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10. Ο ελληνικός Τύπος: εφημερίδες και περιοδικά 

Σύνοψη  
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προσπάθειες για τη δημιουργία ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών. 
Σκιαγραφούνται συνοπτικά η φυσιογνωμία και οι στόχοι των ειδησεογραφικών φύλλων και των 
γραμματολογικών περιοδικών που κυκλοφόρησαν από το 1784 ως το τέλος της περιόδου που μας απασχολεί 
στον χώρο της ελληνικής διασποράς, στα Επτάνησα και στο ελλαδικό έδαφος στα χρόνια του Αγώνα. 

 
Προαπαιτούμενη γνώση  
Ο ελληνισμός από την πτώση του Χάνδακα ως την ίδρυση του ελληνικού κράτους (1670-1830): το ιστορικό και 
πολιτισμικό πλαίσιο – Ο νεοελληνικός Διαφωτισμός (αρχές 18ου αιώνα – 1830): χαρακτηριστικά, φάσεις και 
βασικοί εκπρόσωποι. 

 
10.1 Η εμφάνιση του ελληνικού Τύπου 
 
Η ανάπτυξη του ειδησεογραφικού Τύπου στην Ευρώπη στα χρόνια του Διαφωτισμού συνδέεται με τις 
προσπάθειες ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων να αποκτήσουν τη δυνατότητα πληροφόρησης και διαλόγου 
με στόχο τη δημιουργία μιας αστικής δημοσιότητας. Ο περιοδικός Τύπος ήδη από τα μέσα του 17ου αι. κ.ε. 
είχε αρχίσει να αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στη διαμόρφωση του κριτικού λόγου, δημιουργώντας 
χώρο για τη δημοσιοποίηση απόψεων ανάμεσα στους λογίους. Ο ρόλος του ήταν σημαντικός για τη διάδοση 
της παιδείας, την πρόσληψη ξένων γραμματειών, και, αντιστρόφως, για την προβολή μιας εθνικής 
γραμματείας έξω από τα σύνορα του έθνους. Η γλωσσομάθεια που διέθεταν ορισμένοι κύκλοι —οι 
Φαναριώτες λόγου χάριν, αλλά και ο ελληνισμός της διασποράς— επέτρεπε την άμεση πρόσβαση σε 
ξενόγλωσσες εφημερίδες και περιοδικά. Η ωρίμαση και κορύφωση των ιδεών του Διαφωτισμού, η πίστη στην 
παιδεία και στη μόρφωση, και η προσπάθεια συντονισμού με την ευρωπαϊκή «οικογένεια» επέβαλαν το 
αίτημα της γένεσης και της ανάπτυξης εφημερίδων και περιοδικών γραμμένων στην ελληνική γλώσσα. Τα 
προοδευτικά διατάγματα του Ιωσήφ Β΄ περί ελευθεροτυπίας σε συνδυασμό με την ανθηρή ελληνική παροικία 
κατέστησαν τη Βιέννη κοιτίδα αλλά και φιλόξενο χώρο για τον ελληνικό Τύπο. Προς το τέλος της τελευταίας 
προεαπαναστατικής εικοσαετίας θα εμφανιστεί ένας δεύτερος χώρος έκδοσης, το Παρίσι.  

Ο ελληνικός Τύπος προσέφυγε συστηματικά στον ξενόγλωσσο Τύπο για να διαμορφώσει την ύλη 
του· τα περισσότερα άρθρα είναι μεταφράσεις και ερανίσματα. Ο εξωτερικός δανεισμός συμπεριλαμβανόταν 
στις προδιαγραφές των εντύπων, όπως προσφυώς επισήμανε ο Αδαμάντιος Κοραής σκιαγραφώντας τον 
ιδανικό «εφημεριδογράφο»: 
 
Πρέπει να εξεύρει τας διδασκαλικοτέρας της φωτισμένης Ευρώπης γλώσσας, τόσον καν, όσον να είναι βέβαιος ότι 
μεταφράζει πιστώς, μηδέ να νοεί άλλ’ αντ’ άλλων. Των γλωσσών τούτων από καθεμίαν πρέπει να έχει φιλολογικήν 
εφημερίδα την επισημοτέραν· και να εκλέγει απ’ αυτάς ό,τι κρίνει συμφερότερον και δραστικότερον εις την παιδείαν των 
Ελλήνων, να το μεταφράζει καθαρά, και να το κοινωνεί διά της εφημερίδος εις το γένος. (Δημαράς, 1986, σσ. 564-565)  

10.1.1 Γύρω από τους όρους «εφημερίς» και «περιοδικό» 
 
Ο όρος «εφημερίς», που καθιερώθηκε για να δηλώσει τα έντυπα ενημερωτικού χαρακτήρα με καθημερινή ή 
τακτική κυκλοφορία, έχει μια μακρά ιστορία. Είναι γνωστός από την αρχαιότητα. Τον χρησιμοποιούσαν για 
να δηλώσουν κείμενα που αποτύπωναν συμβάντα του καθημερινού βίου σε χρονολογική τάξη, δηλαδή για τα 
ημερολόγια. Στους φαναριώτικους κύκλους κυκλοφορούσαν σε χειρόγραφη μορφή κείμενα που έφεραν τον 
τίτλο «εφημερίδες». Πρόκειται για ένα είδος ημερολογιακού χρονικού, που συγγενεύει με το απομνημόνευμα, 
τη χρονογραφία ή το προσωπικό ημερολόγιο. Συντάκτες του ήταν συνήθως οι γραμματικοί των ηγεμόνων, 
που κατέγραφαν «κατ’ επιταγήν» τους ιστορικά γεγονότα και βιώματα (Πολυκανδριώτη, 1999). Τα 
γνωστότερα παραδείγματα είναι: οι Δακικαί εφημερίδες του Καισάριου Δαπόντε, που καλύπτουν τον 
Αυστρορωσοτουρκικό πόλεμο (1736-1739), κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του συντάκτη της ως 
γραμματικού του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου· οι Εφημερίδες του γραμματικού και αξιωματούχου 
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Κωνσταντίνου Καρατζά του Μπάνου, που καλύπτουν τα χρόνια 1777-1811 (Κουρνούτος, 1949· 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, 1909)· οι Εφημερίδες, το προσωπικό ημερολόγιο που κρατούσε ο Παναγιώτης 
Κοδρικάς σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, μέρος του οποίου αναφέρεται στη θητεία του ως γραμματέα και 
διερμηνέα φαναριωτών και οθωμανών αξιωματούχων για τις ανάγκες της οποίας ταξίδεψε σε πολλά μέρη 
(Κωνσταντινούπολη, περιοχές του Αιγαίου, Αθήνα, Γαλλία) (Αγγέλου, 1991· Σφοίνη, 1995). 

Την ίδια λέξη («εφημερίς») συμπεριέλαβαν στον τίτλο ή τον υπότιτλο οι περισσότερες περιοδικές 
εκδόσεις που εμφανίστηκαν και κυκλοφόρησαν από τη δεκαετία του 1780 και εξής. Ωστόσο, με βάση την 
περιοδικότητα, τον ρυθμό έκδοσης, το σχήμα και τη διάταξη της σελίδας, καθώς και τη θεματολογία, θα 
πρέπει να διακρίνουμε τις εκδόσεις αυτές σε ειδησεογραφικά φύλλα που υπηρετούν την ενημέρωση, όπως 
δηλαδή οι σημερινές εφημερίδες, και σε φιλολογικά-εγκυκλοπαιδικά περιοδικά (Ταμπάκη, 2005).  
 
