τας πρώτας σατύρας αυτού και τα σατυρικά 
του Πανοράµατος ασµάτια και εις την Οθωµανικήν Ελλάδα 
µετέβαινεν, εύρε τον Οδοιπόρον εις όλα τα στόµατα των νέων και των 
νεανίδων»124. 

  
 Σύµφωνα µε την τοποθέτηση του χωρίου, θα πρέπει να υποθέσουµε πως ο 

Αλέξανδρος Σούτσος βρήκε τον «Οδοιπόρο» «εις όλα τα στόµατα των νέων και 

των νεανίδων», αν όχι πριν το 1840, τότε οπωσδήποτε πριν το 1850. Όταν 

δηλαδή το 1864 ο Ανδρέας Κοροµηλάς τυπώνει τον «Οδοιπόρο» (έχουν 

προηγηθεί τουλάχιστον τρεις εκδόσεις του έργου) και σηµειώνει µε έµφαση στη 

σελίδα τίτλου «τραγωδία εις πέντε πράξεις φυλάττουσα την γλώσσαν της 

πρώτης παλαιάς εκδόσεως», ο «Οδοιπόρος» είναι πια ανάγνωσµα δηµοφιλές στο 

πλατύ αναγνωστικό κοινό.  

 Την έκδοση του Κοροµηλά την τυπώνει ξανά ο Κωνσταντινίδης το 1886 και 

το 1890. Το 1890 οι επιχειρήσεις του Κωνσταντινίδη βρίσκονται στη µεγάλη -

τους ακµή. Στον τιµοκατάλογο του 1893, ο Κωνσταντινίδης ακολουθώντας την 

τακτική που εφάρµοσε και το 1886, δίνει µία πρόσθετη λίστα βιβλίων 

στερεοτυπηµένων, για τα οποία ίσχυε η δυνατότητα της συχνής εκτύπωσης125. Η 

                                                           
 124 Ο πρόλογος αυτός ανατυπώνεται στην αθηναϊκή έκδοση του «Οδοιπόρου» του 1884 από τον Ν. 

Στάικοβιτς (σελ. 7-8), από την οποία και αντλώ. 
 
 125 Τη µέθοδο της στερεοτυπίας εισήγαγε στην Ελλάδα ο Ανδρέας Κοροµηλάς. Το 1840 το 

ελληνικό αναγνωστικό κοινό πληροφορούνταν για τη µέθοδο της στερεοτυπίας, όπως αυτή 
εφαρµόζονταν στο µεγάλο τυπογραφείο των Clowes στο Λονδίνο: 

                 «Ο τρόπος του στερεοτυπείν είναι περίεργος και άξιος συντόµου περιγραφής: 
Εκµάσσουσι κατά πρώτον επί γύψου τον στοιχειόδεσµον, µετά ταύτα επιχέουσι επί 
του γυψίνου τούτου τύπου τετηκός µέταλλον, εις το οποίον αντιτυπούνται 
σύµπαντες οι αποτελούντες τον στοιχειόδεσµον χαρακτήρες, συναφείς ήδη και 



λίστα επιγράφεται «∆ιά την Βιβλιοθήκην του λαού κλπ.» και απευθύνεται σε 

εµπόρους - παραγγελιοδότες που θα διοχετεύσουν τα βιβλία µέχρι το κοινό-

τους. Για τα βιβλία αυτά (φυλλάδες για την ακρίβεια), οι παραγγελιοδότες 

αναλαµβάνουν τα έξοδα για το χαρτί, τα διπλωτικά και τα δετικά, ενώ 

πληρώνουν στον Κωνσταντινίδη µόνο τα έξοδα της τύπωσης. «Ο παραγγέλων 

εκτύπωσιν τοιούτων βιβλίων δύναται να θέτη το όνοµα-του ως εκδότου εν 

αυτοίς και ό,τι άλλο θέλει ν� αναγγείλη» σηµειώνει ο Κωνσταντινίδης. Για κάθε 

βιβλίο δίνεται η τιµή ανάλογα µε την ποσότητα της παραγγελίας. Οι 

προβλεπόµενοι αριθµοί αντιτύπων είναι 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, και 5.000 

αντίτυπα. Το 1893 λοιπόν ο «Οδοιπόρος» του Σούτσου παράγεται και 

διακινείται κατ� αυτόν τον τρόπο από τον Κωνσταντινίδη. Πρόκειται για έντυπο 

96 σελίδων σε 16ο σχήµα. Εάν κάποιος αγόραζε 1.000 αντίτυπα µε τον 

παραπάνω τρόπο, θα πλήρωνε 42 δραχµές. Το κάθε αντίτυπο θα του στοίχιζε 

δηλαδή 0,042 δραχµές (4 λεπτά και κάτι) συν τα έξοδα για το χαρτί, τα 

διπλωτικά και τα δετικά. Όσα και αν ήταν αυτά τα έξοδα, το τελικό κόστος για 

κάθε αντίτυπο σ� αυτήν την παραγγελία θα πρέπει να ήταν πολύ χαµηλότερο 

από την τιµή των 50 λεπτών· 50 λεπτά στοίχιζε το βιβλίο την ίδια χρονιά 

λιανικώς στα καταστήµατα του Κωνσταντινίδη. 

 Το 1890, ο «Οδοιπόρος» είναι ένα λαϊκό έντυπο και ακολουθεί τους ρυθµούς 

παραγωγής και διακίνησης όλων των λαϊκών εντύπων. Με τον ίδιο τρόπο 

παράγονταν από τον Κωνσταντινίδη, ο «Ερωτόκριτος», η «Αφροδίτη η 

φιλοµειδής» και όλα τα λαϊκά βιβλία της εποχής. Πρόκειται δηλαδή για ένα 

έντυπο που διακινείται ως επί το πλείστον µέσω των γυρολόγων, των πάγκων 

στα πεζοδρόµια των πόλεων κτλ. 

 Στον 20ό αιώνα το έντυπο προωθήθηκε κυρίως µέσω της «Λαϊκής 

Βιβλιοθήκης» του Σαλίβερου. «Ακόµη και τώρα εις τους δρόµους των Αθηνών ο 

πλανόδιος βιβλιοπώλης διαλαλεί τον �Οδοιπόρον� µεταξύ του �Ονειροκρίτου�, 

και τους �βίους των Αγίων�», σχολιάζει αναφερόµενος στη δεύτερη δεκαετία 

του 20ού αιώνα ο Γ. Τσοκόπουλος, στη γνωστή διάλεξη-του για τους αδερφούς 

                                                                                                                                                                      
συνεστηκότες· τούτο δε το έντυπον δύναται να παραγάγη εκατοντακισχίλια µέχρις 
εκατοντακισµυρίων αντιτύπων, όταν η τύπωσις γίνεται µετά προσοχής.» 

          [Sir Francis Bond Head], «Τυπογραφικόν κατάστηµα εν Λονδίνω κατά το 1839», Ευρωπαϊκός 
Ερανιστής 1 (Ιούλιος; 1840) 286-314. Αντλώ από την ανατύπωση του άρθρου (Αθήνα 1993) 46. 

 



Σούτσους126. Αποσπάσµατα του «Οδοιπόρου» υπήρχαν στη µνήµη πολλών 

ανθρώπων, τραγουδιούνταν (µελωδίες από γνωστά µελοδράµατα της εποχής 

εφαρµόστηκαν σ� αυτά), και αντιγράφονταν σε λευκώµατα.  

 Ο πρώτος τόµος των «Ποιήσεων» (Ναύπλιο 1831), το βιβλίο δηλαδή µε το 

οποίο εµφανίστηκε στη νεοελληνική ποίηση ο Παναγιώτης Σούτσος και στο 

οποίο δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά ο «Οδοιπόρος», το 1863 και 1864 πωλείται 

από τον παλαιοβιβλιοπώλη Π. Λάµπρο ως ένα σπάνιο βιβλίο. Παρ� όλο που τα 

άλλα έργα του Παναγιώτη Σούτσου δεν έφτασαν την απήχηση του Οδοιπόρου, 

είχαν όµως συνολικά πολύ µεγάλη διάδοση στα βιβλιοπωλεία της εποχής. Η 

ποιητική συλλογή «Η κιθάρα» (1835) και το θεατρικό κείµενο «Ο Μεσσίας ή τα 

πάθη Ιησού Χριστού» (1839) επανεκδόθηκαν µετά το 1870. 

 Η πορεία που ακολούθησε ο «Οδοιπόρος» ως ανάγνωσµα ήταν από το λόγιο 

στο λαϊκό. Την πορεία αυτή ακολούθησαν και πολλά άλλα έντυπα. Ανάλογη 

πορεία ακολούθησε και ο «Νέος Ερωτόκριτος» του ∆ιονυσίου Φωτεινού. 

 Το 1885 ο «Νέος Ερωτόκριτος» περιλαµβάνεται στη λίστα των «Βιβλίων του 

Λαού» του αθηναίου εκδότη και βιβλιοπώλη, Ν. Μιχαλόπουλου. Ενδεχοµένως 

πρόκειται για έκδοση του ίδιου του Μιχαλόπουλου. Είναι, απ� όσο γνωρίζω, η 

πρώτη φορά που το βιβλίο προβάλλεται ως «λαϊκό» ανάγνωσµα. ∆εν πρόκειται 

όµως ακόµα για ένα ιδιαίτερα φτηνό βιβλίο. Τη «λαϊκή» κατεύθυνση του 

αναγνώσµατος συνεχίζει ο Μιχαήλ Σαλίβερος στις αρχές του 20ού αιώνα µέσω 

της «Λαϊκής Βιβλιοθήκης»-του. Το 1904 στο τιµολόγιο του Σαλίβερου, το 

βιβλίο εξακολουθεί να είναι δίτοµο, σε καλό χαρτί και εικονογραφηµένο, όπως 

τουλάχιστον διαφηµίζεται. Παρουσιάζεται ως «έκδοσις νέα», προσαρµοσµένη 

πάντως στις χαµηλές τιµές της «Λαϊκής Βιβλιοθήκης». Σε χαµηλή, λαϊκή τιµή 

υπήρχε διαθέσιµος ο «Νέος Ερωτόκριτος» (άγνωστο ποιας έκδοσης) το 1898, 

στα «Βιβλία του Λαού» των Καταστηµάτων Αποστολοπούλου στην Αθήνα. ∆εν 

γνωρίζω µε αυτοψία τις παραπάνω εκδόσεις. Αυτού του είδους τη δηλωµένη 

«λαϊκότητα» του «Νέου Ερωτόκριτου» θα πρέπει ίσως να τη συνδυάσουµε µε 

την υποδοχή του έργου στα αθηναϊκά τυπογραφεία. Ο εκδότης Ν. 

                                                           
 126 Γ. Τσοκόπουλος, «Οι αδελφοί Σούτσοι και η πολιτική ποίησις επί Όθωνος», ∆ιαλέξεις περί 

Ελλήνων ποιητών του ΙΘ΄αιώνος Α΄, Αθήνα 19252, 236. Ο «Οδοιπόρος» διαφηµίζεται στη Λαϊκή 
Βιβλιοθήκη» του Σαλίβερου µέχρι και το 1928, που έχω ελέγξει. 

  



Μιχαλόπουλος γενικά συνέβαλε στον εµπλουτισµό των αθηναϊκών «λαϊκών» 

εκδόσεων µε νέα, γνωστά ή άγνωστα, αναγνώσµατα127. 

 Ο «Νέος Ερωτόκριτος» ή ο «Ερωτόκριτος µε πολιτικά τραγώδια» ευδοκίµησε 

εκδοτικά πρώτα εκτός Ελλάδας: Βιέννη (1818), Κωνσταντινούπολη (1845), 

Σµύρνη (1863, 1879). Λειτουργούσε περίπου όπως το παλαιότερο-του 

ανάγνωσµα, το «Έρωτος αποτελέσµατα»: ως αφήγηση µίας ερωτικής µα ηθικής 

ιστορίας που ήταν συγχρόνως η φόρµα για να ενταχθούν εντός-της τραγούδια, 

που ήταν ήδη ή µπορούσαν να γίνουν του «συρµού»128. 

 Αρχικά ήταν ένα ακριβό και «αριστοκρατικό» βιβλίο. Το 1839 στο αθηναϊκό 

βιβλιοπωλείο Κωνσταντίνου Γκαρπολά που ο «Νέος Ερωτόκριτος» στοιχίζει 10 

δραχµές, ο «Ερωτόκριτος εις την κρητικήν γλώσσαν» στοιχίζει 2,50 δραχµές, το 

«Έρωτος αποτελέσµατα» 4 δραχµές, η «Ιστορία της Σωσάννης» 20 λεπτά. Οι 

επόµενες εκδόσεις όµως φαίνεται να γίνονται πιο προσιτές. Το 1869 στο 

βιβλιοπωλείο ∆επάστα στην Κωνσταντινούπολη, ο «Νέος Ερωτόκριτος», σε 

έκδοση της Σµύρνης του 1864, στοιχίζει 7 δραχµές. ∆εκαπέντε χρόνια αργότερα, 

το 1884, το βιβλιοπωλείο ∆επάστα είναι εφοδιασµένο µε µία νεώτερη έκδοση 

της Σµύρνης, του 1879. Το βιβλίο εξακολουθεί να είναι δίτοµο, του ίδιου 

περίπου σχήµατος και µεγέθους, όµως η τιµή-του είναι πολύ πιο προσιτή πλέον. 

Το 1884, η έκδοση του 1879 στοιχίζει µόνο 3 δραχµές. Έτσι, όταν το 1885 στην 

Αθήνα το βιβλίο παρουσιάζεται στη στήλη των «Βιβλίων του Λαού» του 

Μιχαλόπουλου στοιχίζοντας 4 δραχµές, το φαινόµενο δεν ξαφνιάζει. 

 Από κει και µετά, το βιβλίο δείχνει να εξοµοιώνεται µε το σύνολο των 

λαϊκών εντύπων· το 1898 η τιµή-του στα καταστήµατα Αποστολόπουλου είναι 

µόνο 75 λεπτά. Το 1904 ο «Νέος Ερωτόκριτος» δεν προτείνεται µόνο από τον 

Σαλίβερο στην Αθήνα ως «λαϊκό» ανάγνωσµα. Την ίδια χρονιά και το 

βιβλιοπωλείο ∆επάστα-Σφύρα-Γεράρδου στην Κωνσταντινούπολη τοποθετεί 

                                                           
 127 Με πρωτοβουλία του Μιχαλόπουλου φαίνεται ότι εισάγεται για πρώτη φορά στα αθηναϊκά 

τυπογραφεία, µετά το 1880, το «Γεωπονικόν» του Αγάπιου Λάνδου. 
 
 128 Σηµειώνει στον πρόλογο ο ∆ιονύσιος Φωτεινός: «Εφύλαξα µεν το νόηµα της του παλαιού 

Ερωτοκρίτου µυθιστορίας, επήυξησα δε και παρέκτεινα τούτο επί µάλλον και µάλλον µε 
διάφορα εύθυµα και ανθηρά στιχουργήµατα, και µε τραγώδια κατά τα διάφορα συµβεβηκότα 
των περιστάσεων». Ο πρόλογος παρατίθεται από τον Φίλιππο Ηλιού στην παρουσίαση της 
πρώτης έκδοσης του 1818· Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα 1801-1818, 556. 

 



πλέον το βιβλίο στη λίστα των «Βιβλίων του Λαού»· πρόκειται πιθανόν για την 

έκδοση του Μιχαήλ Σαλίβερου129. 

                                                           
 129 Ο αριθµός των σελίδων (440), που δηλώνεται στον κατάλογο ∆επάστα-Σφύρα-Γεράρδου το 

1904, είναι ίδιος µε τον αριθµό σελίδων της έκδοσης που διαθέτει την ίδια χρονιά ο Σαλίβερος. 
 



  

 Οι Επτανήσιοι ποιητές 
  

 Μια από τις πιο λαµπρές στιγµές στην ιστορία των ελληνικών ποιητικών 

εκδόσεων ήταν η έκδοση των «Μνηµοσύνων» του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη στην 

Κέρκυρα το 1857. Στη συλλογή αυτή που κυκλοφόρησε τη χρονιά του θανάτου 

του Σολωµού (ένα-της ποίηµα αναφέρεται σ� αυτόν), συγκεντρώνονται κάποια 

από τα καλύτερα ποιήµατα του Βαλαωρίτη. Η υποδοχή του έργου υπήρξε 

ιδιαίτερα θερµή, και ο Βαλαωρίτης µε την ποιητική-του αυτή συλλογή αποκτά 

το Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος, σταλµένο από τον Όθωνα. Ύστερα από τα 

νεανικά «Στιχουργήµατα» (1847), ήταν ουσιαστικά η πρώτη ώριµη δουλειά του 

επτανήσιου ποιητή. Εξαντλείται σύντοµα και εκδίδεται για δεύτερη φορά στην 

Αθήνα το 1861 και στη συνέχεια αρκετές φορές σε εκδόσεις συγκεντρωτικές 

του ποιητικού έργου του Βαλαωρίτη130. 

 Μέσα στη δεκαετία 1860-1870, γνωστά βιβλιοπωλεία της Αθήνας και της 

Αλεξάνδρειας διαθέτουν µονάχα την αθηναϊκή «ανατύπωση» του 1861. Η 

κερκυραϊκή έκδοση του 1857 πωλείται µόνο ως σπάνιο βιβλίο από τον 

παλαιοβιβλιοπώλη Παύλο Λάµπρο το 1863 και το 1864. Αν και πρόκειται για 

βιβλίο µικρής παλαιότητας (6-7 χρόνων) του οποίου µάλιστα κυκλοφορεί και 

νεώτερη ανατύπωση, διατίθεται στην τιµή των 20 και των 25 φράγκων. Ήταν 

βιβλίο 185 σελίδων σε 8ο σχήµα. Στην τιµή αυτή ή και σε µικρότερη ακόµα 

κοστολογεί ο Π. Λάµπρος, το 1863, έργα παλαιότερα και µεγαλύτερα σε 

µέγεθος. Έτσι, 20 φράγκα στοιχίζει µια βενετσιάνικη έκδοση του 1807 της 

«Ελευθερωµένης Ιερουσαλήµ» του Tasso (8ο, 476 σελ.) και τα «Ολύµπια» του 

Metastassio, έκδοση του 1815 (8o, 204 σελ.), ενώ οι «Ποιήσεις» του Παναγιώτη 

Σούτσου (Ναύπλιο 1831, 8ο, 165 σελ.) στοιχίζουν 10 φράγκα µόνο. Πολλά άλλα 

ανάλογου µεγέθους σπάνια βιβλία πολύ παλαιότερα όµως από τα «Μνηµόσυνα» 

- κάποια από αυτά είναι του 18ου αιώνα- πωλούνται σε τιµή πολύ χαµηλότερη 

των 20 φράγκων · έτσι, ο «Αµύντας» του Tasso, η «Βοσποροµαχία» του Μοµάρς 

                                                           
 130 Την επιτυχία της έκδοσης των «Μνηµοσύνων ασµάτων» µνηµονεύει η έκδοση του επόµενου 

έργου του Βαλαωρίτη, της «Κυρά Φροσύνης», που τυπώθηκε στην Κέρκυρα το 1859. Στην 
σελίδα του τίτλου αναφέρεται: «υπό του ποιήσαντος τα Μνηµόσυνα Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 
Λευκαδίου». 

 



κτλ.131 Η κερκυραϊκή έκδοση του 1857 των «Μνηµοσύνων» του Βαλαωρίτη, 

πωλείται λοιπόν το 1863 και 1864 στην Αθήνα ως ένα εξαιρετικά σπουδαίο 

σπάνιο βιβλίο. Το φαινόµενο αυτό δεν παρατηρείται συχνά και αποτελεί ένδειξη 

της αναγνώρισης και της εκτίµησης που έτρεφε η αθηναϊκή κοινωνία για τον 

ποιητή Βαλαωρίτη. Τη µεγάλη εκτίµηση της εποχής για τα «Μνηµόσυνα» και 

για τον Βαλαωρίτη γενικά, εκφράζουν και οι διαµαρτυρίες που ακούστηκαν, 

σύµφωνα µε τις οποίες, η ανατύπωση του 1861 περιείχε πολλά τυπογραφικά 

σφάλµατα. Η δυσαρέσκεια αυτή για την τυπογραφική απόδοση των 

«Μνηµοσύνων» δείχνει αγάπη και προσήλωση στο έργο132. Είναι η δεκαετία 

κατά την οποία ο ποιητής αλλά και ο πολιτικός Βαλαωρίτης βρίσκεται στο 

απόγειο της δόξας-του και στην ωριµότερη περίοδο της δηµιουργικότητας-του.  

 Η πρώτη εκτενής ποιητική σύνθεση του Βαλαωρίτη, η «Κυρά Φροσύνη», 

κυκλοφόρησε το 1859 στην Κέρκυρα στο τυπογραφείο Τερζάκη, στο οποίο την 

ίδια χρονιά εκδόθηκαν µε τη φροντίδα του Πολυλά και τα «Ευρισκόµενα» του 

Σολωµού. Οι δύο αυτές κερκυραϊκές εκδόσεις είχαν και ανάλογη απήχηση στα 

βιβλιοπωλεία. Ήδη το 1857, χρονιά του θανάτου του Σολωµού και έκδοσης των 

«Μνηµοσύνων» του Βαλαωρίτη, στη γνωστή επιστολή-του προς τον 

Κωνσταντίνο Ασώπιο έγραφε ο Βαλαωρίτης, µε αφορµή το θάνατο του 

Σολωµού: «Εψεύσθησαν αι ελπίδες του έθνους. Ίσως το γεγονός τούτο να 

συνέτεινεν ουκ ολίγον υπέρ εµού. Και δεν δύναµαι ν� αποδώσω εις άλλο τι τον 

                                                           
 131 Ο ίδιος ο Παύλος Λάµπρος επιµελήθηκε στη συνέχεια τις εκδόσεις των έργων του Βαλαωρίτη 

«Αθανάσιος ∆ιάκος, Αστραπόγιαννος» (Αθήνα 1867) και «Ποιήµατα» (Αθήνα 1868). 
 
 132 Η ανατύπωση του 1861 έγινε µε τις δαπάνες του Εµµανουήλ Γεωργίου. Τις διαµαρτυρίες για τα 

λάθη, αποκρούει ο Εµµανουήλ Γεωργίου στο  βιβλιοπωλικό-του δελτίο τον Νοέµβριο της ίδιας 
χρονιάς. Μία απροσεξία ωστόσο της έκδοσης του 1861 που γίνεται αµέσως αισθητή, βρίσκεται 
ήδη στο εξώφυλλο του βιβλίου: στη θέση του ονόµατος του ποιητή, τυπώνεται «Βαλαωρίου» 
αντί «Βαλαωρίτου». Ο Γεωργίου αναφέρει στο δελτίο-του: 

 «Τα Μνηµόσυνα Άσµατα Αριστοτέλους Βαλαωρίτου, ανατυπωθέντα µετά πλείστης όσης 
επιµελείας. 

 Σηµείωσις. Περί της ανατυπώσεως ταύτης δύο συντάκται των εν Αθήναις εφηµερίδων, 
χωρίς ν' αναγνώσωσιν αυτήν, έγραψαν ότι αύτη εγένετο πλήρης σφαλµάτων. Τους 
Κυρίους τούτους παρακαλούµεν ν' αναγνώσωσιν αυτήν, όπως πεισθώσιν ότι εις 
έκδοσιν εκ πέντε περίπου τυπογραφικών φύλλων συγκειµένην, µόνον τρία 
τυπογραφικά λάθη υπάρχουσι!! Και ταύτα ασήµαντα, καθό µη όντα εν τοις 
ποιητικοίς στίχοις.» 

 



φανατισµόν τον οποίον τουλάχιστον εν Επτανήσω διήγειραν τα Μνηµόσυνα-

µου»133. 

 Μέσα στη δεκαετία 1860-1870, ένα ακόµα βιβλίο του Αριστοτέλη 

Βαλαωρίτη, που αξιολογείται ως σπάνιο, είναι τα «Στιχουργήµατα» (Αθήνα 

1847). ∆ιατίθεται το 1868 στο βιβλιοπωλείο του Θ. Νικολαΐδη Φιλαδελφέως και 

κοστίζει 1,50 δραχµή, τιµή υπολογίσιµη για ένα βιβλίο 31 σελίδων134. Πρόκειται 

για βιβλίο 21 χρόνων, ηλικία που συνήθως δεν συνιστά παλαιότητα. Τα 

περισσότερα ποιητικά βιβλία εξακολουθούν να βρίσκονται τουλάχιστον για µια 

εικοσαετία µετά την έκδοση-τους στα ράφια των βιβλιοπωλείων.  

 Στη δεκαετία 1860-1870, συγκεκριµένα το 1867, κυκλοφορεί από το 

τυπογραφείο Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως το έργο «Αθανάσης ∆ιάκος. 

Αστραπόγιαννος». Η απορρόφηση του βιβλίου από την αγορά ήταν πιο αργή σε 

σχέση µε τα προηγούµενα βιβλία του Βαλαωρίτη: 16 µε 18 χρόνια χρειάστηκε 

για να πουληθούν τα αντίτυπα που διέθετε το βιβλιοπωλείο Κοροµηλά· 18 µε 19 

χρόνια, το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Η τιµή του βιβλίου κάµπτεται επίσης στο 

πέρασµα του χρόνου. Από 4 δραχµές που στοίχιζε το βιβλίο το 1868 και 1871, η 

τιµή-του χαµηλώνει στις 3,50 ή και 2,50 δραχµές το 1883 και το 1885. 

∆εκαπέντε χρόνια µετά την έκδοση-της, αλλά µε σταθερή και αδιάπτωτη την 

τιµή στις 6 δραχµές, παραµένει στα ράφια του βιβλιοπωλείου Κοροµηλά και η 

δίτοµη έκδοση των ποιηµάτων του Βαλαωρίτη που κυκλοφόρησε το 1868 στην 

Αθήνα. Ήταν η πρώτη συγκεντρωτική έκδοση µε τα πιο δηµοφιλή έργα του 

                                                           
 133 Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Βίος, επιστολές και πολιτικά κείµενα, επιµ. Γ. Π. Σαββίδης και Νίκη 

Λυκούργου, Αθήνα 1980, 285. 
 
 134  Ως τιµή για τα «Στιχουργήµατα» του Βαλαωρίτη αναφέρεται «δρ. 150» (Κατάλογος βιβλίων 

πωλουµένων παρά Θ. Νικολαΐδη Φιλαδελφεί , ∆ελτίον πρώτον, Αθήνα 1868, σελ. 27.). Η ίδια 
τιµή αναφέρεται σε άλλο σηµείο του καταλόγου και για την «Απλή γλώσσα» του Τερτσέτη 
(Αθήνα 1847). Και στις δύο περιπτώσεις έχουµε να κάνουµε µε τυπογραφικό λάθος. Τιµές της 
τάξεως των 150 δραχµών δίνονται στον συγκεκριµένο κατάλογο ως επί το πλείστον σε βιβλία 
του 18ου αιώνα και µάλιστα πολύτοµα, ενώ θα ήταν αστρονοµικό ένα τέτοιο ποσό για ένα µικρού 
σχήµατος βιβλιαράκι, όπως η «Απλή γλώσσα» ή για τις 31 σελίδες των «Στιχουργηµάτων» του 
Βαλαωρίτη, έστω κι αν αυτές είναι «επί εκλεκτού χάρτου» όπως δηλώνεται. Το ίδιο εξάλλου 
τυπογραφικό λάθος επαναλαµβάνεται και για το Παράρτηµα της Ελληνικής Γραµµατικής του Γ. 
Χρυσοβέργη (Αθήνα 1846), όπου µάλιστα δηλώνεται και κάποια έκπτωση στην τιµή («δρ. 150 
αντί 2»): εδώ πια γίνεται εµφανές πως πρόκειται για τυπογραφικό λάθος και πως η ορθή 
απόδοση του κειµένου είναι «δρ. 1,50 αντί 2». 

 



ποιητή135. Γνωρίζοντας τους συνήθεις ρυθµούς ζήτησης των ποιητικών βιβλίων, 

τα 15 και 18 χρόνια δεν είναι ασυνήθιστα πολλά για ένα δίτοµο βιβλίο, όπως η 

συγκεντρωτική έκδοση των ποιηµάτων του 1868, ή για ένα βιβλίο 282 σελίδων, 

όπως ο «Αθανάσης ∆ιάκος. Αστραπόγιαννος» το 1867. Αν παρατηρείται µια 

κάµψη στην απήχηση των έργων του ποιητή, αυτό συµβαίνει γιατί τα 

«Μνηµόσυνα» και η «Κυρά Φροσύνη» είχαν αγοραστεί σε ασυνήθιστα σύντοµο 

χρόνο. 

 Το κλίµα που διαµορφώνεται γύρω από την ποίηση του Βαλαωρίτη 

καλλιεργεί το έδαφος και για την υποδοχή της επανέκδοσης του «∆ήµου», του 

«κλέφτικου ποιήµατος» του Σπυρίδωνος Τρικούπη. Ο «∆ήµος» πρωτοεκδόθηκε 

στο Παρίσι το 1821, και µε τη λαϊκή, ροµαντική-του φόρµα απέδωσε το 

επαναστατικό ποιητικό κλίµα της εποχής-του136. Το ποίηµα δεν επανεκδόθηκε 

παρά µόνο το 1863, 42 χρόνια µετά την πρώτη έκδοση, όταν ο Σπυρίδων 

Τρικούπης ήταν πια 75 χρόνων· 6 χρόνια πριν είχε ολοκληρωθεί στο Λονδίνο η 

έκδοση της «Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως». Το 1862 είχαν 

επανεκδοθεί στο ίδιο τυπογραφείο (Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως) και οι «επί της 

Ελληνικής επαναστάσεως και κατά την κηδείαν τινών επιζησάντων 

πρωταγωνιστών αυτοσχέδιοι λόγοι» του Τρικούπη.  Στο τυπογραφείο του 

Φιλαδελφέως εκδόθηκαν και µερικά από τα έργα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη137. 

Όταν το 1863 επανεκδίδεται ο «∆ήµος», το αθηναϊκό κοινό έχει ήδη δεχτεί µε 

πολύ καλή διάθεση  τις δύο εκδόσεις των «Μνηµοσύνων» (1857, 1861) και την 

«Κυρά-Φροσύνη» (1859), και είναι καλά εξοικειωµένο µε τη λαϊκή ποιητική 

φόρµα και µε τη χρήση της γλώσσας του κλέφτικου τραγουδιού138. ∆εκτική 

                                                           
 135 Περιλαµβάνει τα «Μνηµόσυνα άσµατα», την «Κυρά Φροσύνη», το «Σήµαντρον» και άλλα 

ανέκδοτα. Ξαναεκδόθηκε το 1891 σε 2.000 αντίτυπα· πβ. Κατάλογος των εν τω τυπογραφείω των 
αδελφών Περρή εκτυπωθέντων βιβλίων 1868-1900, Αθήνα 1902, 143. 

  
           136 Για το ποιητικό κλίµα µέσα στο οποίο γεννήθηκε ο «∆ήµος» πβ. Αλέξης Πολίτης, «1821-

1831: η νεοελληνική ποίηση σε επαναστατική περίοδο», Τα Ιστορικά 13 (Ιούνιος-∆εκέµβριος 
1996) 129-138. 

 
 137 Ο Χ. Νικολαΐδης Φιλαδελφεύς πριν την ίδρυση του τυπογραφείου-του στην Αθήνα διατηρούσε 

τυπογραφείο στην Κέρκυρα. 
  
        138 Οι νεόπλαστοι λογοτεχνικοί όροι της εποχής «Βαλαωριτίζοντες» και «Βαλαωρίτειος», που 

αποθησαυρίστηκαν από τον Σ. Κουµανούδη, αποτύπωσαν την επίδραση του ποιητή στις 
λογοτεχνικές προτιµήσεις της εποχής-του. Πβ. Στέφανος Α. Κουµανούδης, Συναγωγή νέων 
λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών από της Αλώσεως µέχρι των καθ� ηµάς χρόνων, Αθήνα 
1998, 201, και Μαριάννα ∆ήτσα, Νεολογία και κριτική στον 19ο αιώνα, Αθήνα 1988, 185. 



φαίνεται λοιπόν η εποχή για τον «∆ήµο», βιβλίο που διαφηµίζεται σε αρκετούς 

βιβλιοπωλικούς καταλόγους. Καλή υπήρξε µάλλον η υποδοχή του βιβλίου και 

από το αγοραστικό κοινό, όσο τουλάχιστον µπορούµε να κρίνουµε από την τύχη 

του «∆ήµου» στο βιβλιοπωλείο Κοροµηλά, όπου έχουµε µια πιο συµπληρωµένη 

εικόνα· από 2 έως 8 χρόνια χρειάστηκαν για να πουληθούν τα αντίτυπα που 

διέθετε το συγκεκριµένο βιβλιοπωλείο. 

 Το 1851 κυκλοφόρησε στην Αθήνα, τυπωµένη στο τυπογραφείο του Κ. 

Αντωνιάδη, µία έκδοση µε τον τίτλο «Οι δύο ∆ιθύραµβοι». Στο τοµίδιο αυτό 

ανατυπώνονταν ο «Ύµνος εις την ελευθερίαν» του ∆ιονυσίου Σολωµού µαζί το 

ποίηµα του Αλέξανδρου Σούτσου «∆ιθύραµβος προς τον λαόν της ελευθέρας 

και δούλης Ελλάδος / ποιηθείς κατά το 1843 / εποχήν της αναπτερώσεως των 

ελληνικών ελπίδων». Ύστερα από ένα σύντοµο πρόλογο του εκδότη Κ. 

Αντωνιάδη, προτάσσεται ο «Ύµνος εις την ελευθερίαν» (σελ. 1-38) και 

ακολουθεί ο «∆ιθύραµβος» του Σούτσου (σελ. 39-61). ∆ιονύσιος Σολωµός και 

Αλέξανδρος Σούτσος, ποιητές ζώντες και οι δύο, προβάλλονται λοιπόν µαζί 

στην έκδοση αυτή, που αντανακλά την αξιολόγηση-τους από την αθηναϊκή 

κοινωνία του 1851. Στον πρόλογο του τοµιδίου ο Κ. Αντωνιάδης επισηµαίνει ότι 

το ποίηµα του Σούτσου και «πλείονας ιδέας» περιλαµβάνει και «κατά το 

λεκτικόν υπερέχει»139. 

 Στο τυπογραφείο του Κ. Αντωνιάδη είχε εκδοθεί την ίδια χρονιά (1851) και 

το βραβευµένο στον πρώτο Ράλλειο Ποιητικό ∆ιαγωνισµό «Μεσολόγγιον» του 

Γεωργίου Ζαλοκώστα. ∆έκα χρόνια µετά, το 1861, στον επόµενο γνωστό 

τιµοκατάλογο του Κ. Αντωνιάδη, ενώ το «Μεσολόγγιον» δεν έχει ακόµα 

εξαντληθεί, οι «∆ύο ∆ιθύραµβοι» δεν αναφέρονται, σηµάδι ότι µέσα στη 

δεκαετία 1851-1861 εξαντλήθηκαν. Η εποχή φαίνεται ότι καλοδέχτηκε αυτό το 

µικρού σχήµατος ποιητικό βιβλίο· καθώς εξαντλήθηκε µέσα σε µια δεκαετία, 

δεν καταγράφτηκε σε πολλούς βιβλιοπωλικούς καταλόγους γιατί δεν πρόλαβε να 

παραµείνει για πολύ καιρό στα ράφια των βιβλιοπωλείων· αγοράστηκε γρήγορα.  

 Η φήµη του Σολωµού ως ποιητή, όσο εκείνος ζούσε, στηρίζονταν κυρίως 

στις χειρόγραφες συλλογές των έργων-του και στην κυκλοφορία ορισµένων 

ποιηµάτων-του στις ποιητικές ανθολογίες της εποχής. Με τις εκδόσεις που 

                                                           
         139 Κ. Αντωνιάδης, «Πρόλογος», Οι δύο διθύραµβοι του ∆ιονυσίου Σολοµού και του Αλεξάνδρου 

Σούτσου, Αθήνα, 1851, δ΄.  



ακολούθησαν µετά το θάνατο-του, η πρόσληψη του έργου-του «στενεύει» και 

για τους περισσότερους «παγώνει». Παράλληλα όµως, τα ποιήµατα-του που 

εκδίδονταν µέσα στις λαϊκές ανθολογίες ακολούθησαν µία διαφορετική πορεία 

όσον αφορά την πρόσληψη και την αποδοχή-τους140. 

 Σηµαντικός σταθµός στην παρουσίαση του έργου του Σολωµού υπήρξε η 

κερκυραϊκή έκδοση του 1859, που έγινε 2 χρόνια µετά το θάνατο του ποιητή, µε 

τη φροντίδα του Ιάκωβου Πολυλά. Τα «Ευρισκόµενα» αναφέρονται στους 

καταλόγους τριών αθηναϊκών βιβλιοπωλείων. Στο ένα από αυτά, του 

Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, µπορούµε να ελέγξουµε το χρόνο που χρειάστηκε για 

να αγοραστεί το βιβλίο. Στο συγκεκριµένο βιβλιοπωλείο, τα «Ευρισκόµενα» 

αναφέρονται το 1879 (20 χρόνια µετά την έκδοση-τους), όχι όµως και το 1886 

(27 χρόνια µετά την έκδοση-τους). Το 1879 η τιµή των «Ευρισκοµένων» στο 

βιβλιοπωλείο Κουσουλίνου (8 δραχµές) είναι µεγαλύτερη από την τιµή που είχε 

το βιβλίο σε δύο άλλα βιβλιοπωλεία το 1864 (6 δρ.), 5 χρόνια µετά την έκδοση-

του. Οι υπόλοιπες εκδόσεις των ποιηµάτων του Σολωµού, που κυκλοφόρησαν 

µέσα στον 19ο αιώνα, δεν είχαν καλύτερη τύχη από αυτήν των «Ευρισκοµένων». 

Καθόλου δεν εµφανίζεται στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους η ζακυνθινή 

έκδοση (1857) του τυπογραφείου Κ. Ρωσσολίµου, όµως δύο από τα 

βιβλιοπωλεία, που διαθέτουν τα «Ευρισκόµενα», διαθέτουν και την αθηναϊκή 

«Συλλογή των ποιηµάτων του ∆ιονυσίου Σολωµού» (1858)141.  

 Μετά το 1890, ο εκδότης και βιβλιοπώλης Π. ∆. Σακελλαρίου εκδίδει ένα 

τοµίδιο µε ποιήµατα του Σολωµού στη σειρά «Σακελλαρίου Βιβλιοθήκη του 

Λαού»142. Σύµφωνα µε τον εκδότη, η σειρά έρχεται να καλύψει την έλλειψη 

                                                           
 140 Όταν το 1847, ο Ι. Ισιδωρίδης Σκυλίτσης επιχειρεί µια σύντοµη αναδροµή στο είδος των 

ποιηµάτων που είχαν αποκτήσει διάδοση στον ελληνικό κόσµο «ως άσµατα µελπόµενα», το 
πρώτο παράδειγµα που αναφέρει είναι η «Ξανθούλα» του Σολωµού. (Ι. Ι. Σκυλίσσης, Στιγµαί, 
Σµύρνη 1847, 8-11.) Για το θέµα αυτό, πβ. το κεφάλαιο «Οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι και η 
λειτουργία-τους». Για την υποδοχή που είχε η έκδοση των «Ευρισκοµένων» του 1859 πβ. Λίνος 
Πολίτης, «Ο Σολωµός και οι σύγχρονοι-του», Γύρω στον Σολωµό, Αθήνα 19852, 272-297. 

 
 141 Το βιβλίο αναφέρει στη σελίδα τίτλου την χρονολογική ένδειξη 1857 ενώ στο εξώφυλλο την 

ένδειξη 1858. Και οι τρεις τιµοκατάλογοι που το αναφέρουν φέρουν την ένδειξη 1858. Για την 
τύχη της ζακυνθινής έκδοσης (Σ. Χ. Ραφτάνη) του 1880, που επιµελήθηκε ο Σπυρίδων ∆ε 
Βιάζης, πβ. το κεφάλαιο «Ζητήµατα διακίνησης του ελληνικού βιβλίου». 

 
 142 Ήταν το δεύτερο τοµίδιο της σειράς µετά τα «Λυρικά» του Χριστόπουλου. Ακολουθούσαν µια 

επιλογή µε ποιήµατα του Βηλαρά, η «Βαβυλωνία» του Βυζάντιου, η αυτοβιογραφία του Κοραή, 
κάποιες κωµωδίες του Μολιέρου, ο «Γκιαούρ» του Βύρωνος, ο «Οδοιπόρος» του Παναγιώτη 
Σούτσου. Ήταν µικρού σχήµατος, καλοτυπωµένα αλλά και φτηνά βιβλιαράκια· 50 λεπτά 



«τερπνών άµα και διδακτικών βιβλίων προς χρήσιν του λαού». ∆εν διαθέτουµε 

πολλές πληροφορίες για την διάδοση της «Βιβλιοθήκης του Λαού» του 

Σακελλαρίου. Καθώς πρόκειται για εκδοτική σειρά, η βιβλιοπωλική, ίσως και η 

αναγνωστική τύχη των βιβλίων αυτών καθορίζεται από διαφορετικούς 

παράγοντες εµπορίας, διακίνησης, προβολής κτλ. Ανήκει πάντως σε ένα 

γενικότερο κλίµα δηµιουργίας εγκεκριµένων «λαϊκών» βιβλίων που 

καλλιεργήθηκε στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα143. Το 

σηµαντικότερο ίσως εκδοτικό αποτέλεσµα του κλίµατος αυτού ήταν τα βιβλία 

του «Συλλόγου προς διάδοσιν ωφελίµων βιβλίων». Όλα σχεδόν τα βιβλία της 

«Βιβλιοθήκης του Λαού» του Σακελλαρίου (µεταξύ-τους και τα ποιήµατα του 

Σολωµού), όπως και τα βιβλία του «Συλλόγου προς διάδοσιν ωφελίµων 

βιβλίων», εγκρίνονται στις αρχές του 20ού αιώνα ως κατάλληλα για να 

ενισχύσουν τη σύσταση των «Σχολικών Βιβλιοθηκών». Τα βιβλία 

κατοχυρώνονται µε αυτόν τον τρόπο ως εγκεκριµένα αναγνώσµατα για τους 

                                                                                                                                                                      
στοιχίζουν το 1894 στο βιβλιοπωλείο Π. ∆. Σακελλαρίου (περίπου το ίδιο δηλαδή µε τις λαϊκές 
φυλλάδες). 

  
 143 Πβ. την διάλεξη στον Παρνασσό τον Μάρτιο του 1880 του Ν. Καζάζη, «Περί βιβλιοθηκών του 

λαού», Παρνασσός, ∆΄(1880) 276 και 281. 
 Η φιλοδοξία του ∆. Βικέλα για τη σύσταση µιας «λαϊκής βιβλιοθήκης», που να επισύρει την 

προσοχή του κόσµου «εις αντικείµενα ανώτερα σκανδάλων, κακουργηµάτων, σεξουαλισµού 
κλπ.», είχε εκφραστεί δηµόσια ήδη το 1887 στη διάλεξη που έδωσε στον «Παρνασσό» µε θέµα 
«Περί βιβλίων, και περί της έξεως του αναγινώσκειν». Πβ. Αλέξανδρος Αρ. Οικονόµος, 
«∆ηµήτριος Μ. Βικέλας», Τρεις άνθρωποι, Β΄, Αθήνα 1953, 323-324. Τα βιβλία του «Συλλόγου 
προς διάδοσιν ωφελίµων βιβλίων» ξεκίνησαν να κυκλοφορούν το 1900. 

 Τον Ιανουάριο του 1888 πρωτοπαρουσιάστηκε στην Αθήνα και η σειρά «Βιβλιοθήκη του 
ελληνικού λαού», την οποία επιµελούνταν ο Ξενοφών Ζύγουρας. Στο πρώτο τοµίδιο της σειράς, 
που έφερε τον τίτλο «Περί µορφώσεως, αγωγής και παιδείας», αναγγέλλονται και οι ευρύτεροι 
στόχοι της «Βιβλιοθήκης»: 

 «Ήλθε πλέον ο καιρός να παύση η ανάγνωσις βιβλίων αχρήστων και ανουσίων ως είναι η 
φυλλάδα του Σπανού, του Βερτόλδου, του Συντίππα και τόσα άλλα τα οποία µας 
εχορήγει η Βενετία· είναι πλέον καιρός να παύση η ψυχοφθόρος ανάγνωσις των 
µυθιστορηµάτων ως της Νανάς και των τοιούτων. Είναι ώρα πλέον ο Ελληνικός 
Λαός να γείνη σπουδαίος µελετών βιβλία τα οποία µέλλουσι να του µορφώσωσι τα 
ήθη και την καρδίαν, την θρησκείαν και την εθνικότητα και τέλος να τον φωτίσωσι 
και τον πλουτίσωσι διά γνώσεων χρησιµωτάτων εις τον πρακτικόν βίον. Τοιαύτα 
βιβλία η βιβλιοθήκη του Λαού θέλει εκδίδει κατά µήνα και θέλει πωλεί επί τη 
ευτελεστάτη τιµή των 20 λεπτών. 

 Του λοιπού δεν θα έχει δίκαιον να παραπονήται ο Ελληνικός Λαός ότι τα προς µόρφωσιν 
αυτού βιβλία είναι ακριβά· όχι. Η βιβλιοθήκη αυτού είναι και των ευρωπαϊκών 
βιβλίων του Λαού ευθηνοτέρα, διότι προσφέρεται αντί 20 λεπτ. τόµος περιέχων 
πλειοτέραν ύλην εκείνων. Τα πολύ στοιχειώδη βιβλία αντί ιδεών ίχνη µόνον 
διαγράφουσιν διά τούτο επροτιµήσαµεν η βιβλιοθήκη αύτη να έχη ύλην πλειοτέραν 
και κατά τι εκτενεστέραν· ουδέποτε µνηµονεύοντες τ� όνοµα του συγγραφέως µη 
ενδιαφεροµένου του Λαού. Τούτο πράττουσι και αι Βιβλιοθήκαι των Ευρωπαίων. 
Όσον δ� αφορά την γλώσσαν και τας ιδέας προσεπαθήσαµεν να είµεθα απλοί και 
σαφείς, ουχί όµως και χυδαίοι, διότι βαθµηδόν πρέπει να προαγώµεθα καθ� όλα.»  



µαθητές, για τις οικογένειες των µαθητών, αλλά και για άλλους πολίτες, καθώς ο 

κανονισµός των Σχολικών Βιβλιοθηκών προέβλεπε ώρες λειτουργίας «λαϊκού 

αναγνωστηρίου»144. Αποµένει να ερευνηθεί πόσο διαβάστηκαν τα βιβλία των 

Σχολικών Βιβλιοθηκών145.  

 Σε εκδοτική σειρά, τυπωµένη και αυτή στο τυπογραφείο του Π. ∆. 

Σακελλαρίου, ανήκει και η έκδοση των ποιηµάτων του Σολωµού που έγινε µε 

την επιµέλεια του Κωστή Παλαµά το 1901. Πρόκειται βέβαια για τη 

«Βιβλιοθήκη Μαρασλή», µνηµειώδη σειρά καλοτυπωµένων βιβλίων, που στο 

γύρισµα του αιώνα (1898-1908) έδωσε ορισµένες σηµαντικές επιστηµολογικές 

µελέτες, εγχειρίδια, αλλά και ορισµένα έργα µεταφρασµένης και πρωτότυπης 

λογοτεχνίας146. Για την ακρίβεια, τα έργα πρωτότυπης λογοτεχνίας που 

εκδίδονται στη σειρά είναι τα λιγότερα: Άγγελου Βλάχου «Ανάλεκτα» (1901), 

Στέφανου Κουµανούδη «Στράτης Καλοπίχειρος» (1901), ∆ιονυσίου Σολωµού 

«Άπαντα τα ευρισκόµενα» (1901), Αριστοτέλη Βαλαωρίτη «Βίος και έργα» 

(1907-1908). Αν εξαιρέσει κανείς τον Βλάχο και τον Κουµανούδη οι οποίοι 

υπήρξαν συνεργάτες της «Βιβλιοθήκης Μαρασλή», ουσιαστικά οι µόνοι 

Έλληνες λογοτέχνες που προβάλλονται στη σειρά είναι ο Σολωµός και ο 

Βαλαωρίτης. Η νέα εκδοτική συνύπαρξη των δύο ποιητών αυτή τη φορά δεν 

είναι συµπτωµατική. Η τύχη του έργου-τους οδεύει, µετά το θάνατο-τους, µέσα 

στο ίδιο ρεύµα εθνικής αναγνώρισης. Η κοινή αυτή πορεία, που ξεκίνησε 

αρκετά νωρίς και κράτησε ως αργά, άφησε έντονο το στίγµα-της κυρίως στον 

20ό αιώνα. Το «δίδυµο» Σολωµού και Βαλαωρίτη αποδείχτηκε πολύ ισχυρότερο 

από το παλαιότερο, Σολωµού και Αλέξανδρου Σούτσου, που είχε προβληθεί 

στην Αθήνα τη δεκαετία 1850-1860. 

                                                           
 144 Πβ. τα άρθρα 18, 24, και 25 του κανονισµού. Ο κανονισµός των σχολικών βιβλιοθηκών 

αναδηµοσιεύεται στον τόµο: Σπύρος Κοκκίνης, Βιβλιοθήκες και αρχεία στην Ελλάδα, Αθήνα 
19702, 183-186. 

  
           145 Έρευνες σχετικές µε τις σχολικές βιβλιοθήκες παλαιότερων χρόνων έδειξαν πως πολλά 

βιβλία έµειναν µε τα φύλλα άκοπα. Πβ. τον κατάλογο των βιβλίων της βιβλιοθήκης του 
Γυµνασίου και Ελληνικού Σχολείου του Ναυπλίου (Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Η Σχολική 
Βιβλιοθήκη το 19ο αιώνα, Αθήνα 1995). 

 
 146 Κατάλογο των έργων της «Βιβλιοθήκης Μαρασλή» και πίνακες των συνεργατών-της, 

παραθέτει ο Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης, Γρηγόριος Γ. Μαρασλής (1831-1907). Η ζωή και το 
έργο του, Θεσσαλονίκη 1989, 77-92. 



 Οι ογκώδεις τόµοι της «Βιβλιοθήκης Μαρασλή» εκδίδονταν σε «τεύχη». 

Κάθε «τεύχος» στοίχιζε µιάµιση δραχµή και η τιµή του τόµου καθορίζονταν από 

το σύνολο των τευχών που τον αποτελούσαν. Τα βιβλιοπωλεία που διέθεταν τη 

σειρά την παρουσίαζαν σε ιδιαίτερο µέρος των τιµοκαταλόγων-τους, όπως 

συνήθως συνέβαινε και µε τις άλλες σειρές βιβλίων. Η έκδοση του 1901 των 

ποιηµάτων του Σολωµού ακολουθεί τη µοίρα όλων των βιβλίων της σειράς. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ τα βιβλιοπωλεία της Κωνσταντινούπολης δεν 

διαθέτουν καµία άλλη έκδοση ποιηµάτων του Σολωµού, διαθέτουν όµως τον 

τόµο της «Βιβλιοθήκης Μαρασλή» αλλά και το τοµίδιο της «Βιβλιοθήκης του 

Λαού» του Σακελλαρίου.  

 Το 1856 εκδόθηκαν στο τυπογραφείο του Σ. Χ. Ραφτάνη στη Ζάκυνθο τα 

«Ποιήµατα διάφορα» του Ιουλίου Τυπάλδου· πρόκειται για τη µοναδική 

ποιητική συλλογή που δηµοσίευσε ο Τυπάλδος κατά τη διάρκεια της ζωής-του. 

Λίγα είναι τα στοιχεία που δίνουν οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι για την υποδοχή 

της έκδοσης. Οπωσδήποτε όµως το βιβλίο δεν έµεινε στα αζήτητα, όπως συνέβη 

για παράδειγµα µε το συνοµήλικο ποιητικό βιβλίο του Νικολάου Πανούρη «Τα 

δάκρυα» που εκδόθηκε επίσης το 1856 στο τυπογραφείο του Ραφτάνη. Το 1883, 

27 χρόνια µετά την έκδοση-τους, τα «∆άκρυα» του Πανούρη εξακολουθούν να 

βρίσκονται, απούλητα ακόµα, στις αποθήκες του Ραφτάνη. 

 Λίγες µαρτυρίες παρέχουν οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι και για τα ποιητικά 

έργα του Αντωνίου Μανούση «Ο θάνατος της τυφλής» (Βενετία 1848) και 

«Στεναγµοί» (Αθήνα 1857). Το πρώτο, το 1861, 13 µόνο χρόνια µετά την 

έκδοση -του, θεωρείται σπάνιο και δυσεύρετο βιβλίο. Σε κανένα βιβλιοπωλικό 

κατάλογο δεν εµφανίζεται η συγκεντρωτική έκδοση των ποιηµάτων του 

Αντωνίου Μανούση, «Λυρικά ποιήµατα», που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1876. 

 Ο επτανήσιος ποιητής, για τον οποίο τα βιβλιοπωλεία και το αναγνωστικό 

κοινό αδιαφόρησαν εντελώς, ήταν ο Ανδρέας Κάλβος. Το 1864 (χρονιά της 

ένωσης των Επτανήσων µε το ελληνικό κράτος) κυκλοφόρησε στην Αθήνα µία 

ανατύπωση της παρισινής έκδοσης του 1826 των «Λυρικών» του Κάλβου· 

περιελάµβανε και την ωδή «Εις Ιερόν Λόχον» από τη «Λύρα». Η ανατύπωση 

κυκλοφόρησε µε τον τίτλο «Ωδαί Κάλβου του Ζακυνθίου», χωρίς πρόλογο ή 

άλλο εισαγωγικό σηµείωµα. ∆εν µου είναι γνωστό ποιος ή ποιοι πήραν την 

πρωτοβουλία για την έκδοση αυτή, πέντε χρόνια πριν από το θάνατο του 



Κάλβου. Κανένα αθηναϊκό βιβλιοπωλείο της εποχής δεν αναφέρει ότι τη 

διαθέτει. Την διαθέτουν µόνο δύο έκκεντρα της εθνικής πρωτεύουσας 

βιβλιοπωλεία, στην Αλεξάνδρεια το ένα (1866), στην Κωνσταντινούπολη το 

άλλο (1874). 

 Το 1881 ο Σέργιος Ραφτάνης τύπωσε στη Ζάκυνθο τη «Λύρα» του Κάλβου 

µαζί µε έναν ανέκδοτο ως τότε ύµνο του Αντωνίου Μαρτελάου. Η «Λύρα» είχε 

την ίδια κακή εµπορική τύχη που είχαν όλες οι τελευταίες ζακυνθινές εκδόσεις 

του Ραφτάνη. Ήταν ένα βιβλίο που έµεινε στα αζήτητα· «καµµίαν διάδοσιν 

έκτοτε δεν εύρε ούτε εις το πολύ ούτε εις το περιωρισµένον µάλλον κοινόν των 

λογιωτέρων», επισήµανε για την έκδοση ο Γεώργιος Σωτηριάδης. Από µικρό 

παλαιοβιβλιοπωλείο της Αθήνας αγόρασε τον τόµο ο Κωστής Παλαµάς πριν 

δώσει στον «Παρνασσό», στις 16 Μαρτίου 1889, τη γνωστή και ιστορική 

διάλεξη-του, «Κάλβος ο Ζακύνθιος»147. 

 Ο Ossian και ο Dante εισάγονται στην Ελλάδα από τα Επτάνησα. Η 

µετάφραση ποιηµάτων του Ossian από τον Κεφαλλονίτη Παναγιώτη Πανά 

εκδόθηκε στην Κεφαλλονιά το 1862. Στους γνωστούς-µας βιβλιοπωλικούς 

καταλόγους, αν εξαιρέσει κανείς τα «δελτία» του Εµµανουήλ Γεωργίου, η 

µετάφραση του Πανά διατίθεται µονάχα στην Κωνσταντινούπολη, στο 

βιβλιοπωλείο Πανώριου Αλιµπέρτη το 1874. Ένα χρόνο µετά την έκδοση της 

µετάφρασης των ποιηµάτων του Ossian, ο Παναγιώτης Πανάς εκδίδει στην 

Αλεξάνδρεια µια συλλογή δικών-του ως επί το πλείστον ποιηµάτων µε τον τίτλο 

«Μέµνων», στην οποία περιέχεται και ένα ακόµα µεταφρασµένο ποίηµα του 
                                                           
 147 Γεώργιος Σωτηριάδης, «Ανδρέας Κάλβος», ∆ιαλέξεις περί Ελλήνων ποιητών του ΙΘ΄αιώνος Α΄, 

Αθήνα 19252, 131. Κωστής Παλαµάς, «Ο Κάλβος κι� άλλη µια φορά», Άπαντα 8, 540. Η διάλεξη 
που έδωσε ο Παλαµάς το 1889 ξεκινούσε ως εξής: 

 «Παρήλθον έτη έκτοτε. Ενθυµούµαι ότι ηγόρασα ποτε έκ τινος παρά την Αγίαν Ειρήνην 
παλαιοπώλου δύο τοµίδια ελληνικών ποιηµάτων. Κατά την εποχήν εκείνην ηγάπων 
ασυνειδήτως τους στίχους, και δύο οµοιοκαταληξίαι, οποιαιδήποτε, µε συνεκίνουν 
βαθέως. Το εν εκ των τοµιδίων ήτο ο Οδοιπόρος του Παναγιώτου Σούτσου. Προ 
πολλού ανεζήτουν το βιβλίον τούτο. Την εύρεσιν-του απεδέχθην ως δώρον της θείας 
Προνοίας και κατέβαλα προθύµως το αντίτιµον αυτού. Εξ εναντίας το άλλο τοµίδιον 
συγκατετέθην µόνον τη επιµόνω παρακλήσει του παλαιοπώλου να φορτωθώ αντί 
καταβολής ευτελεστάτου τιµήµατος. Επανελθών εις το µαθητικόν δωµάτιον-µου 
διήλθον ολοκλήρους ώρας εν εκστάσει προ των πατριωτικών µονολόγων και των 
ερωτικών δυωδυών του Οδοιπόρου και της Ραλλούς. Και αφού εκορέσθην εξ 
αυτών, έτεινα την χείρα προς το δεύτερον βιβλίον, άγνωστον αγνώστου εις εµέ 
ποιητού». 

 Κωστής Παλαµάς, «Κάλβος ο Ζακύνθιος», Άπαντα 2, 28. Η διάλεξη έγινε στις 16 Μαρτίου 1889 
και όχι το 1888 που γράφεται κάτω από το άρθρο «Κάλβος ο Ζακύνθιος». Πβ. Βενετία 
Αποστολίδου, Ο Κωστής Παλαµάς ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 1992, 174. 



Ossian. Ο «Μέµνων» συναντάται µόνο στο βιβλιοπωλείο του Ζαγκλή στην 

Αλεξάνδρεια το 1866. ∆εν εµφανίζεται καθόλου στα αθηναϊκά βιβλιοπωλεία. 

Ακόµη και ο Εµµανουήλ Γεωργίου δεν τον καταγράφει στα «δελτία» του 1863. 

Αλλά και µία αθηναϊκή έκδοση (1869) µεταφρασµένης ποίησης του Ossian 

(«Φιγγάλος. Ποίηµα επικόν του Οσσιανού»), από τον Κεφαλλονίτη Γεράσιµο 

Βολταίρο, δεν αναφέρεται πουθενά. Τα βιβλιοπωλεία της Αλεξάνδρειας και της 

Κωνσταντινούπολης, στην περίπτωση του Ossian, όπως και του Κάλβου, 

φαίνονται περισσότερο ενηµερωµένα και δεκτικά από τα αθηναϊκά148.  

 Η παρουσία του Dante στην ελληνική βιβλιογραφία στηρίζεται επίσης κατά 

κύριο λόγο στη συµβολή των επτανησίων λογίων. Στα Επτάνησα εκδόθηκαν 

εξάλλου αρκετές από τις ελληνικές µεταφράσεις του έργου-του. Οι 

επτανησιώτικες αυτές εκδόσεις καθόλου δεν εµφανίζονται στους αθηναϊκούς 

βιβλιοπωλικούς καταλόγους. 

 Η µετάφραση µέρους της «Κόλασης» στη δηµοτική από τον Παναγιώτη 

Βεργωτή τυπώθηκε σε αυτόνοµη έκδοση το 1865 στην Κεφαλλονιά, και ξανά σε 

νέα επεξεργασµένη µορφή το 1876 πάλι στην Κεφαλλονιά. Ο Βεργωτής, που 

στον πρόλογο του έργου-του µεταφέρει καθαρά το κλίµα της λόγιας Επτανήσου, 

επισηµαίνει την πεποίθησή-του «ότι και εκ του προγονικού Παρνασσού, ουχ 

ήττον δε και εκ του ξένου τα νάµατα πρέπει να συγκαταρρεύσωσι, διά να 

ποτίσωσι το νεόφυτον δένδρον της νεωτέρας εθνικής ηµών φιλολογίας». 

Εµφανίζεται όµως έχοντας επίγνωση της µικρής εµπορικότητας του είδους που 

δηµοσιεύει149. 

                                                                                                                                                                      
 
 148 Ο Ηλίας Π. Ζαγκλής το 1866 καταγράφει τον «Μέµνωνα» του Πανά µε την ένδειξη 

«Αλεξάνδρεια 1865». Καθώς όµως ο τιµοκατάλογος του Ζαγκλή έχει αρκετά σφάλµατα στην 
καταγραφή των στοιχείων των βιβλίων, υποθέτω πως και εδώ πρόκειται για εσφαλµένη µνεία 
της χρονολογικής ένδειξης. Πουθενά δεν βρήκα να επιβεβαιώνεται η ύπαρξη έκδοσης του 
«Μέµνωνα» του 1865. Οι µεταφράσεις του Ossian από τον Παναγιώτη Πανά και από τον 
Γεράσιµο Βολταίρο σχολιάζονται από τον Νάσο Βαγενά στη µελέτη του, Ο Όσσιαν στην 
Ελλάδα, Αθήνα 1967, 15-17 και 19. 

 
 149 «Ίσως φιλική τις ερώτησις ηδύνατο να µας απευθυνθή τοιαύτη· πως δεν κατεγινόµεθα 

µάλλον  εις την µετάφρασιν συγγράµµατός τινος, θετικώτερον αντικείµενον 
πραγµατευοµένου, οίον εµπορικού τινος βιβλίου; Ηµείς ασµένως θα ανεγνωρίζαµεν 
το εύνουν της τοιαύτης ερωτηµατικής παραινέσεως, διότι, τω όντι, τις δύναται ν� 
αµφισβητήση, ότι η τέχνη των αριθµών και των ποσοτήτων, το έργον του 
κερδαλεόφρονος Ερµού, δεν είναι η υψηλοτέρα και λυρικωτέρα Ποίησις;» 

  Η κόλασις του ∆άντου, µετ. Παναγιώτης Βεργωτής, Κεφαλλονιά 1865, ζ΄-η΄. 
 



 Η µετάφραση του Βεργωτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τη λογιοσύνη της 

εποχής-της, και δέχτηκε και θετικές και αρνητικές κρίσεις150. Από την εικόνα 

όµως που µας παρέχουν οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι, ούτε η µία ούτε η άλλη 

έκδοση της µετάφρασης του Βεργωτή βρήκε απήχηση στα βιβλιοπωλεία. 

Παλαιοπωλικά µονάχα συναντάται η έκδοση του 1865 στο κατάστηµα των Barth 

& von Hirst στην Αθήνα το 1890. Καµία άλλη παρουσία της µετάφρασης του 

Βεργωτή δεν επισηµαίνεται στους τιµοκαταλόγους. Φυσικά για να εξηγηθεί η 

απουσία αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως πρόκειται για βιβλία που 

κυκλοφόρησαν σε µια περίοδο κατά την οποία έχει ξεκινήσει να παρατηρείται 

εµπορική κάµψη στην απήχηση γενικά των επτανησιώτικων εκδόσεων. Έτσι, 

πουθενά µέσα στο υλικό που διαθέτουµε, δεν συναντάται ούτε και η µετάφραση 

της «Κόλασης» από τον Π. Ι. Μαυροκέφαλο σε γλώσσα καθαρεύουσα, που 

τυπώθηκε επίσης στην Κεφαλλονιά το 1876. 

 Όµως εξαιρετικά άτονο παρουσιάζεται γενικότερα το ενδιαφέρον των 

Αθηναίων βιβλιοπωλών να βάλουν στα καταστήµατά-τους µεταφρασµένο το 

έργο του Dante. Ακόµα και η βραβευµένη στον Οικονόµειο διαγωνισµό του 

1874 µετάφραση της «Θείας Κωµωδίας» από τον Γεώργιο Ε. Αντωνιάδη, που 

τυπώθηκε από τον Κ. Αντωνιάδη στην Αθήνα το 1881, δεν συναντάται σε 

κανένα άλλο αθηναϊκό βιβλιοπωλικό κατάστηµα, παρά µόνο στα καταστήµατα 

του ίδιου του Αντωνιάδη το 1899. ∆ιατίθεται όµως το 1884 στο βιβλιοπωλείο 

∆επάστα στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο γενικά φαίνεται πιο ενηµερωµένο 

και δεκτικό για τις µεταφράσεις του κλασικού ποιητή της Ιταλίας από τα 

αθηναϊκά. Το βιβλιοπωλείο ∆επάστα, το 1884, είναι το µοναδικό επίσης 

βιβλιοπωλείο, που είναι εφοδιασµένο µε την µετάφραση της «Κόλασης» από τον 

Κωνσταντίνο Μουσούρο σε γλώσσα αρχαΐζουσα (Λονδίνο 1882). Σε κανένα 

αθηναϊκό βιβλιοπωλικό κατάλογο δεν µνηµονεύεται ούτε αυτή η έκδοση. Και 

πάλι µακριά από την εθνοκεντρική Αθήνα, στην Αλεξάνδρεια του 1866 

συναντάται µόνο, η παλαιότερη ζακυνθινή έκδοση του 1864 που είχε 

κυκλοφορήσει µε τον τίτλο «Ολίγα τινά περί ∆άντου Αλιγιέρη και Φραγκίσκου 

                                                           
 150 Πβ. Γιώργος Γ. Αλισανδράτος, «Ο Παναγιώτης Βεργωτής και η �Κόλαση� του ∆άντη», Νέα 

Εστία 76 (Χριστούγεννα 1965) 115-126. Τη βιβλιοκρισία του Εµµανουήλ Ροΐδη αναδηµοσιεύει 
η Αθηνά Γεωργαντά στον τόµο, Εµµανουήλ Ροΐδης. Η πορεία προς την Πάπισσα Ιωάννα (1860-
1865), Αθήνα 1993, 364-365. 

  



Πετράρχη µεταφρασθέντα εκ της Ιταλικής προς ωφέλειαν της σπουδαζούσης 

νεολαίας υπό Σπυρίδωνος ∆ιονυσιάδου Ι. Πυλαρινού». Στο σύνολο των 

βιβλιοπωλικών καταλόγων, τα  βιβλιοπωλεία της Αλεξάνδρειας και της 

Κωνσταντινούπολης δείχνουν περισσότερο ενηµερωµένα και δεκτικά από όλα 

τα αθηναϊκά για τις µεταφράσεις του Dante. 

 Την «Κόλαση» µετέφρασε και ο Φαναριώτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής. 

Τη δηµοσίευσε σε συνέχειες το 1882-83 στο κωνσταντινουπολίτικο περιοδικό 

«Κόσµος», πριν την δηµοσιεύσει το 1885 στον 12ο τόµο των Απάντων-του151. 

 Τις δηµοσιεύσεις πρωτότυπων και µεταφρασµένων λογοτεχνικών έργων σε 

περιοδικά έντυπα η εργασία αυτή δεν τις παρακολουθεί. Ωστόσο µέσα στα ίδια 

χρόνια, συγκεκριµένα το 1880, ανυπόγραφα µεταφρασµένο απόσπασµα από την 

«Κόλαση» του Dante δηµοσιεύεται και στο «Σεράπειον» της Αλεξάνδρειας. Το 

1882 επίσης το περιοδικό της Κωνσταντινούπολης «Γραφικός Κόσµος» 

δηµοσιεύει µεταφρασµένη ποίηση του Ossian. Σύµφωνα µε τον Λευτέρη 

Παπαλεοντίου, από τη σχετική βιβλιογραφική µελέτη του οποίου έχουν αντληθεί 

τα παραπάνω στοιχεία:  

  
 «Σηµαντικά ονόµατα της παγκόσµιας λογοτεχνίας πρωτοµεταφράζονται (ή 

πρωτοσχολιάζονται) στα ελληνικά όχι στο εθνικό κέντρο αλλά στη 
νοτιοανατολική περιφέρεια του ελληνισµού: Λόγου χάρη, θεατρικό 
κείµενο του Ίψεν µεταφράζεται ανώνυµα στην «Εβδοµαδιαία 
Επιθεώρηση» του Νεολόγου της Κωνσταντινούπολης το 1892, δύο 
χρόνια πριν από την πρώτη παράσταση ιψενικού δράµατος στην 
Αθήνα»152. 

                                                           
 151 Αναφέρει, σχετικά, στα αποµνηµονεύµατα-του ο Ραγκαβής: 
 «Ο εν Κωνσταντινουπόλει Τανταλίδης, ανεψιός του αποβιώσαντος φίλου µου οµωνύµου 

ποιητού, µοι είχε ζητήση, πρό τινος να τω πέµψω τι διά περιοδικόν τι φιλολογικόν 
σύγγραµµα, ο εξέδιδε, και τω έπεµψα εν άσµα της µεταφράσεως του ∆άντου· µοι 
ανήγγειλε δε κατά τούτο του χρόνου, ότι θα εκδώση το άσµα τούτο, άµα τω 
αποδοθή από της λογοκρισίας! Ο ∆άντης υποβαλλόµενος εις την εν 
Κωνσταντινουπόλει τουρκικήν λογοκρισίαν! Μετέφραζον δ� έκαστον άσµα κατά 
µέσον όρον εις 5 ή 6 ηµέρας και το όλον της Κολάσεως εξεδόθη εις τα Άπαντα». 

  Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Αποµνηµονεύµατα ∆΄, Αθήνα 1999, 387. 
 
 152 Λευτέρης Παπαλεοντίου, Λογοτεχνικές µεταφράσεις του Μείζονος Ελληνισµού. Μικρασία-

Κύπρος-Αίγυπτος 1880-1930, Θεσσαλονίκη 1998, 23. 
 



  

 Γύρω από τους Πανεπιστηµιακούς Ποιητικούς ∆ιαγωνισµούς 

  (1851-1877) 

     

 Οι Ποιητικοί ∆ιαγωνισµοί του Πανεπιστηµίου της Αθήνας ξεκίνησαν µε 

ενθουσιασµό, µε προσδοκίες, µε εθνική αίγλη και µε καθολική αποδοχή. Για 26 

χρόνια µέσα στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, οι Ποιητικοί ∆ιαγωνισµοί 

επηρέαζαν την ελληνική ποιητική και θεατρική παραγωγή. Μέσα σ� αυτά τα 26 

χρόνια, η απήχηση και του θεσµού και των βραβευµένων ποιητικών έργων 

υπήρξε φθίνουσα. Η εικόνα που προκύπτει από την παρουσία των έργων αυτών 

στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους της εποχής µαρτυρεί και κάτι άλλο: τα 

περισσότερα από τα βραβευµένα ποιητικά έργα πολύ λίγο ζητήθηκαν ως βιβλία. 

Λίγοι ήταν εκείνοι που, µετά τη βράβευση και την έκδοση των έργων, µπήκαν 

µέσα στα βιβλιοπωλεία για να τα αγοράσουν. Ο Εµµανουήλ Ροΐδης αποτύπωσε 

εύστοχα µε το λόγο-του την απήχηση που βρήκαν τα περισσότερα από τα 

βραβευµένα ποιητικά έργα: «συγχωρήσατε να ερωτήσωµεν υµάς, Κύριοι, αν 

πολλούς ανευρίσκετε εν τη υµετέρα µνήµη στίχους των αξιοτίµων κυρίων 

Αντωνιάδου, Σκόκου, Βασιλειάδου, Σταυρίδου, Βιζυηνού ή άλλου τινός των 

συνήθως βραβευοµένων ποιητών;» Και αλλού, πιο σκωπτικά: «Βραβείον 

απονεµόµενον υπό των κριτών του ηµετέρου αγώνος ισοδυναµεί προς 

ευχαίλεον, µετά το οποίον το βραβευθέν έργον είναι καλόν προς θάψιµον»153. Ο 

λόγος του Ροΐδη ήταν, όπως πάντα, εύστοχος αλλά και υπερβολικός. Θα 

προσπαθήσω να περιγράψω την απήχηση των ∆ιαγωνισµών στα βιβλιοπωλεία 

της εποχής, σύµφωνα µε την εικόνα που δίνουν για τα βραβευµένα έργα, αλλά 

και γενικότερα για τους ποιητές που διέπρεπαν στους ∆ιαγωνισµούς, οι 

βιβλιοπωλικοί κατάλογοι154. 

    Το ποίηµα «Το Μεσολόγγιον» του Γεωργίου Ζαλοκώστα ήταν το έργο που 

βραβεύτηκε στην επίσηµη τελετή του πρώτου Ράλλειου Ποιητικού ∆ιαγωνισµού 

                                                           
 153 Ε. Ροΐδης, «Περί συγχρόνου ελληνικής ποιήσεως», Άπαντα 2, 296 [= παράρτηµα Εστίας, Αθήνα 

1877], και Άπαντα 5, 371 [= Ανέκδοτοι σκέψεις εκ του λευκώµατος του Ροΐδου.] 
 
 154 Βασικό βοήθηµα είναι η µελέτη του Παναγιώτη Μουλλά, Les Concours Poétiques de 

l�Université d�Athènes 1851-1877, Αθήνα 1989. 
  



του 1851. Τυπώθηκε την ίδια χρονιά στο τυπογραφείο του Κ. Αντωνιάδη στην 

Αθήνα. Η διάδοση του έργου στα βιβλιοπωλεία της εποχής ήταν µεγάλη. Τα 

βιβλιοπωλεία έσπευσαν να εφοδιαστούν µε το έργο αµέσως µετά τη βράβευση 

και έκδοση-του. Από κει και µετά όµως το «Μεσολόγγιον» έµεινε για αρκετά 

χρόνια απούλητο στα ράφια-τους. Το 1861 (10 χρόνια µετά την έκδοση) το 

βιβλίο δεν έχει ακόµα εξαντληθεί από τα ράφια του εκδότη Κ. Αντωνιάδη. 

Μονάχα στον επόµενο γνωστό τιµοκατάλογο του Κ. Αντωνιάδη, το 1879 (28 

χρόνια µετά την έκδοση), το βιβλίο δεν αναφέρεται, σηµάδι ότι έχει πια 

εξαντληθεί. Στα βιβλιοπωλεία η τύχη του έργου δεν ήταν καλύτερη. Το 1864 (13 

χρόνια µετά την έκδοση) ο βιβλιοπώλης Νάκης στην Αθήνα δεν το έχει 

πουλήσει ακόµα· απούλητο είναι το βιβλίο και το 1866 (15 χρόνια µετά την 

έκδοση) στο βιβλιοπωλείο του Ζαγκλή στην Αλεξάνδρεια· και τέλος ως το 1881 

(30 χρόνια µετά την έκδοση) ο Κοροµηλάς στην Αθήνα εξακολουθεί να το 

αναφέρει στους καταλόγους-του. Φυσικά δεν γνωρίζουµε πόσα αντίτυπα του 

βιβλίου διέθετε το κάθε βιβλιοπωλείο. Αυτό όµως δεν αλλάζει τη γενική εικόνα 

για τη µικρή ζήτηση της έκδοσης. Για το «Μεσολόγγιον» του Ζαλοκώστα 

µπορούµε να υποθέσουµε πως είχε δηµιουργηθεί ένα κλίµα θερµής υποδοχής, 

όπως ενθουσιώδες και θερµό ήταν τότε όλο το κλίµα για το ρόλο και τον 

προορισµό των ποιητικών διαγωνισµών. Παρά ταύτα το έργο έµεινε 30 χρόνια 

απούλητο στα ράφια του καταστήµατος του Κοροµηλά, σε ένα δηλαδή από τα 

µεγαλύτερα βιβλιοπωλεία της Αθήνας. Από κει και µετά µπορεί να σκεφτεί 

κανείς, τι συνέβαινε µε τα τόσα άλλα ποιητικά βιβλία που κυκλοφορούσαν. 

 Ο Γεώργιος Ζαλοκώστας ήταν ποιητής δηµοφιλής και αγαπητός στην εποχή-

του. Μέσα στη δεκαετία 1850-1860, τα ποιήµατα-του απέσπασαν τέσσερις 

φορές το βραβείο ή τον έπαινο στους ποιητικούς διαγωνισµούς. Πέθανε το 1858, 

πάνω στο αποκορύφωµα της δόξας-του155. Το «Μεσολόγγιον» ήταν µία 

κορυφαία στιγµή. Ελάχιστη είναι η παρουσία στα βιβλιοπωλεία των 

παλαιότερων ποιητικών συλλογών του Ζαλοκώστα, «Το χάνι της Γραβιάς» 

(1848) και «Αναµνήσεις» (1850). Αλλά και το «Στόµιον της Πρεβέζης» (1852), 

έργο που επαινέθηκε στον Ράλλειο διαγωνισµό του 1852, ελάχιστα εµφανίζεται 

                                                           
 155 «∆υνάµενος να καθέξη µετά του ∆ιονυσίου Σολωµού και Αριστοτέλους Βαλαωρίτου την 

πρώτην θέσιν εν τη νεωτέρα ηµών ποιήσει και να ονοµασθή ποιητής εθνικός», γράφει γι� αυτόν 
το 1868 ο Σπυρίδων Λάµπρος (Σπυρίδων Π. Λάµπρος, Γεώργιος Ζαλοκώστας, Αθήνα 1868, 
108). 



στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους. Καθόλου δεν εµφανίζεται το ποιητικό έργο 

«Αρµατωλοί και κλέπται» (1853), που βραβεύτηκε στον Ράλλειο διαγωνισµό 

του 1853.  

 Μετά το θάνατο του Ζαλοκώστα, τα άπαντα-του εκδόθηκαν στην Αθήνα δύο 

φορές, το 1859 και το 1873. Η 2η έκδοση του 1873, που τυπώθηκε στο 

τυπογραφείο των αδελφών Περρή 14 χρόνια µετά την πρώτη, κυκλοφόρησε σε 

2.500 αντίτυπα, νούµερο ασυνήθιστα υψηλό για ποιητικό βιβλίο. Μέσα στα 20 

πρώτα χρόνια λειτουργίας του τυπογραφείου Περρή, από το 1868 ως το 1888 

δηλαδή, τα άπαντα του Ζαλοκώστα είναι το µοναδικό ποιητικό βιβλίο που 

τυπώθηκε σε τόσο µεγάλο αριθµό αντιτύπων156. Αυτό αποτελεί ένδειξη 

ενθαρρυντικού κλίµατος για την υποδοχή του έργου. ∆εν είµαστε σε θέση να 

γνωρίζουµε ποια ήταν τελικά η ανταπόκριση σ� αυτή την θαρραλέα εκδοτική 

κίνηση της επανέκδοσης του 1873. Γενικά, ύστερα από το θάνατο του 

Ζαλοκώστα, το βιβλιοπωλικό ενδιαφέρον για το έργο-του παρουσιάζεται 

δυναµωµένο, και αρκετά µεγάλη είναι η παρουσία των απάντων-του  στα 

βιβλιοπωλεία. Όµως από τις δύο εκδόσεις των απάντων, µεγαλύτερη διάδοση 

φαίνεται να είχε η πρώτη, του 1859157. Το 1893, 20 χρόνια µετά την πρώτη 

κυκλοφορία-της, η έκδοση του 1873 εξακολουθεί να διαφηµίζεται στο τιµολόγιο 

του Σ. Κουσουλίνου. 

 Στον πρώτο Ράλλειο Ποιητικό ∆ιαγωνισµό του 1851, ο έπαινος (δηλαδή το 

δεύτερο βραβείο) δόθηκε στο ποίηµα του Στέφανου Κουµανούδη «Στράτης 

Καλοπίχειρος». Και αυτό το έργο τυπώθηκε την ίδια χρονιά στο τυπογραφείο Κ. 

Αντωνιάδη. Η απήχηση-του στα βιβλιοπωλεία δείχνει λίγο µικρότερη από την 

απήχηση που είχε το «Μεσολόγγιον», ενώ ανάλογα µικρή ήταν η ζήτηση-του 

                                                           
 156 Τα περισσότερα ποιητικά βιβλία, που εκδόθηκαν στο συγκεκριµένο τυπογραφείο µέσα στο 

διάστηµα αυτό, κυκλοφόρησαν σε 1.000 ή 1.500 αντίτυπα. Σε 1.000 αντίτυπα επανεκδόθηκε το 
«Πανόραµα της Ελλάδος» του Αλέξανδρου Σούτσου και σε 1.500 αντίτυπα η «Κιθάρα» του 
Παναγιώτη Σούτσου, το 1875 και τα δύο. Σε 2.000 αντίτυπα κυκλοφόρησαν µόνο οι δύο 
τελευταίοι τόµοι των ποιηµάτων του Σουρή το 1887, και τα µεταφρασµένα από τον Άγγελο 
Βλάχο «τραγούδια» του Γερµανού ροµαντικού ποιητή Heine, πάλι το 1887. 

 
 157 Για την πρώτη έκδοση των απάντων, η χήρα του ποιητή Αικατερίνη Ζαλοκώστα σηµείωνε στον 

πρόλογο: «Η προθυµία µεθ� ης υπεδέχθη την Αγγελίαν-µου το κοινόν, η πανταχόθεν διεγερθείσα 
συγκίνησις και η ενθουσιώδης συνδροµή των εντός και εκτός του κράτους οµογενών είναι η 
γλυκυτέρα διά την µνήµην του Ζαλοκώστα-µου αµοιβή». Το «προοίµιον της πρώτης εκδόσεως» 
ανατυπώθηκε στη δεύτερη έκδοση του 1873, την οποία επιµελήθηκε ο γιος του Γεωργίου 
Ζαλοκώστα, Ευγένιος Γ. Ζαλοκώστας. 

 



από το αγοραστικό κοινό. Ο «Καλοπίχειρος» εκδόθηκε και δεύτερη φορά το 

1888. Γνώρισε και τρίτη δηµοσίευση το 1901, δύο χρόνια µετά το θάνατο του 

Κουµανούδη. Οι δύο αυτές επανεκδόσεις θα µπορούσαν να είναι παραπλανητικό 

στοιχείο ως προς την απήχηση του έργου, αν δεν διαθέταµε τη µαρτυρία του 

ίδιου του συγγραφέα, σύµφωνα µε την οποία η δεύτερη έκδοση κυκλοφόρησε 

χωρίς να έχει εξαντληθεί ακόµα η πρώτη. Τιµητικά προς τη µνήµη του 

συγγραφέα θα πρέπει να θεωρήσουµε πως έγινε και η τρίτη έκδοση του 

έργου158. 

 Συχνή παρουσία στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους έχει και η ποιητική 

συλλογή του Σοφοκλή Καρύδη «Η λύρα ήτοι συλλογή διαφόρων ποιηµατίων», 

στην οποία περιλαµβάνονταν και τα τρία ποιήµατα του Καρύδη που 

συµµετείχαν στον ποιητικό διαγωνισµό του 1851. Οι επόµενες ποιητικές 

συλλογές του Καρύδη (ανάµεσα-τους και ορισµένες µε έργα που επαινέθηκαν 

στους διαγωνισµούς του 1863 και του 1868) έχουν πολύ µικρότερη παρουσία. 

 Αρκετά µεγάλο υπήρξε λοιπόν το ενδιαφέρον των βιβλιοπωλών να 

εφοδιάσουν τα καταστήµατα-τους µε τα έργα που συµµετείχαν στον πρώτο 

Ράλλειο Ποιητικό ∆ιαγωνισµό του 1851. Η µικρή όµως ζήτηση των έργων 

έκαµψε µάλλον το ενδιαφέρον-τους αυτό για τη συνέχεια. 

 Στο Ράλλειο ποιητικό διαγωνισµό του 1852 δεν βραβεύτηκε κανένα έργο· 

επαινέθηκαν όµως δύο, το «Στόµιον της Πρεβέζης» του Γεωργίου Ζαλοκώστα 

και η «Ευφροσύνη» του Γ. Μαυρογιάννη. Το «Στόµιον της Πρεβέζης» εκδόθηκε 

την ίδια χρονιά στην Αθήνα, όµως η παρουσία-του στους βιβλιοπωλικούς 

καταλόγους είναι ελάχιστη και µε µεγάλη διαφορά µικρότερη από την παρουσία 

του βραβευµένου «Μεσολογγίου». Ούτε και η απορρόφηση-του από την αγορά 

υπήρξε γρηγορότερη. Ανεπαίσθητη είναι στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους η 

αναφορά και των υπόλοιπων έργων που συµµετείχαν στο διαγωνισµό του 1852. 

                                                           
 158 Σχετικά µε την τύχη της πρώτης έκδοσης του «Καλοπίχειρου», σηµείωνε το 1863 ο 

Κουµανούδης: «Να ίδωµεν ποίος θα νικήσει· εγώ επιµένων να εκδίδω στίχους µη 
αναγινωσκοµένους, ή το κοινόν, επιµένον να µη αναγινώσκη τους εκδιδοµένους;» (Μαριλίζα 
Μητσού, Ο Στράτης Καλοπίχειρος του Στέφανου Α, Κουµανούδη. Ένα ποιητικό τεκµήριο 
αυτολογοκρισίας, Θεσσαλονίκη 1997, 42. Στην ίδια µελέτη παρουσιάζονται αναλυτικότερα 
στοιχεία για την εκδοτική τύχη του έργου). «Ξανατυπώθηκε άλλες δύο φορές, δουλεµένος ξανά 
και ξανά, στα 1888 και στα 1901 αλλά δεν εδιαβάσθηκε ποτέ» αναφέρει για το έργο ο Κ. Θ. 
∆ηµαράς (Βασική Βιβλιοθήκη 12, Ποιηταί του ΙΘ΄ αιώνα, Αθήνα 1954, 70). 

  



 Πουθενά δεν συναντάται το βραβευµένο στο διαγωνισµό του 1853 ποίηµα 

του Γεωργίου Ζαλοκώστα «Αρµατωλοί και κλέπται» που τυπώθηκε την ίδια 

χρονιά στην Αθήνα. Το έργο γνώρισε µεγάλη εκδοτική επιτυχία µόνο όταν 

διασκευάστηκε σε θεατρικό έργο από τον Χριστόφορο Σαµαρτσίδη (πρώτη 

έκδοση: Αθήνα 1864). Ελάχιστη ή ανύπαρκτη είναι η παρουσία στους 

βιβλιοπωλικούς καταλόγους και των υπολοίπων έργων που συµµετείχαν στο 

διαγωνισµό του 1853. Το ίδιο ισχύει και για τα έργα που συµµετείχαν στον 

διαγωνισµό του 1854· επιπλέον παραµένουν στα βιβλιοπωλεία τουλάχιστον 10 

χρόνια µετά την έκδοση-τους χωρίς να έχουν πουληθεί. Οι «Ώραι σχολής», το 

ποιητικό έργο του Ζαλοκώστα που συµµετείχε χωρίς να αποσπάσει διάκριση 

στο διαγωνισµό του 1854 και εκδόθηκε την ίδια χρονιά στην Αθήνα, απουσιάζει 

ξανά εντελώς από τις πηγές-µας. Ελάχιστα εµφανίζονται και τα έργα που 

συµµετείχαν στον ποιητικό διαγωνισµό του 1855. 

 Στον διαγωνισµό του 1856, το βραβείο δόθηκε στο ποίηµα «Εικασία» του ∆. 

Βερναρδάκη, που τυπώθηκε την ίδια χρονιά στην Αθήνα. Η διάδοση-του στα 

βιβλιοπωλεία δείχνει ελάχιστη. Αντιθέτως, αρκετά συχνά εµφανίζεται στους 

καταλόγους η έµµετρη τραγωδία «Ιεφθάε» του Σπυρίδωνος Μελισσηνού, που 

συµµετείχε χωρίς επιτυχία στο διαγωνισµό του 1856.  Το έργο τυπώθηκε την 

ίδια χρονιά στην Κέρκυρα. Ήταν από τις πρώτες τραγωδίες που συµµετείχαν 

στους πανεπιστηµιακούς διαγωνισµούς.159.  

 Το θέατρο φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος στις προτιµήσεις των 

βιβλιοπωλών της εποχής. Η τραγωδία του Μελισσηνού «Ιεφθάε» τυπώθηκε στο 

κερκυραϊκό τυπογραφείο «Ερµής» των Τερζάκη και Ρωµαίου, και εµφανίζεται 

σε βιβλιοπωλεία της Αθήνας, της Αλεξάνδρειας και της Κωνσταντινούπολης. 

Στο κερκυραϊκό τυπογραφείο «Ερµής» είχαν το 1854, σε έναν τόµο, δύο ακόµα 

τραγωδίες του Μελισσηνού, «Ο ιερεύς των Φιλικών» και «Ιωάννα Γρέϋ». Και 

αυτή η κερκυραϊκή έκδοση του 1854 έχει αρκετά συχνή παρουσία στα 

βιβλιοπωλεία. Ούτε ο τόµος της «Ιεφθάε», ούτε ο τόµος των τραγωδιών «Ο 

ιερεύς των Φιλικών και Ιωάννα Γρέϋ» φαίνεται να προσέλκυσαν εύκολα 

αγοραστές· 18 τουλάχιστον χρόνια µετά την έκδοση-του το πρώτο, και 27 

τουλάχιστον χρόνια το δεύτερο, παραµένουν ακόµα σε κάποια βιβλιοπωλεία. 

                                                           
 159 Το 1856 ο επτανήσιος στην καταγωγή Σπυρίδων Μελισσηνός ήταν φοιτητής της Νοµικής στην 

Αθήνα. Πβ. Κυριακή Πετράκου, Οι θεατρικοί διαγωνισµοί (1870-1925), Αθήνα 1999, 22. 



Όµως οι τραγωδίες αυτές του Μελισσηνού έχουν πολύ συχνότερη παρουσία στα 

βιβλιοπωλεία από τα αµιγώς ποιητικά βιβλία-του, που ακολούθησαν. Σε κανένα 

βιβλιοπωλικό κατάλογο δεν συνάντησα την ποιητική συλλογή του Μελισσηνού 

«Τα µνήµατα», που εκδόθηκε στο κερκυραϊκό τυπογραφείο «Ερµής» το 1860. 

Ελάχιστη είναι η παρουσία και των ποιητικών-του συνθέσεων «Ελλάς και 

Ορθοδοξία» (συµµετείχε χωρίς διάκριση στον ποιητικό διαγωνισµό του 1857 

και τυπώθηκε στην Κέρκυρα το 1859) και «Ηθικός κόσµος» (Κέρκυρα 1879). 

Για την ερµηνεία του φαινοµένου, θα πρέπει να υπολογίσει κανείς τη γενική 

φθίνουσα πορεία που ακολουθούν, κυρίως µετά το 1870, οι επτανησιώτικες 

εκδόσεις. Εκτός τούτου όµως, τα θεατρικά έργα, κερδίζουν διαρκώς έδαφος 

έναντι των ποιητικών, όχι µόνο στο µέγεθος της συµµετοχής-τους στους 

διαγωνισµούς αλλά και της απήχησης-τους στα βιβλιοπωλεία.  

 Στο διαγωνισµό του 1857 τον έπαινο απέσπασε η τραγωδία του ∆. 

Βερναρδάκη «Μαρία ∆οξαπατρή». Το έργο εκδόθηκε στο Μόναχο το 1858, 

έκδοση που έµεινε ευρύτερα γνωστή λόγω των προλεγοµένων του Βερναρδάκη 

«περί Εθνικού Ελληνικού δράµατος». Η «Μαρία ∆οξαπατρή» και η επόµενη 

τραγωδία του Βερναρδάκη, «Κυψελίδαι», που επαινέθηκε στο διαγωνισµό του 

1859 και εκδόθηκε στη Λειψία το 1860, είναι έργα µε συχνή παρουσία στα 

βιβλιοπωλεία. Η «Μαρία ∆οξαπατρή» επανεκδόθηκε στην Αθήνα το 1868, 10 

χρόνια µετά την έκδοση του Μονάχου. Η αθηναϊκή έκδοση εµφανίζεται πολύ 

λιγότερο στα βιβλιοπωλεία. Η έκδοση του 1868, µικρού σχήµατος, µε 

παραλλαγµένο το κείµενο και χωρίς τα προλεγόµενα του Βερναρδάκη, είχε τη 

µισή σχεδόν τιµή της πρώτης έκδοσης του Μονάχου, που εξακολουθούσε να 

κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία. 

 Κατά τρόπο αναπάντεχο, τα ποιητικά έργα, που συµµετέχουν στον τελευταίο 

Ράλλειο Ποιητικό ∆ιαγωνισµό του 1860, έχουν ξανά συχνή παρουσία στα 

βιβλιοπωλεία της εποχής. Το 1860, το βραβείο δόθηκε στο ποίηµα «Ο 

Αρµατωλός» του Γρηγορίου Σταυρίδη, έργο που τυπώθηκε την ίδια χρονιά στην 

Αθήνα. Η απήχηση που βρήκε στα βιβλιοπωλεία ο «Αρµατωλός» είναι ανάλογη 

µε την απήχηση που είχε το «Μεσολόγγιον» του Ζαλοκώστα, ύστερα από τη 

βράβευση-του στον πρώτο Ράλλειο Ποιητικό ∆ιαγωνισµό του 1851. Ανάλογη 

υπήρξε όµως και η δυσκολία στην προσέλκυση αγοραστών: 30 χρόνια µετά την 

έκδοση του «Μεσολογγίου», υπήρχαν ακόµα αδιάθετα αντίτυπα στα ράφια του 



Κοροµηλά· 28 χρόνια µετά την έκδοση του «Αρµατωλού», έµεναν ακόµα 

αδιάθετα αντίτυπα του βιβλίου στα ράφια του Κωνσταντινίδη.  

 Ο «Άγιος Μηνάς» του Θ. Ορφανίδη, που συµµετείχε χωρίς διάκριση στο 

διαγωνισµό του 1860, εµφανίζεται επίσης αρκετά συχνά στις πηγές-µας· 19 

τουλάχιστον χρόνια µετά την έκδοση υπήρχαν ωστόσο ακόµα αντίτυπα στο 

βιβλιοπωλείο Σ. Κουσουλίνου στην Αθήνα. Η καθυστέρηση αυτή, συνηθισµένη 

για τα περισσότερα ποιητικά βιβλία, ισχύει και για τα παλαιότερα ποιητικά έργα 

του Θεόδωρου Ορφανίδη. Είκοσι και εικοσιπέντε χρόνια µετά την πρώτη 

κυκλοφορία-τους υπάρχουν ακόµα στα βιβλιοπωλεία κάποια τεύχη του 

«Τοξότη» (Αθήνα 1840-41, 1844). Τριάντα σχεδόν χρόνια µετά την έκδοση-του 

συναντάται να διατίθεται στα ράφια κάποιων βιβλιοπωλείων και ο «Μένιππος» 

(Αθήνα 1836-37). 

 Αρκετά συχνά εµφανίζεται στις πηγές και το ποίηµα «Σωκράτης και 

Αριστοφάνης» του Αλέξανδρου Βυζάντιου. Το έργο βραβεύτηκε στον πρώτο 

Βουτσιναίο Ποιητικό ∆ιαγωνισµό του 1862 και τυπώθηκε την ίδια χρονιά στην 

Αθήνα. Η παρουσία του βραβευµένου αυτού ποιήµατος του Βυζάντιου στις 

πηγές είναι οπωσδήποτε µεγαλύτερη από την παρουσία που έχουν τα 

«Ποιηµάτια» (Αθήνα 1860), η προηγούµενη ποιητική συλλογή-του. Τα 

«ποιηµάτια» είχαν υποβληθεί στον ποιητικό διαγωνισµό του 1860 αλλά χωρίς να 

κερδίσουν καµία διάκριση. 

 Γύρω στο 1860 η ένταση της φωνής της ποίησης δυναµώνει. Το αντιοθωνικό 

κίνηµα που κορυφώθηκε το 1863 και η κρητική επανάσταση στη συνέχεια, ήταν 

δύο βασικές πηγές που έθρεψαν αυτήν την ένταση160. ∆υναµώνει µάλλον και το 

γενικότερο αναγνωστικό ενδιαφέρον για την ποίηση. 

 Τα ποιητικά έργα του Σπυρίδωνος Μαλάκη «Εις τους εν Κύθνω 

δολοφονηθέντας ελεγεία» (Αθήνα 1862), και «Οι τάφοι της Αργολίδος ή ύµνος 

εις την ελευθερίαν» (Αθήνα 1863, συµµετείχε στο Βουτσιναίο διαγωνισµό του 

1863 χωρίς να λάβει διάκριση), εµπνέονταν από τον αντιοθωνικό αγώνα. 

Αισθητή είναι η παρουσία-τους στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους. 

 Το ποίηµα του Άγγελου Βλάχου «Φειδίας και Περικλής», που επαινέθηκε 

στον Βουτσιναίο διαγωνισµό του 1863 και εκδόθηκε στην Αθήνα την ίδια 

                                                           
         160 Πβ. Παναγιώτης Μουλλάς, «Η λογοτεχνία από τον Αγώνα ως τη γενιά του 1880», Ιστορία του 

Ελληνικού Έθνους 13, Αθήνα 1977, 506. 



χρονιά, είχε µεγαλύτερη παρουσία στα βιβλιοπωλεία από τις άλλες ποιητικές 

συλλογές του Βλάχου· τις προηγούµενες, «Η Ηώς» (Αθήνα 1857) και «Ώραι» 

(Αθήνα 1860), αλλά και τις επόµενες «Στίχοι» (ποιητικό έργο που επαινέθηκε 

στο Βουτσιναίο διαγωνισµό του 1865) και «Λυρικά ποιήµατα» (Αθήνα 1875). 

Σε γενικές γραµµές πάντως το ενδιαφέρον των βιβλιοπωλών για το θεατρικό 

έργο του Βλάχου δείχνει µεγαλύτερο από ότι για το ποιητικό. Ο τόµος που 

κυκλοφόρησε το 1871, γνωστός µε τον τίτλο «Κωµωδίαι», είχε µεγάλη απήχηση 

στα βιβλιοπωλεία. Μία από τις κωµωδίες του τόµου είχε βραβευτεί στο 

Βουτσιναίο διαγωνισµό του 1868. Το 1866 το βραβείο µοιράστηκε στην 

ποιητική συλλογή «Εκ των ενόντων» του Άγγελου Βλάχου, και στους «Στόνους» 

του ∆. Κ. Παπαρρηγόπουλου. Η συλλογή «Εκ των ενόντων» εκδόθηκε το 1866 

αυτοτελώς. Την ίδια χρονιά τυπώθηκε και µαζί µε την τραγωδία του Γερµανού 

Heyse «Αντίνοος» την οποία µετέφρασε από τα γερµανικά ο Βλάχος161. Ο τόµος 

αυτός είχε µεγάλη διάδοση στα βιβλιοπωλεία της εποχής. Αντίθετα, ελάχιστη 

απήχηση φαίνεται να είχε η αυτοτελής έκδοση της συλλογής «Εκ των ενόντων». 

 Το πολύστιχο ποίηµα «Κρητηίς» του Αντωνίου Αντωνιάδη απέσπασε τον 

έπαινο στον διαγωνισµό του 1867 και εκδόθηκε στο τυπογραφείο του Κ. 

Αντωνιάδη στην Αθήνα το 1868. ∆ώδεκα χρόνια µετά την έκδοση-του, το 1879, 

ο εκδότης Κ. Αντωνιάδης δεν το αναφέρει στον κατάλογο-του, ένδειξη πως το 

βιβλίο έχει εξαντληθεί. Το 1890, 22 χρόνια µετά την έκδοση-της, η «Κρητηίς» 

πωλείται ως σπάνιο βιβλίο στο παλαιοβιβλιοπωλείο των Barth & von Hirst στην 

Αθήνα. Το επίκαιρο αυτό έργο του Α. Αντωνιάδη, που δόθηκε µέσα στο 

φορτισµένο κλίµα στο οποίο η Αθήνα παρακολουθούσε τον κρητικό αγώνα, 

ταίριαξε µάλλον µε τη γενική διάθεση των καιρών και ξεχώρισε από τα 

υπόλοιπα έργα του Αντωνιάδη. Ίσως δεν ήταν µόνο ρητορικό σχήµα, δηλαδή, 

που ο κριτής του Βουτσιναίου διαγωνισµού ∆. Χ. Σεµιτέλος  αποφάνθηκε το 

1867, πως το έργο θα µπορούσε να λειτουργήσει ως «εθνικόν ποίηµα»162. ∆εν 

είναι γνωστές και καταγραµµένες όλες οι επανεκδόσεις του έργου. 

                                                           
 161 Η τραγωδία «Αντίνοος», αν και µεταφρασµένη, συµµετείχε στον ποιητικό διαγωνισµό του 

1866. 
  
 162 Γ. Βαλέτας, «Η πανεπιστηµιακή κριτική κι� η επίδραση της στη νεοελληνική ποίηση», Νέα 

Εστία 22 (1937) 1832. Πβ. τη διάκριση που γίνεται στην «Κρητηίδα» από τον Κ. Ξανθόπουλο 
στον τόµο Συνοπτική έκθεσις της πνευµατικής αναπτύξεως των νεωτέρων Ελλήνων από της 
αναγεννήσεως αυτών µέχρι τούδε, Κωνσταντινούπολη 1880, 110. 



Επανεκδόθηκε το 1881. Επίσης το 1887163. Η απουσία των εκδόσεων αυτών από 

τα βιβλιοπωλεία προβληµατίζει. Το έργο εκδίδεται και ξαναεκδίδεται, γεγονός 

που σηµαίνει ότι µε κάποιο τρόπο η αγορά το απορροφά, ότι φτάνει στα χέρια 

του αναγνωστικού κοινού, αλλά αυτό δεν φαίνεται να γίνεται µέσω των 

βιβλιοπωλείων. Οι χανιώτικες εκδόσεις του έργου, που κυκλοφόρησαν µέσα 

στην τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, δίνουν µία διέξοδο στο πρόβληµα η 

οποία όµως δεν µπορεί δίχως άλλα τεκµήρια, να γενικευτεί και για τις υπόλοιπες 

εκδόσεις. Το 1899 κυκλοφόρησαν στα Χανιά δύο διαφορετικές εκδόσεις του 

έργου· η µία από αυτές φέρει την ένδειξη «έκδοσις τρίτη» και η άλλη «έκδοσις 

πέµπτη». Σύµφωνα µε την περιγραφή που δίνει ο Παναγιώτης Μουλλάς164, η 

«τρίτη» έκδοση των Χανίων του 1899 φέρει τον υπότιτλο: «έπος τυχόν του 

πρώτου επαίνου εις τον Βουτσιναίον διαγωνισµόν και εγκριθέν δι� ηγεµονικού 

διατάγµατος προς χρήσιν των εν Κρήτη Γυµνασίων». Η ένδειξη αυτή είναι 

αρκετή για να δικαιολογήσει τις συχνές επανεκδόσεις των Χανίων165.  

 Ο Αντώνιος Ι. Αντωνιάδης ήταν πολυγράφος συγγραφέας µε πολλές 

συµµετοχές και διακρίσεις στους Ποιητικούς και Θεατρικούς ∆ιαγωνισµούς της 

Αθήνας. Παρ� όλες όµως τις διακρίσεις, έξω από το περιβάλλον των 

∆ιαγωνισµών, το έργο-του δεν απέκτησε την αγάπη της εποχής-του, όπως 

φαίνεται ότι συνέβη µε το έργο του επίσης πολυγράφου θεατρικού συγγραφέα 

∆ηµητρίου Κοροµηλά166. Τα περισσότερα έργα του Α. Αντωνιάδη εκδίδονται 

στο τυπογραφείο του Κωνσταντίνου Αντωνιάδη και βέβαια διατίθενται στο 

βιβλιοπωλείο της ίδιας επιχείρησης. Τα έργα-του παρουσιάζονται επίσης σε ένα 

ακόµα βιβλιοπωλείο της Αθήνας, του Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, και πολύ 

λιγότερο σε βιβλιοπωλεία της Κωνσταντινούπολης. Σχετικά περιορισµένη 

λοιπόν η διάδοσή-τους στα βιβλιοπωλεία. Η απορρόφηση-τους όµως από την 

αγορά δεν ήταν ιδιαίτερα αργή. Η «Χριστιανή Ευγενία», το θεατρικό έργο που 

απέσπασε το βραβείο στον ∆ιαγωνισµό του 1870 και εκδόθηκε στο τυπογραφείο 
                                                           
 163 Η έκδοση του 1887 αναφέρεται το 1899 στο τιµολόγιο των καταστηµάτων Κ. Αντωνιάδη . 
 
 164 Les Concours Poétiques de l�Université d�Athènes 1851-1877, Αθήνα 1989, 395. 
 
 165 Ο Α. Αντωνιάδης ήταν κρητικός στην καταγωγή και επιδόθηκε στη συγγραφή πολλών 

σχολικών εγχειριδίων. Υπηρέτησε ως Γυµνασιάρχης και ∆ιευθυντής των σχολείων των Χανίων. 
Πβ. Θ. Βελλιανίτης, «Αντωνιάδης Αντώνιος Ιω.», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 5, 10-11. 

 



Κ. Αντωνιάδη το 1871, διατίθεται µονάχα στα βιβλιοπωλεία Κ. Αντωνιάδη και 

Σ. Κουσουλίνου το 1879, 8 χρόνια µετά την έκδοσή-της. Αυτή όµως είναι και η 

τελευταία παρουσία-της στα βιβλιοπωλεία αυτά. ∆εν αναφέρεται πια ούτε το 

1886 (15 χρόνια µετά την έκδοσή-της) στο βιβλιοπωλείο Κουσουλίνου, ούτε 

βέβαια το 1899 (28 χρόνια µετά την έκδοσή-της) στο βιβλιοπωλείο του εκδότη 

Κ. Αντωνιάδη. Ανάλογα κινούνται τα περισσότερα έργα του Αντωνιάδη. 

Κάποτε µάλιστα οι επανεκδόσεις ορισµένων έργων συνηγορούν στο ότι τα έργα 

αυτά απορροφήθηκαν µέσα σε σύντοµο διάστηµα από την αγορά. Ο «Κρίσπος», 

το θεατρικό έργο που απέσπασε έπαινο στο ∆ιαγωνισµό του 1869 και εκδόθηκε 

στο τυπογραφείο Κ. Αντωνιάδη το 1870, κυκλοφορεί σε «δεύτερη βελτιωµένη 

έκδοση» ξανά το 1877. Αυτή τη «δεύτερη» έκδοση διαθέτουν στα βιβλιοπωλεία-

τους και ο Κ. Αντωνιάδης και ο Σ. Κουσουλίνος το 1879, δύο χρόνια δηλαδή 

µετά την κυκλοφορία-της167. Αυτό βέβαια ένδειξη ότι η πρώτη έκδοση του 1870 

εξαντλήθηκε µέσα σε µια εφταετία. Όµως και η δεύτερη έκδοση του 1877 δεν 

καθυστέρησε ιδιαίτερα να απορροφηθεί, καθώς ούτε ο Κουσουλίνος το 1893 (15 

χρόνια µετά την έκδοση) ούτε ο εκδότης Αντωνιάδης το 1899 (21 χρόνια µετά 

την έκδοση) αναφέρουν πλέον το έργο στους καταλόγους-τους. Ο 

«Κατσαντώνης», το ογκώδες επικό έργο που επαινέθηκε στον Βουτσιναίο 

∆ιαγωνισµό του 1871 και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Κ. Αντωνιάδη το 1873, 

δεν συναντάται αλλού παρά µόνο στο βιβλιοπωλείο Κ. Αντωνιάδη το 1879, 6 

χρόνια µετά την έκδοση-του.  Το 1899, 26 χρόνια µετά την έκδοση-του, το 

βιβλίο έχει εξαντληθεί, καθώς δεν αναφέρεται πια στον τιµοκατάλογο του Κ. 

Αντωνιάδη. Την επόµενη χρονιά µάλιστα, το 1900, κυκλοφορεί νέα έκδοση του 

έργου σε άλλο τυπογραφείο. Όλα αυτά δίνουν µια εικόνα συνολικής 

αγοραστικής κινητικότητας που γενικά δύσκολα τη συναντά κανείς σ� αυτό το 

είδος των βιβλίων.  Γι� αυτό ίσως και δύσκολα την πιστεύει. Λείπουν οι 

                                                                                                                                                                      
           166 Τα περισσότερα από τα θεατρικά έργα του Αντωνιάδη δεν ανεβάστηκαν στη σκηνή. Πβ. 

Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του νέου ελληνικού Θεάτρου, Α΄, Αθήνα 19992, 40. 
 167 Για την ακρίβεια, ο Κ. Αντωνιάδης και ο Σ. Κουσουλίνος αναφέρουν το 1879, ότι διαθέτουν το 

βιβλίο στη «δεύτερη έκδοση» αλλά µε την ένδειξη 1878. Υποθέτω πως πρόκειται για την γνωστή 
έκδοση του 1877, αν και κανείς από όσους την καταγράφουν δεν αναφέρει ότι υπάρχει στο 
εξώφυλλο η χρονολογική ένδειξη 1878. 

 



πληροφορίες εκείνες που θα µπορούσαν να φωτίσουν τον τρόπο µε τον οποίο 

διακινούσε τα βιβλία-του ο Αντωνιάδης168. 

 Μέσα στη δεκαετία 1860-1870 προβάλλει το άστρο του ∆ηµητρίου 

Παπαρρηγόπουλου. Η ποίηση του Παπαρρηγόπουλου αγαπήθηκε πολύ από την 

εποχή-της. Πολλοί άνθρωποι διάβασαν και αποστήθισαν τα ποιήµατα-του169. 

 Στη δεκαετία 1860-1870 ο Παπαρρηγόπουλος διακρίθηκε 4 φορές στους 

Πανεπιστηµιακούς Ποιητικούς ∆ιαγωνισµούς κερδίζοντας το βραβείο ή τον 

έπαινο. Σε γενικές γραµµές, τα έργα του Παπαρρηγόπουλου είχαν απήχηση στα 

βιβλιοπωλεία και ζητήθηκαν σχετικά γρήγορα από το αγοραστικό κοινό. Η 

ποιητική συλλογή του Παπαρρηγόπουλου «Ορφεύς και Πυγµαλίων. Αρχαίοι 

µύθοι» (Αθήνα 1869), που απέσπασε τον έπαινο στο Βουτσιναίο ∆ιαγωνισµό 

του 1868, πωλείται σχετικά νωρίς στα βιβλιοπωλεία που τη διαθέτουν. Στο 

βιβλιοπωλείο Κοροµηλά αναφέρεται για τελευταία φορά το 1871 (2 χρόνια µετά 

την έκδοση), ενώ το 1881 (12 χρόνια µετά την έκδοση) έχει αγοραστεί. Στο 

βιβλιοπωλείο Κουσουλίνου διατίθεται το 1879 (10 χρόνια µετά την έκδοση), όχι 

όµως και το 1886 (17 χρόνια µετά την έκδοση). Στο βιβλιοπωλείο ∆επάστα της 

Κωνσταντινούπολης προβάλλεται για τελευταία φορά το 1873 (4 χρόνια µετά 

την έκδοση), ενώ το 1884 (15 χρόνια µετά την έκδοση) το βιβλίο δεν 

αναφέρεται πια. Αρκετά καλή υποδοχή είχαν και οι «Ποιήσεις» (Αθήνα 1867), 

συλλογή στην οποία περιλαµβάνονταν και οι βραβευµένοι «Στόνοι». Η 

τελευταία παρουσία της συλλογής στο βιβλιοπωλείο Κοροµηλά είναι το 1871 (4 

χρόνια µετά την έκδοση), ενώ το 1881 (14 χρόνια µετά την έκδοση) το βιβλίο 

απουσιάζει. Στο βιβλιοπωλείο Κουσουλίνου, το βιβλίο προβάλλεται για 

τελευταία φορά το 1879 (12 χρόνια µετά την έκδοση), ενώ το 1886 (19 χρόνια 

µετά την έκδοση) δεν αναφέρεται πια. Το 1873 (6 χρόνια µετά την έκδοση) είναι 

η τελευταία παρουσία-του και στο βιβλιοπωλείο ∆επάστα στην 

Κωνσταντινούπολη, ενώ το 1884 (17 χρόνια µετά την έκδοση) δεν αναφέρεται.  
                                                           
 168 Το 1906 στον τιµοκατάλογο του αθηναϊκού βιβλιοπωλείου του Α. Γ. Γαλανού αναφέρονται σε 

ιδιαίτερη λίστα στο τέλος του καταλόγου τα «Έργα Α. Αντωνιάδου, Γυµνασιάρχου» (πρόκειται 
για έργα που τυπώθηκαν από το 1889 έως το 1903). 

 
 169 Πβ. Χ. Άννινος, «Βασιλειάδης, Παπαρρηγόπουλος και οι περί αυτούς», ∆ιαλέξεις περί Ελλήνων 

ποιητών του ΙΘ΄ αιώνος Β΄, Αθήνα 1925, 321.«Είχ�αποστηθίσει ολάκερα βιβλία-του» θυµάται 
για τη νεανική-του σχέση µε την ποίηση του Παπαρρηγόπουλου ο ∆ηµήτριος Π. Ταγκόπουλος, 
«Ραµπαγάς», Φιλολογικά Πορτρέτα, επιµ. Κώστας Καφαντάρης, Αθήνα 1988, 16. Για την 



 Η αγοραστική ανταπόκριση στα βιβλία του Παπαρρηγόπουλου ήταν αρκετά 

ικανοποιητική. Τα βιβλία-του δεν ξέµειναν απούλητα στα ράφια των 

βιβλιοπωλείων όπως τόσα άλλα ποιητικά βιβλία. Ο ∆. Παπαρρηγόπουλος 

πέθανε νέος, το 1873. Η εικοσαετία 1860-1880, στην οποία κυκλοφορούσαν τα 

βιβλία-του, ήταν εποχή γενικής αναγνώρισης και αποδοχής του έργου-του. Όταν 

όµως το 1897 εκδόθηκαν στην Αθήνα από τον Γεώργιο Φέξη τα «Άπαντα» του 

ποιητή σε έναν ογκώδη τόµο 600 σελίδων, το βιβλίο δεν συναντάται σε άλλο 

βιβλιοπωλείο εκτός από αυτό του ίδιου του Γ. Φέξη. Το 1905 (8 χρόνια µετά την 

έκδοση), στον τελευταίο γενικό τιµοκατάλογο του Γ. ∆. Φέξη που έχω δει, το 

βιβλίο εξακολουθεί να αναφέρεται170. 

 Την εικοσαετία 1860-80, που ο Παπαρρηγόπουλος ήταν από τους πιο 

αγαπηµένους ποιητές, µε πάθος διαβάζονταν από τους νέους και οι στίχοι του 

Σπυρίδωνα Βασιλειάδη. Η συνολική έκδοση των θεατρικών, ποιητικών και 

πεζών έργων του Βασιλειάδη, µε τον τίτλο «Αττικαί νύκτες», ολοκληρώθηκε 

στο τυπογραφείο των αδελφών Περρή το 1875, ένα χρόνο µετά το θάνατο του 

ποιητή. Η έκδοση αυτή που κυκλοφόρησε σε 1.000 αντίτυπα, φαίνεται πως 

εξαντλήθηκε γρήγορα. Όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε και σε κάποια 

βιβλιοπωλεία, το έργο αγοράστηκε σχετικά νωρίς. Από 4 έως 11 χρόνια 

χρειάστηκαν για να αγοραστεί το βιβλίο στο βιβλιοπωλείο Κουσουλίνου στην 

Αθήνα. Από 9 έως 19 χρόνια χρειάστηκαν στο βιβλιοπωλείο ∆επάστα στην 

Κωνσταντινούπολη. Ανάλογη τύχη δείχνει να έχει και η δεύτερη έκδοση του 

έργου που ολοκληρώθηκε το 1884 στο τυπογραφείο «Ενώσεως» στην Αθήνα· 

από 9 έως 14 χρόνια χρειάστηκαν για να πουληθεί στο βιβλιοπωλείο του 

                                                                                                                                                                      
εκτίµηση που έτρεφε ο Εµµανουήλ Ροΐδης προς τον ποιητή πβ. Ε. Ροΐδης, «Αιτναίαι 
Αναµνήσεις», Άπαντα 2, 81 [= Παρθενών 3 (1873) 393-398.] 

 170 Η έκδοση των απάντων του Παπαρρηγόπουλου υποµνηµατίζεται στον τιµοκατάλογο του 
Γεωργίου Φέξη το 1901, µε το σχόλιο: 

  «Ο Παπαρρηγόπουλος υπήρξεν ο νευρωδέστερος αντιπρόσωπος του ρωµαντισµού εν 
Ελλάδι. Κατώρθωσεν όµως ν� αποτυπώση εις αυτόν την σφραγίδα της ιδίας αυτού 
προσωπικότητος. ∆ιά τούτο και το έργον-του έµεινεν ακλόνητον εις όλας τας 
θυέλλας τας τόσον αδίκως εκάστοτε εξαπολυοµένας κατά τους νεωτέρους χρόνους 
υπό των οπαδών του κλασσικισµού ή του πραγµατισµού κατά του ρωµαντισµού. Η 
λύρα-του δεν στενάζει, ουδέ θρηνολογεί µόνον· όχι δε σπανίως τα βέλη της 
σατύρας-του φαίνονται εµπεποτισµένα µε αρχιλόχειον δηλητήριον, ο γέλως-του 
εκσπά εις οµηρικούς καγχασµούς και η παιγνιώδης ειρωνία-του φτάνει εις ύψος 
ζηλευτόν. Τα έργα του Παπαρρηγοπούλου ανεγνώσθησαν όσον ουδενός άλλου εκ 
των νεωτέρων Ελλήνων ποιητών και θ� αναγινώσκωνται πάντοτε εφ� όσον υπό τον 
ουρανόν της Ελλάδος υπάρχουν καρδίαι αισθανόµεναι». 

  



Κωνσταντινίδη στην Αθήνα. Το έργο του Βασιλειάδη διαβάστηκε και 

αγαπήθηκε πολύ. Ενδεικτικό της απήχησης-του είναι ότι το 1900 κυκλοφόρησαν 

συγχρόνως στην Αθήνα δύο διαφορετικές εκδόσεις των «Αττικών νυκτών»: στο 

τυπογραφείο του Σπύρου Τσαγκάρη και στο τυπογραφείο του Γεωργίου Φέξη. 

Και δεν ήταν οι τελευταίες171. 

 Οι ποιητικές συλλογές «Θησεύς» και «Το µήλον της έριδος» του Αριστοµένη 

Προβελέγγιου, που επαινέθηκαν στους Πανεπιστηµιακούς Ποιητικούς 

∆ιαγωνισµούς του 1870 και του 1871 αντίστοιχα και εκδόθηκαν τις ίδιες 

χρονιές, φαίνεται πως είχαν ελάχιστη απήχηση στα βιβλιοπωλεία. Εµφανίζονται 

µόνο στο βιβλιοπωλείο του Κοροµηλά στην Αθήνα, το οποίο στη συνέχεια 

πέρασε στα χέρια του Κωνσταντινίδη. Ο «Θησεύς» πωλείται στο βιβλιοπωλείο 

του Κοροµηλά αρκετά νωρίς, αφού η τελευταία-του παρουσία σ� αυτό είναι το 

1871· το 1881 (11 χρόνια µετά την έκδοση) δεν αναφέρεται πια. Αντιθέτως, το 

«Μήλον της έριδος», όπως και η µεταγενέστερη ποιητική συλλογή του 

Προβελέγγιου «Αδάµ και Εύα» (1874) που συµµετείχε στον Πανεπιστηµιακό 

∆ιαγωνισµό του 1874 αλλά χωρίς να αποσπάσει διάκριση, εξακολουθούν να 

µένουν απούλητα στο βιβλιοπωλείο του Κωνσταντινίδη µέχρι και το 1902 (31 

και 28 χρόνια αντίστοιχα µετά την έκδοση-τους), στον τελευταίο τιµοκατάλογο 

των καταστηµάτων του Κωνσταντινίδη που έχω ελέγξει172. Αζήτητα καθώς 

έµεναν τα βιβλία, µετατοπίστηκαν το 1898 από τον Ανέστη Κωνσταντινίδη στο 

τέλος του τιµολογίου, στη λίστα «Βιβλία του λαού». Προωθήθηκαν δηλαδή ως 

φτηνά βιβλία που θα µπορούσαν ενδεχοµένως να διακινηθούν, όπως οι βίοι των 

αγίων, οι φυλλάδες και τα συναφή. Φυσικά η τιµή των δύο βιβλίων 

υποβιβάστηκε πάρα πολύ προκειµένου να εξοµοιωθεί µε τις τιµές των άλλων 

εντύπων της λίστας αυτής. Πρόκειται για την πιο άδοξη κατάληξη έργου, 

βραβευµένου στους Πανεπιστηµιακούς ∆ιαγωνισµούς, που γνωρίζω. 

                                                           
 171 Για την απήχηση των ποιηµάτων του Βασιλειάδη, πβ. πρόχειρα Κωστής Παλαµάς, «Τα χρόνια-

µου και τα χαρτιά-µου», Άπαντα 4, 400. Παρουσιάζοντας την έκδοση του 1900, στο τιµολόγιο 
του 1901, ο Γεώργιος Φέξης αναφέρει: 

 «Ο γλυκύτατος µελισταγής Βασιλειάδης δεν έχει ανάγκην συστάσεων. Όλοι και όλαι τον 
γνωρίζουν τον γλυκύν συγγραφέα των «Αττικών Νυκτών», αφού οι στίχοι του δεν 
έπαυσαν ούτε θα παύσουν κυκλοφορούντες από στόµατος εις στόµα είτε ερωτικόν 
παράπονον πρόκειται να εκφρασθή, είτε αρά προδοθείσης καρδίας». 

 
 172 Τις εκδόσεις των ποιητικών συλλογών «Το µήλον της έριδος» (1871) και «Αδάµ και Εύα» 

(1874) περιγράφει ο Παναγιώτης Μουλλάς (Les Concours Poétiques de l�Université d�Athènes 
1851-1877, Αθήνα 1989, 400-401). ∆εν καταγράφει όµως το τυπογραφείο.  



 Από το 1870 περίπου και µετά, το ενδιαφέρον για τα ποιητικά έργα που 

συµµετέχουν στους ∆ιαγωνισµούς έχει αισθητά καµφθεί. Ελάχιστη διάδοση 

είχαν στα βιβλιοπωλεία οι ποιητικές συλλογές «Φαέθων» (Αθήνα 1871) και 

«Πατρίς-Νεότης» (Αθήνα 1873) του Ιωάννη Κ. Καµπούρογλου, που 

επαινέθηκαν στους Ποιητικούς ∆ιαγωνισµούς του 1871 και 1873 αντίστοιχα. 

Ελάχιστη παρουσία έχει στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους και η ποιητική 

συλλογή του Παναγιώτη Ματαράγκα «Φαντασία και καρδία», που επαινέθηκε 

στον διαγωνισµό του 1871 και εκδόθηκε το 1876 στην Αθήνα. 

 Μικρή, ελάχιστη ή και ανύπαρκτη είναι η παρουσία στα βιβλιοπωλεία των 

έργων που συµµετέχουν στους Ποιητικούς ∆ιαγωνισµούς της τελευταίας 

εφταετίας. Αν υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις αυτές αφορούν κυρίως θεατρικά 

έργα, όπως για παράδειγµα συµβαίνει µε την τραγωδία «Κάλλιον θάνατος ή 

ατιµία» του Ν. Κοντόπουλου που συµµετείχε στο διαγωνισµό του 1875 και 

εκδόθηκε την ίδια εποχή στην Αθήνα. Ελάχιστη παρουσία φαίνεται, έτσι, να 

έχουν στα βιβλιοπωλεία, ποιητικά έργα που απέσπασαν τον έπαινο ή και το 

βραβείο στους τελευταίους αυτούς ∆ιαγωνισµούς, όπως τα «∆άκρυα» του 

Χαρίτωνος Παπούλια και η «Φωνή της καρδιάς-µου» του ∆ηµητρίου 

Καµπούρογλου που βραβεύτηκαν το 1873 και εκδόθηκαν την ίδια χρονιά, ή 

όπως η συλλογή «Ακτίνες και µύρα» του Κωνσταντίνου Σκόκου που επαινέθηκε 

το 1876 και εκδόθηκε το 1877 στην Αθήνα. Γίνεται εµφανές πως και η αίγλη και 

η βαρύτητα των Πανεπιστηµιακών ∆ιαγωνισµών αλλά και το ενδιαφέρον για τα 

διακρινόµενα σ� αυτούς έργα έχει ατονίσει πάρα πολύ. 

 Τα µεγάλα βιβλιοπωλεία της Κωνσταντινούπολης δείχνουν καλά 

ενηµερωµένα για τις εκδόσεις των έργων που συµµετείχαν στους διαγωνισµούς. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι καλύτερα ενηµερωµένα και από τα 

βιβλιοπωλεία της Αθήνας για τις εκδόσεις αυτές. Αυτό συµβαίνει πάντα όταν 

πρόκειται για συριανές εκδόσεις. Τα θεατρικά και ποιητικά έργα, που 

συµµετείχαν στους Ποιητικούς ∆ιαγωνισµούς και εκδόθηκαν στη Σύρο, 

συναντούνται πολύ περισσότερο στα βιβλιοπωλεία της Κωνσταντινούπολης και 

της Αλεξάνδρειας παρά της Αθήνας173. Συµβαίνει συχνά τα βιβλιοπωλεία της 

                                                           
 173  Αυτό συµβαίνει µε τα έργα: Εµµανουήλ, «Ο έµπορος ποιητής» (1858): συµµετείχε στο 

Ράλλειο ∆ιαγωνισµό του 1860· Φ. Α. Οικονοµίδης, «∆ύσελπις Εύελπις» (1868): συµµετείχε το 
1861 και το 1865 στο Βουτσιναίο ∆ιαγωνισµό· Τιµολέων Αµπελάς, «Νέρων» (1870,1871): 
συµµετείχε στο Βουτσιναίο ∆ιαγωνισµό του 1870· Τιµολέων Αµπελάς, «Λέων Καλλέργης» 



Κωνσταντινούπολης να είναι περισσότερο ενηµερωµένα από της Αθήνας ακόµα 

και για αθηναϊκές εκδόσεις των έργων που συµµετείχαν στους 

Πανεπιστηµιακούς ∆ιαγωνισµούς174. 

 Τα µεγάλα βιβλιοπωλεία της Κωνσταντινούπολης, καθώς γενικά ήταν πολύ 

καλά ενηµερωµένα, δείχνουν να παρακολουθούν στενά την αθηναϊκή εκδοτική 

παραγωγή του καιρού-τους. Μερικές φορές γίνεται αισθητό ότι το αγοραστικό 

κοινό της Κωνσταντινούπολης είναι πολύ πιο αδιάφορο από το αθηναϊκό για τα 

βραβευµένα στους ∆ιαγωνισµούς έργα. Η ποιητική συλλογή «Πατρίς-Νεότης» 

του Ιωάννη Κ. Καµπούρογλου, που επαινέθηκε στο ∆ιαγωνισµό του 1873 και 

εκδόθηκε την ίδια χρονιά σε 1.000 αντίτυπα στην Αθήνα, διατίθεται µέχρι και 8 

χρόνια µετά την έκδοση-της στο βιβλιοπωλείο Κοροµηλά στην Αθήνα, ενώ 

συναντάται  µέχρι και 31 χρόνια µετά την έκδοση-της στο βιβλιοπωλείο 

∆επάστα-Σφύρα-Γεράρδου στην Κωνσταντινούπολη. Παροµοίως, η ποιητική 

συλλογή του Ι. Καµπούρογλου «Ακρόπολις», που συµµετείχε χωρίς διάκριση 

στο ∆ιαγωνισµό του 1870 και εκδόθηκε το 1871, αναφέρεται µέχρι και 33 

χρόνια µετά την έκδοση-της (το 1904) στο βιβλιοπωλείο ∆επάστα-Σφύρα-

Γεράρδου της Κωνσταντινούπολης, ενώ 10 χρόνια µετά την έκδοση-της είναι η 

τελευταία αναφορά-της στο βιβλιοπωλείο Κοροµηλά (το 1881) στην Αθήνα. 

 Μια από τις πιο χαρακτηριστικές απουσίες από τους βιβλιοπωλικούς 

καταλόγους της Κωνσταντινούπολης είναι η απουσία του ποιητικού έργου του 

Γεωργίου Ζαλοκώστα. Καµία έκδοση ποιηµάτων του Ζαλοκώστα δεν 

συναντάται στην Κωνσταντινούπολη και αυτό υποθέτω ότι οφείλεται στην 

άσκηση λογοκρισίας, καθώς πολλά ποιήµατα του Ζαλοκώστα ήταν εµπνευσµένα 

από τη νεώτερη ελληνική ιστορία. ∆ιαφορετικά είναι δύσκολο να εξηγηθεί πως 

η δεύτερη έκδοση των απάντων του 1873 δεν αναγράφεται στο πολύ καλά 

                                                                                                                                                                      
(1871): συµµετείχε στο ∆ιαγωνισµό των «Ολυµπίων» του 1871. Για το τελευταίο πβ. Κυριακή 
Πετράκου, Οι θεατρικοί διαγωνισµοί (1870-1925), Αθήνα 1999, 134. 

 
 174 Πρόκειται για τα έργα: Τιµολέων Αµπελάς, «Βιργινία η Ρωµαία» (1871): συµµετείχε στο 

Βουτσιναίο ∆ιαγωνισµό του 1870· Τιµολέων Αµπελάς, «Κρήτες και Βενετοί» (1879): 
επαινέθηκε στο Βουτσιναίο ∆ιαγωνισµό του 1871· Αντώνιος Φατσέας, «Αι ευχαί της 
Πρωτοχρονιάς του έτους 1870» (1870): συµµετείχε στο Βουτσιναίο ∆ιαγωνισµό του 1870· 
Αντώνιος Φατσέας, «Ο Βερτόλδος» (1871): συµµετείχε στο ∆ιαγωνισµό του 1871· Χαρίτων 
Παπούλιας, «∆άκρυα» (1873): βραβεύτηκε στο Βουτσιναίο ∆ιαγωνισµό του 1873· ∆. Γ. 
Καµπούρογλου, «Η φωνή της καρδιάς µου» (1873): βραβεύτηκε στο Βουτσιναίο ∆ιαγωνισµό 
του 1873. 

  



ενηµερωµένο βιβλιοπωλείο των Πανώριου και Αλιµπέρτη το 1874. Το θέµα 

βέβαια δεν είναι απλό, καθώς φαίνεται να απουσιάζουν από τα βιβλιοπωλεία της 

Κωνσταντινούπολης τα ποιήµατα του Γεωργίου Ζαλοκώστα και του Σοφοκλή 

Καρύδη, δεν απουσιάζει όµως η «Βάρβιτος» (Αθήνα 1860), η συγκεντρωτική 

δηλαδή έκδοση των ποιηµάτων του Ιωάννη Καρασούτσα, που επίσης είναι 

εµπνευσµένη από την εθνική επικαιρότητα175. 

 Μέσα στο σύνολο της λόγιας ποιητικής παραγωγής µετρηµένες ήταν οι 

περιπτώσεις των ποιητικών βιβλίων, που µε τη διάδοση-τους κατάφεραν να 

ξεπεράσουν το όριο του µέτριου. Τα περισσότερα ποιητικά βιβλία δεν 

κατάφεραν καν να ξεπεράσουν το όριο του χαµηλού. Τα ποιητικά βιβλία ήταν 

για τους βιβλιοπώλες ένα δύσκολο εµπόρευµα. Πέρα από τη µεγάλη απήχηση 

του έργου ορισµένων ποιητών της λεγόµενης «αθηναϊκής σχολής» 

(Ζαλοκώστας, Παπαρρηγόπουλος, Βασιλειάδης), µικρή ήταν γενικά η διάδοση 

των ποιητικών έργων που προβάλλονταν µέσα από τους Πανεπιστηµιακούς 

∆ιαγωνισµούς. Η σύγχρονη έρευνα δεν έχει δώσει ακόµα µία συνολική 

βιβλιογραφική καταγραφή της ελληνικής ποίησης του 19ου αιώνα. Πρόκειται για 

ένα δύσκολο έργο, καθώς η παραγωγή ήταν πολύ µεγάλη. Ένα µέρος µόνο της 

παραγωγής αυτής φαίνεται στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους. Από το µέρος 

αυτό, οι µισοί σχεδόν τίτλοι συναντούνται µία και µόνη φορά. Περίπου τα µισά 

δηλαδή από τα ποιητικά βιβλία που αναφέρονται στους βιβλιοπωλικούς 

καταλόγους, συναντούνται µε την ελάχιστη δυνατή συχνότητα. «Προσφορά 

πολλή, ζήτησις ολίγη» έγραφε για τα ποιητικά βιβλία της εποχής-του ο 

Εµµανουήλ Ροΐδης176. Θα σταθώ στη βιβλιοπωλική τύχη του έργου δύο 

σηµαντικών εκπροσώπων της ποίησης του 19ου αιώνα: του Αλέξανδρου Ρίζου 

Ραγκαβή και του Ιωάννη Καρασούτσα. ∆ίνουν µια αρκετά καλή εικόνα για το 

θέµα. 

                                                           
 175 Ένας ασφαλής τρόπος, µε τον οποίο θα µπορούσε να αποφανθεί κανείς σχετικά µε την 

αυστηρότητα της τουρκικής λογοκρισίας, είναι η αυτοψία λογοκριµένων εντύπων, καθώς γενικά 
ίσχυε η αποκοπή των επιλήψιµων σελίδων. Οι µαρτυρίες των βιβλιοπωλικών καταλόγων 
προσεγγίζουν την κρατική έγκριση ή απαγόρευση της κυκλοφορίας ενός βιβλίου στην Τουρκία, 
δεν ελέγχουν όµως την πραγµατική διάδοση του βιβλίου. Για το θέµα πβ. το κεφάλαιο 
«Ζητήµατα διακίνησης του ελληνικού βιβλίου». 

 
 176 Ε. Ροΐδης, «Εµπορικόν ∆ελτίον», Άπαντα 2, 114 [=Ασµοδαίος (19.1.1875)]. 
 



 Η παρουσία στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους των ποιητικών έργων του Α. 

Ρ. Ραγκαβή είναι ασύγκριτα µικρότερη από την παρουσία των υπόλοιπων 

έργων-του. Ελάχιστα κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία το εκτενές ποίηµα του 

Ραγκαβή «∆ιονύσου πλούς» που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1864. Το ποίηµα, 

όπως εξάλλου αναφέρεται στην έκδοση, µοιράζονταν ως δώρο στους 

συνδροµητές της εφηµερίδας «Ευνοµία» που εξέδιδε ο Ραγκαβής στην Αθήνα 

από το 1862 ως το 1867177. Σε κανένα βιβλιοπωλείο δεν συνάντησα την πρώτη 

έκδοση του ποιήµατος «∆ήµος και Ελένη» (Ναύπλιο, 1831). Ίσως όµως και το 

υλικό που διαθέτουµε για τα πρώιµα αυτά χρόνια να µην είναι 

αντιπροσωπευτικό. Ο ίδιος ο συγγραφέας πάντως εξέφραζε στον πρόλογο τους 

προβληµατισµούς-του για την εµπορική επιτυχία του βιβλίου: «Θα επιτύχη το 

ποίηµα-σου; έλεγα. Αι κύριε! Λησµονείς ότι το δίδεις εις ανθρώπους, οι οποίοι 

δεν έχουν ακόµη που την κεφαλήν κλίναι· λησµονείς ότι ο καθείς πριν θελήση 

να µάθη τι γίνεται η Ελένη-σου, ερωτά τι θα γίνη ο ίδιος»178. Το ποίηµα 

εντάχθηκε και στη δίτοµη συγκεντρωτική έκδοση ποιητικών κυρίως και 

θεατρικών έργων του Ραγκαβή που κυκλοφόρησε µε τον τίτλο «∆ιάφορα 

ποιήµατα» από το τυπογραφείο Α. Κοροµηλά στην Αθήνα (1837-1840). Τα 

«∆ιάφορα ποιήµατα» υπήρξαν ένα δυσκίνητο εµπορικά βιβλίο. Παρέµεινε 

απούλητο στα ράφια του Κοροµηλά ως το 1882, για διάστηµα δηλαδή 

µεγαλύτερο των 40 χρόνων. Από το 1880 και µετά, η τιµή του βιβλίου κατέβηκε 

στο µισό σχεδόν (στις 6 δραχµές από τις 10 που στοίχιζε) προκειµένου να 

πουληθεί· από το 1882 και µετά, συναντάται στα βιβλιοπωλεία µόνο ο δεύτερος 

τόµος ενώ ο πρώτος θεωρείται εξαντληµένος. Έτσι, το 1886 (46 χρόνια µετά την 

έκδοση-του) µπορούσε να βρει κανείς ακόµα το δεύτερο τόµο του έργου στο 

βιβλιοπωλείο Κουσουλίνου στην Αθήνα. Από 29 έως 33 χρόνια χρειάστηκε το 

βιβλίο για να πουληθεί και στο βιβλιοπωλείο ∆επάστα στην Κωνσταντινούπολη. 

                                                           
 177 «∆ώρον τοις συνδροµηταίς της Ευνοµίας, τοις λοιποίς τιµάται δραχµής». Αντλώ από την 

περιγραφή της έκδοσης στον κατάλογο: Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Κατάλογος 
Έκθεσης, επιµ. Βασίλης Κρεµµυδάς, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Κώστας Στάϊκος, Αθήνα 
1999, 254. 

 
 178 Αντλώ από την περιγραφή της έκδοσης στον κατάλογο: Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης 

του Νέου Ελληνισµού (1499-1999), Κατάλογος έκθεσης, επιµ. Κ. Σπ. Στάικος και Τ. Ε. 
Σκλαβενίτης, Αθήνα 2000, 215. 

  



 Συγχρόνως κυκλοφορούσαν και οι τόµοι των απάντων του Ραγκαβή 

(ξεκίνησαν να εκδίδονται το 1874 και συνεχίζουν να εκδίδονται ως το 1889), οι 

οποίοι όµως αποτελούσαν ένα εξαιρετικά δυσκίνητο εµπόρευµα. Το 1902 όλοι 

οι τόµοι των Απάντων υπάρχουν ακόµα στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδη, και η 

τιµή του κάθε τόµου χαµηλώνει από 5,50 σε 3,50 δραχµές179.  

 ∆εν είχαν όµως την ίδια κακή βιβλιοπωλική τύχη και τα πεζά του Ραγκαβή. 

Τα διηγήµατα του Ραγκαβή που είχαν πρωτοδηµοσιευτεί σε διάφορα περιοδικά 

της εποχής, αλλά και τα µεγαλύτερα αφηγήµατα-του, όπως ο 

«Συµβολαιογράφος» και ο «Αυθέντης του Μωρέως», εκδόθηκαν σε ένα τρίτοµο 

έργο µε τον τίτλο «∆ιάφορα διηγήµατα» (Αθήνα 1855-1859). Το έργο 

εµφανίζεται σε αρκετούς βιβλιοπωλικούς καταλόγους της εποχής. Στα 

βιβλιοπωλεία αυτά αγοράστηκε σχετικά γρήγορα. Ο πρώτος τόµος ήδη το 1865 

(10 χρόνια µετά την έκδοση-του) θεωρείται εξαντληµένος. Έτσι, το 1865 ο 

Κοροµηλάς στην Αθήνα, το 1866 ο Ζαγκλής στην Αλεξάνδρεια, το 1869 ο 

∆επάστας στην Κωνσταντινούπολη διαθέτουν µόνο τους τόµους Β΄και Γ΄, οι 

οποίοι φεύγουν επίσης γρήγορα από τα βιβλιοπωλεία. Στο βιβλιοπωλείο 

Κοροµηλά πουλήθηκαν µέσα στο διάστηµα 1865-1871· στο βιβλιοπωλείο 

∆επάστα µέσα στο διάστηµα 1869-1873. Το 1864 ο Μαρίνος Παπαδόπουλος 

Βρετός αναρωτιέται αν υπάρχει στην εποχή-του ένα καλό βιβλίο «αναγνώσεως» 

γραµµένο από σύγχρονο-του Έλληνα συγγραφέα (ένα καλό βιβλίο ελληνικής 

πεζογραφίας δηλαδή), και καταλήγει: «τα ∆ιηγήµατα του κυρίου Ραγκαβή εις 

τρεις τόµους είνε ίσως το µόνον έργον δυνάµενον να µνηµονευθή»180. 

 Το αγοραστικό και αναγνωστικό κοινό δείχνει να ελκύεται πολύ περισσότερο 

από την πεζογραφία του Ραγκαβή παρά από την ποίηση-του. ∆είχνει να ελκύεται 

πολύ περισσότερο από την πεζογραφία γενικά, παρά από την ποίηση. Η 

επισκόπηση της βιβλιοπωλικής τύχης των έργων που συµµετείχαν στους 

Πανεπιστηµιακούς Ποιητικούς ∆ιαγωνισµούς έδειξε, νοµίζω, ότι την ίδια εποχή 

το κοινό ελκύεται περισσότερο από τα θεατρικά έργα παρά από τα αµιγώς 

                                                           
 179 Σε 1.000 αντίτυπα εκδόθηκαν όλοι σχεδόν οι τόµοι των Απάντων (ΙΑ΄-ΙΘ΄) που βγήκαν από το 

τυπογραφείο Περρή. Πβ. Κατάλογος των εν τω τυπογραφείω των αδελφών Περρή εκτυπωθέντων 
βιβλίων 1868-1900, Αθήνα 1902. 

  
 180 Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός, «Οι νεώτεροι Έλληνες», Εθνικόν Ηµερολόγιον του έτους 

1865, 60. 
 



ποιητικά. Μία εικόνα που συναντά κανείς πολύ συχνά στα αυτοβιογραφικά 

κείµενα της εποχής είναι η εικόνα του νεαρού επίδοξου ποιητή, ο οποίος γράφει 

στίχους αλλά ωστόσο διαβάζει µυθιστορήµατα. «Γράφων στίχους, θεώµενος τον 

Βόσπορον και καταβροχθίζων µυθιστορήµατα τα οποία έβρισκε παρά τω σχεδόν 

συνοµηλίκω-του θείω Μιχαήλ Μελά»: έτσι περιγράφει ο Αλέξανδρος 

Οικονόµος τα νεανικά χρόνια του ∆ηµητρίου Βικέλα181. Αλλά και µέσα από την 

οπτική των βιβλιοπωλικών καταλόγων στην ίδια εικόνα επανερχόµαστε. 

 Ο Ιωάννης Καρασούτσας, µε τα 2 µεταφρασµένα µυθιστορήµατα που έδωσε, 

έχει ως µεταφραστής µεγαλύτερη παρουσία στα βιβλιοπωλεία, παρά ως ποιητής 

µε 10 διαφορετικά ποιητικά βιβλία. Η αναλογία αυτή ανάµεσα στο ποιητικό και 

στο µεταφραστικό έργο του Καρασούτσα είναι ενδεικτική για τη γενικότερη 

αναλογία που διαµορφώνεται στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους για την 

πρωτότυπη ελληνική ποίηση και το µεταφρασµένο µυθιστόρηµα. 

 Το 1860 κυκλοφόρησαν στην Αθήνα τα ποιήµατα του Καρασούτσα σε έναν 

συγκεντρωτικό τόµο, τη «Βάρβιτο». Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε επίσης η 

δεύτερη έκδοση της «Καλύβης του Θωµά», του µυθιστορήµατος της Harriet 

Stowe Beecher, που ο Καρασούτσας µετέφρασε στα ελληνικά. Η µετάφραση 

είχε πρωτοκυκλοφορήσει ανώνυµα ως παράρτηµα του περιοδικού 

«Μνηµοσύνη» το 1853182. Στο βιβλιοπωλικούς καταλόγους, η «Βάρβιτος» 

διατίθεται σε 4 βιβλιοπωλεία της Αθήνας και σε 1 της Κωνσταντινούπολης, ενώ 

η «Καλύβη του Θωµά» συναντάται σε 7 βιβλιοπωλεία της Αθήνας, 2 της 

Κωνσταντινούπολης, 1 της Αλεξάνδρειας και 1 της Σµύρνης. Πολύ µεγάλη 

διάδοση στα βιβλιοπωλεία είχε και η «Παναγία των Παρισίων» του Hugo, το 

δεύτερο µυθιστόρηµα που µετέφρασε ο Καρασούτσας (πρώτη ελληνική έκδοση: 

                                                           
 181 Αλέξανδρος Αρ. Οικονόµος, «∆ηµήτριος Βικέλας (1835-1908)», Τρεις άνθρωποι, Β΄, Αθήνα 

1953, 54. 
  
 182 Ανεξακρίβωτη µένει η πληροφορία που δίνεται στον τιµοκατάλογο του βιβλιοπωλείου Χ. 

Νικολαΐδου Φιλαδελφέως το 1856, για την ύπαρξη παραρτήµατος της Μνηµοσύνης του 1856 µε 
την µετάφραση της «Καλύβης του Θωµά». Σύµφωνα εξάλλου µε τον ∆. Σ. Γκίνη (Κατάλογος 
ελληνικών εφηµερίδων και περιοδικών 1811-1863, Αθήνα 1963, 18) το περιοδικό Μνηµοσύνη 
κυκλοφόρησε από το 1852 ως το 1855. Για την µεγάλη απήχηση του µυθιστορήµατος στο 
ελληνικό αναγνωστικό κοινό πβ. Βίκυ Πάτσιου, «Η καλύβη του Θωµά (1860) και ο Ιωάννης 
Καρασούτσας», Το παιδικό βιβλίο στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1997, 94-97. Για τη 
µετάφραση της «Παναγίας των Παρισίων» του Hugo πβ. Despina Provata, Victor Hugo en Grèce 
(1842-1902), Παρίσι 1994, 159-163. 



Αθήνα 1867). Τα στοιχεία που προκύπτουν από τους βιβλιοπωλικούς 

καταλόγους επιτρέπουν και άλλες ανάλογες διαπιστώσεις. 

    Τα βιβλία που αγοράζονταν πολύ στα βιβλιοπωλεία δεν ήταν τα ποιητικά. Ο 

πεζός λόγος κέρδιζε συνεχώς µέσα στον 19ο αιώνα τις προτιµήσεις του 

αγοραστικού και αναγνωστικού κοινού. 



     

 Νέες ποιητικές δυνάµεις: η γενιά του 1880 
 

 Οι ελληνικές µεταφράσεις των «Νυκτών» του Edward Young συµπίπτουν µε 

τα χρονικά όρια του κινήµατος του ελληνικού Ροµαντισµού. ∆ηµοσιευµένες στο 

ξεκίνηµα (1835), στα µέσα (1852) και στο τέρµα (1881) του ελληνικού 

ροµαντικού κινήµατος επιθεωρούν και επιθεωρούνται από το κίνηµα183. 

 Η παρουσία των «Νυκτών» στα ελληνικά βιβλιοπωλεία δείχνει ωστόσο 

αλµατωδώς φθίνουσα από έκδοση σε έκδοση. Η πρώτη µετάφραση του 1835 

συναντάται σε έξι βιβλιοπωλεία, η δεύτερη του 1852 σε ένα, και η τρίτη του 

1881 σε κανένα. Την πρώτη µετάφραση του 1835 µε ενδιαφέρον και 

δεκτικότητα φαίνεται ότι την έβαλαν στα καταστήµατα-τους οι µεγάλοι 

βιβλιοπώλες της εποχής. Το βιβλίο άργησε ωστόσο να απορροφηθεί. Στο 

Ναύπλιο, το βιβλίο συναντάται στο βιβλιοπωλείο του Σοφή 20 χρόνια µετά την 

έκδοση-του. Στην Αθήνα, για 18 τουλάχιστον χρόνια έµεινε απούλητο στο 

βιβλιοπωλείο του Κοροµηλά, για 21 τουλάχιστον χρόνια στο βιβλιοπωλείο του 

Φιλαδελφέως, για 29 τουλάχιστον χρόνια στο βιβλιοπωλείο του Τεφαρίκη. Έτσι, 

όταν το 1852 κυκλοφορεί η δεύτερη µετάφραση των «Νυκτών», στα 

περισσότερα βιβλιοπωλεία η πρώτη δεν έχει ακόµα πουληθεί. Και όταν το 1881 

εκδίδεται στον Πειραιά η τρίτη µετάφραση, το γεγονός δείχνει να περνά 

απαρατήρητο για τα µεγάλα βιβλιοπωλεία που γνωρίζουµε184. 

 Στο τυπογραφείο του Κοροµηλά στην Αθήνα, εκδίδονται το 1880 δύο 

ποιητικές συλλογές που και οι δύο θεωρήθηκαν ορόσηµο στην εµφάνιση της 

νέας ποιητικής γενιάς, της «γενιάς του �80», που εµφανίζεται αποκηρύσσοντας 

την καθαρεύουσα και το ροµαντισµό: οι «Στίχοι» του Νίκου Καµπά και οι «Ιστοί 

                                                           
 183 «Τρεις διαδοχικές τµηµατικές µεταφράσεις των Νυχτών σε αυτοτελή δηµοσιεύµατα, στα χρόνια 

1835, 1852 και 1881, µπορούµε να πούµε πως σηµαδεύουν την αρχή, το µεσουράνηµα και την 
κάµψη του ελληνικού ρωµαντισµού» Κ.Θ.∆ηµαράς, «Οι νύχτες του Γιουγκ στην Ελλάδα του 
1817» Ελληνικός Ρωµαντισµός, Αθήνα 1982, 59. Πβ. και Κ. Θ. ∆ηµαράς, «Η ελληνική ποίηση 
στον δέκατο ένατο αιώνα», ό.π., 195 και 198. 

 
 184 Η έκδοση του 1852 συναντάται να διατίθεται µονάχα σε αχρονολόγητο κατάλογο (πολύ κοντά 

στο 1852, ίσως και εκείνης της χρονιάς) στο βιβλιοπωλείο Σ. Κ. Βλαστού στην Αθήνα. Οι 
επόµενοι γνωστοί τιµοκατάλογοι του Σ. Κ. Βλαστού αφορούν µονάχα τις εκδόσεις του ίδιου του 
Βλαστού, συνεπώς δεν βοηθούν να καταλάβουµε αν αγοράστηκε γρήγορα ή όχι η έκδοση του 
1852. ∆εν κατάφερα να δω τους τιµοκαταλόγους του Σ. Κ. Βλαστού των ετών 1888, 1890, 1892. 

 



αράχνης» του Γεωργίου ∆ροσίνη. Σύµφωνα µε τις µαρτυρίες που έχουµε από 

τους βιβλιοπωλικούς καταλόγους, και τα δύο καλοτυπωµένα και κοµψά αυτά 

ποιητικά βιβλία, που µε την εµφάνιση-τους θεωρείται ότι έδωσαν νέους 

ορίζοντες στην ποίηση της εποχής, τράβηξαν το γενικό ενδιαφέρον της εποχής-

τους. 

 Η συλλογή «Ιστοί αράχνης» περιλαµβάνει ποιήµατα που ο ∆ροσίνης είχε 

πρωτοδηµοσιεύσει µε το ψευδώνυµο «Αράχνη» στις εφηµερίδες «Ραµπαγάς» 

και «Μη χάνεσαι». Στο τυπογραφείο Κοροµηλά τυπώθηκε και η αµέσως 

επόµενη ποιητική συλλογή του ∆ροσίνη, οι «Σταλακτίται» (1881). Σε 500 

αντίτυπα τυπώθηκαν και οι δύο συλλογές σύµφωνα µε τη µαρτυρία του ίδιου 

του ∆ροσίνη. 

  
 «Όταν τα Καταστήµατα Κοροµηλά αγοράστηκαν από τον Ανέστη 
Κωνσταντινίδη, έµεναν ακόµα στις αποθήκες αρκετά αντίτυπα και των 
δύο βιβλίων. Μια πυρκαϊά, που έκανε µεγάλες ζηµιές στις αποθήκες, τα 
κατέστρεψε κι εκείνα. Λίγα, πολύ λίγα αντίτυπα σώθηκαν, µισοκαµµένα 
και µαυροκαπνισµένα, εκτός εµπορίου, κι ούτε ξανατυπώθηκαν. Γι�αυτό 
είναι και περιζήτητα από τους φιλοβίβλους». 

  
 Αυτά αναφέρει ο ∆ροσίνης για την τύχη των δύο πρώτων βιβλίων-του  στα 

αποµνηµονεύµατα-του185. 

 Η τελευταία φορά που συναντούνται στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους του 

Κωνσταντινίδη, οι δύο αυτές ποιητικές συλλογές του ∆ροσίνη είναι το 1893 (13 

και 12 χρόνια αντίστοιχα µετά την έκδοση-τους), ενώ το 1898 δεν αναφέρονται 

πια. Η πυρκαγιά στην αποθήκη του Κωνσταντινίδη που αναφέρει ο ∆ροσίνης θα 

πρέπει να έγινε λοιπόν µέσα στο διάστηµα 1893-1898. Σχετικά γρήγορα όµως 

πωλούνται οι δύο ποιητικές συλλογές του ∆ροσίνη στα άλλα βιβλιοπωλεία που 

τις διαθέτουν. Στο φιλικό για τον ∆ροσίνη βιβλιοπωλείο της Εστίας τα βιβλία ως 

το 1886 περίπου (6 και 5 χρόνια µετά την έκδοση-τους) είχαν πουληθεί. Αλλά 

και στο βιβλιοπωλείο ∆επάστα στην Κωνσταντινούπολη, τα δύο αυτά βιβλία 

χρειάστηκαν 3 έως 14 χρόνια περίπου για να πουληθούν. Το διάστηµα αυτό δεν 

είναι µεγάλο, αν λάβει κανείς υπόψη-του πως πρόκειται για ποιητικά βιβλία και 

µάλιστα ενός νεοεµφανιζόµενου ποιητή. 

                                                           
 185 Γ. ∆ροσίνης, Σκόρπια φύλλα της ζωής-µου Α΄, επιµ. Γιάννης Παπακώστας, Αθήνα 19852, 
118-119. 

 



 Περισσότερο εντυπωσιάζει όµως η ανακοίνωση των καταστηµάτων 

«Ανδρέου Κοροµηλά», στον τιµοκατάλογο του 1881, για την ποιητική συλλογή 

«Στίχοι» του Νίκου Καµπά που είχε εκδοθεί ένα χρόνο πριν στο τυπογραφείο 

Κοροµηλά. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση αυτή, τα περισσότερα αντίτυπα της 

ποιητικής συλλογής του Καµπά το 1881 έχουν ήδη εξαντληθεί. Σε ολοσέλιδη 

διαφήµιση της έκδοσης, ένθετη στον τιµοκατάλογο του 1881, ανακοινώνεται: 

«Των καλλίστων τούτων ποιηµάτων µετριοφρόνως υπό του ποιητού  Στίχοι 

επιγεγραµµένων πάντα τα αντίτυπα επί καλλίστου χάρτου και διά των νέων 

πρωτοτύπων στοιχείων εκτετυπωµένα εξηντλήθησαν πλην ολιγίστων». Όπως 

τονίζεται και σε άλλο σηµείο του καταλόγου «µένουν ολίγα αντίτυπα 

πωλούµενα αντί 2,50 δραχµών». Η ανακοίνωση ότι «υπολείπονται ολίγα τινά 

αντίτυπα» επαναλαµβάνεται το 1882 και το 1883, όµως τελικά αυτά τα λίγα 

αντίτυπα το βιβλιοπωλείο Κοροµηλά, που στη συνέχεια βέβαια γίνεται 

Κωνσταντινίδη, δεν καταφέρνει να τα πουλήσει· το 1902 (22 χρόνια µετά την 

έκδοση του βιβλίου) στον τελευταίο τιµοκατάλογο των καταστηµάτων 

Κωνσταντινίδη που έχω ελέγξει, οι «Στίχοι» του Καµπά εξακολουθούν να 

υπάρχουν και να αναφέρονται µε την τιµή µειωµένη από το 1891 στην 1,50 

δραχµή. Το ενδιαφέρον εποµένως του αγοραστικού κοινού για αυτό το ποιητικό 

βιβλίο, που σύµφωνα µε τις πληροφορίες του εκδότη Κοροµηλά αρχικά υπήρξε 

ασυνήθιστα µεγάλο, στη συνέχεια σταµάτησε εντελώς. 

 Στην Κωνσταντινούπολη οι αντιδράσεις για το βιβλίο φαίνονται πιο 

συνηθισµένες, αν κρίνουµε από την οµαλή παρουσία του βιβλίου στο 

βιβλιοπωλείο ∆επάστα. Εκεί το βιβλίο διατίθεται το 1884 (4 χρόνια µετά την 

έκδοση) ενώ στον επόµενο τιµοκατάλογο του 1894 (14 χρόνια µετά την έκδοση) 

το βιβλίο έχει αγοραστεί. Η πρώτη αυτή νεανική ποιητική συλλογή του Καµπά 

που µε την έκδοση-της προκάλεσε κατά τα φαινόµενα το γενικό ενδιαφέρον, 

ήταν και η τελευταία ποιητική-του δηµοσίευση. ∆εν δηµοσίευσε άλλο ποιητικό 

έργο. 

 Γύρω στο 1880 λοιπόν, νέες ποιητικές δυνάµεις, που αρνούνται την 

καθαρεύουσα και το γερασµένο Ροµαντισµό, συγκεντρώνουν γύρω-τους το 

ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού. Στο ίδιο αυτό τοπίο καταλήγουµε ακόµα 

και αν ακολουθήσουµε διαφορετικές διαδροµές. 



  

 Ποιητικές Ανθολογίες: οι λόγιες 
 

 Η πρώτη γνωστή λόγια ποιητική ανθολογία, ο «Ελληνικός Νέος Παρνασσός» 

(Αθήνα 1841) του Κωνσταντίνου Αλ. Χαντζερή, δεν δείχνει να διαφέρει στη 

βιβλιοπωλική-της τύχη από άλλα λόγια ποιητικά βιβλία· 24 τουλάχιστον χρόνια 

χρειάστηκε για να πουληθεί η ανθολογία στο βιβλιοπωλείο του Κοροµηλά στην 

Αθήνα· 23 χρόνια µετά την έκδοση-της συναντάται ακόµα και στο βιβλιοπωλείο 

του Ν. Β. Νάκη· 22 χρόνια µετά την έκδοση-της την καταγράφει στα δελτία-του 

και ο Εµµανουήλ Γεωργίου. Μέχρι και το 1865 λοιπόν το βιβλίο κυκλοφορεί 

ακόµα στα βιβλιοπωλεία, χωρίς να υπάρχει βιβλιοπωλική εκτίµηση παλαιότητας 

ή σπανιότητας. Το 1871 (ακριβώς 30 χρόνια µετά την έκδοση) στο βιβλιοπωλείο 

Κοροµηλά το βιβλίο δεν αναφέρεται πια. 

 Η ανθολογία του 1841 του Χαντζερή αφιέρωνε πάνω από τη µισή ύλη-της 

στην παρουσίαση των ποιηµάτων του Παναγιώτη και του Αλέξανδρου Σούτσου. 

Καµωµένη µε την ανώνυµη επιµέλεια του ίδιου του Παναγιώτη Σούτσου, 

αφιέρωνε από τα 197 ποιήµατα της ύλης-της, τα 51 στον Παναγιώτη Σούτσο και 

ακριβώς ισάριθµα, άλλα 51, στον αδερφό-του Αλέξανδρο Σούτσο. 

Ακολουθούσαν ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής µε 20, ο Αθανάσιος 

Χριστόπουλος µε 16, ο Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός µε 10, ο Θεόδωρος Ορφανίδης 

µε 7. Ακολουθούσαν αποσπάσµατα από τον «Ερωτόκριτο», γνωστά ποιητικά 

αποσπάσµατα του Σολωµού, ποιήµατα του Καρασούτσα, του Κάλβου, σε 

µικρότερο βαθµό του Βηλαρά και διαφόρων άλλων. Αυτή ήταν σε γενικές 

γραµµές η ύλη της ανθολογίας186. 

                                                           
 186 Ολόκληρος ο πίνακας των περιεχοµένων της ανθολογίας αναδηµοσιεύεται από τη Μαρία ∆. 
Χαλκιοπούλου, Βιβλιογραφία Νεοελληνικών Ποιητικών Ανθολογιών 1834-1978, Αθήνα χ.χ., 20-
26. Τα διασκευασµένα αποσπάσµατα του «Ερωτόκριτου» που περιέχονταν στην ανθολογία 
παρουσιάζει η Ναταλία ∆εληγιαννάκη στο άρθρο-της «Ο Ερωτόκριτος �εις χείρας δοκίµου 
ποιητού�», Μολυβδο-κονδυλο-πελεκητής 4 (1993) 89-109. Την κριτική αποτίµηση της 
ανθολογίας του Χαντζερή από τον Στέφανο Κουµανούδη δηµοσιεύει η Μαριλίζα Μητσού, «Από 
το αρχείο του Στέφανου Α. Κουµανούδη», Μολυβδο-κονδυλο-πελεκητής 5 (1995/96) 249-255. 

 Για τις ποιητικές ανθολογίες που εξετάζουµε εδώ πβ. Αλέξης Πολίτης, «Ποιητικές Ανθολογίες 
1830-1900. Ανιχνεύοντας τη γραπτή παράδοση», Μνήµη Ελένης Τσαντσάνογλου. Εκδοτιfκά και 
ερµηνευτικά ζητήµατα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρακτικά Ζ΄επιστηµονικής συνάντησης, 
Θεσσαλονίκη 1998, 405-429. 

 



 Το 1868 που ο Ι. Μ. Ραπτάρχης εκδίδει στην Αθήνα µία νέα ποιητική 

ανθολογία µε τον τίτλο «Παρνασσός ή απάνθισµα των εκλεκτοτέρων τεµαχίων 

της νέας ελληνικής ποιήσεως», φιλοδοξώντας να δώσει µια ανθολογία ανάλογου 

τύπου µε εκείνη του Χαντζερή, µια ποιητική ανθολογία δηλαδή φροντισµένη µε 

λόγιο ενδιαφέρον, επισηµαίνει στον πρόλογο για το πρότυπο-του: «το δε βιβλίον 

εκείνο απέβη σπανιώτατον και η έλλειψις αυτού επαισθητή»187. Η φράση αυτή 

του επιµελητή, που η ουσία-της ενδεχοµένως να αληθεύει για το 1868, 

ακούγεται ωστόσο υπερβολική γνωρίζοντας πλέον πως η ανθολογία του 

Χαντζερή ως το 1864 και το 1865 κυκλοφορεί ακόµα σε 2 τουλάχιστον µεγάλα 

αθηναϊκά βιβλιοπωλεία.  Εκείνο που ενδιαφέρει τον Ραπτάρχη είναι να δώσει 

ένα νέο δείγµα λόγιας ανθολογίας. Η στιγµή φαίνεται όντως κατάλληλη. 

∆ιαβλέπει σωστά και διακρίνει το ενδιαφέρον της εποχής-του για µια νέα, 

φροντισµένη µε λόγια φροντίδα, ποιητική ανθολογία· για µια ανθολογία δηλαδή 

που θα περιελάµβανε στην επιµεληµένη ύλη-της τα εκλεκτότερα δείγµατα της 

σύγχρονης ποιητικής γενιάς. Την εποχή που εκδίδεται η ανθολογία του Ι. Μ. 

Ραπτάρχη, ο ∆ηµήτριος Παπαρρηγόπουλος, ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο 

Αχιλλέας Παράσχος µεσουρανούν στο ποιητικό στερέωµα· ο Ζαλοκώστας έχει 

πεθάνει από το 1858, όµως ο θαυµασµός για την ποίηση-του εξακολουθεί να 

υπάρχει. Η παλιά ανθολογία του Χαντζερή, είτε είχε γίνει είτε όχι «επαισθητή» η 

έλλειψη-της, ελάχιστους ανθρώπους θα µπορούσε να ικανοποιήσει πλέον µε την 

παρωχηµένη ποιητική-της σιρµαγιά. Το νέο ποιητικό υλικό της εποχής ήταν και 

πρόσφορο και έτοιµο να παρουσιαστεί ως συνέχεια του παλιού, όταν η 

ανθολογία του Ραπτάρχη ανέλαβε να κάνει την παρουσίαση αυτή. 

 Η ανθολογία του Ραπτάρχη ελάχιστα συναντάται στο υλικό των 

βιβλιοπωλικών καταλόγων. Γίνεται όµως αισθητό ότι αγοράστηκε γρήγορα και 

εξαντλήθηκε νωρίς. Συναντάται µόνο να διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Κοροµηλά 

στην Αθήνα το 1871, 3 χρόνια µετά την έκδοση-της. Στον επόµενο γνωστό 

τιµοκατάλογο του βιβλιοπωλείου Κοροµηλά, το 1881 (13 χρόνια µετά την 

                                                           
 187 «Πρόλογος», Παρνασσός ή απάνθισµα των εκλεκτοτέρων τεµαχίων της νέα ελληνικής 
ποιήσεως, εσταχυολογήθη υπό Ρ., Αθήνα 1868. 

 Ο πίνακας των περιεχοµένων και αυτής της ανθολογίας αναδηµοσιεύεται από τη Μαρία ∆. 
Χαλκιοπούλου στην Βιβλιογραφία Νεοελληνικών Ποιητικών Ανθολογιών 1834-1978, Αθήνα χ.χ., 
30-31. 

 
 



έκδοση-της), η ανθολογία δεν υπάρχει πια. Την ξανασυναντάµε µόνο ως σπάνια 

πλέον έκδοση το 1890 (22 χρόνια µετά την έκδοση-της) στο κατάστηµα των 

Barth και Von Hirst. Η ποιητική ανθολογία του Ραπτάρχη είχε βιβλιοπωλική 

τύχη αισθητά καλύτερη από εκείνη του 1841 του Χαντζερή. Αν και ακριβή στην 

τιµή-της, αποδείχτηκε πως ήταν ένα επιτυχηµένο εµπορικά βιβλίο188.  

 Το 1880 µε τη φροντίδα του Παναγιώτη Ματαράγκα εκδίδεται στην Αθήνα 

µια νέα λόγια ποιητική ανθολογία που ακολουθεί το πρότυπο των ανθολογιών 

του Χαντζερή και του Ραπτάρχη. Στον πρόλογο της ανθολογίας αυτής, η οποία 

φέρει τον συναφή τίτλο «Παρνασσός ήτοι απάνθισµα των εκλεκτοτέρων 

ποιηµάτων», ο Παναγιώτης Ματαράγκας, αναφερόµενος στα πρότυπα-του, 

επισηµαίνει για την κατά 12 χρόνια παλαιότερη ανθολογία του Ραπτάρχη ότι 

«δεν εβράδυνε να εξαντληθή»· είδαµε ότι κυριολεκτεί. Όµως η νέα ποιητική 

ανθολογία του Ματαράγκα, δηµοσιευµένη πάνω στο ξεψύχισµα του ροµαντικού 

κινήµατος και στην άνοδο νέων ποιητικών δυνάµεων, δεν είχε την ίδια καλή 

βιβλιοπωλική τύχη  µε την ανθολογία - πρότυπο του Ραπτάρχη· αυτό 

τουλάχιστον προκύπτει από την τύχη-της στα µεγάλα αθηναϊκά βιβλιοπωλεία 

που την διαθέτουν. 

 Στο βιβλιοπωλείο του Κωνσταντινίδη µέχρι και το 1902 (22 χρόνια µετά την 

έκδοση-της), στον τελευταίο τιµοκατάλογο της επιχείρησης που έχω ελέγξει, η 

ανθολογία του Ματαράγκα εξακολουθεί να παραµένει απούλητη και µε 

χαµηλωµένη την τιµή. Με πολύ ελαττωµένη την τιµή προβάλλεται η ανθολογία 

και στο βιβλιοπωλείο του Γρηγορίου Λάµπρου µέχρι και το 1900 (20 χρόνια 

µετά την έκδοση), στον τελευταίο τιµοκατάλογο του καταστήµατος που έχω 

ελέγξει. Σηµαντική µείωση της τιµής του βιβλίου γίνεται και στο βιβλιοπωλείο 

Σ. Κουσουλίνου: από 8 δραχµές που στοίχιζε το 1879, η τιµή κατεβαίνει στις 3 

δραχµές το 1886189. 

                                                           
 188 7 δραχµές στοιχίζει το 1868 σύµφωνα µε την αγγελία της έκδοσης στην εφηµερίδα Πατρίς 
της Σύρου, αρ.120 (15.6.1868)· 7 δραχµές στοιχίζει και το 1871 στο βιβλιοπωλείο Κοροµηλά 
στην Αθήνα. 

  
 189 ∆εν κατάφερα να δω τους τιµοκαταλόγους των ετών 1900, 1908 και 1910 του 
βιβλιοπωλείου Κουσουλίνου. 

 Ας αναφέρω στο σηµείο αυτό το διπλό τύπο του ονόµατος του βιβλιοπώλη Σπυρίδωνα 
Κουσουλίνου. Ο ίδιος υπογράφει στο τιµολόγιο του 1893, «Σ. Κουσουλίνος». Σε άλλες πηγές 
αναφέρεται ως «Σ. Κουσουλίνης» (πβ. για παράδειγµα, [Μιλτιάδου Μπούκα] Οδηγός εµπορικός, 
γεωγραφικός και ιστορικός των πλείστων κυριωτέρων πόλεων της Ελλάδος του έτους 1875, 
Αθήνα 1875, 92). 



 Η µεγάλη ακµή των ροµαντικών ποιητών και της καθαρεύουσας ποίησης έχει 

περάσει. Ο θαυµασµός της ποίησης αυτής έχει πια περιοριστεί στους 

µεγαλύτερους σε ηλικία δέκτες-της. Λίγοι από τους παλαιότερους ποιητές 

εξακολουθούν να εµπνέουν το θαυµασµό των νέων. Οι νεώτεροι δέκτες 

συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον-τους γύρω από τις νέες ποιητικές δυνάµεις. 

Είδαµε σε άλλο σηµείο τα ποιητικά βιβλία του Καµπά και του ∆ροσίνη, που 

τυπώνονται το 1880, να συγκεντρώνουν γύρω-τους το ενδιαφέρον αυτό. Το 

άστρο του Παλαµά αυξάνει διαρκώς τη λάµψη-του. Έχουµε δει επίσης την ίδια 

αυτή εποχή τη συνολική έκδοση των ποιηµάτων (1881) του Αχιλλέα Παράσχου 

να έχει µετριότατη απήχηση· την τρίτη έκδοση των «Νυκτών» του Young να 

περνά απαρατήρητη. Αµφίβολη τύχη φαίνεται να έχουν και τα «άπαντα» του 

Byron, όταν εκδίδονται το 1895 από τον Ανέστη Κωνσταντινίδη190. 

 Στον ίδιο τον πρόλογο της ανθολογίας του Ματαράγκα, ο επιµελητής δείχνει 

να έχει επίγνωση του παράκαιρου της ποιητικής ύλης που παρουσιάζει. Ο 

πρόλογος κλείνει ως εξής: 

  
 «Εις ταύτα ουδέν άλλο κρίνω αναγκαίον να προσθέσω ή την ευχήν 
του να ευτυχήσω να ίδω ταχέως εκδιδόµενον νέον ποιητικόν απάνθισµα 
πληρέστατον ουχί εκ ποιήσεων γνωστών και παρελθόντων ποιητών, 
αλλ�εκ προϊόντων νέων του Απόλλωνος ιεροφαντών, ικανών να 
στηρίξωσι και υψώσωσι την επί φιλοµουσία και µεγαλοφυία δόξαν του 
ηµετέρου έθνους. 
 Εν Αθήναις τη 18 ∆εκεµβρίου 1879»191. 

  

                                                           
 190 Το 1895 ο Ανέστης Κωνσταντινίδης επανεκδίδει τα µεταφρασµένα από τον Γ. Πολίτη 

«Ποιήµατα» του Byron µαζί µε τον «Γκιαούρ» στη µετάφραση της Αικατερίνης ∆οσίου και 
κάποια ακόµα µεταφρασµένα κείµενα του Byron, και δίνει στο τρίτοµο έργο τον τίτλο «Τα 
άπαντα του Βύρωνος». Φυσικά δεν πρόκειται για τα άπαντα του ποιητή. Όµως µέσα σε πολύ 
σύντοµο χρονικό διάστηµα, το τρίτοµο έργο των «Απάντων» του Byron µε αισθητά χαµηλωµένη 
την τιµή (από 12 σε 4,50 ή και 2,50 δραχµές) προβάλλεται από τον Κωνσταντινίδη στην λίστα 
«Βιβλιοθήκη του λαού» µαζί µε τα αδιάθετα αντίτυπα άλλων παλιών εκδόσεων. Σ� αυτή τη θέση 
παρουσιάζεται το βιβλίο µέχρι και το 1902, στον τελευταίο τιµοκατάλογο του Κωνσταντινίδη 
που έχω ελέγξει. Ο υποβιβασµός αυτός της έκδοσης από τον ίδιο τον εκδότη, ήδη από το 1898, 
δείχνει πως η έκδοση αυτή των «Απάντων» του Byron από τον Κωνσταντινίδη µέσα στην 
τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, δεν ευδοκίµησε εµπορικά. Τουλάχιστον αυτήν την εντύπωση 
δίνουν τα τιµολόγια του ίδιου του Κωνσταντινίδη. Γιατί κατά τ�άλλα τα «άπαντα» του Byron, 
ελκυστική έκδοση µε την εικόνα του ποιητή για προµετωπίδα στον κάθε τόµο, δεν λείπουν από 
άλλα µεγάλα βιβλιοπωλεία της Αθήνας. 

 Για την έκδοση πβ. Ευγενία Κεφαλληναίου, Ο Lord Byron στην Ελλάδα. Η παρουσία-του στη 
νεοελληνική πνευµατική ζωή κατά τον ΙΘ΄αιώνα, Αθήνα 1995, 452-460. 

 
 191 Παρνασσός, ήτοι απάνθισµα των εκλεκτοτέρων ποιηµάτων της νεωτέρας Ελλάδος, επιµ. Π. 
Ματαράγκας, Αθήνα 1880, ιδ΄. 



 Όταν το 1899 ο ∆ηµήτριος Ταγκόπουλος εκδίδει µία νέα ποιητική ανθολογία, 

η απόρριψη της παλαιότερης ποίησης εκφράζεται πλέον καθαρά. Ρητά και 

αποφασιστικά διατυπώνεται η επιθυµία να αλλάξει πια η ύλη των λόγιων 

ποιητικών ανθολογιών: «Καιρός ήτο πλέον αι σελίδες τας οποίας κατελάµβανον 

αδίκως και παραλόγως εν τω Ελληνικώ Παρνασσώ οι αείµνηστοι αυτοί νεκροί, 

ή να µείνουν λευκαί ή να φιλοξενήσουν τίποτε άλλους καλλιτέρους οπωσούν 

στίχους»192. 

                                                           
 192 ∆ηµήτριος Π. Ταγκόπουλος, Νέα λαϊκή ανθολογία, Αθήνα [1899], σελ. στ΄. ∆ανείζοµαι το 
παράθεµα από τη µελέτη των Έφη Χρ. Βαρακλιώτου, Χ. Λ. Καράογλου, Αρίστη Σδράλη, 
«Ποιητικές Ανθολογίες 1901-1950 (Πρόδροµη ανακοίνωση)», Μνήµη Ελένης Τσαντσάνογλου. 
Εκδοτικά και ερµηνευτικά ζητήµατα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρακτικά Ζ΄επιστηµονικής 
συνάντησης, Θεσσαλονίκη 1998, 434. 

 



 

 ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 
  

  

 Γύρω από το µυθιστόρηµα και το κοινό-του 
  

 Μέσα στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, το µυθιστόρηµα ήταν το 

λογοτεχνικό είδος που κέρδισε τις εντυπώσεις (καλές και κακές) και είχε την 

επιφανέστερη θέση στην ιστορία των αναγνωσµάτων της περιόδου. Η πορεία 

που ακολούθησε ως είδος ήταν πορεία έκπτωσης· έκπτωση στο επίπεδο 

λογιοσύνης των Ελλήνων συγγραφέων και µεταφραστών που επιδόθηκαν στο 

είδος, έκπτωση στην ποιότητα των µεταφράσεων, έκπτωση στην ποιότητα και 

στην τιµή των εκδόσεων κτλ. Στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους από το 1880 

περίπου και µετά, το µυθιστόρηµα εµφανίζεται στην ειδική λίστα των «Βιβλίων 

του Λαού»· στον ειδικό χώρο δηλαδή, συνήθως στο τέλος του τιµοκαταλόγου, 

στον οποίο οι εκδότες και οι βιβλιοπώλες παρουσίαζαν τα λαϊκά αναγνώσµατα 

του καιρού-τους193. 

 Στο προχώρηµα του 19ου αιώνα, το µυθιστόρηµα (πρωτότυπο και 

µεταφρασµένο) διακινήθηκε σε πολύ µεγάλο βαθµό µε το σύστηµα των 

φυλλαδίων. Ο τρόπος αυτός της τµηµατικής έκδοσης αποτελεί έναν ασφαλή 

νοµίζω δείκτη για το µέγεθος της αναγνωστικής απήχησης ενός έργου. Με το 

σύστηµα των φυλλαδίων µικραίνει πολύ η απόσταση ανάµεσα στην εκδοτική 

πράξη και την αναγνωστική εµπειρία. Το δεύτερο φυλλάδιο αγοράζεται µόνον 

εφόσον έχει διαβαστεί το πρώτο. Συνεπώς το δεύτερο φυλλάδιο τυπώνεται 

εφόσον έχει αγοραστεί και διαβαστεί το πρώτο. Αµεσότητα και ταχύτητα 

χαρακτηρίζει τη διακίνηση των µυθιστορηµάτων κατά το διάστηµα αυτό. Το 

µυθιστόρηµα φεύγει από τον έλεγχο του βιβλιοπωλείου· συναντάται στους 

                                                           
 193 Πβ. και τα κεφάλαια «Γύρω από την τιµή του ελληνικού βιβλίου» και «Τα λαϊκά έντυπα». 
 Μέσα στο προχώρηµα του 19ου αιώνα, οι συγγραφείς µυθιστορηµάτων κατηγορήθηκαν και για 
την προσήλωση της υπόθεσης των έργων-τους στις χαµηλότερες κοινωνικές τάξεις· πβ. 
ενδεικτικά Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος, Κριτική επί των συγχρόνων µυθιστορηµάτων, Κεφαλλονιά 
1889. 

 Οι ήρωες των πρώτων ελληνικών, πρωτότυπων και µεταφρασµένων, µυθιστορηµάτων 
(Λέανδρος, Κορίννα, Ζωγράφος, Πολυπαθής) ήταν ευγενείς νέοι. 

 



δρόµους, στα πρακτορεία των εφηµερίδων, στα µικροµάγαζα της εποχής 

(καπνοπωλεία κτλ.), στους πλανόδιους πωλητές, και απευθύνεται σε ένα 

πλατύτερο και λαϊκότερο κοινό που έχει εθιστεί στην ανάγνωση του είδους194. 

 Το µυθιστόρηµα, πολλά χρόνια πριν καταλήξει ως είδος στα λαϊκά 

αναγνώσµατα, κρίνονταν άξιο για να ενταχθεί ακόµα και σε µια σχολική 

βιβλιοθήκη. Το 1839, χρονιά που πρωτοεκδίδεται η «Ορφανή της Χίου» στην 

Ερµούπολη, ο Ι. Πιτζιπιός δωρίζει το βιβλίο στη βιβλιοθήκη του Γυµνασίου της 

πόλης, όπου και εργάζονταν ως καθηγητής των γαλλικών. Παρ�όλο που γενικά ο 

ίδιος µε τη διδασκαλική-του θητεία στο Γυµνάσιο της Ερµούπολης προκάλεσε 

µοµφές και επεισόδια, εκείνο που αξίζει να κρατηθεί από τη χειρονοµία-του 

αυτή είναι ότι ο Πιτζιπιός αισθάνεται πως το ροµαντικό, ερωτικό µυθιστόρηµα-

του αρµόζει να υπάρχει σε µια σχολική βιβλιοθήκη και ότι οι υπεύθυνοι της 

βιβλιοθήκης του Γυµνασίου δείχνουν την ανάλογη δεκτικότητα και, έτσι, το 

µυθιστόρηµα εντάσσεται τελικά στο σώµα της βιβλιοθήκης195. Το 1875 µέσα σε 

ένα σύνολο 88 σωµάτων βιβλίων που δωρίζονται στη Βιβλιοθήκη του Σχολείου 

του Μετσόβου, προερχόµενα όλα από τη βιβλιοθήκη του ευεργέτη Κώνστα 
                                                           

 194 Ενδεικτικά µόνο αναφέρω µια είδηση αθηναϊκής εφηµερίδας του 1900. Πρόκειται για µια 
σύντοµη διαφήµιση που αφορά καπνοπωλείο στο σταθµό του Λαυρίου. Μαθαίνουµε λοιπόν πως 
σε ένα τέτοιο κοµβικό για τις λαϊκότερες οµάδες της εποχής σηµείο, εκτός από εφηµερίδες, 
«καπνά και σιγαρέτα», µπορούσε να βρει κανείς την «Ηρωϊδα της ελληνικής επαναστάσεως» του 
Ξένου και τον «Περιπλανώµενο Ιουδαίο» του Sue, «εις οποιανδήποτε ώραν» τα ζητήσει [«Εις 
τον σταθµόν του Λαυρίου», Ακρόπολις (26.5.1900)]. 

 Η πορεία του µυθιστορήµατος προς τη λαϊκή απήχηση ήταν παγκόσµια. Για τη λαϊκή απήχηση 
του είδους στη Γαλλία πβ. όσα αναφέρονται από τον Charles Nisard, Histoire des livres 
populaires ou de la littérature de colportage, II, Νέα Υόρκη χ.χ. (ανατύπωση της παρισινής 
έκδοσης του 1864) 325 και εξής. Πβ. ενδεικτικά και τη µελέτη του Martyn Lyons, Le Triomphe 
du Livre, Παρίσι 1987. Για την απήχηση των γαλλικών µυθιστορηµάτων στους εργάτες των 
καπνεργοστασίων της Κόυβας πβ. Alberto Manguel, Η ιστορία της ανάγνωσης, µετ. Λ. 
Καλοβυρνάς, Αθήνα 1997, 186-191. 

 Στις αρχές του 20ού αιώνα κυκλοφορούσαν εφηµερίδες που έδιναν ως δώρο στους αναγνώστες-
τους µαζί µε το κάθε φύλλο-τους και από ένα φυλλάδιο, στο οποίο τυπώνονταν σε συνέχειες 
κάποιο µυθιστόρηµα. Πβ. σχετική αγγελία της εφηµερίδας Εσπερινή (28.1.1907) 
αναδηµοσιευµένη από τον Ν. Ε. Σκιαδά, Χρονικό της Ελληνικής Τυπογραφίας Γ΄, Αθήνα 1982, 
357-358. 

 
 195 Άννα Ματθαίου και Βίκυ Πάτσιου, Η βιβλιοθήκη του Γυµνασίου Σύρου, Ερµούπολη 1989, 
19-21. Για τη διδασκαλική θητεία του Πιτζιπιού στο Γυµνάσιο Σύρου πβ. και Μαριέτα Σέρβου, 
«Οι εξοµολογήσεις ενός πιθήκου και ο Ιάκωβος Πιτζιπιός», Από τον Λέανδρο στον Λουκή Λάρα, 
Ηράκλειο 1997, 96. 

 Το 1847, χρονιά που ο Γεώργιος Τερτσέτης συµπλήρωνε τρίτο χρόνο έχοντας την ιδιότητα του 
Εφόρου της Βιβλιοθήκης της Βουλής (ιδιότητα που την κράτησε ως το τέλος της ζωής του), 
περιλαµβάνει ρητά το µυθιστόρηµα στα είδη βιβλίων που θεωρεί απαραίτητα για τη σύσταση 
µιας ∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης. Αναφέρει ο Τερτσέτης: «Τα µυθιστορήµατα, γραµµένα µε πνεύµα 
ηθικής και µε χάριν, στολίζουν και αυτά το φιλόµουσον κατάστηµα» (Γ. Τερτσέτης, «Σχέδιον 
συστάσεως Βιβλιοθήκης», Άπαντα, επιµ. Γ. Βαλέτας, Β΄, Αθήνα 1967, 114). 



Σταµέρωφ µετά το θάνατο του τελευταίου στην Οδησσό, περιλαµβάνονται και 

δύο µυθιστορήµατα: η «Κορίννα» της Staël (µάλλον της έκδοσης του 1864), και 

ο «Αριστοµένης και Γοργός» του La Fontaine. Πρόκειται βέβαια για τις 

προσωπικές επιλογές ενός ανθρώπου, που τη στιγµή που συµπλήρωνε τη 

βιβλιοθήκη-του δεν προβληµατίζονταν για τον προορισµό-της µετά το θάνατο-

του. Όµως εκείνο που οφείλουµε να κρατήσουµε είναι ότι το 1875 τα 

µυθιστορήµατα αυτά κρίνονται άξια να δωρηθούν σε µια Σχολική 

Βιβλιοθήκη196. 

 Η αντίληψη όµως για τη καταλληλότητα των µυθιστορηµάτων βαθµηδόν 

µεταβάλλεται, και γνωρίζουµε πως περίπου µια δεκαετία αργότερα, το 1886, το 

Υπουργείο Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως ζητά από το Σχολάρχη 

Λαγκαδίων Γορτυνίας να αποσυρθούν από τη Σχολική Βιβλιοθήκη µια σειρά 

από βιβλία, τα περισσότερα από τα οποία ήταν µυθιστορήµατα· ανάµεσα-τους: η 

«Παναγία των Παρισίων», ο «Κόµης Μοντεχρήστος», η «Πάπισσα Ιωάννα», οι 

«Τρεις σωµατοφύλακες» κτλ.197 

                                                                                                                                                                      
 
 196 Το σηµειωµατάρι ενός Μετσοβίτη 1871-1943, επιµ. Γεώργιος Πλατάρης, Αθήνα 1972, 7-8. 
 
 197 Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Η σχολική βιβλιοθήκη το 19ο αιώνα. Η βιβλιοθήκη του 
Γυµνασίου και του Ελληνικού Σχολείου Ναυπλίου (1833-1935), Αθήνα 1995, 84-85. 

 



  

 Το πρωτότυπο ελληνικό µυθιστόρηµα 
  

 Ο Παναγιώτης και ο Αλέξανδρος Σούτσος ήταν οι συγγραφείς των πρώτων 

ελληνικών µυθιστορηµάτων του 19ου αιώνα. Και ο «Λέανδρος» (Ναύπλιο 1834) 

και ο «Εξόριστος του 1831» (Αθήνα 1835) ήταν βιβλία µε µεγάλη απήχηση στα 

βιβλιοπωλεία της εποχής-τους. ∆εν ήταν λίγοι δηλαδή οι βιβλιοπώλες που 

θεώρησαν ότι πρέπει να βάλουν µέσα στα καταστήµατα-τους αυτά τα βιβλία. 

Όµως και τα δύο αυτά βιβλία δεν πουλήθηκαν εύκολα στα καταστήµατα που 

γνωρίζουµε· 30 και 32 χρόνια µετά την έκδοση-του συναντάται ακόµα σε 

κάποια βιβλιοπωλεία ο «Λέανδρος»· 30 περίπου χρόνια µετά την κυκλοφορία-

της συναντάται ακόµα σε κάποια βιβλιοπωλεία και η πρώτη έκδοση του 

«Εξόριστου». 

  Για διάστηµα µεγαλύτερο των 20 χρόνων συναντούνται µετά την έκδοση-

τους απούλητα ακόµα σε κάποια βιβλιοπωλεία και τα «∆ιηγήµατα» του Ι. 

∆εληγιάννη (Αθήνα 1845). Ο «Θέρσανδρος» του Επαµεινώνδα Φραγκούδη, που 

τυπώθηκε στο τυπογραφείο Φιλαδελφέως στην Αθήνα το 1847, 21 χρόνια µετά 

την έκδοση-του υπάρχει ακόµα στα ράφια του Φιλαδεφέως. Το ίδιο βιβλίο 

µπορούσε να το βρει κανείς ακόµα και το 1894 (47 χρόνια µετά την έκδοση-του) 

στο βιβλιοπωλείο ∆επάστα στην Κωνσταντινούπολη. Η αγοραστική 

ανταπόκριση στα πρώτα αυτά δείγµατα της ελληνικής πεζογραφίας δεν φαίνεται 

να ήταν µεγάλη, αν κρίνουµε από την τύχη που είχαν τα βιβλία στα γνωστά-µας 

βιβλιοπωλεία. 

 Τα πρώτα-πρώτα ελληνικά µυθιστορήµατα πολύ λίγο µοιάζουν µε τα 

µυθιστορήµατα που γράφονται στη συνέχεια. Στα πρώτα αυτά δείγµατα της 

ελληνικής πεζογραφίας διακρίνεται κάποτε η αµηχανία του συγγραφέα στο να 

δηµιουργήσει ένα µυθιστόρηµα. Παλιοί, γνώριµοι αφηγηµατικοί τρόποι, όπως 

ήταν η επιστολογραφία και ο διάλογος, επιστρατεύονται σε ορισµένες 

περιπτώσεις (π.χ. «Λέανδρος», «Ο Ζωγράφος») προκειµένου να υπηρετήσουν το 

νεόκοπο για τα ελληνικά γράµµατα είδος. Ο «Εξόριστος του 1831» του 

Αλέξανδρου Σούτσου, «ιστόρηµα κωµικοτραγικόν» (Αθήνα 1835), είναι έργο 

που, όπως και τα υπόλοιπα έργα του Αλέξανδρου Σούτσου, παρακολουθεί πολύ 

στενά την επικαιρότητα της εποχής-του. Η εντύπωση του αναγνώστη είναι πως 



πρόκειται για έργο που απασχολείται πολύ έντονα µε το σχολιασµό της 

επικαιρότητας και πολύ λιγότερο µε τη λογοτεχνική απόδοση αυτού του 

σχολιασµού. Το έργο αναφέρεται σε γεγονότα του 1831, εκδίδεται το 1835, και 

ο συγγραφέας-του πλάθει ολόκληρη απολογία στον πρόλογο γι�αυτήν την 

καθυστέρηση· θεωρεί ότι το φυσικό κύλισµα του χρόνου και της ιστορικής 

πραγµατικότητας, µέσα σ�αυτά τα 3-4 χρόνια που µεσολάβησαν, στερεί από το 

κείµενο την πλήρη ανταπόκριση-του στην επικαιρότητα· το αποδυναµώνει έτσι 

από ένα µέρος των στόχων-του: «το νέον τούτο πόνηµα-µου, διά την αναβολήν 

της δηµοσιεύσεως-του, ίσως φανή κατά τι παλαιόν· δεν το αρνούµαι»198. 

 Το δεύτερο µυθιστόρηµα του Παναγιώτη Σούτσου, η  «Χαριτίνη ή το κάλλος 

της χριστιανικής θρησκείας, αντίδοτον των κατά της θεότητος του Ιησού 

Χριστού ληρηµάτων του Ερνέστου Ρενάνου, µετά ποιητικού παραρτήµατος», 

εκδίδεται 30 χρόνια µετά το «Λέανδρο», το 1864 στην Αθήνα στο τυπογραφείο 

Κοροµηλά· 28 χρονών ήταν ο Παναγιώτης Σούτσος όταν έδωσε το «Λέανδρο», 

58 χρονών ήταν όταν έδωσε τη «Χαριτίνη». ∆εν γνωρίζω σε πόσα αντίτυπα 

τυπώθηκε από τον Κοροµηλά η «Χαριτίνη». Αδιάθετα αντίτυπα έµειναν πάντως 

στα ράφια του Κοροµηλά και στη συνέχεια του Κωνσταντινίδη τουλάχιστον 

µέχρι και το 1902 (38 χρόνια µετά την έκδοση-της), όπως δείχνει και ο 

τελευταίος τιµοκατάλογος της επιχείρησης που έχω ελέγξει. Στα βιβλιοπωλεία 

που απλώς προµηθεύτηκαν από τον Κοροµηλά το βιβλίο, η «Χαριτίνη» 

πουλήθηκε µε µια όχι ασυνήθιστη αργοπορία· από 15 έως 22 χρόνια 

χρειάστηκαν για να πουληθεί το βιβλίο στο βιβλιοπωλείο Κουσουλίνου· από 21 

έως 32 χρόνια χρειάστηκαν στο βιβλιοπωλείο της Εστίας· από 5 έως 9 χρόνια 

χρειάστηκαν στο βιβλιοπωλείο ∆επάστα στην Κωνσταντινούπολη. Η τιµή των 

αντιτύπων σε όλα τα βιβλιοπωλεία µειώθηκε σηµαντικά µε το πέρασµα του 

χρόνου. 

 Ο Παναγιώτης Σούτσος µε τη «Χαριτίνη» θέλησε το 1864 να δώσει ένα 

«µυθιστόρηµα σοβαρόν και ηδύ άµα»199. Πλήθος µυθιστορήµατα όµως 

εισβάλλουν εν τω µεταξύ στην ελληνική αγορά διαµορφώνοντας ένα µοντέλο 

µυθιστορήµατος πολύ πιο δελεαστικό από αυτό της «Χαριτίνης». Η επερχόµενη 

                                                           
 198 Αλέξανδρος Σούτσος, Ο εξόριστος του 1831, επιµ. Λουκία ∆ρούλια, Αθήνα 1994, 61-63. 
 
 199 Π. Σούτσος, Η Χαριτίνη ή το κάλλος της χριστιανικής θρησκείας, Αθήνα 1864, β΄. 



αυτή ασυµφωνία της «Χαριτίνης» µε τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες της 

εποχής, για το είδος του µυθιστορήµατος, διακρίνεται στους τιµοκαταλόγους 

των βιβλιοπωλείων ιδίως από το 1880 και µετά. Στο βιβλιοπωλικό κατάλογο που 

εκδίδει ο Κωνσταντινίδης το 1886, ο «Εξόριστος του 1831» (1876) του 

Αλέξανδρου Σούτσου, η «Χαριτίνη» (1864) του Παναγιώτη Σούτσου, και η 

ιταλική µετάφραση της «Πάπισσας Ιωάννας» (1876) του Ροΐδη από τον Antonio 

Frabasile, είναι τα µόνα από τα διαθέσιµα µυθιστορήµατα που τοποθετούνται 

όχι στη λίστα των «Μυθιστορηµάτων», όπως όλα τα άλλα, αλλά στη λίστα 

«Νεοελληνική Φιλολογία» µαζί µε έργα ως επί το πλείστον ποιητικά και 

θεατρικά. Τι σηµαίνει αυτή η διάκριση, εύκολο να το καταλάβει κανείς. Τα 

µυθιστορήµατα των Σούτσων, στη συγκεκριµένη στιγµή και περίπτωση, 

θεωρούνται περισσότερο συγγενικά ως αναγνώσµατα µε τα άπαντα του 

Ραγκαβή και του Βασιλειάδη, µε τα µεταφρασµένα ποιήµατα του Byron, µε τις 

µεταφράσεις του Βικέλα και τις κωµωδίες του Βλάχου, παρά µε την «Ηρωίδα 

της ελληνικής επαναστάσεως» του Ξένου, τον «Χαλέτ Εφέντη» του Ράµφου, 

τους «Άθλιους» του Hugo και τα υπόλοιπα µεταφρασµένα µυθιστορήµατα του 

Scott, του ∆ουµά, του Sue, και των αλλονών. 

 Από το 1890 και εξής ο Ανέστης Κωνσταντινίδης εκτοπίζει το παλιό αυτό 

βιβλίο από τη λίστα των «Φιλολογικών» βιβλίων όπου βρίσκονταν, και το 

ταξινοµεί στα «Εκκλησιαστικά» και, έτσι, το παρουσιάζει πλέον µέσω των 

τιµοκαταλόγων που εκδίδει το 1890 και το 1893. Η «Χαριτίνη» δηλαδή 

συστήνεται πλέον ως ανάγνωσµα σε εκείνους που θα ενδιαφερθούν να 

αγοράσουν  ίσως και την Καινή ∆ιαθήκη, τη Σύνοψη ή το Ψαλτήρι. Το 1898 

στην ιδιαίτερη λίστα βιβλίων µε τον ευκρινή και γνώριµο τίτλο «Βιβλιοθήκη του 

Λαού», που παραθέτει ο Κωνσταντινίδης στο τέλος του τιµοκαταλόγου-του, 

εντάσσονται πολλά από τα «Εκκλησιαστικά» βιβλία των προηγούµενων 

καταλόγων. Έτσι στη «Βιβλιοθήκη του Λαού» τοποθετούνται πλέον στον 

κατάλογο του 1898, δίπλα στη «Γενοβέφα», τη «Βαβυλωνία», τους βίους των 

αγίων και τα παρόµοια, και η «Χαριτίνη», η Καινή ∆ιαθήκη, το Ψαλτήρι και 

πολλά άλλα βιβλία της λίστας των «Εκκλησιαστικών». Η τακτική αυτή 

εφαρµόζεται και στον τιµοκατάλογο του 1902. Η «Χαριτίνη» φτάνει στη λίστα 

των «Βιβλίων του Λαού» ως θρησκευτικό ανάγνωσµα και όχι ως µυθιστόρηµα. 

Επιπλέον το 1898, ο εκδότης εκκλησιαστικών κυρίως βιβλίων Κωνσταντίνος Χ. 



∆ουκάκης, «προσκυνητής εκ Καλαµών της Πελοποννήσου» όπως ο ίδιος 

υπογράφει, αναφέρει στον κατάλογο των βιβλίων-του και τη «Χαριτίνη» του 

Σούτσου. Ο ∆ουκάκης εµπορεύεται βιβλία εκκλησιαστικά και θρησκευτικά 

αλλά και κάποια άλλα απλώς λαϊκά, όπως ονειροκρίτες, επιστολάρια, µικρές 

µαγειρικές κτλ. Η µετατόπιση της παλιοκαιρισµένης πια «Χαριτίνης» από το 

χώρο του µυθιστορήµατος («σοβαρόν» και «ηδύ» µυθιστόρηµα το ήθελε ο 

συγγραφέας-του) στο χώρο του λαϊκού θρησκευτικού βιβλίου είναι νοµίζω 

εµφανής. 

 Μέσα στο σύνολο των γνωστών-µας ελληνικών µυθιστορηµάτων, πολλά 

άλλα έργα είχαν µικρή ή και ελάχιστη απήχηση στα βιβλιοπωλεία και συχνά 

βλέπουµε ότι έµειναν για αρκετά χρόνια απούλητα. 

 Ελάχιστα συναντάται µέσα στο υλικό των βιβλιοπωλικών καταλόγων το 

µυθιστόρηµα «Ο Ζωγράφος» (Κωνσταντινούπολη 1842) του Γρηγορίου 

Παλαιολόγου, καθόλου ο «Πολυπαθής» (Αθήνα 1839), ενώ αληθινό best-seller 

για όλο το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα ήταν το «Επιστολάριον» 

(Κωνσταντινούπολη 1843) του Παλαιολόγου. Στα µυθιστορήµατα-του (ιδίως 

στο «Ζωγράφο») ο Παλαιολόγος σχολίαζε τα τρωτά της σύγχρονης-του 

ελληνικής κοινωνίας. Όµως πέρα από το µυθιστορηµατικό-του έργο ο 

Παλαιολόγος ήταν ένας θετικός επιστήµονας· είχε σπουδάσει γεωπόνος. 

Ανάλογη επιστηµονική ιδιότητα του συγγραφέα συναντούµε και το 1859 στο 

συγγραφέα του µυθιστορήµατος «Αληθής βιογραφία της εναρέτου γυναικός του 

εξ επαγγέλµατος χαρτοπαίκτου». Στο µυθιστόρηµα αυτό, που όπως και ο 

«Ζωγράφος» κυκλοφόρησε στην Κωνσταντινούπολη, σχολιάζονταν επίσης τα 

τρωτά της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχουν και κάποιες άλλες 

αναλογίες ανάµεσα στα δύο µυθιστορήµατα. Και τα δύο µυθιστορήµατα έκριναν 

τη συνήθεια της χαρτοπαιξίας. Και τα δύο επίσης έργα πιθανώς υπαινίσσονταν 

υπαρκτά και αναγνωρίσιµα πρόσωπα της εποχής-τους. Η «Αληθής βιογραφία 

της εναρέτου γυναικός του εξ επαγγέλµατος χαρτοπαίκτου» κυκλοφόρησε 

ανώνυµα. Καθώς το υλικό των βιβλιοπωλικών καταλόγων δίνει στοιχεία για την 

ταύτιση του συγγραφέα, θα επιµείνω λίγο σε µια προσπάθεια αποκατάστασης 

της πατρότητας του έργου. 

 Το όνοµα του Π. Α. Σαλαµπάντα αναφέρεται από τον Αλέξανδρο Ρίζο 

Ραγκαβή στην Histoire litteraire de la Grèce Moderne το 1877, ανάµεσα στα 



λίγα ονόµατα συγγραφέων ελληνικών µυθιστορηµάτων που παραθέτει ο 

Ραγκαβής200. Ο Ραγκαβής µιλάει αόριστα για κάποιο µυθιστόρηµα για το Σούλι 

του γιατρού Σαλαµπάντα, χωρίς να το κατονοµάζει. Έντεκα χρόνια αργότερα, το 

1888, ο Τρύφων Ε. Ευαγγελίδης συνθέτει έναν αρκετά µακρύ κατάλογο µε τα 

γνωστά-του ελληνικά µυθιστορήµατα201. Ο Ευαγγελίδης για τη σύνταξη του 

καταλόγου-του αντλεί, όπως ο ίδιος αναφέρει, και από το αντίστοιχο τµήµα της 

Histoire του Α. Ρ. Ραγκαβή. ∆ιαιωνίζει λοιπόν την πληροφορία πως ο 

Σαλαµπάντας έδωσε ένα µυθιστόρηµα για το Σούλι. Αναφέρει συγκεκριµένα ο 

Ευαγγελίδης: «Γ. Σαλαπάντας, �Σουλιωτικά�». Η απροσεξία στην αναγραφή του 

ονόµατος του συγγραφέα (Γ. αντί για Π. Α.) και η ανακρίβεια στην απόδοση του 

τίτλου επιτρέπουν νοµίζω να θεωρηθεί πως ο Τρύφων Ευαγγελίδης δεν γνώριζε 

περισσότερα πράγµατα από τον Α. Ρ. Ραγκαβή για το ποιο τελικά ήταν το 

µυθιστόρηµα του γιατρού Π. Α. Σαλαµπάντα202. 

 Στην πραγµατικότητα ο Σαλαµπάντας, Ηπειρώτης ο ίδιος στην καταγωγή και 

γιατρός στο επάγγελµα, είχε δηµοσιεύσει µία ιστορική µονογραφία για το Σούλι 

το 1860, και ένα χρόνο µετά, το 1861, µία άλλη για την Πάργα. Και στα δύο 

αυτά έργα που δηµοσιεύτηκαν στην Αθήνα ο συγγραφέας εµφανίζεται µε τα 

αρχικά-του µόνο, Π. Α. Σ. ∆έκα χρόνια αργότερα, στην Κωνσταντινούπολη το 

1871, ο Σαλαµπάντας δηµοσιεύει επώνυµα πια µία ιατρική µελέτη. Πρόκειται 

για το «Εγκόλπιον οικογενειακόν. Υγιεινή των εγκύων, επιτόκων και λεχωίδων 

γυναικών, και φυσική ανατροφή των νεογνών παίδων», που συναντάται να 

διατίθεται σε βιβλιοπωλεία της Κωνσταντινούπολης µόνο. 

 Νωρίτερα όµως από όλα αυτά, το 1859 στην Κωνσταντινούπολη, ο 

Σαλαµπάντας είχε δηµοσιεύσει εντελώς ανώνυµα ένα µυθιστόρηµα. Είναι η 

«Αληθής βιογραφία της εναρέτου γυναικός του εξ επαγγέλµατος χαρτοπαίκτου». 

Την ταύτιση του συγγραφέα δίνει ο βιβλιοπώλης Ν. Β. Νάκης στον 

τιµοκατάλογο-του το 1864. Αναφέρει το έργο δύο φορές στον αλφαβητικό 

κατάλογο· ταξινοµώντας-το µία φορά στο Α, σύµφωνα µε τον τίτλο (Αληθής...) 

                                                           
 200 A. R. Rangabé, Histoire litteraire de la Grèce Moderne II, Παρίσι 1877, 174-178. 
 
 201 Τρύφων Ε. Ευαγγελίδης, «Η µυθιστοριογραφία παρά τοις αρχαίοις Έλλησιν», Αττικόν 
Ηµερολόγιον του έτους 1889, 140-141. 

 202 Στην πραγµατικότητα, τα στοιχεία του έργου στο οποίο αναφέρονται ο Ραγκαβής και ο 
Ευαγγελίδης, είναι: Π. Α. Σ., Το Σούλι ήτοι τα ηρωικά θαύµατα των Σουλιωτών και Σουλιωτίδων, 
Αθήνα 1860. 



χωρίς να δώσει όνοµα συγγραφέα, και µία φορά στο Σ, στο όνοµα του 

συγγραφέα µαζί και µε τις µελέτες του Σαλαµπάντα για το Σούλι και για την 

Πάργα, ως εξής: «ΣΑΛΑΜΠΑΝΤΑ Α. Π. Ιατρού (Σουλιώτου). Αληθής 

βιογραφία της εναρέτου γυναικός του εξ επαγγέλµατος χαρτοπαίκτου. 

Ανωνύµως». Η µαρτυρία του βιβλιοπώλη Νάκη είναι πλησιέστερη στο χρόνο 

έκδοσης του µυθιστορήµατος και γι�αυτό περισσότερο αξιόπιστη. 

 Στην ίδια την έκδοση του µυθιστορήµατος τώρα, ο πρόλογος υπογράφεται 

από έναν ανώνυµο «Συντάκτη» του έργου ο οποίος δηλώνει ότι το µυθιστόρηµα 

είναι έργο, όχι δικό-του αλλά «φίλου ιατρού». Ο πραγµατικός αυτός ιατρός - 

συγγραφέας του µυθιστορήµατος, σύµφωνα πάντα µε τον «Συντάκτη», κράτησε 

την ανωνυµία-του εξαιτίας των συχνών αναφορών σε καταστάσεις και πρόσωπα 

υπαρκτά και αναγνωρίσιµα στην κοινωνία της εποχής203. Νοµίζω πως ο 

συνδυασµός αυτών των πληροφοριών µας επιτρέπει την απόδοση του έργου στο 

γιατρό Π. Α. Σαλαµπάντα. Πρόκειται για το νεανικότερο γνωστό έργο-του. Η 

διάδοση του µυθιστορήµατος στα βιβλιοπωλεία υπήρξε µεγαλύτερη από αυτήν 

των υπολοίπων έργων του Σαλαµπάντα. Το 1881 (22 χρόνια µετά την έκδοση) 

στο βιβλιοπωλείο Κοροµηλά στην Αθήνα, γνωρίζουµε ότι µπορούσε να βρει 

κανείς ακόµα αντίτυπο του µυθιστορήµατος. Όµως σύµφωνα µε τους 

βιβλιοπωλικούς καταλόγους, 20 ή και περισσότερα χρόνια µετά την έκδοση-

τους, κυκλοφορούσαν ακόµα στα βιβλιοπωλεία και αρκετά άλλα από τα 

ελληνικά µυθιστορήµατα της εποχής. Για διάστηµα 22 τουλάχιστον χρόνων 

µετά την έκδοση-του κυκλοφορούσε ακόµα σε ένα τουλάχιστον βιβλιοπωλείο 

της Αθήνας και ο «Ζωγράφος» του Γρηγορίου Παλαιολόγου. Θα µείνω σε µια 

ακόµα περίπτωση ελληνικού µυθιστορήµατος το οποίο, σύµφωνα µε τα στοιχεία 

που προκύπτουν από τους βιβλιοπωλικούς καταλόγους, έµεινε αρκετά χρόνια 

απούλητο στα πιο πολλά από τα βιβλιοπωλεία που το διέθεταν. Πρόκειται για τη 

«Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι» του Χ. ∆ηµόπουλου. 

 Η παρουσία της «Στρατιωτικής ζωής εν Ελλάδι» (Βραΐλα 1870-71) στα 

βιβλιοπωλεία Αθήνας και Κωνσταντινούπολης είναι αξιοπρόσεχτα µεγάλη, σε 

σχέση µε την παρουσία άλλων βιβλίων που εκδόθηκαν στη Βραΐλα την ίδια 

                                                           
 203 Υπάρχει όµως µία αφιέρωση του συγγραφέα: «Τω εξοχωτάτω ∆ηµητρίω Γ. Κόνα και τη 
φιλτάτη-µου συζύγω αυτού ∆εσποίνη εις τεκµήριον ισοβίου αδελφικής αγάπης / την παρούσαν 
ανατίθηµι / ο Συγγραφεύς». 



περίπου εποχή. Το ενδιαφέρον δηλαδή των βιβλιοπωλών της εποχής για το 

δίτοµο έργο του ∆ηµόπουλου φαίνεται αισθητά µεγαλύτερο από το ενδιαφέρον 

για κάποια άλλα βιβλία που εκδίδονται στη Βραΐλα µέσα στη δεκαετία 1870-

1880. Έτσι, σε κανένα από τα βιβλιοπωλεία για τα οποία διαθέτουµε υλικό, δεν 

συναντάται ο «Λόγος περί Ελληνίδων γυναικών» του Γρηγορίου Γώγου, έργο 

που τυπώθηκε το 1872 στο τυπογραφείο «Το τρίγωνον», στο ίδιο δηλαδή 

τυπογραφείο που τυπώθηκε και η «Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι». Σε κανένα 

βιβλιοπωλείο δεν συναντούνται τα διηγήµατα του Σ. ∆ιαµαντόπουλου «Η 

εκλογή του θανάτου» και «Ο αρµατωλός της Κρήτης» που εκδόθηκαν στη 

Βραΐλα το 1875. Μονάχα ο βιβλιοπώλης ∆επάστας στην Κωνσταντινούπολη 

διαθέτει το ποίηµα «Ο ∆ον Παέζ ή µία νυξ εν Ισπανία» του Κλεάνθη 

Παππάζογλη που εκδόθηκε στη Βραΐλα το 1872, κτλ. Η «Στρατιωτική ζωή εν 

Ελλάδι» του ∆ηµόπουλου συναντάται να διατίθεται σε τρία βιβλιοπωλεία της 

Αθήνας και σε δύο της Κωνσταντινούπολης. Η δυνατότητα που έχουµε για να 

µάθουµε, αν για το βιβλίο έδειξε ενδιαφέρον και το αναγνωστικό κοινό της 

εποχής, είναι περιορισµένη. Πάντως µε βάση τα στοιχεία που έχουµε στη 

διάθεση-µας, το βιβλίο για µια δεκαπενταετία τουλάχιστον εξακολουθεί να 

βρίσκεται στα ράφια των βιβλιοπωλείων. Ο βιβλιοπώλης ∆επάστας το 1874, 3 

χρόνια δηλαδή µετά την έκδοση του έργου, παρουσιάζει στο τέλος του 

τιµοκαταλόγου-του µία λίστα µε βιβλία «υποτετιµηµένα». Εκεί τοποθετεί τώρα 

και την «Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι» µειώνοντας την τιµή-της από 3,50 

δραχµές που ήταν το 1873, σε 2,50 δραχµές. Τρία χρόνια δηλαδή µετά την 

έκδοση του βιβλίου ο έµπειρος βιβλιοπώλης του Γαλατά παρουσιάζεται 

δύσπιστος για το αν το βιβλίο αυτό θα πουληθεί τελικά ή όχι. Μειώνει την τιµή 

του βιβλίου προκειµένου να το κάνει πιο δελεαστικό. Ως το 1884 δεν έχει 

καταφέρει να πουλήσει τα αντίτυπα ή το αντίτυπο που διαθέτει. Τελικά είχε 

διαβλέψει σωστά, γιατί ακόµα και το 1904, 34 χρόνια µετά την έκδοση-της, η 

«Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι» βρίσκεται ακόµα απούλητη στα ράφια του 

βιβλιοπωλείου ∆επάστα που έχει συνενωθεί πλέον µε τα βιβλιοπωλεία Σφύρα 

και Γεράρδου.  

 Ένα σηµαντικό προνόµιο που είχαν στα χέρια-τους οι Έλληνες συγγραφείς 

µυθιστορηµάτων του 19ου αιώνα ήταν η δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο έργο-

τους την πρόσφατη ελληνική ιστορία, τα γεγονότα του Αγώνα. ∆εν πρέπει να 



είναι τυχαίο που κάποια από τα πιο πολυδιαβασµένα ελληνικά µυθιστορήµατα 

της εποχής άντλησαν τα θέµατα-τους ακριβώς από τα γεγονότα αυτά. Το πιο 

γνωστό από όλα υπήρξε η «Ηρωίς της Ελληνικής Επαναστάσεως» του Στέφανου 

Ξένου. 

 Το 1932 ο Θ. Βελλιανίτης αναφέρει για την «Ηρωίδα» του Ξένου: «Ελάχιστα 

βιβλία ελληνικά εδιαβάσθησαν όσον η �Ηρωίς� από τας δύο παρελθούσας 

γενεάς, και ειµπορεί να ειπή κανείς ότι πολλοί την ιστορίαν της Ελληνικής 

Επαναστάσεως την έµαθαν από το δίτοµον εκείνο µυθιστόρηµα»204. Η «Ηρωίς» 

εκδόθηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο το 1861. Χρόνια αργότερα, έχοντας 

χάσει την περιουσία-του ο Ξένος ζητούσε συνδροµητές για την έκδοση 

τεσσάρων ακόµα µυθιστορηµάτων-του, µε τα οποία σκόπευε να συνεχίσει «την 

διδασκαλίαν της ιστορίας του ελληνικού γένους»205. 

 Όταν το 1861 ο Στέφανος Ξένος δηµοσίευσε την «Ηρωίδα της ελληνικής 

επαναστάσεως», ως συγγραφέας ήταν γνωστός από την αντιοθωνική-του στάση 

στα άρθρα του «Βρεταννικού Αστέρα», και από την «Κιβδηλεία» (Λονδίνο 

1859-60), µία «αληθή ιστορία των ηµερών» όπως εξηγούσε στον υπότιτλο. ∆εν 

νοµίζω πως ήταν πολλοί οι άνθρωποι που ήταν σε θέση να αγοράσουν τους δύο 

«λαµπρώς χρυσόδετους τόµους» της «Κιβδηλείας»· 48 ή 50 δραχµές ήταν η 

τιµή-τους, ποσό εξαιρετικά µεγάλο για βιβλίο. Και κανένας βέβαια από τους 

βιβλιοπώλες που τη διαθέτουν δεν χαρακτηρίζει το έργο ως µυθιστόρηµα. 

 Το Νοέµβριο του 1861 που η «Η ηρωίς της ελληνικής επαναστάσεως, ήτοι 

σκηναί εν Ελλάδι από το έτος 1821-28» παρουσιάζεται από το βιβλιοπώλη 

Εµµανουήλ Γεωργίου στη λίστα των «νεοφανών βιβλίων» του δελτίου-του, 

                                                           
 204 Θεόδ. Βελλιανίτης, «Ο πρώτος Έλλην µυθιστοριογράφος», Ιόνιος Ανθολογία, τχ. 62-64 

(Σεπτ. 1932) 102-105. 
  
 205 Το µονόφυλλο της αγγελίας βρίσκεται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Πρόκειται για τα 

µυθιστορήµατα: «Η πλεκτάνη των πλεκτανών», «Ο Πάτροκλος Σκοπελίδης», 
«Αποµνηµονεύµατα ενός δυστυχούς» και «Ο διάβολος εν Ελλάδι». 

 Η «διδασκαλία» της ελληνικής ιστορίας «προστάτευε» κάπως τα µυθιστορήµατα από τη γενική 
αµφισβήτηση που είχε αρχίσει να δέχεται το είδος. 

 Το ιστορικό µυθιστόρηµα του Ε. Μακρή, «Η Βασιλική Σουλτάνα Αθηναία» (Αθήνα 1878) 
καλωσορίστηκε στον τύπο ως εξής: «Εάν λοιπόν υπήρχον σήµερον ελληνικά πρωτότυπα 
διηγήµατα τοιαύτα, σκοπόν έχοντα την υπό την τερπνήν του µύθου µορφήν διδασκαλίαν της τε 
ιστορίας και των εθίµων του έθνους ηµών, η ιστορία του έθνους-µας δεν θα ήτο ήδη κτήµα των 
ολίγων». 

 «Η Βασιλική Σουλτάνα Αθηναία. Πρωτότυπον ιστορικόν επεισόδειον της εν Ελλάδι 
Τουρκοκρατίας υπό Νικολάου Ε. Μακρή», Πατρίς (Σύρου) αρ. 646 (28.10.1878) 4. 

 



τίποτα δεν προδίδει ότι πρόκειται για µυθιστόρηµα. Και στη συνέχεια εξάλλου, 

στους καταλόγους κάποιων βιβλιοπωλείων το έργο ταξινοµείται στα ιστορικά 

βιβλία και όχι στα µυθιστορήµατα206. 

