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Οἱ πρῶτες ἐκδόσεις ἑλληνικῶν βιβλίων στὸν Νέο Κόσμο (Ἀμερικὴ καὶ ᾿Ω-

κεανία) παραμένουν ἐν πολλοῖς ἄγνωστες καὶ ἐλάχιστα μελετημένες. Ἀπὸ

μία στοιχειώδη ἔρευνα φαίνεται πὼς τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ βιβλίο ποὺ ἐκδό-

θηκε στὴν Ἀμερικὴ ἦταν οἱ Διάλογοι τοῦ Λουκιανοῦ, ποὺ τυπώθηκαν στὴν

Φιλαδέλφεια τῶν ΗΠΑ τὸ 1789. ῾Η ἐκτύπωση καὶ κυκλοφορία ἔργων τῶν

ἀρχαίων ῾Ελλήνων στὴν Βόρειο Ἀμερικὴ συνεχίσθηκε πιὸ ἔντονη κατὰ τὸν

19ο αἰ. Ταυτοχρόνως ἄρχισαν νὰ τυπώνονται στὶς ῾Ηνωμένες Πολιτεῖες καὶ

ἄλλου εἴδους ἑλληνικὰ βιβλία, ὅπως τὸ Ἁπλοῦν ἀλφαβητάριον, γραμματι-

κές, κ.λπ. Στὰ τέλη τοῦ 19ου καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ., ἄρχισε ἡ ἔκδοση

ἐφημερίδων καὶ βιβλίων γιὰ τοὺς ἕλληνες μετανάστες τοῦ Νέου Κόσμου.

῾Ως πρὸς τὴν αἰσθητική, οἱ ἐκδόσεις αὐτὲς ἦταν ὅμοιες μὲ ἀντίστοιχες εὐ-

ρωπαϊκὲς καὶ ἑλλαδικὲς ἐκδόσεις τῆς ἐποχῆς τους.

Searching for the first Greek publications in the New World,
by Dimitrios Filippou — The first Greek books published in the New
World (America and Oceania) remain mostly unknown and very little
studied. From a rudimentary research, it seems that the first Greek book
published in America is Lucian’s Selected Dialogues, which was printed
in Philadelphia, USA in 1789. The publication of Greek classics in North
America continued at an enhanced pace throughout the 19th century.
At the same time, the publication of some other kind of Greek books
commenced in the United States such as a Greek primer (Haploun Al-
phabētarion), grammars, etc. Later, at the twilight of the 19th century
and the dawn of the 20th century, newspapers, journals and books came
out for the Greek immigrants in the New World. With regards to æsthet-
ics, these publications were similar to Greek books published in Europe
or Greece at those times.

1 Εἰσαγωγὴ

Οἱ ἀπαρχὲς τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας, τόσο στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη στὰ χρόνια τῆς

Ἀναγέννησης ὅσο καὶ στὴν «καθ’ ἧμᾶς Ἀνατολὴ» κατὰ τοὺς ἑπόμενους αἰῶνες,
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26 Δ. Α. Φιλίππου

εἶναι λίγο ὣς πολὺ γνωστές. ῾Ωστόσο, οἱ πρῶτες ἐκδόσεις ἑλληνικῶν βιβλίων

στὸν λεγόμενο Νέο Κόσμο (Ἀμερικὴ καὶ ᾿Ωκεανία) παραμένουν σὲ μεγάλο βαθμὸ

ἄγνωστες καὶ ἐλάχιστα μελετημένες.

῾Ο Νέος Κόσμος κατέχει μιὰ ἰδιαίτερη θέση στὴν νεοελληνικὴ πνευματικὴ δη-

μιουργία. Γιὰ παράδειγμα, στὸν Νέο Κόσμο καὶ συγκεκριμένα στὶς ῾Ηνωμένες

Πολιτεῖες κυκλοφόρησαν οἱ πρῶτες ἠχογραφήσεις ἑλληνικῶν τραγουδιῶν. Στὸν

χῶρο τῆς Τυπογραφίας, ἡ Βόρειος Ἀμερικὴ κατέχει πολὺ σημαντικὴ θέση ὅσον

ἀφορᾶ τὶς ἀγγλικὲς ἐκδόσεις. Στὴν Βόρειο Ἀμερικὴ ὅμως κυκλοφόρησαν καὶ με-

ρικὰ ἑλληνικὰ βιβλία ποὺ ὑπῆρξαν μοναδικὰ γιὰ τὴν ἐποχή τους.

Σὲ τοῦτο τὸ ἄρθρο γίνεται μιὰ ἀπόπειρα νὰ παρουσιαστοῦν οἱ πρῶτες ἐκδόσεις

ἑλληνικῶν βιβλίων στὴν Βόρειο Ἀμερικὴ ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 18ου αἰ. ἕως τὶς ἀρχὲς

τοῦ 20οῦ αἰ., καὶ νὰ ἐξετασθεῖ ἐν συντομίᾳ ἡ αἰσθητική τους σὲ σύγκριση μὲ

ἄλλες εὐρωπαϊκὲς ἐκδόσεις ἑλληνικῶν βιβλίων τῆς ἴδιας ἐποχῆς. Τὸ παρὸν ἄρθρο,

ὡστόσο, δὲν ἀποτελεῖ τὸ συμπύκνωμα κάποιας ἐκτενοῦς μελέτης. ῾Ο συγγραφέας

ἐλπίζει μόνον πὼς αὐτὸ τὸ μικρὸ σημείωμα ἴσως νὰ ἀποτελέσει τὸ ἔναυσμα γιὰ

μία πιὸ συστηματικὴ ἔρευνα στὸ μέλλον.