 
10.2 Η γένεση του ειδησεογραφικού Τύπου 

10.2.1 Ο Ταχυδρόμος της Βιέννης 
 
Όπως γνωρίζουμε εδώ και χρόνια μέσα από έμμεσες αναφορές, η πρώτη ελληνική εφημερίδα εμφανίστηκε 
στη Βιέννη στα 1784 (Κουμαριανού, 1995α, σσ. 22-26· Λάιος, 1961, σσ. 18-23). Εκδότης της ήταν ο 
αυστριακός παιδαγωγός και ιδιοκτήτης ελληνικού τυπογραφείου Joseph von Baumeister και συντάκτης της ο 
ζακύνθιος Γεώργιος Βεντότης (1757-1795). Ο Βεντότης είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητά του στον χώρο του 
βιβλίου από το τυπογραφείο του Νικόλαου Γλυκή στη Βενετία και συνέχισε στη Βιέννη, όπου είχε 
εγκατασταθεί το 1781. Μέχρι το τέλος του βίου του δεν σταμάτησε να υπηρετεί τον χώρο του βιβλίου ως 
εκδότης, τυπογράφος, επιμελητής εκδόσεων και μεταφραστής (Λάιος, 1958). Φύλλα της εφημερίδας δεν 
έχουν διασωθεί. Από πρόσφατες αρχειακές έρευνες έγινε γνωστό ότι ονομαζόταν Ταχυδρόμος της Βιέννης και 
ότι ήταν εβδομαδιαία (Χατζηπαναγιώτη, 2009). Η ύλη της περιλάμβανε χρονολογικού τύπου αναφορές 
πολιτικών και στρατιωτικών γεγονότων, ειδήσεις χρήσιμες για τους εμπόρους, πληροφορίες για καιρικά 
φαινόμενα χρήσιμες για τη γεωργία, πληροφορίες για την ισοτιμία των νομισμάτων. Πρόλαβε να 
κυκλοφορήσει μόλις τρία φύλλα στο διάστημα 28 Ιουνίου 1784 – 12 Ιουλίου 1784. Η έκδοσή της, μολονότι 
είχε επανειλημμένα περάσει τον έλεγχο της αυστριακής λογοκρισίας, προκάλεσε τη διαμαρτυρία των 
οθωμανικών αρχών. Παρά την απροθυμία των Αυστριακών για παρέμβαση στην ελευθερία του Τύπου, 
διατάχθηκε τελικά η διακοπή της. 

10.2.2 Η Εφημερίς της Βιέννης (1790-1797) 
 
Η δεύτερη εφημερίδα εμφανίστηκε και πάλι στη Βιέννη, στο «εργαστήριον της νέας των Γραικών 
φιλολογίας» όπως θα την αποκαλούσε ο Κοραής, και υπήρξε μακροβιότερη. Ο πλήρης τίτλος της είναι: 
Eφημερίς, είτ’ ουν Aκριβές Aπάνθισμα των κατά τον ενεστώτα χρόνον αξιολογωτέρων, ναι μην, και 
ακριβεστέρων παγκοσμίων συμβεβηκότων, άπερ φιλοπόνως και εμμελώς, δίκην μελίσσης, απανταχόθεν 
συλλεξάμενοι, χάριν της επωφελώς των πολλών περί τα νέα περιεργίας φιλοφρόνως εκδίδομεν. Η έκδοση 
ξεκίνησε το 1791 και διακόπηκε το 1797 (Δρούλια & Κουτσοπανάγου, 2008, Τόμ. 2, σελ. 297· Κουμαριανού, 
1995α, σσ. 38-59· Λάιος, 1961, σσ. 24-25). Εκδότες της ήταν οι αδελφοί Μαρκίδες-Πούλιου, καταγόμενοι 
από τη Σιάτιστα της Μακεδονίας και εγκατεστημένοι στη Βιέννη τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα, 
ασχολούμενοι με τυπογραφικές και εκδοτικές εργασίες. Ο Γεώργιος Πούλιος (1766 – μετά το 1819) μαζί με 
τον αδελφό του Πούμπλιο Πούλιο (πριν από το 1766 – μετά το 1802) είχαν αγοράσει το 1790 το τυπογραφείο 
Baumeister (Δάρδας, 1999· Λάιος, 1958) και είχαν αρχίσει να τυπώνουν ελληνικά βιβλία. Διέθεταν επομένως 
την απαραίτητη υποδομή για την έκδοση εφημερίδας. Το πρώτο φύλλο της Εφημερίδος βγήκε την 
πρωτοχρονιά του 1791 και το τελευταίο την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου του 1797. Κυκλοφορούσε 
δυο φορές την εβδομάδα.  
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Εικόνα 10.1 Το φύλλο αρ. 1 (21.12.1790) της Εφημερίδος. 

Πρόθεση των εκδοτών, σύμφωνα με την αναγγελία της έκδοσης, ήταν να προσφέρουν «τοις φιλέλλησι 
μίαν γαζέταν (τζάιτουγγ) εις την απλήν ρωμαίικην γλώσσαν, η οποία δεν είναι άλλο τι παρά μια καθημερινή 
ιστορική διήγησις [...] αξιοδιηγήτων πραγμάτων, όχι μόνον πολεμικών, αλλά και πολιτικών, και μάλιστα 
οικονομικών· τουτέστιν εκείνων οπού πότε μεν εις ετούτην πότε δε εις άλλην Επαρχίαν ή άλλην Δεσποτείαν και 
τόπον της Ευρώπης ή και άλλο μέρος του κόσμου συμβαίνουν». Η Εφημερίς αυτοσυστήνεται ως πολιτική 
εφημερίδα ενημερωτικού χαρακτήρα, ως καθρέπτης του κοινωνικού λόγου στο πρότυπο ανάλογων 
ευρωπαϊκών φύλλων, από τα οποία αντλεί σημαντικό μέρος της ύλης της. Η πολιτική ειδησεογραφία 
καταλάμβανε τον κύριο όγκο της ύλης. Επιδίωκε τη συνόψιση της επικαιρότητας μέσα από χρονογραφικού 
τύπου αναφορές πολιτικών και στρατιωτικών γεγονότων από τον ευρωπαϊκό και οθωμανικό χώρο, 
παρακολουθούσε τη διπλωματική κίνηση, δημοσίευε ανταποκρίσεις από διάφορες πόλεις. Περιλάμβανε 
επίσης χρήσιμες ειδήσεις για τους εμπόρους και τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους, πληροφορίες για τις 
ισοτιμίες των νομισμάτων, καιρικά φαινόμενα χρήσιμα για τη γεωργία. Στην ύλη της απαντούν ακόμη 
πληροφορίες για ανακαλύψεις, εφευρέσεις, νέα και περίεργα από όλο τον κόσμο, όπως και αναφορές για 
κοινωνικές εκδηλώσεις στη Βιέννη και τις άλλες πόλεις της Αψβουργικής μοναρχίας, τη Βούδα και την 
Πέστη, σχετικά με παραστάσεις, χορούς, δημόσιες τελετές, πριγκιπικούς γάμους και βασιλικά ειδύλλια. Δεν 
απουσίαζαν οι ειδήσεις για τη μόδα σταχυολογημένες από τον ευρωπαϊκό Τύπο αλλά και κάποτε οι αγγελίες 
συνοικεσίων: 
 
ΕΙΔΗΣΙΣ 
Ένας νέος, κουτσός μεν ολίγον, αλλά πολλά πλούσιος, έχοντας σκοπόν να υπανδρευθεί, ζητεί γυναίκα με 
τουλάχιστον 10 χιλ. αλλέως μην αποβλέπων μήτε εις την σωματικήν της ωραιότητα, μήτε εις τα ήθη· όθεν όποια 
αγαπήσει να συζευχθεί μετ’ αυτού ας γράψει προς ημάς, φανερώνουσα το όνομά της, την ηλικίαν και τον τόπον, 
εις τον οποίον ευρίσκεται. (Εφημερίς, 19 Μαΐου 1797, σελ. 466) 
 

Η λογοτεχνική ύλη της Εφημερίδος, πενιχρή στα πρώτα χρόνια κυκλοφορίας, πυκνώνει κυρίως κατά 
την τελευταία της χρονιά. Περιλάμβανε σύντομα στιχουργήματα, μεταφράσεις «νεκρικών διαλόγων», 
αλληγορικά στιχουργήματα σε αρχαία γλώσσα, ερωτικά, φαναριώτικα τραγούδια συνοδευόμενα συχνά από 
τη μουσική τους, γνωστά από τις χειρόγραφες ανθολογίες («μισμαγιές»), αλλά και στιχουργήματα 
εμπνευσμένα από την επικαιρότητα. Οι στίχοι που ακολουθούν προέρχονται από ένα στιχούργημα που θρηνεί 
τον χαμό του μεγάλου δραγουμάνου Γεώργιου Μουρούζη, που δολοφονήθηκε στα 1796: 
 