 Η «Ηρωίς της Ελληνικής Επαναστάσεως» ύπήρξε ένα ανάγνωσµα µεγάλης 

χρονικής διάρκειας207. Είναι το πιο πολυσύχναστο στους βιβλιοπωλικούς 

καταλόγους ελληνικό µυθιστόρηµα. Η πρώτη έκδοση του 1861 ήταν ένα 

καλοτυπωµένο, καλοδεµένο και σχετικά ακριβό βιβλίο· στα βιβλιοπωλεία 

µπορούσε να το αποκτήσει κανείς πληρώνοντας από 9 έως 22 δραχµές ανάλογα 

µε την ποιότητα του δεσίµατος που ήθελε. Στις επόµενες εκδόσεις που 

συναντούνται στα βιβλιοπωλεία ως το 1890, η τιµή χαµηλώνει και το βιβλίο 

κοστίζει λιανικώς από 5 έως 15 δραχµές. Ως «µυθιστορήµατα του λαού» 

προβάλλονται, από το 1880 περίπου και µετά, στους βιβλιοπωλικούς 

καταλόγους µαζί µε πολλά άλλα µυθιστορήµατα και η «Ηρωίς» και «Ο διάβολος 

εν Τουρκία». 

 Το 1900, ο Βλάσης Γαβριηλίδης εκδίδει στο τυπογραφείο της Ακροπόλεως 

την «Ηρωίδα» και αναγγέλλει: «Πρώτην φοράν πωλείται τόσον φθηνά το 
                                                           

 206 Το 1866 ο βιβλιοπώλης Ζαγκλής στην Αλεξάνδρεια αναφέρει δύο φορές το έργο στον 
κατάλογο-του· µία φορά στη λίστα «Βιογραφικά, εθνογραφικά, ιστορικά και στατιστικά» και µία 
άλλη στη λίστα «∆ιηγήµατα-µυθιστορήµατα». Στα «ιστορικά» ταξινοµεί το έργο και ο 
βιβλιοπώλης Κουσουλίνος στην Αθήνα το 1886. Κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει για το µυθιστόρηµα 
του Ξένου «Ο διάβολος εν Τουρκία». 

 Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται όµως και για κάποια άλλα πρωτότυπα µυθιστορήµατα. Έτσι, 
οι βιβλιοπώλες της εποχής διστάζουν να ταξινοµήσουν στα µυθιστορήµατα την «Πάπισσα 
Ιωάννα» (1866) του Ροΐδη αλλά και τη «Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι» (1870-1871) του 
∆ηµόπουλου. Αυτό σηµαίνει ότι η πρώτη επαφή µε τα συγκεκριµένα έργα δεν ανταποκρίνεται 
πλήρως στη γενική αντίληψη της εποχής για το µυθιστόρηµα. Οι ίδιοι οι συγγραφείς εξάλλου 
τονίζουν την ιστορική «συνέπεια» των έργων-τους και αποφεύγουν µάλλον να χαρακτηρίσουν το 
έργο-τους ως µυθιστόρηµα. «Μεσαιωνική µελέτη» είναι ο υπότιτλος της «Πάπισσας Ιωάννας»· 
ούτε οι αγγελίες ούτε ο πρόλογος της έκδοσης του 1866 αναφέρουν καν τον όρο «µυθιστόρηµα», 
«µυθιστορία» ή κάτι παραπλήσιο. 

  Οι αγγελίες (Αυγή, 22.4.1864 και 28.2.1866) αναδηµοσιεύονται από την Αθηνά Γεωργαντά, 
Εµµανουήλ Ροΐδης. Η πορεία προς την Πάπισσα Ιωάννα (1860-1865), Αθήνα 1993, 343, 38. Ο 
πρόλογος της έκδοσης του 1866 αναδηµοσιεύεται από τον Π. ∆. Μαστροδηµήτρη, Πρόλογοι 
νεοελληνικών µυθιστορηµάτων (1830-1930), Αθήνα 19923, 327-342. 

 «Εγώ ως ευσυνείδητος ιστορικός αναφέρω ό,τι ήκουσα» σχολιάζει συχνά στο έργο-του και ο 
ίδιος ο αφηγητής της «Στρατιωτικής ζωής» (Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι, επιµ. Mario Vitti, 
Αθήνα 1977, 113· πβ. επίσης 134, 146). 

 Από το 1880 περίπου και µετά και το ένα έργο και το άλλο ταξινοµούνται πλέον χωρίς 
ιδιαίτερους δισταγµούς στα µυθιστορήµατα. Και τα πρωτότυπα και τα µεταφρασµένα 
µυθιστορήµατα συµπλέουν πια στο ίδιο κανάλι εκδοτικής παραγωγής, προβολής και 
αναγνωστικής υποδοχής. 

 
 207 Ο Κυριάκος Κάσσης (Το ελληνικό λαϊκό µυθιστόρηµα 1840-1940, Αθήνα 1983) έχει 
καταγράψει εκδόσεις του έργου έως και το 1940. Πβ. και Γρηγόριος Ξενόπουλος, «Το 
µυθιστόρηµα», Άπαντα 11, 308 [=1932]. 



εθνικόν µυθιστόρηµα του αειµνήστου Στεφάνου Ξένου. [...] Όλα τα σπίτια 

πρέπει να έχουν το µόνον Εθνικόν µυθιστόρηµα». Πράγµατι η τιµή του βιβλίου 

αυτή τη φορά γίνεται πιο προσιτή από ποτέ, καθώς κατεβαίνει στις 3 ή και 2,50 

δραχµές208. Επιπλέον καθώς πρόκειται για έκδοση τυπογραφείου εφηµερίδας, το 

βιβλίο διακινείται πλέον µε τον ίδιο τρόπο που διακινείται και η εφηµερίδα, 

µέσω δηλαδή των πρακτορείων αλλά και στους σταθµούς, στα καπνοπωλεία 

κτλ. Και αυτό βέβαια είναι µόνο η µία πλευρά του πράγµατος. Η άλλη πλευρά 

είναι ότι η «Ηρωίς» του Ξένου, πριν κυκλοφορήσει τον Ιούλιο του 1900 σε 

ολοκληρωµένη έκδοση από το τυπογραφείο της Ακροπόλεως, κυκλοφορούσε µε 

τη µορφή εικονογραφηµένων φυλλαδίων. Το κάθε φυλλάδιο στοίχιζε 5 λεπτά 

και διακινούνταν ακριβώς όπως και η εφηµερίδα. Επιπλέον, αν κάποιος έχανε 

ένα φυλλάδιο, µπορούσε εύκολα να το βρει καθώς αυτά βρίσκονταν διαθέσιµα 

στο βιβλιοπωλείο της Ακροπόλεως209. 

 Στην πραγµατικότητα πρόκειται για µια σηµαντική µετάβαση. Το σύστηµα 

αυτό κυκλοφορίας πολλών µυθιστορηµάτων σε φυλλάδια (8σέλιδα ή 16σέλιδα) 

µε εικονογραφηµένο εξώφυλλο δηµιούργησε στην ουσία έναν νέο είδος λαϊκού 

αναγνώσµατος. Το νέο αυτό είδος συνδέθηκε άµεσα µε τον τρόπο διακίνησης 

του τύπου, που από το 1875 και µετά γίνονταν µέσω ειδικών πρακτορείων. 

Πρόκειται για νέο είδος, γιατί η µορφή, ο τρόπος διακίνησης, η σχέση µε το 

αναγνωστικό κοινό, και το ίδιο το αναγνωστικό κοινό διέφεραν. Όσον αφορά τα 

κείµενα, ούτε και αυτά έµεναν τα ίδια, καθώς σε πολλές περιπτώσεις γίνονταν 

συντοµεύσεις και απλουστεύσεις. Μ�αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

κυκλοφορεί στις διάφορες εκδόσεις του 20ού αιώνα η «Ηρωίς της ελληνικής 

επαναστάσεως». Την ίδια πορεία ακολούθησαν πολλά πρωτότυπα και 

µεταφρασµένα µυθιστορήµατα του 19ου αιώνα. 

 Από τα ιστορικά γεγονότα του Αγώνα άντλησε το υλικό των 

µυθιστορηµάτων-του και ο Κωνσταντίνος Ράµφος. Τα µυθιστορήµατα του 

Ράµφου ακολούθησαν ανάλογη πορεία µε αυτήν της «Ηρωίδας». Οι 
                                                                                                                                                                      

 
 208 Ακρόπολις (13 και 18.7.1900). 
 
 209 Στο βιβλιοπωλείο της Ακροπόλεως µπορούσε να αναζητήσει κάποιος και όλα τα βιβλία που 
είχαν εκδοθεί στο τυπογραφείο της εφηµερίδας. Οι διαφηµίσεις που θυµίζουν στους αναγνώστες 
της εφηµερίδας την κυκλοφορία των φυλλαδίων της «Ηρωίδας» είναι πολλές, για αρκετούς 



επανεκδόσεις-τους φτηνότερες και περισσότερο ευκίνητες προβλήθηκαν ως 

λαϊκά αναγνώσµατα. 

 Τα µυθιστορήµατα του Ράµφου «Ο Κατσαντώνης» και «Αι τελευταίαι ηµέραι 

του Αλή Πασά» κυκλοφόρησαν από το τυπογραφείο Κοροµηλά το 1862, ένα 

χρόνο µετά την κυκλοφορία της «Ηρωίδας» του Ξένου. Από 9 έως 19 χρόνια 

χρειάστηκαν για να εξαντληθεί το µυθιστόρηµα «Αι τελευταίαι ηµέραι του Αλή 

Πασά» στο κατάστηµα του εκδότη Κοροµηλά. Ο «Κατσαντώνης» γνωρίζουµε 

ότι το 1862 βγήκε από το τυπογραφείο Κοροµηλά σε δύο τύπου εκδόσεις· µία σε 

καλό χαρτί και µία σε χαρτί κατώτερης ποιότητας. Τα στοιχεία των καταλόγων 

δεν βοηθούν ιδιαίτερα για να καταλάβουµε την τύχη αυτών των πανοµοιότυπων 

κατά τ� άλλα εκδόσεων. Ο «Κατσαντώνης» του 1862 υπάρχει πάντως στα ράφια 

του Κοροµηλά ως το 1882 (20 χρόνια µετά την έκδοση-του) και µάλλον 

«κληροδοτείται» και στον Κωνσταντινίδη, όταν αυτός αγοράζει την επιχείρηση 

Κοροµηλά. Γνωρίζουµε ότι ο «Κατσαντώνης» κυκλοφόρησε ξανά το 1884 µε τα 

στοιχεία του εκδότη Στάικοβιτς· κανείς όµως δεν έχει περιγράψει αναλυτικότερα 

την έκδοση αυτή. Πάντως γενικά από το 1880 περίπου και µετά το µυθιστόρηµα 

φαίνεται ότι κυκλοφορεί σε εκδόσεις φτηνότερες και λαϊκότερες. Στο γύρισµα 

του αιώνα κυκλοφορεί µέσω της «Λαϊκής Βιβλιοθήκης» του Σαλίβερου. 

 Τρεις εκδόσεις (1867-69, 1872, 1878) γνωρίζει µέσα σε µια δεκαετία ο 

«Χαλέτ Εφέντης». Προφανώς διαβάζεται πολύ. Η έκδοση του 1878 βγαίνει σε 

φτηνότερο χαρτί, µε λαϊκότροπες εικόνες και µε λίγο απλουστευµένο το 

κείµενο. Συνδυάζει δηλαδή τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µιας λαϊκής 

έκδοσης. Όντως, το 1886, η έκδοση του 1878 συστήνεται ως «βιβλίο του λαού» 

από τον Ανέστη Κωνσταντινίδη210. 

 Τα περισσότερα πρωτότυπα ελληνικά µυθιστορήµατα, ροµαντικά και 

αντιροµαντικά, «ιστορικού» ή «κοινωνικού» χαρακτήρα, όλα όσα διαβάστηκαν 

και επανεκδόθηκαν, βρέθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα να συνυπάρχουν στο 

κανάλι του κυκλώµατος των «λαϊκών» βιβλίων. Στο ίδιο αυτό κανάλι 

                                                                                                                                                                      
µήνες πριν την αγγελία της ολοκληρωµένης έκδοσης του έργου. Από το τυπογραφείο της 
Ακροπόλεως καθηµερινά κυκλοφορούσαν φυλλάδια πολλών διαφορετικών βιβλίων. 

 210 Για τις εκδόσεις των µυθιστορηµάτων του Ράµφου πβ. Αικατερίνη Κουµαριανού, 
«Κωνσταντίνος Ράµφος: άγνωστος άνθρωπος - αγνοηµένος συγγραφέας», Από τον Λέανδρο στον 
Λουκή Λάρα, Ηράκλειο 1997, 256. Επίσης: Κ. Ράµφος, Ο Κατσαντώνης. Αι τελευταίαι ηµέραι του 
Αλή Πασά, επιµ. Αικατερίνη Κουµαριανού, Αθήνα 1994, 58-60. 

 



συναντούνται µυθιστορήµατα που γράφτηκαν κάτω από εντελώς διαφορετικές 

συνθήκες και µε εντελώς διαφορετικούς στόχους. Έτσι, στο γύρισµα του αιώνα, 

µέσω του κυκλώµατος των λαϊκών βιβλίων παράγονταν και διακινούνταν η 

«Ορφανή της Χίου» του Πιτζιπιού αλλά και η «Πάπισσα Ιωάννα» του Ροΐδη. Θα 

παραµείνω για λίγο στο ιστορικό αυτής της συνάντησης. 

 Ο Ιάκωβος Πιτζιπιός µε την προκήρυξη του 1834 για την «Ορφανή της Χίου» 

απευθύνονταν σε ένα καλλιεργηµένο αν όχι λόγιο αναγνωστικό κοινό, και 

είδαµε ότι το 1839 ο Πιτζιπιός δώρισε το µυθιστόρηµα στη βιβλιοθήκη του 

Γυµνασίου της Ερµούπολης211. Σε κανέναν από τους βιβλιοπωλικούς 

καταλόγους που έχω ελέγξει δεν καταγράφεται η πρώτη έκδοση της «Ορφανής 

της Χίου» (Ερµούπολη 1839). Αναφέρονται όµως οι επόµενες αθηναϊκές 

εκδόσεις του µυθιστορήµατος. Η δεύτερη έκδοση της «Ορφανής» γίνεται µε την 

εκδοτική φροντίδα του Εµµανουήλ Γεωργίου στην Αθήνα το 1863. 

 Όταν τον Ιούνιο του 1863 ο Γεωργίου αναγγέλλει την έκδοση της «Ορφανής 

της Χίου» του Πιτζιπιού, αναγγέλλει µαζί και µια νέα έκδοση της Γενοβέφας 

του Schmid, έκδοση που κυκλοφόρησε επίσης το 1863212. Το 1863, η «Ορφανή 

της Χίου» φαίνεται να τυπώνεται µε µια διάθεση λαϊκότερης εκδοτικής 

πρωτοβουλίας. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ακολουθούν άλλες δύο εκδόσεις, 

το 1865 και το 1869· µέσα στη δεκαετία 1860-70 δηλαδή, το έργο γνωρίζει τρεις 

εκδόσεις ενώ δεν είναι γνωστό το σύνολο των εκδόσεων της «Ορφανής» µέσα 

στο υπόλοιπο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα. Η διάδοση του έργου στα 

βιβλιοπωλεία υπήρξε µεγάλη. Κοντά στο γύρισµα του αιώνα εκδίδεται από τον 

Μιχαήλ Σαλίβερο, µε τον υπότιτλο «τερπνόν ανάγνωσµα και συγκινητικόν» και 

µε τα χαρακτηριστικά όλων των εκδόσεων της «Λαϊκής Βιβλιοθήκης»-του 

(ποιότητα χαρτιού, τιµή, κτλ). Η «Ορφανή της Χίου» ήταν ένα χαρακτηριστικό 

δείγµα ελληνικού ροµαντικού µυθιστορήµατος. Έρωτας, χωρισµός, 

                                                           
 211 Η προκήρυξη ανατυπώνεται από τον Φίλιππο Ηλιού, «Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863 
προσθήκες - συµπληρώσεις», Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, 
Τετράδια Εργασίας 4, Αθήνα 1983, 91. 

 
 212 Η αγγελία αναγράφεται στο αντίστοιχο βιβλιοπωλικό - βιβλιογραφικό δελτίο του Γεωργίου. 
Την καταγράφει επίσης ο Φίλιππος Ηλιού, «Νέες προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-
1863», Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, Τετράδια Εργασίας 10, 
Αθήνα 1988, 417. 

 



περιπλάνηση, µελαγχολία, απόγνωση, όνειρα, φάσµατα, συγκινήσεις, 

µεταµορφώσεις συνθέτουν την πλοκή του έργου213. 

 Ο Εµµανουήλ Ροΐδης µε την «Πάπισσα Ιωάννα» (Αθήνα 1866) υπονοµεύει το 

τυπικό µοντέλο του ελληνικού ροµαντικού αφηγήµατος214. Ο Ροΐδης υπονοµεύει 

και κάτι άλλο. Υπονοµεύει το γενικό ρεύµα της µεταφρασµένης κυρίως 

αποκρυφολογίας και µυστηριολογίας που έθετε στόχο-της τον Πάπα. ∆εν ήταν 

λίγα τα έργα αυτά. Ήταν κείµενα που ισχυρίζονταν ότι πατάνε σε ντοκουµέντα 

αλλά που γίνονταν εµφανές πως στόχος-τους ήταν η µυθιστορική και όχι η 

ιστορική λειτουργία. Χαρακτηριστικά το 1866, χρονιά που κυκλοφορεί στην 

Αθήνα η πρώτη έκδοση της «Πάπισσας Ιωάννας», κυκλοφορεί στην 

Κωνσταντινούπολη και το µεταφρασµένο από τον Ν. Αργυριάδη έργο 

«Ουατικανού απόκρυφα ή τα κρύφια και φανερά εγκλήµατα του παπισµού»215. 

Την ίδια χρονιά κυκλοφορούν στην Κέρκυρα και τα µεταφρασµένα «Νέα 

απόκρυφα των µοναστηρίων της Νεαπόλεως».  

 Ως το 1900, µέσα σε διάστηµα δηλαδή 34 χρόνων από την πρώτη έκδοση, η 

«Πάπισσα Ιωάννα» γνωρίζει 8 τουλάχιστον εκδόσεις. Όπως συµβαίνει και µε τα 

υπόλοιπα µυθιστορήµατα, η ποιότητα της µορφής και η τιµή του βιβλίου από 

έκδοση σε έκδοση γίνεται χαµηλότερη. Η πρώτη έκδοση του 1866 είχε επαινεθεί 

για την «ευρωπαϊκή τυπογραφική-της εντέλεια»216 και στοίχιζε, µε ή χωρίς τα 

κείµενα των «Επιστολών ενός Αγρινιώτου» και την απάντηση του Ροΐδη στην 

εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου, από 6 έως 10 δραχµές. Το 1900 ο Αναστάσιος 

Φέξης αναγγέλλει την έκδοση της «αφωρισµένης Πάπισσας Ιωάννας» σε 

ηµερήσια φυλλάδια των 10 λεπτών ενώ µε τον ίδιο τρόπο εκδίδει συγχρόνως και 

άλλα µυθιστορήµατα, όπως οι «Άθλιοι» του Hugo και η «Βασίλισσα Μαργώ» 

του ∆ουµά217. Το 1902 στον τιµοκατάλογο των εκδόσεων του Αναστασίου 

                                                           
213 Πβ. την εισαγωγή του ∆ηµήτρη Τζιόβα, στον τόµο Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος, Η ορφανή της Χίου ή ο 
θρίαµβος της αρετής. Ο πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του αιώνος, Αθήνα 1995. 
 

 214 Αθηνά Γεωργαντά, Αιών βυρωνοµανής, Αθήνα 1992, 76-80. 
 
 215 Το 1883 στον επίλογο του µυθιστορήµατος «Περικλής», ο Ν. Αργυριάδης αναγγέλλει ότι 

«ήδη άρχεται και η εκτύπωσις των υπολοίπων τεσσάρων βιβλίων των �Αποκρύφων 
Ουατικανού�». 

 
 216 Αυγή (18.8.1867)· αντλώ από τη µελέτη της Αθηνάς Γεωργαντά, Εµµανουήλ Ροΐδης. Η 
πορεία προς την Πάπισσα Ιωάννα (1860-1865), Αθήνα 1993, 39. 

 
 217 Ακρόπολις (20.4.1900). Παραθέτω ένα µέρος από την αγγελία: 



Φέξη, η «Πάπισσα Ιωάννα, µεσαιωνική µελέτη του διαπρεπούς λογίου κ. Εµ. 

Ροΐδου, συγγραφέως των �Ειδώλων�» διατίθεται σε ολοκληρωµένη «νεωτάτη» 

έκδοση (του 1902) και στοιχίζει 1,50 δραχµή. Η προβολή της «Πάπισσας 

Ιωάννας» στο κύκλωµα των λαϊκών µυθιστορηµάτων στηρίχτηκε κυρίως στο 

γνώρισµα της αποκρυφολογίας-της. 

 Στο γύρισµα του αιώνα γνωστά και άγνωστα µυθιστορήµατα, ελληνικά και 

ξένα, προβάλλονται πλέον εξοµοιωµένα στο κοινό-τους. ∆εν υπάρχει πλέον 

διαφορά δηλαδή, στον τρόπο που εκδίδονται, προβάλλονται, διακινούνται και 

καταναλώνονται η «Πάπισσα Ιωάννα» του Ροΐδη, η «Ορφανή της Χίου» του 

Πιτζιπιού, ο «Ροκαµβόλ» του Ponson de Terrail, ο «Περιπλανώµενος Ιουδαίος» 

του Sue ή ένα άλλο ξένο µυθιστόρηµα που µεταφράζεται για πρώτη φορά την 

περίοδο αυτή. Η εξοµοίωση αυτή, που προέκυψε από την εκλαΐκευση του είδους 

και που χαρακτηρίζει ολόκληρη την τελευταία εικοσαετία του 19ου αιώνα, είχε 

ως αποτέλεσµα να αποµακρυνθούν νωρίς από το µυθιστόρηµα οι σοβαρότεροι 

από τους ανθρώπους των γραµµάτων. Χαµήλωσε, έτσι, αισθητά το επίπεδο 

λογιοσύνης των Ελλήνων συγγραφέων και µεταφραστών που επιδίδονταν στο 

έκπτωτο αλλά εµπορικά θαλερό είδος218. 

 Ο «Λουκής Λάρας» του ∆ηµητρίου Βικέλα, το έργο που θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύει το πέρασµα της ελληνικής πεζογραφίας σε µια νέα περίοδο219, 

δηµοσιεύτηκε αρχικά σε συνέχειες, από τον Ιανουάριο ως το Μάρτιο του 1879, 

στο περιοδικό «Εστία» και µέσα στην ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και σε αυτοτελή 

έκδοση. Το έργο συγχρόνως είχε αρχίσει να µεταφράζεται στο εξωτερικό. Την 

πρώτη αυτοτελή έκδοση του 1879, το περιοδικό «Εστία» τη διέθετε δωρεάν σε 
                                                                                                                                                                      

 «Ο συγγραφεύς του αθανάτου τούτου έργου, σπουδάσας εκ του σύνεγγυς την θρησκευτικήν 
ιστορίαν της Ρώµης έχει εγκατασπείρη εις αυτό και τας ελαχίστας ιστορικάς αποκαλύψεις, και τα 
πλέον παραµικρά επεισόδια τα έχοντα σχέσιν µε την πολυθρύλλητον ύπαρξιν της Παπίσσης 
Ιωάννας. Με την ιστορίαν-της, µε την αυλήν-της, µε την περιεργοτάτην εν γένει ζωήν-της, την 
οποίαν ακόµη δεν έζησεν ον ανθρώπινον εν τω κόσµω τούτω».  

 
 218 Στα τέλη του 19ου αιώνα ο εκδότης Γ. ∆. Φέξης αναζητούσε έναν «Έλληνα ∆ουµά». Η 
αγορά του µυθιστορήµατος ήταν πανέτοιµη για την ανάδειξη ελληνικών best-sellers . Γράφεται 
για τον Γ. ∆. Φέξη το 1898: «Και έχει τεθή ήδη εις κίνησιν προς αναζήτησιν του Έλληνος ∆ουµά 
µετά του οποίου θα συνδέση το όνοµα-του ως εκδότης. Θα τον εύρη; Ο ίδιος έχει πεποίθησιν εις 
το εκδοτικόν-του flair το οποίον πολλάκις έως τώρα τον ωδήγησεν εις την εκλογήν 
συγγραφέως.» 

  «Βιβλία και εκδόται. Μία καταπληκτική εργασία. Ο κ. Γ. ∆. Φέξης», Ακρόπολις (29.10.1898). 
 

219 «Στο µεταίχµιο ανάµεσα στο ιστορικό µυθιστόρηµα και στο ηθογραφικό διήγηµα» αναφέρει για το 
έργο ο Λίνος Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 1985, 200. 



όσους συνεργάτες-του έφερναν νέους συνδροµητές στο περιοδικό. Σε ένα 

µονάχα αθηναϊκό βιβλιοπωλείο τη συναντούµε να κυκλοφορεί. 

 Ως το 1880 ο Βικέλας έχει δηµοσιεύσει το σηµαντικότερο µέρος του έργου-

του· το «Λουκή Λάρα» (1879), τα «Παραµύθια ∆ανικά» (1873) και τις 

µεταφράσεις των τραγωδιών του Σαίξπηρ (1876 και εξής). Φαίνεται ωστόσο 

πως οι πωλήσεις των βιβλίων-του στην Ελλάδα δεν πήγαιναν καλά. Το 1880 ενώ 

ο Βικέλας βρίσκεται στο Παρίσι, ο γαµπρός-του, Αριστείδης Οικονόµος, του 

γράφει σχετικά µε το θέµα: 

  
 «Αλλά µη νοµίσης διά τούτο ότι εκτιµώνται ολιγώτερον. Εδώ αγοράζονται τα 
διδακτικά...τα λοιπά αναγινώσκονται, κατά το µάλλον ή ήττον, όταν τα 
ευρίσκουν δωρεάν και όπως τρώγωνται οι απηγορευµένοι καρποί... Πόσα βιβλία 
νοµίζεις ότι αγοράζει ο βαθύπλουτος θείος-σου Βασιλάκης π.χ. εκτός εκείνων τα 
οποία τω επιβάλλει η επαιτεία; Αµφιβάλλω αν ηγόρασε κατά το σωτήριον έτος 
1879 δύο ελληνικά βιβλία εκ πνευµατικής έλξεως! Και ούτω δύναται τις να 
κρίνη περί των λοιπών. Το αληθές είναι ότι η µεσαία τάξις δεν είναι ακόµη 
σπουδαιοαναγνώστρια. Τρέχει κατόπιν των εφηµεριδογραφικών και ξένων 
µυθιστορικών αναγνωσµάτων το πολύ, άνευ ιδιαιτέρας επιγνώσεως. Θα έλθη 
εποχή καλλιτερεύσεως εις την όρεξιν-της. Αναβολή λοιπόν και εδώ, όπως και 
εις τόσα άλλα...»220. 
  
 Ύστερα από την συνειδητοποίηση αυτής της κατάστασης ο Βικέλας πρότεινε 

να γίνουν ενέργειες για να εισαχθή ο «Λουκής Λάρας» ως ανάγνωσµα στα 

σχολεία, υπολογίζοντας έτσι στην ευρύτερη κατανάλωση του έργου. Η σκέψη 

αυτή τελικά δεν προωθήθηκε, όµως µέσα στην ίδια χρονιά, τον Αύγουστο του 

1880, ο Βικέλας παραχωρεί τα εκδοτικά δικαιώµατα του ελληνικού «Λουκή 

Λάρα» στο «Σύλλογο προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων» ο οποίος τον 

εκδίδει τρεις φορές στη συνέχεια (1881, 1891, 1904) προς όφελος-του. 

Γνωρίζουµε επιπλέον ότι ο «Λουκής Λάρας» καθιερώθηκε τελικά ως 

αναγνωστικό βιβλίο στην Πρακτική Σεβαστοπούλειο Σχολή που ίδρυσε ο 

Σύλλογος. Ίσως και αλλού. Κάτω από αυτές τις συνθήκες φαίνεται ότι 

κυκλοφορούσε ο «Λουκής Λάρας», έργο που καθόλου δεν αναµίχθηκε στο 

                                                                                                                                                                      
 

 220 Η επιστολή παρατίθεται από τον Αλέξανδρο Αρ. Οικονόµο, «∆ηµήτριος Μ. Βικέλας (1835-
1908)», Τρεις άνθρωποι, Β΄, Αθήνα 1953, 260. 



κύκλωµα παραγωγής και διακίνησης των λαϊκών µυθιστορηµάτων της 

περιόδου221. 

 Έξω από αυτό το «λαϊκό» κύκλωµα βρίσκονταν και το µυθιστόρηµα του Β. 

Νικολαΐδη «Αλή Χουρσχήδ Μπέης» που εκδόθηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι 

το 1882, στο τυπογραφείο Firmin-Didot, και εκτυπώθηκε και στο τυπογραφείο 

«Φοίνιξ» της Βενετίας222. Όµως η µόνη παρουσία του µυθιστορήµατος  «Αλή 

Χουρσχήδ Μπέης» στο υλικό των βιβλιοπωλικών καταλόγων παρατηρείται 

στους τιµοκαταλόγους του τυπογραφείου «ο Φοίνιξ» της Βενετίας. Είναι το 

µοναδικό µυθιστόρηµα µέσα στο σύνολο των βιβλίων που διαθέτει ο «Φοίνιξ»· 

όλα σχεδόν τα υπόλοιπα είναι οι παραδοσιακές εκδόσεις της Βενετίας. 

Εξακολουθεί να αναφέρεται στους καταλόγους του «Φοίνικα» ακόµα και όταν 

το τυπογραφείο αγοράζεται από τον Γεώργιο Φέξη ως και το 1905, στον 

τελευταίο κατάλογο του Φέξη που έχω δει, σηµάδι ότι το µυθιστόρηµα 23 

τουλάχιστον χρόνια µετά την έκδοση-του δεν είχε ακόµα εξαντληθεί. Ωστόσο 

κανένα άλλο βιβλιοπωλείο από αυτά που γνωρίζουµε δεν αναφέρει ότι διαθέτει 

τον «Αλή Χουρσχήδ Μπέη». Τα βιβλιοπωλεία της Αθήνας, που µέσα στο ίδιο 

διάστηµα εµπορεύονταν πληθώρα µυθιστορηµάτων, φαίνεται να αγνοούν ή να 

αδιαφορούν για το µυθιστόρηµα αυτό. Η υπερπληθώρα της αθηναϊκής 

παραγωγής και το ανοίκειο της προµήθειας µυθιστορηµάτων από το Παρίσι ή τη 

Βενετία, στα χρόνια αυτά, ίσως ήταν οι λόγοι αυτής της αδιαφορίας. 

 

                                                           
 221 Για το θέµα πβ. Αλέξανδρος Αρ. Οικονόµος, «∆ηµήτριος Μ. Βικέλας (1835-1908)», Τρεις 
άνθρωποι, Β΄, Αθήνα 1953, 261-262· Γ. ∆ροσίνης, Σκόρπια φύλλα της ζωής µου Β΄, επιµ. 
Γιάννης Παπακώστας, Αθήνα 1982, 187· Γιάννης Παπακώστας, Το περιοδικό Εστία και το 
∆ιήγηµα, Αθήνα 1982, 46· Κυριάκος ∆. Κάσσης, Το ελληνικό λαϊκό µυθιστόρηµα 1840-1940, 
Αθήνα 1983, 64. 

 
 222 Για το θέµα πβ. Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Βενετικές εκδόσεις έργων του Βασίλειου 
Νικολαΐδη (1882-1890; 1890;)», Μικροφιλολογικά 6 (Φθινόπωρο 1999) 14. 

 



 

 Οι µεταφράσεις 

     

 ∆ύσκολο να παρακολουθήσει κανείς και να παρουσιάσει αναλυτικά το 

σύνολο των µεταφρασµένων µυθιστορηµάτων που υπάρχουν στους 

βιβλιοπωλικούς καταλόγους του 19ου αιώνα. Τεράστια η εκδοτική παραγωγή, 

πολύ µεγάλη και η διάδοση του είδους στα ράφια των βιβλιοπωλείων. Θα 

αρκεστώ λοιπόν σε λίγες παρατηρήσεις. 

 Το ενδιαφέρον για το ξένο µυθιστόρηµα εµφανίζεται άµεσο και έντονο ιδίως 

από το 1840 και µετά. Νέες εκδόσεις µεταφρασµένων µυθιστορηµάτων 

προβάλλουν µε όλο και µεγαλύτερη συχνότητα. Οι ξένοι µυθιστοριογράφοι 

εισβάλουν ορµητικά στην ελληνική βιβλιογραφία. Μέσα στα χρόνια 1840-1845 

µεταφράζονται και εκδίδονται δύο διαφορετικά µυθιστορήµατα της Cottin, τρία 

διαφορετικά µυθιστορήµατα του Florian, δύο τουλάχιστον του Sue, κτλ. Φυσικά 

από πενταετία σε πενταετία η συχνότητα µε την οποία µεταφράζονται και 

εκδίδονται οι ξένοι µυθιστοριογράφοι αυξάνει ολοένα. Κάποτε µέσα στην ίδια 

χρονιά κυκλοφορούν δύο διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου µυθιστορήµατος. Τα 

βιβλιοπωλεία παρουσιάζονται πολύ καλά ενηµερωµένα και δύσκολα θα 

συναντήσει κανείς βιβλιοπωλείο που να µη διαθέτει την «Κορίννα», τη 

«Μαλβίνα», το «Γονζάλβη Κορδούβιο» ή τον «Ιβανώη», για να αρκεστώ σε 

κάποια µόνο από τα πιο διάσηµα ξένα µυθιστορήµατα που κυκλοφορούν στην 

Ελλάδα µέσα στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα. Για το ύψος της τιµής των 

πρώιµων αυτών εκδόσεων των µυθιστορηµάτων έχει γίνει αλλού λόγος. Ήταν 

ακριβά βιβλία και λίγοι ήταν εκείνοι που µπορούσαν να τα αγοράσουν. Οι όλο 

και πιο φτηνές επανεκδόσεις-τους µέσα στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα και η 

καθιέρωση της τµηµατικής κυκλοφορίας-τους σε τεύχη ήταν οι παράγοντες που 

τα έφεραν κοντά στον πολύ κόσµο. 

 Αν επιµείνουµε στη βιβλιοπωλική τύχη των πρώτων εκδόσεων των 

µυθιστορηµάτων που κυκλοφόρησαν µέσα στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα, θα 

δούµε πως πολλά χρόνια µετά την κυκλοφορία-τους υπάρχουν ακόµα αντίτυπα 

στα ράφια των βιβλιοπωλείων. Θα αναφέρω µόνο την περίπτωση ενός 

µεταφρασµένου µυθιστορήµατος που µέτρησε στην εποχή-του αλλά δεν 

ξαναεκδόθηκε: τον «Ιβανώη» του Sir Walter Scott (Σµύρνη 1847). Ο «Ιβανώης» 



συναντάται σε 7 διαφορετικά βιβλιοπωλεία της Αθήνας και της 

Κωνσταντινούπολης και στοιχίζει από 6 έως 10 δραχµές. Αντίτυπα του 

«Ιβανώη» µπορούσε να βρει κανείς στα βιβλιοπωλεία ακόµα και 30 χρόνια µετά 

την έκδοση του βιβλίου. Συγκεκριµένα: το 1864 (17 χρόνια µετά την έκδοση) το 

βιβλίο πωλείται στα βιβλιοπωλεία Νάκη και Τεφαρίκη στην Αθήνα· το 1868 (21 

χρόνια µετά την έκδοση) το βιβλίο υπάρχει στο βιβλιοπωλείο Φιλαδελφέως στην 

Αθήνα· το 1871 (24 χρόνια µετά την έκδοση) το βιβλίο αναφέρεται για 

τελευταία φορά στους καταλόγους του Κοροµηλά στην Αθήνα· το 1874 (27 

χρόνια µετά την έκδοση) το βιβλίο πωλείται στο βιβλιοπωλείο Πανώριου-

Αλιµπέρτη στην Κωνσταντινούπολη· το 1879 (32 χρόνια µετά την έκδοση) το 

βιβλίο κυκλοφορεί ακόµα στο βιβλιοπωλείο Κουσουλίνου στην Αθήνα· τέλος σε 

αχρονολόγητο κατάλογο, µεταγενέστερο του 1880 (τουλάχιστον 33 χρόνια µετά 

την έκδοση), το βιβλίο αναφέρεται στο βιβλιοπωλείο Σακελλαρίου στην Αθήνα. 

 Αν θελήσει κανείς να παραµείνει στα πιο δηµοφιλή από τα µεταφρασµένα 

µυθιστορήµατα του 19ου αιώνα, οι «Άθλιοι» του Hugo θα είναι οπωσδήποτε ένα 

από αυτά. Καθώς η ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα δέχτηκε µε εντυπωσιακή 

ετοιµότητα συνολικά το έργο του Victor Hugo, θα επιµείνω λίγο στην 

περιγραφή αυτής της υποδοχής. Μέσα στη δεκαετία 1860-70 που κυκλοφόρησε 

η πρώτη ελληνική έκδοση των «Αθλίων», η διάθεση των Ελλήνων για την 

εισαγωγή του έργου του Hugo στα ελληνικά γράµµατα βρίσκονταν στη µέγιστη 

στιγµή-της. Πολλά είναι τα έργα του Hugo (θεατρικά και µυθιστορηµατικά) που 

µεταφράζονται µέσα σ� αυτή τη δεκαετία. 

  Σηµαντική υπήρξε η συµβολή της Κωνσταντινούπολης στην εισαγωγή και 

στην υποδοχή του Hugo στα ελληνικά γράµµατα. Τα βιβλιοπωλεία της 

Κωνσταντινούπολης και στην περίπτωση του Hugo φαίνονται ιδιαίτερα 

ενηµερωµένα και δεκτικά. Το δίτοµο έργο «∆ραµατική τριλογία», µια συλλογή 

θεατρικών κειµένων του Hugo µεταφρασµένων από τον Ι. Μ. Ραπτάρχη που 

εκδόθηκε για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές της δεκαετίας 

1860-70, δείχνει να ήταν γενικά µια καλοδεχούµενη έκδοση. Το βιβλίο 

συναντάται σε βιβλιοπωλεία της Αθήνας, της Αλεξάνδρειας και της 

Κωνσταντινούπολης· η τιµή του βιβλίου υψώνεται µε το πέρασµα του χρόνου 

και ήδη το 1874 (13 χρόνια µετά την έκδοση) το βιβλίο χαρακτηρίζεται 

«σπανιώτατον» σε βιβλιοπωλείο της Κωνσταντινούπολης που το διαθέτει. 



 Η πρώτη ελληνική έκδοση της µετάφρασης των «Αθλίων» από τον Ι. 

Ισιδωρίδη Σκυλίτση (Βιέννη-Τεργέστη 1862-63) κυκλοφόρησε αµέσως µετά τη 

δηµοσίευση του πρωτότυπου έργου στη Γαλλία. Η επόµενη έκδοση 

πραγµατοποιείται στη Σµύρνη (1874-75) ενώ στην Αθήνα εκδίδεται το έργο στις 

αρχές της δεκαετίας του 1880· είναι η εποχή της λαϊκής κατανάλωσης των 

µυθιστορηµάτων και το έργο εκδίδεται συγχρόνως από δύο αθηναίους εκδότες, 

τον Ν. Μιχαλόπουλο (1882-1883) και τον Ανέστη Κωνσταντινίδη (1883-1884). 

Οι αθηναϊκές αυτές εκδόσεις φτάνουν στα βιβλιοπωλεία σε πολύ πιο χαµηλές 

τιµές από τις προηγούµενες, και το 1886 το µυθιστόρηµα τοποθετείται από τον 

Κωνσταντινίδη στη λίστα των «βιβλίων του λαού». Οι «Αθλιοι» υπήρξαν για το 

ελληνικό αναγνωστικό κοινό το πιο δηµοφιλές έργο του Hugo και ένα από τα 

πιο δηµοφιλή µυθιστορήµατα της εποχής223. 

 Το 1866 κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα στην Αθήνα και στην 

Κωνσταντινούπολη τρεις διαφορετικές µεταφράσεις του µυθιστορήµατος του 

Hugo «Οι εργάται της θαλάσσης» που είχε εκδοθεί την ίδια χρονιά στη Γαλλία. 

Από τις µεταφράσεις αυτές η µετάφραση του Αλέξανδρου Σκαλίδη 

επανεκδόθηκε το 1868 και ξανά το 1892. Τα βιβλιοπωλεία έδειξαν ανάλογη 

δεκτικότητα. Την αµέσως επόµενη χρονιά (1867) κυκλοφορεί στην Αθήνα η 

µετάφραση από τον Ιωάννη Καρασούτσα της «Παναγίας των Παρισίων», της 

οποίας το γαλλικό πρωτότυπο είχε δηµοσιευτεί το 1831 στη Γαλλία. Καθώς την 

εποχή αυτή, άλλα έργα του Hugo µεταφράζονται αµέσως µετά την πρώτη 

δηµοσίευση-τους, έχουµε στη συγκεκριµένη περίπτωση να κάνουµε µε την 

ανακάλυψη ενός παλιού έργου του Γάλλου συγγραφέα224. Όπως συνέβη και µε 

                                                           
 223 Οι µαρτυρίες για την απήχηση του έργου είναι πολλές· πβ. ενδεικτικά Άννα Ταµπάκη, «Οι 
εκδοχές της πεζογραφίας µέσα από τα µεταφρασµένα κείµενα. Η περίπτωση του Ιωάννη 
Ισιδωρίδη Σκυλίτση», Από τον Λέανδρο στον Λουκή Λάρα, 198, και 204, όπου µεταφέρονται τα 
λόγια ενός καραβοκύρη προς το µικρό ακόµα  Ι. Μ. Παναγιωτόπουλο: «Σα µεγαλώσεις, να 
µάθεις γράµµατα [...] και να σου δώσω να διαβάσεις τους Αθλίους. Αυτό είναι βιβλίο! Λες και 
τόγραψε ο Θεός όχι άνθρωπος». 

 «Νέο Βαγγέλιο» ονοµάζεται το βιβλίο και στο ποίηµα του Χ. Χρηστοβασίλη «Εις τον Βίκτωρα 
Ουγκώ, επί ταις εορταίς της εκατονταετηρίδος του» (Ακρόπολις 13.2.1902). 

 Πβ. επίσης Χ. Άννινος, «Βασιλειάδης, Παπαρρηγόπουλος και οι περί αυτούς», ∆ιαλέξεις περί 
Ελλήνων ποιητών του ΙΘ΄αιώνος, Β΄, Αθήνα 1925, 306. 

 
 224 Αµέσως µετά την πρώτη δηµοσίευση του πρωτότυπου (1852) κυκλοφόρησε στα ελληνικά 
και η «Καλύβη του Θωµά» της Stowe, το άλλο γνωστό µυθιστόρηµα που µετέφρασε ο 
Καρασούτσας (1853). Την αγγελία της έκδοσης της «Παναγίας των Παρισίων», που δηµοσίευσε 
σε εφηµερίδα της Κωνσταντινούπολης ο Καρασούτσας µε στόχο την εκεί αναζήτηση 
συνδροµητών, αναδηµοσιεύει ο Π. ∆. Μαστροδηµήτρης, «Το µεταφραστικό έργο του 



τα υπόλοιπα µυθιστορήµατα, οι ελληνικές επανεκδόσεις της «Παναγίας των 

Παρισίων» γίνονταν όλο και πιο προσιτές στον πολύ κόσµο (10 δραχµές 

στοίχιζε η έκδοση του 1867, 5 ή και 3 δραχµές η έκδοση του 1885). 

 Την αµέσως επόµενη χρονιά (1868) εκδίδεται το µεταφρασµένο από  τον 

Νεοκλή Καζάζη µυθιστόρηµα του Hugo «Η τελευταία ηµέρα καταδίκου», το 

οποίο µεταφράστηκε και από τον Τρ. Ευαγγελίδη και εκδόθηκε ξανά το 1888. 

Ταυτόχρονα µε την πρώτη δηµοσίευση του πρωτότυπου έργου κυκλοφόρησε και 

η ελληνική µετάφραση του µυθιστορήµατος «Εννενήκοντα τρία» στην 

Κωνσταντινούπολη το 1874. ∆ύο διαφορετικές µεταφράσεις που εκδίδονται 

στην Αθήνα, µε απόσταση ενός χρόνου µόνο µεταξύ-τους (1882 και 1883), 

γνωρίζει και το θεατρικό «Ο Τουρκουεµάδας» του Hugo. Μικρή παρουσία έχει 

στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους το «Εννενήκοντα τρία». Σε ένα βιβλιοπωλείο 

της Κωνσταντινούπολης µόνο συναντάται και ο «Τουρκουεµάδας». Το έργο 

συναντάται µόνο σε βιβλιοπωλείο της Κωνσταντινούπολης. Αξιόλογη υπήρξε 

και εδώ η συµµετοχή της Κωνσταντινούπολης, τόσο στην εκδοτική παραγωγή 

όσο και στη βιβλιοπωλική διάθεση  των µεταφράσεων. Μικρή ήταν όµως η 

απήχηση των έργων αυτών στα βιβλιοπωλεία 

 ∆εν φιλοδοξώ µε την επιλεκτική και σύντοµη αυτή αναφορά στις 

µεταφράσεις των ξένων µυθιστορηµάτων να καλύψω το θέµα της αναγνωστικής 

υποδοχής-τους. Το υλικό των βιβλιοπωλικών καταλόγων προσφέρει στοιχεία για 

µια ευρύτερη ανάλυση και για µια περιγραφή εκτενέστερη της βιβλιοπωλικής 

τύχης των έργων αυτών· δεν πρόκειται να εξαντλήσω εδώ τα στοιχεία αυτά. Θα 

παραµείνω ωστόσο σε µια λεπτοµέρεια. Την ίδια εποχή που δηµοσιεύονται οι 

περισσότερες ελληνικές µεταφράσεις του Hugo, γίνεται και η πρώτη γνωριµία 

µε το έργο του Ιουλίου Βερν. ∆ύο από τους Έλληνες µεταφραστές του Hugo, ο 

Ι. Μ. Ραπτάρχης και ο Φωκίων Βουτσινάς, µεταφράζουν στη συνέχεια και 

Ιούλιο Βερν. Είναι η εποχή της πρώτης γνωριµίας του ελληνικού αναγνωστικού 

κοινού µε το έργο του Βερν. 

                                                                                                                                                                      
Καρασούτσα», Νεοελληνικά. Μελέτες και άρθρα, Α΄, Αθήνα 19842, 120-121. Πβ. επίσης: 
Despina Provata, Victor Hugo en Grèce (1842-1902), Παρίσι 1994, 159-163. 

  



 Το µυθιστόρηµα του Ιουλίου Βερν  «Από της γης εις την σελήνην» είναι το 

µόνο µυθιστόρηµα που µετέφρασε ο Ι. Μ. Ραπτάρχης225. Το µυθιστόρηµα 

εκδόθηκε το 1871, χρονιά του θανάτου του Ραπτάρχη. Πρόκειται ίσως για την 

πρώτη ελληνική µετάφραση έργου του Βερν. Μετρηµένη µέσα στο σύνολο των 

επιλογών του Ραπτάρχη, η µετάφραση αυτή αποκτά ένα ειδικό βάρος για το 

οποίο απαιτείται να γίνει ιδιαίτερη µνεία. Το 1862 στο πρόγραµµα του πρώτου 

έτους κυκλοφορίας της «Επταλόφου», ο Ραπτάρχης ανακοινώνει πως στο 

περιοδικό αυτό δεν θα δηµοσιευτούν µυθιστορήµατα. Αντί γι� αυτά, θα 

προωθηθούν «έργα επιστηµονικά», δηλαδή «τα επαγωγότερα µαθήµατα της 

Αστρονοµίας, εφευρέσεις και ανακαλύψεις κλπ.» Η ανακοίνωση αυτή και 

κυρίως η υλοποίηση-της φαίνεται να παραξενεύει και ίσως και να δυσαρεστεί 

κάποιους αναγνώστες, καθώς δεν ικανοποιεί τις συνήθεις προσδοκίες από ένα 

περιοδικό ποικίλης ύλης. Έτσι στο πρόγραµµα του δεύτερου έτους 

κυκλοφορίας, το 1863, οι δηλώσεις του εκδότη Ραπτάρχη επαναλαµβάνονται µε 

κατηγορηµατικό τρόπο: «Αναγκαζόµεθα και αύθις να απορρίψωµεν την ιδέαν 

της δηµοσιεύσεως εκτεταµένου τινός Μυθιστορήµατος παραρτήµατος δίκην». 

Όντως, στις σελίδες της «Επταλόφου» δηµοσιεύονται µελέτες σηµαντικές για 

την εποχή-τους, όσον αφορά την προσφορά-τους στην ευρύτερη κατανόηση της 

φυσιογνωστικής επιστήµης. Πρόκειται ωστόσο για κείµενα µε διάθεση 

λογοτεχνικής προσφοράς. Σύµφωνα εξάλλου µε τις βασικές προγραµµατικές 

αρχές του περιοδικού τα κείµενα αυτά δίνονταν αντί µυθιστορηµάτων. Με 

δεδοµένη αυτήν τη λογοτεχνική πρόθεση (και απολύτως σύµφωνη µε τα 

αναγνωστικά ήθη της εποχής), λειτούργησαν τα κείµενα αυτά και 

απορροφήθηκαν ως αναγνώσµατα. Αναλόγως λειτούργησαν και οι αυτοτελείς 

εκδόσεις που έδωσε στη συνέχεια ο Ραπτάρχης. Ο «Έναστρος Ουρανός» (1864) 

και κυρίως «Το Σύµπαν ή τα θαυµάσια του αστερόεντος Ουρανού» (1866) ήταν 

βιβλία που προκάλεσαν το γενικό θαυµασµό της εποχής-τους. «Ο Έναστρος 

Ουρανός του κ. Ραπτάρχου, συνενών το τερπνόν µετά του ωφελίµου µέχρι 

µυθιστορικής αφελείας, δύναται να χρησιµεύση ως όασις χλοερά εις τους 

                                                           
 225 Η µετάφραση του Ραπτάρχη αναφέρεται σε 4 βιβλιοπωλικούς καταλόγους του 19ου αιώνα 

(πβ. τον αντίστοιχο πίνακα). ∆εν τη βρήκα να αναφέρεται σε κανένα από τα σύγχρονα 
βιβλιογραφικά εγχειρίδια. Το βιβλίο υπάρχει στη βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α. σύµφωνα µε το 
δακτυλογραφηµένο κατάλογο της βιβλιοθήκης, αλλά όταν το ζήτησα δεν βρέθηκε. 

 



ασκόπους εν τη ερήµω των µύθων πλανοµένους» γράφεται για το πρώτο έργο τη 

χρονιά της έκδοσης-του226. Το 1871 ο Ραπτάρχης έδωσε τελικά ένα 

µυθιστόρηµα, παρουσιάζοντας έτσι τον Ιούλιο Βερν στο ελληνικό αναγνωστικό 

κοινό. Το πρωτότυπο µυθιστόρηµα του Βερν είχε κυκλοφορήσει αυτοτελώς για 

πρώτη φορά το 1865 στο Παρίσι. Η επιλογή του έργου από τον Ραπτάρχη ήταν 

απολύτως σύµφωνη στο πνεύµα των φυσιογνωστικών ενδιαφερόντων-του227. 

 Στη µετάφραση των έργων του Βερν ιδιαίτερα µεγάλη ήταν η συµβολή της 

Σµύρνης. Πολλά έργα του Βερν µεταφράστηκαν και εκδόθηκαν στη Σµύρνη 

(λιγότερα στην Κωνσταντινούπολη και την Ερµούπολη) µέσα στη δεκαετία 

1870-80. Η Αθήνα ακολούθησε µε εκδόσεις κυρίως από το 1890 και µετά. Οι 

αθηναίοι εκδότες γρήγορα εκµεταλλεύτηκαν την απήχηση των µυθιστορηµάτων 

του γάλλου συγγραφέα. Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο Μιχαήλ Σαλίβερος και ο 

Ιωάννης Σιδέρης παρουσίασαν ειδικές εκδοτικές σειρές αποκλειστικά για τα 

έργα του Ιουλίου Βερν. 

 Από το 1880 περίπου και µετά το µυθιστόρηµα ξεκινά να προβάλλεται στα 

βιβλιοπωλεία ως είδος λαϊκού βιβλίου. Μυθιστορήµατα µεταφράζονται «µε το 

καντάρι» από ανθρώπους που µεταφράζουν βιαστικά και χωρίς ποιοτικά 

κριτήρια στην επιλογή των έργων. Τα best-sellers των γαλλικών 

µυθιστορηµάτων, που οι συγγραφείς-τους (Αλέξανδρος ∆ουµάς, Ponson de 

Terrail και άλλοι) φρόντιζαν να τα διαιωνίζουν γράφοντας νέους τόµους µε τη 

συνέχεια-τους, και ύστερα πάλι άλλους, κατακλύζουν και την ελληνική 

αγορά228. 

                                                           
 226 «Βιβλιογραφία», Επτάλοφος, Β΄ (29.2.1864) 203. Για την υποδοχή του «Σύµπαντος» πβ. 
Πανδώρα 17 (15.10.1866) 359. 

 Γενικά για τα έργα αυτά του Ραπτάρχη πβ. και: Γ. Βαλέτας, «Ι. Μ. Ραπτάρχης», Φιλολογική 
Πρωτοχρονιά 1985, 33-36. 

 
 227 Το 1871, που κυκλοφόρησε το «Από της γης εις την σελήνην», εκδόθηκε στη Λειψία και το 
εγχειρίδιο πρακτικής αστρονοµίας του ∆ηµητρίου Μαυροκορδάτου, «Φανταστικόν ταξείδιον εις 
τας απεράντους εκτάσεις των ουρανών». «Ετυπώθη µε εικονογραφίας προς χρήσιν του λαού» 
αναφέρει ο υπότιτλος του έργου. 

 ∆εν είναι λίγα τα κείµενα που ασχολούνται µε το σύµπαν, µέσα στα χρόνια αυτά. Στο Αττικόν 
Ηµερολόγιον του 1867 είχε δηµοσιευτεί και ένα κείµενο του Εµµανουήλ Ροΐδη, ασυνήθιστο ίσως 
για τις επιλογές του συγγραφέα, καθώς περιορίζεται σ�αυτό σε πληροφορίες φυσιογνωστικές, 
αλλά καθόλου απρόσµενο. Πβ. Ε. Ροΐδης, «Περιήγησις εις την σελήνην», Άπαντα, 1, 354-360. 

 
 228 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παραθέτει ο Κ. Γ. Κασίνης, στην εισαγωγή της πρόσφατης 
έκδοσης του έργου του Μ. Χουρµούζη, Παρωδική µικρογραφία µυθιστορηµάτων, Αθήνα 1999, 
104-105, η εκδοτική παραγωγή µεταφρασµένων µυθιστορηµάτων κατά τη δεκαετία 1880-1890 
βρίσκεται στο ζενίθ-της. 



 ∆εκαπέντε διαφορετικά µυθιστορήµατα του Αλέξανδρου ∆ουµά διαθέτει το 

βιβλιοπωλείο ∆επάστα στη Κωνσταντινούπολη το 1884. Μεγάλες ποσότητες 

µυθιστορηµάτων διαθέτουν όλα τα βιβλιοπωλεία. Την ίδια αυτή εποχή, τα πιο 

δηµοφιλή µυθιστορήµατα κυκλοφορούν και στα καραµανλίδικα. Πολυγράφοι 

συγγραφείς, όπως ο Xavier de Montepin και ο Ponson de Terrail, γνωρίζουν 

απανωτές εκδόσεις στη Σµύρνη και στην Κωνσταντινούπολη. Τα 

µυθιστορήµατα αυτά βρίσκουν πολύ µεγάλη διάδοση και στα βιβλιοπωλεία και 

της Αθήνας. Ογκώδη και ακριβά βιβλία όπως ήταν, δεν έφευγαν πάντα γρήγορα 

από τα ράφια των βιβλιοπωλείων. Υπάρχουν εκδόσεις µυθιστορηµάτων - π.χ. 

«Τα δράµατα των Παρισίων» (Αθήνα 1869) ή «Η συνθήκη του αίµατος» 

(Κωνσταντινούπολη 1871-72) του Ponson de Terrail - που εξακολουθούν να 

αναφέρονται στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους 15 και 20 χρόνια µετά την 

κυκλοφορία-τους. 

 Το υλικό των βιβλιοπωλικών καταλόγων δεν µπορεί ούτε να ελέγξει ούτε να 

φωτίσει την τµηµατική κυκλοφορία των µυθιστορηµάτων µέσω των φυλλαδίων, 

που µέτρησε πολύ στην κατανάλωση του είδους. Επιπλέον την ίδια εποχή τα 

πρακτορεία των εφηµερίδων διέθεταν πολλά µυθιστορήµατα σε χαµηλότερες 

τιµές από τα βιβλιοπωλεία. Για παράδειγµα, το 1893 η «Αθιγγανίς» (γνωστές 

εκδόσεις από το 1868 και µετά), που ήταν ένα από τα πιο διαδεδοµένα 

µυθιστορήµατα του Montepin, στοιχίζει στο βιβλιοπωλείο του Ανέστη 

Κωνσταντινίδη στην Αθήνα 7 δραχµές (µε έκπτωση από 10 δραχµές που 

προβάλλεται ως η κανονική τιµή-του). Την ίδια χρονιά, στο βιβλιοπωλείο του 

Κεντρικού Πρακτορείου Εφηµερίδων το µυθιστόρηµα στοιχίζει 5 δραχµές229. 

 Για τα µυθιστορήµατα του Ponson de Terrail έγραψε ο Κωστής Παλαµάς: 

«αναγνώσµατα τερατώδη, στερούµενα πάσης λογοτεχνικής αξίας, αλλά 

σαγηνεύοντα το πολυάριθµον κοινόν, το αποτελούµενον από πλύστρας, 

θυρωρούς, αµαξάδες, µαγείρους, µοδιστρούλες και αµύελους νεανίσκους». 

                                                                                                                                                                      
 Η έκφραση «µε το καντάρι» ανήκει στον Παύλο Νιρβάνα ο οποίος αναφερόµενος στον 
Γεράσιµο Βώκο, γράφει: «µετάφραζε, µε το καντάρι, λαϊκά µυθιστορήµατα, για κάποιες 
εκδόσεις, που έκανε τότε η Ακρόπολις» (Παύλος Νιρβάνας, «Γεράσιµος Βώκος», Φιλολογικά 
Αποµνηµονεύµατα, Αθήνα 1988, 61). 

 
           229 Αντλώ από τιµοκατάλογο του 1893 του βιβλιοπωλείου του Κεντρικού Πρακτορείου 
Εφηµερίδων, που βρίσκεται σε µεσόφυλλο του µυθιστορήµατος «Τα απόκρυφα της Ιεράς 
Εξετάσεως» (έκδοση Κεντρικού Πρακτορείου Εφηµερίδων, 1893). 

 



Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του ∆. Βικέλα, το 1887 κάποιες µεταφράσεις 

γαλλικών µυθιστορηµάτων, «όχι των καλλιτέρων και ηθικωτέρων», πωλούνται 

µαζί µε το «Μπερτόλδο», τη «Φυλλάδα του γαϊδάρου», τη «Γενοβέφα» κτλ. από 

τους πλανόδιους πωλητές και στα πιο πολυσύχναστα µέρη230. Το µεταφρασµένο 

µυθιστόρηµα, αν έφτασε και στο λαϊκό αναγνωστικό κοινό, αυτό δεν οφείλονταν 

στα βιβλιοπωλεία αλλά στους δρόµους διακίνησης που βρήκε έξω από τα 

βιβλιοπωλεία. 

  

                                                           
 230 Κωστής Παλαµάς, «Περασµένα χρόνια», Άπαντα 4, 536· Αλέξανδρος Αρ. Οικονόµος, 

«∆ηµήτριος Μ. Βικέλας (1835-1908)», Τρεις άνθρωποι, Β΄, Αθήνα 1953, 324. 



 

      ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 
 

 

 Τα έντυπα της βενετσιάνικης παράδοσης: ο πιο παλιός κορµός 
 

 To 1854 κλείνει το τυπογραφείο του Γλυκή στη Βενετία· το 1882 κλείνει το 

τυπογραφείο Αγίου Γεωργίου, και το 1901 το τυπογραφείο «Φοίνιξ» αγοράζεται 

από τον αθηναίο εκδότη Γεώργιο Φέξη. Στις αρχές του 20ού αιώνα σταµατούν 

και οι ελληνικές εκδόσεις του ιταλικής ιδιοκτησίας τυπογραφείου «Tempo». 

 Η παραγωγή ελληνικών βιβλίων στη Βενετία κατά την τελευταία εικοσαετία 

του 19ου αιώνα ελέγχεται εξολοκλήρου σχεδόν από την εκδοτική παραγωγή του 

ελληνικού τυπογραφείου «Ο Φοίνιξ». Χαρακτηριστικό γνώρισµα των 

τιµοκαταλόγων του «Φοίνικος» είναι το παγιωµένο σώµα των βιβλίων που 

παράγει το τυπογραφείο. Ο «Φοίνιξ» εκδίδει γνωστά, παραδοσιακά της Βενετίας 

αναγνώσµατα, και ελάχιστοι είναι οι καινούριοι τίτλοι που προστίθενται στις 

εκδόσεις του τυπογραφείου. ∆υστυχώς για τη σύγχρονη βιβλιογραφική 

καταγραφή, στους τιµοκαταλόγους αυτούς, όπως και στους παλαιότερους 

εξάλλου των ελληνικών τυπογραφείων της Βενετίας (π.χ. του Γλυκή), ποτέ δεν 

σηµειώνονται τα στοιχεία των εκδόσεων. ∆εν καταγράφεται δηλαδή ποιας 

χρονιάς έκδοση είναι το κάθε βιβλίο που διατίθεται. Αυτό βέβαια είναι ένα 

στοιχείο πολύ χαρακτηριστικό της υποδοχής των αναγνωσµάτων αυτών. Ο 

κληρικός που αγόραζε ένα Ευαγγέλιο του Φοίνικα ενδιαφέρονταν να βρει το 

περιεχόµενο και τη διάταξη της ύλης του Ευαγγελίου ακριβώς έτσι όπως τα 

ήξερε, αυτό ζητούσε, και δεν τον ενδιέφερε αν το Ευαγγέλιο είχε τυπωθεί δύο ή 

δώδεκα χρόνια πριν. Το ίδιο ίσχυε και για τον Ερωτόκριτο και για τον 

Μπερτόλδο και για τα υπόλοιπα λαϊκά έντυπα. Ως εκ τούτου και τα 

βιβλιοπωλεία που εφοδιάζονται τα έντυπα αυτά από την Βενετία το ίδιο 

συµπεριφέρονται στους τιµοκαταλόγους-τους. Την ίδια τακτική ακολουθεί στη 

συνέχεια και ο Γεώργιος Φέξης, όταν αγοράζει το τυπογραφείο του Φοίνικα και 

µαζί όλα τα βιβλία που υπήρχαν στις αποθήκες του τυπογραφείου. Ο Φέξης 

δηµοσιεύει ιδιαίτερους καταλόγους για τα βιβλία αυτά, υπολογίζοντας την αξία-



τους σε δραχµές και όχι πια σε χρυσά φράγκα όπως συνέβαινε στη Βενετία. Το 

πρόβληµα που προκύπτει από αυτήν την αποσιώπηση του χρόνου των εκδόσεων 

είναι ότι δεν µπορούµε να καταλάβουµε την κινητικότητα των εκδόσεων του 

Φοίνικα στα τελευταία αυτά χρόνια της λειτουργίας-του στη Βενετία. Οι τιµές 

των εντύπων από κατάλογο σε κατάλογο είναι, σε γενικές γραµµές, σταθερές. 

Σταθερές παραµένουν σε γενικές γραµµές και στη συνέχεια (ως το 1905 που έχω 

ελέγξει) που τα βιβλία περνούν στα χέρια του Γεωργίου Φέξη231. ∆εν γνωρίζω 

ως πότε ακριβώς συνεχίζουν να κυκλοφορούν τα βιβλία του «Φοίνικος». Ο Γ. ∆. 

Φέξης αγοράζοντας το τυπογραφείο του «Φοίνικος», και µε τη µεταφορά του 

πιεστηρίου και των τυπογραφικών στοιχείων από τη Βενετία στην Αθήνα, 

υπολόγιζε να συνεχίσει ο ίδιος να τροφοδοτεί την παγιωµένη πελατεία του 

«Φοίνικος» µε τα συγκεκριµένα έντυπα που η πελατεία αυτή προµηθεύονταν ως 

τότε από τη Βενετία. Τα βιβλία αυτά κυκλοφορούσαν πλέον µε το τυπογραφικό 

σήµα του «Φοίνικος» (το πουλί που αναγεννάται µέσα από τις φλόγες), αλλά και 

µε την ένδειξη «Εκδοτικός οίκος Γεωργίου ∆. Φέξη»232. 

 Στην παρουσίαση που ακολουθεί συγκεντρώνω το ενδιαφέρον-µου στη 

µεταφορά ορισµένων παραδοσιακών εντύπων της Βενετίας από τα τυπογραφεία 

της Βενετίας στα αθηναϊκά. Η έλλειψη βιβλιογραφικής υποδοµής και σχετικών 

µελετών οπωσδήποτε δυσχεραίνει την εξέταση του θέµατος233. Φιλοδοξία-µου 

                                                           
 231 ∆ύο βιβλία του «Φοίνικος», στα οποία ο Φέξης χαµηλώνει αµέσως (το 1901) την τιµή, είναι 
η Χαλιµά και τα «Ηθικά διηγήµατα» του Soave. 

 Τα «Ηθικά διηγήµατα» του Σοαβίου είναι πλέον ένα παλιοκαιρίτικο, ξεπερασµένο ανάγνωσµα. 
Απ�όσο γνωρίζω, στη Βενετία είχε σταµατήσει προ πολλού να εκδίδεται και στην Ελλάδα δεν 
ευδοκίµησε εκδοτικά. 

 Το βιβλίο της Χαλιµάς φτηναίνει για να µπορέσει να συναγωνιστεί εµπορικά τις αθηναϊκές 
εκδόσεις που έχουν κυκλοφορήσει εντωµεταξύ, φτηνότερες σε γενικές γραµµές, και έχουν 
γεµίσει την αγορά. 

 ∆εν κατάφερα να δω τον τιµοκατάλογο του 1879 του «Φοίνικος» που βρίσκεται στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη. Χαµένο θεωρείται και το αντίτυπο του τιµοκαταλόγου του 1885 του «Φοίνικος» 
που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α. Τον τιµοκατάλογο του 1885 δεν τον αναφέρει στη 
βιβλιογραφία-του ο Γ. Φουσάρας. 

 
 232 Βιβλία του Φοίνικος - Γ. ∆. Φέξη φτάνουν στο βιβλιοπωλείο του Αλεξίου στο Ηράκλειο της 
Κρήτης µέχρι και την δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα, σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Λ. 
Αλεξίου, «Η φυλλάδα του Γαδάρου», Κρητικά Χρονικά 9 (1955) 81. 

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δίνει ο ίδιος ο Γ. ∆. Φέξης το 1904, ο βιβλιοπώλης Αλεξίου στο 
Ηράκλειο υπήρξε και αντιπρόσωπος του Γ. ∆. Φέξη. 

 
 233 Εξαίρεση αποτελεί από την άποψη αυτή η µελέτη της Evangelia Antzaka-Weis, «Die 

�Volksbibliothek� des Anestis Konstantinidis. Zur Vormierung eines Korpus von Popularliteratur 
bei Athener Verlegern im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts», Südosteuropäische 
Popularliteratur im 19. und 20. Jahrhundert, επιµ. Klaus Roth, Μόναχο 1993, 67-95. 



ωστόσο δεν είναι να καλύψω το θέµα, που από µόνο-του εξάλλου θα µπορούσε 

να αποτελέσει το αντικείµενο ιδιαίτερης έρευνας, αλλά να δώσω ορισµένες από 

τις παραµέτρους που προσδιόρισαν την µεταβατική αυτή περίοδο στο σώµα της 

Ελληνικής Βιβλιογραφίας. 

 Μέσα στη δεκαετία 1880-90 µεταφέρονται στα αθηναϊκά τυπογραφεία 

αρκετά από τα έντυπα, που ως τότε τα κρατούσε αποκλειστικά σχεδόν η 

Βενετία. Στη µεταφορά αυτή σηµαντική υπήρξε η συµβολή του αθηναίου 

εκδότη Ανέστη Κωνσταντινίδη και στη συνέχεια του Μιχαήλ Σαλίβερου, ο 

οποίος είχε µαθητεύσει στο τυπογραφείο του Κωνσταντινίδη. Οι αθηναϊκές 

αυτές εκδόσεις σιγά-σιγά προσαρµόστηκαν στα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

που τα τυπογραφεία της Βενετίας είχαν δώσει στα έντυπα. Το αγοραστικό κοινό 

φαίνεται αρχικά δύσπιστο προς τις αθηναϊκές εκδόσεις. Γι� αυτό οι αθηναίοι 

εκδότες στις αρχικές-τους αυτές προσπάθειες δεν παραλείπουν να σηµειώνουν  

στους τιµοκαταλόγους-τους την πιστότητα των εντύπων-τους προς τις γνώριµες 

βενετσιάνικες εκδόσεις. Μέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα οι αθηναίοι 

εκδότες καταφέρνουν να παρουσιάσουν έντυπα εξίσου προσιτά στην τιµή και 

τελικά φτηνότερα από τα αντίστοιχα της βενετσιάνικης παραγωγής. Η καλή 

οργάνωση και η έλλειψη σοβαρού ανταγωνισµού από τη Βενετία είχε ως 

αποτέλεσµα σιγά-σιγά οι αθηναϊκές εκδόσεις να επικρατήσουν στην αγορά. Στο 

γύρισµα του αιώνα η προσαρµογή των εντύπων στα αθηναϊκά τυπογραφεία έχει 

ολοκληρωθεί. Τα πιο εκτενή έργα, η Χαλιµά και ο Ερωτόκριτος, κυκλοφόρησαν 

στους δρόµους της Αθήνας και µε το σύστηµα των 16σέλιδων 

εικονογραφηµένων φυλλαδίων. 

 Μέσω του εκδότη Ανέστη Κωνσταντινίδη γύρω στο 1880, δείχνει να 

µεταφέρεται εκδοτικά στην Αθήνα από τη Βενετία το «Αραβικόν µυθολογικόν», 

η κοινώς γνωστή «Χαλιµά». ∆εν γνωρίζω ως πότε το έργο συνεχίζει να 

εκδίδεται στη Βενετία. Στα τέλη του αιώνα αναφέρεται στους τελευταίους 

τιµοκαταλόγους του τυπογραφείου «Ο Φοίνιξ» χωρίς όµως ποτέ να 

διευκρινίζεται η χρονολογία της έκδοσης-του· δεν µπορούµε έτσι να 

καταλάβουµε αν πρόκειται για εκδόσεις εκείνης της εποχής ή για παλιά αδιάθετα 

αντίτυπα. Κατ� αυτόν τον τρόπο, όταν το 1901 ο «Φοίνιξ» αγοράζεται από τον 

Γεώργιο Φέξη, το βιβλίο περνάει µαζί µε όλα τα άλλα βιβλία του «Φοίνικος» 

στην διαχείριση του Γ. ∆. Φέξη. Ενδεικτικό πάντως της απήχησης των 



αθηναϊκών εκδόσεων της «Χαλιµάς» και της εµβέλειας των αθηναϊκών 

εκδοτικών επιχειρήσεων (κυρίως του Ανέστη Κωνσταντινίδη) είναι, ότι από το 

1880 περίπου και µετά κυριαρχούν στην αγορά. Μία αρκετά παλιότερη 

αθηναϊκή έκδοση που κυκλοφόρησε το 1861 µε τα στοιχεία του εκδότη Ν. 

Στάικοβιτς - ήταν µια καθαρευουσιάνικη εκδοχή του γαλλικού προτύπου - δεν 

είχε καθόλου απήχηση στα βιβλιοπωλεία, τα οποία στο σύνολο-τους 

εξακολουθούσαν να προµηθεύονται το έργο από τις θαλερές τότε ακόµα 

βενετσιάνικες εκδοτικές επιχειρήσεις. Οι αθηναϊκές εκδόσεις, που έρχονται στη 

συνέχεια, είναι σε γενικές γραµµές φτηνότερες από της Βενετίας. Το 

βιβλιοπωλείο ∆επάστα της Κωνσταντινούπολης για παράδειγµα, ενώ µέχρι και 

το 1873 προµηθεύεται το «Αραβικόν µυθολογικόν» από τη Βενετία, στον 

επόµενο γνωστό τιµοκατάλογο-του, το 1884, το προµηθεύεται πλέον από την 

Αθήνα· 5 δραχµές στοιχίζει η βενετσιάνικη έκδοση που διαθέτουν οι ∆επάστα το 

1873, 2 δραχµές στοιχίζει η αθηναϊκή έκδοση που διαθέτουν το 1884.  

 Το 1890 η «Χαλιµά» εκδίδεται σε νέα µορφή από τον Βλάση Γαβριηλίδη· 

έκδοση «πολυτελέστατη, οικογενειακή και εικονογραφηµένη» µιας νέας 

ζωντανεµένης και πλουσιότερης µετάφρασης, ίσως του Αλέξανδρου 

Παπαδιαµάντη, που αποκτά και νέες αξιώσεις ως ανάγνωσµα234. Το έργο 

κυκλοφορεί σε φυλλάδια που στη συνέχεια δένονται σε τόµους. Κατά τον ίδιο 

τρόπο κυκλοφορεί ξανά από το τυπογραφείο της «Ακροπόλεως» το 1899. Με 

τον ίδιο τρόπο κυκλοφορούσαν την ίδια εποχή και πλήθος µυθιστορήµατα. Το 

αναγνωστικό κοινό, στο οποίο απευθύνονται αυτές οι εκδόσεις της «Χαλιµάς», 

είναι ένα κοινό περισσότερο αστικό και σχετικά πιο πολυδιαβασµένο. «Όσοι και 

όσαι εσιχαθήκατε τους αιωνίους κόµητας και µαρκησίους των γαλλικών 

µυθιστορηµάτων»: µ� αυτήν την προσφώνηση αναγγέλλει ο Γαβριηλίδης στους 

ενδιαφερόµενους αναγνώστες τη νέα κυκλοφορία του έργου σε φυλλάδια το 

1899235.  

 Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που µας παρέχει βιβλιοπωλικός κατάλογος του 

Ανέστη Κωνσταντινίδη του 1890, τη χρονιά αυτή, το 1890, εκδόθηκε στην 

                                                           
 234 Για τις αθηναϊκές εκδόσεις της «Χαλιµάς» πβ. Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Χίλιες και µία 
νύχτες: σταθµοί στις τύχες του έργου και η µετάφραση του Κώστα Τρικογλίδη», ∆ιαβάζω, τχ.33 
(Ιούλιος 1980) 42-59. 

 
 235 Ακρόπολις (18.1.1899). 



Αθήνα από τον Κωνσταντινίδη ο «Ερωτόκριτος» σε έκδοση «επί λαµπρού 

χάρτου», 320 σελίδων, σε «µέγα 16ον» σχήµα και «µετά πολλών εικόνων». Το 

βιβλίο φυσικά περιλαµβάνεται στη λίστα «Βιβλιοθήκη του Λαού» του εκδότη. 

Στην περιγραφή της έκδοσης ο Κωνσταντινίδης τονίζει: «επιµελώς διορθωθείς 

κατά την έκδοσιν της Βενετίας» και ξαναθυµίζει µέσα σε παρένθεση πως 

πρόκειται για «ανάγνωσµα τερπνόν διά τον λαόν». Κατά τα φαινόµενα δεν είναι 

η πρώτη έκδοση του «Ερωτόκριτου» από τον Κωνσταντινίδη. Ήδη το 1882 στον 

πρώτο γνωστό τιµοκατάλογο του Κωνσταντινίδη, αναφέρεται έκδοση του 

«Ερωτόκριτου», «µετά 9 ωραίων εικόνων». Το περιγραφικό αυτό στοιχείο δεν 

παρέχουν άλλοι βιβλιοπώλες εφοδιασµένοι µε βενετσιάνικες εκδόσεις. Το 

επαναλαµβάνει όµως ο Κωνσταντινίδης το 1884 και το 1885. Το 1886 αναφέρει 

ότι διαθέτει έκδοση του 1884, 350 σελίδων σε 16ο σχήµα, «µετά εικόνων». 

Υποθέτω πως ο Κωνσταντινίδης αναφέρεται ήδη από το 1882 σε δική-του 

έκδοση του Ερωτόκριτου. Την ίδια εποχή, δύο Αθηναίοι βιβλιοπώλες φαίνεται 

ότι διαθέτουν την ίδια έκδοση ή τις ίδιες εκδόσεις µε τον Κωνσταντινίδη. Ο Ν. 

Μιχαλόπουλος λίγο πριν το 1885 και το 1885 αναφέρει ότι στο κατάστηµα-του 

διαθέτει «νέα έκδοση» του «Ερωτόκριτου», «περιέχουσα εννέα ωραίας εικόνας». 

Το ίδιο και ο Π. ∆. Σακελλαρίου σε αχρονολόγητο τιµοκατάλογο της ίδιας 

εποχής διαθέτει έκδοση του «Ερωτόκριτου», «µετά εννέα ωραίων 

εικονογραφιών» που την αναφέρει ως «δεύτερη έκδοση». Προφανώς πρόκειται 

για αθηναϊκές εκδόσεις· «δεύτερη έκδοση» για τον «Ερωτόκριτο» γύρω στο 

1885 δεν θα µπορούσε να σηµαίνει τίποτε άλλο παρά µόνο: δεύτερη αθηναϊκή 

έκδοση. Μέσα στη δεκαετία 1880-1890 λοιπόν κυκλοφορούν στην Αθήνα οι 

πρώτες αθηναϊκές εκδόσεις του «Ερωτόκριτου»· προέρχονται µάλλον από τον 

Ανέστη Κωνσταντινίδη. Όταν το 1890 ο Ανέστης Κωνσταντινίδης 

αναφερόµενος σε νέα δική-του έκδοση της ίδιας χρονιάς βεβαιώνει πως 

πρόκειται για έκδοση επιµελώς διορθωµένη «κατά την έκδοσιν της Βενετίας», 

δείχνει να απευθύνεται σ� ένα κοινό αναγνωστών αλλά κυρίως εµπόρων 

εθισµένο στις βενετσιάνικες εκδόσεις του «Ερωτόκριτου» και ξαφνιασµένου ή 

ίσως λίγο δύσπιστου ακόµα για τις αθηναϊκές. Όµως καθώς στην περίπτωση 

αυτή µόνος αντίπαλος φαίνεται να είναι ο αποµονωµένος και παρωχηµένος 

τεχνολογικά «Φοίνιξ» της Βενετίας, οι δρόµοι ανοίγονται ελεύθεροι για τον 



αθηναίο εκδότη236. Από το 1892 και µετά ο «Ερωτόκριτος» διατίθεται στα 

καταστήµατα Κωνσταντινίδη στερεοτυπηµένος, σε µεγάλες ποσότητες 

αντιτύπων και σε χαµηλότερη τιµή για τους ενδιαφερόµενους εµπόρους, σηµάδι 

ότι η έκδοση του Κωνσταντινίδη είχε εξασφαλίσει το δίκτυο της διακίνησης-της.  

 Στο γύρισµα του αιώνα ο Ερωτόκριτος, έχοντας πλέον πίσω-του µια 

εικοσαετία αθηναϊκών εκδόσεων, εκδίδεται από τον Αριστείδη Γαλανό και 

κυκλοφορεί στους δρόµους της Αθήνας µε το σύστηµα των εικονογραφηµένων 

φυλλαδίων. Η έκδοση και διάθεση του «Ερωτόκριτου» µε τον τρόπο των 

φυλλαδίων µαρτυρεί εκδοτική προσδοκία για αφοµοίωση του έργου στα αστικά 

αναγνωστικά ήθη, για την αποδοχή του αναγνώσµατος από τα ευρύτερα αστικά 

στρώµατα. Αυτό µαρτυρεί εξάλλου και η αγγελία της κυκλοφορίας των 

φυλλαδίων από τον εκδότη Αριστείδη Γαλανό: 

  
 «Όσοι δεν έτυχε να λάβητε την ευκαιρίαν ν�απολαύσητε το ποιητικόν αυτό 
αριστοτέχνηµα του Κορνάρου, του Πινδάρου της Κρήτης, αποκτήσατε-το τώρα 
που θα εκδοθή εις φυλλάδια εικονογραφηµένα. Είναι το κατ�εξοχήν λαϊκόν 
έργον της ελληνικής ποιήσεως, γραµµένο µε την γλύκα της κρητικής δηµώδους 
γλώσσης ώστε ν�αποτελή αληθινήν απόλαυσιν όχι µόνον διά τον µικρόν λαόν 
αλλά και διά τους µάλλον ανεπτυγµένους. [...] Εις το τέλος θα περιέχη και 
εξηγητικόν πίνακα των δυσνοήτων κρητικών λέξεων»237. 
  
 ∆εν γνωρίζω αν ολοκληρώθηκε και αν ευδοκίµησε στη συνέχεια η εκδοτική 

αυτή προσαρµογή του «Ερωτόκριτου»· αν ευδοκίµησε δηλαδή η διάδοση του 

παλιού γνωστού έργου µε το νέο αυτό τρόπο αγοραστικής και αναγνωστικής 

συµπεριφοράς. 

                                                           
236  Για τα τελευταία χρόνια λειτουργίας του  τυπογραφείου «Φοίνιξ» πβ. όσα αναφέρει ο Κ. 
Σάθας στο άρθρο-του «Η πρώτη εν Βενετία ελληνική τυπογραφία 1499-1899», Η Μελέτη (Ιαν.-
∆εκ. 1908) 476-477 και 484-485. 
 

 237 «Κοινωνικά», Ακρόπολις (19.4.1900) και (13.4.1900). 
 Ο Αριστείδης Γαλανός ανταποκρίνεται γενικότερα µε τις εκδόσεις-του στις λαϊκές προτιµήσεις 
του καιρού-του στις οποίες και στοχεύει εµπορικά. Το 1892 εκδίδει Paul de Kock. 

 Το 1900 διαφηµίζοντας τις νέες-του εκδόσεις, προτείνει: το γνωστότατο µυθιστόρηµα «Η 
Αθιγγανίς» του Montepin (το µυθιστόρηµα αυτό είχε πίσω-του ήδη µία τριανταετία 
επαναλαµβανόµενων εκδόσεων σε Αθήνα, Κωνσταντινούπολη και Σµύρνη), τον «Πρόχειρο 
Ιατρό» και την «Υγιεινή της καλλονής», µια «Μαγειρική και ζαχαροπλαστική», τον «Βίο της 
Παναγίας», και µια «Λαϊκή Γεωγραφία». 

 Η παραπάνω διαφήµιση µε τις νέες εκδόσεις του Γαλανού παρατίθεται στην έκδοση του 
µυθιστορήµατος «Η Αθιγγανίς» που έδωσε ο Γαλανός το 1900. Για τις επιλογές του Αριστείδη 
Γαλανού κατά το 1900 πβ. επίσης: Ακρόπολις (23.7.1900) καθώς και το αντίστοιχο δελτίο στο 
ηλεκτρονικό αρχείο του Ε.ΚΕ.ΒΙ. 

 



 Μέσα στον 19ο αιώνα ο «Ερωτόκριτος», όπως και τα άλλα λαϊκά έντυπα της 

Βενετίας, δεν πέρασε ποτέ ή τουλάχιστον δεν διαφηµίστηκε ποτέ ότι υπάρχει σε 

ορισµένα αθηναϊκά βιβλιοπωλεία (ίσως τα πιο «λόγια»), όπως του Κοροµηλά, 

του Σ. Κ. Βλαστού, της Εστίας. Στο βιβλιοπωλείο Κοροµηλά χαρακτηριστικά 

που το 1853 και το 1865 συναντάται να διατίθεται ο «Νέος Ερωτόκριτος» του 

∆ιονυσίου Φωτεινού, ο κρητικός «Ερωτόκριτος» δεν µπήκε ποτέ. Συγκριτικά 

λίγα ήταν και τα µυθιστορήµατα της όψιµης εκδοτικής παραγωγής που µπήκαν 

στα βιβλιοπωλεία αυτά. 

 Το ενδιαφέρον των λογίων για τον «Ερωτόκριτο» άρχισε να εκδηλώνεται 

κυρίως µετά το 1880238. Στις αρχές του 20ού αιώνα ο «Σύλλογος προς διάδοσιν 

ωφελίµων βιβλίων» συµπεριλαµβάνει τον Ερωτόκριτο (σε έκδοση του 

«Φοίνικος») στα βιβλία που θεωρεί κατάλληλα για να εισαχθούν στις σχολικές 

βιβλιοθήκες239. 

 Γύρω στο 1880, µάλλον µέσω του Ανέστη Κωνσταντινίδη, φαίνεται να 

γίνεται και το πέρασµα του «Μπερτόλδου» από τα τυπογραφεία της Βενετίας 

στα τυπογραφεία της Αθήνας. Το 1882 ο Κωνσταντινίδης διαθέτει στο 

κατάστηµα-του έκδοση του «Μπερτόλδου» που, αν και δεν δηλώνεται η 

προέλευση-της, δείχνει να διαφέρει από τις γνώριµες βενετσιάνικες εκδόσεις. 

Είναι αισθητά ακριβότερη. Στοιχίζει 1 δραχµή και 25 λεπτά, ενώ στα ίδια χρόνια 

οι βενετσιάνικες εκδόσεις στοιχίζουν µόνο 40 ή 50 λεπτά. Σύµφωνα µε την 

περιγραφή του Κωνσταντινίδη, η έκδοση αυτή διαθέτει 11 εικόνες. Ακριβώς τα 

ίδια στοιχεία δίνει ο Κωνσταντινίδης και το 1884. Την ίδια εποχή ωστόσο 

γνωστά βιβλιοπωλεία της Αθήνας και της Κωνσταντινούπολης δείχνουν να 

εφοδιάζονται το έντυπο από τη Βενετία. Λίγο αργότερα, το 1886, στον ειδικό 

τιµοκατάλογο που δηµοσιεύει ο Κωνσταντινίδης, αποκλειστικά για τους 

βιβλιοπώλες της επαρχίας και του εξωτερικού, πληροφορεί τους πελάτες-του ότι 

διαθέτει στο κατάστηµα-του δική-του έκδοση του Μπερτόλδου του 1884, «µετά 

πολλών εικόνων», 96 σελίδων, σε 16ο σχήµα. Πληροφορεί τους πελάτες-του πως 

                                                           
 238 Για το θέµα πβ. Margaret Alexiou, «Λογοτεχνία και λαϊκή παράδοση», Λογοτεχνία και 
κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, επιµ. David Holton, µετ. Ναταλία ∆εληγιαννάκη, 
Ηράκλειο 1997, 296-297. 

 
 239 Πβ. Σχολικαί Βιβλιοθήκαι, Εκτελεστικόν διάταγµα, Κανονισµός των σχολικών βιβλιοθηκών, 
Κατάλογος των εγκεκριµένων βιβλίων, Αθήνα 1903, 33-34. 

  



πρόκειται για βιβλίο που εκδίδεται µε τη µέθοδο της στερεοτυπίας και κατά 

συνέπεια µπορεί να τυπωθεί και σε πολύ µεγάλες ποσότητες µε εντελώς 

ιδιαίτερη συµφωνία για την τιµή. Επίσης ότι στα καταστήµατα-του πωλούνται 

ύστερα από ιδιαίτερη συµφωνία και ολόκληρες οι στερεοτυπικές πλάκες του 

βιβλίου. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1893, ο Κωνσταντινίδης πληροφορεί ξανά 

τους πελάτες-του πως ο Μπερτόλδος όπως και ο Μπερτολδίνος όπως και πολλά 

ακόµα λαϊκά βιβλία που παράγονται στερεοτυπικά από τον ίδιο, µπορούν να 

παραγγελθούν και να εκτυπωθούν σε 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 ή και 5.000 

αντίτυπα. ∆ιευκρινίζει επίσης, ότι «ο παραγγέλων εκτύπωσιν τοιούτων βιβλίων 

δύναται να θέτη το όνοµα-του ως εκδότου εν αυτοίς και ό,τι άλλο θέλει 

ν�αναγγείλη». 

 Μέσα στην εικοσαετία 1880-1900 ο Κωνσταντινίδης, έχοντας καταφέρει να 

µειώσει το κόστος παραγωγής, καταφέρνει να µειώσει και την τελική τιµή του 

βιβλίου όπως αυτό φτάνει στον απλό καταναλωτή· το µεγάλο τιράζ συντέλεσε 

οπωσδήποτε σ�αυτή τη µείωση. Από τις 1,25 δραχµές ή την 1 δραχµή που 

στοίχιζε το βιβλίο µέσα στη δεκαετία 1880-1890, η τιµή κατεβαίνει στις αρχές 

της δεκαετίας 1890-1900 στα 40 ή 30 λεπτά, και στις αρχές του 20ού αιώνα στα 

15 λεπτά. Μέσα στο διάστηµα αυτό οι εκδόσεις του «Μπερτόλδου» από τον 

Κωνσταντινίδη δείχνουν να έχουν αποκτήσει µια πολύ δυναµική παρουσία στην 

αγορά240.  

 Ο Ανέστης Κωνσταντινίδης πεθαίνει το 1901 και οι επιχειρήσεις-του 

σταδιακά περνούν σε άλλα χέρια241. Στις αρχές του 20ού αιώνα οι εκδοτικές 

επιχειρήσεις του Μιχαήλ Σαλίβερου παίρνουν τη σκυτάλη στην παραγωγή των 

λαϊκών εντύπων· ανάµεσα στα έντυπα που προωθήθηκαν από τον Σαλίβερο ήταν 

και ο «Μπερτόλδος». Στα ίδια εκδοτικά βήµατα προχωρεί και ο «Μπερτολδίνος» 

                                                           
 240 Η αθηναϊκή εκδοτική παραγωγή του Μπερτόλδου µέσα στον 19ο αιώνα είναι οπωσδήποτε 

µεγαλύτερη από αυτήν που παρουσιάζει ο Άλκης Αγγέλου στην εισαγωγή του τόµου Giulio 
Cesare Dalla Croce, Ο Μπερτόλδος και ο Μπερτολδίνος, επιµ. Άλκης Αγγέλου, Αθήνα 1988, 98. 

 
 241 Πβ. τα κείµενα που δηµοσιεύονται αµέσως µετά το θάνατο-του στην εφηµερίδα Ακρόπολις: 

«Ανέστης Κωνσταντινίδης» (11.6.1901), «Κηδεία» (11.6.1901), «Μία φυσιογνωµία» 
(12.6.1901), Αριστοτέλης Κουρτίδης, «Αυτοσχέδιος επιτάφιος εις Ανέστην Κωνσταντινίδην» 
(14.6.1901), «Εγκύκλιος των Καταστηµάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου» (17.6.1901), «Μία 
σηµαντικωτάτη πρόοδος της βιοµηχανίας-µας. Η µεγάλη τυπογραφία παρ�ηµίν. Τα 
Καταστήµατα Κωνσταντίνου Ανέστη Κωνσταντινίδου και Θησέως Ανέστη Κωνσταντινίδου», 
(26.7.1901). 

 



που στο εµπόριο συνοδεύει πάντα σχεδόν την παρουσία του πατέρα-του 

«Μπερτόλδου».  Η απήχηση-του στα χρόνια που εξετάζουµε δείχνει, αν όχι ίδια, 

ελάχιστα µικρότερη από την απήχηση του «Μπερτόλδου»242. Στις αρχές του 20ού 

αιώνα νέος απόγονος του «Μπερτόλδου» εµφανίζεται στη «Λαϊκή Βιβλιοθήκη» 

του Μιχαήλ Σαλίβερου: ο «Κακασένος», υιός του «Μπερτολδίνου» και εγγονός 

του «Μπερτόλδου»243. 

 Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που παρέχονται στους βιβλιοπωλικούς 

καταλόγους των ετών 1886 και 1892-93, στο τυπογραφείο του Ανέστη 

Κωνσταντινίδη εκδίδονταν σε µεγάλες ποσότητες µε τη µέθοδο της 

στερεοτυπίας και η «Θυσία του Αβραάµ», η «Ιστορία Αλεξάνδρου του 

Μακεδόνος», το «Μυθολογικόν Συντίπα», και από το 1890 και µετά ο «Βίος» 

και οι «Μύθοι του Αισώπου»244. Τα έντυπα αυτά εκδίδονται στη συνέχεια και 

στη «Λαϊκή Βιβλιοθήκη» του Μιχαήλ Σαλίβερου. 

 Ο Ανέστης Κωνσταντινίδης µε την οργανωµένη παραγωγή λαϊκών εκδόσεων 

συνέβαλε στην παράταση της κυκλοφορίας αρκετών λαϊκών αναγνωσµάτων της 

βενετσιάνικης παράδοσης. Ο Μιχαήλ Σαλίβερος που πήρε και κράτησε για 

πολλά χρόνια τη σκυτάλη στην παραγωγή των λαϊκών εκδόσεων, ύστερα από 

την υποχώρηση των επιχειρήσεων του Κωνσταντινίδη, είχε µάθει την τέχνη 

µέσα στα τυπογραφεία του Κοροµηλά και του Κωνσταντινίδη245. 

 Ο Σαλίβερος από τα λαϊκά λογοτεχνικά έντυπα της βενετσιάνικης παράδοσης 

συµπεριέλαβε στην «Λαϊκή Βιβλιοθήκη»-του και συνέχισε να τυπώνει κυρίως 

όσα είχε συµπεριλάβει στη δική-του «Λαϊκή Βιβλιοθήκη» ο Κωνσταντινίδης. 
                                                           

 242 ∆εν επιβεβαιώνεται στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους η χαµηλή απήχηση του 
«Μπερτολδίνου» σε σχέση µε τον «Μπερτόλδο», στην οποία αναφέρεται ο Άλκης Αγγέλου στην 
εισαγωγή του τόµου Giulio Cesare Dalla Croce, Ο Μπερτόλδος και ο Μπερτολδίνος, Αθήνα 
1988, 20, και ο Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Μπερτόλδος», Η παλαιότερη πεζογραφία-µας Β2, Αθήνα 
1999, 267. 

 
 243 Ο «Κακασένος» αναφέρεται ήδη το 1882 από τον Σπ. Λάµπρο στη διάλεξη-του «Τα 
αναγνώσµατα των πάππων µας» που δόθηκε στον «Παρνασσό». Πβ. Νέος Ελληνοµνήµων 15 
(1921) 260. ∆εν συναντάται όµως καθόλου στους γνωστούς-µου βιβλιοπωλικούς καταλόγους 
του 19ου αιώνα. 

 
 244 Πριν από τις αθηναϊκές εκδόσεις του Κωνσταντινίδη, εκδόσεις της «Θυσίας του Αβραάµ» 
έδωσαν, εκτός από την Βενετία, η Ζάκυνθος, η Ερµούπολη, η Πάτρα. Στα βιβλιοπωλεία ωστόσο 
κυριαρχούσαν οι εκδόσεις της Βενετίας. 

  Άλλες αθηναϊκές εκδόσεις των «Μύθων του Αισώπου» κυκλοφορούσαν ήδη από το 1862. 
 



Την πορεία «Κωνσταντινίδης - Σαλίβερος» ακολούθησαν αρκετά έντυπα κατά 

τη µεταφορά-τους από τα τυπογραφεία της Βενετίας στα αθηναϊκά. ∆εν ήταν 

ωστόσο η µόνη οδός. 

 Γύρω στο 1880 παρατηρείται να µεταφέρεται εκδοτικά στα ελλαδικά 

τυπογραφεία και το «Γεωπονικόν» του Αγάπιου Λάνδου, έργο που όπως και η 

«Αµαρτωλών Σωτηρία», από τα µέσα του 17ου αιώνα εκδίδονταν συνεχώς στα 

τυπογραφεία της Βενετίας. Η πρώτη γνωστή ελλαδική έκδοση του 

«Γεωπονικού» φαίνεται να γίνεται στην Καλαµάτα το 1883246. 

 Ως πρώτη γνωστή αθηναϊκή έκδοση του έργου έχει θεωρηθεί η έκδοση του 

1888 από τον Ν. Μιχαλόπουλο, γνωστό εκδότη µε ευδιάκριτο το ενδιαφέρον-

του για όλα τα πλατιάς απήχησης αναγνώσµατα. Στην πραγµατικότητα όµως η 

αθηναϊκή έκδοση του 1888 δεν ήταν η πρώτη. Σε τιµοκατάλογο του 1885 στην 

ειδική λίστα των «Βιβλίων του Λαού», ο Ν. Μιχαλόπουλος αναφέρει ότι 

διαθέτει το «Γεωπονικόν», «κατά την έκδοσιν της Βενετίας». Εννοεί φυσικά ότι 

διαθέτει αθηναϊκή έκδοση του έργου, προφανώς δική-του, την οποία διαφηµίζει 

προβάλλοντας την πιστότητα-της στις παραδοσιακές βενετσιάνικες εκδόσεις. 

Άρα το 1885 υπάρχει ήδη µία αθηναϊκή έκδοση του «Γεωπονικού». Πρόκειται 

µάλλον για την πρώτη έκδοση του έργου από τον Ν. Μιχαλόπουλο. Σε έναν 

παλαιότερο αχρονολόγητο τιµοκατάλογο του Μιχαλόπουλου (µάλλον του 1884 

και οπωσδήποτε όχι παλαιότερο του 1883), το «Γεωπονικόν» δεν αναφέρεται. Η 

αβιβλιογράφητη λοιπόν έκδοση του έργου από τον Ν. Μιχαλόπουλο που 

αναφέρεται το 1885, θα πρέπει να κυκλοφόρησε από το 1883 και µετά. Η 

αθηναϊκή έκδοση του 1888 φέρεται ως η τελευταία γνωστή έκδοση του 

«Γεωπονικού» µέσα στον 19ο αιώνα. Το «Γεωπονικόν» ωστόσο εξακολουθεί να 

αναφέρεται στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους του «Φοίνικα» (- Γ. ∆. Φέξη) 

µέχρι και το 1905 που έχω ελέγξει, αλλά χωρίς ποτέ να διευκρινίζεται η 

χρονολογία έκδοσης των διαθέσιµων αντιτύπων. Στις αρχές του 20ού αιώνα 

τυπώνεται και στη «Λαϊκή Βιβλιοθήκη» του Μιχαήλ Σαλίβερου, όπου και 
                                                                                                                                                                      

 245 Ευαγγελία Άντζακα-Βέη, «Καταστήµατα Μιχαήλ Ι. Σαλιβέρου», Πεντακόσια χρόνια έντυπης 
παράδοσης του Νέου Ελληνισµού (1499-1999). Κατάλογος έκθεσης, επιµ. Κ. Σπ. Στάικος και Τ. 
Ε. Σκλαβενίτης, Αθήνα 2000, 345. 

 246 Η έκδοση αυτή του 1883 δεν αναφέρεται από τη ∆έσποινα Κωστούλα στη βιβλιογραφική 
καταγραφή των εκδόσεων του έργου, στον τόµο Αγάπιος Λάνδος, Γεωπονικόν 1643, επιµ. 
∆έσποινα ∆ηµοσθ. Κωστούλα, Βόλος 1991, 42-43. Καταγράφεται από την Πόπη Πολέµη στον 
τόµο Η βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑ, Αθήνα 1990, 232. 



εξακολουθεί να αναφέρεται για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα µέσα στον 20ό 

αιώνα. Σε τιµοκατάλογο του 1929, τον τελευταίο του Μιχαήλ Σαλίβερου που 

έχω ελέγξει, το «Γεωπονικόν κατά την έκδοσιν της Βενετίας» εξακολουθεί να 

διαφηµίζεται στη «Λαϊκή Βιβλιοθήκη» του εκδότη247. 

 Στο προχώρηµα του 19ου αιώνα, καθώς υπάρχει η τάση των λογίων να 

δηµιουργούν σειρές µε εγκεκριµένα βιβλία «λαϊκού» προορισµού προκειµένου 

να αντικατασταθούν τα παλιά της Βενετίας µε νέα ωφελιµότερα αναγνώσµατα, 

εµφανίζονται και διάφορα νέα βιβλία πρακτικών γεωπονικών γνώσεων. 

Σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις που έχουµε, το «Γεωπονικόν» του Λάνδου 

καθόλου δεν παραµερίζεται αλλά εξακολουθεί να φτάνει στο κοινό-του. Ήδη το 

1862 ο Α. Σ. Αγαπητός είχε εκδώσει στην Πάτρα το «Νέον Γεωπονικόν, ήτοι τα 

πρώτα µαθήµατα προς καλλιέργειαν κήπων, αµπελώνων και ελαιοφυτειών. Προς 

χρήσιν του Λαού». Η εκδοτική αυτή τακτική «ανανέωσης» του λαϊκού εντύπου, 

την οποία ο Αγαπητός εφάρµοζε και σε διάφορα άλλα αναγνώσµατα όπως η 

«Πυθία», οι ανθολογίες, οι ονειροκρίτες, κτλ., στην περίπτωση του 

«Γεωπονικού» φαίνεται ότι δεν πέτυχε εµπορικά. Το «Νέον Γεωπονικόν» του 

Αγαπητού δεν είχε διάδοση στα βιβλιοπωλεία σε αντίθεση µε άλλες εκδόσεις-

του που γνώρισαν πολύ µεγάλη απήχηση. Το «Νέον Γεωπονικόν» αναφέρεται τη 

χρονιά της έκδοσης-του, το 1862, µονάχα από τον αθηναίο βιβλιοπώλη 

Εµµανουήλ Γεωργίου στο βιβλιογραφικό δελτίο που ο τελευταίος δηµοσίευε, 

και συναντάται και στο βιβλιοπωλείο ∆επάστα της Κωνσταντινούπολης το 1884 

(22 χρόνια µετά την έκδοση-του) αλλά µε την τιµή µειωµένη στο µισό από 

αυτήν που είχε το βιβλίο το 1862· µία δραχµή στοίχιζε το βιβλίο το 1862, 50 

λεπτά στοιχίζει το 1884. 

 Τα βιβλιοπωλεία συνεχίζουν να εφοδιάζονται µε το «Γεωπονικόν» του 

Λάνδου, που εξακολουθεί να εκδίδεται χωρίς διακοπή, και δείχνουν να 

αδιαφορούν για το «Νέον Γεωπονικόν» της Πάτρας248. 

                                                                                                                                                                      
 
 247 Απ�όσο είναι γνωστό, ο Μιχαήλ Σαλίβερος δεν δηµοσίευσε τιµοκαταλόγους των εκδόσεων-
του πριν από το 1900. ∆εν είναι εύκολο έτσι να γνωρίζουµε πότε ακριβώς ξεκίνησε να εκδίδει το 
«Γεωπονικόν». Η ∆έσποινα Κωστούλα, ό.π., 42-43 δεν καταγράφει εκδόσεις του Σαλίβερου. 

 
 248 Ας σηµειωθεί εδώ ότι ο βιβλιοπώλης Εµµανουήλ Γεωργίου που κατέγραψε το 1862 στο 
βιβλιογραφικό δελτίο-του το «Νέον Γεωπονικόν» της Πάτρας, δεν κατέγραφε στα δελτία-του τις 
λαϊκές εκδόσεις της Βενετίας. ∆εν κατέγραψε έτσι ούτε το «Γεωπονικόν» του Λάνδου που βγήκε 
από το τυπογραφείο του «Φοίνικος» το 1863. 



 

                                                                                                                                                                      
 



 

         Οι λαϊκές ποιητικές ανθολογίες 
 

 Οι λαϊκές ποιητικές ανθολογίες, οι συλλογές ασµάτων όπως τις ονόµαζαν 

τότε, ήταν βέβαια ποιητικά βιβλία· ίσως τα πιο διαδεδοµένα ποιητικά βιβλία του 

19ου αιώνα. Για κάποιους ανθρώπους ίσως ήταν η µόνη τυπωµένη ποίηση που 

είχαν πιάσει στα χέρια-τους. Ο τρόπος παραγωγής, η διακίνηση και η 

αναγνωστική υποδοχή των λαϊκών ποιητικών ανθολογιών τις κατατάσσει στην 

ευρύτερη οµάδα των λαϊκών εντύπων και τις διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα 

ποιητικά βιβλία. Μέσα στα βιβλιοπωλεία του 19ου αιώνα, οι συλλογές ασµάτων 

δεν αντιµετωπίζονταν ως «ποιητικά» βιβλία. Πως προβάλλονταν λοιπόν; 

 Η ανθολογία «Ο σκανδαλώδης έρως ήτοι άσµατα ερωτικά», την επιτυχία της 

οποίας µαρτυρούν οι συχνές επανεκδόσεις και η µεγάλη διάδοση στα 

βιβλιοπωλεία, προβάλλεται το 1875 από το βιβλιοπώλη του Ναυπλίου Σωτήριο 

Βίγγα, µέσα σε ειδική λίστα του καταλόγου-του µε τον τίτλο «Μυθιστορήµατα 

διάφορα και λοιπά διασκεδαστικά βιβλία». Την ίδια ανθολογία ο βιβλιοπώλης 

της Σµύρνης ∆. Βρετόπουλος την ταξινοµεί το 1884 στην ιδιαίτερη λίστα του 

καταλόγου-του που έφερε το γενικό τίτλο «Βιβλία διαφόρου ύλης. Βίοι των 

αγίων». Την ίδια χρονιά, το 1884, στον τιµοκατάλογο του βιβλιοπωλείου 

∆επάστα της Κωνσταντινούπολης ο «Σκανδαλώδης έρως» προβάλλεται στη 

λίστα µε τον τίτλο «∆ιάφορα» και όχι στη λίστα µε τα ποιητικά βιβλία του 

καταλόγου. Σε άλλους καταλόγους ο «Σκανδαλώδης έρως» αναφέρεται 

συνοπτικά µαζί µε τα «∆ιηγήµατα του Ναστραδίν Χότζα», τις «∆ιηγήσεις του 

σοφωτάτου Σολοµώντος» κτλ. Μυθιστορήµατα, βίοι αγίων, λαϊκές φυλλάδες: 

αυτό συνήθως είναι το περιβάλλον των βιβλίων µέσα στο οποίο προβάλλονται οι 

λαϊκές ποιητικές ανθολογίες του 19ου αιώνα. 

 Οι ανθολογίες περιελάµβαναν «άσµατα», δηλαδή τραγούδια και µάλιστα 

δηµοφιλή τραγούδια. Μερικές φορές αυτά µπορεί να ήταν ποιήµατα γνωστών 

ποιητών αλλά πάντα ήταν ποιήµατα µελοποιηµένα και γνωστά σαν τραγούδια. 

  
 «Αι Ανθολογίαι, ως επιγράφονται τα διά τους πολλούς εκδιδόµενα βιβλιάρια, 
τα εξυπηρετούντα τον πρακτικόν σκοπόν της επικουρίας της µνήµης των 
τραγουδιστών, περιλαµβάνοντα τα συνήθως ψαλλόµενα υπ�αυτών άσµατα, αι 
Ανθολογίαι είναι πιστόν κάτοπτρον της ποιητικής ανατροφής του κοινού. Εις 



τας παλαιοτέρας εκδόσεις υπερτερεί το πλήθος δηµοτικών ασµάτων· 
ευρίσκονται δε και άσµατα λογίων πατριωτικά [...] ή ερωτικά [...]. Έπειτα 
αρχίζει η παρεµβολή ασµάτων του Σολωµού, του Ιουλίου Τυπάλδου, του 
Βαλαωρίτου, και κατόπιν πληθύνονται τα τραγούδια των νεωτέρων ποιητών. 
Εννοείται ότι εκείνα µόνον τα άσµατα διαδίδονται εις τον λαόν, και 
περιλαµβάνονται εποµένως εις τας Ανθολογίας, των οποίων είναι γνωστόν το 
µέλος· τα µη τονισµένα δεν φθάνουν µέχρι του πολλού πλήθους.» 
  
 Αυτά έγραφε ο Νικόλαος Πολίτης σε µια εποχή που το είδος των λαϊκών 

ανθολογιών είχε µεγάλη παράδοση πίσω-του και εξακολουθούσε να υπάρχει 

ακµαίο στα εκδοτικά πράγµατα249. 

 Η ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα δείχνει να απολαµβάνει ιδιαίτερα τις 

συλλογές ασµάτων. Ο πυρήνας αυτής της απόλαυσης, της διανοητικής και 

συναισθηµατικής δεκτικότητας για το είδος δηλαδή, θα πρέπει να αναζητηθεί σε 

διαφορετικό πεδίο από την λόγια αναγνωστική πρόσληψη της ποίησης. Έτσι 

βλέπουµε για παράδειγµα ότι ενώ µέσα στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα οι 

εκδόσεις των ποιηµάτων του Αθανάσιου Χριστόπουλου δεν διακρίνονται για 

την εµπορική-τους επιτυχία, ωστόσο την ίδια εποχή κάποια ποιήµατα του 

Χριστόπουλου εκδίδονται και ξαναεκδίδονται µέσα στις λαϊκές ποιητικές 

ανθολογίες. 