2 Οἱ ἀπαρχὲς τῆς τυπογραφίας στὸν Νέο

Κόσμο

῾Η ἀνακάλυψη τῆς τυπογραφίας συνέπεσε χρονικά — ὄχι τυχαῖα — μὲ τὶς μεγά-

λες ἐξερευνήσεις τῶν Δυτικοευρωπαίων καὶ τὴν ἀπαρχὴ τῆς ἀποικιοκρατίας. Περὶ

τὸ 1454 μὲ 1455 ὁ Γουτεμβέργιος τύπωσε τὴν περίφημη Βίβλο τῆς Μαγεντίας

(σημερινὸ Μάιντς τῆς Γερμανίας). Τέσσερις δεκαετίες ἀργότερα, ὁ Χριστόφορος

Κολόμβος ἀνακάλυψε τὴν Ἀμερική (1492). Στὸ μεταξύ, τὸ 1476 εἶχε τυπωθεῖ

στὸ Μιλάνο καὶ τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ βιβλίο, ῾Η ἐπιτομὴ τῶν ὀκτὼ μερῶν τοῦ λόγου

καὶ ἄλλων τινῶν ἀναγκαίων, γραμμένη ἀπὸ τὸν «βυζάντιο» (δηλαδὴ κωνσταντινο-

πολίτη) Κωνσταντῖνο Λάσκαρι.

῞Οπως ἦταν φυσικό, ἡ τυπογραφία μεταφέρθηκε γρήγορα καὶ στὸν Νέο Κόσμο.

Τὸ πρῶτο τυπογραφεῖο στήθηκε ἀπὸ ῾Ισπανοὺς στὴν Πόλη τοῦ Μεξικοῦ, τότε ἕδρα

τοῦ ἱσπανοῦ ἀντιβασιλέα, τὸ 1539. Στὸ τυπογραφεῖο αὐτὸ τυπώθηκαν φυλλάδια

καὶ βιβλία θρησκευτικοῦ περιεχομένου γιὰ τὸν προσηλυτισμὸ τῶν ἰθαγενῶν στὸν

καθολικισμό, καθὼς καὶ διάφορα ἔντυπα γιὰ τὶς διοικητικὲς ἀνάγκες τῆς ἱσπανικῆς

ἀποικίας. ῞Ενα δεύτερο ἱσπανικὸ τυπογραφεῖο τέθηκε σὲ λειτουργία στὴν Λίμα τοῦ

Περοῦ τὸ 1584.

Τὸν 16ο αἰ., τὴν ἴδια ἐποχὴ ποὺ οἱ ῾Ισπανοὶ ἐξερευνοῦσαν τὴν Κεντρικὴ καὶ

Νότιο Ἀμερική, οἱ Γάλλοι ἄρχισαν τὴν δική τους ἐποικιστικὴ προσπάθεια στὴν

Βόρειο Ἀμερικὴ ἱδρύοντας τὴν Νέα Γαλλία. ῞Ομως οἱ Γάλλοι δὲν ἐγκατέστησαν

κανένα τυπογραφεῖο στὴν ἀποικία τῆς Νέας Γαλλίας, ἐπειδὴ ὁ βασιλιὰς καὶ ὁ ἀ-

νώτερος κλῆρος τῆς Γαλλίας ἤθελαν νὰ ἔχουν τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο στὴν διάδοση

πληροφοριῶν καὶ ἰδεῶν στὸν Νέο Κόσμο. Μάλιστα, ὁ Λουδοβίκος ΙΔ
′
εἶχε ἀπαγο-

ρεύσει τὴν λειτουργία τυπογραφείων στὴν Νέα Γαλλία. ῎Ετσι, οἱ πρῶτες γαλλικὲς

ἐκδόσεις στὴν Βόρειο Ἀμερικὴ πραγματοποιήθηκαν μόλις τὸ 1764, στὸ Μόντρεαλ,

ὅταν ἡ πόλη εἶχε περάσει πλέον ὁριστικὰ στὰ χέρια τῶν Βρετανῶν.
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Ἀντίθετα μὲ τοὺς Γάλλους, οἱ βρετανοὶ καὶ οἱ γερμανοὶ ἄποικοι, ἐπηρεασμένοι

ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς ἀμφισβήτησης καὶ τῶν νέων ἰδεῶν τῆς θρησκευτικῆς μεταρ-

ρύθμισης στὴν Δυτικὴ ᾿Εκκλησία, ἔστησαν πολὺ γρήγορα τυπογραφεῖα στὶς δικές

τους ἀποικίες στὴν Βόρειο Ἀμερική. Τὸ 1639, ὁ Στῆβεν Ντέυ (Stephen Day ἢ

Daye) ἔστησε τὸ πρῶτο τυπογραφεῖο τῆς Νέας Ἀγγλίας στὸ Κολέγιο Χάρβαρντ

τῆς Μασαχουσέτης, ὅπου καὶ τύπωσε τὸν πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὸ φιλελεύθερο

πνεῦμα του ῎Ορκο τοῦ ἐλεύθερου ἀνθρώπου (Oath of a Free Man). Τὸ 1732, γερ-

μανόφωνοι διαμαρτυρόμενοι στὸ θρήσκευμα κυκλοφόρησαν τὴν ἐφημερίδα Phila-
delphische Zeitung στὴν Φιλαδέλφεια τῆς Πενσυλβανίας.