ΕΤΖΕΛΙ ΚΑΖΑ 
Τί το δράμα τάχα τούτο, τίς η τραγική σκηνή; 
Ποία έκλειψις εφάνη εις την σφαίραν την κοινή; 
Τίς αστήρ λαμπρός εχάθη, και δεν έχει πλιά να βγει 
να κυκλοφορεί να λάμπει ως φωτιστική πηγή; 
Πόθεν είναι τούτο τάχα, οι πλανήται του παντός, 
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παρ’ ελπίδα ν’ αποτύχουν του ηλιακού φωτός; 
Η υδρόγειος η σφαίρα λαμπροτάτη φωτεινή, 
πώς να χάσει τον αστέρα, και να μείνει σκοτεινή; 
Δι’ αυτόν το παν λυπείται, και μελαγχολεί η γη 
επειδή σχεδόν εχάθη του φωτός της η πηγή. 
[…] 
Δεν είν’ ουρανού πλανήτης αλλά γης λαμπρός αστήρ, 
ο εξακουστός Μουρούζης των μουσών σχεδόν Πατήρ. 
Υπερείχε τους πλανήτας που τον ήλιον ζητούν 
να τους δώσει φωτός μέρος, και να λάμπουν οπωσούν. 
Αυτός έλαμπεν στην σφαίραν άνευ συνδρομής τινός, 
θριαμβεύων εις τα πάντα ευφυώς, και ευγενώς. 
Δεκαεννιά χρόνων ανέβη, εις τον υψηλόν βαθμόν 
κι’ εκυβέρνα κάθε πράγμα μ’ αρμονίαν, και ρυθμόν. 
Σύμβουλος των απορρήτων οδηγός των αμαθών, 
τάξεως, και ηλικίας κάθε μιας ο κολοφών. 
Μια ψυχή εστολισμένη από κάθε αρετήν, 
από πνεύμα, και σοφίαν υπέρ νουν, και νοητήν. 
[…] 
Ποιος σκληρός για κάποιον τέλος έξαφν’ ενθουσιασθείς 
ήρωα λαμπρόν του γένους εξερίζωσεν ευθύς; 
Κι’ άφησεν σχεδόν την πόλιν παρελπίδα κατηφή, 
κάθε σύστημα, και τάξιν γενικώς να λυπηθεί. 
Ας αφήσω την μητέρα μιαν φιλόστοργον ψυχήν 
που Νιόβην μιμουμένη κλαίει, και λειποψυχεί. 
Τί μεγάλη ασπλαχνία τί σκληρά καταδρομή 
στον Μουρούζην τον γενναίον, τί θανάσιμος ορμή; 
 (Εφημερίς, 5 Μαΐου 1797, σσ. 424-426) 
 

Η Εφημερίς πρόβαλε την εκδοτική δραστηριότητα της Βιέννης, η οποία ήταν άλλωστε στενά 
συνδεδεμένη με τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην έκδοσή της, τους αδελφούς Πούλιου αλλά και τους 
πολλούς ανώνυμους συνεργάτες της. Η έκδοση του δισεβδομαδιαίου φύλλου λειτούργησε ως πόλος 
συσπείρωσης μεταφραστών, λογίων, βιβλιεμπόρων, εκδοτών και αναγνωστών του βιεννέζικου ελληνόφωνου 
περιβάλλοντος, που έθεσαν τις δυνάμεις τους στην υπηρεσία του. Η Εφημερίς «διαφήμισε» στις σελίδες της 
αρκετές εκδόσεις και επιφύλαξε ξεχωριστή μεταχείριση στην έκδοση του Νέου Αναχάρσιδος, στη μετάφραση 
του οποίου, όπως είδαμε, είχε συμμετάσχει και ο Ρήγας Βελεστινλής, πρόσωπο προσκείμενο στο περιβάλλον 
των τυπογράφων-εκδοτών. Σχετικά με το αρχαιόθεμο αυτό μυθιστόρημα, επανειλημμένες καταχωρίσεις στη 
διάρκεια του 1797 ενημερώνουν για την πορεία της εκτύπωσης που είχε διακοπεί, διαμεσολαβούν για την 
πραγματοποίηση της έκδοσης μέσα από την προβολή των ονομάτων «φιλογενών» και «φιλελλήνων» 
συνδρομητών και απευθύνουν έκκληση στον «ένθερμον ζήλον» για τη συνδρομή περισσοτέρων: 
 
ΕΙΔΗΣΙΣ 
Το φιλομαθέστατον γένος των Ελλήνων, (εννοώ πάντας τους την Ελληνικήν και απλήν ειδότας) δεν προσμένει άλλο παρά 
μίαν λεπτοτάτην αύραν, ένα μικρόν ελατήριον διά να εκτιναχθεί πάλιν εις την κορυφήν του Ελικώνος. Είδε πώς ο πλούτος, 
Πρωτεύς μεταβαλλόμενος εις κάθε στιγμήν, κατασταίνει τους Κροίσους Ίρους, και μόνη η σπουδή κατέχει την άγκυραν της 
ευτυχίας. Αι Μούσαι, εφέστιαι των Ελλήνων θεότητες, ει και απέπτησαν της παλαιάς αυτών κατοικίας, ως αυτόχθονες όμως 
στρέφουσι πάντοτε τα βλέμματά των εκ της αλλοδαπούς και εφηδύνονται βλέπουσαι τους απογόνους τών Ησιόδων 
εναταινίζοντας προς αυτάς εκ καρδίας. Ω Ελλήνων απόγονοι, ω Ελλάς, ω φιλομαθέστατοί μου συμπολίται, μόνον το όνομα 
της ιστορίας του πολυθρυλήτου ημών Γένους σάς εφλόγησε να συνδράμετε με ένθερμον ζήλον εις την έκδοσίν της· τί θέλει 
κάμετε άραγε όταν ιδείτε υπεκκύπτοντα του πιεστηρίου αυτόν τον Ανάχαρσιν; Βέβαια εκείνο οπού εγώ διορθώνοντάς τον 
θέλει καταβρέξετε με κατανυκτικά δάκρυα τας περιόδους οπού εμπεριέχονται εις τα ιερά ονόματα τών αφ’ όλην την 
οικουμένην θαυμαζομένων ηρώων πατέρων μας. Ιδού προσέτι ονόματα συνδρομητών εκτός των 32 εμπεριεχομένων εις τον 
50 αριθμόν της Εφημερίδος. Συναγομένων δε αλλαχόθεν και άλλων, έχουν να καταστρωθούν άπαντα εις ένα τόμον της 
βίβλου. Η δε τιμή καθώς και προηρέθη, είναι διά τον α΄, β΄, γ΄ και δ΄ τόμον φιορίνια έξ τώρα· διδομένων δε των 4 τόμων 
έχουν να προκαταβληθούν πάλιν παρά των συνδρομητών διά τον ε΄ στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ φιορ. 7. (Εφημερίς, 21.07.1797, σσ. 
671-672) 
 

Η έκδοση της Εφημερίδος διακόπηκε το 1797 ύστερα από την επέμβαση της αυστριακής λογοκρισίας, 
μετά τη σύλληψη του Ρήγα και των συνεργατών του. Έκλεισε επίσης και το τυπογραφείο των Πούλιου. Ο 
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Γεώργιος Πούλιος συνελήφθη ως ομοϊδεάτης του Ρήγα και απελάθηκε από την Αυστρία, ενώ ο Πούμπλιος 
Πούλιος κατέφυγε στη Βενετία, όπου και συνέχισε την εκδοτική του δραστηριότητα. 

Η Εφημερίς αποτελεί μια πολύτιμη ιστορική πηγή για τη μελέτη της περιόδου (Sofou, 2007). Έχει 
διασωθεί ένα μεγάλο σώμα της, το οποίο χάρη στον ερευνητικό μόχθο του Λέανδρου Βρανούση (1995) έχει 
ανασυγκροτηθεί σε φωτοτυπική επανέκδοση. Τα φύλλα της είναι επίσης διαθέσιμα σε ψηφιοποιημένη μορφή 
από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας. 
 