 Μια από τις πιο αγαπηµένες και επιτυχηµένες εµπορικά λαϊκές ποιητικές 

ανθολογίες ήταν η «Αφροδίτη η φιλοµειδής». Την επιτυχία της συγκεκριµένης 

ανθολογίας µαρτυρούν οι πυκνότατες εκδόσεις-της, η µεγάλη παρουσία-της στα 

ελληνικά βιβλιοπωλεία και η ύπαρξη, τέλος, τυπογραφείου στην Αθήνα µε το 

όνοµα «Αφροδίτη» που επιδόθηκε ή έστω φιλοδόξησε να επιδοθεί στην 

εκτύπωση ποιητικών ανθολογιών250. Κατά τρόπο ανάλογο τα τυπογραφεία «των 

Παρισινών Αποκρύφων» και του «Περιπλανώµενου Ιουδαίου» στη Σµύρνη, το 

τυπογραφείο «Μοϊκανοί των Παρισίων» και ίσως και της «Περιστεράς» στην 

Αθήνα, κράτησαν ως διαφηµιστικό επιχείρηµα της εµπορικής επιτυχίας αλλά και 

                                                           
 249 Ν. Γ. Πολίτης, «Γνωστοί ποιηταί δηµοτικών ασµάτων», ∆ιαλέξεις περί Ελλήνων ποιητών 
του ΙΘ΄αιώνος, Α΄, Αθήνα 19252, 47-48. 

 Πβ. και Μπάµπης Άννινος, Αι Αθήναι κατά το 1850, Αθήνα χ.χ., 20-21. 
 
 250 Η µόνη έκδοση του τυπογραφείου «Αφροδίτη», που γνωρίζω, είναι µία έκδοση του 1892 
της ποιητικής ανθολογίας «Νέα Ανθολογία ή συλλογή των εκλεκτοτέρων ασµάτων» (Πόπη 
Πολέµη, Η Βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑ, Αθήνα 1990, 350). 

 



εξειδίκευσης των εκδοτικών δραστηριοτήτων-τους τους πασίγνωστους τίτλους 

δηµοφιλών εντύπων της εποχής. 

 Το 1886, 34 χρόνια µετά την πρώτη γνωστή (καταγραµµένη) έκδοση-της του 

1852, η «Αφροδίτη η φιλοµειδής» εκδίδεται στερεοτυπικά σε µεγάλες ποσότητες 

από τον Ανέστη Κωνσταντινίδη αλλά και από άλλους εκδότες της εποχής. Η 

διάδοση της «Αφροδίτης» στα βιβλιοπωλεία ήταν πολύ µεγάλη και κάποια 

βιβλιοπωλεία διέθεταν συγχρόνως περισσότερες από µία εκδόσεις-της. 

 Ο Ανέστης Κωνσταντινίδης, όπως και ο προκάτοχος-του Εµµανουήλ 

Γεωργίου, έδωσε µεγάλο βάρος στην έκδοση λαϊκών ποιητικών ανθολογιών. Έξι 

διαφορετικές ανθολογίες διαθέτει ο Κωνσταντινίδης στο κατάστηµα-του το 

1884, πριν ακόµα δηλαδή αγοράσει τις επιχειρήσεις του Κοροµηλά. Η 

«Αφροδίτη η φιλοµειδής», η «φωνή του Τυρταίου» («συλλογή ασµάτων χάριν 

του ελληνικού στρατού»), ο «Μάιος ήτοι συλλογή διαφόρων νέων ασµάτων» 

είναι ανθολογίες που προωθήθηκαν από τον εκδότη και βιβλιοπώλη Εµµανουήλ 

Γεωργίου. Στα τέλη της δεκαετίας 1860-70 ο Κωνσταντινίδης αναλαµβάνει 

(µάλλον ύστερα από αγορά) την επιχείρηση του Εµµανουήλ Γεωργίου και 

συνεχίζει να τυπώνει τις ανθολογίες αυτές, αυξάνοντας µε τον καιρό τη διάδοση 

και την παραγωγή-τους. Έτσι το 1886 και ο «Μάιος ήτοι συλλογή διαφόρων 

νέων ασµάτων» χαρακτηρίζεται από τον Κωνσταντινίδη ως βιβλίο µέγιστης 

ζήτησης και κατανάλωσης, που αναπαράγεται στερεοτυπικά από τον ίδιο. Το 

1886 ο Κωνσταντινίδης αναφέρει ότι διαθέτει την ανθολογία σε έκδοση του 

1883, την οποία παρουσιάζει ως «15η έκδοση». Βρισκόµαστε δηλαδή µπροστά 

σε έναν αριθµό εκδόσεων αισθητά µεγαλύτερο από αυτόν που έχει καταγράψει η 

σύγχρονη βιβλιογραφική έρευνα. 

 Τα κενά στη σύγχρονη βιβλιογραφική καταγραφή των ανθολογιών είναι και 

πολλά και δικαιολογηµένα. Σε ορισµένες περιπτώσεις ούτε οι βιβλιοπωλικοί 

κατάλογοι του 19ου αιώνα ελέγχουν τη µεγάλη εκδοτική παραγωγή κάποιων 

ανθολογιών. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες ποιητικές ανθολογίες µε ελάχιστη 

παρουσία στους τιµοκαταλόγους των βιβλιοπωλείων, για τις οποίες όµως είναι 

εµφανές πως υπήρξε µεγάλος αριθµός επανεκδόσεων251. 

                                                           
 251 Για το θέµα των πολλών επανεκδόσεων των ποιητικών ανθολογιών πβ. Αλέξης Πολίτης, 

«Ποιητικές Ανθολογίες 1830-1900. Ανιχνεύοντας τη γραπτή παράδοση», Μνήµη Ελένης 
Τσαντσάνογλου. Εκδοτικά και ερµηνευτικά ζητήµατα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρακτικά 
Ζ΄επιστηµονικής συνάντησης, Θεσσαλονίκη 1998, 415. 



 Η ανθολογία, για παράδειγµα, «Έρως ήτοι συλλογή ερωτικών ασµάτων» 

συναντάται να διατίθεται µονάχα από τον Ανέστη Κωνσταντινίδη· προφανώς 

πρόκειται για δική-του έκδοση. Το 1884 και το 1885 η ανθολογία αναφέρεται µε 

τον τίτλο «Ο έρως ήτοι νέα ερωτικά άσµατα» και το 1886, στον τιµοκατάλογο 

που εκδίδει ο Κωνσταντινίδης τη χρονιά αυτή αποκλειστικά για τους 

βιβλιοπώλες της επαρχίας και του εξωτερικού, µε τον τίτλο «Έρως ήτοι συλλογή 

ερωτικών ασµάτων». Αν δεν πρόκειται για το ίδιο ακριβώς βιβλίο, τότε σίγουρα 

πρόκειται για κάτι πολύ παραπλήσιο. Το 1886 ο Κωνσταντινίδης διαφηµίζει το 

βιβλίο στην ειδικά διαµορφωµένη λίστα της «Βιβλιοθήκης του Λαού» και 

δηλώνει ότι η έκδοση που διαθέτει είναι του 1884 και ότι είναι η έκτη έκδοση 

της ανθολογίας. Έξι λοιπόν εκδόσεις της ανθολογίας αυτής ως το 1884 δεν 

φαίνονται σε κανένα άλλο από τα γνωστά-µας βιβλιοπωλεία. Την ύπαρξη της 

ανθολογίας την πληροφορούµαστε µονάχα στην πηγή-της, στο εκδοτικό 

κατάστηµα του Ανέστη Κωνσταντινίδη. Αυτό σηµαίνει ότι από εκεί και µετά η 

ανθολογία ακολούθησε δρόµους τους οποίους δεν µπορούµε να ελέγξουµε, δεν 

βρίσκονται στο πεδίο που εποπτεύουµε, δεν καλύπτονται από τα στοιχεία που 

έχουµε στη διάθεση-µας. Η ανθολογία δηλαδή δεν διακινήθηκε µέσω των 

βιβλιοπωλείων. Κατά τρόπο ανάλογο, πολύ λίγο συναντούνται µέσα στα 

βιβλιοπωλεία και άλλες λαϊκές ανθολογίες για τις οποίες γνωρίζουµε ότι 

εκδόθηκαν κατ� επανάληψη252.  

 Οι λαϊκές ανθολογίες, όπως και όλα τα βιβλία που οι εκδότες σκοπίµως 

αποµονώνουν σε ειδική λίστα αποκαλώντας τα «Βιβλία του Λαού», καλύπτουν 

ένα πολύ µεγάλο µέρος του συνόλου της ελληνικής εκδοτικής παραγωγής. Το 

µεγαλύτερο µέρος αυτής της παραγωγής των λαϊκών εκδόσεων φυσικά δεν 

                                                           
 252 Στα αποµνηµονεύµατα-του ο Κώστας Βάρναλης, αναφερόµενος στις πρώτες ποιητικές-του 
συγκινήσεις περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο έφτασε στα χέρια του µια λαϊκή ποιητική 
ανθολογία και την σχέση-του µε το βιβλίο αυτό. Η περιγραφή µας µεταφέρει στην τελευταία 
δεκαετία του 19ου αιώνα, στον Πύργο της Βουλγαρίας (Κώστας Βάρναλης, Φιλολογικά 
αποµνηµονεύµατα, επιµ. Κώστας Γ. Παπαγεωργίου, Αθήνα 19812, 99): 

 «Στο αναµεταξύ όπου έβρισκα τυπωµένο ποίηµα καθόµουνα και το διάβαζα. Και µου φαίνεται 
πως το ένιωθα. Κάποιος φίλος του αδελφού-µου, που παρατήρησε αυτή-µου τη µανία, µου 
αγόρασε µιαν ανθολογία ποιηµάτων. Θυµούµαι την τιµή-της, σαράντα λεπτά. Γιατί πριν να µου 
την αγοράσει, την έβλεπα απλωµένη µαζί µε άλλα λαϊκά βιβλία (το Μπερτόλδο, τον Ερωτόκριτο, 
την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου κτλ.) απάνω στο πεζοδρόµιο. Εκεί είχε στήσει το 
κατάστηµα-του ένας πλανόδιος βιβλιοπώλης, και είχα ρωτήσει πόσο κάνει. Κάθε µέρα το 
κουβαλούσα αυτό το βιβλίο στο σκολειό µέσα στην τσάντα-µου και το διάβαζα όσο που το είδε 
κάποτες ο δάσκαλος και µου το πήρε ως... απηγορευµένον βιβλίον διά µαθητάς. Μου πήρε την 
ψυχή-µου. Τόσο πόνο µου έκανε αυτή-του η... κλοπή.» 



διακινήθηκε µέσω των βιβλιοπωλείων· απευθύνονταν σε ανθρώπους που δεν 

ήταν εξοικειωµένοι µε το βιβλιοπωλείο και δεν το είχαν πρόχειρο δίπλα-τους. Οι 

πληροφορίες-µας χωρίς να είναι ιδιαίτερα πολλές επιτρέπουν ωστόσο να 

φανταστούµε το σκηνικό: πάγκοι µε βιβλία στηµένοι υπαίθρια στα πεζοδρόµια 

και σε κεντρικά σηµεία των πόλεων, πλανόδιοι πωλητές που σύχναζαν στα 

καφενεία, στα λιµάνια, στους σταθµούς ή σε άλλα µέρη που συγκεντρώνονταν 

άνθρωποι, πραµατευτές που περιδιάβαιναν τις µικρές επαρχιακές πόλεις και τα 

χωριά. Θα πρέπει να λάβουµε επίσης υπόψη-µας τα µικρά καταστήµατα 

«ψιλικών», τα καπνοπωλεία κλπ. που συχνά διέθεταν ανάµεσα στα άλλα 

εµπορεύµατα και κάποια λαοφιλή έντυπα. 

 Μαζί µε όλα αυτά θα πρέπει να υπολογιστεί η τεράστια αγορά του 

ελληνισµού της Ανατολής για την οποία τα στοιχεία που διαθέτουµε, τα στοιχεία 

που διασώθηκαν, είναι ιδιαίτερα ελλειπτικά. «Η Ανατολή είναι η µεγίστη αγορά 

των Ελλήνων βιβλιοπωλών. Η Ελλάς αποστέλλει κατ�έτος εις Τουρκίαν δύο 

εκατοµµυρίων φράγκων βιβλία και ήθελε πωλεί διπλάσια αν η τυποκλοπία δεν 

ήτο θριαµβευτικώς εγκατεστηµένη εν Κωνσταντινουπόλει, Θεσσαλονίκη, και 

αλλαχού» σηµειώνει το 1864 ο Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός253. Σ�αυτήν την 

αγορά της Ανατολής απευθύνεται κυρίως και ο Ανέστης Κωνσταντινίδης µε 

τους ειδικούς τιµοκαταλόγους που εκδίδει σε τακτά χρονικά διαστήµατα «προς 

αποκλειστικήν χρήσιν των εν ταις επαρχίαις και τω εξωτερικώ βιβλιοπωλών και 

ανταποκριτών του καταστήµατος». Και είδαµε και σε άλλο σηµείο πως ο 

Κωνσταντινίδης το 1894 διέθετε πάνω από 100 αντιπροσώπους στην Ελλάδα και 

την Ανατολή (κυρίως Τουρκία, Ρουµανία, Αίγυπτο). Το 1901, χρονιά που 

πεθαίνει ο Ανέστης Κωνσταντινίδης και τη διεύθυνση της επιχείρησης 

διαδέχονται οι γιοι-του Κωνσταντίνος και Θησέας, ο τύπος της εποχής 

επισηµαίνει για τα Καταστήµατα Κωνσταντινίδη ότι µε τη µέθοδο της 

στερεοτυπίας κατάφεραν «να κατακτήσουν όλην την βιβλικήν κίνησιν της 

Ανατολής»254. 

                                                           
 253 Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός, «Οι νεώτεροι Έλληνες», Εθνικόν Ηµερολόγιον του έτους 
1865, 51. 

  
254 Πβ. το κείµενο του παραρτήµατος «Μία επίσκεψις εις τα καταστήµατα Ανέστη 
Κωνσταντινίδου». 

 



 Όπως έχει ήδη τονιστεί, υπάρχουν κάποια λαϊκά έντυπα που τα συναντούµε 

να αναφέρονται µονάχα στην ίδια την πηγή-τους, στα εκδοτικά καταστήµατα 

του Ανέστη Κωνσταντινίδη στη συγκεκριµένη περίπτωση, και καθόλου δεν τα 

συναντούµε σε άλλα αθηναϊκά βιβλιοπωλεία. Συναντούνται όµως κάποτε στα 

γνωστά σε µας βιβλιοπωλεία της Σµύρνης και της Κωνσταντινούπολης. 

Ορισµένες τέτοιες περιπτώσεις θα περιγράψω στη συνέχεια. Και στις τρεις 

περιπτώσεις που ακολουθούν, τα δύο ελληνικά βιβλιοπωλεία ∆επάστα και 

Βρετόπουλου της Τουρκίας, που µέσα στη δεκαετία 1880-1890 έδωσαν 

βιβλιοπωλικούς καταλόγους, παρουσιάζονται εφοδιασµένα µε τα λαϊκά έντυπα 

που την ίδια περίοδο παράγει ο Κωνσταντινίδης στην Αθήνα. Στις περιπτώσεις 

αυτές, η µαρτυρία των βιβλιοπωλικών καταλόγων του Κωνσταντινίδη και 

ιδιαίτερα του καταλόγου του 1886 και οι µαρτυρίες που παίρνουµε από τους 

βιβλιοπωλικούς καταλόγους της Σµύρνης και της Κωνσταντινούπολης, 

συναινούν ώστε να κατανοήσουµε την απήχηση που είχαν τα λαϊκά αυτά 

έντυπα. Για την κατανόηση της απήχησης αυτών των εντύπων οι υπάρχουσες 

άλλες πηγές ελάχιστα βοηθούν. 

 Τα «Παράπονα των ανυπάνδρων γυναικών» ήταν ένα φτηνό, ολιγοσέλιδο 

φυλλάδιο που απ� ότι φαίνεται λειτουργούσε ως συλλογή ασµάτων255. Μία 

έκδοση του φυλλαδίου (8 σελίδων σε 8ο σχήµα) του 1856 από το τυπογραφείο 

του Ραφτάνη στη Ζάκυνθο φαίνεται πως δεν ευδοκίµησε εµπορικά, αφού το 

1883 ο Ραφτάνης την διαθέτει ακόµα απούλητη. Μία άλλη έκδοση του 1881 (15 

σελίδων σε 16ο σχήµα), στην οποία αναγγέλλεται ότι περιέχονται επιπλέον «και 

διάφορα όµοια άσµατα συλλεχθέντα εκ παλαιών πρωτοτύπων», συναντάται να 

διατίθεται στο βιβλιοπωλείο ∆επάστα της Κωνσταντινούπολης το 1884. Την ίδια 

χρονιά, το 1884, το φυλλάδιο συναντάται επίσης (χωρίς να καταγράφονται τα 

στοιχεία της έκδοσης-του) στο βιβλιοπωλείο του Βρετόπουλου στη Σµύρνη. Και 

µία άλλη έκδοση (11 σελίδων) αναφέρεται από τον Ανέστη Κωνσταντινίδη ως 

«Βιβλίο του Λαού», µονάχα στον τιµοκατάλογο του 1886. 

                                                           
 255 Τα «Παράπονα των κοριτσιών και το παιδί της Αφροδίτης», και «Τα τέρτια ή τα βάσανα 
των γυναικών» είναι ολιγοσέλιδα φυλλάδια που διαθέτει την εποχή της πρώτης άνθησης των 
επιχειρήσεων-του, το 1904, ο Μιχαήλ Σαλίβερος στον τιµοκατάλογο που εκδίδει ειδικά για τους 
βιβλιοπώλες και τους ανταποκριτές-του. 

 



 Μέσα στη δεκαετία 1880-1890 λοιπόν τα «Παράπονα των ανυπάνδρων 

γυναικών» είναι ένα δηµοφιλές έντυπο. Το διαθέτουν δύο γνωστά-µας ελληνικά 

βιβλιοπωλεία της Τουρκίας (ένα στην Κωνσταντινούπολη και ένα στη Σµύρνη)· 

δεν αναφέρεται όµως σε κανένα γνωστό-µας αθηναϊκό βιβλιοπωλικό κατάλογο 

της περιόδου. Μόνο ο Κωνσταντινίδης το 1886 µας πληροφορεί ότι διοχετεύει 

το έντυπο στους αντιπροσώπους-του και σε άλλους εµπόρους εντός και εκτός 

του ελληνικού κράτους.  

 Συνεχίζω µε δυο ολιγοσέλιδες µονόπρακτες κωµωδίες που αναφέρονται από 

τον Ανέστη Κωνσταντινίδη ως «Βιβλία του Λαού» στον ειδικό τιµοκατάλογο 

του 1886: Το «Κόκκινο πανταλόνι» και τα «∆ικηγορικά γελοία». 

 Το «Κόκκινο πανταλόνι», έργο µεταφρασµένο, εκτός από την παρουσία-του 

στον τιµοκατάλογο του 1886 του Κωνσταντινίδη, συναντάται να διατίθεται το 

1884 στο βιβλιοπωλείο ∆επάστα στην Κωνσταντινούπολη, και την ίδια χρονιά 

στη Σµύρνη στο βιβλιοπωλείο του Βρετόπουλου. Αυτή είναι όλη κι όλη η 

παρουσία-του στο υλικό των βιβλιοπωλικών καταλόγων που γνωρίζω. 

 Το έργο εκδόθηκε ενταγµένο σε εκδοτική σειρά κωµικών θεατρικών έργων 

στην Κωνσταντινούπολη το 1872, και κατά τον ίδιο τρόπο και στην Ερµούπολη 

το 1876. Το βιβλιοπωλείο ∆επάστα αναφέρει ότι διαθέτει ερµουπολίτικη έκδοση 

του 1875 (16 σελίδων σε 8ο σχήµα), η οποία φαίνεται να είναι διαφορετική από 

την γνωστή ερµουπολίτικη έκδοση του 1876 (27 σελίδων σε 8ο σχήµα)256. 

∆ιαφορετική φαίνεται να είναι και η έκδοση (32 σελίδων σε 16ο σχήµα) που 

διαθέτει και εµπορεύεται ο Ανέστης Κωνσταντινίδης το 1886. Αν τα πράγµατα 

έχουν όντως έτσι, µιλάµε για 4 τουλάχιστον εκδόσεις του έργου µέσα στην 

εικοσαετία 1870-1890, από τις οποίες οι δύο δεν γνωρίζω να είναι 

καταγραµµένες. Το 1886 το βιβλίο ανακοινώνεται ότι στέλνεται από τον 

Κωνσταντινίδη ως «Βιβλίο του Λαού» στους αντιπροσώπους-του και σε 

βιβλιοπώλες εντός και εκτός του ελληνικού κράτους. Την ίδια εποχή ενώ κανένα 

γνωστό-µας αθηναϊκό βιβλιοπωλείο δεν διαθέτει το έργο, δύο ελληνικά 

βιβλιοπωλεία της ανατολής το έχουν προµηθευτεί.  

                                                           
 256 Τα στοιχεία για την έκδοση του 1876 τα αντλώ από την περιγραφή της Γεωργίας 
Λαδογιάννη Τζούφη, Αρχές του νεοελληνικού θεάτρου (Βιβλιογραφία των εντύπων εκδόσεων 
1637-1879), Ιωάννινα 1982, 202. 

 



 Τα «∆ικηγορικά γελοία», τέλος, είναι µια άλλη µεταφρασµένη µονόπρακτη 

κωµωδία για την οποία το 1886 ο Ανέστης Κωνσταντινίδης ανακοινώνει στους 

αντιπροσώπους-του και τους βιβλιοπώλες της επαρχίας και του εξωτερικού, πως 

όχι µόνο πρόκειται για «Βιβλίο του Λαού» αλλά ότι πρόκειται και για βιβλίο 

«µέγιστης ζήτησης και κατανάλωσης», το οποίο εκδίδεται στερεοτυπικά από τον 

ίδιο, όπως συµβαίνει δηλαδή και µε τις ανθολογίες «Αφροδίτη η φιλοµειδής», 

«Λιανοτράγουδα», «Μάιος ήτοι συλλογή ερωτικών ασµάτων» αλλά και µε άλλα 

έντυπα όπως ο «Αγαθάγγελος», η «Βαβυλωνία», η «Γενοβέφα» κλπ257. 

 Τα «∆ικηγορικά γελοία» ήταν η πρώτη µονόπρακτη κωµωδία που το 1843 

ανεβάστηκε στην αθηναϊκή σκηνή, συµπληρώνοντας έτσι την κύρια θεατρική 

παράσταση258. Απ� όσο ξέρω, το έργο εκδόθηκε στην Αθήνα το 1853, το 1862 

και το 1877, και στην Κωνσταντινούπολη το 1857. Τουλάχιστον 4 λοιπόν 

εκδόσεις του έργου κυκλοφόρησαν µέσα στην τριανταετία 1850-1880. Η έκδοση 

του 1862 πωλείται στο αθηναϊκό βιβλιοπωλείο Τεφαρίκη το 1864. Στα τέλη του 

1861 στην εφηµερίδα «Φως» η οποία εκδίδονταν από το  γνωστό θεατρικό 

συγγραφέα Σοφοκλή Καρύδη, δηµοσιεύτηκε η εξής ανακοίνωση: «Ειδοποίησις. 

Τα ∆ικηγορικά γελοία. Όστις µας φέρει εν αντίτυπον της κωµωδίας ταύτης θα 

λάβη 10 µετά την εκτύπωσιν»259. Υποθέτω πως η «εκτύπωση» που αναγγέλλεται 

το ∆εκέµβριο του 1861 αφορά την έκδοση του 1862, που διατίθεται στο 

βιβλιοπωλείο Τεφαρίκη το 1864. Το 1861 λοιπόν οι παλιότερες εκδόσεις του 

1853 και του 1857 των «∆ικηγορικών γελοίων» ήταν πλέον δυσεύρετες και 

υπήρχε ανάγκη για νέα εκτύπωση της κωµωδίας. Κάπως απροσδόκητη ωστόσο 

φαίνεται το 1886 η πληροφορία πως η κωµωδία «∆ικηγορικά γελοία» 

κυκλοφορεί ως βιβλίο «λαϊκό» και εκδίδεται µε τη µέθοδο της στερεοτυπίας σε 
                                                           

 257 Ειδικά για τα βιβλία αυτά γνωστοποιεί το 1886 ο Κωνσταντινίδης: 
 «Επειδή [...] γίνεται µεγίστη ζήτησις και κατανάλωσις, διά τούτο οσάκις οι ανταποκριταί ηµών 
λάβωσιν ανάγκην µεγάλης ποσότητος αντιτύπων εξ ενός ή και πλειόνων εκ των ειδών τούτων, 
δύναται να έλθωσιν εις όλως ιδιαιτέρας συµφωνίας περί της τιµής προς την ∆ιεύθυνσιν των 
Καταστηµάτων, όντες βέβαιοι ότι θέλουσι τοις στοιχίσει πολύ ευθυνότερον ή όσον αν ήθελον οι 
ίδιοι εκτυπώσει αυτά. Η ∆ιεύθυνσις αναλαµβάνει εντός δεκαπέντε το πολύ ηµερών από της 
παραγγελίας να ετοιµάση και αποστείλη οσονδήποτε αριθµόν αντιτύπων εξ οιουδήποτε είδους, 
ενός ή πλειόνων, καθόσον τα βιβλία ταύτα εισί στερεοτυπηµένα παρ�ηµίν». 

 Και ξανά για τα βιβλία αυτά σε άλλο σηµείο του τιµοκαταλόγου του 1886: «Τα πλείστα των 
βιβλίων της κατηγορίας ταύτης [...] εισί στερεότυπα. Γνωστόν ποιούµεν ότι [...] τα Καταστήµατα 
ηµών πωλούσιν και ολοκλήρους τας στερεοτύπους αυτών πλάκας υπό ιδιαιτέρας συµφωνίας.». 

 258 Νικόλαος Ι. Λάσκαρης, Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου, Β΄, Αθήνα 1939, 316. 
 
 259 Φως, αρ. 359 (5.12.1861), 4. 
 



µεγάλες ποσότητες από τον Ανέστη Κωνσταντινίδη. Το 1886 ο Κωνσταντινίδης 

αναφέρει ότι διαθέτει έκδοση του 1877 την οποία χαρακτηρίζει «2η έκδοση». 

Εννοεί ίσως 2η δική-του έκδοση, οπότε θα πρέπει να θεωρήσουµε πως υπάρχει 

και µία άγνωστη προηγούµενη260. 

 Τα χρόνια αυτά που εκδίδεται το βιβλίο από τον Κωνσταντινίδη και 

διαφηµίζεται από τον ίδιο ως λαϊκό ανάγνωσµα µεγάλης απήχησης, σε κανένα 

αθηναϊκό βιβλιοπωλείο για το οποίο διαθέτουµε υλικό, δεν αναφέρεται το έργο 

ούτε καν σε άλλον κατάλογο του Κωνσταντινίδη εκτός από αυτόν του 1886. Το 

µόνο βιβλιοπωλείο στο οποίο συναντάται το έργο τα χρόνια αυτά είναι το 

βιβλιοπωλείο ∆. Βρετόπουλου στη Σµύρνη το 1884. 

 Στις περιπτώσεις που προανέφερα, τα δύο γνωστά-µας ελληνικά 

βιβλιοπωλεία της Ανατολής (∆επάστα και Βρετόπουλου) δείχνουν εφοδιασµένα 

µε ορισµένες «λαϊκές» εκδόσεις οι οποίες δεν συναντούνται στα γνωστά-µας 

αθηναϊκά βιβλιοπωλεία. Μία πηγή των εκδόσεων αυτών φαίνεται πως είναι ο 

αθηναίος εκδότης Ανέστης Κωνσταντινίδης, πηγή που φαίνεται 

προσανατολισµένη στην αγορά της Ανατολής. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται 

και για κάποια άλλα λαϊκά έντυπα («Επιστολή του Κυρίου ηµών Ιησού 

Χριστού», «Ναστραδίν Χότζας») που θα δούµε στη συνέχεια. 

 Ελπίζω η µεγάλη αυτή παρένθεση να ερµηνεύει λίγο και την απουσία 

κάποιων λαϊκών ποιητικών ανθολογιών από τα αθηναϊκά βιβλιοπωλεία. 

∆υστυχώς οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι από τη Σµύρνη και την 

                                                           
 260 Στη Βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α υπάρχει έκδοση των «∆ικηγορικών γελοίων» µε ορισµένα 
κοινά γνωρίσµατα µε την έκδοση που διαθέτει ο Κωνσταντινίδης το 1886. Αναφέρεται δηλαδή 
και εκεί πως πρόκειται για έκδοση του 1877, «2η έκδοση», κλπ. ∆ιαφέρει στον εκδότη και στο 
τυπογραφείο της έκδοσης. Το αντίτυπο του Ε.Λ.Ι.Α. αναφέρει: «εκδίδοται δαπάνη Ιωάννου 
Κωστοπούλου, [...] εν Αθήναις τυπογραφείον ∆. Καρακατσάνη», ενώ στο τέλος υπάρχει και ένας 
κακοτυπωµένος κατάλογος συνδροµητών. Πουθενά βέβαια δεν αναφέρονται τα στοιχεία του 
Κωνσταντινίδη. 

  Ίσως να πρόκειται για έκδοση που έχει βγει από τις στερεοτυπικές πλάκες του Κωνσταντινίδη 
και προστέθηκαν στη συνέχεια τα στοιχεία του Κωστόπουλου και ο κατάλογος των 
συνδροµητών. Στα ίδια χρόνια ο εκδότης Ιωάννης Κωστόπουλος δίνει ανάλογου τύπου 
αναγνώσµατα, όπως η Γενοβέφα, τα διηγήµατα του Βοκκακίου κλπ. Για να καταλήξει βέβαια 
κανείς σε οποιοδήποτε συµπέρασµα χρειάζεται να γίνει µε αυτοψία αντιπαραβολή των δύο 
εκδόσεων. 

 Εδώ ας θυµίσω µονάχα ξανά την αναγγελία του Κωνσταντινίδη, η οποία διατυπώνεται το 1893 
και ενισχύει το σκεπτικό για τέτοιου είδους δοσοληψίες ανάµεσα στους εκδότες της εποχής. 
Αναφέρει το 1893 για τα στερεοτυπηµένα λαϊκά βιβλία-του ο Κωνσταντινίδης: «Όσα εκ των 
βιβλίων του Λαού έχουσιν ιδιαίτερον εξώφυλλον, εις όσας χιλιάδας και αν γείνη η παραγγελία 
της εκτυπώσεως θέλουσιν εκτυπούσθαι ταύτα δωρεάν. Ο παραγγέλων εκτύπωσιν τοιούτων 
βιβλίων δύναται να θέτη το όνοµα-του ως εκδότου εν αυτοίς και ό,τι άλλο θέλει ν�αναγγείλη». 

  



Κωνσταντινούπολη που έχουν διασωθεί είναι ελάχιστοι, µε αποτέλεσµα η 

εικόνα για τα ελληνικά βιβλιοπωλεία της Τουρκίας να είναι πολύ ελλειπτική261. 

Επανέρχοµαι όµως στις ανθολογίες. 

 Βιβλίο «του λαού», στερεοτυπηµένο, «µέγιστης ζήτησης και κατανάλωσης» 

χαρακτηρίζεται από τον εκδότη Ανέστη Κωνσταντινίδη το 1886 και η συλλογή 

«Λιανοτράγουδα» ή αλλιώς «συλλογή διστίχων δηµοτικών ασµάτων υπέρ τα 

2.300, τα πλείστα ανέκδοτα, και τραγούδια του χορού», όπως καταγράφεται 

κάποτε ο υπότιτλος της συλλογής. Η συλλογή συµπληρώνονταν και µεγάλωνε 

από έκδοση σε έκδοση, αν κρίνει κανείς από τον αυξανόµενο αριθµό των 

διστίχων που αναγγέλει κάθε φορά ο υπότιτλος· «υπέρ τας 2.000» αναφέρει η 

έκδοση του 1866, «υπέρ τας 2.200» µία επόµενη έκδοση, «υπέρ τας 2.300» 

αναφέρει η έκδοση του 1879. Από τις πυκνές εκδόσεις της συλλογής λίγες είναι 

οι καταγραµµένες και πολλές οι λανθάνουσες. Μεγάλη και η παρουσία του 

βιβλίου στα βιβλιοπωλεία εντός και εκτός του ελληνικού κράτους. 

 Η σχολική ανθολογία «Ευχαί, δεήσεις και άσµατα αδόµενα εις τα ∆ηµοτικά 

Σχολεία» το 1886 χαρακτηρίζεται από τον Ανέστη Κωνσταντινίδη ως βιβλίο 

«µέγιστης ζήτησης και κατανάλωσης», το οποίο βέβαια κυκλοφορούσε σε 

στερεοτυπηµένες εκδόσεις. Το 1886 όµως το βιβλίο έχει ήδη πίσω-του πάνω 

από 40 χρόνια µέγιστης κυκλοφορίας εντός και εκτός του ελληνικού κράτους. 

Ύστερα από την πρώτη γνωστή (καταγραµµένη) έκδοση-του το 1841 στην 

Αθήνα, ακολούθησαν πυκνές επανεκδόσεις στην Αθήνα, στη Ζάκυνθο, στην 

Πάτρα, στην Καλαµάτα προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες των κατά τόπους 

∆ηµοτικών Σχολείων. Το 1855 γνωρίζουµε πως το βιβλίο εκδίδεται συγχρόνως 

και από τους δύο µεγάλους αθηναϊκούς εκδοτικούς οίκους που είχαν αναλάβει 

αποκλειστικά σχεδόν την έκδοση διδακτικών βιβλίων για τα ∆ηµοτικά σχολεία, 

του Κοροµηλά και του Βλαστού. Όπως είναι αναµενόµενο για το είδος, πολλές 

είναι οι λανθάνουσες και οι ακατάγραφες εκδόσεις του βιβλίου262. 

                                                           
 261 Ήδη το 1948 έγραφε ο Α. ∆. Χατζηδήµος: «Κατά τους δικούς µου υπολογισµούς τα 60% 
της Σµυρναϊκής βιβλιοπαραγωγής είναι χαµένα για πάντα. Αλλά µήπως το ίδιο δε συµβαίνει και 
µε την Πόλη - για να µην αναφέρω άλλα κέντρα - που το κάτω κάτω δεν κάηκε σαν τη Σµύρνη 
και ήταν ως τα χτες η πνευµατική κεφαλή του Ελληνισµού;» 

 Αθ. ∆. Χατζηδήµος, «Σµυρναϊκή Βιβλιογραφία», Μικρασιατικά Χρονικά 4 (1948) 342· πβ και 
341. 

 262 Από το υλικό των βιβλιοπωλικών καταλόγων, 4 τουλάχιστον εκδόσεις της σχολικής αυτής 
ανθολογίας µπορούν να προστεθούν στην αναγραφή του Αλέξη Πολίτη («Ποιητικές Ανθολογίες 
1830-1900. Ανιχνεύοντας τη γραπτή παράδοση», Μνήµη Ελένης Τσαντσάνογλου. Εκδοτικά και 



 ∆εν ήταν λίγες οι συλλογές ποιηµάτων που κυκλοφόρησαν προκειµένου να 

ανταποκριθούν στις σχολικές ανάγκες. Το «Βιβλίον απαγγελίας ήτοι συλλογή 

ηρωικών, κλεφτικών και ηρωικών ασµάτων, κατά την νέαν µέθοδον» που 

εµφανίζεται στα καταστήµατα του Κωνσταντινίδη µέσα στη δεκαετία 1880-

1890, το 1888 έχει κιόλας δώσει 7 εκδόσεις (ακατάγραφες οι περισσότερες). Η 

ανθολογία του Θ. Αποστολόπουλου «Ο Απόλλων ήτοι συλλογή ποιηµατίων διά 

το µάθηµα της απαγγελίας και της ωδικής εν τοις ∆ηµοτικοίς Σχολείοις» 

φαίνεται πως γνωρίζει επίσης πυκνές εκδόσεις από το 1885 και µετά, από τις 

οποίες οι περισσότερες µένουν ακατάγραφες. Την ίδια περίπου εποχή 

κυκλοφορεί «Ο Παρνασσός των παίδων  ήτοι συλλογή παιδαγωγικών ασµάτων» 

επιµεληµένη από τον Ν. Κ. Γερµανό και αρκετές άλλες «Παιδικές ανθολογίες». 

 Γενικά γύρω στο 1880 οι ποιητικές ανθολογίες, που δηλώνουν στα 

εξώφυλλα-τους ότι απευθύνονται σε µαθητές ή απλώς σε παιδιά, πληθαίνουν. Σ� 

αυτό συντέλεσε η εκπαιδευτική νοµοθεσία της περιόδου σχετικά µε τη σύνταξη 

και την έγκριση των διδακτικών βιβλίων. Η νοµοθεσία αυτή (1882) προέβλεπε 

µεταξύ άλλων για τα ∆ηµοτικά Σχολεία και ένα «απάνθισµα συλλογής 

παιδαγωγικών ασµάτων». Όπως συχνά συνέβαινε τα χρόνια εκείνα, τελικά δεν 

εγκρίνονταν και δεν επιβάλλονταν ως υποχρεωτικό ένα συγκεκριµένο εγχειρίδιο 

από κάθε κατηγορία των προβλεπόµενων διδακτικών βιβλίων αλλά 

επιτρέπονταν η εισαγωγή στα σχολεία µη εγκεκριµένων βιβλίων, που όµως 

έπρεπε να περιέχουν την καθορισµένη από τη νοµοθεσία ύλη. Το αποτέλεσµα 

ήταν για κάθε κατηγορία διδακτικών βιβλίων που προέβλεπε ο νόµος, να 

παράγονται πολλά διαφορετικά βιβλία από διαφορετικούς συγγραφείς και 

εκδότες, οι οποίοι επεδίωκαν να τα προωθήσουν στα σχολεία263. Κατ�αυτόν τον 

τρόπο δηµιουργήθηκαν και πολλές από τις «µαθητικές» ή «παιδικές» συλλογές 

ασµάτων που κυκλοφορούσαν την εποχή αυτή264. 

                                                                                                                                                                      
ερµηνευτικά ζητήµατα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρακτικά Ζ΄επιστηµονικής συνάντησης, 
Θεσσαλονίκη 1998, 419-429). 

 Πρόκειται για τις εκδόσεις: έκδοση του Σ. Κ. Βλαστού που κυκλοφόρησε στην Αθήνα γύρω 
στο 1855 (µάλλον λίγο πριν)· αθηναϊκή έκδοση του 1865· έκδοση του Σέργιου Ραφτάνη που 
κυκλοφόρησε στη Ζάκυνθο το 1870 (30 σελίδων σε 16ο σχήµα)· αθηναϊκή έκδοση του Ανέστη 
Κωνσταντινίδη του 1882 (32 σελίδων σε 16ο σχήµα). 

 
 263 Πβ. Χρ. Λέφας, Ιστορία της Εκπαιδεύσεως, Αθήνα, 1942, 319-341 
 
 264 Το 1898 αναφέρεται σε άρθρο αθηναϊκής εφηµερίδας: 



 Για τον τρόπο µε τον οποίο τα «µαθητικά» αναγνώσµατα λειτουργούσαν και 

ως αναγνώσµατα «λαϊκά», δηλαδή ως αναγνώσµατα ενηλίκων, θα γίνει 

εκτενέστερα λόγος σε άλλο σηµείο της εργασίας. Οι εκφράσεις «προς χρήσιν 

του λαού και των ∆ηµοτικών Σχολείων» ή «Προς χρήσιν των παιδίων και των 

απλουστέρων» ήταν στερεότυπες για ορισµένες κατηγορίες βιβλίων και πολλές 

φορές τυπώνονταν πάνω στις ίδιες τις εκδόσεις. Θα πρέπει να φανταστούµε πως 

στην κατηγορία αυτή βρέθηκαν ως αναγνώσµατα και πολλές από τις 

«µαθητικές» συλλογές ασµάτων της εποχής. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η 

ακόλουθη ανθολογία που διαθέτει στο κατάστηµα-του το 1885 ο εκδότης και 

βιβλιοπώλης Ν. Μιχαλόπουλος, η οποία ρητά δηλώνει τον προορισµό-της: 

«Εθνικά κειµήλια.  Εκλογή ασµάτων ηρωικών και ιστορικών αφορώντων την 

Παλιγγενεσίαν της Ελλάδος, διά τον Λαόν και προς απαγγελίαν των µαθητών 

των Σχολείων». Η ποιητική αυτή ανθολογία, που όπως δηλώνεται στο 

βιβλιοπωλικό κατάλογο κοσµείται και µε πολλές εικόνες, ταξινοµείται από τον 

Ν. Μιχαλόπουλο στη λίστα των «Βιβλίων του Λαού»· εκδηλώνεται έτσι και η 

εκδοτική-βιβλιοπωλική βούληση για τον προορισµό του βιβλίου, περισσότερο 

λαϊκός και λιγότερο σχολικός. Το πιθανότερο είναι να πρόκειται για έκδοση του 

ίδιου του Ν. Μιχαλόπουλου, που ωστόσο δεν την εντόπισα πουθενά 

καταγραµµένη. Η ανθολογία αυτή στοιχίζει 1 δραχµή και 20 λεπτά, δεν ήταν 

δηλαδή από τις φτηνότερες. Την τιµή-της δικαιολογούν µάλλον οι πολλές 

εικόνες (των ποιητών ίσως) που τη στολίζουν265. 

                                                                                                                                                                      
 «Σκοπός της συζητήσεως [...] ήτον πως είναι δυνατόν να προσελκύωνται τα παιδιά εις το 
σχολείον. Ευλόγως δε κατέληξαν εις το συµπέρασµα ότι διά να µη φεύγουν τα παιδιά το 
σχολείον δέον να τα συγκρατή η διδασκαλία. Σήµερον δεν τα συγκρατούν παρά µόνον τα 
άσµατα! Με τα άσµατα όµως µόνον δεν µορφώνονται. Η άλλη διδασκαλία είναι αποκρουστική». 

  «Νέοι ορίζοντες», Ακρόπολις αρ. 5895 (6.8.1898). 
 
 265 Ο Γιώργος Θεοτοκάς έχει περιγράψει µε αφηγηµατική χάρη την ιδιαίτερη σχέση που 
αναπτύσσει ο µικρός Λεωνής, ο κεντρικός ήρωας του οµώνυµου αυτοβιογραφικού-του 
µυθιστορήµατος, µε µια εικονογραφηµένη ανθολογία του Σαλίβερου. Στη σχέση αυτή που θα 
πρέπει να φανταστούµε ότι αναπτύσσεται στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 20ού αιώνα, οι 
εικόνες της ανθολογίας έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 

 Πβ. Γιώργος Θεοτοκάς, Σηµαίες στον ήλιο, επιµ. Γ. Π. Σαββίδης και Μιχάλης Πιερής, Αθήνα 
1985, 42-43 και 238-240. 

 



Μέρος Β. 
 Νέα λαϊκά αναγνώσµατα 
  

 Το 1896 ο Ιωακείµ Βαλαβάνης προλογίζοντας µία αθηναϊκή έκδοση του 

«Ναστραδίν Χότζα», αφού επισηµαίνει την παλαιότητα του αναγνώσµατος, 

αναφέρει για την τύχη του «Ναστραδίν» κατά τον 19ο αιώνα: 

  
 «Βραδύτερον όµως, επελθούσης της ελληνικής παλιγγενεσίας και 
συγγραφέντων πολλών άλλων οµοειδών συγγραµµάτων, και δη κωµωδιών, ως η 
αθάνατος εκείνη Βαβυλωνία κτλ, παρήκµασε και ο Νασρ-εδ-διν Χότζας [...] και 
οσηµέραι φθίνει µαραινόµενος παρ� ηµίν, αλλ�ουχί και παρά τοις Τούρκοις και 
τοις εν Ασία Έλλησιν, ένθα η Παιδεία ούπω κατηύγασεν επαρκώς τας ψυχάς 
των ανθρώπων. Εκεί ακµάζει και αγαπάται»266. 
  
 Ο αυθόρµητος αυτός χαρακτηρισµός του 1896 για τους Έλληνες της 

Ανατολής, των οποίων τις ψυχές «η Παιδεία ούπω κατηύγασεν επαρκώς», αξίζει 

οπωσδήποτε να κρατηθεί. Στο κεφάλαιο το σχετικό µε τις λαϊκές ποιητικές 

ανθολογίες είδαµε πόσο δεκτικό ήταν αυτό το ελληνικό αναγνωστικό κοινό της 

Ανατολής στα λαϊκά αναγνώσµατα και ότι στην αγορά της Ανατολής υπολόγιζε 

σε πολύ µεγάλο βαθµό για την κατανάλωση των λαϊκών εκδόσεων-του ο 

Ανέστης Κωνσταντινίδης.  

 Από το 1886 και µετά ο Ανέστης Κωνσταντινίδης ενηµερώνει τους 

ανταποκριτές-του «ανά την Ελλάδα και την Ανατολή» ότι ανάµεσα στα βιβλία 

που παράγει στερεοτυπικά και διαθέτει σε µεγάλες ποσότητες είναι και ο 

«Ναστραδίν Χότζας». Από το 1840 ως το 1880 έχουν καταγραφεί γύρω στις 

δέκα εκδόσεις του «Ναστραδίν» προερχόµενες από τον ελλαδικό αλλά και τον 

τουρκικό χώρο. ∆ίπλα σ�αυτές µπορούµε να υποθέσουµε και εκδόσεις 

άγνωστες, χαµένες ή ακατάγραφες. Οι κατάλογοι των αθηναϊκών βιβλιοπωλείων 

δεν αναφέρουν το έντυπο. Μεγάλοι Αθηναίοι βιβλιοπώλες, όπως ο Κοροµηλάς, 

ο Αντωνιάδης, ο Κουσουλίνος, δεν έβαλαν µέσα στα καταστήµατα-τους τις 

ιστορίες του σοφού αυτού Οθωµανού της Ανατολής ή, αν τις έβαλαν, δεν το 

                                                           
 266 Ιωακείµ Βαλαβάνης, «Πρόλογος. Νασρ-εδ-διν-Χότζας», Ανέκδοτα Νασρ-εδ-διν Χότζα, 

µετάφρασις εκ του πρωτοτύπου τουρκικού υπό Χρυσοσθένους Χρυσοσπάθη, Αθήνα 1896, 9-11. 
Ο πρόλογος του Βαλαβάνη αναδηµοσιεύεται και στον τόµο: Ιωακείµ Βαλαβάνης, Μικρασιατικά, 
Κατερίνη 1991, 145-147. 

 



ανακοίνωσαν ποτέ. Στην εθνική πρωτεύουσα λοιπόν, το έντυπο µάλλον 

διακινήθηκε στους δρόµους και πάντως έξω από τα µεγάλα βιβλιοπωλεία267. 

 ∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο και στις ελληνικές πόλεις της Ανατολής. Εκεί το 

έντυπο βρίσκεται διαθέσιµο και µέσα στα µεγάλα ελληνικά βιβλιοπωλεία. Ο 

Ζαγκλής στην Αλεξάνδρεια, οι αδερφοί ∆επάστα στην Κωνσταντινούπολη, οι 

βιβλιοπώλες Πανώριος και Αλιµπέρτης επίσης στην Κωνσταντινούπολη, ο 

Βρετόπουλος στη Σµύρνη, όλοι µεγάλοι βιβλιοπώλες του καιρού-τους, 

διαθέτουν µέσα στα βιβλιοπωλεία-τους και τον «Ναστραδίν Χότζα». Σε 

αντίθεση µε την Αθήνα, στην Αλεξάνδρεια, στην Πόλη, στη Σµύρνη, ο 

ενδιαφερόµενος αγοραστής µπορούσε να αναζητήσει το έντυπο και µέσα στα 

πιο µεγάλα βιβλιοπωλεία. 

 Η «Επιστολή του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού» είναι επίσης ένα από τα 

έντυπα που εκδίδονται στερεοτυπικά και κυκλοφορούν σε µεγάλες ποσότητες 

(από 1.000 έως 5.000 αντίτυπα) από το 1885 και µετά, από τον Ανέστη 

Κωνσταντινίδη. Αρκετές είναι οι πληροφορίες που έχουµε για τη µεγάλη 

διάδοση του αναγνώσµατος τα χρόνια αυτά. Μικρού σχήµατος δεκαεξασέλιδο 

φυλλάδιο, η «Επιστολή», όπως και η «Αποκάλυψις της υπεραγίας Θεοτόκου» 

αλλά και οι βίοι των αγίων, τυπώνονταν από όλους τους εκδότες λαϊκών και 

θρησκευτικών βιβλίων. Σε µεγάλες ποσότητες εµπορεύεται την «Επιστολή» το 

1898 ο εκδότης Κωνσταντίνος Χ. ∆ουκάκης. Το ίδιο περίπου διάστηµα 

τυπώνεται στην Αθήνα από τον εκδότη λαϊκών κυρίως εντύπων Αντώνιο Στ. 

Γεωργίου. Την «Επιστολή» γνωρίζουµε ότι εκδίδουν στη συνέχεια ο Μιχαήλ 

Σαλίβερος στην Αθήνα, και οι συνέταιροι εκδότες ∆επάστα, Σφύρα και Α. Κ. 

Γεράρδος στην Κωνσταντινούπολη. Είναι σίγουρο πως ένα µεγάλο µέρος της 

                                                           
 267 Για την ακρίβεια, στο αθηναϊκό βιβλιοπωλείο Ν. Β. Νάκη, το 1864, αναφέρεται: 

«Σκανδαλώδης έρως ήτοι τα ερωτικά πάθη και διηγήµατα αστεία του Ναστραδίν Χώντζα : 
Αθήνα 1860 : 1 δραχµή». ∆εν είναι γνωστή η ύπαρξη µιας τέτοιας έκδοσης. Όµως το 1860 τα 
δύο έντυπα «Σκανδαλώδης έρως» και «∆ιηγήµατα Ναστραδίν Χότζα» εκδόθηκαν αυτοτελώς στο 
ίδιο τυπογραφείο (Ιγνατιάδου-Μωραϊτίνη). Πβ. ΓΜ 8150 και 8360. Πιθανώς να δέθηκαν µαζί ή 
να προβάλλονται απλώς µαζί από τον βιβλιοπώλη Νάκη. Παροµοίως ο εκδότης και βιβλιοπώλης 
Ν. Μιχαλόπουλος το 1884 αναφέρει συνοπτικά: «Ο Μανιώδης έρως - ο σκανδαλώδης έρως - το 
παιδί της Αφροδίτης - ∆ιηγήσεις του σοφοτάτου Σολοµώντος - Ο Ναστραδίν Χώντζας». 

 Στο γύρισµα του αιώνα ο «Ναστραδίν Χότζας», όπως συνέβη και µε πολλά άλλα έντυπα, 
εκδίδεται και κυκλοφορεί στην Αθήνα µε το σύστηµα των εικονογραφηµένων φυλλαδίων. Τα 
φυλλάδια πουλούσαν καθ�οδόν οι εφηµεριδοπώλες. Πβ. Ακρόπολις (25.11.1900), όπου στην ίδια 
ανακοίνωση του Γ. ∆. Φέξη αναγγέλλεται από κοινού η παράλληλη κυκλοφορία των φυλλαδίων 
του «Ναστραδίν» και των φυλλαδίων των «Αθλίων» του Hugo.  

 



παραγωγής του φυλλαδίου λανθάνει. Πρόκειται για είδος εντύπου ευάλωτου στη 

φθορά και στις απώλειες, και περιφρονηµένου από το ενδιαφέρον των λογίων· 

ως εκ τούτου, η σύγχρονη βιβλιογραφική καταγραφή  εµφανίζεται ιδιαίτερα 

ελλειπτική. Οι γνωστές, καταγραµµένες εκδόσεις της «Επιστολής» µέσα στον 

19ο αιώνα δεν ξεπερνούν τις εξής τρεις: 1847, 1862 (Αθήνα), 1898 (Αθήνα). Σ� 

αυτές ας προστεθεί και µία έκδοση του 1879 (15 σελίδων σε 16ο σχήµα), την 

οποία διαθέτει το βιβλιοπωλείο ∆επάστα το 1884, χωρίς όµως να αναφέρεται ο 

τόπος της προέλευσης-της. 

 Η «Επιστολή του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, ευρεθείσα επί του τάφου της 

Θεοτόκου», απλουστευτικά «επιστολικό» κείµενο, ελέγχει µε αφελή 

αυστηρότητα τους ασεβείς προς τα καθήκοντα-τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. 

Στο τέλος του κυρίως κειµένου, τον λόγο παίρνει ο «αµαρτωλός του Χριστού 

Πατριάρχης Ιωαννίκιος» ο οποίος, απευθυνόµενος στους αναγνώστες του 

εντύπου, τους καλεί να το πιστέψουν και να το δεχτούν «µετά πάσης 

προθυµίας». Στον επίλογο αυτό επισηµαίνεται ο πρακτικός, θαυµατουργικός 

χαρακτήρας της χρήσης της επιστολής για «όποιον την έχει εις το σπίτι-του», για 

όποιον «την διαβάζει επάνω εις άνθρωπον όπου να έχη τον πειρασµόν εις το 

κορµί-του», για όποιον «την διαβάση επάνω εις γυναίκα όπου µέλει να γεννήση» 

κ.ο.κ. Η «Επιστολή» κυκλοφορεί ακόµα και σήµερα. Ο «Πατριάρχης 

Ιωαννίκιος» ταυτίζεται από τους σύγχρονους εκδότες-της µε τον Πατριάρχη 

Ιεροσολύµων Ιωαννίκιο (1020-1040 µ.Χ.), επί των ηµερών του οποίου 

συντελέστηκε το θαύµα της «αποκάλυψης»-της. Η εποχή του Ιωαννίκιου 

θεωρείται το αφετηριακό σηµείο διάδοσης του έργου268. 

                                                           
 268 Πβ. Μητροπολίτης Νικοπόλεως Μελέτιος, «Εισαγωγή», Η Αγία Επιστολή 

(µεταγλωττισµένη και επεξηγηµένη), Πρέβεζα 1996, 9-16. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται στη σελίδα 3 της παραπάνω έκδοσης, η «Επιστολή» εκδίδεται και σήµερα σε 
πολύ µεγάλες ποσότητες: 10.000 αντίτυπα εξαντλήθηκαν µέσα σε 6 µήνες το 1996,  και 
ακολούθησαν ισάριθµα µέσα στην ίδια χρονιά. 

 Παλαιότερες εκδόσεις της «Επιστολής» που έχω δει είναι αχρονολόγητα έντυπα του 20ού 
αιώνα. Ο επίλογος για τη θαυµατουργική χρήση της «Επιστολής» υπάρχει σε όλες τις εκδόσεις 
που έχω ελέγξει αλλά χωρίς να «υπογράφεται» πάντα από τον Ιωαννίκιο. Πβ. Επιστολή του 
Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού ευρεθείσα επί του τάφου της Υπεραγίας Θεοτόκου, Αθήνα-Πάτρα 
(έκδοση Χαρ. και Ιω. Καγιάφα) χ.χ. (αλλά του 20ού αιώνα), σελ. 14. 

 Το 1946 ο Κοσµάς Πολίτης, περιγράφοντας το εµπόρευµα του πλανόδιου βιβλιοπώλη της 
εποχής, έγραφε: «- Πάρτε βιβλία, έχω βιβλία διάφορα, το µέγα ονειροκρίτη που εξηγάει τα 
ονείρατα, το νέο καζαµία, τα δώδεκα ευαγγέλια και την αγία επιστολή - και λάου λάου σίµωνε 
τα πιο µεγάλα αγόρια, έκανε πως περνάει πλάι-τους και τους ψιθύριζε στ� αυτί. Έχω και 
φωτογραφίες µε πόζες» (Κοσµάς Πολίτης, Το Γυρί, Αθήνα, χ.χ.2, 157). 



 Το 1896 ο Ιωακείµ Βαλαβάνης αναφερόµενος στα χρόνια πριν από την 

απελευθέρωση και την ίδρυση του ελληνικού κράτους, συναριθµεί την 

«Επιστολή του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού» µαζί µε τη «Φυλλάδα του 

γαϊδάρου», τον «Συντίπα», το «Βίο του Αισώπου»,  και όλα τα συναφή 

πολυδιαβασµένα έντυπα «δι� ων εψυχαγωγούντο αι προηγούµεναι γενεαί»269. 

∆εν κατάφερα ωστόσο να εντοπίσω έκδοση της «Επιστολής» παλαιότερη του 

1847. Μέσα στον 19ο αιώνα κανένας γνωστός-µου βιβλιοπωλικός κατάλογος 

τυπογραφείου της Βενετίας δεν αναφέρει το έντυπο. Ας σηµειωθεί όµως ότι στο 

παράφυλλο ενός βιβλίου του 1827 (έκδοση της Μάλτας) υπάρχει ένας 

χειρόγραφος λογαριασµός βιβλίων, στον οποίο λογαριάζονται ανάµεσα στους 

τίτλους άλλων γνωστών εντύπων της Βενετίας (Σύνοψη, Ψαλτήρι, Ιστορία 

Αλεξάνδρου, Χαλιµά κλπ.) και «8 επιστολές»270. Ύστερα από τους «10 

επιταφίους» και τα «9 αλφαβητάρια», οι «8 επιστολές» είναι το αµέσως 

µεγαλύτερο νούµερο αντιτύπων βιβλίου που περιέχει η παραγγελία αυτή και 

δείχνει τη διάδοση του εντύπου, αν η ταύτιση που κάνω είναι σωστή. ∆εν 

γνωρίζουµε βέβαια πότε ακριβώς σηµειώθηκε ο λογαριασµός αυτός πάνω στο 

βιβλίο του 1827.  

 Έχουµε λοιπόν να κάνουµε µε ένα έντυπο για την απήχηση του οποίου η 

σύγχρονη βιβλιογραφική καταγραφή δίνει ελάχιστα στοιχεία. Επιπλέον, επειδή η 

διακίνηση-του γίνονταν κυρίως µέσω των γυρολόγων και των υπαίθριων 

βιβλιοπωλών, περιορισµένη είναι η παρουσία του εντύπου και στους 

                                                                                                                                                                      
 Για το «µαγικό» στοιχείο στη λαϊκή χρήση κάποιων βιβλίων, πβ. Αλέξης Πολίτης, «Το βιβλίο 

µέσο παραγωγής της προφορικής γνώσης. ∆υσκολίες και προβληµατισµοί γύρω από το θέµα», 
Το βιβλίο στις προβιοµηχανικές κοινωνίες, Πρακτικά του Α΄ ∆ιεθνούς Συµποσίου του Κέντρου 
Νεοελληνικών Ερευνών, Αθήνα 1982, 272. 

  
   269 «[...] εν χρόνοις δυσµενέσι τω ελληνικώ έθνει, καθ�ους παρά τω λαώ ην προσφιλέστατον 
ανάγνωσµα ο αοίδιµος εκείνος Συντίπας, η πολυθρύλητος Φυλλάδα του Γαϊδάρου, οι Μύθοι και 
ο Βίος του Αισώπου, η Χαλιµά, αι Υψηλόταται πανουργίαι του Μπερτόλδου, ο Μπερτολδίνος, 
οι Βίοι των Αγίων, καθ�ους χρόνους µετ�απληστίας ανεγινώσκετο η Επιστολή του Χριστού, η 
ευρεθείσα εν Γεσθηµανή τω χωρίω, και άλλα µικράς αξίας έργα, δι�ων εψυχαγωγούντο αι 
προηγούµεναι γενεαί». 

            Ιωακείµ Βαλαβάνης, Ανέκδοτα Νασρ-εδ-διν Χότζα, Αθήνα 1896, 145. Το κείµενο του 
Βαλαβάνη έχει ανατυπωθεί στον τόµο: Ιωακείµ Βαλαβάνης, Μικρασιατικά, Κατερίνη 1991, 145-
147. 

 
 270 Το βιβλίο του 1827, που ανήκε στη βιβλιοθήκη του Γυµνασίου και του Ελληνικού σχολείου 
του Ναυπλίου, αναφέρεται στον κατάλογο των βιβλίων της βιβλιοθήκης, όπου και αναπαράγεται 
ο χειρόγραφος λογαριασµός του παράφυλλου. 

 Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Η σχολική βιβλιοθήκη το 19ο αιώνα. Η βιβλιοθήκη του 
Γυµνασίου και του Ελληνικού Σχολείου Ναυπλίου (1833-1935), Αθήνα 1995, 149. 



τιµοκαταλόγους των βιβλιοπωλείων. Όπως και ο «Ναστραδίν Χότζας» αλλά και 

διάφορα άλλα λαϊκά έντυπα για τα οποία έχει ήδη γίνει λόγος, έτσι και η 

«Επιστολή του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού» συναντάται σε βιβλιοπωλεία του 

Ναυπλίου, της Κωνσταντινούπολης, της Σµύρνης, αλλά καθόλου της Αθήνας. 

Μονάχα ο εκδότης Ανέστης Κωνσταντινίδης την αναφέρει µαζί µε όλες τις 

λαϊκές εκδόσεις-του. Τα µεγάλα βιβλιοπωλεία της «πεπαιδευµένης» Αθήνας δεν 

ανέφεραν στους καταλόγους-τους αυτού του είδους τα φτηνά λαϊκά φυλλάδια. 

Αυτό δεν συνέβαινε στα βιβλιοπωλεία µικρότερων πόλεων, όπως του Ναυπλίου, 

αλλά και στα πολύ µεγάλα ελληνικά βιβλιοπωλεία των µεγάλων πόλεων του 

ελληνισµού της Ανατολής, της Κωνσταντινούπολης και της Σµύρνης.  

 Σε αντίθεση µε τα λαϊκά έντυπα που προαναφέρθηκαν, οι χρησµοί του 

«Αγαθάγγελου» καθόλου δεν συναντώνται στους τιµοκαταλόγους των 

βιβλιοπωλείων της Κωνσταντινούπολης και της Σµύρνης που γνωρίζω. 

Συναντώνται κυρίως σε ελλαδικούς βιβλιοπωλικούς καταλόγους της Αθήνας και 

του Ναυπλίου. Ελλαδικές είναι εξάλλου, όσο γνωρίζω, και όλες οι γνωστές 

εκδόσεις του αναγνώσµατος µέσα στον 19ο αιώνα. Από το 1886 και µετά ο 

Ανέστης Κωνσταντινίδης πληροφορεί τους πελάτες-του ότι ο «Αγαθάγγελος» 

εκδίδεται στο τυπογραφείο-του στερεοτυπικά σε µεγάλες ποσότητες. ∆ύο 

διαφορετικά κείµενα µε το χαρακτηρισµό «Αγαθάγγελος» διαθέτει στα 

καταστήµατα-του ο Ν. Μιχαλόπουλος την ίδια περίπου εποχή· µέσα στον 19ο 

αιώνα αρκετά ήταν τα επώνυµα και ανώνυµα χρησµολογικά κείµενα που 

γράφτηκαν ή συγκεντρώθηκαν γύρω από το πρότυπο κείµενο του 18ου αιώνα, 

του Θεόκλητου Πολυείδη271. 

 Η µεγάλη διάδοση του αναγνώσµατος (ή σωστότερα του είδους των 

αναγνωσµάτων) µαρτυρείται από την πυκνή εκδοτική παραγωγή-του µέσα στον 

19ο αιώνα αλλά και από τη µεγάλη παρουσία-του µέσα στα αθηναϊκά κυρίως 

βιβλιοπωλεία. «Πυθία - ∆ιάλογοι - Αγαθάγγελος - Μαγειρική - Επιστολάρια και 

πλείστα άλλα βιβλία περίεργα και τερπνά προς χρήσιν του Λαού», αναφέρει 

συνοπτικά ο Ανέστης Κωνσταντινίδης το 1882 για όλα τα γνωστά της εποχής 

                                                           
 271 ∆εν έχει γίνει, απ�όσο ξέρω, µία συστηµατική παρουσίαση όλων αυτών των κειµένων. Για 
το κείµενο του Θεόκλητου Πολυείδη, «Χρησµός ήτοι Προφητεία του µακαρίου ιεροµονάχου 
Αγαθαγγέλου...» πβ. Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Θεόκλητος Πολυείδης», Η παλαιότερη πεζογραφία-
µας Β1΄, Αθήνα 1999, 434-445, όπου και βιβλιογραφικές πληροφορίες. 

 



λαϊκά βιβλία· δεν χρειάζεται να δώσει περισσότερες εξηγήσεις· ο κόσµος 

γνωρίζει πολύ καλά και θεωρεί δεδοµένη και αυτονόητη την παρουσία των 

βιβλίων αυτών. 

 Η απουσία του «Αγαθάγγελου» από τα µεγάλα ελληνικά βιβλιοπωλεία της 

Κωνσταντινούπολης και της Σµύρνης εντυπωσιάζει, γιατί τα βιβλιοπωλεία αυτά 

παρουσιάζονται συνήθως πολύ καλά ενηµερωµένα µε τα λαϊκά έντυπα που 

εκδίδει η Αθήνα. ∆ύο εξηγήσεις µπορώ να σκεφτώ. Η µία είναι, ότι το έντυπο 

αυτό, που στη συνείδηση του κόσµου οραµατίζονταν τη συντριβή των 

Μουσουλµάνων και την αποκατάσταση των ελληνικών ορίων στα χνάρια της 

παλιάς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ευδοκίµησε εκεί που είχε τις ρίζες-της η 

Μεγάλη Ιδέα, µέσα δηλαδή στα στενά σύνορα του Ελλαδικού Βασιλείου. 

Αφιερωµένη στο βασιλιά της Ελλάδας, «τω µέλλοντι κατόχω του 

Κωνσταντινουπόλεως θρόνου» είναι αφιερωµένη η έκδοση µιας συλλογής 

χρησµολογικών κειµένων (ανάµεσα-τους και η «Οπτασία του Αγαθαγγέλου») 

που δηµοσίευσε το 1838 στην Αθήνα ο Πέτρος Στεφανίτσης. Η διάσταση του 

ελληνισµού της Μικράς Ασίας από τους κατοίκους του ελλαδικού κράτους, 

όσον αφορά το βίωµα της Μεγάλης Ιδέας, ήταν µεγάλη και θα µπορούσε να 

δικαιολογήσει µία αντίστοιχη ανοµοιογένεια στη γεωγραφική κατανοµή του 

αναγνωστικού κοινού των «αγαθαγγελικών» κειµένων272. 

 Η άλλη εξήγηση που θα µπορούσε να δοθεί, είναι η λογοκρισία που ίσως 

άσκησε το τουρκικό κράτος στη διάδοση του αναγνώσµατος. Η εξήγηση αυτή 

αµβλύνεται ωστόσο κάπως από την παρουσία, στο βιβλιοπωλείο ∆επάστα της 

Κωνσταντινούπολης, µιας συλλογής ανάλογων χρησµολογικών κειµένων. 

Πρόκειται για τη συλλογή «Καθρέπτης, ή προρρήσεις αφορώσαι το µέλλον των 

εν τη Ανατολή Ορθοδόξων, ερανισθείσαι εκ των προφητειών, της Αποκαλύψεως 

Ιωάννου του Θεολόγου και λοιπών Αγίων ανδρών», γνωστή κοινώς και ως 

«Καθρέπτης της Ανατολής». Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε στην ακριτική Λαµία το 

1868, µε την επιµέλεια του Ιωάννη ∆. Παπαϊωάννου. Ο «Καθρέπτης της 

                                                           
 272 Πβ. το κεφάλαιο «Ελληνοθωµανισµός» στη µελέτη της Έλλης Σκοπετέα, Το «Πρότυπο 
Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα, Αθήνα 1988, 309-324, όπου όµως τα όσα αναπτύσσονται αφορούν 
τους λογιότερους και εκείνους που διαµόρφωναν τη σχετική ιδεολογία, όχι τα χαµηλά στρώµατα 
που ενδεχοµένως τη δέχονταν. 

 Για το βιβλίο του Στεφανίτση αντλώ από την παρουσίαση-του στον τόµο: Πεντακόσια χρόνια 
έντυπης παράδοσης του Νέου Ελληνισµού (1499-1999). Κατάλογος έκθεσης, επιµ. Κ. Σπ. Στάικος, 
Τ. Ε. Σκλαβενίτης, Αθήνα 2000, 221. 



Ανατολής» συναντάται µία χρονιά µετά την έκδοση-του, το 1869, στο 

βιβλιοπωλείο ∆επάστα, όπου µέχρι και το 1873 εξακολουθεί να υπάρχει273. 

 ∆εν νοµίζω ότι µπορεί να εξηγήσει κανείς συνολικά και πλήρως γιατί 

ορισµένα έργα αποκτούν τόση απήχηση, ώστε µε το πέρασµα του χρόνου να 

γίνονται λαϊκά, ενώ κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει για άλλα συναφή, πολλές φορές, 

έργα. Φυσικά, κάποιες εξηγήσεις για µεµονωµένες περιπτώσεις µπορούν να 

υπάρξουν και ίσως µέσα από την τελική συνάθροιση των εξηγήσεων αυτών 

µπορούν να προκύψουν και γενικότερα συµπεράσµατα, αλλά µέχρι εκεί ο 

δρόµος σίγουρα είναι πολύς και η έρευνα αυτή, στο στάδιο αυτό, δεν προτίθεται 

να τον ακολουθήσει. 

 Ο «Λεπρέντης», η πρώτη κωµωδία του Μ. Χουρµούζη, ήταν µία σάτιρα 

ηθών. Ο «Λεπρέντης» κυκλοφόρησε στην Αθήνα το 1835 και γνώρισε µέσα 

στην ίδια χρονιά τρεις διαφορετικές εκδόσεις (δύο στο τυπογραφείο Ανδρέα 

Κοροµηλά και µία στο τυπογραφείο Εµ. Αντωνιάδη), γεγονός που δείχνει πως 

αγαπήθηκε πολύ από την εποχή-του. Το έργο παραστάθηκε το 1836 και 

σύµφωνα µε την κριτική «και η κωµωδία και η παράστασις-της ευχαρίστησεν 

όλους τους θεατάς»274. Η συνέχεια όµως της εκδοτικής παραγωγής του έργου 

δεν υπήρξε τόσο µεγάλη όσο το ξεκίνηµα υπόσχονταν. Μάλιστα την δεύτερη 

έκδοση του 1835, που βγήκε από το τυπογραφείο Κοροµηλά, τη βρίσκουµε να 

�χει ξεµείνει απούλητη στα καταστήµατα του εκδότη µέχρι και το 1888 (53 

χρόνια µετά). Το έργο παραµερίστηκε και πιθανόν για τους πολλούς ξεχάστηκε. 

                                                           
           273 Ο Ιωάννης ∆. Παπαϊωάννου έδωσε στη συνέχεια και δύο άλλα ανάλογου περιεχοµένου 
βιβλία. Πρόκειται για τα: «Απόκρυφα της Ανατολής και η λύσις του Ελληνοτουρκικού 
ζητήµατος» και «Ο Ρωσσοτουρκικός πόλεµος και η ελληνική φυλή απέναντι του Ανατολικού 
Ζητήµατος εν τη παρούση εποχή κατά την έννοιαν των προρρήσεων και χρησµών». 

            Στο εξώφυλλο του δεύτερου αυτού βιβλίου που εκδόθηκε το 1877, υπάρχει η ακόλουθη 
αφιέρωση: «Αφιερούται δε εις το πανελλήνιον και εις τους µέλλοντας να διέλθωσι εν θριάµβω 
διά της χρυσής πύλης ηγεµόνας και λαούς ίνα υψώσουν τον τίµιον σταυρόν εις τους θόλους της 
Αγίας Σοφίας». Πβ. και ∆ηµήτριος Θ. Νάτσιος, Τα λαµιωτικά βιβλία του ΙΘ΄αιώνα, Λαµία 1981, 
13. 

 Ο L. Petit στο άρθρο-του για τα λαϊκά αναγνώσµατα των Ελλήνων της Τουρκίας µιλάει για 
µεγάλη διάδοση του «Αγαθάγγελου». L. P., «Les publications populaires en Turquie», Échos 
d�Orient 1 (1897) 268. 

 
 274 Η κριτική της εφηµερίδας Ο Σωτήρ, 14 (26) Μαΐου 1836, αναδηµοσιεύεται από τον 
∆ηµήτρη Σπάθη, «Οι πρώτες θεατρικές προσπάθειες στην Αθήνα το 1836 και 1837», Ο 
∆ιαφωτισµός και το νεοελληνικό θέατρο, Θεσσαλονίκη 1986, 227. Για τις εκδόσεις του 
«Λεπρέντη», πβ. Θ. Ι. Παπαδόπουλος, «Βιβλιογραφικά», Επετηρίς Ιδρύµατος Νεοελληνικών 
Σπουδών, 5 (1987-88) 452-458. 

 



 ∆εν συνέβη όµως το ίδιο και για τη «Βαβυλωνία» του ∆ηµητρίου 

Χατζηασλάνη Βυζάντιου. Στην περιγραφή ανθρώπινων τύπων της µόλις 

διαµορφωµένης ελεύθερης ελληνικής κοινωνίας στηρίζεται η υπόθεση της 

«Βαβυλωνίας» κι ας διαδραµατίζονται τα επεισόδια-της το 1827, στα τέλη του 

Αγώνα. Η «Βαβυλωνία» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά µια χρονιά µετά τον 

«Λεπρέντη», το 1836, στο Ναύπλιο, στο τυπογραφείο των Κωνσταντίνων 

Τόµπρα και Ιωαννίδη. Όπως και ο «Λεπρέντης», ήταν από τα πρώτα πρωτότυπα 

ελληνικά έργα που παραστάθηκαν στη θεατρική σκηνή του νεοσύστατου 

ελληνικού κράτους275. Η εκδοτική συνέχεια για τη Βαβυλωνία, εντός και εκτός 

του ελληνικού κράτους, υπήρξε εξαιρετικά µεγάλη και η απήχηση-της πλατιά, 

ώστε µέσα στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα το έργο αναγνωρίζεται πλέον από 

εκδότες και βιβλιοπώλες ως ανάγνωσµα λαϊκό. 

 Γενικά, δύσκολα µπορεί να παρακολουθήσει κανείς βήµα προς βήµα την 

πορεία ενός έργου µέχρι τη λαϊκότητα. Στην περίπτωση της «Βαβυλωνίας» ήδη 

το 1839, λίγα χρόνια δηλαδή µετά την έκδοση (1836) και την πρώτη παράσταση 

(1837) του έργου, οι εκδότες Τόµπρας και Ιωαννίδης, που εκτός από τα 

καταστήµατα-τους στο Ναύπλιο διατηρούσαν και βιβλιοπωλείο στην Πάτρα, 

πληροφορούν τους πελάτες-τους ότι στο κατάστηµα της Πάτρας διαθέτουν τη 

«Βαβυλωνία» «χαρτοδεµένη» (δηλ. µε χάρτινο εξώφυλλο), «δεµένη» (δηλ. µε 

καλύτερο δέσιµο, ίσως δερµάτινο), και «χρυσοδεµένη», µε την ανάλογη 

διακύµανση της τιµής. Η ποικιλία αυτή στα δεσίµατα δείχνει βέβαια εκτίµηση 

και ζήτηση του βιβλίου. Όπως συµβαίνει µε όλα τα µεγάλης διάδοσης έντυπα, η 

«Βαβυλωνία» από έκδοση σε έκδοση φτηναίνει· από τις 2 ή 2,50 δραχµές που 

στοιχίζει ως το 1860 περίπου, η τιµή του βιβλίου κατεβαίνει γύρω στο 1885 στα 

50 λεπτά. Η ποιότητα του χαρτιού και της εκτύπωσης σιγά-σιγά κατεβαίνει ενώ 

λάθη ή παραλείψεις παρεισδύουν στο κείµενο. Έτσι το 1884 που ο 

Κωνσταντινίδης εκδίδει το έργο σε µεγάλες ποσότητες µε τη µέθοδο της 

στερεοτυπίας, κρίνει σκόπιµο να πληροφορήσει τους πελάτες-του, πως η 

έκδοση-του αυτή είναι «απαράλλακτος του πρωτοτύπου». 

                                                           
 275 Πβ. ∆ηµήτρης Σπάθης, «Οι πρώτες θεατρικές προσπάθειες στην Αθήνα το 1836 και 1837», 
ό.π., 228. 

 



 Το 1888 ο Χ. Άννινος αναφερόµενος ίσως στην έκδοση του Κωνσταντινίδη 

σχολιάζει ότι η Βαβυλωνία διαπρέπει «εν προσφάτω ατηµέλει αλλ� ευώνω 

εκδόσει»276. Ο Χαράλαµπος Άννινος όµως παρατηρεί και κάτι άλλο: «Και 

περίεργον! Ενώ το βιβλίον τοιαύτην έσχε εξαιρετικήν διάδοσιν και εύνοιαν αεί 

προϊούσαν, ο συγγραφεύς αυτού παρέµεινε περίπου άγνωστος.». Το όνοµα του 

∆. Κ. Βυζάντιου αναγράφεται στις περισσότερες εκδόσεις και το αναφέρουν και 

οι περισσότεροι βιβλιοπώλες στους καταλόγους-τους, όµως πέρα από τη γνώση 

του ονόµατος, λίγοι άνθρωποι γνώριζαν κάτι παραπάνω για το συγγραφέα. Για 

τους περισσότερους το όνοµα του Βυζάντιου διασώθηκε χάρη στη 

«Βαβυλωνία»-του. Η εκδοτική τύχη και η παρουσία στα βιβλιοπωλεία των 

υπόλοιπων έργων του Βυζάντιου είναι πτωτική από έργο σε έργο. Το εξαιρετικό 

φαινόµενο µέγιστης απήχησης της «Βαβυλωνίας» ακολουθεί η αρκετά µεγάλη, 

αλλά µετρηµένη πλέον, παρουσία του «Σινάνη» (πρώτη έκδοση: Αθήνα 1838) 

και της «Γυναικοκρατίας» (πρώτη έκδοση: Αθήνα 1841), ενώ µετά από αυτά 

ελάχιστη είναι η παρουσία του θεατρικού «Ο κόλαξ» (Πάτρα 1858)277. 

 Την ίδια περίοδο που η Βαβυλωνία τυπώνεται και ξανατυπώνεται µε 

εξασφαλισµένη εµπορική επιτυχία, ανεβάζεται και στο θέατρο προκαλώντας 

µεγάλη προσέλευση του κόσµου·  «Το θέατρον ήτο πλήρες θεατών µέχρι 

αποπνιγµού» σηµειώνει ο Άννινος για µια αθηναϊκή παράσταση της Βαβυλωνίας 

του 1888. Και συνεχίζει για το έργο: «τα πρόσωπα-της εγένοντο συν τω χρόνω 

τύποι ανεγνωρισµένοι, πολλαί δε φράσεις αυτής κατέστησαν ρητά πασίγνωστα  

ή εισήχθησαν ως παροιµίαι εις την κοινήν οµιλίαν»278. 

 Η «Βαβυλωνία» του Βυζάντιου όπως και ο «Οδοιπόρος» του Παναγιώτη 

Σούτσου, έργα πρωτότυπα δοκίµων Ελλήνων συγγραφέων, παρ�όλη τη 

λαϊκότητα στην εξέλιξη της απήχησης-τους, δεν έχασαν την εκτίµηση των 

                                                           
 276 Χαράλαµπος Άννινος, «Η Βαβυλωνία», Εστία 26 (7.8.1888) 497. 
 
 277 Το 1890 στο βιβλιοπωλικό κατάλογο των Barth -Von Hirst διατίθεται βιβλίο σε 16ο σχήµα 

µε τον τίτλο «Ποιήµατα» που αποδίδεται στο συγγραφέα της «Βαβυλωνίας». ∆εν αναφέρεται 
χρονολογία έκδοσης και το βιβλίο δεν πωλείται παλαιοπωλικά. Αυτό βέβαια παραξενεύει, αν 
σκεφτεί κανείς ότι ο Βυζάντιος πέθανε το 1853. ∆εν καταφέρα να εντοπίσω και να ταυτίσω 
βιβλιογραφικά τα «Ποιήµατα» που αποδίδονται στον ∆. Κ. Βυζάντιο. Πιθανόν να πρόκειται για 
λάθος του καταλόγου, αν και γενικά ο κατάλογος αυτός των Barth - Von Hirst δείχνει να είναι 
συνταγµένος µε προσοχή και σχολαστικότητα. 

 
 278 Χαράλαµπος Άννινος, «Η Βαβυλωνία», Εστία 26 (7.8.1888) 497 
 



λογίων. Έτσι και η «Βαβυλωνία» και ο «Οδοιπόρος», µαζί µε τα «Λυρικά» του 

Χριστόπουλου, τα ποιήµατα του Σολωµού, τον «Γκιαούρ» του Βύρωνος κλπ. 

συστείνονται µετά το 1890 στη σειρά «Σακελλαρίου Βιβλιοθήκη του Λαού». 

 Ο «Οδοιπόρος» (1831) του Σούτσου και η «Βαβυλωνία» (1836) του 

Βυζάντιου, ήταν έργα που πρωτοκυκλοφόρησαν µέσα στην πρώτη δεκαετία της 

ελεύθερης ελληνικής κοινωνίας, 1830-1840. Μέσα στην ίδια αυτή δεκαετία, 

συγκεκριµένα το 1837, εκδόθηκαν για πρώτη φορά µεταφρασµένα στα ελληνικά 

και τρία από τα πιο δηµοφιλή διηγήµατα του Christoph Schmid, η «Περιστερά», 

το «Εξωκκλήσιον του δάσους» και τα «Αυγά του Πάσχα». Τα µεταφρασµένα 

αυτά διηγήµατα προορίζονταν για να καλύψουν ανάγκες της ελληνικής 

∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Ωστόσο η απήχηση και µακροβιότητα-τους µέσα στον 

19ο αιώνα υπήρξε τέτοια, ώστε λειτούργησαν και ως αναγνώσµατα σε 

περιβάλλον ευρύτερο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για την απήχηση των 

αναγνωσµάτων αυτών όµως θα γίνει αλλού λόγος. Εδώ θα περιοριστώ στην 

παρουσίαση ενός διηγήµατος του Schmid που διέπρεψε ως γνήσιο λαϊκό 

ανάγνωσµα, τη «Γενοβέφα». Η µεταφρασµένη στα  ελληνικά «Γενοβέφα» απέχει 

από την σχολική κατεύθυνση που δόθηκε στα τρία άλλα µεταφρασµένα 

διηγήµατα του Schmid, που εκδόθηκαν το 1837. Γραµµένη το 1810 έγινε 

διεθνώς ένα δηµοφιλές λαϊκό έργο.  Σε µικτό αναγνωστικό κοινό (από µεγάλους 

και µικρούς) απευθύνεται µε τον υπότιτλο-της η πρώτη έκδοση του πρωτότυπου 

το 1810: «für alle guten Menschen, besonders für Mütter und Kinder»279. 

 Η υπόθεση του έργου, στηριγµένη σε παλιό µεσαιωνικό µύθο, περιέχει 

στοιχεία γνώριµα και αποδεκτά στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό του 19ου 

αιώνα: η ενάρετη, ωραία και αρχοντικής τάξης νέα γυναίκα διαβάλλεται και 

πάσχει από τη συκοφαντική δυσφήµηση κατά της αρετής-της, στο τέλος όµως 

δικαιώνεται περίτρανα καθώς η αλήθεια και η αρετή θριαµβεύουν. Μέσα σ� 

αυτόν το βασικό αφηγηµατικό ιστό δίνεται η ευκαιρία στον συγγραφέα να 

αναπτύξει σε ένα µεγάλο µέρος της αφήγησης την περιόδο που η ηρωίδα, 

εξορισµένη από την κοινωνία, βρίσκει καταφύγιο σε απόµακρη εξοχή, όπου 

µεγαλώνει το παιδί-της µόνη-της µέσα στη φύση. Μητέρα και παιδί ζουν και οι 

                                                           
 279 Πβ. Κυριάκος Ντελόπουλος, Παιδικά και νεανικά βιβλία του 19ου αιώνα, Αθήνα 1995, 178 
και 202. 

 



δύο χωρίς κανένα άλλο εφόδιο εκτός από όσα η ίδια η φύση τους προσφέρει. Η 

µητέρα παίρνοντας παραδείγµατα από τη φύση διαπαιδαγωγεί το γιο-της και τον 

καθοδηγεί προς την αρετή. 

 Η πρώτη γνωστή ελληνική έκδοση της Γενοβέφας κυκλοφορεί το 1846 στην 

Ερµούπολη280. 

 Μέσα στη δεκαετία 1840-1850 εκτός από τη Γενοβέφα, γίνεται ευρύτερα 

γνωστός στην Ελλάδα και ένας άλλος µυθιστορικός ήρωας, που επιβιώνει 

ωριµάζοντας µέσα στη φύση: ο Ροβινσών Κρούσος. Μέσα στη δεκαετία 1840-

1850 κυκλοφορούν στην Ελλάδα µεταφράσεις, επιτοµές και διασκευασµένες 

µορφές του «Ροβινσώνα Κρούσου» του Daniel Defoe, έργο που συνδέθηκε 

αµέσως και για πολλά χρόνια στενά µε την ελληνική εκπαίδευση.  

 Από το 1850 και µετά, οι εκδόσεις της Γενοβέφας εντός και εκτός του 

ελληνικού κράτους πυκνώνουν αισθητά. Στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους 

αναφέρεται συνήθως ως «µυθιστόρηµα» ή απλώς ως «βιβλίο του λαού»281. 

 Η «Γενοβέφα» διαπρέπει ως φτηνό λαϊκό βιβλίο. Μετά το 1880 κυκλοφορούν 

και κάποιες πιο φροντισµένες εκδόσεις, που διαφηµίζονται για την καλύτερη 

ποιότητα του χαρτιού και των εικόνων-τους και προορίζονται για τα παιδιά· 

πιθανόν να πρόκειται για διασκευές. Έτσι το 1885 ο Κωνσταντινίδης διαθέτει 

δύο διαφορετικές εκδόσεις της «Γενοβέφας»· η φτηνότερη είναι το γνωστό 

λαϊκό βιβλίο, ενώ η ακριβότερη «επί καλλίστου χάρτου µε ευρωπαϊκάς 

χρωµατιστάς εικόνας και χρωµατιστόν εξώφυλλον», σε 4ο σχήµα, προορίζεται 

«διά τα µικρά παιδία». Παροµοίως παιδική έκδοση της «Γενοβέφας» διαθέτει το 

                                                           
 280 Στον βιβλιοπωλικό κατάλογο του 1864, ο αθηναίος βιβλιοπώλης Κ. Τεφαρίκης αναφέρει ότι 
διαθέτει στο κατάστηµα-του έκδοση της Γενοβέφας του 1836. Πρόκειται όµως µάλλον για 
τυπογραφικό λάθος. Υποθέτω ότι διαθέτει την έκδοση του 1863, την οποία διαθέτουν εξάλλου 
και άλλα βιβλιοπωλεία της ίδιας περιόδου. 

 
 281 Το 1875 ο βιβλιοπώλης Βίγγας του Ναυπλίου προβάλλει την «Γενοβέφα» σε δύο 
διαφορετικά σηµεία του καταλόγου-του: στην λίστα «Μυθιστορήµατα διάφορα και λοιπά 
διασκεδαστικά βιβλία» στην τιµή των 80 λεπτών, και στα «Αναγνωστικά βιβλία» µαζί µε την 
«Περιστερά», το «Εξωκκλήσιον του δάσους», τα «Αυγά του Πάσχα», τον «Γεροστάθη», το 
«Ροβινσώνα» και άλλα βιβλία που είναι γνωστό ότι λειτούργησαν ως αναγνωστικά στα σχολεία, 
στην τιµή των 70 λεπτών. ∆εν δίνονται άλλα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της έκδοσης ή των 
εκδόσεων. 

 Για τη σχολική χρήση του «Γεροστάθη», του «Ροβινσώνα» και των υπολοίπων γνωρίζουµε από 
πολλές πηγές. ∆εν γνωρίζουµε όµως από άλλες πηγές κάτι τέτοιο και για τη «Γενοβέφα». 

 



1885 και το βιβλιοπωλείο της Εστίας282. Η «Γενοβέφα» ανεβάζονταν και στη 

σκηνή. Ιδιαίτερη εµπορική επιτυχία είχαν και οι λιθογραφηµένες εικόνες µε 

περιστατικά από την ιστορία του έργου283. 

 Την Πρωτοχρονιά του 1913, έγραφε ο Γρηγόρης Ξενόπουλος για τη 

φιλολογική παραγωγή του 1912: 

  
 «Φιλολογικά έργα, νέα, το 1912 µας εχάρισε σχετικώς πολλά. [...]. Ποτέ 
ίσως, εις το διάστηµα ενός ελληνικού έτους δεν εξεδόθησαν τόσα φιλολογικά 
βιβλία. Αι φιλότιµαι προσπάθειαι των εκδοτών ανταποκρίνονται βεβαίως και εις 
µίαν ανάγκην του κοινού, το δε φαινόµενον της αφθονίας, όσον και αν θεωρηθεί 
συµπτωµατικόν, µαρτυρεί ότι υπάρχουν πλέον αρκετοί άνθρωποι εις το 
Πανελλήνιον διατεθηµένοι να διαβάζουν - και ν� αγοράζουν - κάτι 
φιλολογικώτερον από τους Βίους των ληστών και των Αγίων»284. 
  
 Ο συνειρµός του Ξενόπουλου δεν είναι ένα τυχαίο λογοπαίγνιο αλλά 

εκφράζει µια πραγµατικότητα. Για πολλά χρόνια οι βίοι των ληστών και οι βίοι 

των αγίων βρίσκονται στην ίδια κατηγορία αναγνωσµάτων, απευθύνονται 

δηλαδή στο ίδιο περίπου αναγνωστικό κοινό. 

 Μέσα στη δεκαετία 1880-1890 κυκλοφορεί µε µεγάλη επιτυχία ως 

ανάγνωσµα λαϊκό η «Βιογραφία του κακούργου Πετιµεζά του εν Πάτραις 

καρατοµηθέντος την 14 Αυγούστου 1882». Το έργο πρωτοεκδίδεται το 1883, 

αµέσως µετά δηλαδή την καρατόµηση του βιογραφούµενου, γεγονός που δείχνει 

                                                           
 282 Η «Γενοβέφα» εκδίδεται στερεοτυπικά σε µεγάλες ποσότητες από τον Κωνσταντινίδη κατά 
την τελευταία δεκαπενταετία του 19ου αιώνα. 

 Μεγάλο θα πρέπει να φανταστούµε πως είναι το σύνολο των εκδόσεων της «Γενοβέφας», που 
διαφεύγουν από τη σύγχρονη βιβλιογραφική καταγραφή. Μονάχα στο υλικό των βιβλιοπωλικών 
καταλόγων υπάρχουν οι εξής ακατάγραφες εκδόσεις: αθηναϊκή έκδοση του 1865 (12ο σχήµα, 
112 σελίδων)· έκδοση του 1868 που καταγράφεται ως «2η έκδοση»· έκδοση του 1877 («εις 
µικρόν 8ον σχήµα», 112 σελίδων, «µετά εικονογραφιών») που καταγράφεται ως «6η έκδοση»· 
έκδοση του Ανέστη Κωνσταντινίδη του 1886 (16ο σχήµα, 96 σελίδων)· έκδοση του 1886 (8ο 
σχήµα, µάλλον 92 σελίδων). 

 Για το θέµα των διαφόρων «διασκευών» της «Γενοβέφας» που κυκλοφορούσαν πβ. Evangelia 
Antzaka-Weis, «Die «Volksbibliothek» des Anestis Konstantinidis. Zur Vormierung eines 
Korpus von Popularliteratur bei Athener Verlegern im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts», 
Südosteuropäische Popularliteratur im 19. und 20. Jahrhundert, επιµ. Klaus Roth, Μόναχο 
1993, 90. 

 
 283 Πβ. τον κατάλογο των λιθογραφηµένων εικόνων του «Κεντρικού Βιβλιοπωλείου», που 
δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα Ακρόπολις (16.3.1901). 

 Ο ∆ράκος Παπαδηµητρίου που ίδρυσε το 1896 το «Κεντρικόν Βιβλιοπωλείον» έδειξε ιδιαίτερη 
επίδοση στην έκδοση λιθογραφηµένων εικόνων αλλά και λαϊκών βιβλίων. 

 284 Γρ. Ξενόπουλος, «Το φιλολογικό 1912», Περιπέτειες του βιβλίου στην Ελλάδα 1880-1940. 
Ένα ανθολόγιο, επιµ. Βάσιας Τσοκόπουλος, Αγγελική Πασσιά, Γιάννης Χρυσοβέργης, Αθήνα 
1998,  25 [ = περ. Κόσµος, 1.1.1913]. 

 



βέβαια την εξοικείωση και την ετοιµότητα του αναγνωστικού κοινού της 

εποχής, να δεχτεί το ανάγνωσµα. Την εξοικείωση αυτή σε µεγάλο βαθµό την 

προετοίµαζαν οι εφηµερίδες µε τις πληροφορίες που συνήθιζαν να δίνουν γύρω 

από τη ζωή και τη δράση των κακοποιών και των ληστών που απασχολούσαν 

την επικαιρότητα285. 

 Στους τιµοκαταλόγους του αθηναϊκού βιβλιοπωλείου του Γρηγορίου 

Λάµπρου (1896, 1899, 1900), η «Βιογραφία του κακούργου Πετιµεζά», που 

προβάλλεται στη λίστα «Βιβλία του Λαού διάφορα», αναφέρεται ύστερα από το 

όνοµα «Λαµψιάδης». Συγκεκριµένα ύστερα από το όνοµα «Λαµψιάδης» 

παρουσιάζονται δύο βιβλία: Ο «βίος του Αποστόλου Παύλου» και η «Βιογραφία 

του κακούργου Ν. Πετιµεζά». Κάθε ένα από τα δύο αυτά βιβλία είναι 62 

σελίδων σε 16ο σχήµα· 3 λεπτά στοιχίζει ο «βίος του Αποστόλου Παύλου» και 

10 λεπτά στοιχίζει η «βιογραφία του κακούργου Ν. Πετιµεζά». ∆εν µπόρεσα 

όµως να επιβεβαιώσω την απόδοση αυτή του έργου στον Λαµψιάδη. Πριν φύγω 

όµως από αυτήν την περίπτωση γειτνίασης των αγιογραφικών και «ληστρικών» 

αναγνωσµάτων, θα αναφέρω µία ακόµα ανάλογη περίπτωση που επιβεβαιώνει 

το λόγο του Ξενόπουλου. Ο Κωνσταντίνος Χ. ∆ουκάκης όπως έχει αναφερθεί 

και σε άλλο σηµείο, ήταν εκδότης στην Αθήνα βιβλίων εκκλησιαστικών, 

αγιολογικών (βίοι αγίων, προσκυνητάρια, κτλ.), αλλά και κάποιων απλώς 

λαϊκών (επιστολάρια, µαγειρικές κτλ.). Μαζί µε τα βιβλία-του πουλούσε επίσης 

σταυρούς, κοµποσχοίνια κτλ. Το 1890 γνωρίζουµε ότι έδωσε µία έκδοση στην 

οποία ζυγιάζονταν σε µια σοφή εµπορική ισορροπία οι λαϊκές προτιµήσεις της 

εποχής-του. Πρόκειται για ένα φυλλάδιο 32 σελίδων σε 16ο σχήµα µε τον τίτλο: 

«Βίος και εγκώµιον του αγίου ιεροµάρτυρος Ρηγίνου Επισκόπου Σκοπέλου και 

Βίος και κακουργήµατα του προδότου και φιλαργύρου Ιούδα του 

                                                           
 285 ∆εν γνωρίζω µε αυτοψία την «Βιογραφία του κακούργου Πετιµεζά». 
 ∆εν αναφέρεται από τον Χρήστο Α. ∆ερµεντζόπουλο στο κεφάλαιο το σχετικό µε την 
προϊστορία του ληστρικού µυθιστορήµατος (Το ληστρικό µυθιστόρηµα στην Ελλάδα, Αθήνα 
1997). ∆εν αναφέρεται ούτε από τον Γιάννη Κολιόπουλο, ως έργο σχετικό µε τη ληστεία 
(Ληστές, Αθήνα 1988). Πβ. Γ. Φαρίνου-Μαλαµατάρη, «Μυθιστορηµατική βιογραφία», Από τον 
Λέανδρο στον Λουκή Λάρα, , επιµ. Νάσος Βαγενάς, Ηράκλειο 1997, 103. 

 



Ισκαριώτου»286. Στον τιµοκατάλογο που δηµοσίευσε ο ∆ουκάκης το 1898, η 

έκδοση δεν αναφέρεται, σηµάδι ότι εξαντλήθηκε γρήγορα.  

 Τη «Βιογραφία του κακούργου Πετιµεζά» συµπεριέλαβε στην «Λαϊκή 

Βιβλιοθήκη»-του ο Μιχαήλ Σαλίβερος, όπου συναντάται µέχρι και το 1928 που 

έχω ελέγξει. 

 Το 1884 κυκλοφόρησαν από τον εκδότη Νικόλαο Στάικοβιτς τα «Απόκρυφα 

Αθηνών ή τα µυστηριώδη εγκλήµατα κακούργων τινών», πρωτότυπο 

µυθιστόρηµα του ∆. Κ. Αλβανόπουλου. Το βιβλίο αυτό, όπως και πολλές άλλες 

εκδόσεις του Στάικοβιτς, προορίζονταν για λαϊκή κατανάλωση και εντάχθηκε 

γρήγορα στις λίστες των «βιβλίων του λαού» αρκετών βιβλιοπωλικών 

καταλόγων. ∆εν γνωρίζω άλλο συγγραφικό έργο του ∆. Κ. Αλβανόπουλου. 

Όµως ένα χρόνο πριν από τη δηµοσίευση των «αποκρύφων»-του, το 1883,  είχε 

συντελέσει στην έκδοση της «βιογραφίας του κακούργου Ν. Πετιµεζά, του εν 

Πάτραις καρατοµηθέντος την 14 Αυγούστου 1882»: το βιβλίο είχε εκδοθεί 

«δαπάνη ∆. Κ. Αλβανοπούλου και Ι. Ρ. Τολιάτου». 

 Την κοινή κινητήρια δύναµη της κυκλοφορίας των µυθιστορηµάτων κατά την 

τελευταία εικοσαετία του 19ου αιώνα και των υπολοίπων λαϊκών ειδών, εύκολα 

την αντιλαµβάνεται κανείς στην περίπτωση αυτή. ∆εν θα αναφερθώ σε άλλες 

περιπτώσεις· είναι πολλές. Το µυθιστόρηµα είναι πλέον ένα λαϊκό είδος 

αναγνώσµατος. Μυθιστορήµατα είναι και τα περισσότερα αναγνώσµατα που 

προτείνουν στις λίστες των «βιβλίων του λαού» οι βιβλιοπώλες και οι εκδότες. 

Οι δυνάµεις που το προωθούν (εκδότες, χορηγοί, συγγραφείς) είναι κοινές µε τις 

δυνάµεις που προωθούν και τα υπόλοιπα λαϊκά είδη και απευθύνονται βέβαια 

στο ίδιο περίπου λαϊκό αναγνωστικό κοινό. Αυτό συµβαίνει είτε πρόκειται για 

γνωστά µυθιστορήµατα που εκδίδονται για πολλοστή φορά (π.χ. οι «Άθλιοι» του 

Hugo, η «Ηρωίς της ελληνικής επαναστάσεως» του Ξένου) είτε για έργα που 

εκδίδονται πρώτη φορά στην Ελλάδα (π.χ. το «Χρήµα» του Montepin, τα 

«Απόκρυφα Αθηνών ή τα µυστηριώδη εγκλήµατα κακούργων τινών» του ∆. 

Αλβανόπουλου). 

                                                           
 286 Την έκδοση καταγράφει η Πόπη Πολέµη (Η βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑ, Αθήνα 1990, 320). Το 
εξώφυλλο της έκδοσης αναπαράγεται φωτογραφικά στο σχετικό µε τον ∆ουκάκη δελτίο του 
ηλεκτρονικού αρχείου του Ε.ΚΕ.ΒΙ. 



 

 Εγχειρίδια του αστικού βίου 
  

 Πολλοί Αθηναίοι αστοί του 19ου αιώνα συνήθιζαν στις βραδινές φιλικές και 

συγγενικές συναθροίσεις-τους να διασκεδάζουν παίζοντας διαφόρων ειδών 

πνευµατώδη παιχνίδια. «Αθώα παιγνίδια της συναναστροφής» τα ονοµάζει ο 

Μπάµπης Άννινος· ένα-δυο απ�αυτά περιγράφουν στις αναµνήσεις-τους ο 

∆ροσίνης και ο ∆. Καµπούρογλου. Μερικές φορές τα παιχνίδια αυτά σοβάρευαν 

και µετατρέπονταν σε πνευµατιστικά πειράµατα και επιδείξεις287. Τα παιχνίδια 

αυτά των αστών υπήρξαν χώρος πρόσφορος για την ευδοκίµηση διαφόρων 

εντύπων. Το πιο διάσηµο από τα έντυπα αυτά ήταν η «Πυθία». 

 Η «Πυθία» ήταν ένα παιχνίδι µε αριθµούς, ερωτήσεις και έµµετρες 

απαντήσεις. Οι διαφορετικοί συνδυασµοί ερωτήσεων και αριθµών έδιναν και 

διαφορετικά αποτελέσµατα στις έµµετρες απαντήσεις µε συνέπεια να 

προκαλείται έτσι κάποιο ενδιαφέρον γύρω από το παιχνίδι288. Φυσικά το 

παιχνίδι κυκλοφορούσε σε αρκετές παραλλαγές. Η εκδοτική παραγωγή του 

εντύπου µέσα στον 19ο αιώνα υπήρξε µεγάλη ενώ πολλές θα πρέπει να 

θεωρηθούν οι απώλειες λόγω φθοράς.  

 Η «Πυθία» κυκλοφορούσε «µεγάλη» (160 σελίδες περίπου) και «µικρή» (80 

σελίδες περίπου). Εκτός από το παιχνίδι των ερωταποκρίσεων η «Πυθία» 

περιελάµβανε και διάφορα παραρτήµατα: «περί χειροµαντείας», «περί 

κρανιοσκοπίας», «περί της τέχνης του ανακαλύπτειν την τύχην διά του καφέ», 

«περί αλχηµείας και µαγνητισµού», κτλ.  Όλα αυτά ποίκιλλαν από έκδοση σε 

έκδοση και από το εάν επρόκειτο για τη «µεγάλη» ή για τη «µικρή» Πυθία. Η 

διάδοση του εντύπου στα βιβλιοπωλεία ήταν πολύ µεγάλη και τα περισσότερα 

βιβλιοπωλεία διέθεταν και την «µικρή» και την «µεγάλη» Πυθία. Συγχρόνως 

εξακολουθούσε να εκδίδεται για όλο τον 19ο αιώνα στη Βενετία η «Εφεύρεσις 

τύχης» ή «Εύρεµα τύχης», παρόµοιας φύσης παλαιότερο έντυπο µε το οποίο 
                                                           

 287 Μπάµπης Άννινος, Αι Αθήναι κατά το 1850, Αθήνα χ.χ., 20-21· Γ. ∆ροσίνης, Σκόρπια φύλλα 
της ζωής-µου Α΄, επιµ. Γιάννης Παπακώστας, Αθήνα 19852, 171-175· ∆ηµήτριος Γρ. 
Καµπούρογλου, Αποµνηµονεύµατα µίας µακράς ζωής 1852-1932, Αθήνα 1985, 302-302· 
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Αποµνηµονεύµατα, Β΄, Αθήνα 1999, 287-291. 

 
 288 Ένα στιγµιότυπο γύρω από το παιχνίδι αυτό, περιγράφει στα αποµνηµονεύµατα-του ο 
Νικόλαος ∆ραγούµης (Ιστορικαί Αναµνήσεις Α΄, επιµ. Άλκης Αγγέλου, Αθήνα 1973, 130-132). 



επίσης ήταν εφοδιασµένα τα περισσότερα βιβλιοπωλεία289. Επιπλέον και άλλα 

ανάλογης αποστολής έντυπα κυκλοφορούσαν, όπως «Η παιγνιοχαρτοµαντεία 

και χειροµαντεία ήτοι η ανεύρεσις του µέλλοντος» (Αθήνα, γύρω στο 1850), οι 

«Πασιέντσαι ήτοι διάφορα διασκεδαστικά αθύρµατα διά των παιγνιοχάρτων, εν 

η προσετέθησαν η χαρτοµαντεία και χειροµαντεία» (Αθήνα, 1858) κτλ. Στις 

αρχές του 20ού αιώνα τα βιβλία που περιέχουν «παίγνια συναναστροφών» 

αυξάνονται κατά πολύ, έτσι ώστε τα βιβλιοπωλεία Γ. ∆. Φέξη και Μιχαήλ 

Σαλίβερου αφιερώνουν στους τιµοκαταλόγους-τους ιδιαίτερη λίστα γι� αυτά. 

 Κοντά στη χρήση των βιβλίων συναναστροφής έρχονται να ευδοκιµήσουν 

εκδοτικά και άλλα βιβλία σχετικά µε τις ανάγκες που δηµιουργούνται γύρω από 

τις κάθε είδους ανθρώπινες σχέσεις, εγχειρίδια υγιεινής, επιστολάρια, οδηγοί 

συµπεριφοράς, µαγειρικές κτλ. Τα νέα αυτά αστικά εγχειρίδια που στο ξεκίνηµα 

του βίου της ελεύθερης ελληνικής κοινωνίας εισέρχονται σαν νεωτερικό 

διάβηµα σε έδαφος πρόσφορο και δεκτικό, στο προχώρηµα του αιώνα αποκτούν 

λαϊκότερο χαρακτήρα και απήχηση. Η πρώιµα µεταφρασµένη από τα ιταλικά 

«Μαγειρική» του 1828290, η µετάφραση του Αρχιµανδρίτη Θ. Θησέα από τα 

γαλλικά το 1842 της «Οικιακής οικονοµίας ή µαγειρικής», η «Θεωρητική 

µέθοδος του χορού» του ∆. Κονοφάου που εκδόθηκε στην Αίγινα στο 

τυπογραφείο του Κοροµηλά το 1835, και κάποια άλλα ανάλογα έντυπα της ίδιας 

περιόδου, µαρτυρούν ευδιάκριτα το ειδικό βάρος του ρόλου-τους στα χρόνια 

                                                                                                                                                                      
 
 289 Σε 15.000 αντίτυπα τυπώθηκε στον «Φοίνικα» της Βενετίας το 1839 το «Εφεύρεσις τύχης», 
σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιεύει ο Φίλιππος Ηλιού, «Βιβλία και αριθµοί, η µαρτυρία των 
τραβηγµάτων», Τα Ιστορικά 14-15 (Ιούνιος-∆εκέµβριος 1991) 214. 

 Ανάλογης φύσης έντυπα διέθετε βέβαια η ευρωπαϊκή λαϊκή εκδοτική παράδοση· πβ.την 
κατηγορία εντύπων που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Divination» στον πρώτο τόµο του παλιού 
εγχειριδίου του Charles Nisard, Histoire des livres populaires ou de la littérature de colportage, 
Νέα Υόρκη χ.χ. (ανατύπωση της παρισινής έκδοσης του 1864) 186-208.  

 
 290 Πρόκειται για το ένα από τα δύο πρώτα βιβλία που εκδόθηκαν στην Ερµούπολη. Η 

µετάφραση αποδίδεται στο γιατρό Παναγιώτη Ζωντανό, ο οποίος εκτός από τη «Μαγειρική» 
έδωσε επίσης ένα εγχειρίδιο µε παραγγέλµατα υγιεινής, το «Υγιεινή διδασκαλία ή µαθήµατα 
υγιεινής προς χρήσιν της Ελληνικής νεολαίας» (Ερµούπολη 1842), και ένα ακόµα εγχειρίδιο 
«περί ανατροφής των κορασίων και της δηµοσίου εκπαιδεύσεως των αρρένων» (Ερµούπολη 
1836). 

 Την ταύτιση του µεταφραστή της «Μαγειρικής» επισηµαίνει η Άννα Ματθαίου, «Οι συνταγές 
ενός γιατρού», Η Μαγειρική. Ανώνυµη µετάφραση του 1828, Αθήνα 1992, ιθ΄-κα΄. 

 «∆εχθήτε λοιπόν, ω Ελληνίδες, κατά το παρόν την µακράν-µου ταύτην προσφοράν, και 
εποµένως έχετε και µεγαλητέραν, το περί ανατροφής των κορασίων» αναφέρει στον πρόλογο της 
«Μαγειρικής» το 1828 ο Ζωντανός προβάλλοντας, έτσι, τον κοινό στόχο των διαφορετικών 
αυτών έργων-του. 