῾Η Ἀμερικανικὴ ᾿Επανάσταση (1775–1783) ἔδωσε σημαντικὴ ὤθηση στὰ γράμ-

ματα, καὶ προφανῶς καὶ στὴν τυπογραφία, τόσο μεταξὺ τῶν ἐπαναστατῶν ἀποίκων,

ποὺ δημιούργησαν τὶς ῾Ηνωμένες Πολιετῖες, ὅσο καὶ μεταξὺ τῶν ἀποίκων ποὺ

παρέμειναν πιστοὶ στὸ βρετανικὸ στέμμα, οἱ ὁποῖοι δημιούργησαν τὸν σημερινὸ

Καναδά. ῎Ετσι, στὰ πρῶτα μεταεπαναστατικὰ χρόνια τῶν ῾Ηνωμένων Πολιτειῶν,

ἔκαναν τὴν ἐμφάνισή τους καὶ οἱ πρῶτες ἐκδόσεις ἀρχαίων ἑλληνικῶν βιβλίων,

ποὺ σκοπὸ εἶχαν νὰ φέρουν τοὺς ἀποίκους πιὸ κοντὰ στὶς κλασικὲς σπουδές.

3 ῾Ελληνικὲς ἐκδόσεις ἀπὸ ἀμερικανοὺς

κλασικιστὲς

Οἱ ῞Ελληνες, ὑπόδουλοι καθὼς ἦταν στοὺς ᾿Οθωμανούς, δὲν συμμετεῖχαν στὸν

ἐποικισμὸ τοῦ Νέου Κόσμου κατὰ τὸν 17ο καὶ 18ο αἰ. ῾Η συστηματικὴ μετανά-

στευση ῾Ελλήνων στὴν Ἀμερικὴ ἄρχισε μόνον πρὸς τὸ τέλος τοῦ 19ου αἰ. Βεβαίως,

στὰ χρονικὰ τῶν ἐξερευνητῶν ἀναφέρονται κάποια ἑλληνικὰ ὀνόματα ναυτικῶν καὶ

τυχοδιωκτῶν, ὅπως ὁ τυχοδιώκτης Πέτρος ὁ Χανιώτης (Pedro di Candia), ποὺ
συνόδευε τὸν Φραγκίσκο Πιζαρρὸ στὴν λεηλασία τῆς αὐτοκρατορίας τῶν ῎Ινκα,

καὶ ὁ ᾿Ιωάννης Φωκᾶς (Juan de Fuca), πλοηγὸς τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα δόθηκε

σὲ κάποια στενὰ στὴν δυτικὴ ἀκτὴ τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς κοντὰ στὸ σημερινὸ

Βανκοῦβερ. ῞Ομως αὐτοὶ οἱ πρῶτοι ῞Ελληνες τῆς Ἀμερικῆς ἦταν ἐλάχιστοι καὶ

χάθηκαν χωρὶς νὰ μπορέσουν νὰ δημιουργήσουν δικές τους κοινότητες.

Παρὰ τὴν ἔλλειψη ἑλληνόφωνου ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ, πρὸς τὸ τέλος τοῦ 18ου

αἰ. ἄρχισαν οἱ πρῶτες ἐκτυπώσεις ἐλληνικῶν βιβλίων στὶς νεοσύστατες ῾Ηνωμένες

Πολιτεῖες. Τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς κλασικὲς σπουδὲς εἶχε μεταλαμπαδευτεῖ καὶ στὶς

φιλελεύθερες ῾Ηνωμένες Πολιτεῖες, ποὺ ἤθελαν νὰ ἀποδείξουν πὼς δὲν ὑστεροῦ-

σαν σὲ πολιτιστικὸ δυναμικὸ ἀπὸ τὴν Βρετανία, τὴν παλιά τους μητρόπολη.

῾Ο πρωτοπόρος ἀμερικανὸς τυπογράφος Isaiah Thomas (1749–1831) γράφει
1

πώς, ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς ἢ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰ., διάφορα τυπογραφεῖα τῆς Νέας

Ἀγγλίας εἶχαν στὴν κατοχή τους ἑλληνικὰ στοιχεῖα καὶ τὰ χρησιμοποιοῦσαν περι-

στασιακὰ γιὰ μικρὰ ἐμβόλιμα κείμενα. ῎Ετσι, ἑλληνικὰ στοιχεῖα χρησιμοποιήθηκαν

— ἴσως γιὰ πρώτη φορά — σὲ ἀμερικανικὸ ἔδαφος τὸ 1762, ὅταν τὸ τότε Κολέγιο

Χάρβαρντ τύπωσε τὸ βιβλίο Pietas et gratulatio Collegii Cantabrigiensis apud
Novanglos, μὲ ποιήματα στὰ λατινικά, τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ τὰ ἀγγλικά, πρὸς