 
10.3 Ο προεπαναστατικός Τύπος 
 
Δεκατέσσερα χρόνια μετά την παύση της Εφημερίδος εκδηλώνονται συντονισμένες προσπάθειες για τη 
δημιουργία ειδησεογραφικών φύλλων και πάλι στη Βιέννη. Οι προσπάθειες αυτήν τη φορά θα έχουν 
διάρκεια. Ταυτόχρονα, θα κάνουν την εμφάνισή τους τα φιλολογικά περιοδικά και προς το τέλος της δεύτερης 
δεκαετίας του 19ου αιώνα θα αμφισβητήσουν την αποκλειστικότητα της Βιέννης ως τόπου έκδοσης, 
προσθέτοντας δίπλα της το Παρίσι. Σε αυτά δεσπόζει ο παιδευτικός και ο εγκυκλοπαιδικός χαρακτήρας και 
καλύπτεται ένα ευρύτατο φάσμα ενδιαφερόντων. Ακολουθούν τις προδιαγραφές του εγκυκλοπαιδικού-
γραμματολογικού περιοδικού όπως αυτό είχε διαμορφωθεί από τις αρχές του 18ου αιώνα και εξής στον 
ευρωπαϊκό χώρο, αντικατοπτρίζοντας τους εγκυκλοπαιδικούς και ωφελιμιστικούς προσανατολισμούς του 
ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Στις προγραμματικές τους προθέσεις συμπεριλαμβάνεται και η φιλολογική ύλη· 
στα περισσότερα μάλιστα τοποθετείται ως στοιχείο του τίτλου. Ό,τι ωστόσο χαρακτηρίζεται από τους εκδότες 
ως «φιλολογική» ύλη καλύπτει αφενός ένα ευρύτερο φάσμα γνωστικών αντικειμένων και γενικής παιδείας 
(συνήθως τις λεγόμενες ανθρωπιστικές επιστήμες: ιστορία, αρχαιολογία, γεωγραφία κ.ά.) και αφετέρου το 
στενότερο περιεχόμενο που έχει προσλάβει σήμερα το πεδίο της φιλολογίας: εκδοτική, λογοτεχνική θεωρία 
και ιστορία, κριτική, αισθητική (Ταμπάκη, 2005). Παραχωρούν χώρο στην παρουσίαση των καινούριων 
βιβλίων και προαναγγέλλουν μελλοντικές εκδόσεις, κληροδοτώντας μας μια πολύτιμη βιβλιογραφική πηγή 
(Πολέμη, 1988). Ο προεπαναστατικός Τύπος, όπως επικράτησε να ονομάζουμε την πλούσια αυτή συγκομιδή 
των χρόνων 1811-1821, θα φτάσει τους επτά τίτλους. 

10.3.1 Τα ειδησεογραφικά φύλλα 

10.3.1.1 Ειδήσεις διά τα Ανατολικά Μέρη (1811) 
 
Η βραχύβια αυτή δισεβδομαδιαία ειδησεογραφική εφημερίδα κυκλοφόρησε το διάστημα Ιούλιος-Δεκέμβριος 
1811, συμπληρώνοντας 52 φύλλα. Εκδότης ήταν ο Ιωσήφ Φραγκίσκος Χαλ, επίσημος λογοκριτής βιβλίων και 
διευθυντής Λυκείου της Βιέννης. Συντάκτης ο μακεδόνας Ευφρόνιος Ραφαήλ Παπαγιαννούσης-Πόποβιτς, 
δάσκαλος σε σχολείο της ελληνικής κοινότητας (Παπανδριανός, 1972). Τα περιεχόμενά της διαχωρίζονται σε 
τρεις ενότητες: «Ιστορικαί Ειδήσεις», «Εμπορικαί Ειδήσεις», «Φιλολογικαί Ειδήσεις». Η εφημερίδα 
αντλούσε την πολιτική ειδησεογραφία από έγκυρα φύλλα της Βιέννης, αλλά και από άλλες ξενόγλωσσες 
εφημερίδες. Επιδίωκε την απλή καταγραφή των πολιτικών και στρατιωτικών γεγονότων που 
διαδραματίζονταν στην Ευρώπη και κοινοποιούσε ειδήσεις που αφορούσαν τον χώρο της ανατολικής 
Μεσογείου. Περιλάμβανε συχνά αναφορές σε πολιτισμικά θέματα (Αργυροπούλου & Ταμπάκη, 1983· 
Δρούλια & Κουτσοπανάγου, 2008, Τόμ. 2, σσ. 64-65· Κουμαριανού, 1995α, σσ. 60-67· Λάιος, 1961, σσ. 80-
83). Οι Ειδήσεις διά τα Ανατολικά Μέρη προετοίμασαν το έδαφος για την εμφάνιση της μακροβιότερης 
ελληνικής εφημερίδας, του Ελληνικού Τηλεγράφου. Παρά τη μικρή τους διάρκεια και τα αδύνατα περιεχόμενα 
προσφέρουν μια έμπρακτη ένδειξη του επίμονου ενδιαφέροντος του ελληνισμού να αποκτήσει εφημερίδα στη 
γλώσσα του (Κουμαριανού, 1995α, σσ. 60-67). 
 

http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=eph
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=eam
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Εικόνα 10.2 Οι Ειδήσεις διά τα Ανατολικά Μέρη. 

10.3.1.2 Ο Ελληνικός Τηλέγραφος (1812-1836) 
 
Ο Ελληνικός Τηλέγραφος ή περιοδική εφημερίς, πολιτική, φιλολογική τε και εμπορική είναι η μακροβιότερη 
εφημερίδα της περιόδου. Η έκδοσή της ξεκίνησε το 1812 και σταμάτησε το 1836. Αποτελεί συνέχεια των 
Ειδήσεων διά τα Ανατολικά Μέρη και εκδότης της παραμένει ο Ιωσήφ Φραγκίσκος Χαλλ. Συντάκτης της ήταν 
ο γιατρός και σημαντικός λόγιος Δημήτριος Αλεξανδρίδης (Τύρναβος Θεσσαλίας, 1780 – Βιέννη, 1851). 
Εφημερίδα δισεβδομαδιαία στην αρχή και με μέσο όρο κυκλοφορίας στη συνέχεια τα 5 φύλλα την εβδομάδα, 
κατάφερε να συγκροτήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο διακίνησης που κάλυπτε χώρες της δυτικής και κεντρικής 
Ευρώπης, τις παραδουνάβιες Ηγεμονίες, τη Ρωσία, ελλαδικές περιοχές και τη Μικρά Ασία. Απευθυνόταν σε 
ένα ευρύ κοινό. Έδινε έμφαση στην πολιτική και οικονομική ενημέρωση, ζητήματα που ενδιέφεραν τον 
έλληνα εμπορευόμενο, παρέχοντας πληροφορίες για ισοτιμίες νομισμάτων, συνθήκες μεταξύ των κρατών, 
τους νόμους που διέπουν τη διακίνηση του εμπορίου, θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές. Περιλάμβανε 
επίσης εγκυκλοπαιδικά άρθρα, επιστημονικά επιτεύγματα, περίεργα, όπως και αναγγελίες βιβλίων, 
βιβλιοπαρουσιάσεις και επιστολές που συζητούσαν φιλολογικά θέματα. Αντλούσε την ειδησεογραφία της όχι 
μόνο από τις εφημερίδες της Βιέννης, αλλά και από τον αγγλικό, γαλλικό, ιταλικό και ρωσικό Τύπο. Είναι το 
μοναδικό προεπαναστατικό περιοδικό έντυπο που συνέχισε να εκδίδεται στα χρόνια της Επανάστασης, αλλά 
και μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους (Αργυροπούλου & Ταμπάκη, 1983· Δρούλια & Κουτσοπανάγου, 
2008, Τόμ. 2, σσ. 158-160· Κουμαριανού, 1995α, σσ. 68-87).  
 