 



αυτά. Ήταν βιβλία που ανταποκρίνονταν στη νεωτερική διαφωτιστική ορµή των 

πρώτων χρόνων της ελεύθερης ελληνικής κοινωνίας. Κάποια από τα έντυπα 

αυτής της περιόδου αποδείχτηκαν ανθεκτικά ως αναγνώσµατα· διατηρήθηκαν 

για πολλά χρόνια στις προτιµήσεις του ελληνικού αναγνωστικού κοινού. Ένα 

από αυτά ήταν το «Επιστολάριον» του Γρηγορίου Παλαιολόγου. 

 Το «Επιστολάριον» του Παλαιολόγου ήταν για πολλά χρόνια το πιο 

διαδεδοµένο από όλα τα επιστολάρια που κυκλοφορούσαν στα βιβλιοπωλεία. 

Πρωτοεκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1843, µια χρονιά δηλαδή µετά την 

έκδοση του µυθιστορήµατος «Ο Ζωγράφος». Ακολούθησαν πολλές 

επανεκδόσεις-του στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα. Οι επανεκδόσεις 

του επιστολαρίου µε τον καιρό έγιναν πιο φτηνές και έτσι πιο προσιτές· από τις 

3 ή τις 2,50 δραχµές που στοίχιζε το επιστολάριο ως το 1875 περίπου, η τιµή-

του στη συνέχεια κατεβαίνει στην 1,50 ή την 1 δραχµή. Το 1892 ο Ανέστης 

Κωνσταντινίδης πληροφορεί τους πελάτες-του ότι το «Επιστολάριον» του 

Παλαιολόγου εκδίδεται στερεοτυπικά από τον ίδιο και ανταποκρίνεται, έτσι, σε 

παραγγελίες µεγάλων ποσοτήτων (από 1.000 έως 5.000 αντίτυπα). Με αυτόν τον 

τρόπο, η τιµή του επιστολαρίου χαµήλωνε ακόµη περισσότερο. Μέσα στο 

δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, ήταν το επικρατέστερο εγχειρίδιο του είδους-του.  

 Τα επιστολάρια, όπως και οι ονειροκρίτες και οι µαγειρικές, προωθήθηκαν 

στο προχώρηµα του 19ου αιώνα από πολλούς εκδότες ως έντυπα δεδοµένης 

εµπορικής επιτυχίας. Επιστολάρια έδωσαν γνωστοί εκδότες λαϊκών εντύπων, 

όπως ο Κωνσταντινίδης, ο Μιχαλόπουλος ή ο ∆ουκάκης, αλλά και άλλοι 

παράγοντες του «λαϊκού» αναγνώσµατος, όπως ο Ξενοφών Ζύγουρας. Ιδιαίτερη 

εµπορική επιτυχία φαίνεται πως είχαν τα «ερωτικά επιστολάρια» και οι συναφείς 

µε αυτά «Ανθοδέσµες» ή «συνεννοήσεις διά των ανθέων». Στις «Ανθοδέσµες» 

προβάλλονταν ένας κώδικας επικοινωνίας στον οποίο κάθε φυτό ή άνθος 

συµβόλιζε και ένα συνάισθηµα, αντιστοιχούσε σε ένα µήνυµα. Συναντούνται σε 

όλες σχεδόν τις λίστες των «λαϊκών βιβλίων» βιβλιοπωλών και εκδοτών291. 

 Μια οµάδα βιβλίων που αυξάνεται αισθητά µέσα στο δεύτερο µισό του 19ου 

αιώνα είναι τα βιβλία µε παραγγέλµατα υγιεινής· βιβλία εκλαϊκευµένων 

ιατρικών γνώσεων θα µπορούσε να τα χαρακτηρίσει κανείς. Το είδος δεν είναι 

                                                           
 291 Πβ. Παν. Μουλλάς, Ο λόγος της απουσίας, Αθήνα 1992, 181-190. 
 Για την ευρωπαϊκή εκδοτική παράδοση του είδους πβ. Charles Nisard, ό. π., 45-46. 



καινούργιο. Το παλιό εγχειρίδιο «∆ιαιτητικής παραγγέλµατα» του «εν ιατροίς 

Εξοχωτάτου» Κωνσταντίνου Μιχαήλ, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1794 

στη Βιέννη και στη συνέχεια πέρασε στα τυπογραφεία της Βενετίας, 

εξακολουθεί να υπάρχει και να αναφέρεται στους τιµοκαταλόγους του 

«Φοίνικα» και του Γ. ∆. Φέξη µέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα. Φυσικά πολλά 

άλλα πιο σύγχρονα και πιο ελκυστικά βιβλία έχουν εµφανιστεί εντωµεταξύ 

αποκτώντας µεγάλη διάδοση στην αγορά. 

 Το πιο επιτυχηµένο ίσως εµπορικά, µέσα σε έναν µεγάλο αριθµό λαϊκών 

«ιατρικών» βιβλίων που κυκλοφορούσαν, είναι το εγχειρίδιο «Τα µυστήρια του 

συζυγικού έρωτος». Πρόκειται µάλλον για µεταφρασµένη διασκευή ξένου 

προτύπου (ή εράνισµα και µετάφραση ξένων προτύπων) από το γιατρό Γεώργιο 

Ν. Κυριακίδη, η οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα το 1865. Από τότε 

το έργο γνώρισε µεγάλη εκδοτική επιτυχία και τυπώθηκε τόσο στην Αθήνα όσο 

και σε άλλες πόλεις (Πειραιάς, Κέρκυρα, Σµύρνη). Ο Γ. Ν. Κυριακίδης, ως 

φοιτητής της Ιατρικής στο Πανεπιστήµιο του Όθωνος, είχε µεταφράσει το 1846 

και το έργο «Ο ιατρός των αποκρύφων νόσων ή τέχνη του να θεραπεύη τις αφ' 

εαυτού», έργο που, αν και δεν ξαναεκδόθηκε, είχε αρκετά µεγάλη διάδοση στα 

βιβλιοπωλεία της εποχής-του. Τα «µυστήρια του συζυγικού έρωτος» είναι ένα 

εγχειρίδιο υγιεινής αλλά και γενικότερης πληροφόρησης πάνω σε µια σειρά 

θεµάτων σχετικών µε τη σεξουαλική λειτουργία του αντρόγυνου. Η απήχηση 

του αναγνώσµατος υπήρξε µεγάλη, όπως µεγάλη ήταν και η διάδοση-του στα 

βιβλιοπωλεία. 

 Την εποχή που ο Κυριακίδης δηµοσιεύει τα «Μυστήρια του συζυγικού 

έρωτος», τα µυθιστορήµατα «αποκρύφων» και «µυστηρίων» βρίσκονται στη 

µεγαλύτερη-τους ακµή. Ο Κυριακίδης χρησιµοποιεί λοιπόν για το έργο-του έναν 

τίτλο µε πολύ ελκυστικές συνδηλώσεις. Το ίδιο πράγµα έκαναν εξάλλου και 

άλλοι συγγραφείς και εκδότες σε ανάλογης φύσης έντυπα. Έτσι, την ίδια εποχή 

(1858 και εξής) κυκλοφορούν στην Πάτρα, στο τυπογραφείο Αγαπητού 

καταρχήν και στη συνέχεια στο τυπογραφείο Χριστοδούλου, τα «Απόκρυφα της 

ωραιότητος του σώµατος και του προσώπου· πλήρης πραγµατεία υγιεινής, 

φυσιογνωµίας και καλλωπισµού», έργο που είχε αρκετά µεγάλη διάδοση στα 



βιβλιοπωλεία της εποχής292. Οι ίδιοι οι βιβλιοπώλες εξάλλου, παρασυρµένοι 

ίσως από την οµοιότητα των τίτλων αλλά και στοχεύοντας µάλλον στο ίδιο 

περίπου αναγνωστικό κοινό (ένα αναγνωστικό κοινό σχετικά νεαρό στην ηλικία 

και εξοικειωµένο συγχρόνως στον κάπως πιο ανοιχτό και ελεύθερο λόγο περί 

του έρωτος), παρουσιάζουν συχνά  τα βιβλία αυτά στην ίδια λίστα µε τα 

µυθιστορήµατα.  Εκτός από τα «Μυστήρια του συζυγικού έρωτος», που πολύ 

συχνά παρουσιάζονται στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους ως µυθιστόρηµα, το 

ίδιο παρατηρείται να συµβαίνει και σε άλλα ανάλογα έργα, όπως για παράδειγµα 

το µεταφρασµένο «Ο έρως και η ακολασία εν σχέσει προς την υγείαν και τας 

νόσους». 

 Στο πέρασµα του 19ου αιώνα τα βιβλία µε παραγγέλµατα υγιεινής, κυρίως 

γύρω από την ερωτική δραστηριότητα του ανθρώπου, εξελίσσονται σε ένα είδος 

βιβλίων δεδοµένης εµπορικής επιτυχίας. Έτσι στις αρχές του 20ού αιώνα ο 

Γεώργιος ∆. Φέξης λανσάρει στους καταλόγους-του τη «Λαϊκή ιατρική 

βιβλιοθήκη», στη «Λαϊκή βιβλιοθήκη» του Μιχαήλ Σαλίβερου φιγουράρουν τα 

«Μυστήρια του συζυγικού έρωτος» και ο «Αυνανισµός και τα φρικτά 

αποτελέσµατα αυτού», ενώ δύσκολα θα συναντήσει κανείς βιβλιοπωλικό 

κατάλογο «λαϊκών» βιβλίων, στον οποίο να µην αναφέρεται τουλάχιστον ένα 

βιβλίο µε παραγγέλµατα υγιεινής. Τα «Μυστήρια του συζυγικού έρωτος» 

συνεχίζουν για πολλά χρόνια να εκδίδονται από τον Μιχαήλ Σαλίβερο. Σε 

δισέλιδη διαφήµιση τιµοκαταλόγου του 1928 των καταστηµάτων του 

Σαλίβερου, τα «Μυστήρια του συζυγικού έρωτος» εξακολουθούν να 

προβάλλονται και να προτείνονται στη «νέα καλλιτεχνική έκδοση-

τους».Φαίνεται όµως πως από έκδοση σε έκδοση το όνοµα του Κυριακίδη 

ξεχάστηκε και, έτσι το 1928, προβάλλεται παραφθαρµένο από τον ίδιο τον 

εκδότη Σαλίβερο ως «Γ. Ν. Κυριακός».  

                                                           
 292 Και πάλι την ίδια εποχή (1860) κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην Αθήνα τα «Μυστήρια 
της γαλλικής µαγειρικής» του Α. Gogue, έργο που είχε επίσης µεγάλη διάδοση στα 
βιβλιοπωλεία. Κάποια από τα βιβλία µαγειρικής της εποχής περιελάµβαναν και οδηγίες για την 
κατασκευή καλλυντικών ουσιών για το πρόσωπο και το σώµα.  

 Λανθασµένη είναι η ένταξη των «Μυστηρίων του συζυγικού έρωτος» στον κατάλογο των 
«αποκρύφων» µυθιστορηµάτων του 19ου αιώνα, από τη Ζέτα Γκότση, στη µελέτη-της «Η 
µυθιστορία των �Αποκρύφων�. Συµβολή στην περιγραφή του είδους», Από τον Λέανδρο στον 
Λουκή Λάρα, επιµ. Νάσος Βαγενάς, Ηράκλειο 1997, 161, όπου εξάλλου δεν αναφέρονται οι 
επανεκδόσεις του έργου. 



 ∆εν θα σχολιάσω εδώ τη µεγάλη διάδοση των χρηστοηθειών και των 

εγχειριδίων κοσµιότητας· πρόκειται για µια µεγάλη οµάδα βιβλίων που 

ακολούθησε πορεία ανάλογη µε όλα τα υπόλοιπα νέα ελληνικά αστικά 

εγχειρίδια: από το στενότερο στο πλατύτερο και από το αριστοκρατικότερο στο 

λαϊκότερο αναγνωστικό κοινό. Όπως και τα εγχειρίδια υγιεινής, τα βιβλία µε 

παραγγέλµατα κοσµιότητας προωθήθηκαν εκδοτικά και στις µικρότερες 

περιφερειακές αστικές κοινωνίες του ελληνισµού. Έτσι το 1869 εκδίδεται στα 

Χανιά το µεταφρασµένο από τα γαλλικά εγχειρίδιο «Κώδηξ της εθιµοταξίας 

ήτοι οδηγός των ανθρώπων της καλής κοινωνίας», έντυπο που διατίθεται σε δύο 

βιβλιοπωλεία της Κωνσταντινούπολης, ενώ δεν αναφέρεται σε κανέναν 

αθηναϊκό βιβλιοπωλικό κατάλογο. Παροµοίως, το µεταφρασµένο πιθανότατα 

εγχειρίδιο υγιεινής του Μ. Π. Περίδη «Εικών υγιεινής πασών των ηλικιών του 

ανθρώπου», που εκδόθηκε στο Ηράκλειο το 1882, συναντάται µονάχα στο 

βιβλιοπωλείο ∆επάστα της Κωνσταντινούπολης ενώ δεν εµφανίζεται σε κανένα 

αθηναϊκό293. Οι επικοινωνιακοί δεσµοί των κρητικών πόλεων µε την 

Κωνσταντινούπολη δείχνουν ισχυρότεροι στην περίπτωση αυτή από τους 

δεσµούς µε την πλησιέστερη γεωγραφικά, αλλά όχι και πολιτειακά, Αθήνα. 

  

                                                           
 293 Ο Μ. Π. Περίδης, κρητικός στην καταγωγή, «σπουδάσας εις Μελίτην την τέχνην [...], µέχρι 
του 1870 συνετήρει εν Σύρω τυπογραφείον µετά ταχυπιεστηρίου το οποίον είχε κοµίσει από του 
1869» (Ανδρέας Κ. Χούµης, Περί τυπογραφίας εν Σύρω, Σύρος 1901, 11). 

  Το όνοµα του Μ. Π. Περίδη συνδέεται µε κάποιες ιδιαίτερα «εµπορικές» για την εποχή 
οµάδες βιβλίων. Μετέφρασε ο ίδιος µυθιστορήµατα. ∆ηµοσίευσε µεθόδους εκµάθησης ξένων 
γλωσσών και ξενόγλωσσους διαλόγους για εµπόρους και επαγγελµατίες. Τον απασχόλησαν τα 
αναγνωστικά βιβλία των ∆ηµοτικών σχολείων. 

 



  

 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΧΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 
  

  

 Γύρω από τα αναγνωστικά βιβλία 
  

 Είναι αδύνατο να κατανοήσει κανείς το συγγραφικό έργο του Λέοντος Μελά 

χωρίς να το συνδέσει µε τη γενικότερη παιδαγωγική δραστηριότητα του 

συγγραφέα. Ένα µέρος της δραστηριότητας αυτής ήταν και η συµµετοχή του 

Μελά στην ειδική επιτροπή του Συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών 

Γραµµάτων, η οποία είχε στόχο-της την έκδοση αναγνωστικών βιβλίων για τη 

∆ηµοτική Εκπαίδευση. ∆εν είναι λίγα τα αναγνωστικά βιβλία που προέκυψαν 

από τη δραστηριότητα της επιτροπής αυτής. Ανάµεσα σ� αυτά ήταν έργα της 

Αικατερίνης Λασκαρίδου, της Αγάπης Λαµπίση και άλλων294. Σ� αυτό το 

παιδαγωγικό πλαίσιο εντάχθηκε και ο «Γεροστάθης» του Μελά που είχε εκδοθεί 

για πρώτη φορά το 1858. Το έργο προωθήθηκε δηλαδή από το Σύλλογο προς 

διάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων για να λειτουργήσει ως αναγνωστικό 

βιβλίο στα σχολεία. Ο Σύλλογος προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων 

ξεκίνησε τις δραστηριότητες-του το 1869, όµως ήδη το 1864 ο «Γεροστάθης» 

θεωρούνταν βιβλίο κατάλληλο κυρίως για παιδιά295. 

 Η απήχηση του «Γεροστάθη» υπήρξε µεγάλη. Γύρω στις 20 εκδόσεις έχουν 

καταγραφεί από την πρώτη έκδοση του 1858 ως το τέλος του αιώνα. Υπήρξαν 

µάλλον πολύ περισσότερες296. Παράλληλα µε τις αθηναϊκές εκδόσεις 

κυκλοφορούσαν και εκδόσεις επαρχιακών πόλεων, όπως της Μυτιλήνης και της 
                                                           

 294 Πβ. Χρ. Λέφας, Ιστορία της Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1942, 331. 
 
 295 «Το βιβλίο αυτό, καίτοι έχον αξίαν, είνε ουχ ήττον µόνον εις ανάγνωσιν παιδίων χρήσιµον» 
αναφέρει για το «Γεροστάθη» το 1864 ο Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός, «Οι νεώτεροι 
Έλληνες», Εθνικόν Ηµερολόγιον του έτους 1865, 60. 

 
 296  Το 1886 ο Α. Κ. Χούµης σηµειώνει για το «Γεροστάθη»: 
 «Εκατόν και πλέον εκδόσεις έχουσι περιέλθει εις χείρας-µου µόνον [...]. Είδον προς τούτοις 
εκδόσεις Γεροστάθη εκτυπωθείσαις εν Κυδωνίαις, Βραΐλα, Μυτιλήνη, Ιεροσολύµοις, Σάµω, 
Αιγίω, Βόλω, Θεσσαλονίκη, Κύπρω, Αλεξανδρεία, πάσας είναι αληθές, επί κακίστου χάρτου και 
κεκοσµηµένας µε λάθη τυπογραφικά, µη υπάρχοντα εν ταις αρχικαίς των Καταστηµάτων 
Βλαστού εκδόσεσιν. Ώστε και του βιβλίου τούτου εγένοντο εκδόσεις πλέον ή διακόσιαι» 

 Α.Κ.Χ., «Ποίον ελληνικόν βιβλίον εξετυπώθη εις µεγαλείτερον αριθµόν αντιτύπων», Εβδοµάς 
(8.6.1886) 271. 



Σπάρτης. Το φαινόµενο αυτό δικαιολογούσαν οι τοπικές σχολικές ανάγκες. 

Ανάλογο φαινόµενο ίσχυε και σε άλλα ανάλογου προορισµού βιβλία. Έτσι για 

παράδειγµα το διήγηµα «Τα δύο αρνία» της Cameron, που χρησιµοποιούνταν 

επίσης στα σχολεία, γνωρίζουµε ότι εκδόθηκε εκτός από την Αθήνα και τη 

Σµύρνη, και στο Ναύπλιο, την Τρίπολη και την Καλαµάτα. 

 Στόχος και µέληµα του Μελά (αποφεύγοντας κάθε αναφορά στη νεώτερη 

ελληνική ιστορία) ήταν, ο «Γεροστάθης» µα και τα άλλα έργα-του να 

διοχετευθούν στην αγορά της ελληνικής ανατολής. Αυτό επιτυγχάνεται και το 

βιβλίο συναντάται σε όλα τα γνωστά-µας ελληνικά βιβλιοπωλεία της Τουρκίας. 

Το ίδιο συµβαίνει και µε τα έργα του Μελά «Ο Χριστόφορος ή το ναυάγιον και 

η διάσωσις» (πρώτη έκδοση 1869), «Χριστιανικαί δεήσεις µετά ασµατίων» 

(1870), «Ασµάτια χριστιανικά» (1877). Επιπλέον και ο «Γεροστάθης» και ο 

«Χριστόφορος» µεταφράστηκαν και στα καραµανλίδικα. Και ο «Γεροστάθης» 

και ο «Χριστόφορος» προωθήθηκαν στον ελληνικό πληθυσµό της Ανατολής ως 

κατάλληλα αναγνωστικά βιβλία. Το 1874 ο εκδότης Σ. Κ. Βλαστός, ο οποίος 

έδωσε πολλές εκδόσεις των έργων του Μελά αλλά και άλλων σχολικών βιβλίων, 

διαµαρτύρεται για κλεψίτυπες εκδόσεις του «Χριστόφορου» στην 

Κωνσταντινούπολη, επισηµαίνει όµως πως παρά την κλεψιτυπία, «η ζήτησις του 

πονήµατος τούτου εξακολουθεί ζωηρά»297. 

 Ο «Χριστόφορος» διαβάστηκε από τους έλληνες µαθητές ακόµα και των πιο 

αποµακρυσµένων χωριών της Τουρκίας. Από µια τυχαία και ασυνήθιστη 

συγκυρία, µας έχουν διασωθεί επιστολές προς το βιβλιοπώλη ∆. Ξιφιλίνο της 

Τραπεζούντας, γραµµένες το 1882 από έλληνες δασκάλους σε χωριά του 

εσωτερικού της χώρας «εις δεκάωρον ως επί το πλείστον απόστασιν» από την 

Τραπεζούντα, όπως χαρακτηριστικά διευκρινίζεται. Στις επιστολές αυτές, οι 

δάσκαλοι ζητούν από το βιβλιοπώλη Ξιφιλίνο να τους στείλει για τις ανάγκες 

του σχολείου, βιβλία και άλλα υλικά απαραίτητα, όπως κιµωλίες, µελάνι κτλ. Οι 

επιστολές είναι σύντοµες και τα βιβλία που ζητούν λιγοστά και µετρηµένα. Τα 

                                                                                                                                                                      
 
 297 Λέων Μελάς, Ο Χριστόφορος ή το ναυάγιον και η διάσωσις, Αθήνα 1874, α΄. 
 Ο ίδιος ο Μελάς δωρίζει 18 βιβλία-του στην Φιλεκπαιδευτική Λέσχη «Βασιλειάς» της 
κοινότητας Νέβσεχιρ της Μικράς Ασίας και του απονέµεται το 1873 ο τίτλος του επίτιµου 
µέλους της Λέσχης. Για το θέµα πβ. Χρίστος Σπ. Σολδάτος, Η εκπαιδευτική και πνευµατική 
κίνηση του ελληνισµού της Μ. Ασίας (1800-1922), Β΄, Αθήνα 1989, 234. 

 



«χρήζοντα εις ανάγνωσιν» βιβλία που ζητιούνται είναι είτε συλλογές σύντοµων 

ηθικών και διδακτικών διηγηµάτων όπως «Η µικρά Ελένη», «Ο πτωχός γέρων» 

κτλ., είτε εκτενέστερα αφηγήµατα όπως «Ο ερηµίτης» και «Ο Χριστόφορος» του 

Μελά298. 

 Ο «Γεροστάθης», ο «Χριστόφορος», οι «∆εήσεις» και τα «Ασµάτια» ήταν 

βιβλία που ανταποκρίνονταν στις παιδαγωγικές αντιλήψεις και ανάγκες της 

εποχής-τους299. Όσο για την τραγωδία του Μελά «Ο Αθανάσιος ∆ιάκος» (πρώτη 

έκδοση 1859), ανεβάζονταν συχνά ιδίως σε σχολικές, µαθητικές παραστάσεις 

του 19ο αιώνα300. Στις αρχές του 20ού αιώνα συµπεριλαµβάνεται στη «Λαϊκή 

Βιβλιοθήκη» του Σαλίβερου. 

    Είναι λάθος, ο «Γεροστάθης» να συνυπολογίζεται στα µυθιστορήµατα. 

Ανήκει σε διαφορετική κατηγορία λογοτεχνικών κειµένων µε παράδοση πολύ 

ισχυρότερη στην Ελλάδα του 1858 από την παράδοση των µυθιστορηµάτων. Ο 

στοιχειώδης µυθιστορικός ιστός γύρω από τον οποίο εκτυλίσσονται βίοι και 

περιστατικά από την αρχαιότητα και την παγκόσµια ιστορία, στοιχεία γνώσεων, 

παραγγέλµατα υγιεινής και συµπεριφοράς, ποιήµατα, έµµετρα επιµύθια κτλ. δεν 

επαρκεί για την ταξινόµηση του είδους στα µυθιστορήµατα. 

    Την εποχή που κυκλοφόρησε ο Γεροστάθης το ελληνικό αναγνωστικό κοινό 

ήταν εξοικειωµένο µε αναγνώσµατα ανάλογου χαρακτήρα. Τέσσερις εκδόσεις 

γνώρισε µέσα στη δεκαετία 1860-1870 η µεταφρασµένη από τα γαλλικά 

«Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος µετ' εφαρµογής ηθικών παραγγελµάτων». Ο 

µεταφραστής του έργου Μ. ∆. Σακκοράφος µετέφρασε επίσης την «Ηθική εν τω 

βίω ενεργουµένη, ήτοι διάφορα τεµάχια της παλαιάς και νέας Ιστορίας», έργο 

ανάλογου χαρακτήρα, µε τρεις γνωστές εκδόσεις από το 1858 ως το 1860, το 
                                                           

 298 Οι επιστολές δηµοσιεύονται στο περιοδικό Εύξεινος Πόντος της Τραπεζούντας, εκδότης του 
οποίου ήταν ο ∆. Ξιφιλίνος. Ο λόγος για τον οποίο ο συντάκτης του περιοδικού περιέλαβε στην 
ύλη τις επιστολές αυτές, ήταν για να φανεί η κακή «διανοητική κατάστασις των µεσογείων», η 
αµάθεια δηλαδή των Ελλήνων δασκάλων στο εσωτερικό της χώρας, καθώς πρόκειται για 
κείµενα µε πολύ κακή χρήση της ελληνικής γλώσσας. 

 «∆ιανοητική κατάστασις των µεσογείων», Εύξεινος Πόντος, 23 (5.6.1882) 380-381, 24 
(12.6.1882) 397-398, και 25 (19.6.1882) 415-416· πβ. και 18 (24.12.1881) 284. 

 
 299 Ο «Γεροστάθης» είναι δοµηµένος πάνω στις ίδιες παιδαγωγικές αντιλήψεις που δοµείται και 
το «Παιδαγωγικόν εγχειρίδιον» (1871), µεταγενέστερο παιδαγωγικό σύγγραµµα του Λέοντος 
Μελά. 

 Πβ. Σπ. Στουραΐτης, Ο Λέων Μελάς το εθνικόν και παιδαγωγικόν έργον αυτού, Αθήνα 1924, 33. 
 
            300 Πβ. Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του νέου ελληνικού Θεάτρου, Α΄, Αθήνα 19992, 75. 
 



οποίο προωθήθηκε όπως και ο «Γεροστάθης» από τον Σύλλογο προς διάδοσιν 

των Ελληνικών Γραµµάτων. Το 1869 κυκλοφόρησε στην Κωνσταντινούπολη µε 

την έγκριση της Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Οικουµενικού 

Πατριαρχείου το προορισµένο για τα ∆ηµοτικά σχολεία ανάγνωσµα «Τα 

σπουδαία παιδία ή παιδικαί ηµέραι διασήµων ανδρών». Η «Βιογραφία των επτά 

σοφών της Ελλάδος µετά των αποφθεγµάτων αυτών» ήταν επίσης ανάγνωσµα 

προορισµένο για τους µαθητές των ∆ηµοτικών σχολείων. Πάµπολλα είναι τα 

αναγνώσµατα, µεταφρασµένα ή διασκευασµένα τα περισσότερα, που θα 

µπορούσαν να προσδιοριστούν ως τα µέλη µιας ευρύτερης οικογένειας κειµένων 

µέσα στην οποία βρέθηκε ο βασισµένος επίσης σε ξένο πρότυπο 

«Γεροστάθης»301. 

    Κείµενο στενής συγγένειας µε το «Γεροστάθη» του Μελά ήταν και το έργο 

του Cyprien Prosper Brard, «Ο διδάσκαλος Πέτρος ή ο πεπαιδευµένος του 

χωρίου» που κυκλοφόρησε το 1850 στο Ναύπλιο, µεταφρασµένο από το 

«δηµοδιδάσκαλο Ναυπλίας» ∆ηµήτριο Αποστολίδη. Στο έργο αυτό δηλώνεται 

ρητά η οφειλή στο πρότυπο έργο του Jussieu, που υπήρξε πρότυπο και για το 

µεταγενέστερο «Γεροστάθη». Το βιβλίο απευθύνεται ιδίως σε παιδιά αλλά και 

σε µεγάλους: «προς χρήσιν µεν κοινήν, ιδίως δε των ∆ηµοτικών Σχολείων» 

αναφέρουν και οι δύο γνωστές εκδόσεις του έργου (1850, 1853). Οι γνώσεις που 

παρέχονται στον αναγνώστη δίνονται µέσω ενός αφηγηµατικού µοντέλου 

όµοιου µε αυτό του «Γεροστάθη»: το πιο σοφό µέλος µιας µικρής κοινότητας 

διαφωτίζει τα άλλα µέλη της κοινότητας µέσω µιας σειράς συνοµιλιών. 

    Το ίδιο το πρότυπο έργο του Jussieu µεταφράστηκε και εκδόθηκε από τη 

Βασιλική Τυπογραφία πολύ νωρίς, το 1838 και ξανά το 1900 από το Σύλλογο 

προς διάδοσιν Ωφελίµων Βιβλίων. Στην εισαγωγή της έκδοσης του 1900 

αναφέρεται: 

     
    «Το βιβλίον τούτο [...] εβραβεύθη [...] υπό της Γαλλικής Ακαδηµίας και υπό 
της Γαλλικής �Εταιρείας της Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως�, ως καταλληλότατον 
διά τους κατοίκους και των πόλεων και των αγρών και διά τους µαθητάς των 

                                                           
    301 Για τα έργα του L. P. Jussieu, στα οποία στηρίχτηκε ο Γεροστάθης, πβ. Βίκυ Πάτσιου, «L.- 

P. Jussieu, Simon de Nantua (1818). Η περιπλάνηση του αγαθού εµπόρου και οι αφηγηµατικές 
της προσαρµογές στα ελληνικά», Ο Ερανιστής 20 (1995) 66-74. 

 



σχολείων. Ως τοιούτο το υιοθέτησεν υπό την παρούσαν ελληνικήν µορφήν-του ο 
Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφελίµων Βιβλίων»302. 
     
 Η απήχηση του «Γεροστάθη» στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό του 19ου αλλά 

και 20ού αιώνα ήταν πολύ µεγάλη και υπήρξε ασύγκριτα µεγαλύτερη από την 

απήχηση των µεταφρασµένων στα ελληνικά προτύπων-του ή των όποιων 

ανάλογων-του βιβλίων. Το 1884 ένας νέος µε ορµή και ευαισθησία στα 

παιδαγωγικά θέµατα δηµοδιδάσκαλος παρουσιάζεται γοητευµένος από τις 

παιδαγωγικές αξίες που προβάλλονται στον «Γεροστάθη»: 

  
 «Εν πράγµα εις έκπληξιν µε ρίπτει· πως ο Γεροστάθης, το βιβλίον, όπερ 
πάντες οι διδάσκαλοι-µας εισήγαγον εις τα σχολεία-των, δεν κατώρθωσεν ουδ� 
ένα αυτών να κινήση εις το να µιµηθή τον Γεροστάθην, τον ήρωα του βιβλίου, 
έστω και κατά το ελάχιστον, φερ� ειπείν εις το να οδηγήση τους µαθητάς-του εις 
περίπατον, διά να ίδωσι το λαµπρόν φαινόµενον της ανατολής του ηλίου!»303. 
  
 Οι δάσκαλοι δεν συνήθιζαν να οδηγούν τα παιδιά σε περίπατο για να δουν 

την Ανατολή του ήλιου, καθώς το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν ευνοούσε τέτοιες 

πρωτοβουλίες. ∆εν µου φαίνεται όµως ούτε άσχετο ούτε τυχαίο που πολύ 

αργότερα, το 1919, στο αλφαβητάρι του Εκπαιδευτικού Οµίλου, στο 

«Αλφαβητάρι µε τον ήλιο» όπως συνήθιζαν να το λεν οι µικροί αναγνώστες-του, 

το πρώτο µάθηµα (ακριβώς όπως και στο «Γεροστάθη») ήταν ένας παιδικός 

περίπατος στο λαµπρό φαινόµενο της ανατολής του ήλιου304. 

 Πριν προχωρήσω στην παρουσίαση άλλων δηµοφιλών αναγνωσµάτων που 

συνδέθηκαν στενά µε τη σχολική διαδικασία, χρειάζεται νοµίζω να 

παρουσιαστούν σύντοµα οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που ίσχυαν µέσα στον 19ο 

αιώνα σχετικά µε τα σχολικά βιβλία305. 

 Το 1836 στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος µε ειδικό διάταγµα προβλέπονταν 

η ίδρυση κρατικού βιβλιοπωλείου (Βασιλικόν Βιβλιοπωλείον ή για την ακρίβεια 

                                                           
    302 Το χωρίο αναδηµοσιεύεται από τον Κυρ. Ντελόπουλο, Παιδικά και νεανικά βιβλία του 19ου 
αιώνα, Αθήνα 1995, 470, απ�όπου και αντλώ. 

 
 303 Βλάσιος Γ. Σκορδέλης, Ηµερολόγιον δηµοδιδασκάλου ήτοι η παιδαγωγία εν τη πράξει, 
Αθήνα 1885, 57. 

  
 304 Πβ. τη σχολιασµένη ανατύπωση: Το αλφαβητάρι µε τον ήλιο, επιµ. Αλέξης ∆ηµαράς, Αθήνα 
1976. 

 
 305 Τα σχετικά µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις στοιχεία που παρουσιάζονται, προέρχονται από τη 

µελέτη του Χρ. Λέφα, Ιστορία της Εκπαιδεύσεως, Αθήνα, 1942, 319-341. 



«Βιβλιοπωλείον ελληνικόν της Βασιλικής Τυπογραφίας» ήταν ο λογότυπος-του) 

µε στόχο τη µονοπώληση των διδακτικών βιβλίων από το κράτος. Το σύστηµα 

αυτό προέβλεπε την έγκριση των διδακτικών βιβλίων από ειδική επιτροπή, 

διορισµένη κάθε φορά από την Κυβέρνηση. Τα βιβλία θα πωλούνταν στην 

Αθήνα από το Βασιλικό Βιβλιοπωλείο και στις επαρχίες από το «οικείο ∆ηµόσιο 

Ταµείο». Τα βιβλία θα στοίχιζαν φθηνότερα από όσο αν πωλούνταν σε ιδιωτικά 

βιβλιοπωλεία, και τα κέρδη από την πώληση των βιβλίων θα προορίζονταν 

αποκλειστικά για τα εντός του Βασιλείου καταστήµατα της ∆ηµόσιας 

Εκπαίδευσης. Το σύστηµα όµως αυτό τελικά δεν εφαρµόστηκε και το 1838, µε 

άλλο διάταγµα, καταργήθηκε και επισήµως. 

 Ως το 1856 τα διδακτικά βιβλία που κυκλοφορούν δεν περνούν από 

διαδικασία κρατικής έγκρισης αλλά πρόκειται για ιδιωτικές δηµοσιεύσεις και 

εκδόσεις διαφόρων συγγραφέων ή εκδοτών. Εκδίδονται αποκλειστικά σχεδόν 

από τους δύο µεγάλους εκδοτικούς οίκους της εποχής, του Ανδρέα Κοροµηλά 

και του Σ. Κ. Βλαστού. Το Υπουργείο ανακοινώνει απλώς στους δασκάλους µε 

ειδικές εγκυκλίους τους τίτλους και τις τιµές των βιβλίων αυτών306. Το 1856 για 

πρώτη φορά προκηρύσσεται κρατικός διαγωνισµός για τη συγγραφή βιβλίων για 

τα ∆ηµοτικά σχολεία. Τα βιβλία θα εγκρίνονταν από ειδική επιτροπή, οι 

συγγραφείς-τους θα βραβεύονταν, και µε ειδική εγκύκλιο του Υπουργείου θα 

αποφασίζονταν η εισαγωγή των βιβλίων αυτών στα σχολεία για όλη την περίοδο 

                                                           
 306 Πβ. εδώ τα ειδικά τιµολόγια των καταστηµάτων Κοροµηλά (1853, 1855, 1866) και 
Βλαστού (1855), που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Οι κατάλογοι». Πβ. επίσης: Εκκλησιαστικά 
και Εκπαιδευτικά ήτοι νόµοι, διατάγµατα, εγκύκλιοι, οδηγίαι κλπ. αποβλέποντα εις την 
Εκκλησίαν και την ∆ηµόσιαν Εκπαίδευσιν εν Ελλάδι, επιµ. Πέτρος Ι. Κλάδος, Αθήνα 1860, 588-
590. 

 Ο Κοροµηλάς και ο Βλαστός ήταν για πολλά χρόνια οι µεγαλύτεροι Έλληνες εκδότες. Το 1875 
ο Κοροµηλάς διέθετε στο τυπογραφείο-του 6 πιεστήρια και ο Βλαστός 3. Την ίδια εποχή οι 
υπόλοιποι αθηναίοι τυπογράφοι διέθεταν 1 ή, λιγότερο συχνά, 2 πιεστήρια. Πβ. [Μιλτιάδου 
Μπούκα] Οδηγός εµπορικός, γεωγραφικός και ιστορικός των πλείστων κυριωτέρων πόλεων της 
Ελλάδος του έτους 1875, Αθήνα 1875, 107-109. 

 Τα 6 πιεστήρια των καταστηµάτων Κοροµηλά διατηρούσε και ο Ανέστης Κωνσταντινίδης 
ύστερα από την αγορά της επιχείρησης. Το 1901, χρονιά που πεθαίνει ο Κωνσταντινίδης, 
γράφεται για το τυπογραφείο-του: 

 «Φαντασθήτε ότι ήδη εις το τυπογραφείον τούτο εκτελούνται συγχρόνως 40 εργασίαι 
συγγραµµάτων σπουδαίων και καλλιτεχνικών περιοδικών. Εξ µηχανικά πιεστήρια 
ηλεκτροκίνητα δεν παύουν δι�όλης της ηµέρας εργαζόµενα. Ενενήντα ∆ε εργάται επί 10 
ώρας εργαζόµενοι ευρίσκουν πόρον ζωής διά τας 90 οικογενείας-των» 

 «Μία σηµαντικωτάτη πρόοδος της βιοµηχανίας-µας. Η µεγάλη τυπογραφία παρ�ηµίν. Τα 
Καταστήµατα Κωνσταντίνου Ανέστη Κωνσταντινίδου και Θησέως Ανέστη Κωνσταντινίδου», 
Ακρόπολις (26.7.1901). 

  
 



των µαθηµάτων και θα προσδιορίζονταν και η τιµή-τους. Όµως ούτε και αυτό το 

σύστηµα κρατικού ελέγχου εφαρµόστηκε τελικά και τα διδακτικά βιβλία 

κυκλοφορούσαν ελεύθερα. 

 Το 1875 συστήθηκε από το Υπουργείο νέα ειδική επιτροπή µε σκοπό τον 

έλεγχο των αναγνωστικών βιβλίων που κυκλοφορούσαν στα ∆ηµοτικά σχολεία. 

Η επιτροπή έλεγχε τα βιβλία που της διαβίβαζε το Υπουργείο, µήπως περιέχουν 

κάτι που να αντιβαίνει στη θρησκεία, στα ήθη ή στους νόµους. Ύστερα από 

αυτόν τον έλεγχο, το Υπουργείο εξέδιδε σχετική σύσταση προς τα σχολεία για 

τα βιβλία αυτά. Το σύστηµα αυτό εφαρµόστηκε µέχρι το 1882. Ο έλεγχος δεν 

υπήρξε επαρκής και στα σχολεία εισχωρούσαν και βιβλία µη εγκεκριµένα. Η 

κατάσταση αυτή οδήγησε το Υπουργείο Παιδείας στην επανειληµµένη 

δηµοσίευση εγκυκλίων, µε τις οποίες απαγόρευε µε ποινές την κυκλοφορία µη 

εγκεκριµένων βιβλίων. Εκτός των µη εγκεκριµένων, καταγγέλλονταν και βιβλία 

που ανέφεραν ψευδώς ότι έχουν εγκριθεί. Κάποια βιβλία που χρησιµοποιούνταν 

στα σχολεία θεωρήθηκαν επιλήψιµα από την Ιερά Σύνοδο και απαγορεύτηκε 

αυστηρά η κυκλοφορία-τους στους µαθητές µε ειδική εγκύκλιο του Υπουργείου 

Παιδείας της 19.6.1876. Στον κατάλογο των βιβλίων αυτών διακρίνονται κυρίως 

εκδόσεις προτεσταντών, όπως «Η θυγάτηρ του γεωργού», «Ο καλός ποιµήν», «Ο 

φίλος του αµαρτωλού», «Η πρόοδος του χριστιανού αποδηµητού από του 

κόσµου τούτου εις τον µέλλοντα», η «Παραίνεσις προς τους αµετανοήτους 

αµαρτωλούς» και διάφορα άλλα. 

 Το 1882 εκδόθηκε ειδικός νόµος σύµφωνα µε τον οποίο, το Υπουργείο 

Παιδείας κάθε τετραετία θα εξέδιδε προκήρυξη διαγωνισµού για τη συγγραφή 

των διδακτικών εγχειριδίων της ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης. Θα καθορίζονταν 

διαφορετικές επιτροπές για την κρίση των βιβλίων ανάλογα µε το διδακτικό 

αντικείµενο. Το ένα και µοναδικό βιβλίο που θα εγκρίνονταν από την κάθε 

επιτροπή, θα κυκλοφορούσε υποχρεωτικά στα σχολεία για µια τετραετία. Η 

επιτροπή θα επιστατούσε επίσης στην εκτύπωση και είχε λόγο και για την τιµή 

του βιβλίου που έπρεπε να είναι σχετικά χαµηλή. Αυτό το σύστηµα έγκρισης 

διαφοροποιήθηκε σε αρκετά σηµεία-του στη συνέχεια, εφαρµόστηκε όµως ως 

τις αρχές του 20ού αιώνα. 

 Η απουσία σοβαρού κρατικού ελέγχου πάνω στο θέµα των σχολικών βιβλίων 

είχε ως αποτέλεσµα, πολλοί συγγραφείς και οι περισσότεροι µεγάλοι εκδότες να 



παράγουν και να προτείνουν σχολικά βιβλία. Ήταν η πλέον επικερδής 

βιβλιεµπορική επιχείρηση µέσα στον 19ο αιώνα. «∆ιδακτικόν βιβλίον θα ειπή 

ψωµί, κέρδος δηλαδή ασφαλές διά τον βιβλιοπώλην», έγραφε το 1900 ο Γ. ∆. 

Φέξης307. Το αποτέλεσµα βέβαια ήταν µια τροµερή ανοµοιοµορφία στα 

διδακτικά βιβλία που χρησιµοποιούνταν στα σχολεία. Όταν από το 1882 και 

µετά το Υπουργείο Παιδείας προκηρύσσοντας ειδικούς διαγωνισµούς καθόριζε 

πλέον την ύλη που θα έπρεπε να περιέχουν τα διδακτικά εγχειρίδια, πλήθος 

βιβλία εµφανίστηκαν προκειµένου να ανταποκριθούν σ�αυτές τις κρατικές 

υποδείξεις. Σύµφωνα µε την ειδική προκήρυξη του 1882 για τα αναγνωστικά 

βιβλία των ∆ηµοτικών Σχολείων καθορίζονταν η εξής ύλη: 

 Για την Α΄ τάξη: «Αλφαβητάριον και αναγνωσµατάριον, µετ�εικόνων ή άνευ 

τοιούτων, περιέχον απλά παραµύθια και ποιήµατα, ιδίως εν κοινή γλώσση». 

 Για τη Β΄ τάξη: «Αναγνωσµατάριον, µετ�εικόνων ή άνευ τοιούτων [...] 

περιέχον διήγηµα ελληνικόν, παριστάνον τας καταστάσεις του την φύσιν και την 

κοινωνίαν το πρώτον γνωρίζοντος και µετ�αυτών κατ�ολίγον σχετιζοµένου 

ανθρώπου, ως υπόδειγµα λαµβανοµένου του Ροβινσώνος του ∆ανιήλ Defoe». 

 Για τη Γ΄ τάξη: «Αναγνωσµατάριον, µετ�εικόνων ή άνευ τοιούτων, [...] 

περιέχον αναγνώσµατα εκ του απλού βίου, ον παριστάνει η Οδύσσεια και η 

ιστορία της Ελλάδος επί Τουρκοκρατίας». 

 Για τη ∆΄ τάξη: «Αναγνωσµατάριον [...] περιέχον εκλογήν εκ του Ηροδότου 

και διηγήσεις εκ του Εθνικού αγώνος του 1821, ως και ποιήµατα και 

περιγραφάς, αναφεροµένας εις την φύσιν, τα θεάµατα αυτής και τα τέχνας». 

                                                           
 307 Πβ. το κείµενο του παραρτήµατος: «Μία εγκύκλιος του εκδοτικού οίκου Γ. ∆. Φέξη». 
 Το 1875 ο εκδότης και βιβλιοπώλης της Κωνσταντινούπολης Γ. Α. Κοπανάρης παραθέτοντας 
τη δική-του προτεινόµενη λίστα αναγνωστικών βιβλίων, αναφέρει (στο οπισθόφυλλο αθηναϊκής 
έκδοσης του 1875 της χρηστοήθειας του Soave «Στοιχειώδης πραγµατεία περί των χρεών του 
ανθρώπου» που πραγµατοποιείται «δαπάναις Γ. Α. Κοπανάρη»): «Κατά προτροπήν 
αξιοσεβάστων γονέων και διδασκάλων επεχειρήσαµεν τακτικήν σειράν καταλλήλων 
αναγνωστικών βιβλίων. Και επί του παρόντος µεν εξεδόθησαν τα ακόλουθα». Τα 
«αναγνωστικά» βιβλία που ακολουθούν είναι κυρίως έργα της Αγάπης Λαµπίση 
(«Οικογενειακόν εγκόλπιον», «Πρακτικής ηθικής ιστορίδια» κτλ.). 

 Την ίδια χρονιά, το 1875, ο εκδότης και βιβλιοπώλης του Ναυπλίου Σωτήριος Ε. Βίγγας, 
προτείνει τη δική-του λίστα αναγνωστικών βιβλίων· Σ�αυτήν περιλαµβάνονται κάποια γνώριµα 
σχολικά εγχειρίδια, όπως ήταν ο «Γεροστάθης» του Μελά, η «Περιστερά» του Schmid κτλ. αλλά 
και κάποια έργα λιγότερα συνηθισµένα στις σχολικές λίστες, όπως η «Γενοβέφα» του Schmid 
και το µεταφρασµένο από τον Αντώνιο Φατσέα, έργο του Figuier «Αι µεγάλαι επιστηµονικαί και 
βιοµηχανικαί ανακαλύψεις». 



 Επιπλέον καθορίζονταν η σύνταξη «Συλλογής παιδαγωγικών ασµάτων, [...] 

µετά µελών παρασεσηµασµένων», στην οποία έπρεπε να περιέχονται «περί τα 

50 άσµατα». 

 Εγκρίθηκε τελικά µονάχα το αλφαβητάριο που έγραψε για την Α΄ τάξη και 

υπέβαλε στο διαγωνισµό ο Βλ. Σκορδέλης. Κανένα άλλο βιβλίο από όσα 

συµµετείχαν στο διαγωνισµό δεν εγκρίθηκε. Επιτράπηκε απεναντίας η ελεύθερη 

εισαγωγή στα σχολεία βιβλίων µη εγκεκριµένων, που θα έπρεπε όµως να 

ανταποκρίνονται στην προβλεπόµενη από την προκήρυξη ύλη. 

 Όταν το 1886 προκηρύχτηκε ξανά διαγωνισµός για τη συγγραφή διδακτικών 

βιβλίων της ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, µε προκήρυξη όµοια σχεδόν µε την 

προκήρυξη του 1882, εγκρίθηκαν τα αναγνωστικά βιβλία: 

 Για τη Γ΄ τάξη: «Αναγνώσµατα εκ της Οµήρου Οδυσσείας» του ∆. Κονιδάρη. 

 Για τη ∆΄ τάξη: «Αναγνώσµατα εκ του Ηροδότου» του Θ. Αποστολόπουλου. 

 Επίσης η «Συλλογή ποιηµάτων» του Αρ. Κουρτίδη. 

 Από το 1882 λοιπόν σύµφωνα µε επίσηµη κρατική προκήρυξη, οι περιπέτειες 

του Ροβινσώνα, η Οδύσσεια, ο Ηρόδοτος, η ιστορία της Ελλάδας επί 

Τουρκοκρατίας, και ο Αγώνας του 1821, θα έπρεπε να λειτουργήσουν ως 

θεµατικές πηγές για τη συγγραφή «διηγήσεων» κατάλληλων για τους µαθητές 

των ∆ηµοτικών σχολείων. Καθώς µάλιστα για αρκετό διάστηµα επιτρέπονταν η 

ελεύθερη εισαγωγή στα σχολεία οποιουδήποτε βιβλίου ανταποκρίνονταν στην 

προβλεπόµενη από την προκήρυξη ύλη, όπως ήταν αναµενόµενο, η συγγραφική 

και εκδοτική ανταπόκριση υπήρξε πληθωρική. Πολλά πρωτότυπα έργα αλλά και 

διασκευές ξένων ήρθαν να ανταποκριθούν στο πνεύµα της προκήρυξης και στις 

ανάγκες των σχολείων για αναγνωστικά βιβλία. Μέσα στη δεκαετία 1880-1890 

εµφανίζεται και το αθηναϊκό τυπογραφείο της «Νέας Μεθόδου», στο οποίο 

προωθούνταν έργα προορισµένα να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες για 

διδακτικά βιβλία. Στο τυπογραφείο της «Νέας Μεθόδου» τυπώθηκαν οι 

«Ροβινσώνες» του Μιλτιάδη Βρατσάνου και του Βλάσιου Σκορδέλη, τα 

«∆ιηγήµατα καθ� Όµηρον και τους Τραγικούς εκ του Τρωικού κύκλου» του Π. 

Π. Οικονόµου και άλλα έργα που γράφτηκαν προκειµένου να ανταποκριθούν 

στις ανάγκες για τα νέα διδακτικά εγχειρίδια. Ωστόσο η επίσηµη προκήρυξη του 

1882 φαίνεται ότι δεν έπεσε σε απροετοίµαστο έδαφος. Συγγραφείς που 

επιδίδονταν στο παιδικό - σχολικό ανάγνωσµα είχαν ήδη παρουσιάσει έργα τα 



οποία βρέθηκαν να συµφωνούν µε την επίσηµη κρατική προκήρυξη του 1882, 

το περιεχόµενο της οποίας µάλλον ήταν από ενωρίτερα γνωστό. 

 Αφηγήµατα που αντλούν τα θέµατα-τους από τον Όµηρο, και ειδικά από την 

Οδύσσεια, εµφανίζονται γύρω στο 1880. Ο Εµµανουήλ Γαλάνης έδωσε το 

διµερές έργο «Αι περιπλανήσεις του Οδυσσέως» (1879, 18802, 18833) και όπως 

δήλωνε στον πρόλογο (1879), τα πρότυπα-του είναι ξένα: «εν όψει είχοµεν �τα 

διηγήµατα εκ του αρχαίου κόσµου� του Βεκκέρου και τα του Σβάβου Die 

Schönsten Sagen des classischen Alterhums». Το 1881 µάλιστα εκδίδεται η 

µετάφραση από τον Εµ. Γαλάνη ενός µέρους από το έργο «Die Schönsten Sagen 

des classischen Alterhums» του Schwab, µε τον τίτλο «Αι περιπλανήσεις του 

Αινείου».  

 Τον Αύγουστο του 1881 ο εκδότης Σ. Κ. Βλαστός αναγγέλλει πως βρίσκονται 

υπό έκδοση στο τυπογραφείο-του τα «∆ιηγήµατα καθ' Όµηρον προς χρήσιν των 

∆ηµοτικών Σχολείων κατά την νέαν µέθοδον» του Ε. Γαλάνη και ένα ακόµα 

έργο του Γαλάνη µε τον τίτλο «Ελληνικοί µύθοι»308. Την ίδια εποχή εκδίδονται 

κατ� επανάληψη από το τυπογραφείο του Ανέστη Κωνσταντινίδη και το 

τυπογραφείο της «Νέας Μεθόδου» και τα «∆ιηγήµατα καθ' Όµηρον και τους 

τραγικούς» του Π. Π. Οικονόµου. Ο Π. Π. Οικονόµος έδωσε και άλλα 

συγγράµµατα προορισµένα να λειτουργήσουν ως διδακτικά εγχειρίδια· τα 

περισσότερα από αυτά συναντούνται και στα ελληνικά βιβλιοπωλεία της 

Τουρκίας. Ανάµεσα-τους βρίσκεται και ένας «Ροβινσώνας». Πρόκειται για το 

έργο «Αρχαί του πολιτισµού ή τα µαθήµατα του Ροβινσώνος». Στο βιβλιοπωλείο 

του Ανέστη Κωνσταντινίδη το έργο αναφέρεται από το 1882. Το 1886 ο 

Κωνσταντινίδης διαθέτει έκδοση της ίδιας χρονιάς, του 1886 (132 σελίδων σε 

16ο σχήµα), την οποία αναφέρει ως 5η έκδοση του έργου309. 

                                                           
 308 ∆εν γνωρίζω αν εκδόθηκαν τελικά τα έργα αυτά. ∆εν αναφέρονται από τον Κυρ. 
Ντελόπουλο, Παιδικά και νεανικά βιβλία του 19ου αιώνα, Αθήνα 1995. 

 
 309 Το έργο «Αρχαί του πολιτισµού ή τα µαθήµατα του Ροβινσώνος» του Π. Π. Οικονόµου δεν 
καταγράφεται από τον Κυρ. Ντελόπουλο, Παιδικά και νεανικά βιβλία του 19ου αιώνα, Αθήνα 
1995, ούτε αναφέρεται από τη Σοφία Ντενίση, «Η διεθνής και η ελληνική πορεία του Ροβινσώνα 
Κρούσου και των Ροβινσωνιάδων κατά τον 18ο και 19ο αιώνα», Το παιδικό βιβλίο στην Ελλάδα 
τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1997, 77-81, όπου σχολιάζονται γενικότερα οι ελληνικές ροβινσωνιάδες. 

 Ακατάγραφες από τη βιβλιογραφία του Ντελόπουλου είναι και δύο συλλογές διηγηµάτων που 
αντλούν τα θέµατα-τους από τον Ηρόδοτο. Πρόκειται για τα «∆ιηγήµατα εκ του Ηροδότου» του 
Γεωργίου Κονιδάρη, που αναφέρονται στο βιβλιοπωλικό κατάλογο του Σ. Κουσουλίνου το 
1886, και τα «∆ιηγήµατα καθ' Ηρόδοτον» του Θεόδωρου Ν. Αποστολόπουλου που αναφέρονται 



 Ο αµέσως επόµενος διαγωνισµός για τη συγγραφή διδακτικών βιβλίων 

προκηρύχτηκε το 1893. Η προκήρυξη του νέου διαγωνισµού διαφοροποιούνταν 

από τις προηγούµενες όσον αφορά τη συγγραφή των αναγνωστικών βιβλίων. 

Σύµφωνα µε την προκήρυξη του 1893 αντί για τη συνεχή διήγηση γύρω από ένα 

πρόσωπο ή ένα γεγονός (π.χ. Ροβινσώνας, Γεροστάθης, Οδύσσεια), τα νέα 

αναγνωστικά βιβλία θα έπρεπε να περιέχουν µικρότερα αυτοτελή κείµενα, 

µύθους, παροιµίες, γνωµικά, ποιήµατα κτλ. 

  

                                                                                                                                                                      
το 1886 από τον Ανέστη Κωνσταντινίδη (έκδοση του 1885, 224 σελίδων σε 16ο σχήµα, «µετά 
εικόνων»). 

 



  

 Τα «φυλλαδάκια» 
  

 Η µεταβολή που συντελείται στα αναγνωστικά βιβλία µέσα στη δεκαετία 

1880-90 δεν παραµερίζει τη ζήτηση των παλιών γνωστών αναγνωστικών 

εγχειριδίων, τα οποία εξακολουθούν να τυπώνονται σε µεγάλες ποσότητες. 

 Το 1886 ο Ανέστης Κωνσταντινίδης αναφέρει ότι στα καταστήµατα-του 

τυπώνει στερεοτυπικά και σε µεγάλες ποσότητες την «Περιστερά», το 

«Εξωκκλήσιον του δάσους», τα «Αυγά του Πάσχα», τα πιο δηµοφιλή δηλαδή 

από τα διηγήµατα του Christoph Schmid που χρησιµοποιούνταν στα ∆ηµοτικά 

σχολεία ήδη από τη δεκαετία 1830-40. Και τα τρία αυτά διηγήµατα του Schmid 

εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 1837 από τη Βασιλική Τυπογραφία και έκτοτε 

επικράτησαν για ολόκληρο τον 19ο αιώνα ως τα πιο διαδεδοµένα αναγνωστικά 

εγχειρίδια για τα ∆ηµοτικά σχολεία εντός και εκτός του ελληνικού κράτους. 

Γνώρισαν πάµπολλες εκδόσεις· ένα µεγάλο µέρος από αυτές µας είναι 

άγνωστες310. Μικρού σχήµατος ολιγοσέλιδα βιβλιαράκια και µε χάρτινο 

εξώφυλλο όπως ήταν, βρέθηκαν ιδιαίτερα ευάλωτα στη φθορά του χρόνου· 

µάλλον δεν κρίνονταν και ως άξια προσοχής και συντήρησης. Επιπλέον η 

έντονη χρήση από το παιδικό αναγνωστικό κοινό συνέτεινε πολύ στις απώλειες. 

 Και τα τρία αυτά διηγήµατα του Schmid εκδίδονταν σε µεγάλες ποσότητες. 

Ιδιαίτερο διακανονισµό για ποσότητα µεγαλύτερη των 1.000 αντιτύπων κάνει ο 

εκδότης και βιβλιοπώλης Σωτήριος Βίγγας στο Ναύπλιο το 1875· ανάλογες 

πληροφορίες δίνει και ο Ανέστης Κωνσταντινίδης στη δεκαετία 1880-90. Και τα 

τρία έργα γνωρίζουµε ότι εκδόθηκαν εκτός από την Αθήνα και σε επαρχιακές 

                                                           
 310 Άγνωστες εκδόσεις των διηγηµάτων «Το εξωκκλήσιον του δάσους» και «Η περιστερά» που 
αναφέρονται στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους είναι: 

 Το εξωκκλήσιον του δάσους: έκδοση του Σ. Κ. Βλαστού περί το 1855, η οποία αναφέρεται ως 
«3η έκδοση»· αθηναϊκή έκδοση του 1864· έκδοση του Σ. Κ. Βλαστού περί το 1881 «µετά 
εικονογραφιών»· έκδοση του Ανέστη Κωνσταντινίδη του 1884 (16 σελίδων σε 16ο σχήµα). 

 Υποθέτω πως πρόκειται για λάθος του καταλόγου του Σ. Κ. Βλαστού, το 1873, που αναφέρεται 
ο Κοραής ως µεταφραστής του διηγήµατος σε έκδοση του 1857. Γνωρίζουµε πως το 1857 
κυκλοφόρησε απλώς άλλη µία έκδοση της µετάφρασης του Ι. Π. Κοκκώνη, και εξάλλου πουθενά 
αλλού δεν µαρτυρείται µία τέτοια µετάφραση του Κοραή, που, αν υπήρχε, θα ήταν περισσότερο 
γνωστή.  

 Η περιστερά: έκδοση του Σ. Κ. Βλαστού του 1869 (32 σελίδων σε 16ο σχήµα), που αναφέρεται 
ως «7η έκδοση»· έκδοση του 1870 (28 σελίδων σε 8ο σχήµα)· έκδοση του Σ. Κ. Βλαστού περί το 
1881· έκδοση του 1888 (32 σελίδων σε 16ο σχήµα). 

 



πόλεις. Εκδόθηκαν και τα τρία και από τον Σέργιο Ραφτάνη στα Επτάνησα. 

Είχαν γενικά πολύ µεγάλη διάδοση στα βιβλιοπωλεία εντός και εκτός του 

ελληνικού κράτους και στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους προτείνονται 

συνήθως ως σχολικά βιβλία για τους µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου. Συχνά οι 

εκδόσεις των διηγηµάτων αυτών δεν ανέφεραν καν το όνοµα του συγγραφέα 

Schmid· το ίδιο συνέβαινε βέβαια και στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους. Οι 

µεταφράσεις-τους στα ελληνικά εξάλλου γίνονταν συνήθως µε µεγάλη 

ελευθερία προκειµένου τα έργα να ανταποκριθούν στις συγκεκριµένες 

ηθοπλαστικές διαθέσεις των Ελλήνων µεταφραστών της εποχής311. 

 Μεγάλη εκδοτική παραγωγή είχαν και τα διηγήµατα του Schmid «Μικρά 

διηγήµατα» (2 διαφορετικές µεταφράσεις· εκδόσεις: 1853 και εξής), «Η Μαρία ή 

το ανθοφόρον κάνιστρον» (τουλάχιστον 2 µεταφράσεις· εκδόσεις: 1856 και 

εξής), «Ο Τιµόθεος και ο Φιλήµων» (3 διαφορετικές µεταφράσεις· εκδόσεις: 

1862 και εξής), «Ο µικρός ∆ηµήτριος Αρκέτης» (1872 και εξής), «Η 

φιλόστοργος κόρη» (2 γνωστές µεταφράσεις· εκδόσεις: 1880 και εξής· το 1886 

χαρακτηρίζεται από τον Ανέστη Κωνσταντινίδη ως βιβλίο «µέγιστης ζήτησης-

κατανάλωσης» και εκδίδεται από τον ίδιο στερεοτυπικά), και άλλα312. 

 Η παρουσία του Schmid στο σώµα της Ελληνικής Βιβλιογραφίας του 19ου 

αιώνα είναι εξαιρετικά µεγάλη. Οι συχνότατες επανεκδόσεις των έργων-του και 

οι µεγάλοι αριθµοί των αντιτύπων συνέτειναν σ�αυτό. Στο υλικό των 

βιβλιοπωλικών καταλόγων ο Schmid εµφανίζεται επίσης µε εξαιρετικά µεγάλη 

συχνότητα. Αν επιµείνουµε στις ποσοτικές µετρήσεις, ο Schmid είναι ο µόνος 

ξένος συγγραφέας του οποίου η παρουσία στο υλικό των βιβλιοπωλικών 

καταλόγων µπορεί να συγκριθεί ποσοτικά µε εκείνη του Αλέξανδρου ∆ουµά. 

Όπως θα φανεί ωστόσο και στη συνέχεια, µικρό µόνο µέρος της εκδοτικής 

                                                           
 311 Πβ. τη µελέτη της Juliana Roth, «Οι µεταµορφώσεις ενός γερµανικού αφηγήµατος του 19ου 
αιώνα και η πορεία-του προς τον Βαλκάνιο αναγνώστη: �Τα αυγά του Πάσχα� του Christoph 
Von Schmid», Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, Τετράδια 
Εργασίας 15, Η λαϊκή λογοτεχνία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Αθήνα 1995, 109-125. 

 
 312 ∆εν καταγράφεται από τον Κυρ. Ντελόπουλο (Παιδικά και νεανικά βιβλία του 19ου αιώνα, 
Αθήνα 1995) το µεταφρασµένο από τον Μάξιµο ∆ασκαλάκη διήγηµα του Schmid, «Το µικρόν 
αρνίον». Το διήγηµα (έκδοση του 1881, 96 σελίδων σε 16ο σχήµα, «µετά εικονογραφιών») 
αναφέρεται στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους του Σ. Κ. Βλαστού (1881) και ∆επάστα (1884). Η 
µετάφραση του ∆ασκαλάκη έχει γίνει από τα γαλλικά. 

 



παραγωγής των διηγηµάτων του Schmid και των αναλόγων-τους ελέγχονται από 

τους βιβλιοπωλικούς καταλόγους. 

 Το διήγηµα της Lucy Littleton Cameron «Τα δύο αρνία», προτείνονταν όπως 

και τα διηγήµατα του Schmid, ως διδακτικό βιβλίο για τα ∆ηµοτικά σχολεία. Η 

εκδοτική επιτυχία του διηγήµατος (τυπώθηκε και σε επαρχιακές πόλεις) για 

ολόκληρο τον 19ο αιώνα ήταν µεγάλη και, όπως και στα διηγήµατα του Schmid, 

έχουµε αρκετούς λόγους να υποθέτουµε πως ένα µέρος της εκδοτικής 

παραγωγής σήµερα λανθάνει313. Το διήγηµα τυπώνονταν και παραγγέλλονταν 

σε µεγάλες ποσότητες. Το 1864 τα καταστήµατα «Ανδρέου Κοροµηλά» σε 

ειδικό τιµολόγιο που απευθύνεται προς «τους κ. κ. ∆ηµοδιδασκάλους, 

∆ιδασκάλους και Καθηγητάς» χαµηλώνουν την τιµή του διηγήµατος από τα 10 

λεπτά που ήταν συνήθως, στα 4 λεπτά, στοχεύοντας έτσι στις µεγάλες 

παραγγελίες των σχολείων. Την επόµενη χρονιά, το 1865, σε γενικό 

τιµοκατάλογο «των εις το βιβλιοπωλείον των τέκνων Ανδρέου Κοροµηλά 

ευρισκοµένων διαφόρων βιβλίων», ο οποίος απευθύνεται τώρα προς τον κάθε 

ενδιαφερόµενο, το βιβλίο διατίθεται κανονικά στην τιµή των 10 λεπτών. Τη 

δυνατότητα διάθεσης του βιβλίου σε µεγάλες ποσότητες (πάνω των 1.000 

αντιτύπων), µε ειδική ρύθµιση της τιµής, αναφέρει και ο τυπογράφος και 

βιβλιοπώλης του Ναυπλίου, Σωτήριος Βίγγας το 1875. Σε εξαιρετικά χαµηλές 

τιµές, σηµάδι πλατιάς κατανάλωσης, αναφέρει το διήγηµα στους 

τιµοκαταλόγους-του στη δεκαετία 1880-1890 και ο Ανέστης Κωνσταντινίδης: 

από 2 έως 5 λεπτά. 

 Πολλά ήταν τα µεταφρασµένα σύντοµα αφηγήµατα που πέρασαν ή 

φιλοδόξησαν να περάσουν ως αναγνωστικά βιβλία στα ∆ηµοτικά σχολεία του 

19ου αιώνα. Λιγότερα ήταν τα πρωτότυπα. Μικρόσχηµα και ολιγοσέλιδα, µε 

χάρτινο εξώφυλλο και µε πολύ µικρή τιµή, ήταν σε όλους προσιτά.  

 «Οι οµήλικες-µου, µετά την εκµάθησιν του αλφαβήτου και των συλλαβών, 

[...] έπρεπε ν�αναγινώσκοµεν τα διαπλάττοντα και υποθερµαίνοντα το 

θρησκευτικόν του παιδίου συναίσθηµα φυλλαδάκια του Χριστοφόρου Σµιθ» 

                                                           
 313  Στο υλικό των βιβλιοπωλικών καταλόγων εντοπίζονται οι εξής αβιβλιογράφητες εκδόσεις: 
έκδοση του Σ. Κ. Βλαστού περί το 1855· αθηναϊκή έκδοση του 1861· έκδοση του 1882, ίσως του 
Ανέστη Κωνσταντινίδη (16 σελίδων σε 16ο σχήµα). 

 



θυµάται ο Μανουήλ Γεδεών. Επιτυχηµένος ο χαρακτηρισµός «φυλλαδάκια» 

αποτυπώνει καλά, νοµίζω, τη σχέση των εντύπων αυτών µε το κοινό-τους314. 

 Πολλές σχολικές εκδόσεις του 19ου αιώνα τυπώθηκαν στα εκδοτικά 

καταστήµατα των Σ. Κ. Βλαστού, Ανδρέα Κοροµηλά και αργότερα Ανέστη 

Κωνσταντινίδη. Φαίνεται πως ίσχυε ένα είδος µονοπωλίου για τη διάθεση των 

σχολικών εκδόσεων, καθώς είναι πολλές οι σχολικές εκδόσεις του Βλαστού, του 

Κοροµηλά, του Κωνσταντινίδη που συναντούνται µονάχα στα καταστήµατα των 

εκδοτών-τους και όχι σε άλλα αθηναϊκά βιβλιοπωλεία. Συναντούνται όµως σε 

βιβλιοπωλεία έξω από το ελληνικό κράτος (π.χ. της Κωνσταντινούπολης). Το 

υλικό των βιβλιοπωλικών καταλόγων δηλαδή, στο σύνολο-του δεν εποπτεύει 

επαρκώς την εκδοτική παραγωγή ενός µεγάλου µέρους των σχολικών εκδόσεων 

του 19ου αιώνα. Φυσικά δεν είναι πάντα εύκολο να αποφανθεί κανείς οριστικά, 

για το εάν ένα έντυπο λειτούργησε όντως ως σχολικό ανάγνωσµα και σε τι 

βαθµό διάδοσης ή αν απλώς προτείνονταν και ως σχολικό εγχειρίδιο315. 

 Το διήγηµα του Christoph Schmid «Ο µικρός ∆ηµήτριος Αρκέτης» («eine 

Erzälung  für Kinder und Kinderfreunde» ήταν ο υπότιτλος του πρωτότυπου 

έργου το 1818) γνωρίζει τέσσερις εκδόσεις από τον Σ. Κ. Βλαστό µέσα στη 

δεκαετία 1870-1880. Στην Αθήνα το συναντούµε να διατίθεται µονάχα στο 
                                                           

 314 Μανουήλ Ιω. Γεδεών, Αποσηµειώµατα χρονογράφου, Αθήνα 1932, 177. 
 «Ο επαρκής αναγνώστης θα βρεθεί αντιµέτωπος µε την έντονη θρησκευτική ιδεολογία του 
γερµανικού καθολικού διαφωτισµού» αναφέρει για τα µεταφρασµένα διηγήµατα του Schmid ο 
Κυρ. Ντελόπουλος, Η «Παιδική Αποθήκη» και ο ∆ηµήτριος Πανταζής. Το πρώτο ελληνικό 
παιδικό περιοδικό και ο εκδότης-του, Αθήνα 1989, 51. «Φυλλάδα» ονοµάζονταν κοινώς το 
αλφαβητάριο. «Από µια φυλλάδα, όπως έλεγαν τότε το Ελληνικό Αλφαβητάριο, µ�έµαθε κ�η 
µητέρα-µου τα πρώτα ελληνικά γράµµατα», γράφει ο Γεώργιος ∆ροσίνης, Σκόρπια φύλλα της 
ζωής µου, Α΄, επιµ. Γιάννης Παπακώστας, Αθήνα 19852, 57. Πβ. και την έκφραση «φυλλαδίτσα» 
που χρησιµοποιεί ο Παναγιώτης Σούτσος το 1865 στην έµµετρη απόδοση του αισώπειου µύθου 
«Παις κλεπτης και µήτηρ» στους δικούς-του «Μύθους έµµετρους». 

 «Κλέψαν από το σχολείον παιδί µίαν φυλαδίτσαν 
 εµπιστεύθη την κλοπήν-του σ�την χρυσήν-του µητερίτσαν 
 το εφίλησεν εκείνη και πολύ πολύ εχάρη 
 πως κατώρθωσε το τόσο σπαργιτάκι να την πάρη· 
 εγλυκάνθη ο κλεπτάκος εις αυτό το τίρι λίρι 
 και της εκκλησίας πήρεν οκτωήχι και ψαλτήρι». 
 Ολόκληρο τον έµµετρο µύθο αναπαράγει ο Ντελόπουλος, Παιδικά και νεανικά βιβλία του 19ου 
αιώνα, Αθήνα 1995, 242, απ�όπου και αντλώ. 

 
 315 Σύµφωνα µε τον Κυριάκο Ντελόπουλο, η ένδειξη πολλών εκδόσεων «διά τους µαθητάς [της 
τάδε τάξης]» θα πρέπει να µεταφράζεται απλώς «για τα παιδιά της τάδε ηλικίας». Σύµφωνα µε 
τον ίδιο ερευνητή «τα αρχικώς για σχολική χρήση εµφανισθέντα έργα, γρήγορα µεταπήδησαν 
στην κατηγορία των εξωσχολικών αναγνωσµάτων». (Κυρ. Ντελόπουλος, Παιδικά και νεανικά 
βιβλία του 19ου αιώνα, Αθήνα 1995, 33 και 359). 

 Οπωσδήποτε η ένδειξη «για σχολική χρήση» ήταν ένας πολύ χαλαρός προσδιορισµός. 



κατάστηµα του ίδιου του Βλαστού στη λίστα των βιβλίων «προς χρήσιν των 

∆ηµοτικών Σχολείων» µε την ένδειξη πως πρόκειται για στερεοτυπηµένη 

έκδοση γεγονός που υποδηλώνει τις µεγάλες και επαναλαµβανόµενες ανάγκες 

απορρόφησης του αναγνώσµατος. Στην Κωνσταντινούπολη αντιθέτως, το βιβλίο 

διατίθεται το 1874 στο βιβλιοπωλείο Πανώριου - Αλιµπέρτη, όπου όµως 

τοποθετείται απλώς στη λίστα «Ανάµικτα» χωρίς καµιά ένδειξη ότι πρόκειται 

καν για παιδικό ανάγνωσµα. Μέσα στη δεκαετία 1870-80, πιθανόν κάποια 

σχολεία τροφοδοτούνταν µε το διήγηµα κατευθείαν από τον εκδότη Βλαστό. 

 Θα επιµείνω λίγο στην περιγραφή των δεδοµένων που διαθέτουµε για την 

κυκλοφορία αυτού του είδους των εντύπων. 

 Στο αθηναϊκό τυπογραφείο Περρή - Βαµπά εκδίδονταν µέσα στη δεκαετία 

1868 - 1878 η σειρά «Παιδική Βιβλιοθήκη ήτοι αναγνώσµατα ηθικά». Η σειρά 

περιελάµβανε ξένα διηγήµατα, κάποια από αυτά ήταν του Schmid, 

µεταφρασµένα κυρίως από τον Αριστείδη Βαµπά που είχε και την επιµέλεια της 

σειράς. Ήταν οι πρώτες - πρώτες εκδόσεις του τυπογραφείου Περρή - Βαµπά, 

που ξεκινούσε το 1868 να λειτουργεί ως εκδοτική επιχείρηση. Τα διηγήµατα της 

σειράς εκδίδονταν σε εξαιρετικά µεγάλους αριθµούς αντιτύπων και όπως 

φαίνεται από κάποιες ενδείξεις απορροφούνταν µέσα από τη σχολική 

διαδικασία. Τρία συγκεκριµένα διηγήµατα της «Παιδικής Βιβλιοθήκης» («Ο 

Αιµίλιος» του Barrau, «Ο µαργαριταρένιος σταυρός» της Gabrielle, «Η µικρά 

αλώπηξ» του Schmid), κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1868-78 εκδίδονται από 

4 φορές, σε 4.000 αντίτυπα την πρώτη φορά και σε 2.000 αντίτυπα κάθε µια από 

τις υπόλοιπες τρεις. Μέσα στη δεκαετία δηλαδή κυκλοφόρησαν 10.000 αντίτυπα 

για το καθένα από αυτά. Στην τρίτη έκδοση του «Μαργαριταρένιου σταυρού» το 

1871, και µόνο εκεί, στη σελίδα τίτλου αναφέρονται τα εξής: «Παιδική 

Βιβλιοθήκη ήτοι αναγνώσµατα ηθικά διά παιδία. Σειρά πρώτη. ∆ιά τα σχολεία 

των κορασίων (Ανάγνωσµα διά την ε΄ ή ς΄ τάξιν του αλληλοδιδακτικού)»316. Η 

µονήρης αυτή ένδειξη, που παραπέµπει σε σχολική χρήση του αναγνώσµατος, 

                                                                                                                                                                      
 
 316 Αντλώ από την περιγραφή των εκδόσεων που δίνει ο Κυρ. Ντελόπουλος, Παιδικά και 
νεανικά βιβλία του 19ου αιώνα, Αθήνα 1995, 275. 

 Για τους αριθµούς αντιτύπων των διηγηµάτων, τα στοιχεία αντλούνται από τον Κατάλογο των 
εν τω τυπογραφείω Αδελφών Περρή εκτυπωθέντων βιβλίων 1868-1900, Αθήνα 1902. 

 



µπορεί να δικαιολογήσει ίσως τα µεγάλα τραβήγµατα και τις συχνές 

επανεκδόσεις των διηγηµάτων. 

 Το τυπογραφείο «Περρή - Βαµπά» από το 1871 και µετά ονοµάζονταν πλέον 

µονάχα «Περρή», πράγµα που σηµαίνει ότι ο Αριστείδης Βαµπάς αποχώρησε 

από την εκδοτική επιχείρηση. Σταδιακά µέσα στη δεκαετία 1870-80, τα 

διηγήµατα της «Παιδικής Βιβλιοθήκης» περνούν από το τυπογραφείο Περρή (-

Βαµπά) στο τυπογραφείο Σ. Κ. Βλαστού, όπου και συνεχίζουν να εκδίδονται. 

Με το πέρασµα στο τυπογραφείο του Βλαστού σταµατά να ισχύει πια και η 

σειρά «Παιδική βιβλιοθήκη ήτοι αναγνώσµατα ηθικά», καθώς ο γενικός αυτός 

τίτλος της σειράς δεν αναφέρεται πλέον στις νέες εκδόσεις των διηγηµάτων. Τα 

στοιχεία που ακολουθούν αφορούν την εκδοτική και βιβλιοπωλική τύχη 

κάποιων διηγηµάτων της «Παιδικής Βιβλιοθήκης». 

  Το διήγηµα «Η µικρά καλύβη του δάσους» της Maria Edgeworth, που 

εκδίδεται για πρώτη φορά στο τυπογραφείο των αδελφών Περρή το 1872, περνά 

στη συνέχεια στο τυπογραφείο του Βλαστού (το 1877 εκδίδεται η «2η έκδοση»), 

όπου και ακολουθούν εκδόσεις τουλάχιστον µέχρι και το 1900317. Συναντάται 

µονάχα στο βιβλιοπωλείο του Σ. Κ. Βλαστού στην Αθήνα και των αδελφών 

∆επάστα στην Κωνσταντινούπολη. 

 Το διήγηµα «Ο µαργαριταρένιος σταυρός» της  Mlle Gabrielle εκδίδεται για 

πρώτη φορά το 1868 στο τυπογραφείο Περρή (-Βαµπά), όπου και γνωρίζουµε 

ότι τυπώθηκαν συνολικά 4 εκδόσεις ως το 1874. Στη συνέχεια, τουλάχιστον 

µέχρι και το 1887, το διήγηµα εκδίδεται κατ� επανάληψη από τον Σ. Κ. 

Βλαστό318. Το διήγηµα συναντάται µόνο στο βιβλιοπωλείο του Σ. Κ. Βλαστού 

στην Αθήνα και στα βιβλιοπωλεία ∆επάστα και Πανώριου - Αλιµπέρτη στην 

Κωνσταντινούπολη. 

 Το διήγηµα του Christoph Schmid «Η µικρά αλώπηξ» εκδίδεται στο 

τυπογραφείο Περρή (-Βαµπά) για πρώτη φορά το 1868, όπου και γνωρίζουµε ότι 

                                                           
 317 Ακατάγραφες είναι οι εκδόσεις του Σ. Κ. Βλαστού: του 1877 (54 σελίδων σε 16ο σχήµα, 

«µετά 14 εικονογραφιών», αναφέρεται ως «2η έκδοση»)· 1880 (54 σελίδων σε 16ο σχήµα, «µετά 
14 εικονογραφιών», αναφέρεται ως «4η έκδοση»). 

 
 318 Ακατάγραφη είναι η έκδοση του 1880 του Σ. Κ. Βλαστού (32 σελίδων σε 16ο σχήµα, 
καταγράφεται ως «8η έκδοση». Οι τρεις εκδόσεις που αγνοούνται, από την 4η του 1874 στην 8η 
του 1880, θα πρέπει να αποδοθούν στον Βλαστό εφόσον για τις εκδόσεις του τυπογραφείου 
Περρή διαθέτουµε πλήρη κατάλογο. 

 



εκδόθηκαν συνολικά 4 εκδόσεις ως το 1874. Από το 1879 µέχρι και τουλάχιστον 

το 1887 το διήγηµα εκδίδεται κατ� επανάληψη από τον Σ. Κ. Βλαστό319. Το 

διήγηµα συναντάται µονάχα στο βιβλιοπωλείο Βλαστού στην Αθήνα και 

∆επάστα στην Κωνσταντινούπολη. 

 Το διήγηµα «ο Αιµίλιος» του Théodore Η. Barrau εκδίδεται για πρώτη φορά 

το 1868 στο τυπογραφείο Περρή (-Βαµπά), όπου και τυπώνονται ως το 1874 

πέντε γνωστές εκδόσεις-του. Το διήγηµα εκδίδεται στη συνέχεια µε πολύ 

µεγάλη συχνότητα τουλάχιστον ως το 1900 στο τυπογραφείο Σ. Κ. Βλαστού320. 

Το διήγηµα συναντάται µονάχα στο βιβλιοπωλείο του Βλαστού στην Αθήνα. 

 Εκτός από τα διηγήµατα της «Παιδικής Βιβλιοθήκης», ανάλογο πέρασµα από 

το τυπογραφείο Περρή στο τυπογραφείο Βλαστού παρατηρείται και σε άλλα 

αφηγήµατα. Το εκτεταµένο αφήγηµα του Elie Berthet, «Το παιδίον των δασών», 

εκδίδεται για πρώτη φορά το 1876 στο τυπογραφείο των αδελφών Περρή (σε 

2.000 αντίτυπα) σε µετάφραση του Π. Ι. Φέρµπου. Το διήγηµα στη συνέχεια 

εκδίδεται κατ� επανάληψη από τον Σ. Κ. Βλαστό τουλάχιστον ως το 1885, ο 

οποίος και το διαθέτει µε τον προσδιορισµό «προς χρήσιν των δηµοτικών 

σχολείων»321. Ξανά οι εκδόσεις του Βλαστού διατίθενται αποκλειστικά από τον 

Βλαστό. 

 Οι αναλογίες που παρατηρούνται στην εκδοτική παραγωγή και τη 

βιβλιοπωλική διάθεση όλων αυτών των διηγηµάτων δηλώνουν και αναλογίες 

στην πρόσληψη-τους ως αναγνώσµατα. Όλα τα παραπάνω αφηγήµατα και 

πολλά άλλα ακόµα, που εκδίδονταν σε µεγάλες ποσότητες από τον Σ. Κ. Βλαστό 

µε τη δηλωµένη πρόθεση να λειτουργήσουν ως σχολικά εγχειρίδια, στην Αθήνα 

φαίνεται ότι πωλούνταν αποκλειστικά από τον εκδότη-τους. Συναντούνται 

παράλληλα σε βιβλιοπωλεία έξω από το ελληνικό κράτος. Το ίδιο συµβαίνει και 

µε όλα τα ανάλογα έντυπα που τυπώθηκαν στο τυπογραφείο του Ανδρέα 

Κοροµηλά και αργότερα του Ανέστη Κωνσταντινίδη. Το µεταφρασµένο από τον 
                                                           

 319 Ακατάγραφη είναι η έκδοση του 1880 του Βλαστού (32 σελίδων σε 16ο σχήµα, που 
κατονοµάζεται ως «6η έκδοση»). 

 
 320 Ακατάγραφες είναι οι εκδόσεις του Βλαστού: 1877 (80 σελίδων σε 16ο σχήµα, «µετά 
τεσσάρων εικόνων», κατονοµάζεται ως «4η έκδοση»)· 1880 (80 σελίδων σε 16ο σχήµα, 
κατανοµάζεται ως «8η έκδοση»). 

 
 321 Αβιβλιογράφητη είναι η έκδοση του 1877 του Σ. Κ. Βλαστού (188 σελίδων σε 16ο σχήµα, 

«µετά είκοσιν εικόνων»). 



Ν. Ι. ∆ελένδα διήγηµα του Schmid «Η φιλόστοργος κόρη», που εκδίδονταν από 

το 1880 στο τυπογραφείο Κοροµηλά και αργότερα Ανέστη Κωνσταντινίδη, το 

1886 εκδίδεται από τον Κωνσταντινίδη στερεοτυπικά σε µεγάλες ποσότητες µε 

την ένδειξη ότι προορίζεται για τους µαθητές του ∆ηµοτικού σχολείου322. Η 

µεγάλη εκδοτική παραγωγή του εντύπου δεν ελέγχεται από τους βιβλιοπωλικούς 

καταλόγους. Όπως και στις ανάλογες εκδόσεις του Σ. Κ. Βλαστού, το έντυπο 

φαίνεται µονάχα στην πηγή-του, µονάχα στα καταστήµατα Κοροµηλά - 

Κωνσταντινίδη. 

 Όλα αυτά τα έντυπα αφού αποµακρυνθούν από το εκδοτικό κατάστηµα στο 

οποίο τυπώνονται δείχνουν να ακολουθούν µία πορεία την οποία δεν 

εποπτεύουµε. Πιθανόν οι παραγγελίες γίνονταν κατευθείαν από τα σχολεία. 

Καθώς όµως σε αρκετές περιπτώσεις, τα έντυπα αυτά συναντούνται και σε 

βιβλιοπωλεία της Κωνσταντινούπολης ή της Σµύρνης, µπορούµε να υποθέσουµε 

ότι οι µεγάλοι εκδότες της Αθήνας υπολόγιζαν για ένα µεγάλο µέρος της 

παραγωγής-τους στο µαθητικό κοινό των ελληνικών σχολείων της Τουρκίας. 

Έχουµε δει εξάλλου σε άλλο σηµείο τον εκδότη Βλαστό να δείχνει 

προσανατολισµένος µε τις συνεχείς εκδόσεις του «Γεροστάθη» και του 

«Χριστόφορου» του Λέοντος Μελά στον ελληνισµό της Τουρκίας323. Οι 

βιβλιοπωλικοί κατάλογοι, παρά την ελλειπτικότητα-τους, συναινούν νοµίζω στη 

διαπίστωση αυτού του προσανατολισµού. Η αθηναϊκή εκδοτική παραγωγή και 

στον τοµέα των σχολικών βιβλίων δείχνει προσανατολισµένη προς την αγορά 

των ελληνικών πληθυσµών της Τουρκίας. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που 

                                                                                                                                                                      
 
 322 Ο προορισµός του διηγήµατος για µαθητική κατανάλωση είναι γνωστός και καθορισµένος 
ήδη από την πρώτη γνωστή έκδοση του Κοροµηλά το 1880. Το 1881 σε ολοσέλιδη διαφήµιση 
της νέας αυτής έκδοσης από το τυπογραφείο Κοροµηλά γνωστοποιείται: 

 «Το συγκινητικώτατον και ωραιότατον τούτο ηθικόν διήγηµα, του οποίου προ δύο ετών είχε 
δηµοσιευθή µετάφρασις εκ της αγγλικής παραφράσεως, πλήρους ρητών εκ του Ευαγγελίου 
ασκόπως και πολλάκις απροσφυώς παρεµβαλλοµένων εις την διήγησιν, εκδίδοται ήδη άρτιον και 
γνήσιον, µεταφρασθέν εκ του πρωτοτύπου Γαλλικού υπό Ν. Ι. ∆ελένδα, εις σχήµα 16ον. Τινά 
αντίτυπα ετυπώθησαν επί εκλεκτού χάρτου, όπως χρησιµεύσωσιν ως βραβεία διά τους εν ταις 
εξετάσεσι διακρινοµένους παίδας. Τιµάται λεπτών 60». 

  
 323 Πβ. το κεφάλαιο «Γύρω από τα αναγνωστικά βιβλία». 
  Ποσοτικά στοιχεία για τα ελληνικά σχολεία και τους Έλληνες µαθητές της Τουρκίας 
παραθέτει ο Κ. Ξανθόπουλος, Συνοπτική έκθεσις της πνευµατικής αναπτύξεως των νεωτέρων 
Ελλήνων από της αναγεννήσεως αυτών µέχρι τούδε, Κωνσταντινούπολη 1880, 62-68. 

 Αναλυτικότερα ποσοτικά στοιχεία για τα σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων της Μικράς 
Ασίας παραθέτει η Σία Αναγνωστοπούλου στη µελέτη-της Μικρά Ασία, 19ος αι. - 1919· Οι 
ελληνορθόδοξες κοινότητες, Αθήνα 1997. 



επιτρέπουν αυτήν τη διαπίστωση. Τα έργα του Π. Π. Οικονόµου «Αρχαί του 

πολιτισµού ή τα µαθήµατα του Ροβινσώνος», «∆ιηγήµατα καθ' Όµηρον και τους 

τραγικούς», «Οι ήρωες της Ελλάδος» κυκλοφορούν µέσα στη δεκαετία 1880-

1890 και γνωρίζουν πυκνές επανεκδόσεις από τον Ανέστη Κωνσταντινίδη· 

προορίζονταν για σχολική χρήση. Συναντούνται µονάχα στην πηγή-τους, 

δηλαδή στα καταστήµατα του Ανέστη Κωνσταντινίδη, και σε ελληνικά 

βιβλιοπωλεία της Τουρκίας, τα οποία δείχνουν να είναι εφοδιασµένα µε τα 

έντυπα του Κωνσταντινίδη. 

 Το 1870 εκδόθηκε στο τυπογραφείο των αδελφών Περρή σε 4.000 αντίτυπα 

µία συλλογή διηγηµάτων (πρωτότυπων και µεταφρασµένων) της παιδαγωγού 

Αικατερίνης Λασκαρίδου µε τον τίτλο «Εικόνες του παιδικού βίου». Το έργο 

έρχεται να καλύψει την έλλειψη «διδακτικών και αναγνωστικών βιβλίων των 

κορασίων» όπως η ίδια η συγγραφέας επισηµαίνει στον πρόλογο324. Υπήρξαν 

τουλάχιστον δύο αθηναϊκές επανεκδόσεις (1876 στο τυπογραφείο «Ερµού» και 

1885 στο τυπογραφείο «Κοροµηλά»). Στο υλικό των γνωστών-µου 

βιβλιοπωλικών καταλόγων το έργο συναντάται µονάχα σε δύο βιβλιοπωλεία της 

Κωνσταντινούπολης. 

 ∆εν θα σταθώ στην περιγραφή άλλων παραδειγµάτων. Όσα προηγήθηκαν 

αρκούν νοµίζω για να αποδώσουν το φαινόµενο. Είναι δύσκολο να εποπτεύσει 

κανείς την τεράστια και πολυποίκιλη εκδοτική παραγωγή σχολικών και 

παρασχολικών εντύπων του 19ου αιώνα. Οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι ανεπαρκώς 

και ασύµµετρα ελέγχουν την παραγωγή αυτή. Μπορούν να κατευθύνουν όµως 

την έρευνα µε τη µαρτυρία-τους σε κάποιες ιδιαιτερότητες του φαινοµένου. Για 

την κατανόηση της εκδοτικής παραγωγής των «σχολικών» εντύπων του 19ου 

αιώνα ένα στοιχείο που θα πρέπει οπωσδήποτε να λαµβάνεται υπόψη είναι η 

                                                           
 324 Τον πρόλογο της έκδοσης του 1870 αναπαράγει ο Κυρ. Ντελόπουλος, Παιδικά και νεανικά 
βιβλία του 19ου αιώνα, Αθήνα 1995, 266-267. 

 Για την παιδαγωγική δράση της Αικατερίνης Λασκαρίδου πβ. Αλέξης ∆ηµαράς, «�Χαρά και 
γαλήνη εν ταις ψυχαίς των παίδων� Η Αικατερίνη Λασκαρίδου», Το παιδικό βιβλίο στην Ελλάδα 
τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1997, 33-49. 

 Το έργο αυτό της Λασκαρίδου προωθήθηκε, όπως και ο «Γεροστάθης» του Μελά, ως 
αναγνωστικό βιβλίο στα σχολεία από το Σύλλογο προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων. 
Κύριο πεδίο δράσης του Συλλόγου ήταν ο έξω ελληνισµός· πβ. Ο εν Αθήναις σύλλογος προς 
διάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων, Η δράσις του συλλόγου κατά την εκατονταετίαν 1869-1969, 
Αθήνα 1970, 106-116. 

 



µεγάλη ζήτηση των ελληνικών πληθυσµών που βρίσκονταν έξω από τα σύνορα 

του ελληνικού κράτους. 

 Μια άλλη συνθήκη, την οποία θα πρέπει να υπολογίζει διαρκώς η εξέταση 

αυτής της κατηγορίας των εντύπων, είναι ότι συχνά πρόκειται για αναγνώσµατα 

που απευθύνονταν σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες. Στην πρώτη ήδη ελληνική 

έκδοση (1837) του διηγήµατος του Schmid «Το εξωκκλήσιον του δάσους», το 

εξώφυλλο έφερε την ένδειξη: «προς χρήσιν του λαού και των δηµοτικών 

σχολείων». Με την ίδια ένδειξη παρουσιάζουν το διήγηµα το 1839 και οι 

βιβλιοπώλες της Πάτρας, Κ. Τόµπρας και Κ. Ιωαννίδης. Παράλληλα λοιπόν µε 

τη σχολική-του λειτουργία, το διήγηµα θεωρούνταν κατάλληλο ανάγνωσµα για 

τα λαϊκότερα αναγνωστικά στρώµατα των Ελλήνων. 

 Το 1840 τα «Τεράστια συµβάντα του Ροβινσώνος Κρούσου» προτείνονται ως 

ένα βιβλίο χρήσιµο «εις τέρψιν και ωφέλειαν και των γυναικών και των 

παίδων»325. 

 Στους ελληνικούς βιβλιοπωλικούς καταλόγους, τα διηγήµατα του Schmid δεν 

προτείνονται πάντα και µόνο ως παιδικά αναγνώσµατα. 

 Σύντοµες ιστορίες εµπνευσµένες από την Αγία Γραφή ήταν τα «Μικρά 

διηγήµατα» του Schmid. ∆ύο διαφορετικές µεταφράσεις (του Ι. Κ. Γέγη από τα 

γερµανικά και  του Περικλή Κωνσταντινίδη από τα γαλλικά) και πολλές 

επανεκδόσεις του έργου µαρτυρούν ευρύτητα της χρήσης-του ως ανάγνωσµα. 

Στα βιβλιοπωλεία, τα «Μικρά διηγήµατα» άλλοτε προτείνονται ως ανάγνωσµα 

«προς χρήσιν των ∆ηµοτικών σχολείων», άλλοτε απλώς ως παιδικό ανάγνωσµα 

και άλλοτε χωρίς κανένα προσδιορισµό. Το 1864 ο αθηναίος βιβλιοπώλης Κ. 

Τεφαρίκης διαθέτει το έργο και στις δύο µεταφράσεις-του και το προβάλλει στη 

λίστα των βιβλίων για το ∆ηµοτικό σχολείο. Συγχρόνως προβάλλει τη 

                                                           
 325 Η βιβλιοκρισία για την έκδοση του 1840, που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Ευρωπαϊκός 
Ερανιστής, Β΄ (1840) 301-304, αναδηµοσιεύεται ολόκληρη από τον Κυρ. Ντελόπουλο, Παιδικά 
και νεανικά βιβλία του 19ου αιώνα, Αθήνα 1995, 160-163. Για τη συγκεκριµένη έκδοση του 1840 
πβ. και το άρθρο της Μάρθας Καρπόζηλου, «Ο Νέος Ροβινσών του Joachim Heinrich Campe», 
Η λέξη, 118 (Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 1993) 792-801. Για τη λαϊκή διάδοση των διηγηµάτων του 
Schmid στο ευρωπαϊκό αναγνωστικό κοινό πβ. Juliana Roth, «Οι µεταµορφώσεις ενός 
γερµανικού αφηγήµατος του 19ου αιώνα και η πορεία-του προς τον Βαλκάνιο αναγνώστη: �Τα 
αυγά του Πάσχα� του Christoph Von Schmid», Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού 
Ιδρύµατος Ερευνών, Τετράδια Εργασίας 15, Η λαϊκή λογοτεχνία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
Αθήνα 1995, 109-125 και Κυρ. Ντελόπουλος, Παιδικά και νεανικά βιβλία του 19ου αιώνα, Αθήνα 
1995, 205. 

 



µετάφραση του Περικλή Κωνσταντινίδη και στη λίστα των «∆ιηγηµάτων και 

µυθιστορηµάτων» του καταλόγου-του (για ενηλίκους). Την ίδια τακτική 

ακολουθεί το 1866 και ο βιβλιοπώλης Η. Π. Ζαγκλής της Αλεξάνδρειας. 

∆ιαθέτει στο κατάστηµα-του τη µετάφραση του Περικλή Κωνσταντινίδη και την 

αναφέρει δύο φορές στον κατάλογο του· µία φορά στα βιβλία «Προς χρήσιν των 

∆ηµοτικών σχολείων», και µία άλλη φορά στα "∆ιηγήµατα και µυθιστορήµατα" 

(για ενηλίκους). 

 Το «Καναρίνιον» του Schmid µεταφράστηκε από τα γαλλικά από τον 

Νικόλαο Β. Παγκώστα και γνωρίζουµε πως εκδόθηκε δύο φορές στην Αθήνα, το 

1857 και το 1859. Οι µεγάλοι παραγωγοί των µαθητικών αναγνωσµάτων, 

Κοροµηλάς και Βλαστός, δεν το αναφέρουν στους καταλόγους-τους. Όσα 

βιβλιοπωλεία το διαθέτουν το προβάλλουν µέσα στις λίστες των «∆ιηγηµάτων 

και µυθιστορηµάτων»-τους ως ένα µεταφρασµένο από τα γαλλικά «ηθικό 

διήγηµα» και πουθενά δεν συναντάται η ένδειξη πως πρόκειται για παιδικό 

ανάγνωσµα.  

 ∆ύο διαφορετικές µεταφράσεις γνώρισε µέσα στο δεύτερο µισό του 19ου 

αιώνα και το διήγηµα του Schmid «Ο Τιµόθεος και ο Φιλήµων», η ιστορία δύο 

Χριστιανών διδύµων, όπως πληροφορεί ο υπότιτλος του πρωτότυπου έργου 

(1841): «Eine Geschichte christlicher Zwillings - brüder». Ο Α. Ι. Ολύµπιος που 

µετέφρασε για πρώτη φορά το διήγηµα (1862) µετέφρασε στη συνέχεια 

θεατρικά έργα και µυθιστορήµατα326. Η µετάφραση του διηγήµατος από τον Α. 

Ι. Ολύµπιο εκδόθηκε ξανά «διορθωµένη» το 1881. Στους βιβλιοπωλικούς 

καταλόγους προβάλλεται πάντα στη λίστα «∆ιηγήµατα και µυθιστορήµατα» και 

πουθενά δεν προβάλλεται ως παιδικό ανάγνωσµα. Το 1881 ωστόσο 

κυκλοφόρησε και η µετάφραση του διηγήµατος «Ο Τιµόθεος και ο Φιλήµων» 

από τον Ξενοφώντα Ζύγουρα. Ο Ζύγουρας είχε µεταφράσει προηγουµένως, το 

1878, άλλο ένα έργο του Schmid, το διήγηµα «Ο Θεόφιλος ή ο ερηµίτης νέος». 

Στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους, σε αντίθεση µε τη µετάφραση του 
                                                           

 326 Το 1873 δηµοσίευσε τη «Μερόπη» του Βολταίρου και τους «Σικελικούς Εσπερινούς» του 
Καζιµίρ ∆ελαβίν· το 1873 επίσης δηµοσίευσε τη µετάφραση του µυθιστορήµατος «Πιφ παφ ή η 
τέχνη του κυβερνάν τους άνδρας» του Edouard Lavoulay· πριν το 1874 δηµοσίευσε και τη 
µετάφραση του µυθιστορικού έργου του Alphonse de Lamartine, «Ιωάννα ∆αρκ». Την τελευταία 
αυτή µετάφραση δεν την βρήκα να καταγράφεται στα σύγχρονα βιβλιογραφικά εγχειρίδια. 
Αναφέρεται στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους των ∆επάστα (1874), Πανώριου-Αλιµπέρτη 
(1874) και Κουσουλίνου (1879) 



Ολύµπιου, η µετάφραση του Ζύγουρα προβάλλεται ως παιδικό ανάγνωσµα. Ο 

Ζύγουρας ήταν σε γενικές γραµµές προσανατολισµένος στα αναγνώσµατα 

ευρείας απήχησης και ανάµεσα σ�αυτά και στα µαθητικά327. 

 Φυσικά, από τον τρόπο που προβάλλονταν στους βιβλιοπωλικούς 

καταλόγους τα έντυπα, λίγα πράγµατα µόνο µπορούµε να καταλάβουµε καθώς 

έµµεσα µόνο προσεγγίζουµε το αναγνωστικό-τους κοινό. Είναι πάντως 

δεδοµένη για το 19ο αιώνα η διπλή λειτουργία (σχολική και λαϊκή) κάποιων 

αναγνωσµάτων328. 

 Έχει ήδη γίνει λόγος για το βιβλίο «Το καλόν και το κακόν» του Paolo 

Mantegazza. Το βιβλίο µέσα στη δεκαετία 1860-70 ξεκίνησε να προβάλλεται ως 

ανάγνωσµα κατάλληλο για τους µαθητές του ∆ηµοτικού σχολείου και για τα 

λαϊκότερα στρώµατα των ενηλίκων αναγνωστών. Στη συνέχεια (αρχές του 20ού 

αιώνα), µεταφρασµένο για δεύτερη φορά από την Ελένη Ξ. Ζύγουρα, 

                                                                                                                                                                      
 
 327 Το 1875 έδωσε ένα επιστολάριο που είχε αρκετά µεγάλη απήχηση στα βιβλιοπωλεία· το 
1885 έδωσε τον «Πρακτικό οδηγό της οικοδεσποίνης εις τα αφορώντα την κατοικίαν, τον 
ιµατισµόν, τας τροφάς, την οικιακήν οικονοµίαν, κλπ.», έργο που προβάλλονταν και ως βιβλίο 
κατάλληλο για σχολική χρήση. 

 Στη σειρά «Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Λαού» που ξεκίνησε να εκδίδει το 1888, τα «λαϊκά 
αναγνώσµατα» που πρότεινε, ήταν θέµατα δοκιµασµένης απήχησης και εξασφαλισµένης 
εµπορικής επιτυχίας («Το βιβλίον της γυναικός», «Το βιβλίον του ανδρός», «Η υγιεινή του 
σώµατος και της ψυχής», «Η κοσµιότης και η συµπεριφορά», «Πως γίνονται τα χρήµατα», 
«Ελληνικά διηγήµατα», «Η κόρη του παντοπώλου», κτλ.). 

 Μέσα στη δεκαετία του 1890-1900 ο Ξενοφών Ζύγουρας δηµοσίευσε µια νέα σειρά έργων 
σχετικών µε τις εµπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες. Ήταν µια σειρά «εύωνων 
εγχειριδίων», όπως «Ο πρακτικός βίος του εµπόρου», «Ο οδηγός του εµποροϋπαλλήλου», 
«Εµπορική επιστολογραφία», «∆ιπλογραφία», «Λογισµογραφία» κτλ., κατάλληλων να 
χρησιµεύσουν «ως κείµενα προς διδασκαλίαν» αλλά και «διά πάντα άνθρωπον». Τιµοκατάλογοι 
των έργων αυτών δηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα Ακρόπολις (13 και 17.8.1898). 

 
 328 Το 1901 εκδόθηκε ειδικό Βασιλικό ∆ιάταγµα για την ίδρυση και λειτουργία σχολικών 
βιβλιοθηκών· ήταν µια υπόθεση που εκκρεµούσε από την ίδρυση σχεδόν του ελληνικού κράτους. 
Τα βιβλία που θα σχηµάτιζαν τις σχολικές βιβλιοθήκες είχαν τον προορισµό να λειτουργήσουν 
ως µαθητικά αλλά και συγχρόνως ως λαϊκά αναγνώσµατα. Ήταν δηλαδή βιβλιοθήκες σχολικές 
και λαϊκές συνάµα. Προβλέπονταν µάλιστα ειδικές ώρες για τη λειτουργία λαϊκού 
αναγνωστηρίου. Σύµφωνα µε ειδικό άρθρο του ∆ιατάγµατος: «Η Σχολική Βιβλιοθήκη εκάστου 
δηµοτικού σχολείου, αποτελούσα νοµικόν πρόσωπον, περιλαµβάνει βιβλία προορισµένα διά την 
κατ� οίκον ανάγνωσιν των µαθητών και των οικογενειών αυτών, των διδασκάλων και των 
κατοίκων εν γένει.» 

 Σχολικαί Βιβλιοθήκαι, Εκτελεστικόν διάταγµα, Κανονισµός των σχολικών βιβλιοθηκών, 
Κατάλογος των εγκεκριµένων βιβλίων, Αθήνα 1903, 7· ολόκληρο το ∆ιάταγµα αναδηµοσιεύεται 
και από τον Κ. Π. ∆εµερτζή, Το περιοδικό «Εθνική Αγωγή» του Γ. ∆ροσίνη. Βιβλιογραφική 
παρουσίαση, Αθήνα 1988, 220-222. 

 



κυκλοφόρησε µε διάθεση ευρύτερης λαϊκής κατανάλωσης µέσω της σειράς 

«Λαϊκή Βιβλιοθήκη» του Μιχαήλ Σαλίβερου329. 

 Το 1893 η «Περιστερά» του Schmid (στη µετάφραση του ∆. Α. Κοροµηλά) 

παράγεται, διακινείται και προβάλλεται από τον Ανέστη Κωνσταντινίδη, µε τις 

συνθήκες που ισχύουν και για όλα τα υπόλοιπα στερεότυπα έντυπα της 

«Βιβλιοθήκης του Λαού» του Κωνσταντινίδη· ήταν όλα έργα δοκιµασµένης 

λαϊκής απήχησης όπως ο «Μπερτόλδος», η «Βαβυλωνία», οι βίοι των αγίων 

κτλ., που εκδίδονταν σε µεγάλες ποσότητες. Στον τιµοκατάλογο του 

Κωνσταντινίδη προβλέπονται τα έξοδα για παραγγελίες από 1.000 έως 5.000 

αντίτυπα. Σύµφωνα µε τον κατάλογο του 1893 εκτός από την «Περιστερά», στη 

«Βιβλιοθήκη του Λαού» του Κωνσταντινίδη εκδίδονταν µε τους ίδιους όρους 

και η συλλογή διηγηµάτων «Μυθοπλαστείαι» του ∆ηµητρίου Α. Κοροµηλά. 

 Ο ∆ηµήτριος Α. Κοροµηλάς, γνωστός κυρίως για τα θεατρικά-του έργα, 

ασχολήθηκε και µε το παιδικό ανάγνωσµα. Μετέφρασε «εκ του Γερµανικού» 

την «Περιστερά» του Schmid, κείµενο ήδη πολύ µεγάλης απήχησης στην 

Ελλάδα και µε δεδοµένη την εµπορική επιτυχία. Το 1873 που κυκλοφόρησε η 

πρώτη γνωστή έκδοση της µετάφρασης του ∆. Α. Κοροµηλά, η «Περιστερά» 

είχε ήδη γνωρίσει πάµπολλες εκδόσεις στην Αθήνα, το Ναύπλιο, την 

Ερµούπολη, τη Ζάκυνθο, τη Θεσσαλονίκη. Η µετάφραση φυσικά, όπως εξάλλου 

και όλα τα έργα του ∆ηµητρίου Κοροµηλά, εκδίδονταν στο τυπογραφείο 

Κοροµηλά και στη συνέχεια Κωνσταντινίδη. Από το 1886 και µετά ο 

Κωνσταντινίδης δίνει την πληροφορία πως η µετάφραση εκδίδονταν 

στερεοτυπικά σε µεγάλες ποσότητες. 

 Ο ∆ηµήτριος Κοροµηλάς έγραψε και πρωτότυπα αφηγήµατα µε προορισµό 

τη διοχέτευση-τους στη σχολική διαδικασία. Τα «∆ιηγηµάτια»-του (γνωστές 

εκδόσεις από το 1874 και εξής) φέρουν την έγκριση του Υπουργείου 

Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως για την καταλληλότητα της 

                                                           
 329 Πβ. το κεφάλαιο «Μαρτυρίες για την παραγωγή και διακίνηση του ελληνικού βιβλίου». 
Φωτογραφική ανατύπωση του εξώφυλλου της έκδοσης του 1902 του Σαλίβερου δίνει ο 
Κυριάκος Κάσσης, Η παραλογοτεχνία στην Ελλάδα 1830-1980,  Αθήνα 1985, 19, απ�όπου και 
αντλώ τα στοιχεία για τη µεταφράστρια. 

 ∆εν βρήκα πουθενά άλλα στοιχεία για την Ελένη Ξ. Ζύγουρα. Απεναντίας, γνωστή είναι η 
Ευθυµία Ξ. Ζύγουρα, η οποία δηµοσίευσε τα «Παιδαγωγικά στιχουργήµατα προς χρήσιν των 
Νηπιαγωγείων και των ∆ηµοτικών Σχολείων» (2η έκδοση: 1881). 