1
Βλ. I. Thomas, The History of Printing in America, vol. I, “from the press of Isaiah

Thomas and Isaac Sturtevant, printer,” Worcester, Massachusetts 1810, σσv. 251–252.
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τιμὴν τοῦ βασιλιᾶ τῆς Μεγάλης Βρετανίας Γεωργίου Γ
′
, ποὺ εἶχε ἐνθρονιστεῖ δύο

χρόνια νωρίτερα (1760). Κατὰ τὸν Thomas, τὰ ἑλληνικὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα ἦταν

βρετανικῆς προέλευσης καὶ μεγέθους long primer (10 pt). Τὰ στοιχεῖα καταστρά-

φηκαν σὲ πυρκαγιὰ ποὺ συνέβη στὸ Χάρβαρντ τὸ 1764, μὲ πιθανὸ ἀποτέλεσμα

τὴν καθυστέρηση στὴν ἔκδοση ἑλληνικῶν βιβλίων στὴν Νέα Ἀγγλία.

Τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ βιβλίο ποὺ τυπώθηκε στὸν Νέο Κόσμο εἶναι κατὰ πᾶσα

πιθανότητα μιὰ ἐπιλογὴ ἀπὸ τοὺς Διαλόγους τοῦ Λουκιανοῦ. Πιὸ συγκεκριμένα,

τὸ ἔτος 1789, στὴν Φιλαδέλφεια τῶν ΗΠΑ τυπώθηκε μία ἐπιλογὴ ἀπὸ τοὺς Διαλό-

γους τοῦ Λουκιανοῦ στὰ ἑλληνικὰ μὲ μετάφραση στὰ λατινικὰ καὶ ἐπεξηγηματικὲς

σημειώσεις στὰ ἀγγλικὰ ἀπὸ τὸν Edward Murray. Τὸ βιβλίο αὐτὸ τυπώθηκε σὲ

«σχῆμα 12ο» (περίπου 11 cm× 17 cm) στὸ τυπογραφεῖο τοῦ Joseph James. Τρία

χρόνια ἀργότερα, ὁ Matthew Carey τύπωσε πάλι στὴν Φιλαδέλφεια τῶν ΗΠΑ τὸ

᾿Εγχειρίδιον τοῦ ᾿Επίκτητου στὰ ἑλληνικὰ καὶ λατινικά. ῍Αν καὶ δὲν ἔχουμε ἄμεση

γνώση γιὰ τὶς δύο αὐτὲς ἐκδόσεις (ἐλάχιστα ἀντίτυπα ὑπάρχουν σὲ μερικὲς ἐθνι-

κὲς βιβλιοθῆκες), ἐντούτοις, ἂν κρίνουμε ἀπὸ μετέπειτα ἐκδόσεις τῶν Διαλόγων

μὲ ἐπιμέλεια καὶ πάλι τοῦ Edward Murray, τότε μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε πὼς

μᾶλλον τυπώθηκαν μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες βρετανικῆς προέλευσης σὰν αὐτοὺς

ποὺ σχεδίασε ὁ βρετανὸς στοιχειοχαράκτης Alexander Wilson.2

Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1800, τυπώθηκε καὶ κυκλοφόρησε στὴν Μασαχουσέτη ἡ Και-

νὴ Διαθήκη στὰ ἑλληνικὰ μὲ τὴν φροντίδα τοῦ Isaiah Thomas3 (Εἰκόνα 1), ἐνῶ

τὸ 1804 ὁ Edward Murray πραγματοποίησε μιὰ νέα ἔκδοση τῶν Διαλόγων τοῦ

Λουκιανοῦ, αὐτὴ τὴν φορά στὸ τυπογραφεῖο τοῦ William Poyntell στὴν Φιλαδέλ-

φεια (Εἰκόνες 2 καὶ 3). Τὸ τυπογραφεῖο τοῦ Poyntell εἶναι ἐπίσης σημαντικὸ γιατὶ

στὸν ἴδιο χῶρο λειτούργησε καὶ στοιχειοχυτήριο ὅπου χυτεύθηκαν γιὰ πρώτη φο-

ρὰ ἑλληνικοὶ χαρακτῆρες στὴν ἀμερικανικὴ ἤπειρο. Μὲ δικούς του χαρακτῆρες,

οἱ ὁποῖοι ὅμως ἦταν σχεδὸν πανομοιότυπα ἀντίγραφα τῶν ἑλληνικῶν χαρακτή-

ρων ποὺ κυκλοφοροῦσαν στὴν Βρετανία, ὁ William Poyntell τύπωσε τὸ 1806 τὴν

Ἀνάβαση τοῦ Ξενοφώντα.