 
Εικόνα 10.3 Ο Ελληνικός Τηλέγραφος. 

http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=etg
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10.3.2 Τα φιλολογικά περιοδικά: Βιέννη – Παρίσι 

10.3.2.1 Ο Ερμής ο Λόγιος (1811-1821) 
 
Το πρώτο και μακροβιότερο φιλολογικό περιοδικό είναι ο Ερμής ο Λόγιος ή Φιλολογικαί Αγγελίαι. Η 
κυκλοφορία του άρχισε την 1η Ιανουαρίου 1811 και με μια διακοπή το 1815 σταμάτησε την 1η Μαΐου 1821, 
οπότε σφραγίστηκε από την αυστριακή διοίκηση (Δρούλια & Κουτσοπανάγου, 2008, Τόμ. 2, σσ. 250-252· 
Κουμαριανού, 1995α, σσ. 88-129· Φραγκίσκος, 1976· Φραγκίσκος, 1988). Η έκδοση ξεκίνησε με πόρους της 
Φιλολογικής Εταιρείας του Βουκουρεστίου, έναν φιλολογικό σύλλογο που είχε ιδρυθεί στην πρωτεύουσα της 
Βλαχίας με πρωτοβουλία του μητροπολίτη Ιγνάτιου Ουγγροβλαχίας, στον οποίο συμμετείχαν ιερωμένοι, 
λόγιοι, δάσκαλοι και έμποροι. Καθ’ υπόδειξη του Αδαμάντιου Κοραή, που ήταν αντεπιστέλλον μέλος της 
Εταιρείας, η διεύθυνση του περιοδικού ανατέθηκε στον εγκατεστημένο στη Βιέννη κληρικό, λόγιο, εκδότη 
και μεταφραστή Άνθιμο Γαζή (Μηλιές Πηλίου, 1758 – Ερμούπολη Σύρου, 1828) (Χατζηφώτης, 1969), ο 
οποίος τη διατήρησε ως το τέλος της πρώτης περιόδου το 1814. Κατά τη δεύτερη περίοδο (1816-1821) τη 
διεύθυνση ανέλαβε ο Θεόκλητος Φαρμακίδης με βασικό συνεργάτη τον Κωνσταντίνο Κοκκινάκη. Ο 
Φαρμακίδης (Νίκαια Θεσσαλίας, 1784 – Αθήνα, 1860), ιερωμένος με καλές σπουδές, που ζούσε στη Βιέννη, 
διατήρησε τη διεύθυνση του περιοδικού ως το 1819, οπότε προσκλήθηκε να διδάξει στην Ιόνιο Ακαδημία. Ο 
Κοκκινάκης (Χίος, 1781 – Αίγινα, 1831), που τον γνωρίσαμε ήδη ως μεταφραστή γερμανικών θεατρικών 
έργων αλλά και του Ταρτούφου του Μολιέρου, εγκατεστημένος και αυτός στη Βιέννη ασχολούμενος με το 
εμπόριο, κράτησε τη διεύθυνση του περιοδικού ως το τέλος. Ο Ερμής ο Λόγιος κυκλοφορούσε ανά 
δεκαπενθήμερο. Οικονομικές δυσκολίες οδήγησαν σε διακυμάνσεις της κυκλοφορίας του. Έτσι, το 1814 
εκδόθηκαν 7 αντί για 24 τεύχη, ενώ το 1815 μόνο 1 τεύχος. Επιβίωσε χάρη σε χορηγίες εύπορων Ελλήνων. 
 

 
Εικόνα 10.4 Ο Ερμής ο Λόγιος. 

Στο πρώτο τεύχος ο Ερμής ο Λόγιος έθετε τους προγραμματικούς του στόχους: 
 
Η παρούσα φιλολογική Εφημερίς λαμβάνει ήδη κατά πρώτον αρχήν, […] της οποίας ο σκοπός είναι εις το να δίδει ειδήσεις 
φιλολογικάς, αναφερομένας κυρίως εις τας γνώσεις των Επιστημών και Μαθήσεων· εις τας παρατηρήσεις της ελληνικής 
Γλώσσας· εις την παραλληλίαν των φράσεων και ιδιωμάτων της νεωτέρας μετά της παλαιάς· και εις τον καθαρισμόν αυτής 
της νεωτέρας. Εις τας ειδήσεις των νεοφανών βιβλίων Ελληνικών τε και αλλογλώσσων, όσα έχουσι σχέσιν τινά προς την 
Ελληνικήν φιλολογίαν· εις τας νέας εφευρέσεις των Τεχνών και Επιστημών· εις την Αρχαιολογίαν, Γεωγραφίαν, Ιστορίαν, 
Χρονολογίαν, Οικονομικήν και εις άλλα τοιαύτα ωφέλιμα, συντείνοντα εις την πρόοδον των μαθήσεων. 
 
Ο Ερμής ο Λόγιος παρουσίαζε ισότιμα τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και τις επιδόσεις του ελληνισμού με 
την ευρωπαϊκή παιδεία και σκέψη, συνδυάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ελληνικό χαρακτήρα με τον 
κοσμοπολιτισμό (Κουμαριανού, 1964). Έδωσε έμφαση στα εκπαιδευτικά ζητήματα (Παπακωνσταντίνου, 

http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=lgh
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1989), εισήγαγε και καλλιέργησε μέσα από τη μορφή των ανοικτών επιστολών τον δημόσιο διάλογο 
(Γιακωβάκη, 2015), παρουσίασε τα καινούρια βιβλία, έδωσε τη δυνατότητα να αναγγελθούν νέα εκδοτικά 
σχέδια· κάποια, μάλιστα, από αυτά παρέμειναν απραγματοποίητα, όπως η περίπτωση του μυθιστορήματος 
του A.-R. Le Sage, η μετάφραση του οποίου δεν φαίνεται να είδε το φως της τυπογραφίας: 
 
ΚΟΔΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
A.-R. Le Sage, Γιλ Βλας (μετάφραση) 
[Βιέννη, 1 Δεκεμβρίου 1818] 
Προκήρυξις προς τους ομογενείς μοι Έλληνας 
Ορών ήδη προ πολλού την αξιέπαινον προθυμίαν των ομογενών μοι πεπαιδευμένων ότι, πάντες τω αυτώ ζήλω κινούμενοι, 
προθυμοποιούνται, έκαστος κατά το δοθέν αυτώ τάλαντον, να συνεισφέρωσι εις τον εκ της παιδείας προερχόμενον 
πλουτισμόν του γένους, και εις την ενδεχομένην ανάκλησιν της δόξης των προγόνων ημών, προεθυμήθην καγώ να 
συνεισφέρω τι μικρόν, ίνα μη φανώ αργός και ασυντελής εις την επίδοσιν αυτού. 
Τούτο είναι η μετάφρασις του πολυθρυλήτου ποιήματος του περιφήμου γάλλου Le Sage, επιγραφόμενον Γιλ Βλας εκ 
Σαντιλλάνης, ποίημα χαριέστατον και ηθικότατον, ικανόν και να τέρψει και να διδάξει, ως οίδασι πάντες οι αναγνότες αυτό 
εις άλλας γλώσσας· προηγουμένως όμως είναι αναγκαίον εις τους απειροκάκους νέους, οι οποίοι θέλουσιν ιδεί εις αυτό 
οποίον πολυτάραχον πέλαγος βίου μέλλουσι να διαπλεύσωσι, πόσους κινδύνους να απαντήσωσι, με ποίους χαμαιλέοντας 
έχουσι να συναναστραφώσιν, οποίους δόλους και παγίδας θέλουσι στήσει εις αυτούς οι κόλακες, και οι πλαστοί φίλοι, όταν 
ελπίζωσί τι παρ’ αυτών, μάλιστα εις τους νυν καιρούς, ότε το κέρδος, εξ οίου δήποτε τρόπου, είναι ο μόνος λατρευόμενος 
θεός. 
Πότε δε εκδοθήσεται εις τύπον, δεν δύναμαι να το προδιορίσω, αδήλου όντος του μέλλοντος· τούτο μόνον προλέγω, ότι 
κοπιάζω με όλην μου την δύναμιν να το μεταφράσω όσον δυνατόν ταχύτερα. Ο δε τύπος αυτού θέλει λάβει την αρχήν του, 
όταν συν θεώ μεταφρασθεί εντελώς. 
Έρρωσθε. 
 
Κοδράτος Αθανασίου  
εξ Ιωαννίνων. 
(Ερμής ο Λόγιος, τχ. 23, 1 Δεκεμβρίου 1818, σελ. 658). 
 

Ο Ερμής ο Λόγιος κυκλοφορούσε σε πολλές ελληνικές πόλεις, στην οθωμανική αυτοκρατορία, στη 
δυτική Ευρώπη, στη Ρωσία και στις παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Η διακίνηση γινόταν μέσω αντιπροσώπων, 
του ταχυδρομείου ή της συνδρομής. Στους συνεργάτες συγκαταλέγονται σημαντικά πρόσωπα της λογιοσύνης 
όπως ο Κωνσταντίνος Ασώπιος, ο Νικηφόρος Βάμβας, ο Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος, ο Βενιαμίν ο Λέσβιος, ο 
Στέφανος Κανέλος, ο Κωνσταντίνος Κούμας, ο Ζηνόβιος Πωπ, ο Δανιήλ Φιλιππίδης κ.ά. Το περιοδικό 
υποστήριξε μαχητικά τις θέσεις του Κοραή, ο οποίος δεν έπαψε ποτέ να μεριμνά γι’ αυτό και συνεργάστηκε 
στενά μαζί του. 