χρήσης-τους στα ∆ηµοτικά σχολεία330. Σχολικού προορισµού αφηγήµατα ήταν 

επίσης οι «Μυθοπλαστίαι» (1874 και εξής) και τα «Μυθολογήµατα» (1875 και 

εξής), στα οποία διασκευάζονταν σε µορφή διηγηµάτων επεισόδια από την 

αρχαία ελληνική µυθολογία. Για όλα αυτά τα υποψήφια σχολικά αναγνωστικά 

βιβλία του ∆. Α. Κοροµηλά, το 1886 δίνεται από τον Ανέστη Κωνσταντινίδη η 

πληροφορία πως πρόκειται για εκδόσεις στερεοτυπηµένες και για βιβλία 

«µέγιστης ζήτησης και κατανάλωσης». Το τυπογραφείο Κοροµηλά και αργότερα 

Κωνσταντινίδη ήταν εξάλλου ένας βασικός και «εγκεκριµένος» προµηθευτής 

βιβλίων για τα σχολεία και συχνά παρατηρείται µέσα στον 19ο αιώνα άνθρωποι 

που σχετίζονταν µε την εκδοτική διαδικασία να επιδίδονται, ως συγγραφείς ή ως 

µεταφραστές, και µε τα επικερδή «σχολικά» εγχειρίδια331. 

 Οι εκδόσεις των µεταφρασµένων συνήθως, µικρών αφηγηµάτων του 19ου 

αιώνα υπήρξαν ένα είδος πρόσφορο για πλατιά διάδοση. Είναι αδύνατον να 

µπορέσει να αποκτήσει κανείς πλήρη άποψη των αναγνωσµάτων «του λαού», 

δηλαδή των βιβλίων που διαβάστηκαν από ανθρώπους χαµηλού επιπέδου 

εγγραµµατοσύνης, χωρίς να λάβει υπόψη-του αυτό το είδος των αναγνωσµάτων. 

Πρόκειται για αναγνώσµατα που µέσω της σχολικής διαδικασίας - ή χωρίς 

αυτήν - απευθύνονταν  σε παιδιά και ενήλικες. Οι ενήλικες σε πολλές 

περιπτώσεις θα πρέπει να φανταστούµε πως ήταν οι οικογένειες των παιδιών. 

Αυτός ο προσανατολισµός που σήµερα είναι ίσως δύσκολο να γίνει αντιληπτός, 

καθώς δεν υφίσταται νοµίζω πλέον, ήταν κοινός τόπος σε πολλές εκδόσεις του 

19ου αιώνα. Πολλές φορές δηλώνονταν και ρητά επί των εκδόσεων, 

περιγράφοντας έτσι την ισχύουσα κατάσταση. «Προς χρήσιν των παιδίων και 

των απλουστέρων» ή «προς χρήσιν των δηµοτικών σχολείων και του λαού» είναι 

στερεότυπες εκφράσεις, που τις συναντούµε είτε τυπωµένες πάνω στις εκδόσεις 

είτε στην περιγραφή των εντύπων αυτών από τους βιβλιοπώλες µέσω των  

βιβλιοπωλικών καταλόγων. 

                                                           
 330 Η έγκριση αναφέρεται στον τιµοκατάλογο του Κοροµηλά του 1881. 
 
 331 Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής κατέγραψε µια πολύ χαρακτηριστική αποτίµηση της 

µεταφραστικής-του ενασχόλησης µε τα παιδαγωγικά έργα του Campe, «Νέος Ροβινσών» και 
«Ανακάλυψις της Αµερικής», που προωθήθηκαν στα σχολεία. Γράφει ο Ραγκαβής: «Αύτη ην 
µέρος των ολιγίστων φιλολογικών-µου εργασιών εξ ων ποτέ τι ωφελήθην χρηµατικώς». 
(Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Αποµνηµονεύµατα, Β΄, Αθήνα 1999, 36). 



 Οι σύντοµες αφηγήσεις περιστατικών από την Αγία Γραφή υπήρξαν ένας 

ιδιαίτερος προσανατολισµός αυτής της κατηγορίας των εντύπων (ολιγοσέλιδα 

φυλλαδιάκια µε χάρτινο εξώφυλλο και µε µικρή τιµή) µε µεγάλη εµπορική 

επιτυχία, όπως προκύπτει από τις συχνές επανεκδόσεις-τους. Γνωρίζουµε για 

παράδειγµα ότι το αφήγηµα «Ιωσήφ ο Πάγκαλος, διήγηµα εκ της Αγίας 

Γραφής» του ∆. Ειρηνίδη, από το 1858 έως το 1867, δηλαδή µέσα σε µια 

δεκαετία, γνώρισε τουλάχιστον τρεις εκδόσεις· λέω «τουλάχιστον», καθώς 

πρόκειται για είδος εντύπου ευάλωτου στη φθορά και τις απώλειες. Στους 

βιβλιοπωλικούς καταλόγους έχει ελάχιστη παρουσία καθώς συναντάται µονάχα 

στον κατάλογο του Ν. Β. Νάκη το 1864. Η ελάχιστη αυτή παρουσία 

ενδεχοµένως δηλώνει διακίνηση µέσω διαφορετικών καναλιών, έξω από τα 

βιβλιοπωλεία. Το διήγηµα του Ειρηνίδη έφερε τυπωµένη την έγκριση της Ιεράς 

Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για να διαχωριστεί προφανώς από τις 

εκδόσεις των προτεσταντών ή άλλων ιεραποστόλων, για τις οποίες η Ορθόδοξη 

Εκκλησία παρουσίαζε ενστάσεις332. Και οι τρεις γνωστές εκδόσεις του 

διηγήµατος έφεραν την ένδειξη «Προς χρήσιν των παιδίων και των 

απλουστέρων» (1858) ή «προς χρήσιν των δηµοτικών σχολείων και του λαού» 

(1860, 1867). Ο Ειρηνίδης, εκδότης ο ίδιος, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

αυτήν την κατηγορία των εντύπων. Γνωρίζουµε ότι έδωσε και άλλα ανάλογα 

έντυπα. Έτσι σύµφωνα µε µία αγγελία που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα 

«Αυγή» (6.12.1867), πληροφορούµαστε: 

  
 «Ο κ. ∆. Ειρηνίδης εξέδωκε προς χρήσιν του λαού και των µικρών παίδων 
διδακτικώτατον βιβλίον, επιγραφόµενον «Ιστορία της Ιουδήθ ή αυταπάρνησις 
γυναικεία υπέρ Πατρίδος», εκ της Αγίας Γραφής, εγκρίσει της Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο αυτός εξέδωκε και άλλα τοιαύτα ηθικά και 
ψυχωφελά βιβλιάρια και διηγήµατα, ως τον Ιωσήφ Πάγκαλον, τον Ξύλινον 
Σταυρόν, Αναγνωσµατάριον, Μέγα Παραµύθι της Αλωπής κλπ. Άπαντα ταύτα 
πωλούνται εις το βιβλιοπωλείον του ιδίου, κατά την οδόν Ευριπίδου»333. 

                                                           
 332  Ο Κυρ. Ντελόπουλος, Παιδικά και νεανικά βιβλία του 19ου αιώνα, Αθήνα 1995, 211, 
σχολιάζει για το συγκεκριµένο διήγηµα (παρόλο που το έντυπο φέρει την έγκριση της Ιεράς 
Συνόδου) πως πρόκειται για «λογοτεχνική ανάπλαση µε σαφώς θρησκευτική απόκλιση του 
γνωστού επεισοδίου της Αγίας Γραφής». ∆εν δίνει όµως περαιτέρω εξηγήσεις. 

 
 333 Την αγγελία της Αυγής αναδηµοσιεύει ο Ν. Ε. Σκιαδάς, XÚÔÓÈÎÞ ÙË� ÂÏÏËÓÈÎ�� 

Ùù�ÔÁÚ·Ê�·�, °΄, Aõ�Ó· 1982, 39, απ�όπου και αντλώ. Την παράδοση της έκδοσης βιβλίων 
«προς χρήσιν του λαού και των µικρών παίδων» ακολούθησαν και άλλοι εκδότες. Το 1904 ο Γ. 
Φέξης διέθετε στο βιβλιοπωλείο-του την ανθολογία (ίσως δική-του έκδοση) «Ωραία ανθοδέσµη, 
ήτοι συλλογή διαφόρων ασµάτων, δεήσεων, ύµνων, µύθων ή διαλόγων, προς χρήσιν των δηµοτ. 



  
 Ο «Ξύλινος σταυρός», που αναφέρει η αγγελία της «Αυγής», ήταν διήγηµα 

του Christoph Schmid που εκδόθηκε από τον Ειρηνίδη το 1859 και έφερε την 

ένδειξη «προς χρήσιν των δηµοτικών σχολείων και του λαού». Το «Παραµύθι 

της αλωπής» ή «αλωπούς» ή «αλουπούς» ήταν δηµοφιλέστατο έντυπο του 19ου 

αιώνα, µε πολλές γνωστές εκδόσεις στην Αθήνα και την Πάτρα. Ο ∆. Ειρηνίδης 

ήταν, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που διαθέτουµε, ένας εκδότης 

προσανατολισµένος στο λαϊκό έντυπο334.  

 Το 1876 έδωσε µία λαϊκή ποιητική ανθολογία µε τον τίτλο «∆ιάφορα 

τραγούδια του λαού». Γνωρίζουµε πως οι λαϊκές ανθολογίες υπήρξαν κεφάλαιο 

προσοδοφόρο για πολλούς εκδότες του 19ου αιώνα. Νωρίτερα ο Ειρηνίδης είχε 

στραφεί στα αναγνώσµατα «προς χρήσιν των δηµοτικών σχολείων και του 

λαού», όπως ο ίδιος χαρακτήριζε τις αυτοτελείς αφηγήσεις ιστοριών από την 

Αγία Γραφή και τα διηγήµατα του Schmid. Το 1862 ο Ειρηνίδης επιµελήθηκε 

και τύπωσε µία συλλογή των µύθων του Αισώπου «εις την καθοµιλουµένην»· 

επανεκδόσεις-της γνωρίζουµε ότι κυκλοφόρησαν το 1868 και το 1873. 

                                                                                                                                                                      
Σχολείων και του λαού», που στοίχιζε 50 λεπτά. Για το θέµα πβ. Βλ. Σκορδέλης, «Η Οκτώηχος 
και η Φυλλάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή το Σχολείον και ο Λαός», Παρνασσός 7 (1883) 197. 

 
 334 Ο Ειρηνίδης ήταν ένας σηµαντικός εκδότης του καιρού-του. Το 1873 και το 1875 τον 
συναντούµε ως πρόεδρο της Εταιρείας «Γουτεµβέργιος» των τυπογράφων της Αθήνας. 
Γραµµατέας της εταιρείας το 1873 ήταν ο Σ. Περρής (το 1875 ο Ν. Πάσσαρης) και ταµίας ο Φίλ. 
Σ. Λούης. Μέλη του Συµβουλίου της Εταιρείας ήταν οι: ∆ηµήτριος Α. Κοροµηλάς, Ν. Γ. 
Πάσσαρης, Π. ∆. Πεντεφρής, Κ. Βλαστός, Π. Αποστολίδης, Ι. Ορεσίτροφος. 

 Για το θέµα πβ. «Εταιρίαι και Σύλλογοι», [∆ηµητρίου Α. Κοροµηλά] Οδηγός Αθηνών του έτους 
1874, Αθήνα 1873, και [Μιλτιάδου Μπούκα] Οδηγός εµπορικός, γεωγραφικός και ιστορικός των 
πλείστων κυριωτέρων πόλεων της Ελλάδος του έτους 1875, Αθήνα 1875, 3. 

 Το 1875, στη γενική συνέλευση της εταιρείας, ο Ειρηνίδης µίλησε για την ανακάλυψη της 
τυπογραφίας από τον Ι. Γουτεµβέργιο και για τα ελληνικά τυπογραφεία της προεπαναστατικής 
περιόδου. Η οµιλία-του, που τυπώθηκε το 1876, πωλούνταν προς όφελος της εταιρείας. Ο 
Ειρηνίδης για τα ελληνικά τυπογραφεία της προεπαναστατικής περιόδου, άντλησε στοιχεία 
κυρίως από τις σχετικές δηµοσιεύσεις του Παύλου Λάµπρου και από πληροφορίες που του 
έδωσε προφορικά ο ίδιος ο Λάµπρος. Ο λόγος του Ειρηνίδη κλείνει ως εξής: 

 «Τας συντόµους ταύτας περί Γουτεµβεργίου και διαδόσεως της τυπογραφικής τέχνης 
πληροφορίας, ως και τας περί των προ της εθνικής επαναστάσεως ελληνικών τυπογραφείων, 
συλλέξας κατά τα ενόντα εξ αναγνωσµάτων ελληνικών, νοµίζω σήµερον αρκούσας προς γνώσιν 
των εν παντελεί αγνοία περί τούτων διατελούντων. Είθε άλλοι από τους ειδήµονας ξένων 
γλωσσών καταστηµατάρχας να πραγµατευθώσιν ακριβέστερον περί τούτων, και περί των απ� 
αρχής του Ιερού αγώνος µέχρι της καθιδρύσεως του Ελληνικού Βασιλείου συγκροτηθέντων εν 
τη αγωνιζοµένη τότε Ελλάδι τυπογραφείων, ως και περί των κατά τον παρόντα ιδίως αιώνα 
επινοηθεισών εν Ευρώπη τελειοποιήσεων διαφόρων κλάδων της τέχνης, ων τινες και παρ� ηµίν 
ήδη εισίν εισηγµέναι.» 

 ∆ηµ. Ειρηνίδης, Οµιλία περί του εφευρέτου της τυπογραφικής τέχνης Ιωάννου Γουτεµβεργίου εν 
συνόψει δε και περί των µέχρις ενάρξεως του Ιερού Αγώνος ελληνικών τυπογραφείων, Αθήνα 
1876, 32.  

  



Πρόκειται, απ�όσο ξέρω, για την πρώτη ελλαδική έκδοση των µύθων του 

Αισώπου στη νεοελληνική γλώσσα. Βρισκόµαστε δηλαδή ακριβώς µπροστά στο 

σηµείο µετάβασης του αναγνώσµατος από τα τυπογραφεία της Βενετίας στα 

αθηναϊκά. Σηµεία τέτοιων διακλαδώσεων πάνω στον κορµό της Ελληνικής 

Βιβλιογραφίας φέρουν ειδική σηµασιολογική βαρύτητα. 

 Εκείνο που θα πρέπει οπωσδήποτε να επισηµανθεί εδώ, είναι η συνεύρεση 

των µύθων του Αισώπου, ενός παραδοσιακού δηλαδή αναγνώσµατος της 

βενετσιάνικης παραγωγής, µε τα µεταφρασµένα διηγήµατα του Schmid, µε τις 

ιστορίες από την Αγία Γραφή και µε τις λαϊκές ποιητικές ανθολογίες. Αν 

επιχειρούσε ποτέ κανείς να αποδώσει το τοπίο των «λαϊκών» εντύπων της 

εποχής, από τέτοιου είδους συνευρέσεις θα έπρεπε, ίσως, να ξεκινήσει. 

  

  

  

  

  



  

 Η παροχή λογοτεχνικών εντύπων από τους προτεστάντες 

ιεραποστόλους 
  

 Στην ελληνική εκπαιδευτική διαδικασία γνωρίζουµε ότι προσπάθησαν να 

ενταχθούν και κάποιες λογοτεχνικές εκδόσεις των προτεσταντών ιεραποστόλων. 

Εντάχθηκαν απ� ότι φαίνεται (αυτό µπορεί να σηµαίνει πώληση αλλά και 

δωρεάν διανοµή) και γνωρίζουµε την απαγόρευση-τους το 1876 µε ειδική 

εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας ύστερα από επέµβαση της Ιεράς Συνόδου. 

 Για την τεράστια εκδοτική παραγωγή των µισσιονάρικων εντύπων, για τη 

διακίνηση-τους και την αποδοχή-τους από το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, οι 

τιµοκατάλογοι των ελληνικών βιβλιοπωλείων ελάχιστα πράγµατα έχουν να 

πουν· δεν είναι η αρµόδια πηγή για το θέµα335. 

 Ελάχιστη είναι η παρουσία των ολιγοσέλιδων αφηγηµάτων που συνήθιζαν να 

εκδίδουν σε µεγάλες ποσότητες οι προτεστάντες, στους βιβλιοπωλικούς 

καταλόγους που εξετάζουµε. Παρ� όλα αυτά, εκείνο που µπορεί να παρατηρηθεί 

όσον αφορά την παρουσία αυτή, είναι ότι συναντούνται συνήθως σε δύο 

συγκεκριµένα βιβλιοπωλεία, φαινόµενο που µαρτυρεί ίσως την ύπαρξη µιας 

ιδιαίτερης σχέσης µε τα βιβλιοπωλεία αυτά. Πρόκειται για τα αθηναϊκά 

βιβλιοπωλεία Κ. Τεφαρίκη (1864) και Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, που 

αργότερα γίνεται Θ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως (1856, 1868). 

 Το διήγηµα του Legh Richmond «Η θυγάτηρ του γεωργού» ανήκει στα βιβλία 

εκείνα για τα οποία το 1876, το Υπουργείο Παιδείας µε ειδική εγκύκλιο-του, 

απαγόρευσε αυστηρά την κυκλοφορία-τους στους µαθητές. Η διάδοση που κατά 

τα φαινόµενα είχε το διήγηµα αυτό ώστε να προκαλέσει τη σχετική απαγόρευση, 

δεν φαίνεται στη σύγχρονη βιβλιογραφική καταγραφή. Γνωστή είναι µόνο η 

αθηναϊκή έκδοση του 1846, που τυπώθηκε στο τυπογραφείο Χ. Νικολαΐδου 
                                                           
335 Για το µέγεθος της ελληνικής εκδοτικής παραγωγής (ποσότητες αντιτύπων κτλ.) των προτεσταντών 
ιεραποστόλων πβ. Eyro Layton, «The greek press at Malta of the american board of comissioners for 
foreign missions (1822-1833), Ο Ερανιστής, 9 (1971) 169-193· ∆ηµήτριος Ι. Πολέµης, «Από την 
δραστηριότητα του εν Μάλτα ελληνικού τυπογραφείου της Αποστολικής Εταιρείας του Λονδίνου», Ο 
Ερανιστής, 10 (1972-73) 213-240· Παυλίνα-Μαρία Νάσιουτζικ, Προτεσταντισµός και ∆ιαφωτισµός στη 
Σµύρνη τον 19ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 1999, 136-137· Φίλιππος Ηλιού, «Βιβλία και αριθµοί. Η µαρτυρία 
των τραβηγµάτων», Τα Ιστορικά, 14-15 (Ιούνιος-∆εκέµβριος 1991) 157-216. 

  



Φιλαδελφέως. Η έκδοση υπάρχει στο βιβλιοπωλείο του Φιλαδελφέως το 1856 

(10 χρόνια µετά) ενώ το 1868 (22 χρόνια µετά) δεν αναφέρεται πια. 

 Το 1881 εκδόθηκε στο τυπογραφείο του Α. Ι. Μπογιαδζεάν στην 

Κωνσταντινούπολη ειδικός τιµοκατάλογος των εντύπων που συνήθιζαν να 

διακινούν οι προτεστάντες, στον οποίο δηλώνεται ότι οι εκδόσεις αυτές 

«ευρίσκονται διά πώληµα εις τας κυριωτέρας πόλεις και κωµοπόλεις της 

Τουρκίας». Τα έντυπα αναφέρονται στον κατάλογο χωρίς το χρόνο της έκδοσης-

τους. Ανάµεσα-τους βρίσκεται και το διήγηµα «Η θυγάτηρ του γεωργού». Το 

διήγηµα αναφέρεται και σε έναν ακόµα ειδικό τιµοκατάλογο µισσιονάρικων 

εκδόσεων που κυκλοφόρησε το 1884. Ούτε και σε αυτόν αναφέρονται άλλα 

στοιχεία εκτός από τους τίτλους, τον αριθµό των σελίδων και την τιµή των 

εντύπων. Η τιµή είναι υπολογισµένη σε γρόσια και παράδες, σηµάδι ότι και 

αυτός ο τιµοκατάλογος κυκλοφόρησε στην Τουρκία. Οι µαρτυρίες των δύο 

καταλόγων µας επιτρέπουν να ισχυριστούµε πως το διήγηµα κυκλοφορούσε για 

πολύ µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και η παραγωγή-του ήταν πολύ µεγαλύτερη 

από αυτήν που ελέγχει η σύγχρονη βιβλιογραφική καταγραφή. Ανάλογες 

διαπιστώσεις ισχύουν και για άλλες παρόµοιες εκδόσεις των προτεσταντών 

ιεραποστόλων. 

 Ο Χ. Νικολαΐδης Φιλαδελφεύς διαθέτει το 1856 και το «Παληκάριον», το 

ελληνικό µυθιστόρηµα του Samuel Sheridan Wilson που εκδόθηκε στη Μάλτα 

το 1835, σε 1450 αντίτυπα. Το ίδιο µυθιστόρηµα διαθέτει και ο βιβλιοπώλης Ν. 

Β. Νάκης το 1864 (29 χρόνια µετά την έκδοση), δεν το περιλαµβάνει όµως στην 

περιληπτική αναφορά όλων των µυθιστορηµάτων του βιβλιοπωλείου-του, που 

παρατίθεται στο τέλος του καταλόγου. ∆εν το συστήνει δηλαδή στην πελατεία-

του ως µυθιστόρηµα. 

 Ο Wilson ήταν εκπρόσωπος της «Αποστολικής Εταιρείας του Λονδίνου» 

(London Missionary Society) στη Μάλτα336. Το 1833 ο Wilson σε επιστολή-του 

προς τον γραµµατέα επί των εξωτερικών υποθέσεων της εταιρείας έγραφε για το 

«Παληκάριον»: «Καίτοι είναι πράγµατι τούτο έργον φαντασίας, το προορίζω να 

καταστή διδακτικόν όσον αφορά εις τας χριστιανικάς αρετάς. ∆εν αµφιβάλλω 

                                                                                                                                                                      
 
 336  ∆ηµήτριος Ι. Πολέµης, «Τα ελληνικά έντυπα του εν Μάλτα τυπογραφείου της αγγλικανικής 
ιεραποστολής», Ο Ερανιστής, 8 (1970) 154. 

 



ότι το Παλληκάριον θα ελκύση πολυπληθείς αναγνώστας µεταξύ των Ελλήνων». 

Τελικά, σύµφωνα µε τον ∆ηµήτριο Πολέµη, το βιβλίο «διενεµήθη ιδίως διά των 

σχολείων»337. Για το θέµα των λογοτεχνικών εκδόσεων των προτεσταντών, ο 

Πολέµης επισηµαίνει: 

  
 «Η µεγάλη πλειονότητα των µισσιοναρικών εκδόσεων της Μάλτας αλλά και 
άλλων τυπογραφείων απευθύνεται στη νεώτερη γενιά και κατά πρώτον λόγον 
εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες. Οµολογουµένως τα φθηνά αυτά βιβλιαράκια 
που συνήθως µοιράζονταν δωρεάν κάλυψαν ένα ευρύτατο κενό αφού τα 
υπάρχοντα ήταν ανεπαρκέστατα. Χρησιµοποιήθηκαν λοιπόν πολύ στο σχολείο 
αλλά µε ποιον τρόπο και προπαντός µε ποιο αποτέλεσµα δεν το γνωρίζοµε 
ακόµη καλά. Σχολικά λοιπόν είναι κυρίως τα βιβλία αυτά. Τυχόν άλλες εκδόσεις 
που σήµερα θέλοµε να τις βλέπωµε ως παιδική λογοτεχνία έχουν και αυτές 
χαρακτήρα καθαρά εκπαιδευτικό. Οι εκδότες-τους τα θεωρούσαν απλώς ως 
επέκταση του εκπαιδευτικού-τους έργου»338.  
  
 Οι προτεστάντες ιεραπόστολοι φιλοδοξώντας να κερδίσουν έδαφος µέσα 

στην ελληνική κοινωνία κατά τα πρώιµα χρόνια της ελληνικής παλιγγενεσίας, 

τροφοδοτούσαν την κοινωνία αυτή µε λογοτεχνικό υλικό, συνήθως µε εύληπτα 

µεταφρασµένα διηγήµατα. Άσχετα από το αν κερδήθηκε ή όχι τελικά από 

µέρους-τους το έδαφος που αναζητούσαν, τα αποτελέσµατα αυτής της 

λογοτεχνικής παροχής έµειναν. Ήταν η εξοικείωση µιας µεγάλης µερίδας της 

ελληνικής κοινωνίας (που η σχέση-της µε το βιβλίο δεν ήταν πολύ αναπτυγµένη) 

µε την ανάγνωση του µικρού µεταφρασµένου αφηγήµατος, ένα είδος που στη 

συνέχεια και για όλο το 19ο αιώνα ανθεί πραγµατικά µέσω ποικίλλων και 

αλλεπάλληλων εκδόσεων. 

 Οι αυτοτελείς εκδόσεις µικρών αφηγηµάτων που προσανατολίζονταν στην 

παιδαγωγική χρήση είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο µέσα στην Ελληνική 

Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Μια ιδιαίτερη κατεύθυνση που ακολούθησαν οι 

Έλληνες µεταφραστές και συγγραφείς του 19ου αιώνα ήταν οι διηγήσεις 

περιστατικών βασισµένων σε γνωστά ιστορικά γεγονότα. Με το είδος αυτό 

ασχολήθηκαν αρκετά νωρίς ο Ζαχαρίας και η Αγάπη Λαµπίση. Το έργο 

                                                           
 337 ∆ηµήτριος Ι. Πολέµης, «Από την δραστηριότητα του εν Μάλτα ελληνικού τυπογραφείου 
της Αποστολικής Εταιρείας του Λονδίνου», Ο Ερανιστής 10 (1972-72) 232-233. 

 Το κείµενο της επιστολής του Wilson µεταφράζει και δηµοσιεύει επίσης ο ∆ηµήτριος Ι. 
Πολέµης, ό.π., 234. 

 
            338 ∆ηµήτριος Ι. Πολέµης, «Τα παιδικά βιβλία στις εκδόσεις των Μισσιοναρίων»,  Το 
παιδικό βιβλίο στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Αθήνα, 1997, 123). 



«Πρακτικής ηθικής ιστορίδια» είναι µια συλλογή µεταφρασµένων διηγήσεων για 

πρόσωπα και περιστατικά αντληµένα από την παγκόσµια ιστορία. Εκδόθηκε για 

πρώτη φορά το 1839 στη Σµύρνη σε µετάφραση του Ζαχαρία Λαµπίση. 

Εκδόθηκε ξανά στην Αθήνα το 1862 µε προσθήκες της Αγάπης Λαµπίση339. Το 

είδος ήταν οικείο και το έργο γνώρισε µεγάλη απήχηση στην εποχή-του· αυτό 

δείχνει και η διάδοση-του σε αρκετά βιβλιοπωλεία της Αθήνας, του Ναυπλίου 

και της Κωνσταντινούπολης, στους βιβλιοπωλικούς καταλόγους των οποίων 

συνήθως ταξινοµείται στις λίστες των βιβλίων «προς χρήσιν των δηµοτικών 

σχολείων»340. Η Αγάπη Λαµπίση έδωσε στη συνέχεια και άλλα ανάλογα έργα. Ο 

Ζαχαρίας Λαµπίσης ήταν ποιητής αλλά είναι γνωστός κυρίως γιατί υπήρξε ο 

εκδότης του περιοδικού «Φιλολογία» που έβγαινε στη Σµύρνη τα χρόνια 1841-

1844. Θα παραµείνω λίγο στην περίπτωση του λογίου αυτού της Σµύρνης, 

καθώς οι δραστηριότητες-του συνδυάστηκαν απ�ότι φαίνεται µε τον 

προτεσταντισµό, µε την εκπαιδευτική λειτουργία και µε τη λογοτεχνική παροχή. 

 Ο Λαµπίσης υπήρξε κατά το χρονικό διάστηµα 1843-1844 δάσκαλος των 

ελληνικών στο ∆ανό προτεστάντη ιεραπόστολο Ludwig Daniel Hass, µε τον 

οποίο συνδέονταν και φιλικά και µε αφορµή τα µαθήµατα των ελληνικών 

µετέφρασαν µαζί το έργο «Ναός της τύχης» του ∆ανού ποιητή Ewald. Στην αρχή 

της γνωριµίας-τους o Hass έγραφε για τον Λαµπίση στην αναφορά-του προς την 

Ιεραποστολική Εταιρεία της ∆ανίας: «Είναι µορφωµένος άνθρωπος και προς το 

παρόν ο σπουδαιότερος Έλληνας ποιητής του τόπου». 

 Το 1843 οι αδερφοί Λαµπίση (Ζαχαρίας και Γεώργιος) άνοιξαν ένα ιδιωτικό 

σχολείο στη Σµύρνη. Όταν το 1844 ο µητροπολίτης της Σµύρνης τους κάλεσε 

για ανάκριση επειδή κατηγορήθηκαν ότι είχαν ασπαστεί το προτεσταντικό 

δόγµα, τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι επειδή ο µεγαλύτερος αδερφός ήταν δανικής 

                                                           
 339 Στον πρόλογο της έκδοσης του 1862 η Λαµπίση παραθέτει κάποιες από τις πηγές-της: 

«∆ιάφοροι δ� Έλληνες συγγραφείς, και προ πάντων ο θαυµάσιος Πλούταρχος και ο Αιλιανός, και 
εκ των αλλογενών το Morale en action par Hocquart και το Buck�s religious and moral anecdots 
και άλλα είναι αι πηγαί, εξ ων το εράνισµα εγένετο» (Πρακτικής ηθικής ιστορίδια, Αθήνα 1862, 
σελ. γ΄). 

 
 340 Σε λίστα νεοεκδοθέντων «αναγνωστικών» βιβλίων παρουσιάζει το έργο και ο εκδότης και 
βιβλιοπώλης Γ. Α. Κοπανάρης στην Κωνσταντινούπολη το 1875, όπου κατονοµάζει την έκδοση 
που αναφέρει ως 4η. Σύµφωνα µε αυτήν την πληροφορία, µετά τη δεύτερη και τελευταία γνωστή 
έκδοση του 1862, ακολούθησαν ως το 1875 άλλες δύο εκδόσεις του έργου. Στην ίδια αυτή λίστα 
του Κοπανάρη προτείνονται και άλλα ανάλογα αναγνώσµατα της Αγάπης Λαµπίση. 

 Η λίστα του Κοπανάρη παρατίθεται στο οπισθόφυλλο της αθηναϊκής έκδοσης του 1875 της 
χρηστοήθειας του Francisco Soave «Στοιχειώδης πραγµατεία περί των χρεών του ανθρώπου». 



υπηκοότητας και ο νεώτερος περσικής. Έχει οπωσδήποτε ενδιαφέρον η 

πληροφορία που δίνει ο ιεραπόστολος Hass για το περιστατικό, στην αναφορά-

του προς την Ιεραποστολική Εταιρεία της ∆ανίας το 1844: «Η φήµη της 

αποστασίας διέτρεξε γρήγορα στη Σµύρνη, αλλά δεν τους έβλαψε. Τουναντίον, 

οι καινούργιες συνθήκες οδηγήσαν περισσότερους µαθητές στο σχολείο, που 

είχαν ανοίξει οι αδελφοί περίπου ένα χρόνο πριν»341. 

 Πιθανόν ο Hass απλώς να υπερβάλλει υπέρ του προτεσταντικού δόγµατος. 

Ίσως όµως και όχι. Ίσως στο λόγο-του να ξεδιπλώνεται µια πτυχή της 

πραγµατικότητας σχετικά µε την ελληνική υποδοχή των παροχών του 

προτεσταντισµού. 

  

                                                           
 341 Για το θέµα πβ. Lars Nørgaard, «Συµβολή στη βιογραφία του Σµυρναίου εκδότη Ζαχαρία ∆. 
Λαµπίση», Scandinavian Studies in Modern Greek 5 (1981) 37-46. 

 Σύµφωνα µε ένα κείµενο πολεµικής από µέρους της Ορθόδοξης Εκκλησίας που δηµοσιεύτηκε 
στη Σµύρνη το 1836, τακτική των προτεσταντών ήταν να ιδρύουν αλληλοδιδακτικά σχολεία. 
Μέσω των σχολείων αυτών µοίραζαν σε µαθητές και λαϊκούς ανθρώπους στην αρχή βιβλία που 
δεν περιείχαν τίποτε το βλαβερό για τα ορθόδοξα ήθη. Στη συνέχεια όµως, έχοντας κερδίσει την 
εµπιστοσύνη του κόσµου, µοίραζαν ανάµεσα στα άλλα και βιβλία µε φανερή την απόκλιση από 
το ορθόδοξο δόγµα. Στο ίδιο αυτό κείµενο γράφεται για τα βιβλία της Μάλτας: «Ταύτα τα 
βιβλιάρια τα εν Μελίτη µάλιστα τετυπωµένα, δεν έχουσιν όλα φανεράς τας ιοβόλους των 
Λουθηροκαλβινιστών κακοδοξίας, µάλιστα τινά απ�αυτά είναι παντελώς ελεύθερα». 

 Κυριακός Λαµπρύλος, Ο Μισσιοναρισµός και προτεσταντισµός εις τας Ανατολάς, Σµύρνη 
1836, δ΄-ε΄. 

 



 

 Οι µεταφράσεις των Ελλήνων και Λατίνων κλασικών συγγραφέων 

     

 Στο τυπογραφείο του Ανδρέα Κοροµηλά τυπώθηκαν, µέσα στα πρώτα 

δεκαπέντε χρόνια του ελεύθερου ελληνικού κράτους, οι εκδόσεις και 

µεταφράσεις σε γλώσσα αρχαΐζουσα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων που 

έδωσε σε προχωρηµένη ηλικία ο Νεόφυτος ∆ούκας. Ο γέροντας λόγιος 

εµπιστεύτηκε την έκδοση των έργων-του στον απαράσκευο τότε ακόµα νέο 

εκδότη Κοροµηλά και έτσι το ξεκίνηµα του τυπογραφείου Κοροµηλά συνδέθηκε 

στενά µε το µεγαλόπνοο αυτό έργο342. 

 Τις εκδόσεις αυτές του Νεόφυτου ∆ούκα προµηθεύτηκαν τα περισσότερα 

ελληνικά βιβλιοπωλεία της εποχής. Παρέµειναν όµως, όπως ήταν αναµενόµενο, 

για πολλά χρόνια απούλητες. Βιβλία πολύτοµα, παραφράσεις µάλλον της 

αρχαίας γλώσσας παρά µεταφράσεις-της, παρέµειναν από 25 µέχρι και 60 

χρόνια στα ράφια των βιβλιοπωλείων που τα διέθεταν, χωρίς να παρατηρείται 

ωστόσο σοβαρή έκπτωση της τιµής-τους. Οι τόµοι είχαν τυπωθεί σε 1.000 ή 

1.200 αντίτυπα343. Ένα µέρος-τους µοιράστηκε δωρεάν στους εκπαιδευτικούς 

(καθηγητές των Γυµνασίων και των Ελληνικών Σχολείων) και στις βιβλιοθήκες 

(σχολικές και άλλες) της Ελλάδας και της Τουρκίας344. 

 Στόχος του ∆ούκα, ήδη από τις εργασίες που έδωσε κατά την 

προεπαναστατική περίοδο, ήταν η εξοικείωση και επαναφορά της αρχαίας 

γλώσσας στη ζωή των νέων Ελλήνων. Στο προεπαναστατικό παιδαγωγικό-του 

σύγγραµµα «Φοίνιξ  ήτοι διάλογοι και επιστολαί εν χρήσει των νέων εν τοις 

Γυµνασίοις» (Βιέννη 1815) δίνονται ως πρότυπα σύντοµοι διάλογοι και 
                                                           

 342 Για το θέµα πβ. Γ. ∆. Κοροµηλάς, «Λεπτοµερής έκθεσις περί της συστάσεως της 
τυπογραφίας του Ανδρέου Κοροµηλά», Ελληνικόν Ηµερολόγιον. Ορίζοντες 2 (1943) 492 κ.εξ.· 
πβ. επίσης τον επικήδειο λόγο που έγραψε και εκφώνησε για το θάνατο του Ανδρέα Κοροµηλά ο 
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Ολόκληρος ο λόγος αναδηµοσιεύεται στη µελέτη του Κ. Θ. 
∆ηµαρά, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Αθήνα 1986, 199-202.  

 
343 Πβ. Φίλιππος Ηλιού, «Βιβλία και αριθµοί. Η µαρτυρία των τραβηγµάτων», Τα Ιστορικά, 14-15 
(Ιούνιος-∆εκέµβριος 1991) 201, 203, 213. 
 

 344 Πβ. Ματθαίος Κ. Παρανίκας, Σχεδίασµα περί της εν τω ελληνικώ έθνει καταστάσεως των 
γραµµάτων από αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως (1453 µ.Χ.) µέχρι των αρχών της ενεστώσης 
(ΙΘ΄) εκατονταετηρίδος, Κωνσταντινούπολη 1867, 201-203. 

 Πβ. και Κ. Θ. ∆ηµαράς, «Η παρουσία της αρχαίας παιδείας µέσα στη νεοελληνική συνείδηση 
(1750-1850)», Απόψεις 7 (Μάιος 1995) 24. 



επιστολές, σχετικά µε κάθε είδους πρακτικό ζήτηµα που θα µπορούσε να 

απασχολήσει ένα µαθητή του Γυµνασίου, σε γλώσσα αρχαΐζουσα (αν όχι αρχαία 

ελληνική). Στόχος του εγχειριδίου ήταν η εκµάθηση και χρήση της γλώσσας 

αυτής στις συναναστροφές. 

 Στο προχώρηµα του 19ου αιώνα η συµβολή των Επτανήσων αλλά και των 

µεγάλων αστικών κέντρων της Τουρκίας (κυρίως της Κωνσταντινούπολης αλλά 

και της Σµύρνης) στη µετάφραση των κλασικών κειµένων υπήρξε µεγάλη. Η 

σύγχρονη έρευνα έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επίδοση των 

επτανησίων λογίων345.· δεν γνωρίζω να έχει σταθεί στη µεγάλη εισφορά της 

Κωνσταντινούπολης. Μία απλή απαρίθµηση ωστόσο των λογίων που 

συνδέονταν µε την Κωνσταντινούπολη και επιδόθηκαν στη µετάφραση των 

κλασικών κειµένων θα συνέπιπτε µε σταθµούς σηµαντικούς στην ιστορία των 

µεταφράσεων του 19ου αιώνα346. 

 Στα βιβλιοπωλεία της Κωνσταντινούπολης µονάχα εµφανίζονται ορισµένες 

εκδόσεις µεταφρασµένων αρχαίων ελληνικών κειµένων, που προτείνονται ως 

βιβλία «προς χρήσιν του λαού». Πρόκειται για τα «Άπαντα του Σοφοκλέους 

µεθερµηνευµένα εις την καθοµιλουµένην προς χρήσιν του λαού», που ξεκίνησαν 

να εκδίδονται τµηµατικά στην Κωνσταντινούπολη το 1868, «δαπάνη των ∆. 

Νικολαΐδου και Χ. Γρηγορά» στο τυπογραφείο της «Επταλόφου». Την ίδια 

χρονιά, το 1868, τυπώθηκε στην Κωνσταντινούπολη η µετάφραση της 

«Οδύσσειας» από τον Ν. Αργυριάδη, έκδοση που δεν την έχω συναντήσει 

πουθενά καταγραµµένη αλλά σύµφωνα µε την περιγραφή των δύο βιβλιοπωλών 

της Κωνσταντινούπολης που τη διαθέτουν, κυκλοφόρησε µε την ίδια ακριβώς 

ένδειξη: «µεθερµηνευθείσα εις την καθοµιλουµένην προς χρήσιν του λαού»347. 

                                                                                                                                                                      
 
 345 Πβ. Φαίδων Κ. Μπουµπουλίδης, «Αι υπό των Επτανησίων νεοελληνικαί µεταφράσεις 
κλασσικών συγγραφέων», Επιστηµονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 14 (1963-1964) 492-540. 

 
 346  Αναφέρω ενδεικτικά: Ι. Ρ. Ραγκαβής, Α. Ρ. Ραγκαβής, Μ. Χουρµούζης, Ι. Μ. Ραπτάρχης, 
Ν. Αργυριάδης. 

 
 347 ∆ιαφορετικές ενδείξεις για το σχήµα και το µέγεθος της «Οδύσσειας» του Ν. Αργυριάδη 
δίνουν οι δύο βιβλιοπώλες που την διαθέτουν. Έτσι, σύµφωνα µε τον κατάλογο του 
βιβλιοπωλείου Πανώριου Αλιµπέρτη (1874) πρόκειται για βιβλίο ς'-556 σελίδων σε 12ο σχήµα, 
ενώ σύµφωνα µε τον κατάλογο του βιβλιοπωλείου ∆επάστα (1874) πρόκειται για βιβλίο ς'-421 
σελίδων σε 16ο σχήµα. Χρονολογία και τόπο έκδοσης (Κωνσταντινούπολη 1868) δίνει µονάχα ο 
τιµοκατάλογος των ∆επάστα ενώ από κανέναν δεν καταγράφονται τα υπόλοιπα στοιχεία της 



 ∆εν γνωρίζω µε βεβαιότητα, αν η «Οδύσσεια» του Αργυριάδη και τα 

«Σοφοκλέους άπαντα» των Νικολαΐδου και Γρηγορά στεγάζονται κάτω από την 

ίδια εκδοτική πρωτοβουλία. Υποθέτω πως ναι, καθώς πρόκειται για βιβλία 

παρόµοιου µεγέθους και ανάλογης τιµής348. Ο Μανουήλ Γεδεών αναφέρει 

χαρακτηριστικά αλλά δίχως περαιτέρω διευκρινίσεις, πως ο Αργυριάδης µετά τη 

µετάφραση του «Περικλή», του «Θωµά Σιάτερτων» και του «Ιππόλυτου», 

«ενεπλάκη εις τινα δήθεν επικερδή επιχείρησιν µεταφράσεως και εκδόσεως 

συγγραφέων Ελλήνων, εργασθείς εις την µετάφρασιν Οµήρου και τινων 

τραγικών, αλλ� απεχώρησεν ένεκα της δολιότητος ενός εκ των δύο 

συνεταίρων»349. 

 Μέσα στη δεκαετία 1860-1870 λοιπόν, κάποιοι λόγιοι στην 

Κωνσταντινούπολη θεωρούν ότι µπορούν µε τις µεταφράσεις κλασικών 

ελληνικών κειµένων να στηρίξουν µία επικερδή εκδοτική επιχείρηση. Σε ποιους 

ακριβώς απευθύνονται µε τις εκδόσεις αυτές, τις προορισµένες «προς χρήσιν 

του λαού», δεν το γνωρίζουµε. Από µόνη-της η επισήµανση της εκδοτικής 

πρωτοβουλίας δεν αρκεί για να καταλάβουµε σε ποιων τα χέρια έφτασαν τελικά 

τα βιβλία αυτά, από ποιους διαβάστηκαν. Λείπουν προς το παρόν τα επιπλέον 

τεκµήρια, που θα µπορέσουν να δώσουν φως προς την κατεύθυνση αυτή350. 

                                                                                                                                                                      
έκδοσης ή των εκδόσεων. Η τιµή ωστόσο του βιβλίου και στα δύο βιβλιοπωλεία είναι η ίδια: 5 
δραχµές. 

 348 Επιπλέον, σύµφωνα µε ανακοίνωση του 1867, στο περιοδικό της Κωνσταντινούπολης Νέα 
Επτάλοφος (31.8.1867), όλα τα µέχρι τότε συγγράµµατα του Ν. Αργυριάδη υπήρχαν πωλούµενα 
στα γραφεία του περιοδικού. Συνδέεται, έτσι, ο Αργυριάδης µε τον ∆. Νικολαΐδη και τις εκδόσεις 
της «Επταλόφου». 

  
 349 Μανουήλ Ιω. Γεδεών, Αποσηµειώµατα χρονογράφου, Αθήνα 1932, 9-10. 
 
 350 Στοιχεία που φωτίζουν την αναγνωστική τύχη ενός έργου, µπορούν να δοθούν από 
διαφορετικές κατευθύνσεις. Την απήχηση, για παράδειγµα, που είχαν οι µεταφράσεις των 
«Ωδών» του Ανακρέοντα, µπορεί να τη διαπιστώσει κανείς από την πυκνότητα των 
µεταφράσεων και την πληθώρα των τόπων στους οποίους εκδόθηκαν οι µεταφράσεις αυτές. Με 
έναν πρόχειρο έλεγχο για τον 19ο αιώνα: Ζάκυνθος, Λαµία, Αθήνα, Ερµούπολη. Πβ. και 
Γεώργιος Ν. Οικονόµος και Γεώργιος Κ. Αγγελινάρας, Βιβλιογραφία των εµµέτρων 
νεοελληνικών µεταφράσεων της αρχαίας ελληνικής ποιήσεως, Αθήνα 1979, ιθ΄-κ΄.  

 Στο ίδιο συµπέρασµα όµως µπορούµε να φτάσουµε και από διαφορετική κατεύθυνση. Στον 
κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Πυθαγορείου Γυµνασίου της Σάµου, η µετάφραση των «Ωδών 
του Ανακρέοντος» από τον Χ. Στεφανίδη, που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1870, βρίσκεται δεµένη 
στον ίδιο τόµο µαζί µε τέσσερα ακόµα έργα, τα τρία από τα οποία ήταν εξαιρετικά δηµοφιλή ως 
αναγνώσµατα: Ο «Σκανδαλώδης έρως», ο «Οδοιπόρος» του Παναγιώτη Σούτσου και ο 
«Τραγικός έρως δύο εραστών» (πβ. Αριστοµένης Στεργιογλίδης, Κατάλογος της βιβλιοθήκης του 
Πυθ. Γυµνασίου, Σάµος 1898, 116). Ο αναγνώστης που έδεσε µαζί µε τα έργα αυτά και το 
«Ανακρέοντος ωδαί» άφησε µε τον τρόπο αυτό ένα στοιχείο σηµαντικό για την πρόσληψη του 
έργου από την εποχή-του. 



 Τα «Σοφοκλέους άπαντα» των Νικολαΐδου και Γρηγορά και η «Οδύσσεια» 

του Αργυριάδη είναι βιβλία που δεν συναντούνται σε άλλα βιβλιοπωλεία εκτός 

της Κωνσταντινούπολης. Το φαινόµενο βέβαια είναι γενικότερο, καθώς η 

Κωνσταντινούπολη παρουσιάζεται πολύ περισσότερο ενηµερωµένη µε τις 

αθηναϊκές εκδόσεις από ότι η Αθήνα µε τις κωνσταντινουπολίτικες. Στην 

περίπτωση των µεταφράσεων αρχαίων ελληνικών κειµένων, πυκνώνουν απλώς 

οι περιπτώσεις στις οποίες επιβεβαιώνεται η διαπίστωση αυτή. Κατά τρόπο 

ανάλογο λοιπόν, ο «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη σε µετάφραση του Ν. Αργυριάδη, 

που εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1865, συναντάται σε βιβλιοπωλεία 

της Κωνσταντινούπολης και της Αλεξάνδρειας αλλά όχι και της Αθήνας. 

Επίσης, η «Άλκηστις» του Ευριπίδη σε µετάφραση του Ι. Αθανασιάδη, που 

εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1868, συναντάται µονάχα σε 

βιβλιοπωλείο της Κωνσταντινούπολης. 

  Και από την άλλη, ο «Οιδίπους τύραννος» του Σοφοκλή σε µετάφραση του 

Ν. Κοντόπουλου, που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1861 µαζί µε το ποίηµα του 

Κοντόπουλου «Μία νυξ επί των οχθών του Βοσπόρου»,  

 δεν συναντάται σε κανένα βιβλιοπωλείο της Αθήνας αλλά µονάχα σε ένα της 

Κωνσταντινούπολης. Αυτήν τη µειωµένη δεκτικότητα των αθηναϊκών 

βιβλιοπωλείων για τις µεταφράσεις των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων σε 

γλώσσα νεοελληνική τη διακρίνουµε καλά στην περίπτωση των έργων του Ν. 

Κοντόπουλου. Για άλλα έργα του Κοντόπουλου δηλαδή, όπως για παράδειγµα 

για το πρωτότυπο θεατρικό-του έργο «Κάλλιον θάνατος ή ατιµία», που εκδόθηκε 

στην Αθήνα το 1876, ή όπως για τη µετάφραση του µυθιστορήµατος του Paul 

Féval «Τα απόκρυφα του Λονδίνου», που εκδόθηκε στη Σµύρνη το 1859, τα 

βιβλιοπωλεία της Αθήνας φαίνονται το ίδιο καλά ενηµερωµένα, όπως και τα 

βιβλιοπωλεία της Κωνσταντινούπολης και µόνο για την µετάφραση του 

«Οιδίποδος» τα βιβλιοπωλεία της Αθήνας δείχνουν να µειονεκτούν σε 

ενηµέρωση. 

 Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα οι µεταφράσεις αρχαίων ελληνικών 

κειµένων φαίνεται να γίνονται όντως µία επικερδής εκδοτική επιχείρηση και 

πληθαίνουν αισθητά. Έχουν µεγάλη ζήτηση από τους µαθητές που τις 

χρησιµοποιούν ως παρασχολικά βοηθήµατα. Πυκνώνει έτσι αισθητά η 

παρουσία-τους σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Ως παρασχολικά βοηθήµατα 



προορίζονταν λοιπόν οι µεταφράσεις που κυκλοφόρησαν κάτω από τα ονόµατα 

των Α. Παπαδάκη, Α. Κωνσταντινίδη, Π. Π. Οικονόµου, Α. Σκαλίδη και άλλων 

της ίδιας περιόδου351. 

                                                           
 351 Ο Γεώργιος ∆ροσίνης αναφέρει στα αποµνηµονεύµατα-του ένα επεισόδιο, που συνέβηκε 
στο µάθηµα των Ελληνικών στο Βαρβάκειο όταν ο ίδιος ήταν µαθητής, µε αφορµή τη 
µετάφραση του Θουκυδίδη από τον Αλέξανδρο Σκαλίδη. Τη µετάφραση αυτή χρησιµοποιούσαν 
συχνά οι µαθητές κρυφά από τον καθηγητή-τους. 

 Γεώργιος ∆ροσίνης, Σκόρπια φύλλα της ζωής µου, Α΄, επιµ. Γιάννης Παπακώστας, Αθήνα 
19852, 62-63. 

 



  

 ΠΗΓΕΣ 
  

  

 Οι κατάλογοι 
  

 Οι πηγές που αναφέρονται εδώ είναι µονάχα οι αυτοτελώς δηµοσιευµένοι 

τιµοκατάλογοι εκδοτικών και βιβλιοπωλικών καταστηµάτων, τους οποίους 

εντόπισα και χρησιµοποίησα. Μία συνολική βιβλιογραφική παρουσίαση (1798-

1947) των καταλόγων «βιβλιοπωλείων, τυπογραφείων και εκδοτών» δίνει ο °. I. 

ºÔùÛ¿Ú·�, BÈ�ÏÈÔÁÚ·Ê�· Ù�Ó EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈ�ÏÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ (1791-1947), 

Aõ�Ó· 1961, 26-111.  

 Ιδιαίτερη επιµονή υπήρξε από µέρους-µου στη συγκέντρωση των πηγών που 

καλύπτουν το χρονικό διάστηµα 1821-1890 (µια δεκαετία πριν την έναρξη και 

µια µετά το τέλος του «κρίσιµου» για το γενικότερο ερευνητικό ενδιαφέρον 

διαστήµατος, 1830-1880). Επιδίωξα ωστόσο να βρω και να χρησιµοποιήσω 

πηγές που να καλύπτουν και το χρονικό διάστηµα 1890-1910, πράγµα που ως 

ένα βαθµό έγινε. Ελλείψεις οπωσδήποτε υπάρχουν. 

 Όσοι από τους καταλόγους που ακολουθούν, δεν περιλαµβάνονται στη 

βιβλιογραφία του Φουσάρα, σηµειώνονται µε την πρόταξη του συµβόλου: ����. 

Σ�αυτές τις περιπτώσεις µόνο αναφέρεται και ο τόπος στον οποίο βρίσκεται 

σήµερα το έντυπο. 

 Εντός αγκίστρων κλείστηκε ένας τιµοκατάλογος ξένης βιβλιοπωλικής 

επιχείρησης που διέθετε και ελληνικά βιβλία, τον οποίο συµβουλεύτηκα. 

 Κατ� εξαίρεση παρουσιάζεται εδώ και ένας τιµοκατάλογος των 

Καταστηµάτων του Μιχαήλ Σαλίβερου του 1928, πολύ µεταγενέστερος δηλαδή 

της περιόδου που εξετάζουµε, από τον οποίο ωστόσο αντλήθηκαν στοιχεία για 

την έρευνα. 

 ∆εν αναφέρονται εδώ τιµοκατάλογοι ή άλλου είδους ανακοινώσεις 

βιβλιοπωλών και εκδοτών που δηµοσιεύτηκαν στις εφηµερίδες ή σε άλλα 

έντυπα της εποχής-τους. Οι παραποµπές σε αυτού του είδους τις πηγές δίνονται 

στις υποσηµειώσεις του κειµένου της εργασίας.  Και πάλι κατ�εξαίρεση 



παρουσιάζεται εδώ ο τιµοκατάλογος του 1875, του εκδότη και βιβλιοπώλη του 

Ναυπλίου, Σωτηρίου Ε. Βίγγα· ο τιµοκατάλογος δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα 

«Αργολίς» του Ναυπλίου (20.9.1875), στην οποία και κατείχε µία ολόκληρη, 

µεγάλου σχήµατος σελίδα· τον εντόπισε ο κ. Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης. 

  

 1821 

 Κατάλογος των κοινών βιβλίων της τυπογραφίας Νικολάου Γλυκή του εξ 
Ιωαννίνων, Βενετία 1821. [Φ131] 

  
 {Catalogue d�auteurs classiques grecs et latins et de quelques ouvrages en grec-

moderne et langues orientales qui se trouvent chez Ph. J. Schalbacher Libraire, 
Βιέννη 1821. 

 [Ανατύπωση: K. Iken, Leukothea II, Λειψία 1825, 221-224.]} 
  
 1827 
 ���� Publications of the American Mission Press at Malta, Μάλτα 1827. 
 [Ανατύπωση: Evro Layton, «The greek press at Malta of the American Board of 

Commissioners for foreign Missions (1822-1833)», Ο Ερανιστής 53 (1971).] 
  
 1829 

••••    Κατάλογος των υπό του µακαρίτου κυρίου  ∆ηµητρίου Νικολάου του 
∆αρβάρεως εκδοθέντων βιβλίων, Βιέννη 1829 [Φ 132] 

  
 1833 
 Κατάλογος Βιβλίων ελληνικών διαφόρων, εκκλησιαστικών, ιστορικών, και 

σχολαστικών των ευρισκοµένων και πωλουµένων εν τη ενταύθα Ελληνική 
Τυπογραφία τη προ ολίγου συστηθείση παρά Φραγκίσκου Ανδρεόλα, Βενετία 
1833. [Φ133] 

  
 1835 
 Κατάλογος των κοινών βιβλίων της τυπογραφίας Νικολάου Γλυκή του εξ 

Ιωαννίνων, Βενετία 1835. [Φ135] 
  
 Κατάλογος βιβλίων, πωλουµένων εις την εν Ναυπλίω τυπογραφίαν, ο Κάδµος, 

των Κωνσταντίνων Τόµπρα και Ιωαννίδου, Ναύπλιο 1835. [Φ134] 
  
 1838 

••••    Κατάλογος του βιβλιοπωλείου Κωνσταντίνου Γκαρπολά και Συν., Αθήνα 
1838 

  
 1839 
 Κατάλογος του βιβλιοπωλείου Κωνσταντίνου Γκαρπολά, Αθήνα 1839. 
  
 ���� Κατάλογος βιβλίων πωλουµένων εις το εν Π. Πάτραις Τµήµα της Τυπογραφίας 

και Βιβλιοπωλείου των Κωνσταντίνων Τόµπρα και Ιωαννίδου, Πάτρα 1839. 
 [Βιβλιοθήκη Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών.] 



  
 ���� Κατάλογος των εις το βιβλιοπωλείον Ανδρέου Κοροµηλά ευρισκοµένων 

βιβλίων, χ.τ., χ.χ. 
 [Κυκλοφόρησε µέσα στο διάστηµα 1837-1840. Ελλειπές αντίτυπο. Βιβλιοθήκη 

Πανεπιστηµίου Κρήτης.] 
  
 ���� Catalogo di alcune opere che trovansi vendibili nel negozio d�Apollo in Corfu, 

Κέρκυρα 1844. 
 [Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.] 
  
 Catalogo 2o dei libri che si trovano vendibili nel negozio all�insegna d�Apollo in 

Corfu, Κέρκυρα 1845. 
  
 Νέος κατάλογος των πωλουµένων βιβλίων της τυπογραφίας Νικολάου Γλυκή 

του εξ Ιωαννίνων, Βενετία 1846. 
  
 ���� Κατάλογος των εις το βιβλιοπωλείον του Ανδρέου Κοροµηλά ευρισκοµένων 

διαφόρων βιβλίων τω 1848, χ.τ. 
  [Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Κρήτης.] 
  
 Κατάλογος των εν τω βιβλιοπωλείω Σ. Κ. Βλαστού ευρισκοµένων βιβλίων, χ.τ., 

χ.χ. 
 [Κυκλοφόρησε µετά το 1852.] 
  
 Κατάλογος των εις το βιβλιοπωλείον του Ανδρέου Κοροµηλά ευρισκοµένων 

διαφόρων βιβλίων, 1853, χ.τ. 
  
 ���� [Τιµολόγιο των «σχολικών» βιβλίων του βιβλιοπωλείου Κοροµηλά] Αθήνα 

1853. 
 [Αναδηµοσίευση: Εκκλησιαστικά και Εκπαιδευτικά ήτοι νόµοι, διατάγµατα, 

εγκύκλιοι, οδηγίαι κλπ. αποβλέποντα εις την Εκκλησίαν και την ∆ηµόσιαν 
Εκπαίδευσιν εν Ελλάδι, επιµ. Πέτρος Ι. Κλάδος, Αθήνα 1860, 574-576.] 

  
 Κατάλογος των εν τω τυπογραφείω Σ. Κ. Βλαστού τετυπωµένων βιβλίων, χ.τ., 

χ.χ. 
 [Μεταγενέστερος του 1854.] 
  
 ���� [Τιµολόγιο των «σχολικών» βιβλίων του βιβλιοπωλείου Κοροµηλά,] Αθήνα 

1855. 
 [Αναδηµοσίευση: Χρ. Λέφας, Ιστορία της Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1942, 321-323.] 
  
 ���� Τιµολόγιον των εν χρήσει εις τα ∆ηµοτικά Σχολεία βιβλίων των εκδοθέντων 

υπό Σ. Κ. Βλαστού, Αθήνα 1855. 
 [Αναδηµοσίευση: Εκκλησιαστικά και Εκπαιδευτικά ήτοι νόµοι, διατάγµατα, 

εγκύκλιοι, οδηγίαι κλπ. αποβλέποντα εις την Εκκλησίαν και την ∆ηµόσιαν 
Εκπαίδευσιν εν Ελλάδι, επιµ. Πέτρος Ι. Κλάδος, Αθήνα 1860, 592-594· επίσης: 
Έλλη ∆ρούλια Μητράκου, Τα µονόφυλλα του ΕΛΙΑ (1800-1863), Αθήνα 1989, 
88.] 

  



 Κατάλογος των εις το βιβλιοπωλείον του Σοφοκλέους Σοφή ευρισκοµένων προς 
πώλησιν βιβλίων, Ναύπλιο 1855. 

  
 Κατάλογος βιβλίων του καταστήµατος Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, Αθήνα 

1856. 
  
 ���� [Τιµολόγιο των «σχολικών» βιβλίων του βιβλιοπωλείου Κοροµηλά,] Αθήνα 

1860. 
 [Αναδηµοσίευση: Εκκλησιαστικά και Εκπαιδευτικά ήτοι νόµοι, διατάγµατα, 

εγκύκλιοι, οδηγίαι κλπ. αποβλέποντα εις την Εκκλησίαν και την ∆ηµόσιαν 
Εκπαίδευσιν εν Ελλάδι, επιµ. Πέτρος Ι. Κλάδος, Αθήνα 1860, 565-566.] 

  
 Κατάλογος των βιβλίων των παρά τω ελληνικώ τυπογραφείω του Αγίου 

Γεωργίου ευρισκοµένων, Βενετία 1861. 
 [Αναδηµοσίευση: Γεώργιος Σ. Πλουµίδης, Πρόλογοι και κατάλογοι τυπογραφείων 

Βενετίας και Βιέννης (1668-1876), Αθήνα 1978.] 
  
 Κατάλογος των εν τω βιβλιοπωλείω του κ. Κωνσταντίνου Αντωνιάδου 

ευρισκοµένων βιβλίων, Αθήνα, 1861. 
   
 ���� Εµµ. Γεωργίου, Νοέµβριος 1861. ∆ελτίον προσθέτων βιβλίων του 

βιβλιοπωλείου Ο Κοραής, Αθήνα 1861. 
 [Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.] 
  
 ���� Εµµ. Γεωργίου, Ιανουάριος 1862 - Φεβρουάριος 1862, Μηνιαίον ∆ελτίον της 

Ελληνικής Βιβλιοπωλησίας, Αθήνα 1862. 
 [Βιβλιοθήκη Κέντρου Ερεύνης Μεσαιωνικού και Νεωτέρου Ελληνισµού 

Ακαδηµίας Αθηνών.] 
  
 ���� Εµµ. Γεωργίου, Μάρτιος 1862 - ∆εκέµβριος 1862, Μηνιαίον ∆ελτίον της 

Ελληνικής Βιβλιοπωλίας, Αθήνα 1862. 
 [Βιβλιοθήκη Κέντρου Ερεύνης Μεσαιωνικού και Νεωτέρου Ελληνισµού 

Ακαδηµίας Αθηνών.] 
  
 ���� Εµµ. Γεωργίου, Ιανουάριος 1863 - ∆εκέµβριος 1863, Μηνιαίον ∆ελτίον της 

Ελληνικής Βιβλιοπωλίας, Αθήνα 1863. 
 [Βιβλιοθήκη Κέντρου Ερεύνης Μεσαιωνικού και Νεωτέρου Ελληνισµού 

Ακαδηµίας Αθηνών.] 
  
 Κατάλογος Α΄ σπανίων βιβλίων της Νεοελληνικής Φιλολογίας ευρισκοµένων εν 

Αθήναις παρά Π. Λάµπρω, Αθήνα 1863. 
  
 ���� Εµµ. Γεωργίου, Ιανουάριος 1864 - Μάιος 1864, Μηνιαίον ∆ελτίον της 

Νεοελληνικής Φιλολογίας, Αθήνα 1864. 
 [Βιβλιοθήκη Κέντρου Ερεύνης Μεσαιωνικού και Νεωτέρου Ελληνισµού 

Ακαδηµίας Αθηνών.] 
  



 Βιβλιοπωλείον Φώτιος ο Κωνσταντινουπόλεως Νικολάου Β. Νάκη, Κατάλογος 
των ευρισκοµένων βιβλίων, Αθήνα 1864. 

  
 ���� Τιµολόγιον των βιβλίων των καταστηµάτων Ανδρέου Κοροµηλά, Αθήνα 

1864. 
 [Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.] 
  
 Κατάλογος σπανίων βιβλίων της Νεοελληνικής Φιλολογίας πωλουµένων εν 

Αθήναις παρά Π. Λάµπρω, Αθήνα 1864. 
  
 Κατάλογος των εν τω βιβλιοπωλείω Κ. Τεφαρίκη προς πώλησιν ευρισκοµένων 

βιβλίων, Αθήνα 1864. 
  
 Κατάλογος των εις το βιβλιοπωλείον των τέκνων Ανδρέου Κοροµηλά 

ευρισκοµένων διαφόρων βιβλίων, χ.τ., 1865. 
   
 ���� Κατάλογος των εν τω ελληνικώ βιβλιοπωλείω ο Κοραής Ηλία Π. Ζαγκλή 

προς πώλησιν ευρισκοµένων βιβλίων, Αλεξάνδρεια 1866. 
 [Βιβλιοθήκη του Institut National des Langues et Civilisations Orientales] 
  
 ���� Catalogue général de la Librairie Étrangère de Karl Wilberg à Athènes et 

Smyrne, χ.τ., χ.χ. 
 [Μεταγενέστερος του 1866. Βιβλιοθήκη κ. Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη.] 
  
 Κατάλογος βιβλίων πωλουµένων παρά Θ. Νικολαΐδη Φιλαδελφεί, Αθήνα 1868. 
  
 Κατά Ιούνιον του 1869. Βιβλιοπωλείον των αδελφών ∆επάστα, 

Κωνσταντινούπολη 1869. 
  
 Κατά Ιούλιον του 1869. Παράρτηµα του καταλόγου του βιβλιοπωλείου των 

αδελφών ∆επάστα, Κωνσταντινούπολη 1869. 
  
 Κατάλογος Γ΄ σπανίων βιβλίων της Νεοελληνικής Φιλολογίας πωλουµένων εν 

Αθήναις παρά Π. Λάµπρω, Αθήνα 1869 
 [Στο εξώφυλλο: 1870. Αυτοτελής ανατύπωση: Αθήνα (Βιβλιοπωλείο ∆ιονυσίου 

Νότη Καραβία) 1980.] 
  
 Κατάλογος των εν τω βιβλιοπωλείω Ανδρέου Κοροµηλά ευρισκοµένων βιβλίων, 

1871. 
  
 ���� Βιβλιοπωλείον Σ. Κ. Βλαστού, Κατάλογος των παρ�αυτού εκδοθέντων 

βιβλίων, Αθήνα 1873. 
 [Βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α.] 
  
 Μάιος του 1873. Κατάλογος του βιβλιοπωλείου των αδελφών ∆επάστα, 

Κωνσταντινούπολη 1873. 
  



 17 ∆εκεµβρίου 1873. Προσθήκαι εις τον κατάλογον του βιβλιοπωλείου των 
αδελφών ∆επάστα, Κωνσταντινούπολη 1874. 

  
  
 ���� Βιβλιοπωλείον Α. Πανώριου και Ι. Αλιµπέρτου, Κατάλογος των εν αυτώ 

βιβλίων, Κωνσταντινούπολη 1874. 
 [Βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α.] 
  

1874. Ce Catalogue Annule les Précédents. Librairie Étrangère de Karl Wilberg, 
Catalogue des Auteurs Grecs et Latins. Editions Stéréotypes de Leipzig, 
Αθήνα 1874. 

  
 Librairie Karl Wilberg à Athènes, Αθήνα χ.χ. 
 [Ίσως του 1874] 
  
 Librairie Karl Wilberg à Athènes, Bibliotheca Philologica II, Αθήνα χ.χ. 
 [Μάλλον του 1875] 
  
 Νεώτατον Τιµολόγιον του εν Ναυπλίω Βιβλιοπωλείου Σωτηρίου Ε. Βίγγα 
 [Εφηµ. Αργολίς (20.9.1875).] 
  
 Βιβλιοπωλείον Σ. Κ. Βλαστού, Κατάλογος των παρ�αυτού εκδοθέντων βιβλίων, 

Αθήνα 1877. 
  
 Catalogue de la Librairie Karl Wilberg, Αθήνα 1877. 
  
 Βιβλιοπωλείον Σ. Κουσουλίνου εν Αθήναις, Κατάλογος των αυτώ βιβλίων κατά 

Αύγουστον 1879, Αθήνα 1879. 
  
 Κατάλογος των εν τοις καταστήµασι Κ. Αντωνιάδου ευρισκοµένων βιβλίων, 

Αθήνα 1879. 
  
 ���� Βιβλιοπωλείον Π. ∆. Σακελλαρίου εν Αθήναις, Τιµολόγιον των εκδοθέντων 

και ευρισκοµένων παρ�αυτώ βιβλίων, Αθήνα, χ.χ. 
 [Λίγο µεταγενέστερος του 1880. Κεντρική ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης.] 
  
 ���� Κατάλογος Ιερών Γραφών και άλλων βιβλίων εν Οίκω Ιερογραφικώ, 

Κωνσταντινούπολις 1881. 
 [Βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α.] 
  
 Βιβλιοπωλείον Σ. Κ. Βλαστού, Κατάλογος των παρ�αυτού εκδοθέντων βιβλίων, 

Αθήνα 1881. 
  
 Καταστήµατα Ανδρέου Κοροµηλά εν Αθήναις, Κατά µήνα Φεβρουάριον 1881, 

Κατάλογος των εν αυτοίς ευρισκοµένων βιβλίων. 
 [Ελλειπές αντίτυπο.] 
  
 Βιβλιοπωλείον Ο Κοραής Ανέστη Κωνσταντινίδου, Τιµολόγιον των παρ�αυτού 

εκδοθέντων και ευρισκοµένων εις µέγα ποσόν βιβλίων, Αθήνα 1882. 



  
 Extrait du catalogue des etablissements André Coromilas à Athènes· en vente 

pour tout le royaume d�Italie chez Ermanno Loescher, libraio - editore, Αθήνα 
1882. 

  
 Καταστήµατα Ανδρέου Κοροµηλά εν Αθήναις, Αθήνα 1883 
  
 Τιµοκατάλογος των υπό Σεργίου Χ. Ραφτάνη εκδοθέντων βιβλίων εν Τε 

Ζακύνθω και Αθήναις και τινών παρ�άλλων εκδοθέντων και προς πώλησιν 
ευρισκοµένων παρ�αυτώ, Αθήνα 1883. 

  
 ���� Βιβλιογραφικόν ∆ελτίον περιέχον τα σπουδαιότερα νεωστί εκδιδόµενα 

συγγράµµατα της Τε Ξένης και Ελληνικής Φιλολογίας κατά µήνα εκδιδόµενον 
υπό Καρόλου Μπεκ βιβλιοπώλου εν Αθήναις, Έτος Α΄, Νο 1-4, Αθήνα, 1884. 

 [Κεντρική ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης.] 
  
 Charles Beck Librairie Internationale à Athènes, Catalogue II, Journaux et 

Périodiques Français, Allemands et Anglais, Αθήνα 1884. 
  
 Βιβλιοπωλείον Νικολάου Σταΐκοβιτς εν Αθήναις, Κατάλογος των παρ�αυτού 

εκδοθέντων και ευρισκοµένων βιβλίων, Αθήνα 1884. 
  
 ���� Βιβλιοπωλείον ∆. Βρετοπούλου εν Σµύρνη, Τιµολόγιον των εν αυτώ 

ευρισκοµένων βιβλίων, Σµύρνη 1884. 
 [∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής».] 
  
 ���� Ανέστης Κωνσταντινίδης, Βιβλιοπωλείον Ο Κοραής, Αθήνα 1884 
 [(Αποσπασµατική;) ανατύπωση: Κυριάκος ∆. Κάσσης, Η παραλογοτεχνία στην 

Ελλάδα 1830-1980, Αθήνα 1985, 78-79.] 
  
 ���� Βιβλιοπωλείον Ν. Μιχαλοπούλου, Κατάλογος των παρ�αυτού εκδοθέντων και 

ευρισκοµένων βιβλίων, Αθήνα χ.χ. 
 [Μάλλον του 1884. Κεντρική ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης.] 
  
 ���� Catalogue 1881-1884 
 [Catalogue of Scriptures· Catalogue of Mission Books· Supplémentary Catalogue 

1884· Scriptures· Mission Books: τιµοκατάλογοι ελληνικών και ξένων 
µισσιονάρικων βιβλίων δεµένοι µαζί σε έναν τόµο. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.] 

  
 Βιβλιοπωλείον Ν. Μιχαλοπούλου, Κατάλογος των παρ�αυτού εκδοθέντων και 

ευρισκοµένων βιβλίων, Αθήνα 1885. 
  
 Κατάλογος βιβλίων πωλουµένων εν τω γραφείω της «Εστίας», Αθήνα 1885. 
  
 Τιµοκατάλογος των εις τα καταστήµατα «Ανδρέου Κοροµηλά» και «Κοραή» 

Ανέστη Κωνσταντινίδου ευρισκοµένων βιβλίων, Αθήνα 1885. 
  
 Κατάλογος του βιβλιοπωλείου Καρόλου Βίλµπεργ εν Αθήναις, στερεοτύπων 

εκδόσεων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων, Αθήνα 1885. 



  
 Κατάλογος των παρά του βιβλιοπωλείου Καρόλου Βίλµπεργ εν Αθήναις 

εκδοθέντων βιβλίων, Αθήνα 1886. 
  
 Βιβλιοπωλείον Σπ. Κουσουλίνου εν Αθήναις, Τιµολόγιον, Αθήνα 1886. 
  
 Καταστήµατα Ανέστη Κωνσταντινίδου εν Αθήναις, Τιµοκατάλογος των εν 

αυτοίς ευρισκοµένων και εκδιδοµένων βιβλίων, Αθήνα 1886. 
  
 ���� Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Β΄ Κατάλογος βιβλίων, Αθήνα, χ.χ. 
 [Ίσως του 1886. Κεντρική ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης.] 
  
 ∆ιεθνές Βιβλιοπωλείον Καρόλου Μπεκ εν Αθήναις, Αθήνα 1887. 
 [Λείπει το εξώφυλλο.] 
  
 Κατάλογος βιβλίων εκκλησιαστικών και άλλων εκδοθέντων παρά τω ελληνικώ 

τυπογραφείω Ο Φοίνιξ, Βενετία 1888. 
  
 Καταστήµατα Ανέστη Κωνσταντινίδου εν Αθήναις, Τοις µετρητοίς, 

Τιµοκατάλογος των εν αυτοίς ευρισκοµένων και εκδιδοµένων βιβλίων, Αθήνα 
1888. 

  
 Κατάλογος των εκδοθέντων έργων του ελληνικού πολυχρωµολιθογραφείου και 

τυπογραφείου Ι. ∆. Νεράντζη εν Λειψία, Λειψία 1890 
  
 Barth & Von Hirst, Verlagshandlung und Antiquariat, Katalog No 2, 

Neugriechische Litteratur etc., Αθήνα χ.χ. 
 [Μάλλον του 1890.] 
  
 Καταστήµατα Ανέστη Κωνσταντινίδου εν Αθήναις, Τιµοκατάλογος των 

Καταστηµάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, Αθήνα 1890. 
  
 Κατάλογος βιβλίων πωλουµένων εν τω γραφείω της εφηµερίδος «Ηλίου» εν 

Σύρω, Ερµούπολη 1892. 
  
    Καταστήµατα Ανέστη Κωνσταντινίδου εν Αθήναις, Τιµοκατάλογος, Αθήνα 

1892. 
    Ιούλιος του 1893. 
     
    ���� Κατάλογος του βιβλιοπωλείου των αδελφών ∆επάστα, Κωνσταντινούπολη 

1893. 
    [Βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α.] 
     
    Καταστήµατα Σπυρίδωνος Κουσουλίνου εν Αθήναις, Γενικόν τιµολόγιον, 

Αθήνα 1893. 
     
    Γεωργίου Κασδόνη, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Κατάλογος των εν αυτώ 

υπαρχόντων βιβλίων, Αθήνα 1896. 
     



    Βιβλιοπωλείον Γρηγορίου Λάµπρου, Τιµοκατάλογος των εν αυτώ ευρισκοµένων 
βιβλίων, Αθήνα 1896. 

     
    Κατάλογος βιβλίων εκκλησιαστικών και άλλων εκδοθέντων υπό του ελληνικού 

τυπογραφείου Ο Φοίνιξ, Βενετία 1897. 
     
    Barth & Von Hirst, Verlagshandlung und Antiquariat, Verzeichnis No 4, 

Neugriechische Litteratur, Geographie, Geschichte, Archaeologie, Zeitschriften, 
Αθήνα 1898. 

     
    Βιβλιεµπορικά Καταστήµατα Αποστολοπούλου, Γενικόν τιµολόγιον βιβλίων και 

διδακτικών οργάνων και σκευών, Αθήνα 1898. 
     
    Εκδοτικόν Κατάστηµα Γεωργίου ∆. Φέξη, Τιµολόγιον βιβλίων εκδοθέντων και 

ευρισκοµένων παρ�ηµίν, Αθήνα 1898. 
     
    ���� Κ∆΄ περιοδικόν σύγγραµµα Κ. Χ. ∆ουκάκη, Λόγος περί της θεοστυγούς και 

ασεβεστάτης κλοπής αδικίας και αµαρτίας και Τιµολόγιον βιβλίων εκδοθέντων 
παρά Κ. Χ. ∆ουκάκη, Αθήνα 1898. 

    [Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Κρήτης.] 
     
    ���� Καταστήµατα Ανέστη Κωνσταντινίδου, Τιµοκατάλογος τοις µετρητοίς 

περιέχων τους όρους των συναλλαγών και τας τιµάς των εν αυτοίς εκδιδοµένων 
και ευρισκοµένων βιβλίων κτλ., Αθήνα 1898. 

    [Βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α.] 
     
    Γεωργίου Κασδόνη Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Κατάλογος των εν αυτώ 

υπαρχόντων βιβλίων, Αθήνα 1899. 
     
    Βιβλιοπωλείον Γρηγορίου Λάµπρου, Τιµοκατάλογος των εν αυτώ ευρισκοµένων 

βιβλίων, Αθήνα 1899. 
     
    Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. Σιδέρη εν Αθήναις, Αθήνα 1899. 
     
    Καταστήµατα Κ. Αντωνιάδου, Τιµολόγιον των εκδοθέντων βιβλίων αναλώµασι 

αυτών, Αθήνα 1899. 
     
    1899-1900. Βιβλιεµπορικά Καταστήµατα Αποστολοπούλου, Πρόχειρον 

Τιµολόγιον εγκεκριµένων βιβλίων προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και 
Γυµνασίων, Αθήνα 1899. 

     
    Γεωργίου Κασδόνη, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Κατάλογος των εν αυτώ 

διδακτικών βιβλίων 1899-1900, Αθήνα 1899. 
     
    Librairie Française et internationale F. Wilberg, Catalogue d�ouvrages sur la 

Grèce, Αθήνα 1900. 
     
    Catalogue No 1 de Charles Beck à Athènes, Αθήνα 1900. 
     



    Βιβλιοπωλείον Γρηγορίου Λάµπρου, Τιµοκατάλογος των εν αυτώ ευρισκοµένων 
βιβλίων, Αθήνα 1900. 

     
    ���� Καταστήµατα Αποστολοπούλου, Έτος σχολικόν 1900-1901, Τα νέα 

εγκεκριµένα και τα ελευθέρως εισαγόµενα βιβλία, Αθήνα 1900. 
    [Κεντρική ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης.] 
     
 Σεπτέµβριος 1900. Βιβλιοπωλείον Λ. Χατζηλουκά, Livres d�Occasion, Αθήνα 

1900. 
  
    Οκτώβριος - Νοέµβριος 1900. Βιβλιοπωλείον Livres d�Occasion Λουκά 

Χατζηλουκά, Αθήνα 1900. 
     
 ∆εκέµβριος 1900 - Φεβρουάριος 1901. Βιβλιοπωλείον Λουκά Χατζηλουκά, 

Livres d�Occasion, Αθήνα 1901. 
  
    Μάρτιος - Νοέµβριος 1901. Βιβλιοπωλείον Λουκά Χατζηλουκά, Livres 

d�Occasion, Αθήνα 1901. 
     
    Ιωάννου ∆. Κολλάρου, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», πρώην Γ. Κασδόνη, 

Κατάλογος των εν αυτώ υπαρχόντων βιβλίων, Αθήνα 1901. 
     
    Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου ∆. Φέξη, Τιµολόγιον βιβλίων, Αθήνα 1901. 
     
    Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου ∆. Φέξη, Τιµολόγιον εκκλησιαστικών βιβλίων 

εκδοθέντων παρά του εν Βενετία ελληνικού τυπογραφείου Ο Φοίνιξ, Αθήνα 
1901. 

     
 Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου ∆. Φέξη, Éditions Musicales, Αθήνα χ.χ. 
 [Ίσως του 1901.] 
  
 Κατάλογος παλαιοπωλικώς εκποιουµένων βιβλίων, Νο 1, Catalogue de Livres 

d�Occasion en vente chez Charles Beck Librairie internationale et universitaire 
à Athènes, Αθήνα 1901. 

  
 Κατάλογος παλαιοπωλικώς εκποιουµένων βιβλίων, Νο 2, Catalogue de Livres 

d�Occasion en vente chez Charles Beck Librairie internationale et universitaire 
à Athènes, Αθήνα 1901. 

  
 Κατάλογος Γουλιέλµου Μπαρτ εν Αθήναις, Στερεότυποι εκδόσεις Ελλήνων και 

Λατίνων συγγραφέων, Αθήνα 1901. 
  
 Καταστήµατα Ανέστη Κωνσταντινίδου, Τιµοκατάλογος τοις µετρητοίς περιέχων 

τους όρους των συναλλαγών και τας τιµάς των εν αυτοίς εκδιδοµένων και 
ευρισκοµένων βιβλίων κτλ., Αθήνα 1901. 

  
 Σεπτέµβριος 1902. Βιβλιοπωλείον Λουκά Χατζηλουκά, Livres d�Occasion, 

Αθήνα 1902. 
  



 Κεντρικόν Βιβλιοπωλείον ∆ράκου Παπαδηµητρίου, Τιµολόγιον των παρ�ηµίν 
ευρισκοµένων βιβλίων, Αθήνα 1902. 

  
 Αναστασίου ∆. Φέξη, Τιµοκατάλογος των εκδοθέντων παρ�ηµών βιβλίων, 

Αθήνα 1902. 
  
 Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου ∆. Φέξη, Τιµολόγιον βιβλίων, Αθήνα 1902. 
  
 Καταστήµατα «Ανέστη Κωνσταντινίδου» εν Αθήναις, Τιµοκατάλογος των 

εγκεκριµένων βιβλίων των ∆ηµοτικών Σχολείων εκδόσεως των Καταστηµάτων 
«Ανέστη Κωνσταντινίδου», Σχολικόν έτος 1902-1903, Αθήνα 1902. 

  
 1902-1903. Βιβλιεµπορεία Αποστολοπούλου, Τιµολόγιον της 1 Αυγούστου 1902, 

Αθήνα 1902. 
  
 Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου ∆. Φέξη, Τιµολόγιον εκκλησιαστικών βιβλίων 

εκδοθέντων υπό του εν Βενετία ελληνικού τυπογραφείου ο «Φοίνιξ», Αθήνα 
1903. 

  
 ���� Εκδοτικόν Βιβλιοπωλείον Νικολ. Π. Τζάκα, Γενικόν Τιµολόγιον των παρ�ηµίν 

ευρισκοµένων βιβλίων, Αθήνα 1903. 
 [Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Κρήτης.] 
  
 Νοέµβριος 1903. Βιβλιοπωλείον Λουκά Χατζηλουκά, Livres d�Occasion, Αθήνα 

1903. 
  
 ���� Απόσπασµα του γενικού καταλόγου του Βιβλιοπωλείου των αδελφών 

Καλλιφρόνων, Κωνσταντινούπολη, 1903-1904. 
 [Βιβλιοθήκη Κέντρου Μικρασιατικών Ερευνών.] 
  
 Α. Κ. Γεράρδου, Βιβλιοπωλεία ∆επάστα - Σφύρα - Γεράρδου εν Γαλατά 

Κωνσταντινουπόλεως, Υποκαταστήµατα εν Θεσσαλονίκη και Σµύρνη, Γενικός 
Κατάλογος βιβλίων, Κωνσταντινούπολη 1904. 

  
 Αριθ. 2. Τιµοκατάλογος βιβλίων, δελταρίων, εικόνων και γεωγραφικών χαρτών 

των Καταστηµάτων Μιχαήλ Ι. Σαλιβέρου, Αθήνα 1904. 
  
 ���� Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου ∆. Φέξη, [Τιµολόγιο βιβλίων], Αθήνα 1904 
  [Λείπει το εξώφυλλο. Κεντρική ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης.] 
  
 Νοέµβριος 1904. Βιβλιοπωλείον Λουκά Χατζηλουκά, Livres d�Occasion, Αθήνα 

1904. 
  
 Νοέµβριος 1905. Βιβλιοπωλείον Λουκά Χατζηλουκά, Livres d�Occasion, Αθήνα 

1905. 
  
 Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου ∆. Φέξη, Τιµολόγιον βιβλίων, Αθήνα 1905. 
  



    Ιωάννου ∆. Κολλάρου, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», πρώην Γ. Κασδόνη, 
Κατάλογος των εν αυτώ υπαρχόντων βιβλίων, Αθήνα 1905. 

     
    ���� Πρόχειρος Κατάλογος διδακτικών βιβλίων εκδοθέντων παρά του εν Αθήναις 

Εκδοτικού Οίκου Γεωργίου ∆. Φέξη, Αθήνα, χ.χ. 
    [Κυκλοφόρησε στο διάστηµα 1901-1906. Κεντρική ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Θεσσαλονίκης.] 
     
    Τιµοκατάλογος, Ιανουάριος 1906, Βιβλιοπωλείον Α. Γ. Γαλανού, Livres 

d�Occasion, Αθήνα 1906. 
     
    Οκτώβριος 1906. Αρ. 1. Τιµολόγιον Βιβλιοπωλείου Σ. Ν. Τζάκα - Α. 

Πουλοπούλου, «Livres d�Occasion», Αθήνα 1906. 
     
    Βιβλία Occasion - Αγορά βιβλίων και βιβλιοθηκών, Βιβλιοπωλείον η «Πανδώρα» 

Εµµαν. Ταµπάκη, Κατάλογος βιβλίων, Αθήνα 1906. 
     
    ���� Βιβλία σχεδόν δωρεάν εις τα βιβλιοπωλεία Λουκά Χατζηλουκά και Εµµ. 

Ταµπάκη εν Αθήναις, Αθήνα χ.χ. 
    [Ίσως της περιόδου 1904-1906. Κεντρική ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης.] 
     
    Κατάλογος σπανίων, δυσευρέτων κλπ. βιβλίων πωλουµένων εν Αθήναις παρά Α. 

Ε. Βλαστώ, Αθήνα, 1906. 
     
    Αρ. 9. Livres d�Occasion, Κατάλογος του βιβλιοπωλείου Λουκά Γ. Χατζηλουκά, 

Αθήνα 1906-1907. 
     
    ���� Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου ∆. Φέξη, Τιµολόγιον εγκεκριµένων διδακτικών 

βιβλίων εκδοθέντων παρ�ηµών, Αθήνα, χ.χ. 
    [Κυκλοφόρησε στο διάστηµα 1902-1907. Κεντρική ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Θεσσαλονίκης.] 
     
    ���� Βιβλιοπωλείον της Εστίας Ιωάννου ∆. Κολλάρου, Τιµολόγιον διδακτικών 

βιβλίων, Αθήνα, χ.χ. 
    [Λίγο µεταγενέστερος του 1907. Κεντρική ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης.] 
     
    Ιωάννου ∆. Κολλάρου, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», πρώην Γ. Κασδόνη, 

Κατάλογος των εν αυτώ υπαρχόντων βιβλίων, Αθήνα 1908. 
     
    Βιβλιοπωλείον «Αναπλάσεως» Γεωργίου Ι. Ιωαννίδου, Γενικός Τιµοκατάλογος 

των εν αυτώ ευρισκοµένων βιβλίων, Αθήνα 1908. 
     
    Βρεττανική Βιβλική Εταιρία, Γενική Επιτροπεία διά την Τουρκίαν και Ελλάδα, 

Τιµοκατάλογος Ιερών Γραφών, Αθήνα 1908. 
     
    Αριθ. 10. Livres d�Occasion, Κατάλογος του βιβλιοπωλείου Λουκά Γ. 

Χατζηλουκά, Αθήνα 1908. 
     



    Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, Τιµοκατάλογος, Αθήνα 1910. 
     
    Βιβλιοπωλείον «Αναπλάσεως», Τιµοκατάλογος των εκδοθέντων και εν αυτώ 

ευρισκοµένων βιβλίων, Αθήνα 1910. 
     
    ���� Ανδρέου Θ. Πουλοπούλου, ∆ιεθνές Βιβλιοπωλείον Ευκαιρίας (d�Occasion) εν 

Αθήναις, Αριθ. 2, Τιµοκατάλογος βιβλίων νέων, παλαιών και δυσευρέτων, 
Αθήνα 1910. 

    [Κεντρική ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης.] 
     
    Αριθ. 12. Livres d�Occasion, Κατάλογος του βιβλιοπωλείου Λουκά Γ. 

Χατζηλουκά, Αθήνα 1910. 
     
    Τιµοκατάλογος βιβλίων και γεωγραφικών χαρτών εκδόσεων των Καταστηµάτων 

Μιχαήλ Ι. Σαλιβέρου και ξένων, Αθήνα χ.χ. 
    [Του 1928.] 



     

 Συντοµογραφίες Αρχείων - Βασικά βιβλιογραφικά εγχειρίδια 
  

 Χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από τα αρχεία: 

  
 ΕΚΕΒΙ: Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Αρχείο Ελλήνων τυπογράφων - εκδοτών - 
βιβλιοδετών. 
 Ελληνικός βιβλιοχώρος στο Internet - www.culture.gr 
  
 ΚΝΕ. ΕΙΕ: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών. 
Αρχείο προγράµµατος «Εστίες Παιδείας στον τουρκοκρατούµενο ελληνικό 
χώρο: οι Νεοελληνικές Βιβλιοθήκες». 
 Υπεύθυνη προγράµµατος: Λουκία ∆ρούλια. 
  
 ΙΜΣ: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Αρχείο προγράµµατος «Ιστορία 
του Νεοελληνικού Θεάτρου». 
 Υπεύθυνος προγράµµατος: Θ. Χατζηπανταζής. 
  
 Πολύ λίγα στοιχεία χρησιµοποίησα από το θεατρολογικό αρχείο του Ι.Μ.Σ. 
Όµως η τριβή µε τον τύπο, που µου έδωσε την ευκαιρία να έχω η συµµετοχή-
µου στο συγκεκριµένο πρόγραµµα εργασίας του Ι.Μ.Σ., ωφέλησε διαφορετικά 
την έρευνα αυτή. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 Βιβλιογραφία 
 Ακρόπολις 6.4.1900, 11.7.1900, 19.10.1900. 

 ---, «Ανέστης Κωνσταντινίδης» Ακρόπολις (11.6.1901). 
 ---, «Α.Ο.∆.Ο», Ακρόπολις (1.1.1899). 
 ---, «Α.Ο.∆.Ο», Ακρόπολις (7.4.1902) 1. 
 ---, «Από σήµερον», Ακρόπολις (27.6.1900). 
 ---, «Αρµούρ», Ακρόπολις (24.10.1898). 
 ---, «Βιβλία και εκδόται. Μία καταπληκτική εργασία. Ο κ. Γ. ∆. Φέξης», 

Ακρόπολις (29.10.1898). 
 ---, «Βιβλία και εποχή», Ακρόπολις (4.11.1900) 3. 
 ---, «Βιβλία πωλούµενα εν τω γραφείω της �Ν. Επταλόφου�», Νέα Επτάλοφος 

(31.8.1867) οπισθόφυλλο. 
 ---,  «∆άρσιµο ενός πρίγκηπος», Ακρόπολις (9.2.1899). 
 ---, «∆ια τους ασθενείς τυπογράφους», Ακρόπολις (12.3.1900) 2 (ηµίφυλλο). 
 ---, «Εγκύκλιος των Καταστηµάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου», Ακρόπολις 

(17.6.1901). 
 ---, «Ειδοποιήσεις», Εκκλησιαστική Αλήθεια 1 (4.3.1894) 8. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
  
  
 Με έντονα και κεφαλαία στοιχεία διατήρησα τις υπογραµµίσεις που είχαν τα 
ίδια τα κείµενα.  
  
 1. 

 Καταστήµατα Ανέστη Κωνσταντινίδου εν Αθήναις, Τιµοκατάλογος 
των εν αυτοίς ευρισκοµένων και εκδιδοµένων βιβλίων τοις 
µετρητοίς αποβλέπων αποκλειστικώς τους εν ταις επαρχίαις και τω 
εξωτερικώ κυρίους βιβλιοπώλας και ανταποκριτάς ηµών, Αθήνα 
1886, 3-9. 
  

 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ µετά πέντε ατµοκινήτων µηχανικών πιεστηρίων, - 
ΧΥΤΗΡΙΟΝ, - ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΕΙΟΝ, - ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ, - ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΕΙΟΝ, 
- ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ, κλπ. 

  
 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 
 ΑΠΟΒΛΕΠΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ ΚΑΙ ΤΩ             

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ ΚΥΡΙΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΣ ΗΜΩΝ 
  
 Άρθρ. 1. Αι τιµαί του ανά χείρας καταλόγου ισχύουσι µόνον δι� εκείνους 
τους εκ των Επαρχιών και του Εξωτερικού κκ. βιβλιοπώλας, όσοι υποβάλλουσιν 
απ� ευθείας προς ηµάς παραγγελίας βιβλίων, και προς ους αποστέλλοµεν αυτάς 
είτε διά φορτωτικής, είτε διά του ταχυδροµείου, είτε δι� άλλου τυχόν ασφαλούς 
µεταφορικού µέσου. Μόνον ∆ε υπό τον απαραίτητον τούτον όρον της απ� 
ευθείας αποστολής ποιούµεθα την εξαιρετικήν ταύτην συγκατάβασιν 
εκπίπτοντες τας τιµάς των πλείστων εξ αυτών, πολλώ ελάσσονας ή όσαι 
ισχύουσι διά τους εν Αθήναις αγοράζοντας, προς ανακούφισιν της προς 
αποστολήν απαιτουµένης δαπάνης αγωγίων, ναύλων, εξόδων διασαφήσεως, 
δηµοτικού φόρου κλπ., όσα υφίστανται οι µακράν των Αθηνών 
παραγγελιοδόται. 
  
 Άρθρ. 2. Συµφώνως προς το πνεύµα του ανωτέρω άρθρου, εάν τις των εν 
ταις Επαρχίαις και τω Εξωτερικώ ηµετέρων ανταποκριτών συµβαίνη 
παρεπιδηµών ενταύθα να αγοράση αυτοπροσώπως οιονδήποτε ποσόν βιβλίων, 
πάλιν εν τοσούτω την αποστολήν αυτών εις τον προς ον όρον αναλαµβάνει η 
∆ιεύθυνσις των Καταστηµάτων. Εν εναντία δε περιπτώσει ισχύουσιν οι τιµαί 
του διά τους εν Αθήναις αγοράζοντας ιδιαιτέρου τιµολογίου και ουχί αι του 
παρόντος. 
  
 Άρθρ. 3. Μολονότι δε, συνεπεία της εκ της αναγκαστικής κυκλοφορίας 
υψώσεως του χρυσού και του εξωτερικού συναλλάγµατος, επήλθεν ανάλογος 
υπερτίµησις πάντων σχεδόν των ειδών της αγοράς, προς αντιστάθµισιν της 
µονισµατικής διαφοράς, εν τούτοις ου µόνον δεν υψώσαµεν και ηµείς τας τιµάς 



των βιβλίων, αλλά τουναντίον και ηλαττώσαµεν αυτάς επί πολλών, έχοντες υπ� 
όψιν το σοφόν οικονοµολογικόν δόγµα το διέπον τα µεγάλα βιοµηχανικά 
εργοστάσια της Ευρώπης, ότι «το µικρόν κέρδος πολλαπλασιάζεται µόνον διά 
της όσον ένεστι µεγαλειτέρας καταναλώσεως.» Η µεγίστη δ� αληθώς 
κατανάλωσις, δι� ης ετιµήθησαν και τιµώνται τα ηµέτερα Καταστήµατα εν τε τω 
Εσωτερικώ και τω Εξωτερικώ, ενθαρρύνει ηµάς να ελαττώσωµεν και ήδη και εν 
τω µέλλοντι τας τιµάς πολλών εκ των ειδών της εν τοις Καταστήµασιν ηµών 
βιοµηχανικής παραγωγής, όσων δηλονότι η κατανάλωσις αυξάνει οσηµέραι. 
  
 Άρθρ. 4. Προς τούτο οι κύριοι βιβλιοπώλαι και ανταποκριταί, εις ους 
εφιστώµεν σπουδαίως την προσοχήν, θέλουσιν ίδει ότι πάντων ανεξαιρέτως των 
βιβλίων του λαού, των υπό την επιγραφήν ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 
αναγραφοµένων εν τω παρόντι καταλόγω, ηλαττώσαµεν τας τιµάς εις σηµείον, 
µηδένα επιδεχόµενον συναγωνισµόν, άτε κατά εκατοντάδας χιλιάδων 
κυκλοφορούντων και εντός και εκτός του Κράτους. 
 Επειδή δε τα πλείστα των βιβλίων της κατηγορίας ταύτης έχοµεν 
στερεοτυπήσει και θέλοµεν εξακολουθεί στερεοτυπούντες µέχρι του τελευταίου, 
αι τιµαί αυτών εκανονίσθησαν ούτως, ώστε οι καταναλωταί δεν πληρόνουσιν 
ειµή σχεδόν την αξίαν του χάρτου και την εργασίαν της εκτυπώσεως µόνον. 
Απλή δε σύγκρισις δύναται να πείση οιονδήποτε ότι αι στερεότυποι ιδίως 
εκδόσεις ηµών ου µόνον εισίν ευθυνότεραι κατά 20 και 30 τοις %, αλλά και 
ασυγκρίτω τω λόγω προτιµότεραι υπό την έποψιν της φιλοκάλου τυπογραφικής 
εργασίας, της κοµψής εκτυπώσεως, της στερεάς βιβλιοδετήσεως, της ποιότητος 
του χάρτου και προπάντων της όσω το δυνατόν εντελεστέρας απαλλαγής 
τυπογραφικών σφαλµάτων, καθόσον τα κείµενα πριν ή παραδοθώσιν εις 
στερεοτύπησιν επιβλέπονται ιδιαιτέρως υπό των επί τούτω εν τοις 
Καταστήµασιν εµµίσθων διορθωτών. 
  
 Άρθρ. 5.  Επειδή αι τιµαί των εν τω παρόντι καταλόγω ειδών είνε τοις 
µετρητοίς, διά τούτο πάσα παραγγελία δέον να συνοδεύηται µε το ισότιµον, 
όπερ δύνανται να εµβάζωσιν οι παραγγέλλοντες, είτε διά χρηµατοδέµατος, είτε 
δι� επιταγής, είτε διά συναλλαγµατικής, είτε δι� οιουδήποτε µέσου θεωρήσωσιν 
ασφαλέστερον. 
  
 Άρθρ. 6. Τα προς ηµάς αποστελλόµενα χρηµατοδέµατα και εν γένει παν 
έµβασµα, ως και πάσα επιστολή κλπ. δέον να ώσιν απηλλαγµένα ταχυδροµικών 
τελών, ναύλων, και οιουδήποτε άλλου εξόδου, όπερ, εν εναντία περιπτώσει, 
θέλει καταλογίζεσθαι εις βάρος του παραγγέλοντος. 
  
 Άρθρ. 7. Αι τιµαί των υπό σταυρόν (+) σηµειουµένων βιβλίων εισίν 
αµετάβλητοι, ανεπίδεκτοι οιασδήποτε εκπτώσεως. 
  
 Άρθρ. 8. Πάντων όµως των άλλων βιβλίων γίγνεται επί µιάς και της αυτής 
παραγγελίας, και ουχί τµηµατικώς, εις µεν τους αγοράζοντας ποσόν αξίας 
δραχµών 1.500 έκπτωσις 5 τοις % εις δε τους αγοράζοντας ποσόν άνω των 
δραχµών 3.000 έκπτωσις 10 τοις %.  
  
 Άρθρ. 9. Αι τιµαί και οι όροι του ανά χείρας τιµολογίου εισίν αµετάβλητοι 
διά πάντας ανεξαιρέτως τους βιβλιοπώλας και τους κατά ποσότητας αγοραστάς. 



  
 Άρθρ. 10. Βιβλία αποστελλόµενα εις τους εν ταις επαρχίαις και τω 
εξωτερικώ κυρίους ανταποκριτάς, τη ρητή αυτών παραγγελία, δεν γίγνονται επ� 
ουδενί λόγω δεκτά εις επιστροφήν. 
  
 Άρθρ. 11. Πλην των εν τοις ηµετέροις Καταστήµασιν εκδιδοµένων και 
ευρισκοµένων βιβλίων, αναδεχόµεθα, χάριν ευκολίας των πολλαχού 
ανταποκριτών ηµών, την εκτέλεσιν πάσης παραγγελίας ξένων εκδόσεων βιβλίων 
επί προηγουµένη αποστολή του ισοτίµου και προµηθεία 
    10 µεν τοις % επί ποσού µέχρι δραχµ. 100 
      5 τοις % επί ποσού µέχρι δραχµ. 500 
    και 3 τοις % µέχρι ποσού δραχµ. 1000 και άνω. 
  
 Άρθ. 12. Επειδή των διά του σηµείου :: χαρακτηριζοµένων βιβλίων εν τω 
παρόντι καταλόγω γίνεται µεγίστη ζήτησις και κατανάλωσις διά τούτο οσάκις οι 
ανταποκριταί ηµών λάβωσιν ανάγκην µεγάλης ποσότητος αντιτύπων εξ ενός ή 
και πλειόνων εκ των ειδών τούτων, δύνανται να έλθωσιν εις όλως ιδιαιτέρας 
συµφωνίας περί της τιµής προς την ∆ιεύθυνσιν των Καταστηµάτων, όντες 
βέβαιοι ότι θέλουσι τοις στοιχίσει πολύ ευθυνότερον ή όσον αν ήθελον οι ίδιοι 
εκτυπώσει αυτά. Η ∆ιεύθυνσις αναλαµβάνει εντός δεκαπέντε το πολύ ηµερών 
από της παραγγελίας να ετοιµάση και αποστείλη οσονδήποτε αριθµόν αντιτύπων 
εξ οιουδήποτε είδους ενός ή πλειόνων, καθόσον τα βιβλία ταύτα εισί 
στερεοτυπηµένα παρ� ηµίν. 
  
 Άρθρ. 13. Τα διά του ταχυδροµείου προς τους εν ταις Επαρχίαις και τω 
Εξωτερικώ παραγγελιοδότας αποστελλόµενα βιβλία θέλουσι παραδίδεσθαι εις 
το ενταύθα ταχυδροµείον ΕΠΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙ οπότε το επί πλέον ταχυδροµικόν 
τέλος της συστάσεως εκ λεπτών 20 δι� έκαστον δέµα, έσται εις βάρος του 
παραγγέλοντος. Μόνον υπό τον όρον τούτον η ∆ιεύθυνσις των Καταστηµάτων 
αναδέχεται ευθύνην επί τη απωλεία συστηµένου δέµατος βιβλίων. 
  
  



  
 2. 
 Εφηµερίς, 15.4.1891: 
  
 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ 
  
 Ίδρυσις Πρακτορείων των Καταστηµάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου εις 
τας κυριωτέρας πόλεις της Ελλάδος και του Εξωτερικού, όπου υπάρχουσιν 
Ελληνικοί πληθυσµοί. 
 Καινοτοµία προς ευρυτέραν διάδοσιν των Ελληνικών Βιβλίων, 
Περιοδικών και εν γένει του Ελληνικού Τύπου. 
  
 Επιθυµών να υπηρετήσω γενικώτερον τα απανταχού ελληνικά γράµµατα και 
να φέρω εις στενοτέραν συνάφειαν τους έξω ελληνικούς πληθυσµούς προς την 
οσηµέραι εν Ελλάδι παραγοµένην βιβλικήν κίνησιν, να καταστήσω ∆ε 
ευχερεστέραν και ευωνοτέραν την διάδοσιν ου µόνον των εκδόσεων των 
Καταστηµάτων-µου, αλλά και παντός είδους βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων, 
κλπ. απεφάσισα να επιχειρήσω ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΙΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ εις τας 
κυριωτέρας πόλεις της Ελλάδος, Τουρκίας, Αιγύπτου, Ρουµανίας, κλπ. όπου 
τουτέστιν υπάρχουσιν εγκατεστηµένοι Έλληνες, διψώντες δι�ανάγνωσιν 
Ελληνικών συγγραµµάτων. 
  
 Όσοι εκ των βιβλιοπωλών ή εµπόρων εις τα µέρη ταύτα επιθυµούν να 
γείνωσιν αποκλειστικοί πράκτορες των Καταστηµάτων-µου, διαθέτοντες 
έκαστος εις εκάστην πόλιν µικρά αναλόγως κεφάλαια, ΘΑ ΕΧΩΣΙ ΤΟ 
ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΝ όλων των βιβλίων των Καταστηµάτων-µου µε την υποχρέωσιν 
να πωλώσιν εις τας τιµάς του τιµοκαταλόγου-µου και προς τους λοιπούς 
βιβλιοπώλας της περιφερείας-των, τους διδασκάλους, τας Εφορείας και 
∆ιευθυντάς Σχολείων και εν γένει εις τους χονδρικώς αγοράζοντας, οίτινες εν 
τοιαύτη περιπτώσει, αντί να χρονοτριβώσιν εις πυκνάς αλληλογραφίας προς τα 
Καταστήµατα, και να υπόκεινται εις δυσχερείας και µείζονας δαπάνας, 
κάµνοντες, ως µέχρι τούδε, απ�ευθείας προς ηµάς τας παραγγελίας-των, θα 
δύνανται τουναντίον να προµηθεύωνται αµέσως παρά του εν τη πόλει-των 
ηµετέρου πράκτορος πάντα τα είδη του τιµοκαταλόγου και µε τους αυτούς και 
νυν ισχύοντας όρους. Την αυτήν ευκολίαν θα έχωσι και οι ιδιώται αγορασταί, 
µαθηταί και πάντες οι λοιποί φιλαναγνώσται, αποτεινόµενοι αµέσως προς τον 
πράκτορα των Καταστηµάτων διά πάσαν αίτησιν βιβλίου, δι�ην συνήθως 
υποβάλλονται εις έξοδα αλληλογραφίας και υπέρογκα τέλη ταχυδροµικής 
αποστολής. 
  
 Το εν εκάστη πόλει συστηθησόµενον ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ των 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ θέλω έχει εφωδιασµένον πάντοτε από όλα τα είδη των 
βιβλίων-µας, ∆ιδακτικών, Λεξικών, Ιστορικών, Ιατρικών, Νοµικών, 
Φιλολογικών, Βιβλιών του Λαού, Χαρτών, Ατλάντων, Ηµεροδεικτών κλπ. 
 Επίσης, µέσον και τη παραγγελία του ηµετέρου πράκτορος, θα αποστέλλω, 
άνευ ουδεµιάς προµηθείας-µου, και παν άλλο βιβλίον των ενταύθα λοιπών 
εκδοτών και συγγραφέων. - Προσέτι ∆ε τα εν τω Εξωτερικώ πρακτορεία ηµών 



θα διευκολύνωσιν αναλαµβάνοντα την εγγραφήν και είσπραξιν συνδροµών 
διά τα εν Αθήναις Περιοδικά και Εφηµερίδας. 
  
 Εις τους θέλοντας εκ των απανταχού βιβλιοπωλών ή άλλων εµπόρων να 
γείνωσι πράκτορες των Καταστηµάτων-µου, πλην των πολλών πλεονεκτηµάτων, 
τα οποία θα έχωσι, θέλω παραχωρήσει πρωτίστως µεγάλην και γενναίαν 
προµήθειαν ως και το δικαίωµα της επιστροφής όσων βιβλίων ήθελον τοις 
µένει εκάστοτε απώλητα. 
 Προτάσεις περί παραχωρήσεως του τοιούτου µονοπωλίου των εκδόσεων-µου 
γίνονται δεκταί µέχρι τέλους προσεχούς Ιουνίου, το βραδύτερον. Θα 
προτιµηθώσι ∆ε πάντοτε οι εξ επαγγέλµατος βιβλιοπώλαι, καθ�ο εµπειρότεροι 
εις το είδος. 
 Άµα τη συστάσει εκάστου Πρακτορείου εις εκάστην πόλιν, θέλω 
γνωστοποιήσει διά των Ελληνικών εφηµερίδων και δι�ιδιαιτέρας εγκυκλίου 
ειδοποιήσεως-µου, το όνοµα και την διεύθυνσιν του ΠΡΑΚΤΟΡΟΣ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ προς ον δέον να απευθύνωνται οι ενδιαφερόµενοι. 
  
 Όσοι εκ των απανταχού ανταποκριτών-µας βιβλιοπωλών ιδίως, 
αναγνωρίζοντες τας Τε υλικάς και ηθικάς ωφελείας εκ της τοιαύτης 
επιχειρήσεως, του να γείνωσιν αποκλειστικοί πράκτορες των Καταστηµάτων και 
να έχωσι το µονοπώλιον των εκδόσεων-µου, ας σπεύσωσι να κάµωσιν 
εγκαίρως τας προτάσεις-των όπως τοις αποστείλωµεν λεπτοµερή σηµείωσιν των 
όρων, υπό τους οποίους δυνάµεθα να τοις παραχωρήσωµεν αυτό. 
 Εν Αθήναις τη 13 Απριλίου 1891. 
 ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
  
 



  
 3.  
 Ακρόπολις, 9.11.1900: 
  
 ΜΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ Γ. ∆. ΦΕΞΗ 
  
 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΑΣ 
  
 Ο Εκδοτικός Οίκος Γ.∆.Φέξη απηύθηνε προς τους Έλληνας βιβλιοπώλας των 
επαρχιών και του Εξωτερικού την κατωτέρω εγκύκλιον. Επειδή όµως πιθανόν 
είνε να µη περιήλθεν εις όλων τας χείρας, δηµοσιεύοµεν αυτήν ενταύθα 
εφιστώντες συγχρόνως την προσοχήν των ενδιαφεροµένων επ�αυτής. 
  