4 Τὸ Ἁπλοῦν ἀλφαβητάριον καὶ ἄλλες

ἐκδόσεις γενικοῦ ἐνδιαφέροντος

Στὰ ἑπόμενα χρόνια, ἡ ἔκδοση καὶ κυκλοφορία τῶν κλασικῶν ἑλλήνων συγγρα-

φέων ἄρχισε νὰ ἐντείνεται. Ταυτόχρονα ἄρχισαν νὰ ἐμφανίζονται στὶς ῾Ηνωμένες

Πολιτεῖες καὶ οἱ πρῶτοι ἕλληνες μετανάστες, ἂν καί, ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω,

τὸ μεγάλο μεταναστευτικὸ κύμα ῾Ελλήνων παρουσιάσθηκε στὴν Ἀμερικὴ πρὸς

τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰ. Ἀνάμεσα στοὺς πρώτους ἕλληνες μετανάστες ἢ ταξιδιῶτες,

2J. H. Bowman, «Τὰ ἑλληνικὰ τυπογραφικὰ στοιχεῖα: ἡ βρετανικὴ συνεισφορά.» Τὰ ἑλλη-

νικὰ γράμματα: ἀπὸ τὴν πέτρα στὸν σκληρὸ δίσκο, ἐπιμ. Μ. Μακράκης. ῾Εταιρεία ῾Ελληνικῶν

Τυπογραφικῶν Στοιχείων, Ἀθήνα 1997. URL: http://www.greekfontsociety.gr/images/

greektablets/JohnBowman.pdf.
3
Βλ. I. H. Hall, A Critical Bibliography of the Greek New Testament as Published in

America, Pickwick and Company, Philadelphia 1883.



i
i

“eutypon22-23” — 2010/1/25 — 9:54 — page 29 — #33 i
i

i
i

i
i

Πρῶτες ἑλληνικὲς ἐκδόσεις στὸν Νέο Κόσμο 29

βρέθηκε στὶς ΗΠΑ καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Νέγρης, διανοούμενος τῆς ἐποχῆς
4
ὁ ὁ-

ποῖος ἔγραψε μία γραμματικὴ τῆς νέας ἑλληνικῆς γλώσσας γιὰ νὰ τυπωθεῖ «παρὰ

῾Ιλλιάρδῳ, Γραίῳ, Λιττύλῳ καὶ Οὐλκίνσῳ» (Hilliard, Gray, Little and Wilkins)
στὴν Βοστώνη τὸ 1828 (Εἰκόνες 4 καὶ 5).

῾Η Γραμματικὴ τοῦ Νέγρη εἶναι οὐσιαστικὰ τὸ πρῶτο βιβλίο ποὺ γράφτηκε ἀπὸ

῞Ελληνα στὸν Νέο Κόσμο, ἀλλὰ ἀξιοσημείωτο εἶναι ἐπίσης τὸ θέμα του. Μέχρι

τότε, οἱ περισσότεροι ἐκδότες τῆς Ἀμερικῆς ἐνδιαφέρονται μόνον γιὰ κείμενα τῆς

ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας. Τὰ βιβλία τῆς κλασικῆς ἀρχαιότητας τυπώνον-

ται συχνὰ μὲ παράλληλες μεταφράσεις ὄχι στὰ ἀγγλικά, ὅπως ἴσως θὰ ἦταν πιὸ

φυσικό, ἀλλὰ στὰ λατινικά, τὴν ἄλλη κύρια γλώσσα τῶν κλασικιστῶν. Ἀλλὰ καὶ

ἀπὸ τυπογραφικῆς ἀπόψεως, ἡ Γραμματικὴ τοῦ Νέγρη παρουσιάζει πολὺ ἐνδιαφέ-

ρον, μιᾶς καὶ τυπώθηκε μὲ πολὺ ὡραῖα ἑλληνικὰ στοιχεῖα 11 ἢ 12 στιγμῶν καὶ

χαρακτηριστικὰ μεγάλο διάστιχο. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἴσως νὰ προέρχονται ἀπὸ ἀ-

μερικανικὸ στοιχειοχυτήριο, ἀλλὰ μοιάζουν μὲ τὰ πλάγια ἑλληνικὰ τῆς Λειψίας, τὰ

ὁποῖα καθιερώθηκαν κάπως ἀργότερα (γύρω στὰ 1850) ἀπὸ τὸν γερμανὸ ἐκδότη

Benedictus Gotthelf Teubner.5

῞Ενα ἄλλο ἐνδιαφέρον θέμα γιὰ τοὺς προτεστάντες Ἀμερικανοὺς τῆς ἐποχῆς

ἐκείνης ἦταν καὶ ἡ προσέγγιση (καὶ πιθανῶς ὁ προσηλυτισμός) τῶν κατοίκων τοῦ

νεοσύστατου ἑλληνικοῦ κράτους, τῶν ᾿Ιονίων Νήσων καὶ τῆς ᾿Οθωμανικῆς Αὐ-

τοκρατορίας, ἡ ὁποία ἐξακολουθοῦσε νὰ παραμένει πολὺ μεγάλη σὲ ἔκταση μὲ

πολυπληθεῖς χριστιανικὲς κοινότητες (῞Ελληνες, Ἀρμένιοι, Ἀσσύριοι, κ.ἄ.). ῞Ο-

μως, οἱ χριστιανοὶ ὑπήκοοι τῆς ᾿Οθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, «οἱ Λεβαντῖνοι» γιὰ

τοὺς Ἀμερικανούς, ἦταν στὴν πλειονότητά τους ἀγράμματοι καὶ ἔπρεπε νὰ μά-

θουν πρῶτα γραφὴ καὶ ἀνάγνωση. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἀμερικανοὶ προτεστάντες