10.3.2.2 Η Καλλιόπη (1819-1821) 
 
Η Καλλιόπη, Αγγελίας φιλολογικάς επαγγέλλεται περιοδικώς αναγγέλλειν, εκδόθηκε επίσης στη Βιέννη από την 
1η Ιανουαρίου 1819 έως τις 15 Μαΐου 1821. Ήταν δεκαπενθήμερη. Αρίθμησε συνολικά 58 φύλλα, τα οποία 
συγκροτούν 3 τόμους (Γαβαθά-Παναγιωτοπούλου, 1971· Δρούλια & Κουτσοπανάγου, 2008, Τόμ. 2, σσ. 497-
498· Κουμαριανού, 1995α, σσ. 130-139). Εκδότης ήταν ο μακεδονικής καταγωγής Αθανάσιος Σταγειρίτης 
(περ. 1780 – περ. 1840), που διέμενε στη Βιέννη και δημοσίευσε έργα φιλολογικού, ιστορικού, γεωγραφικού 
και μαθηματικού περιεχομένου. Επίσης, υπήρξε ο συντάκτης του πεντάτομου έργου Ωγυγία ή Αρχαιολογία, 
που περιέχει τη θρησκευτική ιστορία, τη μυθολογία και τα έθιμα των αρχαίων χρόνων. Η Καλλιόπη περιέλαβε 
στην ύλη της φιλολογικές μελέτες, βιβλιογραφία, επιστημονικά, εκπαιδευτικά, κριτικά, θεατρικά, 
εκκλησιαστικά κείμενα, ταξιδιωτικά άρθρα και ειδήσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, πληροφορίες για πρόσωπα και 
γεγονότα της εποχής. Στους συνεργάτες συγκαταλέγονται ο Δημ. Π. Γοβδελάς, ο Νεόφυτος Δούκας, ο 
Αθανάσιος Κομμητάς κ.ά. Το περιοδικό εξέφραζε τις θέσεις του Παναγιώτη Κοδρικά και σε όλη τη διάρκεια 
της έκδοσης βρέθηκε σε συνεχή διαμάχη με τον Λόγιο Ερμή και τις κοραϊκές απόψεις. Εκπροσώπησε κυρίως 
τη συντηρητική πλευρά της ελληνικής διανόησης και διαμόρφωσε το ύφος και τις θέσεις της κυρίως μέσα από 
την αρνητική αντιμετώπιση του Κοραή και των συμμάχων του. Δείχνει το στίγμα των ζυμώσεων και των 
αντιπαραθέσεων ανάμεσα στους λογίους τις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης. 
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10.3.2.3 Ο Φιλολογικός Τηλέγραφος (1817-1821) 
 
Όπως δείχνει ο πλήρης τίτλος Φιλολογικός Τηλέγραφος ήτοι Ελληνικού Τηλεγράφου φιλολογικά, ήταν το 
φιλολογικό παράρτημα της εφημερίδας. Κυκλοφόρησε στη Βιέννη κατά άτακτα διαστήματα στα χρόνια 
1817-1821 (Αργυροπούλου & Ταμπάκη, 1983· Δρούλια & Κουτσοπανάγου, 2008, Τόμ. 4, σσ. 256-258). 
Ιδιοκτήτης και συντάκτης ήταν ο Δημήτριος Αλεξανδρίδης. Το περιοδικό περιλάμβανε τακτική ενημέρωση 
για τη βιβλιοπαραγωγή και την πολιτιστική κίνηση σε σημαντικές εστίες του ελληνισμού, δημοσίευε 
αρχαιολογικού και αρχαιογνωστικού ή εθνογραφικού ενδιαφέροντος άρθρα, κείμενα για θέματα γεωγραφίας, 
τοπογραφίας, ιστορίας και φυσικής ιστορίας. Ιδιαίτερη έμφαση έδινε σε θέματα επιστημονικού ανατολισμού, 
απόρροια των προσωπικών ενδιαφερόντων του Αλεξανδρίδη (Tabaki, 1984), προσφέροντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο το πρώτο δημόσιο βήμα της ανατολικής γραμματείας στην ελληνική παιδεία. 
 

 
Εικόνα 10.5 Ο Φιλολογικός Τηλέγραφος. 

10.3.2.4 Η Μέλισσα (1819-1821) 
 
Η Μέλισσα ή Εφημερίς Ελληνική ήταν το σημαντικότερο περιοδικό του Παρισιού. Εκδόθηκε από το 1819 ως 
το 1821 και αριθμεί 3 «τετράδια» (τόμους). Η ύλη της περιλάμβανε κείμενα ελληνικά και σε μετάφραση, 
γύρω από θέματα φιλοσοφίας, φιλολογίας, φυσικής ιστορίας (Γαβαθά-Παναγιωτοπούλου, 1971· Δρούλια & 
Κουτσοπανάγου 2008, Τόμ. 3, σσ. 134-135· Κουμαριανού, 1984, σσ. ιζ΄-λθ΄· Κουμαριανού, 1995α, σσ. 140-
161). 

Η Μέλισσα εξελίχθηκε σε μαχητικό φύλλο δημοσιεύοντας άρθρα και κείμενα με προωθημένη 
προοδευτική ιδεολογία. Υποστήριξε σθεναρά τον Κοραή, αντιτάχθηκε ανοιχτά εναντίον των αντιδραστικών 
κύκλων, υποστήριξε την πρόοδο, τις ιδέες του Διαφωτισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις εσωτερικές 
σελίδες των εξωφύλλων των τριών τετραδίων δημοσίευσε ισάριθμες «προκηρύξεις βραβείων» (βιβλία και 
χρήματα) για όσους συντάξουν «το καλλιώτερον σύγγραμμα» για τα προβλήματα που το περιοδικό 
προσπάθησε να πολεμήσει: «σχολαϊσμός» (1819), «μαχιαβελισμός» (1820), Εκκλησία και εκκλησιαστικοί 
παράγοντες (1821). 

Την έκδοση ανέλαβε να πραγματοποιήσει ο Σ. Κονδός, αλλά από τον δεύτερο χρόνο πέρασε σε 
ολιγομελή επιτροπή, βασικό μέλος της οποίας ήταν ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος (Σμύρνη, 1786 – Παρίσι, 
1841). Ο Νικολόπουλος υπήρξε μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα της εποχής. Ύστερα από σπουδές στην 
Ηγεμονική Ακαδημία του Βουκουρεστίου είχε εγκατασταθεί στο Παρίσι, όπου και πέρασε την υπόλοιπη ζωή 
του, παραδίδοντας μαθήματα ελληνικών και εργαζόμενος στη βιβλιοθήκη (1813 κ.ε.) του Institut de France. 
Υπήρξε φανατικός βιβλιοσυλλέκτης. Χάρισε τα βιβλία του στη βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας, γενέτειρας του 
πατέρα του (Πολίτης, 1987). Συνδέθηκε με τον Κοραή στο Παρίσι και υπερασπίστηκε μαχητικά τις απόψεις 
του, μολονότι οι σχέσεις τους υπήρξαν προβληματικές (Καρατζάς 1949). Στη στήλη «Ηθικόν απάνθισμα επ’ 
αγαθώ της Ελλάδας», που την υπέγραφε με το ψευδώνυμο Αγαθόφρων Λακεδαιμόνιος, δημοσίευε 
μεταφερμένα στα ελληνικά σύντομα αφηγήματα, απολόγους, ανέκδοτα, αφορισμούς και αποφθέγματα από 

http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ptg
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ξένους συγγραφείς (Florian, Chr. F. Gellert κ.ά.), μέσα από τα οποία πρόβαλλε με αλληγορικό τρόπο 
κοινόχρηστους τόπους του Διαφωτισμού: Καταδίκαζε την απάτη, την άγνοια, την αμάθεια, τη δεισιδαιμονία, 
τη συκοφαντία, έστρεφε τα βέλη του προς τους πολιτικά διεφθαρμένους, τους αυλικούς, τους αμαθείς ιερείς, 
αντιπαρέθετε το φως (τις προοδευτικές ιδέες) με το σκότος (τη συντήρηση) (Αθήνη, 2002). Ένα ενδεικτικό 
παράδειγμα της ιδεολογικής αυτής εκμετάλλευσης υλικού προσφέρει ο ακόλουθος μύθος του πέρση ποιητή: 
 
Μύθος του Σααδί: «Η απάτη» 
Τυφλός τις είχε γυναίκα, και ηγάπα αυτήν εξ όλης της ψυχής και καρδίας. Πολλοί δε είπον αυτώ ότι ην παντάπασιν 
δύσμορφος η γυνή αυτού· αλλ’ αυτός πάντοτε ηγάπα την φιλτάτην αυτού σύζυγον. Ιατρός δε τις λίαν φιλάνθρωπος είπεν 
αυτώ: «Φίλε μου, εγώ δύναμαι και επιθυμώ ιατρεύσαι τα όμματά σου». Αλλ’ ο τυφλός απεκρίθη: «Εξοχώτατε, 
υπερευχαριστώ σοι· μη φροντίζεις, παρακαλώ, περί εμού· διότι ουδόλως στέργω αναβλέψας, φοβούμενος μη παύσει ο προς 
την γυναίκα μου έρως, όστις με καθιστάνει ευδαιμονέστατον. 
 