 Φίλε Κύριε Συνάδελφε, 
  
 Κάποιος περιηγητής διηγείται ότι εις µίαν νήσον οι κάτοικοι ήσαν τόσον 
απρόσεκτοι, ώστε διά να προσέξουν και καταλάβουν τα λεγόµενα-του ήτο 
ηναγκασµένος να τους κτυπά εις την κεφαλήν µε µίαν µεγάλην κολοκύθαν. 
 Εις πολλά πράγµατα ηµείς οι Έλληνες µιας τοιαύτης κολοκύθας έχοµεν 
ανάγκην διά να τα καταλάβωµεν. Αλλά οι άνθρωποι δεν προοδεύουν έτσι. 
Γίνονται µοιρολάτραι και τα περιµένουν όλα από το κισµέτι. Και έτσι µένουν 
οπίσω από τον άλλον κόσµον, ο οποίος εννοεί να εργασθή και να προοδεύση. 
 Το ιδικόν-µας κατάστηµα εκύτταξε πάντοτε την πρόοδον-του να την 
συνδυάζη µε το γενικόν καλόν, µε την γενικήν πρόοδον του τόπου, να σπρώχνη 
και να σπρώχνεται και αυτό µαζί µε τους άλλους εις την πρόοδον. ∆υστυχώς εις 
τας προσπαθείας-µας αυτάς πολλάς φοράς ευρεθήκαµεν απέναντι ανθρώπων 
που δεν ήθελαν ή δεν ηµπορούσαν να µας καταλάβουν. Εσπρώχναµεν ηµείς, 
αλλ�αυτοί ετέντωναν τους πόδας-των κατά γης αρνούµενοι να κάµουν βήµα. 
 Μία από τας πολλάς αυτάς φοράς ήτο και το νέον σύστηµα των πιστώσεων 
που εβάλαµεν εις ενέργειαν διά την εξόδευσιν των βιβλίων-µας. Αφού το 
σύστηµα αυτό επέτυχε τόσον πολύ και ο κόσµος έτρεξε να πάρη τα βιβλία-µας 
επί πιστώσει, πληρώνων λίγα λίγα µε την ευκολίαν-του, εσκεφθήκαµεν να 
κάµωµεν αντιπροσώπους και εις τας επαρχίας, οι οποίοι να δίδουν επίσης τα 
βιβλία-µας µε πίστωσιν και έτσι να ωφελούνται αυτοί, να ωφελούµεθα και ηµείς 
και να ωφελήται και ο κόσµος. Εγράψαµεν λοιπόν εις όλους τους συναδέλφους 
των επαρχιών. Πολλοί µας εκατάλαβαν και έτρεξαν να γίνουν αντιπρόσωποι-
µας. Έτσι έχοµεν σήµερα εις τας επαρχίας σαράντα αντιπροσώπους οι οποίοι 
κάµνουν χρυσές δουλειές. Είνε όµως και άλλοι που δεν µας εκατάλαβαν και θα 
είπαν µέσα-τους: Ωχ! αδερφέ! 
 Ηµείς όµως δεν απελπιζόµεθα και διά τους τελευταίους τούτους. Εάν δεν 
έχωµεν την κολοκύθαν του περιηγητού, έχοµεν όµως την εγκύκλιον και µε την 
υποµονήν-µας ελπίζοµεν ότι θα κατορθώσωµεν να µας καταλάβουν όλοι. 
 Παρακαλούµεν λοιπόν και Σας, κύριε Συνάδελφε, να προσέξετε εις τα 
ακόλουθα. Εζητήσαµεν και ελάβαµεν πληροφορίας ότι είσθε άνθρωπος της 
προόδου και είµεθα βέβαιοι ότι θα µας συντρέξετε εις το έργον-µας προς 
ωφέλειαν και ιδικήν-Σας και ιδικήν-µας. 
 Εν πρώτοις πρέπει να έχετε υπ�όψιν-σας ότι γινόµενος αντιπρόσωπος-µας δεν 
έχετε να χάσετε τίποτε. Μόνον να κερδήσετε έχετε. 



 Και ιδού πως: 
 Θα λάβετε από το κατάστηµα-µας όσα βιβλία νοµίζετε ότι σας αρκούν. 
Χιλίων δραχµών λόγου χάριν, ή δύο ή τριών χιλιάδων. Παίρνετε τον κατάλογον-
µας και εκλέγετε όσα νοµίζετε κατάλληλα. Τα βιβλία αυτά δεν θα µας τα 
πληρώσετε. Όχι! Θα µας δώσετε µόνον ένα αξιόχρεων εγγυητήν διά την αξίαν-
των. 
 Άνα γίνη τούτο κάµνετε γνωστόν εις όλους εις την πόλιν-σας ότι έχετε από 
όλα τα βιβλία του Φέξη. Νοµικά, Ιστορικά, Φιλολογικά, Μυθιστορήµατα, 
Ιστορίας, ∆ιδακτικά, Μουσικά τεµάχια και εν γένει όλα. Όποιος θέλει ηµπορεί 
να τα�αγοράζη από σας εις την ιδίαν τιµήν, χωρίς να κάµνη τον κόπον να γράφη 
εις ηµάς και να περιµένη, επιβαρυνόµενος και µε ταχυδροµικά. Αν δεν έχει 
χρήµατα ν�αγοράση τοις µετρητοίς, πάλιν ηµπορεί να πάρη όσα βιβλία θέλει, 
αξίας 50 µέχρις 100 δραχµών επί πιστώσει και να τα πληρώνη µε 5 δραχµάς τον 
µήνα. Θα υπογράφη µόνον ένα χαρτί περί τούτου και θα σας δίδη και ένα 
αξιόχρεων εγγυητήν. 
 Θα µας ειπήτε: Και γιατί δεν το κάµνετε σεις απ�ευθείας αυτό; Ηµείς το 
κάµνοµεν, αλλ�επειδή δεν ηµπορούµεν να γνωρίζωµεν όλον τον κόσµον, να 
ηξεύρωµεν δηλαδή ποίος είνε αξιόχρεως και ποίος όχι, αναγκαζόµεθα να 
αρνούµεθα εις πολλούς και έτσι και ηµείς ζηµιωνόµεθα και πολύς κόσµος, που 
έχει ανάγκην από τα βιβλία-µας και δεν έχει έτοιµα χρήµατα να τα�αγοράση, 
αδικείται. Και διά τούτο εσκεφθήκαµεν τους αντιπροσώπους. Ο αντιπρόσωπος 
γνωρίζει τους ανθρώπους του τόπου-του. Γνωρίζει εις ποίον πρέπει να δώση 
βιβλία µε πίστωσιν και εις ποίον δεν πρέπει να δώση. Γνωρίζει ποίος εγγυητής 
είναι αξιόχρεως και ποίος δεν είνε. Και διά τούτο είνε και υπεύθυνος διά την 
τακτικήν πληρωµήν εκ µέρους εκείνων τους οποίους πιστώνει. 
 Θα µας ερωτήσετε ίσως: 

��������Και αν δεν τα πωλήσω ή δεν ηµπορέσω να τα διαθέσω τα βιβλία, τι να τα 
κάµω; Να τα πληρώσω; 

 Καθόλου. Όσα βιβλία δεν ηµπορείτε να εξοδεύσετε, µας τα επιστρέφετε 
όποτε θέλετε. Μα και όλα να θέλετε, όλα έχετε δικαίωµα να µας τα επιστρέψετε 
και τότε δεν µας οφείλετε τίποτε. 
 Εκαταλάβατε τόρα διατί σας λέγοµεν ότι εν πάση περιπτώσει σεις δεν έχετε 
να χάσετε ούτε πεντάραν, αλλά µόνον να κερδήσετε; Να κερδήσετε από την 
γενναίαν έκπτωσιν που θα σας κάµνωµεν ηµείς εις τας τιµάς που πωλούµεν, διά 
να ηµπορήτε και σεις να πωλήτε εις τας ιδίας τιµάς. 
 Σηµειώσατε ότι τα κέρδη αυτά δεν είνε µικρά επί του παρόντος, θα είνε ∆ε 
πολύ µεγάλα εις το µέλλον. ∆ιότι εκτός των τόσων άλλων εκδόσεων-µας, εις τας 
οποίας τόρα συµπεριλαµβάνονται και τα µουσικά τεµάχια, αρχίζοµεν από το 
νέον έτος και την έκδοσιν ∆ιδακτικών βιβλίων. Γνωρίζετε ∆ε ότι διδακτικόν 
βιβλίον θα ειπή ψωµί, κέρδος δηλαδή ασφαλές διά τον βιβλιοπώλην. 
 Πρέπει να σας ειπούµεν και ένα άλλο ακόµη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι 
λένε µέσα-τους: 

��������Μωρέ για λογαριασµούς και µπελάδες είµ�εγώ τόρα. Ας λείψη. 
 Εις αυτούς απαντώµεν, ότι πολύ ολίγους µπελάδες θα έχουν, διότι όλους τους 
λογαριασµούς θα τους κρατούµεν ηµείς εδώ µε κάθε λεπτοµέρειαν. Όποιος δεν 
θέλει όλως διόλου µπελάδες, αυτός πηγαίνει και γίνεται καλόγερος και αγιάζει 
και την ψυχήν-του. ∆ιότι πρόοδος θα ειπή δουλειά, και εκείνον που βαρύνεται 
την δουλειά και τους µπελάδες δεν τον θέλοµεν και ηµείς δι�αντιπρόσωπον-µας, 
µας είνε άχρηστος. Αλλά το βιβλιοπωλικόν στοιχείον εις την Ελλάδα εφάνη 



πάντοτε υπέρ της εργασίας και της προόδου και δι�αυτό δεν έχοµεν καµµίαν 
αµφιβολίαν ότι όλοι ή σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι των επαρχιών και του 
εξωτερικού και θα µας καταλάβουν και µε πολλήν θερµότητα και ενθουσιασµόν 
θα µας προσφέρουν την πολύτιµον συνεργασίαν-των προς µεγαλειτέραν 
επιτυχίαν του νέου συστήµατος-µας. 
 Σκεφθήτε λοιπόν καλά δι�όσα σας γράφοµεν και, αφού τα ευρήτε σωστά και 
συµφέροντα, γράψατε-µας διά να σας ειπούµεν ποίαι είνε αι λεπτοµέρειαι του 
απλουστάτου µηχανισµού του συστήµατος-µας και ποία τα κέρδη-σας. 
 Εν Αθήναις τη 1 Νοεµβρίου 1900. 
 Μεθ�υπολήψεως 
 ΓΕΩΡΓ. ∆. ΦΕΞΗΣ 



  
    4. 
 Ακρόπολις, 30.8.1901: 
  
 ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ 
    ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ 
 
 Όταν απέθνησκεν ο µακαρίτης Ανέστης Κωνσταντινίδης, όταν το πνεύµα 
εκείνο το προοδευτικόν το αποβλέπον µόνον προς τα πρόσω εξηφανίζετο, 
βεβαίως δεν θα υπέθετε ποτέ ότι το έργον το οποίον µετά τόσων χρόνων αγώνας 
έφερεν εις περιωπήν τοιαύτην ώστε να γίνη εις από τους κυριωτέρους της 
προόδου συντελεστάς, θα συνεχίζετο µετά τόσου ζήλου, µετά τόσης 
αυταπαρνήσεως, ώστε την σήµερον να καταστή το µοναδικόν τυπογραφικόν 
κατάστηµα εις το οποίον νυχθηµερόν εκτελούµεναι, να εξέρχωνται κατά 
σωρείας αι εκδόσεις. 
 Εάν διέλθη τις προ των Καταστηµάτων αυτών την νύκτα, την δεκάτην, την 
ενδεκάτην ώραν της νυκτός, και ατενίση προς στιγµήν τα καταφώτιστα 
παράθυρα-των, τα χύνοντα γύρω άπλετον φως εν τη µέσω του διηνεκούς ρόχθου 
των πιεστηρίων και της διαρκούς κινήσεως εκατοστύος εργατών, και εάν όπως 
ηµείς ανοίξη την θύραν, και εισέλθη, θα παραστή προ ενός των παραδοξοτέρων 
αλλά και των µαγευτικωτέρων θεαµάτων. 
 Είνε η ευρεία του τυπογραφείου αίθουσα της οποίας ο όροφος χάνεται εις το 
σκιόφως, αλλά της οποίας το δάπεδον βρίθον από ανθρώπους κινουµένους, 
εργαζοµένους, συνθέτοντας, στοιχειοθετούντας, διατάττοντες, διατασσοµένους, 
κατακλύζεται από το φως εκατοντάδων ηλεκτρικών λαµπτήρων σκεπασµένων 
υπό ποικιλοχρόων και πολυµόρφων χαρτίων, άτινα προσδίδουν εις το θέαµα της 
ακαµάτου εκείνης εργασίας την όψιν αληθούς φαντασµαγορίας, µιας 
πραγµατικής ενετικής εορτής. 
 Θα έλεγε κανείς ότι ευφροσύνως πανηγυρίζεται η Θεά Εργασία. 
 Τα πάντα δε δεικνύουν εκεί εις τον επισκέπτην ότι πανηγυρίζεται αληθώς η 
θεά αύτη της προόδου. 
 Από τους διευθύνοντας αδελφούς Κωνσταντινίδου, οίτινες ως ακοίµητοι 
Κέρβεροι, επιβλέπουν τα πάντα, µέχρι του τελευταίου πιεστού εις του οποίου το 
αεικίνητον βλέµµα ζωγραφίζεται η ευχαρίστησις του εργάζεσθαι, όλα 
φανερώνουν τον πανηγυρισµόν της θεάς. 
 Και παρ�όλον εκείνο το χάος, παρ�όλα τα εξ συνεχώς ροχθούντα πιεστήρια, 
άτινα ευεργετούσι τους εργάτας µεταβαλλόµενα και εις αεριστήρας διά της 
ταχύτητος µεθ�ης τας παµµεγέθεις σελίδας καταρρίπτουσι την µίαν επί της 
άλλης, παρ�όλην την ιαχήν και τον θόρυβον, και τον πάταγον, όστις εκ θεµελίων 
συνταράσσει το οικοδόµηµα, η εργασία βαίνει πάντοτε δίχως να επηρεάζεται 
από τίποτε, από κανένα, και µε την γοργότητα εκείνην την αληθώς πρωτοφανή 
διά την Ελλάδα αι εκδόσεις διαδέχονται αλλήλας χωρίς η µία να παρενοχλή ή 
καν να επηρεάζη την άλλην. 
 Εργασία, διηνεκής εργασία είνε το έµβληµα το οποίον εκληροδότησεν 
πρωτίστως ο Ανέστης Κωνσταντινίδης και πιστοί εις την συµβουλήν του 
πατρός, οι υιοί καταβάλλουν µυρίους κόπους, αγώνας και προσπαθείας όπως όχι 
µόνον φανούν αντάξιοι εκείνου, αλλ� ει δυνατόν και να τον υπερβούν. 
  



 ∆έκα εργασίαι εκτελούνται συγχρόνως υπό του αυτού τυπογραφείου ενώ 
µόλις δέκα συνήθη τοιαύτα δεν θα ήσαν επαρκή να εκτελέσωσιν τόσον εντελή 
και τόσον καλήν την εργασίαν των καταστηµάτων. 
 Νυχθηµερόν, από της 6ης πρωινής µέχρι του µεσονυκτίου, αι τεσσαράκοντα 
ανά χείρας εκδόσεις εκτελούµεναι βαίνουσι ταχέως προς το τέρµα-των, διότι 
άλλαι τόσαι περιµένουν να έλθη η σειρά-των, και όταν και αυταί περατωθούν, 
τοσαύται τον αριθµόν άλλαι εκδόσεις θα είνε έτοιµοι να παραδοθούν εκεί, και 
πάντοτε εφ�όσον καταστήµατα Ανέστη Κωνσταντινίδου θα υφίστανται, η αυτή 
πληθώρα εργασίας, η αυτή τάξις και γοργότης θα βασιλεύη. 
 Και η πληθώρα αυτή εξηγείται ευκόλως άµα εννοήσωµεν καλώς ότι όποιος 
θέλει να ιδή εκτελούµενον όπως επιθυµεί το έργον-του το παραδίδει εις τα 
Καταστήµατα αυτά, βέβαιος ότι θα το ίδη ταχέως περατούµενον εν πάση 
εντελεία και ίσως πολύ καλλιτεχνικώτερον αφ�ό,τι και αυτός ο ίδιος θα 
ωνειρεύετο. 
 Άπαντα τα έργα των καθηγητών του Εθν. Πανεπιστηµίου κκ. Π. Καλλιγά, Ν. 
Κωστή, Λάκωνος, Αλ. Κρασσά, Χατζιδάκι και Μοσχάκη, καθώς και των 
παιδαγωγών Οικονόµου, Παπαθεοδώρου, Κουρτίδου, Σκορδέλη και τόσων 
άλλων, οίτινες µόνον εις αυτά τα Καταστήµατα ενεπιστεύοντο τας εκδόσεις-
των, διά πολλούς µεν και άλλους λόγους, κυρίως όµως διά το πρωτοφανές της 
παντελούς ελλείψεως τυπογραφικών λαθών, πράγµα όπερ χαρακτηρίζει τα 
Καταστήµατα, εκεί εξετελέσθησαν και θα εκτελούνται πάντοτε εκεί. 
 Επτά περιοδικά τα καλλίτερα-µας, βλέπουν το φως µέσα εις τα απέραντα 
εκείνα τυπογραφεία. Η καλλιτεχνική «Πινακοθήκη» εις τας σελίδας της οποίας 
εκτυπούνται εικόνες αµιλλώµεναι µε τας των καλλιτέρων και των τελειοτέρων 
ευρωπαϊκών περιοδικών. Η «∆ιάπλασις των Παίδων» ήτις αφ�ης ήρχισεν 
εκδιδοµένη δεν διήλθε το κατώφλιον άλλου τυπογραφείου, το «Μουσείον», ο 
«Ελληνισµός», η «Φύσις», το «Νοµικόν Περιοδικόν» και το γαλλιστί 
εκδιδόµενον «Le messager d�Athènes». 
 Και εκτελείται η εργασία αυτή χωρίς να παρεµποδίζη τίποτε από την 
µεγαλειτέραν των µέχρι τούδε εκδόσεων, το τεράστιον λεξικόν της Ελληνικής 
γλώσσης του Λίδδελλ και Σκωττ, το οποίον ήρχισε προ του θανάτου-του ο 
Ανέστης Κωνσταντινίδης και το οποίον τώρα συνεχίζεται µε την αυτήν 
ταχύτητα., µε την αυτήν εντέλειαν από τους υιούς-του. Μετ�ολίγας ∆ε ηµέρας 
περατούνται και τα ψηφία Β. Γ. και ∆. 
 Ποτέ δεν παρετηρήθη εις µίαν καν από τας εκδόσεις των καταστηµάτων 
αυτών, είτε κακοτυπία, είτε στοιχείων εφθαρµένων κακή εκτύπωσις. Και είνε 
εύλογον το τοιούτο, διότι το χυτήριον το νυχθηµερόν και αυτό εργαζόµενον και 
το οποίον τροφοδοτεί όχι µόνον τας Αθήνας, όχι µόνον της Ελλάδα, αλλά και 
όπου υπάρχει ο Ελληνισµός, ανανεώνει διαρκώς τα στοιχεία διά καινουργών, 
πριν ή φθαρούν έστω και κατά το ελάχιστον, πριν µάλιστα χρησιµοποιηθούν 
τοσάκις όσον και εις τα άλλα τυπογραφεία τα οποία αντικαθιστούν τότε µόνον 
όταν η εκτύπωσις-των καθίσταται προβληµατική. 
 Τίποτε δεν λείπει από τα καταστήµατα αυτά. Σειραί ολόκληροι αγίων 
Γραφών και θρησκευτικών βιβλίων, λεξικά, εκπαιδευτικά βιβλία, 
µυθιστορήµατα, διδακτικά, πίνακες γεωγραφικοί, άτλαντες, ηµερολόγια, 
ηµεροδείκται, τα πάντα παρατάσσονται και εξαντλούµενα ανατυπούνται διά της 
στερεοτυπίας µε την οποίαν κατώρθωσαν τα καταστήµατα αυτά να κατακτήσουν 
όλην την βιβλικήν κίνησιν της Ανατολής. 



 Αι αποθήκαι, αι φυλάσσουσαι τας εκδόσεις αυτάς βρίθουν από βιβλία 
παντοίου σχήµατος, παντός µεγέθους, τα οποία υψούνται εις λόφους και 
βουνούς, αποτελούντα ολόκληρον περιουσίαν δυναµένην να πραγµατοποιηθή 
εις περισσότερα των δύο εκατοµµυρίων ! 
 Είνε τα µόνα καταστήµατα, τα οποία διά της ευεργετικής-των δράσεως 
απέκτησαν τόσον κύρος, ώστε αφόβως πλέον ν�αναλαµβάνουν 
παρακεκινδυνευµένας τυπογραφικάς επιχειρήσεις τας οποίας δεξιά διαχείρησις 
και διεύθυνσις πάντοτε έφερεν εις το ποθούµενον αποτέλεσµα. 
 Από χθες δε ήρχισεν εκτελουµένη η έκδοσις του Σηµατολογικού Ναυτικού 
Κώδηκος τον οποίον το υπουργείον των Ναυτικών τους ενεπιστεύθη. 
 Και διά να εννοηθή η ταχύτης µεθ�ης διεξάγεται πάσα εργασία, αρκεί να 
είπωµεν ότι το κολοσσιαίον αυτό έργον µολονότι θα απήτει έτος ολόκληρον, 
πρόκειται να παραδοθεί καθ�όλα έτοιµον µετά τέσσαρας µόνον µήνας. 
 Τώρα δε δραστήριοι καταβάλλονται ενέργειαι όπως περατωθούν ταχέως τα 
παιδαγωγικά έργα των οποίων αµεσωτέρα είνε η ανάγκη εφ�όσον πλησιάζει η 
έναρξις του σχολικού έτους. 
 Τόση πρόοδος λοιπόν, τόση γοργότης και εντέλεια, τόση αγάπη προς την 
εργασίαν, την ευσυνείδητον και την παρέχουσαν εις εκατόν οικογενείας άρτον, 
είνε επαινετή διότι αφεύκτως ο µακαρίτης Ανέστης Κωνσταντινίδης ποτέ δεν θα 
επίστευε ότι δύο νεαροί άνδρες, οι υιοί-του θα ήσαν τόσον ικανοί και τόσον 
αντάξιοι-του ώστε να συνεχίζουν µετά τοσαύτης εµµονής το κολοσσιαίον αυτό 
έργον του οποίου αυτός υπήρξεν εις των πρωτουργών εν Ελλάδι. 
  



     
    5. 
 Ακρόπολις, 7.12.1901: 
  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΟΥ ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΕΩΡ. ΦΕΞΗ 
  
    Αξιότιµε κύριε, 
 Σας είνε βεβαίως γνωσταί αι πολυειδής ανάγκαι, αίτινες υποχρεούσι τους 
εκτός των Αθηνών διωρισµένους κ.κ. διδασκάλους να ευρίσκωνται εις συχνήν 
επικοινωνίαν µετά των Αθηνών. ∆ιάφοροι µικροϋποθέσεις ή παραγγελίαι, 
απαιτούσι προσωπικήν ενέργειαν, αναγκάζουσι πάντας να προστρέχωσιν εις την 
καλωσύνην φίλων ή συγγενών, εν τη πρωτευούση διαµενόντων, επικαλούµενοι 
την φιλικήν αυτών µεσολάβησιν. Εις την ανάγκην αυτήν βεβαίως πολλάκις 
ευρέθητε και υµείς και εκ πείρας γνωρίζετε ποίας δυσκολίας ή αδιαφορίαν 
ευρίσκουσι πολλάκις αι τοιαύται παρακλήσεις, στοιχίζουσαι απώλειαν πάντοτε 
µεν χρόνου ουχί σπανίως δε και χρήµατος. 
 Ο Εκδοτικός ηµών Οίκος, περιλαβών, ως γνωστόν, από τινος εις τον κύκλον 
των εργασιών-του και τα διδακτικά βιβλία, εσκέφθη να ευκολύνη υπό την 
έποψιν ταύτην τους εν ταις επαρχίαις κ.κ. ∆ιδασκάλους. Συνέστησε λοιπόν προς 
τον σκοπόν τούτον ιδιαίτερον τµήµα υπηρεσιών µετά δύο καταλληλοτάτων 
υπαλλήλων, εν τω οποίω πάσα τοιαύτη παράκλησις ή παραγγελία θα εκτελήται 
ασφαλώς, ταχέως και αδαπάνως. 
 Σας παρακαλούµεν λοιπόν, οσάκις ηθέλετε λάβει ανάγκην τοιαύτης 
υπηρεσίας (είτε περί ενεργειών παρά τω υπουργείω πρόκειται προς αύξησιν 
µισθοδοσίας ένεκα συµπληρώσεως πενταετίας, είτε περί οιασδήποτε άλλης 
τοιαύτης υπηρεσίας ή παραγγελίας προς προµήθειαν αντικειµένου τινός 
σχολικής ή οικιακής χρήσεως) να µη διστάσητε ν�αποταθήτε προς ηµάς µε την 
πεποίθησιν ότι η αίτησις-σας θα εκτελεσθή ταχέως. 
 Ως εκ των ανωτέρω εννοείται, την σύστασιν του Τµήµατος των Υπηρεσιών 
υπηγόρευσαν ουχί σκέψεις κερδοσκοπικαί, αλλ� απλώς ο πόθος να φανώµεν 
ωφέλιµοι προς τους εκτός των Αθηνών κ.κ. διδασκάλους, µετά των οποίων η 
έκδοσις των διδακτικών βιβλίων, τα οποία ανελάβοµεν, µας φέρει εις 
στενοτάτην συνάφειαν. Ίσως µάλιστα το αρτισύστατον Τµήµα των Υπηρεσιών 
να χρησιµεύση ως πυρήν µέλλοντος οικονοµικού συνδυασµού της σχολειακής 
βιβλιεµπορείας µετά συνεργατικών βλέψεων, είτε προς όφελος του Συλλόγου 
των διδασκάλων είτε προς ανακούφισιν από ωρισµένων αναγκών αυτών. 
Τοιούτος οικονοµικός συνδυασµός δεν φαίνεται αδύνατος. Αλλά τα περί τούτου 
ανήκουσιν εις το µέλλον έχον ως οδηγόν την ανάπτυξιν των εργασιών του 
Τµήµατος των Υπηρεσιών. 
 ∆ιατελώ µετά πάσης τιµής και υπολήψεως. 
 Πρόθυµος 
 Γ. ∆. ΦΕΞΗΣ 



  
    6. 
 Charles Mac Farlane, Kismet, the Doom of Turkey, 
 London 1853, 159-163: 
  
 I also found on my first arrival that the Turks had established a censorship , 
and were allowing a fierce war to be carried on against bibles. They stopped and 
carried to their frightfull filthy, dangerous, dogana my case of books. Upon 
inquiring the reason, I was told, to my astonishment, that this too, was alla 
franca; that they knew I was not a dealer; that the books etc., were for my private 
use [. . .]; but that the Porte, some time ago, had thought it expedient and proper, 
and conducive to morality, to establish a censorship, or a board to examine all 
the books that were brought into the country, and that my books must pass 
through this ordeal before I could have them. I believe that the mention of 
morality drew from me a bitter smile, for I knew, before now, the prevailing 
morals of the place, and this time I had already seen shops in Galata and Pera 
stocked with the most demoralizing and obscene of the spawnings of the modern 
press of Paris. 
 My books consisted of a few historical works, some volumes of old travellers, 
and some books of reference, mostly in English �a language as yet Known to 
very, very few of the Sultan�s subjects, of whose morals the government was 
taking so much care. 
 After twenty days delay, a great deal of inconvenience, and no small amount 
of fatigue in running down from Pera to the filthy custom-house , and from the 
custom-house up the steep hills back to Pera, I recovered my books, but was 
forced to pay 137 piastres for them, and was otherwise cheated and insulted. In 
an upstairs room of the dogana , where I found my treasure (the case broken 
open, and the books tumbled all about quite alla Turca), we saw another and a 
larger case standing close by, and addressed to somebody up at Pera. It was 
rudely burst open and disordered like our own; and in a corner of the room, 
thrown on the dirty, dusty floor, were a number of volumes which had been 
abstructed  from it, and which there was no intention of restoring  to it. The 
Turk, who spoke a little Lingua Franca, brought us a parcel of these books, 
saying, «Non passare ! non star buona !» These indirected volumes were 
translations of the New Testament in Turkish-Armenian and Modern Greek 
published by our London Bible Society. I asked the man why they could not pass 
� why he called them not good? He replied like a Parrot, «Non sta buono ! star 
Protestante ! star buono per fogo !». I told him that I was a Protestant, and that 
those books had been printed in my country. He repeated «Protestante no star 
buona !». Here another secret oozed out. 
 The intolerant Armenians, who were supreme over all custom-houses, and 
who had earnestly recommended the establishment of this censorship, had turned 
the machinery to their own purpose, being alarmed at the progress made by the 
Americans missionaries in bringing over some of their own people to 
Protestantism. The custom-house officer was a Mussulman, an illiterate, ignorant 
Turk; what did he know of the difference between Protestantism and Romanism, 
or of any of the divisions of the Christian Church?  Assuredly nothing. The 
Turks had only recently learned the word Protestant; and to them �or to the 



believers and bigots among them�all denominations of Christians were ghiaour 
� were birds of a feather, or swine of the same hide and bristles. This new notion 
must have been put into their heads by the all-prevailing Armenians, who may, 
however, have been aided by some of the Francs bigots of Romanism living in 
Pera. The censorship had been first recommended to the Porte upon other 
grounds, and state measure, and a branch of political police. 
 The Greek subjects of King Otho were said to be inundating Turkey with 
greek books and pamphlets, calculated to excite the Greek subjects of the Sultan 
to revolt and rebellion against the paternal government. «Stop the introduction of 
those wicked books, and you will be save», said the Armenians. I was told that 
the ignorant Turkish bey who played the part of censor-in-chief was aided by 
certain Armenians who had some skill in the languages of Europe, and by a 
Renegate Greek priest who could read Romaic. 
 During our stay the bey was translated to some other and totally different 
office; and one of Reshid Pasha�s newspapers which was incessantly boasting 
that the toleration of the government was perfect, and that thought was nowhere 
more free than in Turkey, in announcing his removal, applauded him for having 
discharged his duties as censor with zeal and intelligence352. It must be noticed 
that it was after the promulgation of the decree of full religious toleration 
obtained by our ambassador, Sir Stratford Canning, that this war was waged in 
the Turkish capital, under the very eye of the Porte, against the word of God �
against the translation of the Scriptures, which had been made and printed, at 
immense cost, by the voluntary association and contributions of pius and 
philanthropic Englishmen 
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ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
 
 
1811 
 
 
Αθανάσιος Χριστόπουλος, Λυρικά. 
1811 (Κωνσταντινούπολη), 1814 (Κέρκυρα, Κορφών), 1817 (Βιέννη), 1818 (Βιέννη, Σνείρερ), 1821 (Βιέννη, ∆. ∆αβιδοβίκη), 1825 (Αθήνα, Αθηνών), 1826 (Παρίσι, J. 
Renouard), [1831] (Στρασβούργο, L. F. Le Roix), 1833 (Παρίσι, Φ. ∆ιδότου), 1841 (Παρίσι, Φ. ∆ιδότου), 1851 (Παρίσι), 1864 (Παρίσι), 1864 (Παρίσι, Εθνικού 
Ηµερολογίου), 1880 (Ζάκυνθος, Σ. Ραφτάνη), 1886 (Λειψία, ∆ρουγουλίνου) 
ΓΜ 659, 818, 980, 1063, 1299, 1548, 1588, 1788, 2291, 3417, Παπακώστας 3, Πολέµη 1, 2371, 3191. 
1851 (Παρίσι), 16ο [: Κατάλογος Barth & von Hirst 1890 (480)]. 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Γκαρπολάς Ραφτάνης Barth & von Hirst 
(1837-1840) 1,50 δρ.    
1839  Βιέννη : 2 δρ. Παρίσι : 6 δρ.   
1871 2,50 δρ.    
1881 2,50 δρ.    
1882 Παρίσι 1864 [Εθνικού ηµερολογίου] : 2,25 φράγκα    
1883   Ζάκ. 1880 : 3 δρ.  
1890    0,40 µάρκα σπάνιο : Παρίσι 1851 : 4 µάρκα 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής    
1866 Παρίσι 1865 : 1 φράγκο.    
 
 
1818 
 
 
∆ιονύσιος Φωτεινός, Νέος Ερωτόκριτος. 
1818 (Βιέννη, Χειρσφελδίου), 1845 (Κωνσταντινούπολη, Καγιόλ), 1863 (Σµύρνη, Αµαλθείας), 1864 (Σµύρνη), 1879 (Σµύρνη, βιβλιοπωλείον ∆. Βρετοπούλου) 
ΓΜ 1072, 4184, 9774, Πολέµη 2203. 
1864 (Σµύρνη), 2 τόµοι,  «µε εικονογραφίας» [: Κατάλογος ∆επάστα 1869, σελ. 13]. 



ΒΙΕΝΝΗ Schalbacher      
1821 Βιέννη 1818 : 9 αργυρά φιορίνια      
ΑΘΗΝΑ Γκαρπολάς Κοροµηλάς Κουσουλίνος Αντωνιάδης Μιχαλόπουλος Γεωργίου 
1839 10 δρ.      
1853  6 δρ.     
1863      Σµύρνη 1863 : ---- 
1865       
1879   6 δρ. 6 δρ.   
1885     4 δρ.  
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης     
1869 Σµύρνη 1864 : 7 δρ.      
1874  10 δρ.     
1884 Σµύρνη 1879 : 3 δρ.      
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος      
1884 ----      
 
 
1821 
 
 
Σπυρίδων Τρικούπης, Ο ∆ήµος 
1821 (Παρίσι, Φ. ∆ιδότου), 1863 (Αθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφέως) 
ΓΜ 1325, 9900. 
ΑΘΗΝΑ Γεωργίου Νάκης Κοροµηλάς Λάµπρος Barth & von Hirst 
1864 Αθ. 1863 : ---- Αθ. 1863 : 1 δρ.    
1865   Αθ. 1863 : 1 δρ.   
1870    σπάνιο : Παρίσι 1821 : 8 φράγκα  
(1890)     σπάνιο : Αθ. 1863 : 1,50 µάρκα 
 
 
 
 
 



1824 
 
 
Ανδρέας Κάλβος, Η Λύρα  
1824 (Γενεύη, G. Fick), 1881 (Ζάκυνθος, Σ. Ραφτάνη) 
ΓΜ 1430, Πολέµη 2449 
ΑΘΗΝΑ Ραφτάνης 
1883 1881 : 1,50 δρ. 
 
 
1826 
 
 
Ωδαί Κάλβου του Ζακυνθίου 
1826 (Παρίσι, J. Renouard), 1864 (Αθήνα, Ζ. Γρυπάρη - Α. Καναριώτου). Η αθηναϊκή ανατύπωση του 1864, που κυκλοφόρησε µε τον τίτλο «Ωδαί», περιελάµβανε τα 
«Λυρικά» (1826) και την ωδή IV «Εις Ιερόν Λόχον» από τη «Λύρα» (1824). 
ΓΜ 1588, Legrand 2469. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής 
1866 Αθ. 1864 : 1 φράγκο 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1874 [Αθ. 1864] : 1 δρ. 
 
 
1827 
 
 
Ιωάννης Βηλαράς, Ποιήµατα και πεζά 
1827 (Κέρκυρα, ∆ιοικήσεως), 1854 (Ζάκυνθος, Σ. Ραφτάνη). 
ΓΜ 1678, ΓΜ 6308. 
Εκδίδονται για δεύτερη φορά από τον Σ. Ραφτάνη στον τόµο: Άπαντα Ιωάννου Βηλαρά, 1871 (Ζάκυνθος, Ο Παρνασσός). 
Πολέµη 888. 

ΑΘΗΝΑ Γκαρπολάς Φιλαδελφεύς Αντωνιάδης Τεφαρίκης Νάκης Γεωργίου Ραφτάνης 
1839 2 δρ.       



1856  Ζάκ. 1854 : 1,50 δρ.      
1861   Ζάκ. 1854 : 1,50 δρ.     
1864    Ζάκ. 1854 : 1,50 δρ. Ζάκ. 1854 : 1,50 δρ. Ζάκ. 1854 : ----  
1883       Ζάκ. 1871 : 2,75 δρ. 
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής       
1855 Ζάκ. 1854 : 1,50 δρ.       
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής       
1866 Ζάκ. 1854 : 1,50 δρ.       

 
 
Αλέξανδρος Σούτσος, Σάτυραι. 
1827 (Ύδρα), 1880 (Αθήνα, Ενώσεως). 
ΓΜ 1708, Πολέµη 2378. 
ΑΘΗΝΑ Κωνσταντινίδης 
1885 {0,40} 
1886 1880 : {0,40} 
 
 
1831 
 
 
Παναγιώτης Σούτσος, Ο Οδοιπόρος. 
1831 Ποιήσεις Α΄ (Ναύπλιο, Εθνική τυπογραφία),  
και αυτοτελείς εκδόσεις του Οδοιπόρου: 1864 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά), 1879 (Σµύρνη, Σµύρνης), 1884 (Αθήνα, Στάικοβιτς), 1886 (Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδη), 1890 
(Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδη), 1890 (Αθήνα, Α. Φέξη).  
Λαδογιάννη 363, Πολέµη 4154. 
Πβ. επίσης τους πίνακες: 1842 Παναγιώτης Σούτσος, Τρία λυρικά δράµατα  και 1851 Παναγιώτης Σούτσος, τα άπαντα, Α΄ . Στις εκδόσεις αυτές περιέχονταν και ο 
Οδοιπόρος 
ΝΑΥΠΛΙΟ Τόµπρας-Ιωαννίδης Σοφής Βίγγας   
1835 2,50 δρ.     
1855  3 δρ.    
1875   1 δρ.   
ΠΑΤΡΑ Τόµπρας-Ιωαννίδης     



1839 2,50 δρ.     
ΑΘΗΝΑ Αντωνιάδης Λάµπρος Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Κουσουλίνος 
1861 1831 : 1 δρ.     
1863  σπάνιο : Ναύπλιο 1831 : 10 φράγκα    
1864  σπάνιο : Ναύπλιο 1831 : 10 φράγκα 1 δρ.   
1865   1,50 δρ   
1871   1,50 δρ.   
1879     1,50 δρ. 
1881   1,50 δρ.   
1882   Αθήνα 1864 : 0,80 φράγκα   
1883   0,55 δρ   
1885    {0,30 δρ.}  
1886    1886 : {0,30 δρ.}  
1888    1 δρ.  
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος     
1884 ----     
 
 
1835 
 
 
Παναγιώτης Σούτσος, Η κιθάρα. 
1835 (Αθήνα, Αγγελιδών), 1875 (Αθήνα, Περρή) 
ΓΜ 2493, Πολέµη 1599. 
ΝΑΥΠΛΙΟ Τόµπρας-Ιωαννίδης Σοφής     
1835 3 δρ.      
1855  3 δρ.     
ΠΑΤΡΑ Τόµπρας-Ιωαννίδης      
1839 3 δρ.      
ΑΘΗΝΑ Τεφαρίκης Κουσουλίνος Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Σακελλαρίου Γεωργίου 
(1837-1840)   3,50 δρ.    
1863      Αθ. 1835 : ---- 
1864 1835 : 3 δρ.      



1879  3 δρ.     
1882    2 δρ.   
(Μετά το 1880)     1 δρ.  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής      
1866 Αθ. 1835 : 3 φράγκα      
 
 
Edward Young, Νύκτες 
1835 (Αθήνα, Αγγελιδών), 1852 (Αθήνα, Ο Κάδµος), 1881 (Πειραιάς, Σφαίρας) 
Μετάφραση: [∆.] Π[ανταζής] (1835), ∆. Ι.Οικονοµίδης (1852), ∆. Κ. Σακελλαρόπουλος 
ΓΜ 2582, 5619, Πολέµη 2429. 
ΠΑΤΡΑ Τόµπρας-Ιωαννίδης     
1839 [1835] : 1,50 δρ.     
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Βλαστός Φιλαδελφεύς Τεφαρίκης Λάµπρος 
1848 1 δρ.     
1853 1 δρ.     
(Μετά το 1852)  [1852] : 0,50 δρ.    
1856   Αθ. 1835 : 1 δρ.   
1864    1835 : 1 δρ.  
1870     σπάνιο : Αθ. 1835 : 3 φράγκα 
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής     
1855 [1835] : 1 δρ.     
 
 
1836 
 
Θ. Ορφανίδης, Ο Μένιππος 
1836 (Α΄ µέρος, Αθήνα, Κ. Ράλλη), 1837 (Β΄ µέρος, Αθήνα, Ν.Παππαδοπούλου) 
ΓΜ 2691, 2859 
* «Αθ. 1857»: µάλλον τυπογραφικό λάθος 
ΑΘΗΝΑ Γκαρπολάς Κοροµηλάς Φιλαδελφεύς Νάκης 
1839 1 τόµος : 1 δρ.    
1848  1 τόµος : 1,50 δρ.   



1856   Αθ. 1837 : 2 δρ.  
1864    2 δρ. 
ΠΑΤΡΑ Τόµπρας-Ιωαννίδης    
1839 2 τόµοι : 4 δρ.    
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής    
1866 *Αθ. 1857 : 2 φράγκα    
 
 
1837 
 
 
Α. Ρ. Ραγκαβής, ∆ιάφορα ποιήµατα 
1837 (Α΄ τόµος, Αθήνα, Α. Κοροµηλά), 1840 (Β΄ τόµος, Αθήνα, Α. Κοροµηλά) 
ΓΜ 2774, 3287. 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Φιλαδελφεύς Κουσουλίνος Γεωργίου 
(1837-40) [Ο πρώτος τόµος] : 6 δρ.    
1848 2 τόµοι : 10 δρ.    
1853 2 τόµοι : 10 δρ.    
1856  2 τόµοι : 10 δρ.   
1863    Αθ. 1837-40 : ---- 
1864 2 τόµοι : 7 δρ.    
1865 2 τόµοι : 10 δρ.    
1871 2 τόµοι : 10 δρ.    
1881 2 τόµοι : 6 δρ.    
1882 Αθ. 1840 : ο δεύτερος τόµος  («Le Tome I est épuisé») : 4 φράγκα    
1886   Ο δεύτερος τόµος : 2 δρ.  
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα    
1869 1837 : 2 τόµοι : 10 δρ.    
 
 
 
 
 



1839 
 
 
Παναγιώτης Σούτσος, Ο Μεσσίας ή τα πάθη Ιησού Χριστού. 
1839 (Αθήνα, Αγγελίδου), 1877 (Αθήνα, Βαρβαρρήγου) 
Λαδογιάννη 373, Παπακώστας 675. 
ΑΘΗΝΑ Γκαρπολάς Τεφαρίκης Φιλαδελφεύς Λάµπρος Κουσουλίνος Κωνσταντινίδης 
1839 5 δρ.      
1864  1839 : 4 δρ.     
1868   σπάνιο : Αθ. 1839 : 10 δρ.    
1870    σπάνιο : Αθ. 1839 : 10 φράγκα   
1879     4 δρ.  
1882      6 δρ. 
1884      4 δρ. 
1885      {1 δρ.} 
1886      1877 : {1 δρ.} 
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής      
1855 5 δρ.      
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα      
1869 1839 : 7,50 δρ.      
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος      
1884 ----      
 
 
1840 
 
 
Θ. Ορφανίδης, Ο Τοξότης 
1840-41, 1844 (Αθήνα) 
Γκίνης (σελ. 24) 
* Αθ. 1861: µάλλον τυπογραφικό λάθος 
ΑΘΗΝΑ Αντωνιάδης Τεφαρίκης 
1861 1 τόµος : 1840 : ----  



1864  1841 : 6 δρ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής  
1866 *Αθ. 1861 : 6 φράγκα  
 
 
1841 
 
 
Ελληνικός νέος Παρνασσός  
Επιµέλεια: Κωνστ. Αλ. Χαντζερής  
1841 (Αθήνα, Κ. Γκαρπολά) 
ΓΜ 3470 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Νάκης Γεωργίου 
1848 3 δρ.   
1853 3 δρ.   
1863   Αθ. 1841 : ---- 
1864  Αθ. 1841 : 3,50 δρ.  
1865 3 δρ.   
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής   
1855 3,50 δρ.   
 
 
1842 
 
 
Παναγιώτης Σούτσος, Τρία λυρικά δράµατα 
1842 (Αθήνα, Αγγελίδου) 
Λαδογιάννη 380. 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Φιλαδελφεύς Τεφαρίκης Λάµπρος Γεωργίου 
1848 4 δρ.     
1853 4 δρ.     
1856  Αθ. 1842 : 4 δρ.    
1863     Αθ. 1842 : ---- 



1864   1842 : 4 δρ.   
1870    σπάνιο : Αθ. 1842 : 6 φράγκα  
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής     
1855 4 δρ.     
 
 
1844 
 
 
Αλέξανδρος Σούτσος, Πανόραµα της εν Αθήναις εθνικής συνελεύσεως. 
1844 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά), 1844 (Κωνσταντινούπολη, ∆. Πασπαλλή). 
ΓΜ 4047, 4048. 
ΑΘΗΝΑ Φιλαδελφεύς Barth & von Hirst 
1856 Αθ. 1844 : 1 δρ.  
1868 σπάνιο : Αθ. 1844 : ----  
(1890)  σπάνιο : Αθ. 1844 : 1 µάρκο 
 
 
1845 
 
 
Αλέξανδρος Σούτσος, Ποιητικόν χαρτοφυλάκιον. 
1845 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού) 
ΓΜ 4212. 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Βλαστός Φιλαδελφεύς Νάκης Barth & von Hirst 
1848 1,50 δρ.     
(Μετά το 1850)  1,50 δρ.    
1853 2 δρ.     
1856   Αθ. 1845 : 2 δρ.   
1864    Αθ. 1845 : 1,50 δρ.  
(1890)     σπάνιο : Αθ. 1845 : 4 µάρκα 
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής     
1855 1,50 δρ.     



 
 
Αλέξανδρος Σούτσος, Σάτυρα πρώτη. Κάτοπτρον του έτους 1845. 
Αθήνα 1845 
ΓΜ 4231. 
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής   
1855 0,50 δρ.   
ΑΘΗΝΑ Τεφαρίκης Λάµπρος Barth & von Hirst 
1864 0,50 δρ.   
1870  σπάνιο : Αθ. 1845 : 2 φράγκα  
(1890)   σπάνιο : Αθ. 1845 : 1 µάρκο 
 
 
1847 
 
 
 Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Στιχουργήµατα 
1847 (Αθήνα, Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως) 
ΓΜ 4640. 
ΑΘΗΝΑ Φιλαδελφεύς 
1868 σπάνιο : Αθ. 1847 : 1,50 δρ. 
 
 
1848 
 
 
Γεώργιος Ζαλοκώστας, Το χάνι της Γραβιάς 
1848 (Αθήνα, Φ. Καραµπίνη-Κ. Βάφα) [Εκδόθηκε και σε αυτόνοµο τοµίδιο της ποιητικής ανθολογίας Neugriechischer Parnass, 1878 (Αθήνα, Κ. Αντωνιάδη) Πολέµη 2027] 
ΓΜ 4877 
ΑΘΗΝΑ Φιλαδελφεύς 
1868 Αθ. 1848 : 0,35 δρ. 
 
 



Αντώνιος Μανούσης, Ο θάνατος της τυφλής 
1848 (Βενετία, Φοίνιξ) 
ΓΜ 4792 
ΒΕΝΕΤΙΑ Αγίου Γεωργίου 
1861 σπάνιο : Βεν. 1848: 0,50 νέα αργυρά φιορίνια 
ΑΘΗΝΑ Barth & von Hirst 
(1890) σπάνιο : Βεν. 1848 : 2 µάρκα 
 
 
Αλέξανδρος Σούτσος, Η Ελληνεγερσία. 
Αθήνα 1848. 
ΓΜ 4737. 
ΑΘΗΝΑ Φιλαδελφεύς Barth & von Hirst 
1868 σπάνιο : Αθ. 1848 : 1 δρ.  
(1890)  σπάνιο : Αθ. 1848 : 1 µάρκο 
 
 
1849 
 
 
Σοφοκλής Καρύδης, Η λύρα ήτοι συλλογή διαφόρων ποιηµατίων 
1849 (Μέρος πρώτον, Αθήνα, Α. Κ. Γκαρπολά), 1851 (Μέρος δεύτερον, Αθήνα, Ν. Αγγελίδου) 
ΓΜ 4951, 5440. 
ΑΘΗΝΑ Βλαστός Τεφαρίκης Barth & von Hirst 
(Μετά το 1852) Μέρος πρώτον : 3 δρ.   
1864  Μέρος πρώτον-δεύτερον (1849-51): 4 δρ.  
(1890)   σπάνιο : Μέρος πρώτον-δεύτερον (1849-51) : 11 µάρκα 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής   
1866 Μέρος δεύτερον (Αθ. 1851) : ----   
 
 
Αλέξανδρος Σούτσος, Η παλαιά και νέα Ελλάς. 
1849 (Αθήνα, Αγγελίδου) 



ΓΜ 4955. 
ΑΘΗΝΑ Τεφαρίκης Φιλαδελφεύς Barth & von Hirst 
1864 1849 : 0,50 δρ.   
1868  σπάνιο : Αθ. 1849 : 1,25 δρ.  
(1890)   σπάνιο : Αθ. 1849 : 1 µάρκο 
 
 
1850 
 
 
Γεώργιος Ζαλοκώστας, Αναµνήσεις 
1850 (Αθήνα, Ι. Α. Βακαλοπούλου) 
ΓΜ 5117 
ΑΘΗΝΑ Φιλαδελφεύς Barth & von Hirst 
1856 Αθ. 1850 : 1 δρ. σπάνιο : Αθ. 1850 : 1 µάρκο 
 
 
Αλέξανδρος Σούτσος, Η τουρκοµάχος Ελλάς. 
1850 (Αθήνα, Ι. Αγγελοπούλου), 1869 (Αθήνα, Ν. Αγγελίδου), 1873 (Αθήνα, Ο Κοραής), 1882 (Αθήνα, Ο Κοραής), 1882 (Αθήνα, ∆. Φέξη), χ.χ. (Αθήνα, Ν. Στάικοβιτς). 
ΓΜ 5198, Πολέµη 652, 1224, 2558, 2559, 5198. 
ΑΘΗΝΑ Βλαστός Φιλαδελφεύς Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Κουσουλίνος Μιχαλόπουλος Barth & von Hirst 
(Μετά το 1852) 6 δρ.       
1856  Αθ. 1850 : 6 δρ.      
1871   4 δρ.     
1879     3 δρ.   
1882    3 δρ.    
1884    3 δρ.  ----  
1885    {0,50 δρ.}    
1886    1882 : {0,50}    
(1890)       σπάνιο : Αθ. 1850 : 5 µάρκα 
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής       
1855 6 δρ.       
 



 
1851 
 
 
Γεώργιος Ζαλοκώστας, Το Μεσολόγγιον 
1851 (Αθήνα, Κ. Αντωνιάδου) 
ΓΜ 5591 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Αντωνιάδης Νάκης Barth & von Hirst 
1853 1 δρ.    
1861  1851 : 1 δρ.   
1864   Αθ. 1851 : 1 δρ.  
1865 1 δρ.    
1871 1 δρ.    
1881 1 δρ.    
(1890)    σπάνιο : Αθ. 1851 : 1 µάρκο 
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής    
1855 1 δρ.    
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής    
1866 1 φράγκο    
 
 
Στέφανος, Κουµανούδης, Στράτης Καλοπίχειρος 
1851 (Αθήνα, Κ. Αντωνιάδου), 1888 (Γ. Μπαρτ-Κ. Βίλµπεργ) 
ΓΜ 5567, Πολέµη 3493. 
ΑΘΗΝΑ Αντωνιάδης Νάκης Barth & von Hirst 
1861 1851 : 3 δρ.   
1864  Αθ. 1851 : 3 δρ.  
(1890)   [1888] : 1,50 µάρκο 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα   
1869 1851 : 3 δρ.   
 
 
[∆ιονύσιος Σολωµός, Αλέξανδρος Σούτσος], Οι δύο διθύραµβοι 



1851 (Αθήνα, Κ. Αντωνιάδου) 
ΓΜ 5492 
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής 
1855 1 δρ. 
ΑΘΗΝΑ Barth & von Hirst 
(1890) σπάνιο : Αθ. 1851 : 1 µάρκο 
 
 
Παναγιώτης Σούτσος, Τα άπαντα, Α΄ [∆εν εκδόθηκε Β΄τόµος] 
1851 (Αθήνα, Αγγελίδου) 
ΓΜ 5511 
ΑΘΗΝΑ Βλαστός Κοροµηλάς Φιλαδελφεύς Barth & von Hirst 
(Μετά το 1852) 5 δρ.    
1853  5 δρ.   
1856   Αθ. 1851 : 5 δρ.  
(1890)    Αθ. 1851 : 6 µάρκα 
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής    
1855 5 δρ.    
 
 
1852 
 
 
Γεώργιος Ζαλοκώστας, Το στόµιον της Πρεβέζης 
1852 (Αθήνα, Φ. Καραµπίνη-Κ. Βάφα) 
ΓΜ 5863 
ΑΘΗΝΑ Αντωνιάδης 
1861 1852 : 1 δρ. 
 
 
Αλέξανδρος Σούτσος, Η εν Αθήναις κατάσχεσις της διανοίας. 
Φυλλάδιο Α΄ 1852 (Αθήνα, Αντωνιάδου), φυλλάδιο Β΄ 1852 (Αθήνα, Αγγελίδου), φυλλάδιο Γ΄  1852 (Αθήνα, Αντωνιάδου). 
ΓΜ 5699 (πβ. και όσα αναφέρονται στην υποσηµείωση... του κειµένου της εργασίας). 



ΑΘΗΝΑ Barth & von Hirst 
(1890) σπάνιο : 1852 : 1 µάρκο 
 
 
1853 
 
 
Αλέξανδρος Σούτσος, Έλληνες ! 
1853 
1853, 8ο, σελ. 7  [: Κατάλογος Barth & von Hirst 1890, 445]. 
ΑΘΗΝΑ Barth & von Hirst 
(1890) σπάνιο : 1853 : 1 µάρκο 
 
 
Harriet Beecher Stowe, Η καλύβη του Θωµά 
1853 (Αθήνα, παράρτηµα Μνηµοσύνης), 1860 (Αθήνα, Φιλοµούσου Λέσχης) 
Μετάφραση: Ιωάννης Καρασούτσας 
Ντενίση 151, 246. 
*1856 (παράρτηµα Μνηµοσύνης): πβ. υποσηµείωση 

ΑΘΗΝΑ Φιλαδελφεύς Τεφαρίκης Νάκης Κοροµηλάς Κουσουλίνος Στάικοβιτς Εστία Σακελλαρίου 
1856 *1856 (παράρτηµα Μνηµοσύνης) : ----        
1864  1860 : 10 δρ. 1860 : 8 δρ.      
1868 [1860] : 7 δρ.        
1871    [1860] : 10 δρ.     
1879     [1860] : 5 δρ.    
(µετά το 1880)        8 δρ. 
1881    ----     
1884      ----   
(1886)       3,60 δρ.  
    Κωνσταντινίδης     
1888    1860 : 10 δρ.     
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής        
1866 Αθ. 1860 : 12 φράγκα        



ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Πανώριος-Αλιµπέρτης ∆επάστα       
1873  [1860] : 5 δρ.       
1874 [1860] : 5 δρ.        
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος        
1884 ----        

 
 
 
1854 
 
 
Σπυρίδων Μελισσηνός, Ο ιερεύς των Φιλικών και Ιωάννα Γρέϋ 
1854 (Κέρκυρα, Α. Τερζάκη - Θ. Ρωµαίου) 
Λαδογιάννη 43. 
ΑΘΗΝΑ Γεωργίου Τεφαρίκης Νάκης Κοροµηλάς Εστία 
1861 2,50 δρ.     
1864  Κέρκ 1854 : 3 δρ. Κέρκ. 1854 : 6 δρ.   
1871    6 δρ.  
1881    6 δρ.  
(1886)     1,50 δρ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής     
1866 Κέρκ. 1854 : 6 φράγκα     
 
 
1855 
 
 
Α. Ρ. Ραγκαβής, ∆ιάφορα διηγήµατα 
1855 (τόµος Α΄, Αθήνα, Α. Γκαρπολά), 1857 (τόµος Β΄, Αθήνα, Α. Γκαρπολά), 1859 (∆ιάφορα διηγήµατα και ποιήµατα, τόµος Γ΄, Αθήνα, Γ. Περδικοµµάτη). 
ΓΜ 6409, 7161, 7828 
ΑΘΗΝΑ Αντωνιάδης Τεφαρίκης Νάκης Κοροµηλάς 
1861 3 τόµοι : 15 δρ.    
1864  1859 : 3 τόµοι : 15 δρ. Αθ. 1857-59 : 3 τόµοι : 15 δρ.  



1865    2 τόµοι (Β΄και Γ΄) : 5 δρ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής    
1866 Αθ. 1855 : 2 τόµοι (Β΄και Γ΄) : 1 φράγκο    
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα    
1869 1857 : 2 τόµοι (Β΄και Γ΄, «Ο Α΄ εξέλιπε») : 5 δρ.    
 
 
1856 
 
 
∆. Βερναρδάκης, Εικασία 
1856 (Αθήνα, Ι. Αγγελοπούλου) 
ΓΜ 6898. 
ΑΘΗΝΑ Φιλαδελφεύς Barth & von Hirst 
1856 1,75 δρ.  
(1890)  σπάνιο : δεµένο µαζί µε το έργο «Μαρία ∆οξαπατρή» (Μόναχο 1858) : 12 µάρκα 
 
 
Σπυρίδων Μελισσηνός, Ιεφθάε 
1856 (Κέρκυρα, Α. Τερζάκη - Θ. Ρωµαίου) 
Λαδογιάννη 45. 
ΑΘΗΝΑ Τεφαρίκης Νάκης Κοροµηλάς Εστία 
1864 Κέρκ. 1856 : 2 δρ. Κέρκ. 1856 : 3 δρ.   
1871   3 δρ.  
(1886)    1 δρ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής    
1866 Κέρκ. 1856 : 3 φράγκα    
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Πανώριος-Αλιµπέρτης    
1874 3 δρ.    
 
 
Νικόλαος Πανούρης, Τα δάκρυα 
1856 (Ζάκυνθος, Σ. Ραφτάνη). 



ΓΜ7090. 
ΑΘΗΝΑ Νάκης Ραφτάνης 
1864 Ζάκ. 1856 : 0,50 δρ.  
1883  1856 : 0,75 δρ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής  
1866 Ζάκ. 1856 : 2 φράγκα  
 
 
Ιούλιος Τυπάλδος, Ποιήµατα διάφορα 
1856 (Ζάκυνθος, Σ. Ραφτάνη) 
ΓΜ 7039 
ΑΘΗΝΑ Αντωνιάδης Νάκης Barth & von Hirst 
1861 2,50 δρ.   
1864  Ζάκ. 1856 : 2,50 δρ.  
(1890)   σπάνιο : Ζάκ. 1856 : 5 µάρκα 
 
 
1857 
 
 
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Μνηµόσυνα 
Αυτοτελείς εκδόσεις: 1857 (Κέρκυρα, Τερζάκη-Ρωµαίου), 1861 (Αθήνα, Ο Κοραής). 
ΓΜ 7295, 8762. 
ΑΘΗΝΑ Γεωργίου Λάµπρος Τεφαρίκης Φιλαδελφεύς 
1861 [1861] : 1 δρ.    
1863  σπάνιο : Κέρκυρα 1857 : 20 φράγκα (και σε καλό χαρτί) : 25 φράγκα   
1864 Αθ. 1861 : ---- σπάνιο : Κέρκυρα 1857 : 20 φράγκα 1861 : 1,50 δρ.  
1868    Αθ. 1861 : 0,80 δρ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής    
1866 Αθ. 1861 : 1,50 φράγκο    
 
 
Άγγελος Βλάχος, Η Ηώς 



1857 (Αθήνα, Γ. Ε. Κοτσαµπασοπούλου) 
ΓΜ 7228 
ΑΘΗΝΑ Τεφαρίκης  Νάκης 
1864 1857 : 2 δρ. Αθ. 1857 : 2 δρ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής   
1866 Αθ. 1857 : 2 φράγκα  
 
 
Αντώνιος Μανούσης, Στεναγµοί 
1857 (Αθήνα, Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως) [στο εξώφυλλο: 1858] 
ΓΜ 7375 
ΑΘΗΝΑ Τεφαρίκης Νάκης Φιλαδελφεύς 
1864 1858 : 3 δρ. Αθ. 1858 : 3 δρ.  
1868   Αθ. 1858 : 2 δρ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής   
1866 4 φράγκα   
 
 
Αλέξανδρος Σούτσος, Αποµνηµονεύµατα ποιητικά επί του Ανατολικού πολέµου. 
1857 (Αθήνα, Α. Γκαρπολά) 
ΓΜ 7124. 

ΑΘΗΝΑ Αντωνιάδης Τεφαρίκης Νάκης Φιλαδελφεύς Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Εστία Γεωργίου 
1861 1857 : 6 δρ.        
1863        Αθ. 1857 : ---- 
1864  1857 : 5 δρ. Αθ. 1857 : 6 δρ.      
1868    Αθ. 1857 : 3 δρ.     
1871     4 δρ.    
1881     4 δρ.    
1882     Αθ. 1857 : 3,50 φράγκα 6 δρ.   
1885       Αθ. 1857 : 1,50 δρ.  
(Μετά το 1885)       1,50 δρ. Barth & von Hirst 
(1890)        σπάνιο: Αθ. 1857 : 3 µάρκα 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής 



1866 Αθ. 1857 : 5 φράγκα 
 
 
1858 
 
 
∆. Βερναρδάκης, Μαρία ∆οξαπατρή 
1858 (Μόναχο, Γ. Ουεϊσσίου),   1868 (Αθήνα, Α. Κτενά - Π. Σούτσα) 
Λαδογιάννη 401 

ΑΘΗΝΑ Τεφαρίκης Νάκης Φιλαδελφεύς                                Εστία 
1864 Μόναχο 1858 : 5 δρ. Μόναχο 1858 : 5 δρ. Μόναχο 1858 : 5 δρ.  
1868     
1881    παλαιοπωλικά : Μόναχο 1858 : 4 δρ. 
(1886)    Μόναχο 1858 : 4 δρ. Αθ. 1868 : 2,50 δρ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής    
1866 Μόναχο 1858 : 5 φράγκα    
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ                                ∆επάστα                     Πανώριος-Αλιµπέρτης   
1873 Μόναχο 1858 : 5 δρ. Αθ. 1868 : 2,80 δρ. Μόναχο 1858 : 5 δρ. [Αθ. 1868] : 2,50 δρ.   

 
 
Θ. Ορφανίδης, Χίος δούλη 
1858 (Αθήνα, Λακωνίας) [εκδίδεται στον ίδιο τόµο µε το «Τίρι-Λίρι»] 
1859 (Αθήνα, Π. Σούτσα - Α. Κτενά) [Ποιήσεις Α΄-Β΄. Περιλαµβάνεται η «Χίος δούλη», το «Τίρι-Λίρι», ο «Πύργος της Πέτρας»] 
Θεατρικές διασκευές: 1871 [του Α. Σταµατιάδη (Κωνσταντινούπολη)], 1873 [του Ν. Βαρδόπουλου (Σµύρνη)], 1877 [(Κων/πολη)]. 
ΓΜ 7763, 7898, Λαδογιάννη 182. 

ΑΘΗΝΑ Αντωνιάδης                            Κουσουλίνος Τεφαρίκης Νάκης Βλαστός Barth & von Hirst 
1861 1859 : 4 δρ.      
1864   1859 : 5 δρ. Αθ. 1859 : 5 δρ.   
1879  Σµύρνη 1873 : 1,25 δρ [1859] : 5 δρ.     
1881     1859 : 5 δρ.  
(1890)      σπάνιο : Αθ. 1859 : 5 µάρκα 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα                      Πανώριος-Αλιµπέρτης     
1873 [1859] : 5 δρ.      



1874 Σµύρνη 1873 : 1,25 δρ. Σµύρνη 1873 : 1,25 δρ. [1859] : 5 δρ.     
1884 Κων/πολη 1877 : 0,75 δρ.      
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής      
1866 Αθ. 1859 : 5 φράγκα      

 
 
Συλλογή των ποιηµάτων του ∆ιονυσίου Σολωµού 
1858 (Αθήνα, Αθήναιον) 
ΓΜ 7726 
ΑΘΗΝΑ Νάκης Barth & von Hirst 
1864 Αθ. 1858 : 2 δρ.  
(1890)  σπάνιο : Αθ. 1858 : 2 µάρκα 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής  
1866 Αθ. 1858 : 2 φράγκα  
 
 
1859 
 
 
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Η κυρά Φροσύνη 
1859 (Κέρκυρα, Α. Τερζάκη) 
ΓΜ 7880. 
ΑΘΗΝΑ Γεωργίου Τεφαρίκης Νάκης Barth & von Hirst 
1861 4 δρ.    
1864  Κέρκυρα 1859 : 4 δρ. Κέρκυρα 1859 : 4 δρ. σπάνιο : Κέρκυρα 1859 : 5 µάρκα 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής    
1866 Κέρκυρα 1859 : 4 φράγκα    
 
 
 
∆ιονυσίου Σολωµού, Τα ευρισκόµενα 
1859 (Κέρκυρα, Α. Τερζάκη) 
ΓΜ 7832. 



ΑΘΗΝΑ Τεφαρίκης Νάκης Κουσουλίνος 
1864 Κέρκ. 1859 : 6 δρ. Κέρκ. 1859 : 6 δρ.  
1879   8 δρ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής   
1866 Κέρκ. 1859 : 6 φράγκα   
 
 
Τα Άπαντα Γεωργίου Χ. Ζαλοκώστα 
1859 (Αθήνα, ∆. Α. Μαυροµµάτη), 1873 (Αθήνα, Περρή) 
ΓΜ 8052, Πολέµη 1190 
ΑΘΗΝΑ Τεφαρίκης Νάκης Αντωνιάδης Εστία Κουσουλίνος Barth & von Hirst 
1864 1859 : 5 δρ. Αθ. 1859 : 5 δρ.     
1879   5 δρ.  1873 : 6 δρ.  
1886    [1873] : 4 δρ. 1873 : 2,50 δρ.  
(1890)      σπάνιο : Αθ. 1859 : 7 µάρκα 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής      
1866 Αθ. 1859 : 10 φράγκα      
 
 
Σπυρίδων Μελισσηνός, Ελλάς και Ορθοδοξία 
1859 (Κέρκυρα, Κάο) 
ΓΜ 7892 
ΑΘΗΝΑ Νάκης 
1864 Κέρκ. 1859 : 1 δρ. 
 
 
1860 
 
 
∆. Βερναρδάκης, Κυψελίδαι 
1860 (Λειψία, Γ. Β. Τευβνέρου) 
Λαδογιάννη 408 
ΑΘΗΝΑ Τεφαρίκης Νάκης Εστία Barth & von Hirst 



1864 Λειψία 1860 : 5 δρ. Λειψία 1860 : 5 δρ.   
(1886)   Λειψία 1860 : 6 δρ.  
(1890)    σπάνιο : Λειψία 1860 : 2 µάρκα 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής    
1866 Λειψία 1860 : 5 φράγκα    
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος - Αλιµπέρτης   
1869 Λειψία 1860 : 5 δρ.    
1873 Λειψία 1860 : 5 δρ.    
1874  Λειψία 1860 : 5 δρ.   
 
 
Άγγελος Βλάχος, Ώραι 
1860 (Αθήνα, ∆. Α. Μαυροµµάτη) 
ΓΜ 8508 
ΑΘΗΝΑ Νάκης 
1864 Αθ. 1860 : 2 δρ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής 
1866 Αθ. 1860 : 2 φράγκα 
 
 
Αλέξανδρος Σ. Βυζάντιος, Ποιήµατα 
1860 (Αθήνα, ∆. Κοροµηλά) 
ΓΜ 8397 
ΑΘΗΝΑ Barth & von Hirst 
(1890) σπάνιο : Αθ. 1860 : 2,50 µάρκα 
 
 
Ιωάννης Καρασούτσας, Η βάρβιτος 
1860 (Αθήνα, Π. Σούτσα - Α. Κτενά) 
ΓΜ8211 
ΑΘΗΝΑ Γεωργίου Τεφαρίκης Νάκης Κουσουλίνος 
1863 Αθ. 1860 : ----    
1864  1860 : 4 δρ. Αθ. 1860 : 4 δρ.  



1879    4 δρ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Πανώριος-Αλιµπέρτης    
1874 4 δρ.    
 
 
Θ. Ορφανίδης, Άγιος Μηνάς 
1860 (Αθήνα, Π. Σούτσα - Α. Κτενά) 
ΓΜ 8101 
ΑΘΗΝΑ Τεφαρίκης Νάκης Κουσουλίνος Βλαστός Barth & von Hirst 
1864 1860 : 4 δρ. Αθ. 1860 : 4 δρ.    
1879   4 δρ.   
1881    1860 : 4 δρ.  
(1890)     σπάνιο : Αθ. 1860 : 4 µάρκα 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης    
1873 4 δρ.     
1874  4 δρ.    
 
 
Γρ. Σταυρίδης, Ο αρµατωλός 
1860 (Αθήνα, Αθηνάς) 
ΓΜ 8325 
ΑΘΗΝΑ Γεωργίου Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Τεφαρίκης Νάκης Barth & von Hirst 
1864 Αθ. 1860 : ---- 1 δρ.  1 δρ. Αθ. 1860 : 1 δρ.  
1871  1 δρ.     
1881  1 δρ.     
1882  Αθ. 1860 : 2 φράγκα     
1888   2 δρ.    
(1890)      σπάνιο : Αθ. 1860 : 2 µάρκα 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα      
1869 1 δρ.      
 
 
 



 
 
1862 
 
 
Αλέξανδρος Σ. Βυζάντιος, Σωκράτης και Αριστοφάνης 
1862 (Αθήνα, ∆. Α. Μαυροµµάτη) 
ΓΜ 9413. 
ΑΘΗΝΑ Γεωργίου Τεφαρίκης Νάκης Barth & von Hirst 
1862 Αθ. 1862 : 0,75 δρ.    
1864  0,75 δρ. 0,75 δρ.  
(1890)    σπάνιο : Αθ. 1862 : 2 µάρκα 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής    
1866 Αθ. 1862 : 1 φράγκο    
 
 
Σπυρίδων Μαλάκης, Εις τους εν Κύθνω δολοφονηθέντας ελεγεία 
1862 (Αθήνα, Μωραϊτίνη) 
ΓΜ 9055 
ΑΘΗΝΑ Τεφαρίκης Νάκης 
1864 1862 : 1δρ. Αθ. 1862 : 1 δρ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής  
1866 Αθ. 1862 : 1 φράγκο  
 
 
Ossian, ∆αρτούλα, Λάτµος 
1862 (Κεφαλλονιά) 
Legrand 2234 
ΑΘΗΝΑ Γεωργίου 
1861 Κεφαλ. 1862 : 2 δρ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Πανώριος - Αλιµπέρτης 
1874 2 δρ. 
 



 
 
1863 
 
 
Άγγελος Βλάχος, Φειδίας και Περικλής 
1863 (Αθήνα, ∆. Α. Μαυροµµάτη) [Εκδόθηκε και σε αυτόνοµο τοµίδιο της ποιητικής ανθολογίας Neugriechischer Parnass, 1878 (Αθήνα, Κ. Αντωνιάδη) Πολέµη 2027] 
ΓΜ 9979 
ΑΘΗΝΑ Γεωργίου  Νάκης Κουσουλίνος Barth & von Hirst 
1863 Αθ. 1863 : 1 δρ.    
1864  Αθ. 1863 : 1 δρ.   
1879   Αθ. 1863 : 1 δρ.  
(1890)    σπάνιο : Αθ. 1863 : 2 µάρκα 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής    
1866 Αθ. 1863 : 1 φράγκο    
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Πανώριος-Αλιµπέρτης    
1874 Αθ. 1863 : 1 δρ.    
 
 
Σπυρίδων Μαλάκης, Οι τάφοι της Αργολίδος ή ύµνος εις την ελευθερίαν 
1863 (Αθήνα, Ν. Γ. Πάσσαρη-Α. Γ. Καναριώτου) 
ΓΜ 9809 
* «Αθ. 1865»: ίσως τυπογραφικό λάθος 
ΑΘΗΝΑ Γεωργίου Τεφαρίκης Νάκης 
1863 Αθ. 1863 : 1 δρ.   
1864  1863 : 1 δρ. Αθ. 1863 : 1 δρ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής   
1866 *Αθ. 1865 : 1,50 φράγκο   
 
 
1864 
 
 



Α. Ρ. Ραγκαβής, ∆ιονύσου πλους 
1864 (χ.τ., ∆. Κοροµηλά) 
Πολέµη 11. 
ΑΘΗΝΑ Νάκης Γεωργίου 
1864 1 δρ. Αθ. 1863 : ---- 
 
 
Ολίγα τινά περί ∆άντου Αλιγιέρη και Φραγκίσκου Πετράρχη 
Μετάφραση: Σπυρίδων ∆ιονυσιάδης Ι. Πυλαρινός 
1864 (Ζάκυνθος, Αυγή). 
Legrand 2446 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής 
1866 Ζάκ. 1864 : 2,70 φράγκα 
 
 
1865 
 
 
 Ιωάννης Βηλαράς, Μύθοι. 
Αυτοτελής έκδοση: 1865 (Παρίσι, Ad. Lainé - J. Havard) 
Πολέµη 159. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής  
1866 Παρίσι 1865 : 1 φράγκο  
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Εστία 
1871 [Παρίσι 1865] : 1 δρ.  
1882 Παρίσι 1865 : 2,50 φράγκα  
1885  Παρίσι 1865 : 0,50 δρ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα  
1873 Παρίσι [1865] : 1 δρ.  
1884 σπάνιο : Παρίσι 1865 : 1,50 δρ.  
 
 
 Dante, Η Κόλασις 



1865 (Κεφαλλονιά, "Η Κεφαλληνία"), 1875 (Αργοστόλι, Προόδου) 
Μετάφραση: Παναγιώτης Βεργωτής 
Πολέµη 149, Παπακώστας 558 
Ο Άδης 
1882 Λονδίνο (Williams & Norgate), 1890 (Λονδίνο) 
Μετάφραση: Κ. Μουσούρος 
Pontani 11, Πολέµη 3791. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα 
1884 Λονδίνο 1882 : 17,50 δρ. 
ΑΘΗΝΑ Barth & von Hirst 
1890 Κεφαλλονιά 1865 : 4 µάρκα 
 
 
1866 
 
 
Άγγελος Βλάχος, Εκ των ενόντων 
1866 (Αθήνα) 
Παπακώστας 122. 
ΑΘΗΝΑ Barth & von Hirst 
(1890) σπάνιο : Αθ. 1866 : 2 µάρκα 
 
 
Paul Heyse, Αντίνοος [περιλαµβάνεται και η ποιητική συλλογή του Άγγελου Βλάχου «Εκ των ενόντων»] 
Μετάφραση: Άγγελος Βλάχος 
1866 (Αθήνα, Α. Κτενά - Π. Σούτσα) 
Λαδογιάννη 700. 
ΑΘΗΝΑ Φιλαδελφεύς Κουσουλίνος Κοροµηλάς Barth & von Hirst 
1868 Αθ. 1866 : 2,40 δρ.    
1879  2,50 δρ.   
1881   2,50 δρ.  
1882   Αθ. 1866 : 2,25 φράγκα  
(1890)    σπάνιο : Αθ. 1866 : 3 µάρκα 



ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης   
1869 1866 : 2,50 δρ.    
1873 2,50 δρ.    
1874  2,50 δρ.   
 
 
1867 
 
 
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Αθανάσης ∆ιάκος Αστραπόγιαννος  
1867 (Αθήνα, Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως) 
Πολέµη 1839. 
ΑΘΗΝΑ Φιλαδελφεύς Κοροµηλάς Εστία 
1868 Αθ. 1867 : 4 δρ.   
1871  4 δρ.  
1881  ----  
1882  Αθ. 1867 : 3,50 φράγκα  
1883  3,50 δρ.  
1885   2,50 δρ. 
 
 
∆. Παπαρρηγόπουλος, Ποιήσεις 
1867 (Αθήνα, Ν. Πάσσαρη), 1884 (στο εξώφυλλο: 1885, Αθήνα, ∆. Α. Φέξη). [Τα άπαντα του ∆. Παπαρρηγόπουλου κυκλοφορούν το 1897 (Αθήνα, Γ. ∆. Φέξης), Πολέµη 
4792]. 
Πολέµη 437, 2979. 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Κουσουλίνος Barth & von Hirst 
1871 2 δρ.    
1879   1 δρ.  
1888  1885 : 2 δρ.   
(1890)    σπάνιο : Αθ. 1867 : 3 µάρκα 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος - Αλιµπέρτης   
1873 2 δρ.    
1874  1 δρ.   



 
 
Victor Hugo, Η Παναγία των Παρισίων 
1867 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1885 (Σµύρνη, Γεωργιάδου).  
Μετάφραση: Ιωάννης Καρασούτσας 
Ντενίση 392, Πολέµη 3180. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης     
1869 1867 : 10 δρ.      
1873 10 δρ.      
1874  10 δρ.     
ΑΘΗΝΑ Κουσουλίνος Αντωνιάδης Στάικοβιτς Εστία Κωνσταντινίδης Σακελλαρίου 
1879 8 δρ. 8 δρ.     
(µετά το 1880)      10 δρ. 
1884   ----    
1885    5 δρ. {3 δρ.}  
 
 
1868 
 
 
Α. Αντωνιάδης, Κρητηίς 
1868 (Αθήνα, Κ. Αντωνιάδου), 1881, 1887. 
Moullas (σελ. 395). 
1887, µέγα 8ον [: Κατάλογος Κ. Αντωνιάδη 1899, σελ. 5] 
ΑΘΗΝΑ Barth & von Hirst 
(1890) σπάνιο : Αθ. 1868 : 4 µάρκα 
 
 
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Ποιήµατα [τόµος Α΄: Μνηµόσυνα, τόµος Β': Κυρά Φροσύνη, Το Σήµαντρον.] 
1868 (Αθήνα, Μηλιάδου-Οικονόµου). 
Πολέµη 573, 3933. 
[«Άπαντα Αριστοτέλους Βαλαωρίτου» 1884 (Αθήνα, Παρνασσού)  
Παπακώστας 967.] 



ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Barth & von Hirst 
1871 6 δρ.  
1881 ----  
1882 Αθ. 1868 : 6 φράγκα  
1883 6 δρ.  
(1890)  σπάνιο : Αθ. 1868 : 10 µάρκα 
 
 
Παρνασσός ή απάνθισµα των εκλεκτοτέρων τεµαχίων της νέας ελληνικής ποιήσεως 
Επιµέλεια: Ι. Μ. Ραπτάρχης 
1868 (Αθήνα, Ραδαµάνθυος) 
Χαλκιοπούλου 31 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Barth & von Hirst 
1871 7 δρ.  
(1890)  σπάνιο : Αθ. 1868 : 10 µάρκα 
 
 
1869 
 
 
∆. Παπαρρηγόπουλος, Ορφεύς. Πυγµαλίων. Αρχαίοι µύθοι 
1869 (Αθήνα, Ν. Πάσσαρη), [Τα άπαντα του ∆. Παπαρρηγόπουλου κυκλοφορούν το 1897 (Αθήνα, Γ. ∆. Φέξης), Πολέµη 4792]. 
Πολέµη 698. 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Κουσουλίνος Barth & von Hirst 
1871 1,25 δρ.   
1879  1,25 δρ.  
(1890)   σπάνιο : Αθ. 1869 : 2 µάρκα 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος - Αλιµπέρτης  
1873 1,25 δρ.   
1874  1,25 δρ.  
 
 
Ι. Μ. Ραπτάρχης, Συλλογή των εκλεκτοτέρων εµµέτρων µύθων [...] προς χρήσιν των ∆ηµοτικών Σχολείων. 



1869 (Κωνσταντινούπολη), 1876 (Κωνσταντινούπολη, Α. Κοροµηλά). 
Ντελόπουλος 580 
1869 (Κωνσταντινούπολη) 16ο, σελ. 96 [: Κατάλογος ∆επάστα 1869, σελ. 3]. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος - Αλιµπέρτης 
1869 Κων/πολη 1869 : 1 δρ.  
1873 Κων/πολη 1869 : 0,75 δρ.  
1874  Κων/πολη 1869 : 0,75 δρ. 
1884 Κων/πολη 1876 : 0,75 δρ.  
ΝΑΥΠΛΙΟ Βίγγας  
1875 0,80 δρ.  
ΑΘΗΝΑ Κουσουλίνος  
1879 0,80 δρ.  
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος  
1884 ----  
ΧΙΟΣ Μηταράκης  
1884 8 γρόσια  
 
 
Ι. Μ. Ραπτάρχης, Συλλογή των εκλεκτοτέρων εµµέτρων µύθων, αινιγµάτων και λεξιγρίφων [...] χάριν παντός φιλοπεριέργου αναγνώστου. 
1869 (Κωνσταντινούπολη, δαπάνη βιβλιοπωλείου ∆επάστα). 
Πολέµη 723. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα  Πανώριος - Αλιµπέρτης 
1869 Κων/πολη 1869 : 1,50 δρ.  
1873 Κων/πολη 1869 : 1,50 δρ.  
1874 Κων/πολη 1869 : 1 δρ. Κων/πολη 1869 : 1 δρ. 
ΝΑΥΠΛΙΟ Βίγγας  
1875 1,50 δρ.  
 
 
1870 
 
Α. Αντωνιάδης, Κρίσπος 
1870 (Αθήνα, Κ. Αντωνιάδου), 1877 (έκδ. β΄, Αθήνα, Κ. Αντωνιάδου) 



Λαδογιάννη 469 
*Υποθέτω πως η καταγραµµένη «β΄ έκδοση» του 1877 και η «β΄ έκδοση» του 1878 που διαθέτουν τα δύο αθηναϊκά βιβλιοπωλεία ταυτίζονται. 
** Πιθανόν τα δύο έργα του Αντωνιάδη να δέθηκαν µαζί. Το σύνολο των σελίδων του τόµου (205) αντιστοιχεί στο άθροισµα των σελίδων των γνωστών συνοµήλικων 
εκδόσεων (1870) των δύο έργων του Αντωνιάδη: 110 + 95. Πβ. Λαδογιάννη 471. 
ΑΘΗΝΑ Αντωνιάδης Κουσουλίνος 
1879 *1878 (έκδ. β΄) : 2 δρ. 1878 (έκδ. β΄) : 2 δρ. 
1886  1,50 δρ. 
ΚΩΝΠΟΛΗ Πανώριος-Αλιµπέρτης  
1874 **Κρίσπος και ο πλουτήσας σκυτοτόµος : 3 δρ.  
 
 
Αριστοµένης Προβελέγγιος, Θησεύς 
1870 (Αθήνα, Α. Καναριώτου - Ζ. Γρυπάρη) 
Πολέµη 802. 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς 
1871 1 δρ. 
 
 
1871 
 
 
Α. Αντωνιάδης, Η χριστιανή Ευγενία 
1871 (Αθήνα, Κ. Αντωνιάδου) 
Moullas (σελ. 398) 
ΑΘΗΝΑ Αντωνιάδης Κουσουλίνος 
1879 1871 : 2 δρ. 1871 : 2 δρ. 
 
 
Άγγελος Βλάχος, [Κωµωδίαι] 
1871 (Αθήνα) 
Λαδογιάννη 489 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Κουσουλίνος Barth & von Hirst 
1871 6 δρ.    



1879   6 δρ.  
1885  {2 δρ.}   
1886  1871 : {2 δρ.} 1,50 δρ.  
(1890)    σπάνιο : Αθ. 1871 : 4 µάρκα και καλό δέσιµο: 7 µάρκα 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης   
1873 6 δρ.    
1874  6 δρ.   
1884 1871 : 6 δρ.    
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος    
1884 ----    
 
 
Ιωάννης Κ. Καµπούρογλου, Η Ακρόπολις 
1871 (Αθήνα) 
Moullas (σελ. 398) 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Κουσουλίνος 
1871 1,50 δρ.  
1879  1,50 δρ. 
1881 1,50 δρ.  
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Πανώριος-Αλιµπέρτης ∆επάστα 
1874 1,50 δρ.  
1884  1871 : 1,50 δρ. 
 
 
Ιωάννης Κ. Καµπούρογλου, Φαέθων 
1871 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά) 
Πολέµη 1023. 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς 
1871 1 δρ. 
1881 1 δρ. 
 
 
Σπυρίδων Π. Λάµπρος, Επί τη ανακοµιδή των λειψάνων του Πατριάρχου Γρηγορίου 



1871 (Αθήνα, Α. Κτενά - Σ. Οικονόµου) 
Πολέµη 915. 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Εστία Barth & von Hirst 
1871 0,50 δρ.    
1885   Αθ. 1871 : 0,50 δρ.  
1888  Αθ. 1871 : 0,30 δρ.   
(1890)    σπάνιο : Αθ. 1871 : 1 µάρκο 
 
 
Αχιλλέας Παράσχος, Το λείψανον του µεγαλοµάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου Ε'. 
1871 (Αθήνα, Περρή), 1871 (Αθήνα, Περρή) 
Κατάλογος Περρή 78. 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς 
1871 0,50 δρ. 
 
 
Αριστοµένης, Προβελέγγιος, Το µήλον της έριδος 
1871 (Αθήνα) 
Moullas (σελ. 400) 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης 
1871 1,50 δρ.  
1886  1871 : {1 δρ.} 
1888  1,50 δρ. 
 
 
1872 
 
 
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Ο ανδριάς του Γρηγορίου Ε'. 
1872 (Αθήνα, Εκατόγχειρ), 1872 (Βραΐλα, Το τρίγωνον), 1874 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά). 
Πολέµη 1121, 1417, Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
ΑΘΗΝΑ Barth & von Hirst 
(1890) σπάνιο : Αθ. 1872 : 2 µάρκα 



 
 
1873 
 
Α. Αντωνιάδης, Ο Κατσαντώνης 
1873 (Αθήνα, Κ. Αντωνιάδου). 
Παπακώστας 462, 1675 
ΑΘΗΝΑ Αντωνιάδης 
1879 1873 : 7 δρ. 
 
 
Σπυρίδων Βασιλειάδης, Αττικαί νύκτες 
1873 - 1875 (τόµοι Α΄-Γ΄, Αθήνα, Περρή), 1882 - 1884 (τόµοι Α΄-∆΄, Αθήνα, Ενώσεως).  
Κατάλογος Περρή 124, 212, 213, Πολέµη 2567, 2863. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης  
1874 [1 τόµος] : 6 δρ. [1 τόµος] : 6 δρ.  
1884 3 τόµοι : 15 δρ.   
ΑΘΗΝΑ Κουσουλίνος Κωνσταντινίδης Εστία 
1879 3 τόµοι : 15 δρ.   
1886  [1882-84] : 4 τόµοι, ο κάθε τόµος : {4 δρ.} [1882-84] : 3 τόµοι : 12 δρ. 
1888  [1882-84] : 4 τόµοι, ο κάθε τόµος : 5 δρ.  
 
 
∆ηµήτριος Γ. Καµπούρογλου, Η φωνή της καρδιάς µου 
1873 (Αθήνα, Περρή) 
Πολέµη 1226 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1874 1 δρ. 1 δρ. 
 
 
Ιωάννης Κ. Καµπούρογλου, Ελληνικαί ποιήσεις. Πατρίς-Νεότης 
1873 (Αθήνα, Περρή) 
Πολέµη 1207. 



ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς 
1881 1,50 δρ. 
 
 
Χαρίτων Παπούλιας, ∆άκρυα 
1873 (Αθήνα) 
Moullas (σελ. 400-401) 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1874 1,25 δρ. 
 
 
1874 
 
 
Αριστοµένης Προβελέγγιος, Αδάµ και Εύα 
1874 (Αθήνα) 
Moullas (σελ. 401) 
ΑΘΗΝΑ Κωνσταντινίδης 
1886 1874 : {1,50 δρ.} 
1888 3 δρ. 
 
 
1875 
 
 
Άγγελος Βλάχος, Λυρικά ποιήµατα 
1875 (Αθήνα, Περρή) 
Κατάλογος Περρή 216. 
ΑΘΗΝΑ Κουσουλίνος Εστία 
1879 6 δρ.  
(1886)  4 δρ. 
 
 



1876 
 
 
Ν. Κοντόπουλος, Κάλλιον θάνατος ή ατιµία 
χ.χ. (Αθήνα, Κ. Αντωνιάδου) [του 1876] 
Λαδογιάννη 536 
ΑΘΗΝΑ Αντωνιάδης Κουσουλίνος 
1879 1876 : 2 δρ. 1876 : 2 δρ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα  
1884 2,50 δρ.  
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος  
1884 ----  
 
 
Παναγιώτης Ματαράγκας, Φαντασία και καρδία 
1876, (Τόµος Α΄, Αθήνα. Μέλλοντος) 
Πολέµη 1785 
ΑΘΗΝΑ Κουσουλίνος 
1879 3,50 δρ. 
 
 
1877 
 
Κωνστ. Σκόκος, Ακτίνες και µύρα 
1877 (Αθήνα) 
Moullas (σελ. 402) 
ΑΘΗΝΑ Κωνσταντινίδης  
1886 {0,75 δρ.} 
1888 1 δρ. 
 
 
1879 



 
Σπυρίδων Μελισσηνός, Ηθικός κόσµος 
1879 (Κέρκυρα, Ν. Καραγιάννη) 
Πολέµη 2164 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα 
1884 Κέρκ. 1879 : 5,75 δρ. 
 
 
1880 
 
Γεώργιος ∆ροσίνης, Ιστοί αράχνης 
1880 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά) 
Πολέµη 2276. 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Εστία 
1882 Αθ. 1880 : 1,35 φράγκα   
1883 1880 : 1,15 δρ.   
1885  {1 δρ.} Αθ. 1880 : 1 δρ. 
1886  1880 : {1 δρ.}  
1888  1880 : 2 δρ.  
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα   
1884 1880 : 1,50 δρ.   
 
 
Νίκος Καµπάς, Στίχοι 
1880 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά) [: Κατάλογος Κοροµηλά 1882, σελ. 13]. 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης 
1881 «εξηντλήθησαν πλην ολιγίστων» : 2,50 δρ.  
1882 «Il n�en reste que quelques exemplaires» : Αθ. 1880 : 2,70 φράγκα  
1883 «υπολείπονται ολίγα τινά αντίτυπα» : 1880 : 2,50 δρ.  
1885  {2,50 δρ.} 
1886  1880 : {1,50 δρ.} 
1888  1880 : 2 δρ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα  



1884 1880 : 3 δρ.  
 
 
Παναγιώτης Ματαράγκας (επιµ.), Παρνασσός ήτοι απάνθισµα των εκλεκτοτέρων ποιηµάτων 
1880 (Αθήνα, Ν. Ρουσοπούλου) 
Χαλκιοπούλου 54 
ΑΘΗΝΑ Κουσουλίνος Κωνσταντινίδης 
1879 8 δρ. 1885 : 4 δρ. 
1886 3 δρ. 1880 : {4 δρ.} 
 
 
1881 
 
 
Γεώργιος ∆ροσίνης, Σταλακτίται 
1881 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά) 
Πολέµη 2420. 
*Αθ. 1884 : τυπογραφικό λάθος 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Εστία Κωνσταντινίδης 
1882 Αθ. 1881 : 2,50 φράγκα   
1883 1881 : 2,30 δρ.   
1885  *Αθ. 1884 : 2 δρ.  
1888   1881 : 2 δρ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα   
1884 Αθ. 1881 : 3 δρ.   
 
 
Αχιλλέας Παράσχος, Ποιήµατα. 
1881 (Αθήνα, Κοροµηλά). 
Πολέµη 2414. 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Εστία 
1883 13,50 δρ.   
1885  {7,50 δρ.} 13,50 δρ. 



1886  {7,50 δρ.} 10 δρ. 
1888  13,50 δρ.  
 
 
Dante, Θεία Κωµωδία 
1881 (Αθήνα, Κ. Αντωνιάδη) 
Μετάφραση: Γ. Ε. Αντωνιάδης 
[Πρώτη αποσπασµατική δηµοσίευση: 1875 (Pontani 9)] 
Πολέµη 2421. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα 
1884 1881 : 6,50 δρ. 
 
 



 

ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
 
 
1834 
 
 
Παναγιώτης Σούτσος, Ο Λέανδρος 
1834 (Ναύπλιο, Κ. Τόµπρα - Κ. Ιωαννίδου) 
ΓΜ 2402 
ΝΑΥΠΛΙΟ Τόµπρας-Ιωαννίδης Σοφής  
1835 2 δρ.   
1855  2 δρ.  
ΑΘΗΝΑ Γκαρπολάς Τεφαρίκης Νάκης 
1839 ----   
1864  Ναύπλιο 1834 : 4 δρ. Ναύπλιο 1834 : 2,25 δρ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής   
1866 Ναύπλιο 1834 : 2 φράγκα   
 
 
1835 
 
 
Αλέξανδρος Σούτσος, Ο εξόριστος του 1831 
1835 (Αθήνα, Β. Τυπογραφίας), 1876 (Αθήνα, ∆ράκου) 
ΓΜ 2535, Πολέµη 1637 

ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Γκαρπολάς Φιλαδελφεύς Τεφαρίκης Νάκης Κουσουλίνος Κωνσταντινίδης Barth & von Hirst 
(1837-1840) 3 δρ.        
1839  1,75 δρ.       
1856   Αθ. 1835 : 3,50 δρ.      
1864    1835 : 6 δρ. Αθ. 1835 : 6 δρ.    



1879      4 δρ.   
1886       1876 : {1 δρ.}  
(1890)        σπάνιο : Αθ. 1835 : 5 µάρκα 
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής   Τόµπρας-Ιωαννίδης      
1835   3,25 δρ.      
1855 2 δρ.        
ΠΑΤΡΑ   Τόµπρας-Ιωαννίδης      
1839   8 δρ.      

 
 
1839 
 
 
Ιάκωβος Πιτζιπιός, Η ορφανή της Χίου ή ο θρίαµβος της αρετής 
1839 (Ερµούπολη, Γ. Πολυµέρη), 1863 (Ν. Γ. Πάσσαρη - Α. Καναριώτου), 1865 (Αθήνα), 1869 (Αθήνα, Π. Β. Μωραϊτίνη), 1883 (Αθήνα, Ν. Μιχαλόπουλος). 
Τζιόβας σελ. 87 
1865 (Αθήνα), 16ο, 164 σελ. [: Κατάλογος Φιλαδελφέως 1868, σελ. 43, και Κατάλογος Ζαγκλή 1866, 559]. 

ΑΘΗΝΑ Γεωργίου Νάκης Τεφαρίκης Φιλαδελφεύς Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Στάικοβιτς Μιχαλόπουλος Εστία 
1863 Αθ. 1863 : 3 δρ.         
1864  Αθ. 1863 : 3 δρ. 1863 : 3 δρ.       
1868    Αθ. 1865 : 1,70 δρ.      
1881     ----     
1884      3 δρ. ---- ----  
1885      {0,40 δρ.}  2,50 δρ.  
(1886)         1 δρ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής          
1866 Αθ. 1865 : 3 φράγκα         
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα         
1884 1869 : 3 δρ.         

 
 
 
1842 



 
 
Γρηγόριος Παλαιολόγος, Ο Ζωγράφος 
1842 (Κωνσταντινούπολη, Η αγαθή ελπίς) 
ΓΜ 3669 
ΑΘΗΝΑ Τεφαρίκης 
1864 Κων/πολη 1842 : 6 δρ. 
 
 
1845 
 
Ιωάννης ∆εληγιάννης, ∆ιηγήµατα 
1845 (Αθήνα, Κ. Αντωνιάδου) 
ΓΜ 4142. 
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής   
1855 3 δρ.   
ΑΘΗΝΑ Φιλαδελφεύς Τεφαρίκης Νάκης 
1856 Αθ. 1845 : 3 δρ.   
1864  1845 : 3 δρ. Αθ. 1845 : 3 δρ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής   
1866 Αθ. 1845 : 3 φράγκα   
 
 
1847 
 
 
Επαµεινώνδας Φραγκούδης, Ο Θέρσανδρος 
1847 (Αθήνα, Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως) 
ΓΜ 4599 
ΑΘΗΝΑ Φιλαδελφεύς 
1856 Αθ. 1847 : 2 δρ. 
1868 Αθ. 1847 : 2 δρ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα 



1884 1,50 δρ. 
 
 
Sir Walter Scott, Ο Ιβανώης 
1847 (Σµύρνη, της Φιλολογίας) 
Μετάφραση: Γεώργιος ∆. Λαµπίσης 
ΓΜ 4601 
*Σµύρνη 1817: τυπογραφικό λάθος 
ΑΘΗΝΑ Φιλαδελφεύς Τεφαρίκης Νάκης Κοροµηλάς Κουσουλίνος Σακελλαρίου 
1856 *Σµύρνη 1817: 10 δρ.      
1864  Σµύρνη 1847 : 8 δρ. Σµύρνη 1847 : 6 δρ. 5 δρ.   
1865    6 δρ.   
1868 Σµύρνη 1847 : 8 δρ.      
1871    6 δρ.   
1879     10 δρ.  
(Μετά το 1880)      8 δρ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Πανώριος-Αλιµπέρτης      
1874 10 δρ.      
 
 
1859 
 
 
Στέφανος Ξένος, Η κιβδηλεία 
1859-1860 (Λονδίνο, Wertheimer) 
ΓΜ 7877, 8225 
ΑΘΗΝΑ Νάκης Κουσουλίνος 
1864 Λονδίνο 1859 [-1860] : 48 δρ.  
1879  σπάνιο : Λονδίνο 1859-60 : 50 δρ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1874 σπάνιο : Λονδίνο 1859-60 : 50 δρ. σπάνιο : Λονδίνο 1859-60 : 50 δρ. 
1884 Λονδίνο 1859-60 : 50 δρ.  
 



 
[Π. Α. Σαλαµπάντας], Αληθής βιογραφία της εναρέτου γυναικός του εξ επαγγέλµατος χαρτοπαίκτου 
1859 (Κωνσταντινούπολη, Α. Κοροµηλά - Π. Πασπαλλή) 
ΓΜ 7779 
ΑΘΗΝΑ Τεφαρίκης Νάκης Κοροµηλάς 
1864 Κων/πολη 1859 : 4 δρ. Κων/πολη 1859 : 4, 50 δρ.  
1881   ---- 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής   
1866 Κων/πολη 1859 : 5 φράγκα   
 
 
1860 
 
 
Π. Α. Σ.[αλαµπάντας], Το Σούλι ήτοι τα ηρωικά θαύµατα των Σουλιωτών και Σουλιωτίδων 
1860 (Αθήνα, Γ. Καρυοφύλλη) 
ΓΜ 8474 
ΑΘΗΝΑ Τεφαρίκης Νάκης 
1864 1860 : 7 δρ. Αθ. 1860 : 7 δρ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής  
1866 Αθ. 1860 : 8 φράγκα  
 
 
 
Victor Hugo, ∆ραµατική τριλογία ή δράµατα τρία  
1860 (Κωνσταντινούπολη) [«Λουκρητία Βοργία», «Άγγελος Πιτού», «Μαρία Τυδώρ»] 
1861 (Κωνσταντινούπολη, Α. Κοροµηλά-Π. Πασπαλλή) [Α΄: «Λουκρητία Βοργία», «Άγγελος τύραννος του Παταυΐου», «Μαρία Τυδορίς»· Β΄: «Ρουϊ - Βλάς», «Οι 
Βυργράβοι», «Ερνάνης»] 
1887 (τόµ. Α΄, Αθήνα, Αληθείας) 
Μετάφραση: Ι. Μ. Ραπτάρχης 
Λαδογιάννη  289, 295, Πολέµη 3325. 
ΑΘΗΝΑ Τεφαρίκης Νάκης 
1864 Κων/πολη 1861 : 8 δρ. Κων/πολη 1861 : 8 δρ. 



ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής  
1866 Κων/πολη 1861 : 10 φράγκα  
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Πανώριος-Αλιµπέρτης  
1874 σπάνιο : 1861 : 15 δρ.  
 
 
1861 
 
 
Στέφανος Ξένος, Η ηρωίς της ελληνικής επαναστάσεως 
1861 (Λονδίνο, Βρεττανικού Αστέρος), 1874 (Β΄τόµος, Αθήνα, Α, Καναριώτου), 1886 (Αθήνα, Φέξης), 1886, χ.χ. (Κωνσταντινούπολη Γεωργιάδη). 
ΓΜ 8647, Πολέµη 1365, Κάσσης (Μυθιστόρηµα) σελ. 131. 
1886, 2 τόµοι, 8ο, 670 σελ. [: Κατάλογος Κωνσταντινίδη 1886, σελ. 61, και 1888, σελ. 49], 

ΑΘΗΝΑ Γεωργίου Νάκης Τεφαρίκης Φιλαδελφεύς Αντωνιάδης                         Κουσουλίνος 
1861 [1861] : 14 δρ.      
1864  Λονδίνο 1861 : 15 δρ. Λονδίνο 1861 : 9 δρ.    
1868    Λονδίνο 1861 : 22 δρ.   
1879     10 δρ.  15 δρ. 
 Στάικοβιτς Κωνσταντινίδης Σακελλαρίου Barth & von Hirst   
(Μετά το 1880)   14,50 δρ.    
1882  15 δρ.     
1884 ----      
1885  {5 δρ.}     
1886  1886 : {2,90 δρ.}    Λονδίνο [1861] : 12 δρ. 5 δρ. 
1888  1886 : 12 δρ.     
(1890)    σπάνιο : Λονδίνο 1861 : 15 µάρκα   
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής 
1866 Λονδίνο 1861 : 15 φράγκα 

 
 
 
Π. Α. Σ.[αλαµπάντας], Η Πάργα 
1861 (Αθήνα, Γ. Καρυοφύλλη) 



ΓΜ 8664 
ΑΘΗΝΑ Νάκης  
1864 Αθ. 1861 : 7 δρ. 
 
 
1862 
 
 
Στέφανος Ξένος, Ο ∆ιάβολος εν Τουρκία 
1862 (Λονδίνο, Βρεττανικού Αστέρος), 1870. 
ΓΜ 9255 
1870, 8ο,  599 σελ. [: Κατάλογος Κωνσταντινίδη 1886, σελ. 61] 
*Λονδίνο 1861: µάλλον τυπογραφικό λάθος. 

ΑΘΗΝΑ Γεωργίου Τεφαρίκης Νάκης Φιλαδελφεύς Κωνσταντινίδης Μιχαλόπουλος 
1862 Λονδίνο [1862] : 7 δρ.      
1864  Λονδίνο 1862 : 7,50 δρ. *Λονδίνο 1861 : 10 δρ.    
1868    Λονδίνο 1862 : 20 δρ.   
1882     10 δρ.  
1884     10 δρ.  
1885     {4,50 δρ.} 8 δρ. 
 Κουσουλίνος Εστία Barth & von Hirst    
1886 5 δρ. 6 δρ.   1870 : {4 δρ.}  
(1890)   σπάνιο : Λονδίνο 1862 :  10 µάρκα    
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής      
1866 Λονδίνο 1862 : 0,10 φράγκα      

 
 
 
Κωνσταντίνος Ράµφος, Αι τελευταίαι ηµέραι του Αλή Πασά 
1862 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά), χ.χ. (Αθήνα, Μ. Σαλιβέρου). 
ΓΜ 8948, Κουµαριανού (σελ.60). 
ΑΘΗΝΑ Γεωργίου Τεφαρίκης Κοροµηλάς Σακελλαρίου 
1862 Αθ. [1862] : 2,50 δρ.    



1864  1862 : ---- 1,75 δρ.  
1865   2,50 δρ.  
1871   2,50 δρ.  
(Μετά το 1880)    5 δρ. 
ΝΑΥΠΛΙΟ Βίγγας    
1875 1,75 δρ.    
 
 
Κωνσταντίνος Ράµφος, Ο Κατσαντώνης 
1862 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά) [: η ίδια έκδοση κυκλοφόρησε και σε χαρτί κατώτερης ποιότητας], 1884 (Αθήνα, Ν. Στάικοβιτς), [1889 (Πάτρα)], χ.χ  (Αθήνα, Α. Σ. 
Γεωργίου). 
ΓΜ 9276, Πολέµη 2963, Κουµαριανού (σελ 58-60). 
ΑΘΗΝΑ Γεωργίου Τεφαρίκης Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Κουσουλίνος Στάικοβιτς Μιχαλόπουλος 
1862 1,30 δρ.       
1864  1862 : 1,50 δρ. 1 δρ.     
1865   1,30 δρ.     
1871   1,30 δρ.     
1879     1,50 δρ.   
1881   ----     
1882   Αθ. 1862 : 0,60 φράγκα     
1884    1,50 δρ.  ----  
1885    {0,50 δρ.}   1,25 δρ. 
1886    {0,50 δρ.}    
ΝΑΥΠΛΙΟ Βίγγας       
1875 1 δρ.       
 
 
Victor Hugo, Οι Άθλιοι 
 1862-1863 (τόµ. Α΄-∆΄, Βιέννη-Τεργέστη, του αυστριακού Λόυδ),  1874 -1875 (τόµ. Α΄-∆΄, Σµύρνη, Ο Τύπος - βιβλιοπωλείον ∆. Βρετοπούλου), 1882 (τόµ. Α΄-Γ΄, Αθήνα, 
"Νέων Ιδεών"), 1883 (τόµ. ∆΄, Αθήνα, Ν. Μιχαλοπούλου), 1883 (τόµ. Α΄-Β΄, Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδη), 1884.  
Μετάφραση: Ι. Ισιδωρίδης Σκυλίτσης  
Ντενίση (µεταφράσεις) 300, 316, 560, 593, Καλαµαράς 8, 9, 10, 11. 
1884, 4 τόµοι, 16ο, σελ. 1590, «µετά εικόνων», «µετάφρασις επιδιορθωµένη υπό Ι. Ισιδωρίδου Σκυλίσση» [: Κατάλογος Κωνσταντινίδη 1886 (σελ. 59)] 



1884, 4 τόµοι, µ. 8ο, σελ. 1592, «µετάφρασις υπό Ι. Ισιδωρίδου Σκυλίσση» [: Κατάλογος ∆επάστα 1884 (σελ. 104)] 
Υποθέτω πως και οι δύο βιβλιοπώλες αναφέρονται στην ίδια έκδοση. 

ΑΘΗΝΑ                                             Γεωργίου Νάκης Κουσουλίνος 
1863 Βιέν. 1862, τόµ. Α΄: 4 φράγκα Βιέν. 1863, τόµ. Β΄ : 6 φράγκα   
1864 Βιέν. 1863, τόµ. Γ΄ : 5 φράγκα Τεργ. 1863, τόµ. ∆΄ : 5 φράγκα Βιέν.-Τεργ. 1862-63, 4 τόµ.: 22,50 δρ.  
1879   [1874-75], 4 τόµ.: 30 δρ. 
   Σακελλαρίου 
(Μετά το 1880)   4 τόµ.: 16,80 δρ. 
 Κωνσταντινίδης Στάικοβιτς Beck Μιχαλόπουλος Εστία 
1882 15 δρ.     
1884 4 τόµ. : 10 δρ. ---- [έκδοση Α. Κωνσταντινίδη] 4 τόµ.: 11,50 δρ. 1883, 4 τόµ.: ----  
1885 4 τόµ : {4,50 δρ.}   4 τόµ. : 12 δρ. 4 τόµ. : 6 δρ. 
1886 1884, 4 τόµ. : {4 δρ.}     
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής   
1866 [Βιέννη-]Τεργέστη [1862-]1863, 4 τόµ. : 25 φράγκα   
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα   
1873 22,50 δρ.   
1884 1884, 4 τόµ. : 15 δρ.   
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος    
1884 4 τόµοι : ----   

 
 
1864 
 
 
Ο έναστρος ουρανός ήτοι εγχειρίδιον Πρακτικής Αστρονοµίας, συνταχθέν επί τη βάσει πολλών νεωτέρων ευρωπαϊκών συγγραµµάτων 
Επιµέλεια, µετάφραση: Ι. Μ. Ραπτάρχης 
1863 (Κωνσταντινούπολη, Επταλόφου) 
*Αθήναι 1864: υποθέτω πως πρόκειται για τυπογραφικό λάθος. 
** Η χρονολογία 1863 αναφέρεται για το βιβλίο µονάχα στο ∆ελτίο του Εµµανουήλ Γεωργίου (Φεβρουάριος 1864). Οι υπόλοιποι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι αναφέρουν το 
βιβλίο µε την ένδειξη 1864. Ο ∆. Γκίνης για τη βιβλιογράφηση του εντύπου αντλεί από το ∆ελτίο του Γεωργίου και έτσι το καταγράφει στο 1863. Το Φεβρουάριο του 1864 
δηµοσιεύτηκε βιβλιοκρισία για τον «Έναστρο ουρανό» στην Επτάλοφο. Το βιβλίο πιθανώς κυκλοφόρησε τέλη του 1863 αλλά µε την ένδειξη «1864». 
ΓΜ 9796.  