ἱεραπόστολοι τύπωσαν τὸ 1831 στὴν «Ἀνδοβηρία» (Andover) τῆς Μασαχουσέτης

ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα ἑλληνικὰ ἀλφαβητάρια: τὸ Ἁπλοῦν ἀλφαβητάριον διὰ τὰ παιδία

(Εἰκόνες 6 καὶ 7). ῾Η πρώτη ἔκδοση ἔγινε σὲ 15.000 ἀντίτυπα στὶς ΗΠΑ· ἀκολού-

θησαν καὶ ἄλλες στὴν Μάλτα καὶ στὴν Σμύρνη, ὅπου οἱ ἀμερικανοὶ ἱεραπόστολοι

μετέφεραν διαδοχικὰ τὸ τυπογραφεῖο τους.
6
Τὸ Ἁπλοῦν ἀλφαβητάριον ἔχει πολὺ

4
Τὰ λίγα στοιχεῖα ποὺ βρήκαμε γιὰ τὸν Νέγρη δείχνουν πὼς ἔζησε γιὰ ἕνα διάστημα στὴν

Ρωσία καὶ πιθανῶς ἦταν μέλος τῆς Φιλικῆς ῾Εταιρείας. Ἀργότερα ἐγκαταστάθηκε στὸ ᾿Εδιμ-

βοῦργο τῆς Σκωτίας, ὅπου δίδαξε ἑλληνικὰ στὸ πανεπιστήμιο τῆς πόλης. Στὸ ᾿Εδιμβοῦργο

ἐξέδωσε μία συλλογὴ ἑλληνικῶν παροιμιῶν καὶ μία σύντομη ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς λογοτε-

χνίας (προφανῶς ἐκείνης τῆς ἐποχῆς). ᾿Επιμελήθηκε ἐπίσης τὴν ἔκδοση ἔργων ἀρχαίων ῾Ελλή-

νων (Ξενοφών, ῾Ηρόδοτος, Δημοσθένης κ.ἄ.) ποὺ τυπώθηκαν στὴν Βρετανία καὶ στὶς ΗΠΑ.

Στὴν ῾Ελλάδα κυκλοφόρησε καὶ ἕνα ρωσικὸ βιβλίο θρησκευτικοῦ περιεχομένου σὲ μετάφραση

τοῦ Νέγρη (᾿Επιστολαὶ περὶ τῶν καθηκόντων τῆς ἱερωσύνης «συγγραφεῖσα μὲν ρωσσιστὶ ὑπὸ

Ἀλεξάνδρου Στούρζα, ἐξελληνισθεῖσα δὲ ὑπὸ Ἀλεξάνδρου Νέγρη, ἐν Ἀθήναις 1854»).

5
Τὰ γνωστὰ πλάγια στοιχεῖα τῆς Λειψίας χρησιμοποιήθηκαν στὰ τυπογραφεῖα τῆς ὁμώνυμης

γερμανικῆς πόλης πολὺ πρὶν τὰ καθιερώσει ὁ Teubner. ῾Ο συγγραφέας ἐτούτου τοῦ ἄρθρου ἔχει

ἐντοπίσει αὐτὰ τὰ στοιχεῖα σὲ βιβλίο ποὺ ἐκδόθηκε στὴν Λειψία τὸ 1809: Dionysii Longini, De
sublimitate, Græce et Latine. Lipsiæ MDCCCIX. (Διονυσίου Λογγίνου Περὶ ὕψους). Πιθανῶς,

ἀμερικανοὶ τυπογράφοι ἀγόρασαν ἑλληνικὰ στοιχεῖα ἀπὸ στοιχειοχυτήρια τῆς Λειψίας.

6
Στὸ ἔνθετο ῾Επτὰ ῾Ημέρες τῆς Καθημερινῆς τῆς 7ης Φεβρουαρίου 1999, μὲ τίτλο «Ἀνα-

γνωστικά: τὰ πρῶτα μας βιβλία», τὸ συγκεκριμένο ἀλφαβητάριο ἀναφέρεται μόνον ὡς ἔκδοση

Σμύρνης. Οἱ πληροφορίες ποὺ ἀναφέρονται ἐδῶ γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ Ἁπλοῦ ἀλφαβηταρίου προέρ-

χονται ἀπὸ τὸ ἄρθρο: R. Anderson, “Anderson’s observations in Greece,” The North American
Review, vol. XXXIV (34), pp. 1–23. Gray & Bowen, Boston 1832.
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ὡραία εἰκονογράφηση, μόνον ποὺ πολλὲς ἀπὸ τὶς εἰκόνες δείχνουν τοπία καὶ πρό-

σωπα τῆς Νέας Ἀγγλίας, ποὺ δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὴν τότε ῾Ελλάδα. ῞Οσο

γιὰ τὰ ἑλληνικὰ τυπογραφικὰ στοιχεῖα, πρόκειται γιὰ τὰ ἴδια πολὺ ὄμορφα πλάγια

ἑντεκάρια ἢ δωδεκάρια, μᾶλλον γερμανικῆς προέλευσης, ποὺ χρησιμοποιήθηκαν

καὶ γιὰ τὴν ἐκτύπωση τῆς Γραμματικῆς τοῦ Νέγρη.