 
Εικόνα 10.6 Η Μέλισσα. 

Την πολιτική του περιοδικού εκφράζουν δημοσιεύματα από την απέναντι μεριά, τους συντηρητικούς 
κύκλους της Κωνσταντινούπολης κατά τις παραμονές της Επανάστασης: η Εγκύκλιος του πατριάρχη 
Γρηγόριου Ε΄ με την οποία απαγόρευε τη χρήση μη χριστιανικών ονομάτων και τη μελέτη των θετικών 
επιστημών στα σχολεία και η Απανταχούσα του Ιλαρίωνα Σιναΐτη που ενημέρωνε για την έναρξη λειτουργίας 
της πατριαρχικής τυπογραφίας και την προσπάθεια επιβολής ελέγχου στις εκδόσεις (Ηλιού, 1988). 

Η Μέλισσα, παρότι ενισχύθηκε από τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης, του 
Βουκουρεστίου και άλλων πόλεων της ελληνικής διασποράς, αντιμετώπισε το σύνηθες για την εποχή 
πρόβλημα της μείωσης συνδρομών, με αποτέλεσμα να διακοπεί σύντομα η κυκλοφορία της στις παραμονές 
της Επανάστασης. 

10.3.2.5 Αθηνά και Μουσείον 
 
Ο βίος των άλλων δύο φιλολογικών περιοδικών του Παρισιού ήταν περισσότερο σύντομος. 

Η Αθηνά, Εφημερίς περιοδική, φιλολογική, επιστημονική, πολιτική και εμπορική εκδόθηκε από τις 28 
Φεβρουαρίου έως τις 15 Μαΐου του 1819. Ήταν δεκαπενθήμερη και συμπλήρωσε 6 τετράδια (Δρούλια & 
Κουτσοπανάγου, 2008, Τόμ. 1, σσ. 125-126· Κουμαριανού, 1989· Κουμαριανού, 1995α, σσ. 162-179). 
Υπήρξε εταιρικό περιοδικό, προερχόμενο από τον κύκλο του Παναγιώτη Κοδρικά. Ιθύνων νους της ο 
σμυρναίος Παναγιώτης Ιωαννίδης. Οι περισσότερες συνεργασίες ήταν ανώνυμες. Στην ύλη της 
περιλαμβάνονται άρθρα (κυρίως μεταφράσματα από γαλλικά περιοδικά) με θέμα την αρχαιολογία, την 
ιστορία, τη γεωγραφία, την παιδαγωγική, τις φυσικές επιστήμες, την αστρονομία, τα μαθηματικά, καθώς και 
άρθρα κοινωνικού προβληματισμού, στιχουργήματα και ειδήσεις οι οποίες έχουν σχέση με την πολιτική 
επικαιρότητα, τις πολιτισμικές δραστηριότητες του ελληνισμού, το εμπόριο, τις επιστημονικές ανακαλύψεις. 
Η Αθηνά επικρίθηκε επανειλημμένα από τον Λόγιο Ερμή και ειδικότερα από τον Μισοκλόπο Φιλοδίκαιο 
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(ψευδώνυμο του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου), για την ανωνυμία των συνεργατών της, για λογοκλοπή και 
την κακή χρήση της ελληνικής γλώσσας. Με τη σειρά της η Αθηνά απέδωσε ευθύνες στον Ερμή τον Λόγιο για 
την απαγόρευση της κυκλοφορίας της στη Βιέννη και επέκρινε τον συνεργάτη του Ζηνόβιο Πωπ, που είχε 
αρνηθεί να την αντιπροσωπεύσει και να την υποστηρίξει στην αυστριακή πρωτεύουσα. 

Το Μουσείον, Εφημερίς φιλολογική, επιστημονική και τεχνική εκδόθηκε από τον Παναγιώτη Ιωαννίδη 
Σμυρναίο μετά την αναστολή της έκδοσης της Αθηνάς (Γαβαθά-Παναγιωτοπούλου, 1971· Κουμαριανού, 
1995α, σσ. 180-185· Κουμαριανού, 1995β). Περιορίστηκε σε ένα και μοναδικό τεύχος το 1819. Στην ύλη του 
υπάρχουν λίγα φιλολογικά και επιστημονικά άρθρα και ένα κείμενο, στο οποίο αποτυπώνεται η διαμάχη των 
λογίων, με επίκεντρο τον Κοραή και τον Κοδρικά, στο οποίο ο εκδότης υπερασπίζεται τον δεύτερο.  
 
 
10.4 Ο Τύπος στα Ιόνια νησιά 
 
Μετά την κατάλυση της Βενετικής Δημοκρατίας, με την εμφάνιση των Γάλλων στα Ιόνια νησιά και την 
ίδρυση της Επτανήσου Πολιτείας (1800), εμφανίζονται και οι πρώτες επτανησιακές εφημερίδες, σε ιταλική 
γλώσσα ή και δίγλωσσες ή τρίγλωσσες (Κονόμος, 1964). Στην Κέρκυρα κυκλοφορεί η Gazzetta Urbana 
(1802-1803). Υπεύθυνοι έκδοσης και σύνταξης ήταν ο Ανδρέας Μουστοξύδης (Κέρκυρα, 1785-1860), ο 
μετέπειτα επίσημος ιστοριογράφος της Επτανήσου, και ο συγγραφέας Μάριος Πιέρης (1776-1852). Εκτός 
από ειδησεογραφική ύλη, δημοσίευε άρθρα στο πνεύμα του Διαφωτισμού, σχετικά με την εκπαίδευση, 
φιλολογικά θέματα και βιβλιοπαρουσιάσεις (Δρούλια & Κουτσοπανάγου, 2008, Τόμ. 4, σσ. 411-412). 

Στα 1811 αρχίζει να κυκλοφορεί στη Ζάκυνθο η Gazzetta Zakintia που συντάσσονταν στην αρχή στα 
ιταλικά και στη συνέχεια στα ελληνικά με τον τίτλο Εφημερίς των Ιωνικών Ελευθερωμένων Νήσων. 
Πρόκειται για καθαρά προπαγανδιστικό φύλλο που αναδείκνυε τα αγαθά της αγγλικής προστασίας (Δρούλια 
& Κουτσοπανάγου, 2008, Τόμ. 4, σσ. 412-413). Το 1814 η έκδοση μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα όπου 
κυκλοφόρησε ως Gazzetta Jonia (Δρούλια & Κουτσοπανάγου, 2008, Τόμ. 4, σσ. 408-410) υπό τη διεύθυνση 
του Πλάτωνα Πετρίδη, του κωνσταντινουπολίτη λόγιου που τον έχουμε συναντήσει για το ποιητικό και 
μεταφραστικό του έργο. Ήταν η επίσημη εφημερίδα της Αγγλικής Διοίκησης. Κυκλοφορούσαν επίσης και 
άλλα κυβερνητικά φύλλα που περιλαμβάνουν στα περιεχόμενά τους, εκτός από τα έγγραφα της Διοίκησης, 
ειδήσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς και άλλο υλικό. 