ΑΘΗΝΑ Τεφαρίκης Νάκης Γεωργίου 
1864 Κων/πολη 1864 : 3 δρ. *Αθήναι 1864 : 2 δρ. **Κων/πολη 1863 : ---- 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης  
1873 1,50 δρ.   
1874  1864 : 1,50 δρ.  
1884 Κων/πολη 1864 : 1,50 δρ.   
 
 
Παναγιώτης Σούτσος, Η Χαριτίνη ή το κάλλος της χριστιανικής θρησκείας 
1864 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά) [: ∆ελτίον Εµµανουήλ Γεωργίου (Μάιος 1864) 86.] 
ΑΘΗΝΑ Γεωργίου Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Κουσουλίνος Εστία 
1864 Αθ. 1864 : ---- 3 δρ.    
1865  4 δρ.    
1871  4 δρ.    
1879    3 δρ.  
1881  3 δρ.    
1882  Αθ. 1864 : 0,75 φράγκα    
1883  0,70 δρ.    
1885   {0,60 δρ.}  Αθ. 1864 : 0,70 δρ. 
1886   1864 : {0,60 δρ.}   
1888   4 δρ.   
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα     
1869 1864 : 4 δρ.     
 
 
 
 
 
1866 
 
 
Το σύµπαν ή τα θαυµάσια του αστερόεντος ουρανού µελέται επιστηµονικαί, εν αις εκτίθενται ευµεθόδως αι στοιχειώδεις της αστρονοµίας γνώσεις 
φιλοπονηθείσαι επί τη βάσει διαφόρων νεωτέρων ευρωπαϊκών συγγραµµάτων  



Επιµέλεια, µετάφραση: Ι. Μ. Ραπτάρχης 
1866 (Κωνσταντινούπολη) [: Κατάλογος ∆επάστα 1869, Ιούλιος 1869, σελ. 7]. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1869 Κων/πολη 1866 : 33 δρ.  
1874  1866 : 30 δρ. 
1884 σπάνιο : Κων/πολη 1868 : 35 δρ.  
ΑΘΗΝΑ Κουσουλίνος  
1879 40 δρ.  
 
 
Εµµανουήλ Ροΐδης, Η πάπισσα Ιωάννα 
1866  (Αθήνα, Ι. Κασσανδρέως), 1876 (Βουκουρέστι), 1879 (Αθήνα), 1882 (Αθήνα), 1888 (Αθήνα, ∆. Α. Φέξη και υιών). 
Πολέµη 284, 1685, 2172, 2609, 3516, Κάσσης (µυθιστόρηµα) σελ. 149. 
*Αθ. 1865: τυπογραφικό λάθος 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής    
1866 *Αθ. 1865 : 8 φράγκα    
ΚΩΝΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης   
1869 1866 : 10 δρ.    
1873 10 δρ.    
1874  10 δρ.   
ΑΘΗΝΑ Κουσουλίνος Σακελλαρίου Στάικοβιτς Μιχαλόπουλος 
1879 10 δρ.    
(Μετά το 1880)  6 δρ.   
1884   ---- [1882] : ---- 
1885    [1882] : 5 δρ. 
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος    
1884 ----    
 
 
Victor Hugo, Οι εργάται της θαλάσσης 
1866 (Αθήνα, Ν. Γ. Πάσσαρη), 1866 (Αθήνα, Α. Κτενά - Π. Σούτσα), 1866 (Κωνσταντινούπολη), 1868 (Αθήνα, Α. Καναριώτου). 
Μετάφραση: Α. Γ. Σκαλίδης [1866 (Αθήνα, Ν. Γ. Πάσσαρη), 1868, 1892], Ευριδίκη Γέροντα - Γ. Καµπούρογλου [1866 (Αθήνα, Κτενά-Σούτσα)], Κ. Μωυσιάδης [1866 
(Κωνσταντινούπολη)] 



Ντενίση 382, Καλαµαράς 5, 7, 15 
1866 (Κωνσταντινούπολη), Οι θαλασσοπόνοι υπό Βίκτωρος Ουγώ, µετάφρασις Γ. Κ. Μωυσιάδου, τόµοι 3 [: Κατάλογος ∆επάστα, Ιούνιος 1869, σελ. 13]. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ                                                                                    Ζαγκλής  
1866 Αθ. 1866 (µετ. Γέροντα-Καµπούρογλου) : 10 φράγκα Αθ. 1866 (µετ. Σκαλίδη) : 9 φράγκα  
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ                                                                    ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1869 Κων/πολη 1866 (µετ. Μωυσιάδη) : 2 δρ. 1866 (µετ. Σκαλίδη) : 7 δρ. (µετ. Σκαλίδη) : 5 δρ. 
1874   
ΑΘΗΝΑ Κουσουλίνος Κοροµηλάς 
1879 (µετ. Σκαλίδη) : 5 δρ.  
1881  ---- 
 
 
1867 
 
Κωνσταντίνος Ράµφος, Ο Χαλέτ Εφέντης 
1867-1869 [Οι τόµοι Α΄και Β΄ 1867-68 (Αθήνα, Α. Κτενά - Π. Σούτσα), ο τόµος Γ΄ 1869 (Αθήνα, Α. Κτενά - Σ. Οικονόµου)], 1872 (Αθήνα, Α. Κτενά - Π. Σούτσα), 1878 
(Αθήνα, Λόγιος Ερµής). 
Κουµαριανού (σελ. 59), Κουµαριανού («Ράµφος») σελ. 256. 
ΑΘΗΝΑ Σακελλαρίου Στάικοβιτς Κωνσταντινίδης Μιχαλόπουλος Εστία 
(Μετά το 1880) 8 δρ.     
1884  ----    
1885   {4 δρ.} 5 δρ.  
1886   1878 : {3,80 δρ.}  6 δρ. 
 
 
1868 
 
 
Victor Hugo, Η τελευταία ηµέρα καταδίκου 
1868 (Αθήνα, Π. Β. Μωραϊτίνη), 1888 (Αθήνα, Γ. ∆. Φέξη) 
Μετάφραση: Νεοκλής Καζάζης (1868), Τρ. Ευαγγελίδης (1888) 
Ντενίση 404, Πολέµη 3610. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Πανώριος-Αλιµπέρτης ∆επάστα 



1874 2 δρ.  
1884  1 δρ. 
ΑΘΗΝΑ Κουσουλίνος  
1879 2 δρ.  
 
 
Ponson de Terrail, ∆ράµατα των Παρισίων 
1868 (τόµ. Β΄-Γ', Αθήνα, Ραδαµάνθυος), 1869, 1884 (τόµ. Β΄-Γ΄, Αθήνα, Νέων ιδεών), 1885 (τόµ. Α΄, Αθήνα, Τηλεγράφου),  1887 (τόµ. Α΄, Σµύρνη, Ο Τύπος) 
Μετάφραση: Κ. Παρδαλάκης - Α. Σκαλίδης [1868, 1869  (Αθήνα), 1887 (Σµύρνη)] 
Ντενίση 425, Πολέµη 2884, 3164, 3408. 
1869 «µετάφρασις Κ. Παρδαλάκη και Α. Σκαλίδου» [: Κατάλογος ∆επάστα, Ιούνιος 1869, σελ. 13]. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης    
1869 1869 : 3 τόµοι : 30 δρ.     
1873 3 τόµοι : 20 δρ.     
1874  20 δρ.    
1884 3 τόµοι : 20 δρ.     
ΑΘΗΝΑ Κουσουλίνος Αντωνιάδης Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Εστία 
1879 15 δρ. 15 δρ.    
1881   ----   
1885    {5 δρ.}  
(1886)     3 τόµοι : 8 δρ. 
1888    Αθ. 1885 : 3 τόµοι : 20 δρ.  
 
 
1870 
 
 
[Χ. ∆ηµόπουλος], Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι 
1870-1871 (Βραΐλα, Το τρίγωνον) 
Πολέµη 799. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης  
1873 3,50 δρ.   
1874 Βραΐλα 1870-71 : 2,50 δρ. 3,50 δρ.  



1884 1870 [-71] : 2,50 δρ.   
ΑΘΗΝΑ Στάικοβιτς Μιχαλόπουλος Σακελλαρίου 
1884 ----   
1885  3 δρ.  
(Μετά το 1880)   2,50 δρ. 
 
 
1871 
 
 
Π. Α. Σαλαµπάντας, Εγκόλπιον οικογενειακόν. Υγιεινή των εγκύων, επιτόκων και λεχωίδων γυναικών, και φυσική ανατροφή των νεογνών παίδων. 
1871 (Κωνσταντινούπολη). 
[Κατάλογος ∆επάστα 1873, σελ. 33, και 1884, σελ. 125, και Κατάλογος Πανώριου Αλιµπέρτη 1874, σελ. 112] 
*Κων/πολη 1870: πρόκειται µάλλον για τυπογραφικό λάθος.Τα υπόλοιπα στοιχεία που δίνονται (σχήµα, σελίδες) συµφωνούν µε την έκδοση του 1871. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1873 Κων/πολη 1871 : 5,75 δρ.  
1874  Κων/πολη 1871 : 5,75 δρ. 
1884 *Κων/πολη 1870 : 5 δρ.  
 
 
Jules Verne, Από της γης εις την σελήνην 
1871 (Κωνσταντινούπολη) 
Μετάφραση: Ι. Μ. Ραπτάρχης 
∆ακτυλογραφηµένος κατάλογος βιβλιοθήκης Ε.Λ.Ι.Α. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Πανώριος-Αλιµπέρτης   
1874 5 δρ.   
ΑΘΗΝΑ Στάικοβιτς Μιχαλόπουλος Κωνσταντινίδης 
1884 ----   
1885  5,50 δρ.  
1886   1871 : {4 δρ.} 
 
 
Ponson de Terrail, Η συνθήκη του αίµατος 



1871-1872 (Κωνσταντινούπολη, Κ. Πληθωνίδου) 
Μετάφραση: *** 
Ντενίση: 488, 501. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης  
1873 Κων/πολη 1871[-72], 2 τόµοι : 7,50 δρ.   
1874  Κων/πολη 1871[-72], 2 τόµοι : 7,50 δρ.  
1884 Κων/πολη 1871-72 : 8 δρ.   
ΑΘΗΝΑ Κουσουλίνος Κωνσταντινίδης Μιχαλόπουλος 
1879 7,50 δρ.   
1882  15 δρ.  
1885   10 δρ. 
 
 
1872 
 
Κλεάνθης Παππάζογλης, Ο ∆ον Παέζ ή µία νυξ εν Ισπανία 
1872 (Βραΐλα). 
[Κατάλογος ∆επάστα 1873, σελ. 31, και 1884, σελ. 117] 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα 
1873 Βραΐλα 1872 : 1,50 δρ. 
1884 Βραΐλα 1872 : 2 δρ. 
 
 
1874 
 
 
Victor Hugo, Εννενήκοντα τρία 
1874 (Κωνσταντινούπολη) 
Μετάφραση: ∆. (;) Πληθωνίδης 
Ντενίση 553 
ΑΘΗΝΑ Κουσουλίνος 
1879 3 δρ. 
1886 1 δρ. 



 
 
1879 
 
 
∆ηµήτριος Βικέλας, Λουκής Λάρας 
1879 (Αθήνα, Παράρτηµα Εστίας), [Βιβλιοθήκη του προς διάδοσιν των ελληνικών γραµµάτων συλλόγου: 1881 (Αθήνα, Παρνασσού), 1891 (Αθήνα, Κωνσταντινίδου)]. 
Ντελόπουλος 640, 689, 863, 868 
ΑΘΗΝΑ Κουσουλίνος Εστία 
1879 [1879] : 1,20 δρ.  
(1886)  1 δρ. 
 
 
 
1882 
 
 
Βασίλειος Νικολαΐδης, Αλή Χουρσχήδ Μπέης 
1882 (Παρίσι, Firmin-Didot), 1882 (Βενετία, Φοίνιξ) 
Παπακώστας 893. Πβ. Κεχαγιόγλου, σελ.14. 
ΒΕΝΕΤΙΑ Φοίνιξ 
1888 2 χρυσά φράγκα 
 
 
Victor Hugo, Ο Τουρκουεµάδας 
1882 (Αθήνα, Α. Τρίµη), 1883 (Αθήνα) 
Μετάφραση Π. Ι. Τ. [1882], Σ. Ι. Βουτυράς [1883] 
Πολέµη 2592, 2711. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα 
1884 1883 : 6,40 δρ. 
 
 



 

ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
 
 
 
1802 
 
 
Βιτσέντζος Κορνάρος, Ερωτόκριτος 
1802 (Βενετία, Γλυκή), 1803 (Βενετία, Γλυκή), 1804 (Βενετία, Θεοδοσίου), 1805 (Βενετία, Γλυκή), 1813 (Βενετία, Γλυκή), 1817 (Βενετία, Γλυκή), 1819 (Βενετία, Γλυκή), 
1832 (Βενετία, Γλυκή), 1840 (Βενετία, Φοίνιξ), 1847 (Βενετία, Γλυκή), 1851 (Βενετία, Αγίου Γεωργίου), 1856 (Βενετία, Αγίου Γεωργίου), 1860 (Αγίου Γεωργίου), 1862 
(Βενετία, Φοίνιξ), 1875 (Βενετία, Φοίνιξ), 1876 (Βενετία, Αγίου Γεωργίου), 1884, 1890 (Αθήνα, Κωνσταντινίδης).  
Ηλιού 1802: 50, 1803: 66, 1804: 62, 1805: 84, 1813: 26, 1817: 49,   ΓΜ 1158, 3312, 4538, 6928, 9085, 10622, Α291, Βελουδής σελ. 276, Πολέµη 1518, 1677, Antzaka 
σελ. 88. 
1884, 16ο , 350 σελ., «µετά εικόνων, χρυσόδετος» [: Κατάλογος Κωνσταντινίδη 1886, σελ. 64]. 
ΒΕΝΕΤΙΑ Γλυκής Αγίου Γεωργίου Φοίνιξ 
1821 5 λίτρες   
1835 2,86 αυστριακές λίτρες   
1846 «Υπό το πιεστήριον» : 1,25 αυστριακές λίτρες   
1861  0,44 νέα αργυρά φιορίνια  
1888   «Με εικονογρ.» : 1,20 χρυσά φράγκα 

ΑΘΗΝΑ Γκαρπολάς Φιλαδελφεύς Νάκης Τεφαρίκης Αντωνιάδης Σακελλαρίου 
1839 2,50 δρ.      
1856  Βεν. 1847 : 2 δρ.     
1864   Βεν. 1862 : 2 δρ. Βεν. 1862 : 2 δρ.   
1879     Βενετία : 3,30 δρ.  
(Μετά το 1880)      «έκδοσις δευτέρα, µετά εννέα ωραίων εικονογραφιών» : 2 δρ. 
                                                    Μιχαλόπουλος                                                  Κωνσταντινίδης 
1882  Χρυσοδεδεµένος µετά 9 ωραίων εικόνων : 2,50 δρ. 
1884 νέα έκδοσις περιέχουσα εννέα ωραίας εικόνας και χρυσοδεµένος : ---- Χρυσοδεδεµένος µετά 9 ωραίων εικόνων : 3,50 δρ. άδετος : 3 δρ. 
1885 νέα έκδοσις περιέχουσα εννέα ωραίας εικόνας και χρυσοδεµένος : 1,50 δρ. άδετος : 1 δρ. Χρυσοδεµένος µετά 9 ωραίων εικόνων : {0,75 δρ.} άδετος : {0,55 δρ.} 
1886  1884 : Χρυσόδετος µετά εικόνων : {0,75 δρ.} 



ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής Βίγγας 
1855 9 δρ.  
1875  1,80 δρ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1869 Βενετία : 2 δρ.  
1873 Βενετία : 2,25 δρ.  
1874  Βενετία : 2,25 δρ. 
1884 Βενετία : 2,25 δρ.  
ΣΜΥΡΝΗ                   Βρετόπουλος  
1884 δεµένος : ---- άδετος : ----  
 
 
 
1803 
 
 
Αραβικόν µυθολογικόν 
1803 (Βενετία, Γλυκή), 1804 (Βενετία, Θεοδοσίου), 1815 (Βενετία, Γλυκή), 1837 (Βενετία, Ανδρεόλα), 1846 (Βενετία, Φοίνιξ), 1849 (Βενετία, Γλυκή), 1850 (Βενετία, 
Φοίνιξ), 1858 (Βενετία, Αγίου Γεωργίου), 1862 (Βενετία), 1871 (Βενετία, Αγίου Γεωργίου), 1876 (Βενετία, Ελληνικόν τυπογραφείον), 1880, 1882 (Αθήνα, Α. 
Κωνσταντινίδη), 1884-85 (Αθήνα, Κωνσταντινίδη), 1890-91 (µετάφραση***, Αθήνα, Ακροπόλεως), χ.χ. (µετάφραση Ιορδάνου Σαλιµχάν, Αθήνα, Στάικοβιτς). 
Ηλιού 1803: 12-14, 1804: 8-10, 1815: 18-20, ΓΜ 2752, 5128, 10837, Ηλιού ΤΕ10: 99, 455, Βελουδής 1406, Πολέµη 2694, 3012/3182, 3905/3906/4045, Κεχαγιόγλου 
(«Χίλιες και µία νύχτες») σελ. 53. 
1862 (Βενετία), 3 τόµοι, «νέα ωραία έκδοσις» [: Κατάλογος Ζαγκλή 1866, 586] 
Αµπουµπέκερ ∆ερβίς. Χαλιµά, ήτοι Αραβικόν Μυθολογικόν  περιέχον διηγήσεις και συµβεβηκότα λίαν περίεργα και ωραία, 1880, 3 τόµοι, 16ον, σελ. 861 [: 
Κατάλογος ∆επάστα 1884, σελ. 97. Πρόκειται για αθηναϊκή έκδοση, καθώς διαχωρίζεται στον κατάλογο του ∆επάστα από τη λίστα των βενετσιάνικων εκδόσεων.] 
*Αθ. 1861: ταυτίζεται µάλλον µε την αχρονολόγητη γνωστή έκδοση της µετάφρασης «Ιορδάνου Σαλιµχάν». 
ΒΕΝΕΤΙΑ Ανδρεόλας Γλυκής Αγίου Γεωργίου Φοίνιξ 
1833 12 λίτρες    
1835  6,72 αυστριακές λίτρες   
1846  «υπό το πιεστήριον» : 2,80 αυστριακές λίτρες   
1861   1,28 νέα αργυρά φιορίνια  
1888    2,50 χρυσά φράγκα 

ΑΘΗΝΑ Γκαρπολάς Φιλαδελφεύς Νάκης Τεφαρίκης Αντωνιάδης 



1839 5 δρ.     
1856  Βεν. 1849 : 5,50 δρ.    
1864   *Αθ. 1861 «υπό. Ιορδάνου Σαλυχµάν» : 1,50 δρ. Βεν. 1858 : 5 δρ.  
1879     Βενετία : 4,90 δρ. 
 Κωνσταντινίδης Μιχαλόπουλος Σακελλαρίου   
(Μετά το 1880)   1880 : 4 δρ.   
1882 χρυσοδεδεµένη : 4,50 δρ.     
1884 χρυσοδεδεµένη : 4,50 δρ. άδετος : 3 δρ.     
1885 χρυσοδεδεµένη : {1,20 δρ.} άδετος : {0,70 δρ.} 3 δρ.    
1886 δεµένη : {1,20 δρ.} άδετος : { 0,70 δρ.}     
1888 δεµένη : 4 δρ. άδετος : 2,50 δρ.     
ΝΑΥΠΛΙΟ Βίγγας Σοφής    
1855  5 δρ.    
1875 χρυσοδεµένη : 4 δρ.     

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής  
1866 Βενετία 1862 : 4 φράγκα  
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1869 Βενετία : 5,50 δρ.  
1873 Βενετία : 5 δρ.  
1874  Βενετία : 5 δρ. 
1884 1880 : 2 δρ.  
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος  
1884 δεµένη : ---- άδετος : ----  
 
 
Giulio Cesare Dalla Croce, Ο Μπερτόλδος 
1803 (Βενετία, Γλυκή), 1803 (Βενετία, Θεοδοσίου), 1804 (Βενετία, Θεοδοσίου), 1807 (Βενετία, Γλυκή), 1813 (Βενετία, Θεοδοσίου), 1818 (Βενετία, Γλυκή), 1830 
(Βενετία, Γλυκή), 1832 (Βενετία, Γλυκή), 1836 (Βενετία, Ανδρεόλα), 1842 (Βενετία, Φοίνιξ), 1847 (Βενετία, Γλυκή), 1850 (Βενετία), 1856 (Βενετία, Αγίου Γεωργίου), 
1858 (Βενετία, Φοίνιξ), 1861 (Βενετία), 1884 (Αθήνα, Κωνσταντινίδης). 
Ηλιού 1803: 62, 1803: 64, 1804: 60, 1807: 47, 1813:52, 1818: 73, ΓΜ 6801, 6832, 7018, 7680, 10528, Βελουδής 1294, 1330. 
1850 (Βενετία) 12ο [: Κατάλογος Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως 1856, σελ. 5]. 
1861 (Βενετία) [: Κατάλογος Νάκη 158 και  κατάλογος Ζαγκλή 545]. 
1884 (Αθήνα, Κωνσταντινίδης) 16ο, 96 σελ., «µετά πολλών εικόνων» [: Κατάλογος Κωνσταντινίδη 1886, σελ. 65 και 1888, σελ. 55]. 



*Πρόκειται για ακατάγραφη έκδοση. 
ΒΕΝΕΤΙΑ Γλυκής Ανδρεόλας Αγίου Γεωργίου Φοίνιξ 
1821 1,5 λίτρες    
1833  *νεωστί εν τη Τυπογραφία-µου : 1,15 λίτρες   
1835 0,73 αυστριακές λίτρες    
1846 0,30 αυστριακές λίτρες    
1861   0,10 νέα αργυρά φιορίνια  
1888    0,25 χρυσά φράγκα 

ΑΘΗΝΑ Γκαρπολάς Φιλαδελφεύς Νάκης Τεφαρίκης Αντωνιάδης 
1839 0,75 δρ.     
1856  Βεν. 1850 : 0,75 δρ.    
1864   Βεν. 1847 : 0,75 δρ. Βεν. 1861 : 0,75 δρ. Βεν. 1861 : 0,50 δρ.  
1879     Βενετία : 0,40 δρ. 
  Μιχαλόπουλος Κωνσταντινίδης   
1882   µετά 11 εικόνων : 1,25 δρ.   
1884  νέα έκδοσις µετά πολλών εικόνων : ---- µετά 11 εικόνων : 1,25 δρ.   
1885  µετά πολλών εικόνων : 0,40 δρ. µετά 11 εικόνων : {0,08 δρ.}   
1886   στερεοτυπηµένο : 1884 : µετά πολλών εικόνων : {0,08 δρ.}   
1888   1884 : µετά πολλών εικόνων : 1 δρ.   
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής  Βίγγας    
1855 0,75 δρ.     
1875  0,40 δρ.    

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής  
1866 Βεν. 1861 : 0,50 φράγκα  
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1869 Βενετία : 0,50 δρ.  
1873 Βενετία : 0,50 δρ.  
1874  Βενετία : 0,50 δρ. 
1884 Βενετία : 0,50 δρ.  
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος  
1884 ----  
 
 



 
1804  
 
 
Αγάπιος Λάνδος, Γεωπονικόν 
1804 (Βενετία, Θεοδοσίου), 1806 (Βενετία, Γλυκή), 1819 (Βενετία, Γλυκή), 1840 (Βενετία, Φοίνιξ), 1850 (Βενετία, Αγίου Γεωργίου), 1856 (Βενετία, Αγίου Γεωργίου), 
1858 (Βενετία, Φοίνιξ), 1863 (Βενετία, Φοίνιξ), 1883 (Καλαµάτα, Γ. Β. Α. Μιχαλακέα), 1884 (Βενετία, Φοίνιξ), 1888 (Αθήνα, Ν. Μιχαλοπούλου) 
Ηλιού 1804: 11, Κωστούλα (σελ. 43), Πολέµη 2715. 
*Αθηναϊκή ακατάγραφη έκδοση. 
ΒΕΝΕΤΙΑ Γλυκής Ανδρεόλας Αγίου Γεωργίου Φοίνιξ  
1821 3,10 λίτρες     
1833  3 λίτρες    
1835 1,75 αυστριακές λίτρες     
1846 1,50 αυστριακές λίτρες     
1861   0,26 νέα αργυρά φιορίνια   
1888    0,70 χρυσά φράγκα  
ΑΘΗΝΑ Γκαρπολάς Φιλαδελφεύς Νάκης Τεφαρίκης Αντωνιάδης 
1839 1,30 δρ.     
1856  Βεν. 1850 : 1,75 δρ.    
1864   Βεν. 1863 : 1,25 δρ. Βεν. 1858 : 1,25 δρ.  
1879     Βενετία : 1 δρ. 
 Μιχαλόπουλος  Barth & von Hirst   
1885 *κατά τη έκδοσιν της Βενετίας : 0,90 δρ.     
(1890)   σπάνιο : Βεν. 1819 : 2 µάρκα   
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής Βίγγας    
1855 2 δρ.     
1875  1,20 δρ.    
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής     
1866 Βεν. 1858 : 1,50 φράγκα     
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης    
1869 Βενετία : 1,25 δρ.     
1873 Βενετία : 1 δρ.     
1874  Βενετία : 1 δρ.    



1884 Βενετία : 1 δρ.     
 
 
Εφεύρεσις τύχης 
1804 (Βενετία, Γλυκή), 1812 (Βενετία, Γλυκή), 1818 (Βενετία, Γλυκή), 1839 (Βενετία, Φοίνιξ), 1858 (Βενετία, Αγίου Γεωργίου), 1862 (Βενετία, Φοίνιξ) 
Ηλιού 1804: 28, 1812: 32, 1818: 31, Ηλιού (Βιβλία και αριθµοί) 802, ΓΜ 9094. 
ΒΕΝΕΤΙΑ Γλυκής Ανδρεόλας Αγίου Γεωργίου Φοίνιξ 
1821 1,10 λίτρες    
1833  1,10 λίτρες   
1835 0,86 αυστριακές λίτρες    
1846 0,30 αυστριακές λίτρες    
1861   0,10 νέα αργυρά φιορίνια  
1888    0,25 χρυσά φράγκα 
ΑΘΗΝΑ Γκαρπολάς Φιλαδελφεύς Νάκης  
1839 1 δρ.    
1856  Βεν. 1818 : 0,75 δρ.   
1864   Βενετία : 1 δρ.  
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής    
1855 0,75 δρ.    
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής    
1866 Βεν. 1862 : 1 φράγκο    
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης   
1869 Βενετία : 0,50 δρ.    
1873 Βενετία : 0,50 δρ.    
1874  Βενετία : 0,50 δρ.   
1884 Βενετία : 0,50 δρ.    
 
 
1807 
 
 
Giulio Cesare Dalla Croce, Ο Μπερτολδίνος 



1807 (Βενετία, Γλυκή), 1816 (Βενετία, Γλυκή), 1818 (Βενετία, Γλυκή), 1847 (Βενετία, Φοίνιξ), 1848 (Βενετία, Γλυκή), 1855 (Βενετία), 1858 (Βενετία, Φοίνιξ), 1882 
(Αθήνα, Κωνσταντινίδης) 
Ηλιού 1807: 10, 1816: 19, 1818: 15, ΓΜ 10516, 4690, 7474, Antzaka (σελ. 88). 
1855 (Βενετία) [: Κατάλογος Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, σελ. 5]. 
ΒΕΝΕΤΙΑ Γλυκής Αγίου Γεωργίου Φοίνιξ  
1821 1,5 λίτρες    
1835 0,73 αυστριακές λίτρες    
1846 0,30 αυστριακές λίτρες    
1861  0,10 νέα αργυρά φιορίνια   
1888   0,25 χρυσά φράγκα  
ΑΘΗΝΑ Γκαρπολάς Φιλαδελφεύς                    Νάκης Τεφαρίκης 
1839 0,75 δρ.    
1856  Βεν. 1855 : 0,75 δρ.   
1864   Βεν. 1847 : 0,75 δρ. Βεν. 1858 : 0,75 δρ. Βεν. 1858 : 0,50 δρ. 
 Π. Λάµπρος Αντωνιάδης Κωνσταντινίδης Μιχαλόπουλος 
1870 σπάνιο : Βεν. 1795 : 8 φράγκα    
1879  Βενετία : 0,40 δρ.   
1882   1 δρ.  
1884   1 δρ. έκδοσις νέα : ---- 
1885   {0,07 δρ.} έκδοσις νέα : 0,40 δρ. 
1886   στερεοτυπηµένο : 1882 : {0,07 δρ.}  
1888   1882 : 1,35 δρ.  
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής Βίγγας   
1855 0,75 δρ.    
1875  0,40 δρ.   
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης   
1869 Βενετία : 0,50 δρ.    
1873 Βενετία : 0,50 δρ.    
1874  Βενετία : 0,50 δρ.   
1884 Βενετία : 0,50 δρ.    
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος    
1884 ----    
 



 
1809 
 
 
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, ∆ιαιτητικής παραγγέλµατα 
1809 (Βενετία, Θεοδοσίου), 1819 (Βενετία, Θεοδοσίου) 
Ηλιού 1809: 15, ΓΜ 1148. 
ΒΕΝΕΤΙΑ Γλυκής Ανδρεόλας Αγίου Γεωργίου Φοίνιξ  
1821 8 λίτρες     
1833  8 λίτρες    
1835 4,57 αυστριακές λίτρες     
1846 4 αυστριακές λίτρες     
1861   σπάνιο : 1819 : 0,70 νέα αργυρά φιορίνια   
1888    1,50 χρυσά φράγκα  
ΑΘΗΝΑ Γκαρπολάς Λάµπρος Τεφαρίκης Νάκης Φιλαδελφεύς 
1839 [4 δρ.]     
1863  σπάνιο : Βεν. 1819 : 8 φράγκα    
1864  σπάνιο : Βεν. 1819 : 6 φράγκα Βεν. 1809 : 2,50 δρ. Βεν. 1819 : 2,50 δρ.  
1868     σπάνιο : Βεν. 1819 : 6,50 δρ. 
 
 
1824 
 
 
Αγαθάγγελος 
1824 (Μεσολόγγι), 1837 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά), 1838 (Αθήνα, Α. Αγγελίδου), 1838 (Ερµούπολη, Γ. Μελισταγούς), 1849 (Αθήνα), 1853 (Αθήνα, Γκαρπολά), 1860 
(Αθήνα, Π. Α. Σακελλαρίου), 1862 (Αθήνα),  1882. 
ΓΜ 2915, 3049, 2968, 8353, Antzaka σελ. 89. 
Αναγνωστοπούλου Μ. Ο παλαιός και νέος Αγαθάγγελος, 1862 (Αθήνα) [: Κατάλογος Νάκη 1864, 58]. 
Αγαθαγγέλου χρησµοί, 1882 (Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδη), 16ο, 43 σελ., «έκδοσις δ΄», εκδίδεται στερεοτυπικά [: Κατάλογος Κωνσταντινίδη 1886, σελ. 64]. 
ΑΘΗΝΑ Φιλαδελφεύς Τεφαρίκης Νάκης Κωνσταντινίδης Μιχαλόπουλος 
1856 Αθ. 1838 : 3,50 δρ.     
1863  1838 : 3 δρ. Αθ. 1838 : 3,50 δρ. Αθ. 1862 : 0,60 δρ.   



1882    ----  
1884    0,60 δρ. ---- ---- 
1885    {0,10 δρ.} 0,50 δρ. 0,40 δρ. 
1886    στερεοτυπηµένο : 1882 : {0,10 δρ.}  
1888    1882 : 0,50 δρ.  
 Barth & von Hirst     
(1890) σπάνιο : Αθ. 1838 : 3 µάρκα     
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής      
1855 0,50 δρ.     
 
 
 
1835 
 
 
Μ. Χουρµούζης, Ο Λεπρέντης 
1835 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά), 1835 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά), 1835 (Αθήνα, Ε. Αντωνιάδου), διασκευή: 1860 (Αθήνα) 
ΓΜ 2537, Κ. Θ. ∆ηµαράς, «Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες», Ο Ερανιστής 1 (1963) 53, Θ. Ι. Παπαδόπουλος, «Βιβλιογραφικά», Επετηρίς Ιδρύµατος 
Σπουδών, 5 (1987-88) 452-453. 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Τεφαρίκης Νάκης 
(1837-40) 1 δρ.    
1848 1 δρ.    
1853 1 δρ.    
1864 0,75 δρ.  1860 : 1,50 δρ. Αθ. 1860 : 0,75 δρ. 
1865 1 δρ.    
1871 1 δρ.    
1881 «έκδοσις δευτέρα» : 0,50 δρ.    
1885  {0,50 δρ.}   
1886  {«έκδοσις δευτέρα» : 0,50 δρ.}   
1888  «έκδοσις δευτέρα» : 1 δρ.   
ΠΑΤΡΑ Τόµπρας-Ιωαννίδης    
1839 2 δρ.    
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής    



1866 Αθ. 1860 : 1,50 φράγκα    
ΝΑΥΠΛΙΟ Βίγγας    
1875 0,75 δρ.    
 
 
1836 
 
 
∆. Κ. Βυζάντιος, Η Βαβυλωνία 
1836 (Ναύπλιο, Κ. Τόµπρα -Κ. Ιωαννίδη), 1840 (Αθήνα, Κ. Καστόρχη), 1841 (Σµύρνη), 1843 (Σµύρνη, Ι. Μάγνητος), 1853 (Αθήνα), 1854 (Αθήνα), 1859 
(Κωνσταντινούπολη, Φ. Παπαδοπούλου), 1861 (Αθήνα, Κ. Μηλιάδη), 1864 (Αθήνα), 1865 (Αθήνα, Π.Β. Μωραϊτίνη), 1866 (Αθήνα), 1884 (Αθήνα, Κωνσταντινίδη), χ.χ. 
(πριν το 1873), χ.χ. (Αθήνα, Π. ∆. Σακελλαρίου). 
Λαδογιάννη 367, Antzaka σελ. 91. 
1866 (Αθήνα) 16ο, 115 σελ., «έκδοσις έκτη» [: Κατάλογος Θ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως 1868, σελ. 29]. 
1864 (Αθήνα) [: Κατάλογος Ζαγκλή 1866, 464]. 
ΠΑΤΡΑ                                     Τόµπρας - Ιωαννίδης 
1839 χαρτοδεµένη : 2 δρ. δεµένη : 2,50 δρ. χρυσοδεµένη : 2,75 δρ. 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Βλαστός Φιλαδελφεύς Αντωνιάδης Νάκης Τεφαρίκης Κουσουλίνος 
(1837-40) 2,50 δρ.       
1848 2 δρ.       
(1852)  2 δρ.      
1853 2 δρ.       
1856   Αθ. 1840 : 2 δρ.     
1861    1 δρ.    
1864     Αθ. 1861 : 1,50 δρ. 1861 : 1,50 δρ.  
1868   Αθ. 1866 : 0,75 δρ.     
1879       0,75 δρ. 
 Κωνσταντινίδης Barth & von Hirst Μιχαλόπουλος 
1882 1 δρ.   
1884 1 δρ.  ---- 
1885 {0,08 δρ.}  0,50 δρ. 
1886 στερεοτυπηµένο : 1884 : {0,10 δρ.}   
1888 1884 : 0,50 δρ.   



(1890)  0,50 µάρκα  
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής Βίγγας  
1855 2 δρ.   
1875  0,40 δρ.  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής   
1866 Αθ. 1864 : 1 φράγκο   
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης  
1869 0,75 δρ.   
1873 0,75 δρ.   
1874  0,75 δρ.  
1884 1884 : 0,50 δρ.   
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος   
1884 ----   

 
 
 
1838 
 
 
Η Πυθία 
1838 (Σµύρνη, Ευαγγελικής Σχολής), 1839 (Αθήνα, Ν. Παπαδοπούλου), 1844 (Αθήνα, Ν. Παπαδοπούλου), 1849, 1861 (Πάτρα), 1862 (Αθήνα), 1863 (Κωνσταντινούπολη), 
1863 (Αθήνα), 1864 (µεγάλη και µικρή), 1865 (Αθήνα), 1879 (Πάτρα), 1882, 1890 (Αθήνα).  
ΓΜ 3037, 3145, 3997, Antzaka σελ. 90. 
Πυθία, ήτοι µαντείον ανδρών και γυναικών εµµέτρως απαντών εις 48 λίαν ουσιώδεις ερωτήσεις επί διαφόρων υποθέσεων, 1863 (Αθήνα) [: Κατάλογος Ζαγκλή 
1866, 571]. 
Πυθία, ήτοι παίγνιον της τύχης, δι' ου πάσα συναναστροφή δύναται να διασκεδάζη αστείως και γελείως, 1865 (Αθήνα) [: Κατάλογος Ζαγκλή, 572]. 
ΑΘΗΝΑ         Κοροµηλάς Βλαστός Φιλαδελφεύς Νάκης                      Γεωργίου 
1848 1,50 δρ.     
1853 1,50 δρ.     
(1852)  2 δρ.    
1856   Αθήνα : 1,50 δρ.   
1864 0,40 δρ. 0,80 δρ.   Αθ. 1844 : 1,50 δρ. Αθ. 1864 : 0,80 δρ. Αθ. 1864 : 1,25 δρ. 
1865 0,80 δρ. 1,25 δρ.     



1871 0,80 δρ. 1,25 δρ.     
            Κωνσταντινίδης Κουσουλίνος   
1879   Κων/πολη 1863 : 1 δρ.   
1881 0,80 δρ. 1,25 δρ.     
1882  ----    
1885  {0,30 δρ.} {0,50 δρ.}    
ΝΑΥΠΛΙΟ             Σοφής     
1855 1,50 δρ. 2 δρ.     
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ                                                Ζαγκλής 
1866 Αθ. 1864 : 1,50 φράγκα Αθ. 1865 : 0,50 φράγκα Αθ. 1863 : 1,50 φράγκα 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ                              ∆επάστα                     Πανώριος  - Αλιµπέρτης 
1873 Κων/πολη 1863 : 1 δρ. 0,80 δρ. Κων/πολη 1863 : 1 δρ. 0,80 δρ. 
1884 1864 : 1,25 δρ. 1864 : 0,80 δρ.  
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος  
1884 ----  
 
 
1841 
 
 
Ευχαί, δεήσεις και άσµατα αδόµενα εις τα ∆ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος 
1841 (Αθήνα, Ν. Παππαδοπούλου), 1846 (Αθήνα, Ν. Παππαδοπούλου), 1854 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά), 1865 (Αθήνα), 1868 (Αθήνα), 1870, 1881 (Πάτρα, Β. Σεκοπούλου), 
1881 (Καλαµάτα, Γ. Α. Μιχαλακέα), 1882. 
Πβ. και Α. Σ. Αγαπητός, νέαι ευχαί δεήσεις και άσµατα, 1882 (Πάτρα, Ε. Αγαπητού), 1882 (Πάτρα, Ε. Αγαπητού). 
ΓΜ 3477, 4336, 10716, Ντελόπουλος 430, 710, 711, 735, 736. 
1865 (Αθήνα) [: Κατάλογος Ζαγκλή 1866, 29]. 
1870, 16ο, 30 σελ. [: Κατάλογος Ραφτάνη 1883, σελ. 9. Πράκειται µάλλον για έκδοση του ίδιου του Ραφτάνη]. 
1882 (Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδη) 16ο, 32 σελ., εκδίδεται στερεοτυπικά [: Κατάλογος Κωνσταντινίδη 1886, σελ. 19]. 
*Ακατάγραφη έκδοση. 

ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Βλαστός Φιλαδελφεύς Τεφαρίκης Ραφτάνης 
1853 0,20 δρ. 0,30 δρ.      
1855 0,20 δρ.  *[Αθήνα, Σ.Κ. Βλαστού] : 0,10 δρ.    
1856    0,30 δρ.   



1864 0,08 δρ.    0,25 δρ.  
1865 0,30 δρ.      
1871 0,25 δρ.      
1881 0,25 δρ.      
1883      1870 : 0,20 δρ. 
1885  {0,05 δρ.}     
1886  στερεοτυπηµένο : 1882 : {0,04 δρ.}     
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής Βίγγας     
1855 0,30 δρ.      
1875  0,04 δρ.     
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής       
1866 Αθ. 1865 : 0,50 φράγκα      
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης     
1869 1854 : 0,25 δρ.      
1874 0,25 δρ. 0,25 δρ.     
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος      
1884 ----      

 
 
1843 
 
 
Γρηγόριος Παλαιολόγος, Επιστολάριον ήτοι υποδείγµατα διαφόρων επιστολών 
1843 (Κωνσταντινούπολη, Αθηνάς), 1845 (Αθήνα), 1846 (Κωνσταντινούπολη, Ι. Λαζαρίδου), 1851 (Κωνσταντινούπολη, Α. Κοροµηλά - Π. Πασπαλλή), 1856 (Αθήνα, Α. 
Κοροµηλά), 1863 (Κωνσταντινούπολη), 1863 (Αθήνα), 1879. 
ΓΜ 10430,  6847, 4330, 10621, 6921. 
1863 (Κωνσταντινούπολη) [: Κατάλογος Νάκη 1864, 814]. 
1863 (Αθήνα) 8ο, ιδ΄-148 σελ. [: ∆ελτίο Γεωργίου, Ιούλιος 1863, 117]. 
1879, 8ο, ιδ΄-160 σελ. [: Κατάλογος ∆επάστα 1884, σελ. 88 ]. 
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής      
1855 3 δρ.      
ΑΘΗΝΑ Γεωργίου Τεφαρίκης Κοροµηλάς Νάκης Αντωνιάδης Κουσουλίνος 
1863 Αθ. 1863 : 2,50 δρ.      



1864  1856 : 2,50 δρ. 2 δρ. Κων/πολη 1863 : 2,50 δρ.   
1865   2,50 δρ.    
1871   2,50 δρ.    
1879     1,50 δρ. 1,50 δρ. 
1881   2 δρ.    
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής      
1866 Αθ. 1856 : 2,50 φράγκα      
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης     
1873 2,50 δρ.      
1874  2,50 δρ.     
1884 1879 : 1 δρ.      
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος      
1884 ----      
 
 
1846 
 
 
Charles Albert, Ο ιατρός των αποκρύφων νόσων 
1846 (Αθήνα, Ν. Παππαδοπούλου) 
Μετάφραση: Γ. Ν. Κυριακίδης 
ΓΜ 4396 
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής   
1855 2 δρ.   
ΑΘΗΝΑ Φιλαδελφεύς Τεφαρίκης Νάκης 
1856 Αθ. 1846 : 2 δρ.   
1864  1846 : 2 δρ. Αθ. 1846 : 2 δρ. 
1868 Αθ. 1846 : 2 δρ.   
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής   
1866 Αθ. 1846 : 2 φράγκα   
 
 
Christoph Schmid, Γενοβέφα ή η αρετή θριαµβεύουσα 



1846 (Ερµούπολη, Ν. Βαρβαρέσσου), 1850 (Θεσσαλονίκη), 1853 (Αθήνα), 1854 (Ζάκυνθος, Κ. Ρωσσολίµου), 1863 (Αθήνα, Φ. Καραµπίνη), 1865 (Αθήνα), 1868, 1874 
(Αθήνα), 1877 (Καλαµάτα, Γ. Α. Μιχαλακέα), 1877, 1883 (στο εξώφυλλο: 1884, Αθήνα, Ι. Κωστοπούλου), 1886 (Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδης), 1886, 1890 (Σµύρνη, 
Προόδου). 
Μετάφραση: Ιωάννης Αποστόλου (1846, 1854) 
Ντελόπουλος 223, 279, 374, 609, 755, 860, Antzaka, σελ. 90. 
1865 (Αθήνα) 12ο, 112 σελ. [Κατάλογος Θ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως 1868, σελ. 43]. 
1868, «έκδοσις β΄» [: Κατάλογος ∆επάστα 1869, σελ. 12]. 
1877, εις µικρόν 8ον, 112 σελ., «έκδοσις στ΄, µετ� εικονογραφιών» [: Κατάλογος ∆επάστα 1884, σελ. 106]. 
1886 (Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδης) 16ο, 96 σελ., εκδίδεται στερεοτυπικά [: Κατάλογος Κωνσταντινίδη 1886, σελ. 64]. 
1886, 8ο, 922 σελ. [: Κατάλογος Κωνσταντινίδη 1886, σελ. 61. Ο αριθµός των σελίδων (922) οφείλεται µάλλον σε τυπογραφικό σφάλµα. Η τιµή της έκδοσης είναι 15 
λεπτά]. 
*Αθ. 1836: Πρόκειται µάλλον για τυπογραφικό λάθος 
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής Βίγγας 
1855 2 δρ.  
1875  0,80 δρ       0,70 δρ. 
ΑΘΗΝΑ Φιλαδελφεύς Γεωργίου Νάκης Τεφαρίκης Κουσουλίνος 
1856 Ερµ. 1846 : 2 δρ.     
1863  Αθ. 1863 : 1,50 δρ.    
1864   Αθ. 1863 : 1,50 δρ. *Αθ. 1836 : 1,50 φρ.  
1868 Αθ. 1865 : 0,75 δρ.     
1879     1874 : 1,50 δρ. 
 Μιχαλόπουλος                                            Κωνσταντινίδης Εστία  
1882  1 δρ.   
1884 ---- 1,50 δρ.   
1885 0,60 δρ. {0,10 δρ.} {0,85 δρ.} 1 δρ.  
(1886)  στερεοτυπηµένο : 1886 : {0,15 δρ.} 1886 : {0,15 δρ.} 0,50 δρ. 0,20 δρ 
1888  1886 : 1 δρ.   
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής  
1866 Αθ. 1865 : 1,50 φράγκα  
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1869 1868 : 1 δρ.  
1873 1,50 δρ.  
1874  1874 : 1,50 δρ. 
1884 1877 : 1 δρ.  



ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος  
1884 ----  
 
 
1847 
 
 
Επιστολή του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού 
1847, 1862 (Αθήνα), 1879. 
ΓΜ Α68, 9081. Πβ. Antzaka, σελ. 95. 
1879, 16ο, 15 σελ. [: Κατάλογος ∆επάστα 1884, σελ. 74]. 
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής Βίγγας  
1855 0,25 δρ.  
1875  0,03 δρ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Πανώριος-Αλιµπέρτης ∆επάστα 
1874 0,10 δρ.  
1884  1879 : 0,20 δρ. 
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος  
1884 ----  
ΑΘΗΝΑ Κωνσταντινίδης  
1886 στερεοτυπηµένο : {0,01 1/4 δρ.}  
1888 0,10 δρ.  
 
 
1848 
 
 
Ο Ναστραδίν Χότζας 
1848 (Σµύρνη), 1848 (Κωνσταντινούπολη), 1860 (Αθήνα, Σ. Ιγνατιάδου - Π. Β. Μωραϊτίνη), 1861 (Αθήνα), 1861 (Σµύρνη, Αµαλθείας), 1865 (Αθήνα), 1869 (Πάτρα), 
1875. 
ΓΜ Α587, Antzaka, σελ. 94. 
1865 (Αθήνα) [: Κατάλογος Ζαγκλή 1866, 554]. 
*Πβ. την υποσηµείωση του κειµένου. 



ΑΘΗΝΑ Νάκης Μιχαλόπουλος Κωνσταντινίδης 
1864 *Αθ. 1860 : 1 δρ.   
(1884)  *----  
1886   στερεοτυπηµένο : {0,02 ½ δρ.} 
1888   0,20 δρ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής   
1866 Αθ. 1865 : 0,25 φράγκα   
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης  
1869 1869 : 0,20 δρ.   
1873  0,25 δρ.   
1874  0,25 δρ.  
ΝΑΥΠΛΙΟ Βίγγας   
1875 0,08 δρ.   
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος   
1884 ----   
 
 
1852 
 
 
Αφροδίτη η φιλοµειδής 
1852 (Αθήνα, Ι. Αγγελοπούλου), 1861 (Αθήνα, Μέλλοντος της Πατρίδος), 1861 (Αθήνα), 1862 (Αθήνα), 1863 (Αθήνα), 1865 (Αθήνα), 1870 (Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδη), 
1871, 1872 (Αθήνα), 1873 (Αθήνα), 1874 (Αθήνα), 1874 (Αθήνα, Π. Β. Μωραϊτίνη), 1875 (Αθήνα, Ο Παρνασσός), 1875 (Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδη), 1881 (Αθήνα, Α. 
Κωνσταντινίδη), 1882 (Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδη), 1884 (Αθήνα), 1886 (Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδη), 1887 (Αθήνα, Γ. Καµπάση), 1888. 
ΓΜ 5644, Α136, 9664, Πολίτης σελ. 422, 424,425,  Πολέµη 1332, 1495, 3320, Antzaka σελ. 91. 

ΑΘΗΝΑ Φιλαδελφεύς Γεωργίου                                                          Κωνσταντινίδης Μιχαλόπουλος 
1856 Αθ. 1852 : 2 δρ.    
 Νάκης    
1863  Αθ. 1863, έκδοσις τρίτη : 2 δρ.   
1864 Αθ. 1863 : 2 δρ.    
1882   2 δρ.  
1884   2 δρ. έκδοσις νέα : ---- 
1885   {0,08 δρ.} 0,25 δρ. 



1886   στερεοτυπηµένο : νέα και λαµπρά έκδοσις πλήρης : {0,10 δρ.} 1886 : {0,10 δρ.}  
1888   µεγάλη, νέα και λαµπρά έκδοσις πλήρης : 1 δρ. έκδοσις νέα : 1 δρ.  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής    
1866 Αθ. 1865 : 2 φράγκα    
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής Βίγγας   
1855 [1852] : ----    
1875  µικρή : 0,08 δρ. 0,60 δρ.   

 
 
Ο Μάιος ήτοι συλλογή διαφόρων νέων ασµάτων 
1852 (Αθήνα), 1855 (Αθήνα, Λ. Ψυλλιάκου - Λ. Ρουσσέν), 1857 (Αθήνα, Γ. Ε. Κοτσαµπασοπούλου), 1859 (Αθήνα, βιβλιοπωλείον Εµ. Γεωργίου), 1861 (Αθήνα), 1863 
(Αθήνα, Φ. Καραµπίνη), 1865, 1867 (Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδου), 1869 (Τρίπολη), 1870, 1872, 1883. 
Ηλιού ΤΕ10: 527, ΓΜ 6499, 7324, 7983, 8800, 9817, Πολίτης σελ. 423-424, Πολέµη 426,  
1883 (Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδου), 16ο, 144 σελ., «έκδοσις ιε΄», εκδίδεται στερεοτυπικά [: Κατάλογος Κωνσταντινίδη 1886, σελ. 65]. 
*1884 (Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδου), εις µ. 8ον, 144 σελ., «έκδοσις ιε΄» [: Κατάλογος ∆επάστα 1884, σελ. 114.  Πρόκειται ίσως για την έκδοση του 1883 που αναφέρει ο 
Κωνσταντινίδης]. 
ΑΘΗΝΑ Γεωργίου Κωνσταντινίδης Νάκης 
1861 1 δρ.   
1863 Αθ. 1863 : 1,50 δρ.   
1864   Αθ. 1861 : 1,50 δρ. 
1886  στερεοτυπηµένο : 1883 : {0,40 δρ.}  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής   
1866 Αθ. 1865 : 1,50 φράγκα   
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης  
1869 [Αθ. 1867] : 1 δρ.   
1873 0,50 δρ.   
1874  0,50 δρ.  
1884 *1884  : 1,50 δρ.   
ΝΑΥΠΛΙΟ Βίγγας   
1875 0,40 δρ.   
 
 
 



1853 
 
 
Τα δικηγορικά γελοία 
1853 (Αθήνα), 1857 (Κωνσταντινούπολη, Σ. Ιγνατιάδου), 1862 (Αθήνα, Φωτός), 1877 (Αθήνα, Κωνσταντινίδη), 1877 (Αθήνα, ∆. Καρακατσάνη) 
Μετάφραση: Ι. Ν. Κουγκούλης (1853, 1857, 1862) 
Λαδογιάννη 285, 630, ∆ακτυλογραφηµένος κατάλογος της βιβλιοθήκης του Ε.Λ.Ι.Α. (1877), Iliou 339. 
Ανθοδέσµη ή Συλλογή κωµωδιών. Τα δικηγορικά γελοία. Κωµωδία µονόπρακτος, 1877, 16ο, 48 σελ., «έκδοσις β΄», στερεοτυπηµένη έκδοση [:Κατάλογος 
Κωνσταντινίδη 1886, σελ. 63]. 
ΑΘΗΝΑ Τεφαρίκης Κωνσταντινίδης 
1864 1862 : 1 δρ.  
1886  στερεοτυπηµένο : 1877 : {0,10 δρ.} 
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος  
1884 ----  
 
 
1856 
 
 
Τα παράπονα των ανυπάνδρων γυναικών 
1856 (Ζάκυνθος, Σ. Ραφτάνη), 1881. 
ΓΜ7092 
1881, 16ο, 15 σελ. [: Κατάλογος ∆επάστα 1884, σελ. 94]. 
* Έκδοση 11 σελίδων, διαφορετική από τις δύο άλλες εκδόσεις που παρουσιάζονται εδώ. 
ΑΘΗΝΑ Νάκης Ραφτάνης Κωνσταντινίδης 
1864 Ζάκ. 1856 : 0,25 δρ.   
1883  Ζάκ. 1856 : 0,10 δρ.  
1886   *{0,01 1/4 δρ.} 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα   
1884 1881 : 0,10 δρ.   
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος   
1884 ----   
 



 
1858 
 
 
Τα απόκρυφα της ωραιότητος του σώµατος και του προσώπου 
1858 (Πάτρα, Α. Σ. Αγαπητού), 1860 (Πάτρα, Α. Σ. Αγαπητού) 
ΓΜ 7738, 8454. 
*Πάτρα 1859: Πρόκειται ίσως για τυπογραφικό λάθος. 
ΑΘΗΝΑ Νάκης Κοροµηλάς Ραφτάνης 
1864 *Πάτρα 1859 : 3 δρ.   
1865  3 δρ.  
1871  3 δρ.  
1883   Πάτρα 1858 : 2 δρ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης  
1873 3 δρ.   
1874 1,25 δρ. 3 δρ.  
 
 
1860 
 
 
Ο σκανδαλώδης έρως 
1860 (Αθήνα, Σ. Ιγνατιάδου - Π. Β. Μωραϊτίνη), 1862 (Αθήνα, Π. Β. Μωραϊτίνη), 1863 (Αθήνα, Φιλοµούσου Λέσχης), 1865 (Αθήνα), 1881, 1882 (Πάτρα, Β. Σεκοπούλου) 
ΓΜ 8360, 9293, Ηλιού ΤΕ4.1474, Πολέµη 2658. 
1865 (Αθήνα) [: Κατάλογος Ζαγκλή, 434] 
1881, 16ο, 28 σελ. [: Κατάλογος ∆επάστα 1884, σελ. 88]. 
ΑΘΗΝΑ Νάκης Μιχαλόπουλος 
1864 Αθ. 1860 : 1 δρ.  
(1884)  ---- 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής  
1866 Αθ. 1865 : 0,50 φράγκα  
ΝΑΥΠΛΙΟ Βίγγας  
1875 0,08 δρ.  



ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα  
1884 1881 : 0,20 δρ.  
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος  
1884 ----  
 
 
1862 
 
 
Α. Σ. Αγαπητός, Νέον Γεωπονικόν 
1862 (Πάτρα, Α. Σ. Αγαπητού) 
ΓΜ9232 
ΑΘΗΝΑ Γεωργίου 
1862 1862 (Πάτρα, Αγαπητού) : 1 δρ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα 
1884 1862 (Πάτρα) : 0,50 δρ. 
 
 
1865 
 
 
Τα µυστήρια του συζυγικού έρωτος 
1865 (Αθήνα, Στ. Νικολαΐδου), 1874 (Κέρκυρα, Το Αρκάδιον), 1876 (Σµύρνη).  
Μετάφραση: Γ. Ν. Κυριακίδης. 
Πολέµη 227, 1465. 
1876 (Σµύρνη) 8ο, 175 σελ., «έκδοσις β' µετά προσθηκών» [: Κατάλογος ∆επάστα 1884, σελ. 80]. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης  
1874 Κέρκυρα [1874] : 4 δρ. Κέρκυρα [1874] : 4 δρ.  
1884 Σµύρνη 1876 : 1,25 δρ.   
ΑΘΗΝΑ Κουσουλίνος Μιχαλόπουλος Σακελλαρίου 
1879 Κέρκυρα [1874] : 4 δρ.   
(Μετά το 1880)   4 δρ. 
(1884)  ----  



1885  2,50 δρ.  
1886 Αθήνα : 1,50 δρ.   
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος   
1884 ----   
 
 
1866 
 
 
Λιανοτράγουδα 
1866 (Αθήνα), 1868 (Αθήνα), 1871 (Αθήνα, Ν. Ρουσοπούλου), 1875 (Αθήνα, Π. Β. Μωραϊτίνη), 1879, 1884, 1890. 
Χαλκιοπούλου 28, 35, 43, Antzaka, σελ. 91. 
Λιανοτράγουδα ήτοι συλλογή διστίχων δηµοτικών ασµάτων (υπέρ τας 2.000) ων τα πλείστα ανέκδοτα, εν τέλι δε προσθέτονται και 50 τραγούδια του χορού,  1866 
(Αθήνα) 16ο [: Κατάλογος Εστίας 1885, σελ. 2]. 
Λιανοτράγουδα, τραγούδια δίστιχα, ηρωικά και άλλα διάφορα, 1884 (Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδη) 16ο, 128 σελ. εκδίδεται στερεοτυπικά [: Κατάλογος 
Κωνσταντινίδη 1886, σελ. 65]. 
Λιανοτράγουδα, ήτοι συλλογή διστίχων δηµοτικών ασµάτων υπέρ τας 2.300 ων τα πλείστα ανέκδοτα και τραγούδια του χορού, 1879, 16ο, 208 σελ., «έκδοσις γ΄» [: 
Κατάλογος ∆επάστα 1884, σελ. 115]. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής    
1866 Αθ. 1866 : 1,50 φράγκα    
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης   
1869 1868 : 1,50 δρ.    
1874  1,50 δρ.   
1884 1879 : 4,50 δρ.    
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Κουσουλίνος Εστία 
1871 1,50 δρ.    
1879   1,50 δρ.  
1882  2 δρ.   
1884  2 δρ.   
1885  {0,12 δρ.}  Αθ. 1866 : 1,50 δρ. 
1886  στερεοτυπηµένο : 1884 : {0,15 δρ.}   
1888  1884 : 1,60 δρ.   
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος    



1884 ----    
 
 
1868 
 
 
Ιωάννης ∆. Παπαϊωάννου, Καθρέπτης της Ανατολής ή προρρήσεις αφορώσαι το µέλλον των εν τη Ανατολή Ορθοδόξων, ερανισθείσαι εκ των 
προφητειών, της Αποκαλύψεως Ιωάννου του Θεολόγου και λοιπών Αγίων ανδρών 
1868 (Λαµία), 8ο, σελ. ιδ΄-60 [: Κατάλογος ∆επάστα 1873, σελ. 37]. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα 
1869 Λαµία 1868 : 1 δρ. 
1873 Λαµία 1868 : 1 δρ. 
 
 
1869 
 
 
Κώδηξ της εθιµοταξίας ήτοι οδηγός των ανθρώπων της καλής κοινωνίας 
1869 (Χανιά, «Κρήτης») 
Μετάφραση: Ι. Π. Βιθυνός 
Πολέµη 671 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Πανώριος-Αλιµπέρτης ∆επάστα 
1874 2 δρ.  
1884  Χανιά 1869 : 1,50 δρ. 
 
 
1872 
 
 
Το κόκκινο πανταλόνι 
1872 (Κωνσταντινούπολη, Π. Κηλτσανίδου), 1875 (Ερµούπολη), 1876 (Ερµούπολη, «Πρόοδος») 
Λαδογιάννη 327, 778 
Το κόκκινον πανταλόνιον. Ο Πεινασµένος Ποιητής. Κωµωδίαι, 1875 (Ερµούπολη), εις µικρόν 8ον, 16 σελ. [: Κατάλογος ∆επάστα, σελ. 120]. 



*Έκδοση διαφορετική (16ο, 32 σελ.) από τις τρεις άλλες εκδόσεις που αναφέρονται εδώ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα 
1884 Ερµούπολη 1875 : 1 δρ. 
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος 
1884 ---- 
ΑΘΗΝΑ Κωνσταντινίδης 
1886 *{0,10 δρ.} 
 
 
1882 
 
 
[Μ. Π. Περίδης], Εικών υγιεινής πασών των ηλικιών του ανθρώπου 
1882 (Ηράκλειο) εις µικρόν 8ον, 176 σελ. [: Κατάλογος ∆επάστα 1884, σελ. 89]. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα 
1884 Ηράκλειο 1882 : 1,50 δρ. 
 
 
1883 
 
 
Βιογραφία του κακούργου Ν. Πετιµεζά  
1883 (Αθήνα) 
Πολέµη 2712. 
ΑΘΗΝΑ Μιχαλόπουλος 
1885 0,25 δρ. 
 
 
1884 
 
 
Έρως ήτοι συλλογή ερωτικών ασµάτων 
1884, 16ο, 64 σελ., «έκδοσις στ΄» [: Κατάλογος Κωνσταντινίδη 1886, σελ. 65]. 



ΑΘΗΝΑ Κωνσταντινίδης 
1884 1 δρ. 
1885 {0,20 δρ.} 
1886 1884 : {0,20 δρ.} 
 
 
∆. Κ. Αλβανόπουλος, Απόκρυφα Αθηνών ή τα µυστηριώδη εγκλήµατα κακούργων τινών 
1884 (Αθήνα, Ν. Στάικοβιτς) 
Γκότση 158. 
ΑΘΗΝΑ Κωνσταντινίδης Μιχαλόπουλος 
1884 1,50 δρ.  
1885 {0,10 δρ.} 1 δρ. 
1886 {0,10 δρ.}  
 



ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
 
 
1834 
 
 
Ευριπίδης 
1834 (Αίγινα, Α. Κοροµηλά), 6 τόµοι 
Έκδοση, σχολιασµός, παράφραση: Νεόφυτος ∆ούκας 
ΓΜ 2381 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Φιλαδελφεύς Αντωνιάδης Τεφαρίκης Νάκης 
(1837-1840) 6 τόµοι : 30 δρ.     
1848 6 τόµοι : 24 δρ.     
1853 6 τόµοι : 24 δρ.     
1856  Αίγ. 1835 : 6 τόµοι : 24 δρ.    
1861   6 τόµοι : 20 δρ.   
1864    6 τόµοι : 24 δρ. Αίγ. 1835 : 6 τόµοι : 21 δρ. 
1865 6 τόµοι : 24 δρ.     
1871 σώµατα ελλιπή : οι υπάρχοντες τόµοι ανά: 2,50 δρ.     
ΝΑΥΠΛΙΟ Τόµπρας - Ιωαννίδης Σοφής 
1835 4 τόµοι : 11 δρ.  
1855  24 δρ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος - Αλιµπέρτης 
1869 Αίγ. 1834 : 6 τόµοι : 20 δρ.  
1874  6 τόµοι : 24 δρ. 
 
 
Σοφοκλής 
1834 (Αίγινα, Α. Κοροµηλά), 2 τόµοι 
Έκδοση, σχολιασµός, παράφραση: Νεόφυτος ∆ούκας 
ΓΜ 2423 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Φιλαδελφεύς Τεφαρίκης 



1848 2 τόµοι : 10 δρ.   
1853 2 τόµοι : 10 δρ.   
1856  Αίγινα 1834 : 2 τόµοι : 10 δρ.  
1864   2 τόµοι : 12 δρ. 
 
 
1835 
 
 
Όµηρος 
1835 (Αίγινα, Α. Κοροµηλά), 6 τόµοι. 
Έκδοση, σχολιασµός, παράφραση: Νεόφυτος ∆ούκας 
ΓΜ 2538 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Αντωνιάδης Τεφαρίκης Κουσουλίνος 
1848 6 τόµοι : 24 δρ.     
1853 6 τόµοι : 24 δρ.     
1861   6 τόµοι : 24 δρ.   
1864 6 τόµοι : 18 δρ.   6 τόµοι : 24 δρ.  
1865 6 τόµοι : 24 δρ.     
1871 6 τόµοι : 24 δρ.     
1879     6 τόµοι : 18 δρ. 
1881 6 τόµοι : 18 δρ.     
1886  6 τόµοι : {9 δρ.}    
1888  6 τόµοι : 18 δρ.    
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Πανώριος-Αλιµπέρτης     
1874 σπάνιο : Αίγ. 1835 : 6 τόµοι : 24 δρ.     
 
 
Samuel Sheridan Wilson, Το παληκάριον 
1835 (Μάλτα, Αποστολικής Εταιρείας) 
ΓΜ 2581 
ΑΘΗΝΑ Φιλαδελφεύς Νάκης 
1856 Μάλτα 1835 : 2 δρ.  



1864  Μάλτα 1835 : 2,50 δρ. 
 
 
1837 
 
 
Christoph Schmid, Η περιστερά 
1837 (Αθήνα, Βασιλικής Τυπογραφίας), 1846 (Αθήνα, Αλέξ. Γκαρπολά), 1846 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1849 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1851 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά), 1855 
(Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1857 (Θεσσαλονίκη, Κ. ∆αρζηλοβίτου), 1857 (Ερµούπολη, Ν. Βαρβαρέσου), 1858 (Αθήνα, Π. Α. Σακελλαρίου), 1860 (Ζάκυνθος, Σ. Χ. Ραφτάνη), 
1860 (Αθήνα), 1861 (Αθήνα, Π. Α. Σακελλαρίου), 1862 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1864 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά), 1865 (Ερµούπολη, Γρ. Κανέλου), 1867 (Ναύπλιο, Σ. Ε. 
Βίγγα), 1869 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1870, 1873 (Κωνσταντινούπολη,  Α. Κοροµηλά), 1876 (Πάτρα, Β. Π. Σεκοπούλου), 1878 (Αθήνα, Θ. Παπαλεξανδρή), 1882 
(Αθήνα, Α. Κοροµηλά), 1888. 
Μετάφραση: Μισαήλ Αποστολίδης [: Κατάλογος Σ. Κ. Βλαστού χ.χ. (λίγο πρίν το 1850) σελ. 4· 1855· Κατάλογος Α. Κοροµηλά 1855· 1864, 15· Κατάλογος Κ. 
Τεφαρίκη 1864, σελ. 37], ∆ηµήτριος Α. Κοροµηλάς (1873), Π. Ψαράς (1878). 
Ντελόπουλος 165, 220, 221, 238, 249, 296, 297, 306, 331, 332, 345, 357, 388, 398, 416, 512, 596, 732. 
1869 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού) 16ο, 32 σελ. «έκδοσις Ζ΄» [: Κατάλογος Σ. Κ. Βλαστού 1873, σελ. 6· 1877, σελ. 6· 1881, σελ. 6]. 
1870, εις µ. 8ον, σελ. 28 [: Κατάλογος ∆επάστα 1884, σελ. 10]. 
1888, 16ο, 32 σελ. [: Κατάλογος Α. Κωνσταντινίδη, σελ. 26]. 
* Ακατάγραφη έκδοση 

ΑΘΗΝΑ Γκαρπολάς Βλαστός Κοροµηλάς Τεφαρίκης Νάκης 
1839 0,35 δρ.     
(Μετά το 1850)  έκδοση Σ. Κ. Βλαστού : 0,30 δρ.    
1852   0,15 δρ.   
1853   0,20 δρ. 0,10 δρ.   
1855  έκδοση Σ. Κ. Βλαστού : 0,10 δρ. 0,10 δρ.   
1864   0,08 δρ. 0,20 δρ. Αθ. 1858 : 0,20 δρ. 
1865   0,20 δρ.   
1871   0,20 δρ.   
1873  έκδοση Σ. Κ. Βλαστού : 1869 : 0,30 δρ.    
1877  έκδοση Σ. Κ. Βλαστού : 1869 : 0,30 δρ.    
    Σακελλαρίου Ραφτάνης 
(Μετά το 1880)      
1881  έκδοση Σ. Κ. Βλαστού : 1869 : 0,30 δρ. *«Προς έκδοσιν» : ---- 0,50 δρ. 0,20 δρ. 0,20 δρ.  



1883     1860 : 0,35 δρ. 
   Κωνσταντινίδης 
1885   {0,45 δρ.}  {0.05 δρ.} 
1886   στερεοτυπηµένο 1873 : {0,40 δρ.} στερεοτυπηµένο : 1882 : {0,15 δρ.} 
1888   1 δρ. 1888 : 0,10 δρ. 
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής Βίγγας  
1855 0,30 δρ.   
1875  0,07 δρ.  
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος - Αλιµπέρτης  
1869 0,20 δρ.   
1873 0,25 δρ.   
1874  0,25 δρ.  
1884 1870 : 0,25 δρ. 1878 : 0,50 δρ.   

 
 
Christoph Schmid, Τα αυγά του Πάσχα 
1837 (Αθήνα, Βασιλικής Τυπογραφίας), 1851 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά), 1862 (Ζάκυνθος, Σ. Χ. Ραφτάνη), 1870. 
Μετάφραση: Κωνσταντίνος Π. Σχινάς 
Ντελόπουλος 163, 250, 361. 
1870, εις µ. 8ον, 44 σελ. [: Κατάλογος ∆επάστα 1884, σελ. 26]. 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Τεφαρίκης Ραφτάνης 
1848 0,25 δρ.    
1852 0,15 δρ.    
1853 0,35 δρ. 0,15 δρ.    
1855 0,15 δρ.    
1864 0,12 δρ.  0,30 δρ.  
1865 0,25 δρ.    
1871 0,25 δρ.    
1881 0,25 δρ.    
1883    Ζάκ. 1862 : 0,25 δρ. 
1885  {0,02 δρ.}   
1886  στερεοτυπηµένο : {0,02 

δρ.} 
  



1888  0,25 δρ.   
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής Βίγγας   
1855 0,20 δρ.    
1875  0,12 δρ.   
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης   
1869 0,25 δρ.    
1873 0,25 δρ.    
1874  0,25 δρ.   
1884 1870 : 0,25 δρ.    
 
 
Christoph Schmid, Το εξωκκλήσιον του δάσους 
1837 (Αθήνα, Βασιλικής Τυπογραφίας), 1843 (Αθήνα, Ν. Παπαδοπούλου), 1846 (Αθήνα), 1847 (Αθήνα, Ν. Παπαδοπούλου), 1852 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά), 1857 (Αθήνα, Σ. 
Κ. Βλαστού), 1862 (Ζάκυνθος, Σ. Χ. Ραφτάνη), 1862 (Αθήνα, Π. Α. Σακελλαρίου), 1864 (Αθήνα), 1872, 1884 (Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδη). 
Μετάφραση: Ι. Π. Κοκκώνης. 
Ντελόπουλος 164, 203, 222, 229, 262, 298, 362, 986, Ντενίση 512. 
1864 (Αθήνα) [: Κατάλογος Ζαγκλή 1866, 28].  
1884 (Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδη) 16ο, 16 σελ., εκδίδεται στερεοτυπικά [: Κατάλογος Κωνσταντινίδη, σελ. 19]. 
* Ακατάγραφη έκδοση. Αναφέρεται ως «έκδοσις γ΄». Την ίδια έκδοση διαθέτει ο Βλαστός και λίγο πριν το 1850. 
** Ακατάγραφη έκδοση. 

ΑΘΗΝΑ Γκαρπολάς Κοροµηλάς Βλαστός Νάκης Τεφαρίκης 
1839 0,30 δρ.     
1848  0,30 δρ.    
(Μετά το 1850)   0,30 δρ.   
1852  0,10δρ.    
1853  0,15 δρ. 0,10 δρ.    
1855  0,10 δρ. *έκδ. Σ .Κ.  Βλαστού : 0,10 δρ.   
1864  0,05 δρ.  Αθ. 1852 : 0,15 δρ. 0,15 δρ. 
1865  0,15 δρ.    
1871  0,15 δρ.    
1873   1857 : 0,30 δρ.   
1877   1857 : 0,30 δρ.   
1881  0,15 δρ. **«προς έκδοσιν» : ----   



 Κωνσταντινίδης Ραφτάνης 
1883  Ζάκ. 1862 : 0,15 δρ. 
1885 {0,02 δρ.}  
1886 στερεοτυπηµένο : 1884 : {0,01 1/4 δρ.}  
1888 0,05 δρ.  
ΠΑΤΡΑ   Τόµπρας - Ιωαννίδης  
1839   0,50 δρ.  
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής Βίγγας   
1855 0,30 δρ.    
1875  0,03 δρ.   
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ   Ζαγκλής  
1866   Αθ. 1864 : 0,25 φράγκα  
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ  ∆επάστα Πανώριος - Αλιµπέρτης  
1869  0,40 δρ.   
1874   0,15 δρ.  
1884  1872 : 0,15 δρ.   

 
 
1839 
 
 
Αισχύλος 
1839 (Αίγινα, Α. Κοροµηλά), 2 τόµοι 
Έκδοση, σχολιασµός, παράφραση: Νεόφυτος ∆ούκας 
ΓΜ 3078. 
* Αίγ. 1834: τυπογραφικό λάθος 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Φιλαδελφεύς Τεφαρίκης Νάκης Εστία 
1848 2 τόµοι : 6 δρ.     
1853 6 δρ.     
1856  Αίγ. 1839 : 6 δρ.    
1864   *Αίγ. 1834 : 2 τόµοι : 12 δρ. Αίγ. 1839 : 2 τόµοι : 7 δρ.  
(1886)     6 δρ. 
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής     



1855 2 τόµοι : 6 δρ.     
 
 
Θεόκριτος 
1839 (Αίγινα, Α. Κοροµηλά), 2 τόµοι 
Έκδοση, σχολιασµός, παράφραση: Νεόφυτος ∆ούκας 
ΓΜ 3148 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Φιλαδελφεύς Αντωνιάδης Τεφαρίκης Νάκης 
1848 2 τόµοι : 6 δρ.     
1853 2 τόµοι : 6 δρ.     
1856  Αίγ. 1839 : 2 τόµοι : 8 δρ.    
1861   ο Α΄ τόµος : 3 δρ.   
1864    Αίγ. 1839 : 2 τόµοι : 12 δρ. Αίγ. 1839 : 2 τόµοι : 7 δρ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα     
1873 σπάνιο : ο Β΄τόµος : 3 δρ.     
 
 
Πρακτικής Ηθικής ιστορίδια 
1839 (Σµύρνη, Α. Πατρικίου), 1862 (Αθήνα, Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως), 1873. 
Μετάφραση: Ζαχαρίας Λαµπίσης και Αγάπη Λαµπίση 
Ντελόπουλος 183, 351. 
1873, 8ο, σελ. δ΄-116 [: Κατάλογος ∆επάστα 1884, σελ. 23]. 
Πβ. και την υποσηµείωση του κειµένου. 
ΑΘΗΝΑ Φιλαδελφεύς Γεωργίου Τεφαρίκης Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης 
1856 Σµύρνη 1839 : 4 δρ.     
1862  Αθ. 1862 : 2,50 δρ.    
1864   2,50 δρ. [1862] : 1,30 δρ.  
1865    [1862] : 2,50 δρ.  
1871    [1862] : 2,50 δρ.  
1881    [1862] : 2,50 δρ.  
1885     {1 δρ.} 
1886     [1862] : {0,90 δρ.} 
1888     [1862] : 2,50 δρ. 



ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης    
1869 1,50 δρ.     
1873 1,50 δρ.     
1874  1,50 δρ.    
1884 1873 : 1 δρ.     
ΝΑΥΠΛΙΟ Βίγγας     
1875 0,75 δρ.     
 
 
Lucy Littleton Cameron, Τα δύο αρνία 
1839 (Σµύρνη, Χ. Χαλλοκίου), 1840 (Αθήνα, Η. Χριστοφίδου), 1851 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά), 1861 (Αθήνα), 1862 (Τρίπολη, Ι. Αθανασιάδου), 1863 (Καλαµάτα, Η 
Πελοπόννησος), 1867 (Ναύπλιο, Σ. Βίγγα), 1872 (Τρίπολη, Σαλαπάτα - Ασηµακοπούλου), 1882 (Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδη). 
Μετάφραση: Γ[εώργιος] Κ[ωνσταντινίδης] (1851),  
Ντελόπουλος 180, 185, 247, 353, 369, 413, 491. 
1861 (Αθήνα) [: Κατάλογος Ζαγκλή 1866, 22]. 
1882 (Αθήνα, Ανέστη Κωνσταντινίδη) 16ο, 16 σελ. [Κατάλογος Κωνσταντινίδη 1886, σελ. 19· 1888, σελ. 24]. 
* Ακατάγραφη έκδοση 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Βλαστός Νάκης 
1852 0,06 δρ.    
1853 0,10 δρ.    
1855 0,10 δρ.  *έκδοση Σ. Κ. Βλαστού : 0,10 δρ.  
1864 0,30 δρ.   0,10 δρ. 
1865 0,10 δρ.    
1871 0,10 δρ.    
1881 0,10 δρ.    
1885  {0,02 δρ.}   
1886  1882 : {0,01 1/4 δρ.}   
1888  1882 : 0,05 δρ.   
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής Βίγγας   
1855 0,15 δρ.    
1875  0,08 δρ.   
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής    
1866 Αθ. 1861 : 0,50 φράγκα    



ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Πανώριος-Αλιµπέρτης    
1874 0,10 δρ.    
 
 
1842 
 
 
Πίνδαρος 
1842 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά), 3 τόµοι. 
Έκδοση, σχολιασµός, παράφραση: Νεόφυτος ∆ούκας 
ΓΜ 3685 

ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης                           Φιλαδελφεύς Αντωνιάδης Τεφαρίκης Κουσουλίνος 
1848 3 τόµοι : 9 δρ.      
1853 3 τόµοι : 9 δρ.      
1856   Αθ. 1842 : 3 τόµοι : 9 δρ.    
1861    3 τόµοι : 9 δρ.   
1864 3 τόµοι : 8 δρ.    1842 : 3 τόµοι : 9 δρ.  
1865 3 τόµοι : 9 δρ.      
1871 3 τόµοι : 9 δρ.      
1879      3 τόµοι : 6 δρ. 
                                         Εστία    
1881 3 τόµοι : 6 δρ.      
1886  3 τόµοι : {5 δρ.} Αθ. 1842 : 3 τόµοι : 5 δρ. ο Γ΄ τόµος : 1,50 δρ.    
1888  3 τόµοι : 10 δρ.     
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής      
1855 3 τόµοι : 9 δρ.      
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα  Πανώριος-Αλιµπέρτης     
1873 σπάνιο : 3 τόµοι : 12 δρ.      
1874  σπάνιο : 3 τόµοι : 9 δρ.     

 
 
1845 
 



 
Αριστοφάνης 
1845 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά), 3 τόµοι. 
Έκδοση, σχολιασµός: Νεόφυτος ∆ούκας 
ΓΜ 4120 
* Αθ. 1846: µάλλον τυπογραφικό λάθος 
** Αίγινα 1835 : µάλλον τυπογραφικό λάθος 

ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς Κωνσταντινίδης Φιλαδελφεύς Αντωνιάδης Νάκης Τεφαρίκης Κουσουλίνος 
1848 3 τόµοι : 9 δρ.       
1853 3 τόµοι : 9 δρ.       
1856   Αθ. 1845 : 3 τόµοι : 9 δρ.     
1861    3 τόµοι : 9 δρ.    
1864 3 τόµοι : 8 δρ.    Αθ. 1845 : 3 τόµοι : 10,50 δρ. 3 τόµοι : 18 δρ.  
1865 3 τόµοι : 9 δρ.       
1868   *Αθ. 1846 : 3 τόµοι : 9 δρ.     
1871 3 τόµοι : 9 δρ.       
1879       3 τόµοι : 6 δρ. 
1881 3 τόµοι : 6 δρ.       
1886  3 τόµοι : {5 δρ.}      
1888  3 τόµοι : 10 δρ.      
ΝΑΥΠΛΙΟ Τόµπρας-Ιωαννίδης Σοφής 
1835 3 τόµοι : 8,60 δρ.  
1855  3 τόµοι : 9 δρ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1873 σπάνιο : 1845 : 3 τόµοι : 12 δρ.  
1874  **σπάνιο : Αίγ. 1835 : 3 τόµοι : 9 δρ. 

 
 
1846 
 
 
Legh Richmond, Η θυγάτηρ του γεωργού 
1846 (Αθήνα, Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως) 



Ντελόπουλος 219. 
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής 
1855 0,30 δρ. 
ΑΘΗΝΑ Φιλαδελφεύς 
1856 Αθ. 1846 : 0,20 δρ. 
ΚΩΝΠΟΛΗ «Ιερογραφικός Οίκος» 
1881 1 γρόσι 
(ΤΟΥΡΚΙΑ) «Mission books» 
1884 1 γρόσι 
 
 
1853 
 
 
Christoph Schmid, Μικρά διηγήµατα 
1853 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1855 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1859 (Αθήνα, ∆. Ειρηνίδου), 1862 (Αθήνα, Ερµού), 1862 (Αθήνα, Λακωνίας), 1871 (Αθήνα, Ερµού) 
Μετάφραση: Ι. Κ. Γέγης (1853, 1855, 1859, 1862: «Ερµού», 1871), Περικλής Κωνσταντινίδης (1862: «Λακωνίας»). 
Ντελόπουλος: 273, 287, 312, 358, 359, 483. 

ΑΘΗΝΑ Βλαστός Νάκης                                                            Τεφαρίκης 
(Μετά το 1850) έκδοση Σ. Κ. Βλαστού : 0,50 δρ.   
1855 έκδοση Σ. Κ. Βλαστού : 0,30 δρ.   
1864  Αθ. 1855 : 0,50 δρ. 1862 : µετάφρ. Κωνσταντινίδη :  1 δρ. µετάφρ. Γέγη : 0,50 δρ. 
1873 1855 : 0,50 δρ.   
1877 1855 : 0,50 δρ.   
ΝΑΥΠΛΙΟ Σοφής  
1855 0,50 δρ.  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής  
1866 1862 : µετάφρ. Κωνσταντινίδη : 1 φράγκο  
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος - Αλιµπέρτης 
1873 0,50 δρ.  
1874  µετάφρ. Κωνσταντινίδη : 1 δρ. µετάφρ. Γέγη : 0,50 δρ. 

 
 



1856 
 
 
Christoph Schmid, Η Μαρία ή το ανθοφόρον κάνιστρον 
1856 ( Κωνσταντινούπολη, Α. Κοροµηλά - Π. Πασπαλή), 1876 (Ερµούπολη, Ρενιέρη Πρίντεζη), 1881 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού) 
Μετάφραση: Ασπασία ∆ελενάρδου (1856), Στυλιανή Θ. Μυρισλάκη (1876), Αρ. Βαµπάς (1881) 
Ντελόπουλος 290, 595, 704. 
ΑΘΗΝΑ Βλαστός 
1881 1881 : 1,50 δρ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα 
1884 1881 : 1,50 δρ. 
 
 
1858 
 
 
∆. Ειρηνίδης, Ιωσήφ ο Πάγκαλος 
1858 (Αθήνα, ∆. Ειρηνίδου), 1860 (Αθήνα, ∆. Ειρηνίδου), 1867 (Αθήνα, Ερµού). 
Ντελόπουλος 301, 318, 407. 
ΑΘΗΝΑ Νάκης 
1864 Αθ. 1860 : 0,30 δρ. 
 
 
Λέων Μελάς, Ο Γεροστάθης 
1858 (Αθήνα, Λ. ∆. Βιλαρά), 1860 (Αθήνα, Σ.Κ.Βλαστού), 1862 (Αθήνα, Σ.Κ.Βλαστού), 1863 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1863 (Αθήνα, Ε. Ιωαννίδου), 1864 (Αθήνα, Α. 
Λαµπρινίδου), 1867 (Αθήνα, Α. Λαµπρινίδου), 1869 (Αθήνα, Α. Λαµπρινίδου), 1870 (Μυτιλίνη, Γ. Αρχοντοπούλου), 1871 (Αθήνα, Α. Λαµπρινίδου), 1872 
(Κωνσταντινούπολη, Γ. Σεϊτανίδου), 1877 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1879 (Αθήνα, Προόδου), 1879 (Τρίπολη, Ι. Ασηµακοπούλου - Ι. Σαλαπάτα), 1880 (Αθήνα, Προόδου), 
1882 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά), 1883 (Σπάρτη, Μ. Ι. Παπαγιαννοπούλου), 1884 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού).  
Ντελόπουλος 302, 319, 352, 366, 367, 378, 409, 433, 454, 470, 488, 644, 645, 668, 717, 747, 772. 
1877 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού) 16ο, Μέρος Ι. σελ. 156 - Μέρος ΙΙ. σελ. 184 - Μέρος ΙΙΙ. σελ. 155· «µετά εικονογραφιών», εκδίδεται στερεοτυπικά [: Κατάλογος Σ. Κ. 
Βλαστού 1877, σελ. 10]. 
* «Τιµή εκάστου τόµου 2 δρ.» 
** Η έκδοση περιλαµβάνει τρία αυτοτελή µέρη. Η τιµή του κάθε µέρους χωριστά είναι 1 δραχµή. 



*** «Έκαστος τόµος 0,50 δρ.» 
**** «Έκαστος τόµος 1,20 γρόσια» 

ΑΘΗΝΑ        Αντωνιάδης Νάκης Τεφαρίκης Κοροµηλάς Βλαστός 
1861 1860 : 4 δρ.     
         Γεωργίου     
1862 *1862 : 3 τόµοι : 5 δρ.     
1864  Αθ. 1863 : 3 τόµοι : 5 δρ. 1862 : 3 τόµοι : 5 δρ.   
1871    3 τόµοι : 2,50 δρ.  
1873     στερεοτυπηµένο : 3 τόµοι : 1871 : 2,50 δρ. 
1877     στερεοτυπηµένο : 3 τόµοι : 1877 : 2,50 δρ. 
1881     **στερεοτυπηµένο : 3 τόµοι : 1880 : ---- 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής     
1866 Αθ. 1863 : 3 τόµοι : 4 φράγκα     
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης    
1869 2,50 δρ.     
1873 3 δρ.     
1874  3 δρ.    
1884 1879 : 1,25 δρ.     
ΝΑΥΠΛΙΟ Βίγγας     
1875 ***----     
ΣΜΥΡΝΗ                  Βρετόπουλος     
1884 3 τόµοι : ---- 1 τόµος : ----     
ΧΙΟΣ                   Μηταράκης     
1884 ****3 τόµοι 1 τόµος : 3 γρόσια     

 
 
1859 
 
 
Paul Féval, Τα απόκρυφα του Λονδίνου 
1859 (τόµος Α΄, Ζάκυνθος, Σ. Χ. Ραφτάνη), 1859 (τόµοι Α΄-∆΄, Σµύρνη, Π. Μαρκοπούλου) 
Μετάφραση: Σωκράτης ∆. Παπαϊαννόπουλος (1859, Ζάκυνθος),  Ν. Κοντόπουλος (1859, Σµύρνη). 
Ντενίση 222, 223. 



ΑΘΗΝΑ Τεφαρίκης Νάκης 
1864 Σµύρνη 1859 : 4 τόµοι : 12 δρ. Σµύρνη 1859 : 4 τόµοι : 12 δρ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής 
1866 Σµύρνη 1859 : 4 τόµοι : 16 φράγκα 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα 
1869 Σµύρνη 1859 : 4 τόµοι : 10 δραχµές 
 
 
1861 
 
 
Ο βασιλεύς Οιδίπους, τραγωδία Σοφοκλέους 
Μετάφραση: Ν. Κοντόπουλος 
1861 (Αθήνα, Ο Λόγιος Ερµής) 
Οικονόµος - Αγγελινάρας σελ. 293.  
ΑΘΗΝΑ Γεωργίου  
1863 Αθ. [1861] : 2,50 δρ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1874 1 δρ. 
 
 
1862 
 
 
Christoph  Schmid, Ο Τιµόθεος και ο Φιλήµων 
1862 (Αθήνα, ∆. Καρακατσάνη), 1881 (Αθήνα, Ενώσεως), 1881 (Αθήνα, Ι. Κουβέλου - Α. Τρίµη). 
Μετάφραση: *** [: Α. Ι. Ολύµπιος] (1862, 1881 «Ενώσεως»), Ξενοφών Ζύγουρας (1881 «Κουβέλου-Τρίµη»). 
Ντελόπουλος 360, 706, 705. 
ΑΘΗΝΑ Τεφαρίκης Μιχαλόπουλος Κουσουλίνος 
1864 1862 : 0,50 δρ.   
1884  µετάφρ. Ζύγουρα : 1 δρ.  
1886   µετάφρ. Ζύγουρα : 0,40 δρ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ                                   Ζαγκλής    



1866 Αθ. 1862 : 0,50 φράγκα Αθ. 1862 : 1,50 φράγκα   
 
 
1865 
 
 
Ευριπίδου Ιππόλυτος 
µεταφρασθείς εις την καθοµιλουµένην διάλεκτον υπό Ν. Αργυριάδου 
1865 (Κωνσταντινούπολη) 8ο, κ΄-36 σελ. [: Κατάλογος ∆επάστα 1873, σελ. 29, και Κατάλογος Πανώριου-Αλιµπέρτη 1874, σελ. 57] 
Στον κατάλογο του βιβλιοπωλείου ∆επάστα του 1869 (σελ. 11) η έκδοση περιέχεται σε µια ιδιαίτερη λίστα βιβλίων που φέρει το γενικό τίτλο: "Σειρά Εγκυκλίων 
µαθηµάτων προς χρήσιν των Ιερατικών Σχολείων, συνερανισθείσα γνωµοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και εγκρίσει του Υπουργού των 
Εκκλησιαστικών και της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως". 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ Ζαγκλής 
1866 Κωνστ. 1865 : 1 φράγκο 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1869 Κωνστ. 1865 : 1,25 δρ.  
1874  Κωνστ. 1865 : 1,25 δρ. 
 
 
1868 
 
 
Ευριπίδου Άλκηστις 
1868 (Κωνσταντινούπολη, Ι. Α. Βρετού) 
Μετάφραση: Ι. Αθανασιάδης 
Πολέµη 468. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1874 1 δρ. 
 
 
Οµήρου Οδύσσεια 
µεθερµηνευθείσα εις την καθοµιλουµένην προς χρήσιν του λαού υπό Ν. Αργυριάδου µετά των αναγκαίων σηµειώσεων. 
1868 (Κωνσταντινούπολη), 12ο, στ΄-556 σελ. [: Κατάλογος ∆επάστα 1874, σελ. 51] 



16ο, στ΄-421 σελ. [: Κατάλογος Πανώριου-Αλιµπέρτη 1874, σελ. 58] 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1874 Κωνστ. 1868 : 5 δρ. 5 δρ. 
 
 
Σοφοκλέους τα άπαντα  
µεθερµηνευµένα εις την καθοµιλουµένην προς χρήσιν του λαού δαπάνη ∆. Νικολαΐδου και Χ. Γρηγορά 
16ο, ι΄-415 σελ. [: Κατάλογος ∆επάστα  1873, σελ. 25] ή 12ο, ι΄-415 σελ. [: Κατάλογος Πανώριου-Αλιµπέρτη 1874, σελ. 59] 
Κυκλοφόρησαν τµηµατικά το 1868 (Κωνσταντινούπολη, Επταλόφου) 
Πβ. Πολέµη 494, 495, 496, 497, 498, 499. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1873 5 δρ.  
1874  4 δρ. 
 
 
Théodore Henri Barrau, Ο Αιµίλιος 
Εκδόσεις της σειράς «Παιδική Βιβλιοθήκη»: 1868 (Αθήνα, Περρή-Βαµπά), 1871 (Αθήνα, Περρή), 1874 (Αθήνα, Περρή), 
Εκδόσεις εκτός της σειράς «Παιδική Βιβλιοθήκη»: 1869 (Αθήνα, Περρή-Βαµπά), 1877 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1880 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού). 
Μετάφραση: Α. Βαµπάς 
Ντελόπουλος 420, 437, 473,  528, 949 
1877 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού) 16ο, 80 σελ., «έκδοσις τετάρτη, χαρτοδεµένη, µετά τεσσάρων εικόνων ευρωπαϊκών» [: Κατάλογος Βλαστού 1877, σελ. 6]. 
1880 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού) 16ο, 80 σελ., «έκδοσις ογδόη, χαρτοδεµένη» [: Κατάλογος Βλαστού 1881, σελ. 6]. 
* Η τιµή δεν φαίνεται λόγω φθοράς του φύλλου. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1873 1 δρ.  
1874  *---- 
1884 1880 : 1 δρ.  
ΑΘΗΝΑ Βλαστός  
1877 1877 : 1 δρ.  
1881 1880 : 1 δρ.  
 
 
Mlle Gabrielle***, Ο µαργαριταρένιος σταυρός 



Εκδόσεις της σειράς «Παιδική Βιβλιοθήκη. Ήτοι αναγνώσµατα ηθικά»: 1868 (Αθήνα, Περρή - Βαµπά), 1870 (Αθήνα, Περρή - Βαµπά), 1871 (Αθήνα, Περρή), 1872 (Αθήνα, 
Περρή), 1874 (Αθήνα, Περρή), 
Εκδόσεις εκτός της σειράς «Παιδική Βιβλιοθήκη. Ήτοι αναγνώσµατα ηθικά»: 1874 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1880 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού). 
Εκδόθηκε µαζί και µε άλλα διηγήµατα στον τόµο «Ηθικά διηγήµατα» 1887 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού). 
Μετάφραση: Α. Βαµπάς 
Ντελόπουλος 426, 459, 478, 493, 531. 
1874 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού) 16ο,  36 σελ. «έκδοσις πέµπτη, χαρτοδεµένη» [: Κατάλογος Σ. Κ. Βλαστού 1877, σελ. 6]. 
1880 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού) 16ο,  32 σελ. «έκδοσις ογδόη, χαρτοδεµένη» [: Κατάλογος Σ. Κ. Βλαστού 1881, σελ. 6]. 
* Η τιµή δεν φαίνεται λόγω φθοράς του φύλλου. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1873 0,30 δρ.  
1874  *---- 
1884 1880 : 0,30 δρ.  
ΑΘΗΝΑ Βλαστός  
1877 1874 : 0,30 δρ.  
1881 1880 : 0,30 δρ.  
 
 
Christoph  Schmid, Η µικρά αλώπηξ 
Εκδόσεις της σειράς «Παιδική Βιβλιοθήκη. Ήτοι αναγνώσµατα ηθικά»: 1868 (Αθήνα, Περρή-Βαµπά), 1869 (Αθήνα, Περρή-Βαµπά), 1870 (Αθήνα, Περρή-Βαµπά), 1872 
(Αθήνα, Περρή), 1874 (Αθήνα, Περρή). 
Εκδόσεις εκτός της σειράς «Παιδική Βιβλιοθήκη. Ήτοι αναγνώσµατα ηθικά»: 1879 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1880 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού). 
Εκδόθηκε µαζί και µε άλλα διηγήµατα στον τόµο «Ηθικά διηγήµατα» 1887 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού). 
Μετάφραση: Α. Βαµπάς 
Ντελόπουλος 427, 440, 463, 499, 535, 649, 550. 
1880 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού) 16ο, 32 σελ., «έκδοσις έκτη, χαρτοδεµένη» [: Κατάλογος Σ. Κ. Βλαστού 1881, σελ. 6]. 
* ∆εν προτάσσεται ο τίτλος της σειρά «Παιδική Βιβλιοθήκη. Ήτοι αναγνώσµατα ηθικά». Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι όµοια µε αυτά της γνωστής έκδοσης του 1874: 36 σελ., 
«έκδοσις τετάρτη, χαρτοδεµένη» [: Κατάλογος Σ. Κ. Βλαστού 1877, σελ. 6]. ∆ιαφορά υπάρχει µόνο στο σχήµα (16ο αντί 32ο). 
** Η τιµή δεν φαίνεται λόγω φθοράς του φύλλου. 
ΑΘΗΝΑ Βλαστός  
1877 *1874 : 0,30 δρ.  
1881 1880 : 0,30 δρ.  
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1873 0,30 δρ.  



1874  **---- 
1884 1880 : 0,30 δρ.  
 
 
1869 
 
 
Λέων Μελάς, Ο Χριστόφορος ή το ναυάγιον και η διάσωσις 
1869 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1872 (Αθήνα, Α. Λαµπρινίδου), 1874 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1880 (Αθήνα, Ο Παρνασσός), 1881 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού). 
1881 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού) 16ο, 324 σελ., «έκδοσις τρίτη» [: Κατάλογος Σ. Κ. Βλαστού 1881, σελ. 10]. 
Ντελόπουλος 434, 489, 524, 669. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1873 4 δρ.  
1874  4 δρ. 
1884 1879 : 1,50 δρ.  
ΑΘΗΝΑ Βλαστός  
1873 1869 : 4 δρ.  
1877 1874 : 2,25 δρ.  
1881 1881 : 2,25 δρ.  
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος  
1884 ----  
ΧΙΟΣ Μηταράκης   
1884 2,10 γρόσια  
 
 
1870 
 
 
Αικατερίνη Λασκαρίδου, Εικόνες του παιδικού βίου 
1870 (Αθήνα, Περρή-Βαµπά), 1876 (Αθήνα, Ερµού), 1885 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά) 
Ντελόπουλος 453, 578, 793. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1874 1 δρ. 1 δρ. 



 
 
Λέων Μελάς, Χριστιανικαί δεήσεις µετά ασµάτων 
1870 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1874. 
Ντελόπουλος 455. 
1874, εις µ. 8ον, 60 σελ. [: Κατάλογος ∆επάστα 1884, σελ. 18]. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1873 1 δρ.  
1874  1 δρ. 
1884 1874 : 0,40 δρ.  
ΑΘΗΝΑ Βλαστός  
1873 1870 : 1 δρ.  
1877 1870 : 1 δρ.  
1881 1870 : 1 δρ.  
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος  
1884 ----  
 
 
1872 
 
 
Maria Edgeworth, Η µικρά καλύβη του δάσους 
1872 (Αθήνα, Περρή), 1877 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1880 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού). 
Μετάφραση: Αριστείδης Βαµπάς 
Ντελόπουλος 492, 952. 
1877 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού) 16ο, 54 σελ., «έκδοσις δευτέρα, χαρτοδεµένη, µετά 14 εικονογραφιών» [: Κατάλογος Σ. Κ. Βλαστού 1877,  σελ. 6]. 
1880 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού) 16ο, 54 σελ., «έκδοσις τετάρτη, χαρτοδεµένη, µετά 14 εικονογραφιών» [: Κατάλογος Σ. Κ. Βλαστού 1881, σελ.  5-6]. 
* Το βιβλίο παρουσιάζεται ως µέρος της σειράς «Παιδική Βιβλιοθήκη ήτοι Αναγνώσµατα ηθικά». Τα στοιχεία του εντύπου σύµφωνα µε τον κατάλογο είναι τα εξής: 
Παιδική Βιβλιοθήκη ήτοι Αναγνώσµατα ηθικά. Η µικρά καλύβη του δάσους, 8ο, 48 σελ., «χαρτόδετον, µετά 14 εικονογραφιών» [: Κατάλογος Πανώριου-
Αλιµπέρτη 1874, σελ. 16]. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα Πανώριος-Αλιµπέρτης 
1873 1 δρ.  
1874  *1 δρ. 



1884 1880 : 1 δρ.  
ΑΘΗΝΑ Βλαστός  
1877 1877 : 1 δρ..  
1881 1880 : 1 δρ.  
 
 
Christoph  Schmid, Ο µικρός ∆ηµήτριος Αρκέτης 
1872 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1874 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1877 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1880 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού) 
Ντελόπουλος: 498, 534, 610, 680. 
ΑΘΗΝΑ Βλαστός  
1873 στερεοτυπηµένο : 1872 : 1,50 δρ.  
1877 στερεοτυπηµένο : 1877 : 1 δρ.  
1881 στερεοτυπηµένο : 1880 : 1 δρ.  
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Πανώριος - Αλιµπέρτης ∆επάστα 
1874 1,50 δρ.  
1884  1880 : 1 δρ. 
 
 
1874 
 
Christoph  Schmid, Η Ρόζα του Ταννανβούργου [άλλοι τίτλοι: Η Ρόζα ή τα δύο φρούρια, Η φιλόστοργος κόρη] 
1874 (Αθήνα, Θ.Ν. Φιλαδελφέως), 1878 (Αθήνα, Αθηναΐδος), 1880 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά), 1884 (Αθήνα, Α. Κοροµηλά), 1883 (Σµύρνη, Γεωργιάδου) 
Μετάφραση: Καλλιόπη Ε. Σκόρδια (1874), Γ. Κωνσταντινίδης (1878), Ν. Ι. ∆ελένδας (1880, 1884), Ν. Γ. ∆. [: Ν. Γ. ∆ηµητριάδης] (1883) 
Ντελόπουλος 533, 625,  679, 785, 756. 
ΑΘΗΝΑ Κοροµηλάς         Κωνσταντινίδης 
1881 µετάφρ. ∆ελένδα : 0,60 δρ.  
1883 0,60 δρ.  
1885  {0,45 δρ.} 
1886  στερεοτυπηµένο : 1884 : {0,40 δρ.} 
1888  3 δρ. µετάφρ. ∆ελένδα : 0,60 δρ. 
 
 
1876 



 
 
Élie Berthet, Το παιδίον των δασών 
1876 (Αθήνα, Περρή), 1877 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1878 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού), 1880, 1885 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού) 
Μετάφραση: Π. Ι. Φέρµπος 
Ντελόπουλος 584, 624, 675, 801,  
1877 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού) 16ο, 188 σελ., «έκδοσις δευτέρα, χαρτοδεµένη, µετά είκοσιν εικόνων ευρωπαϊκών» [: Κατάλογος Σ. Κ. Βλαστού 1877, σελ. 11]. 
ΑΘΗΝΑ Βλαστός Κουσουλίνος 
1877 1877 : 1,50 δρ.  
1879  [1876] : 1,50 δρ. 
1881 1880 : 1,50 δρ.  
 
 
1877 
 
 
Λέων Μελάς, Ασµάτια χριστιανικά 
1877 (Αθήνα, Σ. Κ. Βλαστού) 
Ντελόπουλος 603 
ΑΘΗΝΑ Βλαστός 
1877 1877 : 0,50 δρ. 
1881 1877 : 0,50 δρ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα 
1884 1877 : 0,50 δρ. 
 
 
1880 
 
 
Π. Π. Οικονόµος, ∆ιηγήµατα καθ' Όµηρον και τους τραγικούς 
1880 (Αθήνα, Ο Κοραής), 1882 (Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδου), 1885 (Αθήνα, Νέας Μεθόδου), 1886, 1887 (Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδου) 
Ντελόπουλος 670, 719, 795, 825 
1886 [Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδη] 16ο, 168 σελ., «έκδοσις θ΄» [: Κατάλογος Α. Κωνσταντινίδη 1886, σελ. 23]. 



ΑΘΗΝΑ Κωνσταντινίδης 
1882 1,40 δρ. 
1885 {0,70 δρ.} 
1886 1886 : {0,80 δρ.} 
1888 1887 : 1,40 δρ. 
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ∆επάστα 
1884 1882 : 1,40 δρ. 
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος 
1884 ---- 
ΧΙΟΣ Μηταράκης 
1884 2,05 γρόσια 
 
 
Π. Π. Οικονόµος και Βλ. Σκορδέλης, Οι ήρωες της Ελλάδος 
1880 (Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδου), 1880 (Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδου), 1882 (Τεύχος Α΄, Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδου), 1883 (Τεύχος Α΄, Αθήνα, Κωνσταντινίδου), 1885 
(Τεύχος Α΄, Αθήνα, Κωνσταντινίδου), 1885 (Τεύχος Α΄, Αθήνα, Νέας Μεθόδου), 1886, 1887. 
Ντελόπουλος 671, 672, 719, 748, 796. 
1886 [Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδη] 16ο, 64 σελ., «έκδοσις θ΄, µετά εικόνων» [: Κατάλογος Α. Κωνσταντινίδη 1886, σελ. 23]. 
1887 [Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδη] 16ο, 64 σελ. «έκδοσις α΄, µετά εικόνων» [: Κατάλογος Α. Κωνσταντινίδη 1888, σελ. 26]. 
ΑΘΗΝΑ Κωνσταντινίδης 
1882 0,80 δρ. 
1885 {0,35 δρ.} 
1886 1886 : {0,40 δρ.} 
1888 1887 : 0,80 δρ. 
ΣΜΥΡΝΗ Βρετόπουλος 
1884 ---- 
ΧΙΟΣ Μηταράκης 
1884 0,25 γρόσια 
 
 
1886 
 
 



Π. Π. Οικονόµου, Αρχαί του πολιτισµού ή τα µαθήµατα του Ροβινσώνος 
1886 [Αθήνα, Α. Κωνσταντινίδη] 16ο, 132 σελ., «έκδοσις ε΄» [: Κατάλογος Α. Κωνσταντινίδη 1886, σελ. 23]. 
ΑΘΗΝΑ Κωνσταντινίδης 
1882 1,20 δρ. 
1885 {0,65 δρ.} 
1886 1886 : {0,65 δρ.} 
1888 1,20 δρ. 
ΣΜΥΡΜΗ Βρετόπουλος 
1884 ---- 
ΧΙΟΣ Μηταράκης 
1884 2,05 γρόσια 
 
 
 
 
 
 
 



 
Συντοµογραφίες 
 
 
Βελουδής 
Γκίνης 
Γκότση 
ΓΜ: ∆. Σ. °Î�ÓË� - Β. Γ.M¤Í·�, EÏÏËÓÈÎ� BÈ�ÏÈÔÁÚ·Ê�· 1800-1863, A΄-Γ΄, Aõ�Ó· 
1939-1957. 
δρ.: δραχµές 
Ηλιού (ΤΕ4): Ηλιού Φίλιππος, «EÏÏËÓÈÎ� BÈ�ÏÈÔÁÚ·Ê�· 1800-1863. ¶ÚÔÛõ�ÎÂ� - 
�ùÌ�ÏËÚÒÛÂÈ�», K¤ÓÙÚÔν NÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ EÚÂùÓÒÓ, TÂÙÚ¿�È· 
EÚÁ·Û�·� 4, Aõ�Ó· 1983. 
Ηλιού 
Ηλιού (Βιβλία και αριθµοί) 
Κάσσης 
Κατάλογος Περρή 
Κεχαγιόγλου 
Κεχαγιόγλου (χίλιες) 
Κουµαριανού 
Κουµαριανού (Ράµφος) 
Κωστούλα 
Λαδογιάννη: Γεωργία Λαδογιάννη - Τζούφη, Αρχές του Νεοελληνικού Θεάτρου 
(Βιβλιογραφία των εντύπων εκδόσεων 1637-1879), Ιωάννινα 1982. 
Ντελόπουλος: Κυριάκος Ντελόπουλος, Παιδικά και νεανικά βιβλία του 19ου αιώνα, 
Αθήνα 1995. 
Ντενίση 
Οικονόµος-Αγγελινάρας 
Πεντακόσια χρόνια 
Παπακώστας: Πανεπιστήµιο Κρήτης - Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, 
Κατάλογος βιβλίων της συλλογής Άγγελου Παπακώστα. Οι εκδόσεις από το 1864 
έως το 1900, Ρέθυµνο 1993. 
Πολέµη: Πόπη Πολέµη, Η Βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑ. Ελληνικά βιβλία 1864-1900, 
Αθήνα 1990. 
Πολίτης 
ΤΕ10 
Τζιόβας 
Χαλκιοπούλου 
Antzaka 
Iliou 
Legrand: Legrand Emile και Pernot Hubert, Bibliographie Ionienne, I-II, 1910. 
Moullas 
Patsiou 
Pontani 
 

  

 