Τὸ 1837 τυπώθηκε «ἐν Μαριανοπόλει» (Μόντρεαλ)
7
ἕνα μικρὸ ἀναγνωστικὸ

τῆς ἀρχαίας κοινῆς διαλέκτου μὲ τίτλο ᾿Εκλεκτὰ Μυθιστορίας «παρὰ ᾿Ιωάννῃ ᾿Ιω-

νέσῳ» (John Jones) «ἐκ τοῦ τυπουργείου τοῦ Θωμᾶ Γυερίνου» (Thomas Guerin).
Τὸ βιβλίο αὐτὸ χρησίμευσε γιὰ τὶς διδακτικὲς ἀνάγκες τῶν καθολικῶν ἱεροδιδα-

σκαλείων τῆς πόλης. ῍Αν καὶ στὸ βιβλίο δὲν ἀναφέρεται ὄνομα συγγραφέα, κατὰ

πᾶσα πιθανότητα, πρόκειται γιὰ ἔργο τοῦ Τζὼν Λάρκιν (John Larkin), ἑνὸς καθο-

λικοῦ ἱεροδιδασκάλου ἰρλανδικῆς καταγωγῆς, ὁ ὁποῖος τὴν ἑπόμενη χρονιά (1838)

δημοσίευσε, πάλι ἀνώνυμα, καὶ μία γραμματικὴ τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν γιὰ τὶς ἀ-

νάγκες τῶν γαλλόφωνων ἱερέων τοῦ Κεμπέκ (Grammaire grecque : à l’usage du
Collège de Montréal , 321 σσv.).

8
Γιὰ αὐτὲς τὶς δύο πρῶτες ἑλληνικὲς ἐκδόσεις

στὸν Καναδά, χρησιμοποιήθηκαν ἑλληνικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὸ στοιχειοχυτήριο τοῦ

Thomas Guerin, ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα στοιχειοχυτήρια τοῦ Μόντρεαλ.
9
῞Ομως τὰ

στοιχεῖα τοῦ Guerin δὲν ἔχουν καμιὰ πρωτοτυπία· ἦταν μᾶλλον ἀντίγραφα ἑλ-

ληνικῶν στοιχείων τύπου Wilson (Εἰκόνες 8 καὶ 9), τὰ ὁποῖα κυκλοφοροῦσαν

ἀπὸ πολὺ νωρίτερα στὶς ῾Ηνωμένες Πολιτεῖες. ῍Ας σημειωθεῖ πὼς τὰ ᾿Εκλεκτὰ

Μυθιστορίας κυκλοφόρησαν ξανὰ τὸ 2008 σὲ φωτογραφικὴ ἀναπαραγωγή, μὲ τὴν

φροντίδα τοῦ Κέντρου ῾Ελληνικῶν ᾿Ερευνῶν τοῦ Καναδᾶ (Μόντρεαλ).

Τὸ 1838 τυπώθηκε στὴν Νέα ῾Υόρκη ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον ἐμπορικὰ ἐπιτυχη-

μένα ἑλληνικὰ βιβλία: ἡ Γραμματικὴ τοῦ Σοφοκλῆ Εὐαγγελινοῦ–Ἀποστολίδη.
10

῾Ο Σοφοκλῆς Εὐαγγελινὸς Ἀποστολίδης ἦταν δάσκαλος τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν,

ὁ ὁποῖος κατάγονταν ἀπὸ τὸ Πήλιο καὶ εἶχε ζήσει καὶ σπουδάσει στὴν Αἴγυπτο.

Τὸ 1829, στὴν ἡλικία τῶν 22 ἐτῶν, μετανάστευσε στὶς ῾Ηνωμένες Πολιτεῖες μὲ

τὴν βοήθεια ἀμερικανῶν προτεσταντῶν ἱεραποστόλων. Παρακολούθησε μαθήματα

στὸ ῎Αμχερστ τῆς Μασαχουσέτης καὶ κατόπιν ἄρχισε νὰ διδάσκει ἀρχαῖα, μεσαιω-

νικά («βυζαντινά») καὶ νέα ἑλληνικὰ σὲ διάφορα ἀνώτερα σχολεῖα γιὰ νὰ καταλήξει

καθηγητὴς ἑλληνικῶν στὸ Χάρβαρντ. ῎Εγινε γνωστὸς περισσότερο ὡς «E. A. So-
phocles», ἴσως ἐπειδὴ προτιμοῦσε τὸ ἀρχαιοπρεπὲς ὄνομά του παρὰ μὲ τὸ ἐπίθετό

του. ῾Η Γραμματική του ἔκανε πολλὲς ἐκδόσεις καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ κυκλοφορεῖ

ἀκόμα καὶ σήμερα — μιὰ ἔρευνα στὸ www.amazon.com θὰ πείσει κάθε ἀναγνώστη.

7
῾Η ἀρχικὴ ὀνομασία τοῦ Μόντρεαλ ἦταν Ville-Marie, δηλαδὴ «Πόλη τῆς [Παναγίας] Μαρίας»,

καὶ ἔτσι προέκυψε ἡ ὀνομασία «Μαριανόπολις».