Στα 1819 προαναγγέλθηκε στον Λόγιο Ερμή η επικείμενη έκδοση του περιοδικού Ίρις ή Τα νυν 
Ελληνικά στην Κέρκυρα. Μολονότι ενέργειες για την πραγματοποίηση αυτής της απόπειρας έγιναν πολλές 
και διήρκεσαν ως το 1821, τελικά η έκδοση δεν πραγματοποιήθηκε. Εμπνευστής ήταν ο κόμης Γκίλφορδ, 
λίγο αργότερα ιδρυτής της Ιονίου Ακαδημίας. Η έκδοση φαίνεται ότι εγγραφόταν μέσα στον ευρύτερο 
προγραμματισμό της Ακαδημίας για την προώθηση των ελληνικών σπουδών (Δρούλια & Κουτσοπανάγου, 
2008, Τόμ. 2, σσ. 458). 
 
 
10.5 Οι εφημερίδες του Αγώνα 
 
Η έκρηξη της Επανάστασης σήμανε τη διακοπή της έκδοσης των περιοδικών της Βιέννης και του Παρισιού· 
μοναδική εξαίρεση η συνέχιση του Ελληνικού Τηλεγράφου. Πολλοί από τους εκδότες, συντάκτες και άλλους 
συντελεστές των εκδόσεων μετακινήθηκαν στον ελλαδικό χώρο για να συστρατευτούν στον κοινό αγώνα. Για 
τον ελληνικό Τύπο άνοιγε ένα καινούριο, ενδιαφέρον και σύντομο κεφάλαιο. 

Η πρώτη εφημερίδα που τυπώθηκε σε ελληνικό έδαφος ήταν η Σάλπιγξ Ελληνική (Καλαμάτα, 
Αύγουστος 1821), της οποίας κυκλοφόρησαν τρία φύλλα. Εδώ δημοσιεύθηκαν οι πρώτες επαναστατικές 
προκηρύξεις. Την έκδοσή της είχε αναλάβει ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, που είχε διατελέσει συνεκδότης του 
Ερμή του Λόγιου (Δρούλια & Κουτσοπανάγου, 2008, Τόμ. 4, σελ. 57· Κουμαριανού, 1971, Τόμ. 1, σελ. 57). 

Τις ανάγκες για ενημέρωση, για τόνωση του ηθικού των αγωνιστών κάλυψαν βασιζόμενες συχνά σε 
φήμες και ενθαρρυντικές πληροφορίες ή διαδόσεις, οι χειρόγραφες εφημερίδες του Αγώνα: η Εφημερίς του 
Γαλαξιδιού (27 Μαρτίου 1821) (Δρούλια & Κουτσοπανάγου, 2008, Τόμ. 2, σελ. 308· Κουμαριανού, 1971, 
Τόμ. 1, σσ. ιβ΄-ιε΄), η Εφημερίς Αιτωλική (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1821) (Δρούλια & Κουτσοπανάγου, 2008, 
Τόμ. 2, σσ. 300-301· Κουμαριανού, 1971, Τόμ. 1, σσ. 6-22) και Ο Αχελώος, Εφημερίς Πολιτική της Δυτικής 
Χέρσου Ελλάδος (Φεβρουάριος 1822) (Δρούλια & Κουτσοπανάγου, 2008, Τόμ. 1, σελ. 328· Κουμαριανού, 
1971, Τόμ. 1, σσ. 23-34). 
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Ο Τύπος κάνει τη δυναμική του επανεμφάνιση το 1824 με την ηθική και υλική παρακίνηση και 
βοήθεια των φιλελληνικών κομιτάτων του εξωτερικού. Μέσα στα χρόνια του πολέμου εκδίδονται τα 
Ελληνικά Χρονικά (Μεσολόγγι, Ιανουάριος 1824 – Φεβρουάριος 1826), με εκδότη τον φιλέλληνα ελβετό 
Ιωάννη-Ιάκωβο Μάγερ (Δρούλια & Κουτσοπανάγου, 2008, Τόμ. 2, σσ. 137-138· Κουμαριανού, 1971, Τόμ. 1, 
σσ. μα΄-ν΄), Ο Φίλος του Νόμου (Ύδρα, Μάρτιος 1824 – Μάιος 1827), με υπεύθυνο τον ιταλό Ιωσήφ Κιάππε 
(Δρούλια & Κουτσοπανάγου, 2008, Τόμ. 4, σσ. 258-260· Κουμαριανού, 1971, Τόμ. 1, σσ. ξβ΄-ξζ΄) και 
Εφημερίς Αθηνών (Αύγουστος 1824 – Απρίλιος 1825), με υπεύθυνο συντάκτη τον αθηναίο Γ. Ψύλλα 
(Δρούλια & Κουτσοπανάγου, 2008, Τόμ. 2, σελ. 299· Κουμαριανού, 1971, Τόμ. 1, σσ. ν΄-ξβ΄). 
 

 
Εικόνα 10.7 Τα Ελληνικά Χρονικά. 

Στις 7 Οκτωβρίου 1825 εκδίδεται από τη Διοίκηση, για την ανάγκη δημοσιοποίησης των εγγράφων 
της, η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος με υπεύθυνο αρχικά τον Θ. Φαρμακίδη, η οποία αποτελεί πρόδρομο της 
σημερινής Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δρούλια & Κουτσοπανάγου, 2008, Τόμ. 1, σσ. 420-421· 
Κουμαριανού, 1971, Τόμ. 1, σσ. ξζ΄-οδ΄). 
 

 
Εικόνα 10.8 Η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος. 

Προς ενημέρωση του γαλλόφωνου κοινού εκδίδεται και η εφημερίδα L’Abeille Grecque (1828-1829). 
Μέσα στα ίδια χρόνια εμφανίζεται και η πρώτη προσωπική εφημερίδα, η Ανεξάρτητος Εφημερίς της Ελλάδος 
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(Ύδρα, 1827-1828 και Αίγινα, Απρίλιος-Μάιος 1828), που εξέφραζε τις απόψεις του εκδότη της, του υδραίου 
ναυτικού Παντελή Κ. Παντελή (Δρούλια & Κουτσοπανάγου, 2008, Τόμ. 1, σσ. 223-224· Κουμαριανού, 1971, 
Τόμ. 1, σσ. οε΄-οζ΄). 

Οι εφημερίδες που τυπώθηκαν μέσα στα χρόνια του Αγώνα έθεταν ως προτεραιότητα την ενημέρωση 
για την πολιτική επικαιρότητα και τις πολεμικές εξελίξεις. Περιλάμβαναν, πάντως, και άρθρα που 
αναφέρονταν στο πολίτευμα, τους θεσμούς, τη φιλελληνική δραστηριότητα, την παιδεία, καθώς και αγγελίες 
εκδόσεων, βιβλιοπαρουσιάσεις, κριτικές και συνεργασίες φιλολογικού περιεχομένου. Δημοσίευσαν επίσης 
θούρια και πατριωτικά άσματα. Στα φιλολογικού και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος σχόλια των εφημερίδων 
του Αγώνα αξίζει να αναφερθούν το άρθρο «Ποίησις» του Γ. Ψύλλα (Εφημερίς Αθηνών, 1825), όπου γίνεται 
κοινή αναφορά στην κρητική ποίηση, στον Ρήγα, στον Χριστόπουλο και στον Σολωμό, τις επαινετικές 
κρίσεις που συνοδεύουν τη δημοσίευση αποσπασμάτων από τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν» του Διον. 
Σολωμού (Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, 1825), τη μετάφραση στίχων του Byron από τον Σπ. Τρικούπη 
(Ελληνικά Χρονικά, 1825), τη σύντομη παρουσίαση του δράματος Νικήρατος της Ευανθίας Καΐρη από τον 
Αλέξανδρο Σούτσο (Φίλος του Νόμου, 1827). 
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Κριτήρια αξιολόγησης 

Κριτήριο αξιολόγησης 1  
Μέσα στην ιδεολογική διαμάχη των προεπαναστατικών χρόνων ποια περιοδικά υποστήριξαν τις θέσεις 
του Αδαμάντιου Κοραή και ποια τις πολέμησαν:  

Απάντηση/Λύση  
Τις κοραϊκές θέσεις υποστήριξε ο Ερμής ο Λόγιος και η Μέλισσα. Στην αντίπερα όχθη βρέθηκαν η Καλλιόπη, 
η Αθηνά και το Μουσείον. 
  

http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/7741
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/7741