8
Γιὰ περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὶς πρῶτες ἑλληνικὲς στὸ Μόντρεαλ, βλ. J. Bouchard,

«Les débuts de l’imprimérie grecque au Québec », Études Helléniques / Hellenic Studies,
vol. 1 (1) (1983), pp. 53–59.
9
Γιὰ τὸ στοιχειοχυτήριο τοῦ Guerin, βλ. B. Dansereaux, «La fabrication des caractères

d’imprimerie à Montréal au milieu du XIXe siècle », Revue d’histoire de l’Amérique française,
vol. 47 (1) (1993), pp. 83–92.
10E. A. Sophocles, A Greek Grammar for the Use of Learners. F. J. Huntington & Co.,

New York 1838, 12 cm× 20 cm, 284 σσv.



i
i

“eutypon22-23” — 2010/1/25 — 9:54 — page 31 — #35 i
i

i
i

i
i

Πρῶτες ἑλληνικὲς ἐκδόσεις στὸν Νέο Κόσμο 31

5 ῎Εντυπα γιὰ τὸ μεγάλο μεταναστευτικὸ

κύμα

῾Η ἄφιξη καὶ ἐγκατάσταση ὅλο καὶ περισσότερων ἑλλήνων μεταναστῶν στις ΗΠΑ

ἀπὸ τὸ 1890 καὶ μετά, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐμφάνιση τῶν πρώτων ἐφημερίδων,

περιοδικῶν καὶ βιβλίων ποὺ τυπώνονταν στὶς ΗΠΑ γιὰ τὶς ἀνάγκες ἐνημέρωσης

τῶν ἑλλήνων μεταναστῶν. Τὸ ἴδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε λίγο ἀργότερα στὴν

Λατινικὴ Ἀμερική, τὸν Καναδὰ καὶ τὴν Αὐστραλία.
11

Τὸ 1892 κυκλοφόρησε στὴν Βοστώνη ἡ πρώτη ἑλληνικὴ ἐφημερίδα τῆς Ἀμε-

ρικῆς μὲ τίτλο Νέος Κόσμος. ῾Ο Νέος Κόσμος ἐπέζησε μόνον γιὰ μερικοὺς μῆνες,

ἀλλὰ τὸ 1894 οἱ ἀδελφοὶ Σόλων καὶ Δημήτριος Βλαστὸς ἄρχισαν νὰ τυπώνουν

στὴν Νέα ῾Υόρκη τὴν ἐφημερίδα Ἀτλαντίς, ἡ ὁποία ἐπέζησε μέχρι τὸ 1973. Τὸ

1908 κυκλοφόρησε στὴν Νέα ῾Υόρκη ἡ ἐφημερίδα Πανελλήνιος, ἡ ὁποία ἔκλεισε

πέντε χρόνια μετά. Τὸ 1915, τὴν ἐποχὴ τοῦ ἐθνικοῦ διχασμοῦ, ὁ ἔμπορος Πέτρος

Τατάνης ἄρχισε νὰ ἐκδίδει τὴν ἡμερήσια ἐφημερίδα ᾿Εθνικὸς Κήρυξ ὡς βενιζελικὸ

ἀντίβαρο στὴν φιλοβασιλικὴ Ἀτλαντίδα. ῾Ο ᾿Εθνικὸς Κήρυξ εἶναι ἡ μόνη ἑλληνικὴ

ἡμερήσια ἐφημερίδα ποὐ ἐξακολουθεῖ νὰ κυκλοφορεῖ καὶ σήμερα στὶς ΗΠΑ.
12

Τὴν ἴδια ἐποχὴ περίπου ἄρχισαν νὰ τυπώνονται καὶ ἑλληνικὰ βιβλία πιὸ γενικοῦ

ἐνδιαφέροντος. Γιὰ παράδειγμα, η ἐφημερίδα Ἀτλαντὶς εἶχε καὶ τμῆμα παραγωγῆς

βιβλίων γιὰ τὸ ἑλληνοαμερικανικὸ κοινό. Οἱ ἐκδόσεις τῆς Ἀτλαντίδος ἀλλὰ καὶ

ὅλες σχεδὸν οἱ ἑλληνικὲς ἐκδόσεις στὸν Νέο Κόσμο μιμοῦνταν ὡς πρὸς τὴν αἰ-

σθητικὴ τὶς ἐκδόσεις τῆς Ἀθήνας τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Συχνὰ ὡστόσο βλέπουμε

σ’ αὐτὰ τὰ ἔντυπα χαρακτηριστικὰ τῆς τυπογραφικῆς παράδοσης τοῦ τόπου φιλο-

ξενίας. Στὶς Εἰκόνες 10 καὶ 11 παρουσιάζονται δύο σελίδες ἀπὸ ἑλληνικὸ βιβλίο

ποὺ κυκλοφόρησε στὴν Νέα ῾Υόρκη τὸ 1910. Τὰ στοιχεῖα τοῦ συγκεκριμένου

βιβλίου εἶναι τὰ «ἁπλά» (Didot), τὰ ὁποῖα εἶχαν πλέον ἐπικρατήσει στὴν ῾Ελλάδα,

ἀλλὰ ἡ διάταξη τῶν ἀράδων εἶναι ἀμερικανική — π.χ. τὰ κενὰ διαστήματα μετὰ τὶς

περιόδους εἶναι πολὺ μεγάλα.

Στὸ Μπουένος ῎Αιρες, κυκλοφόρησε τὸ 1905 ἡ ἐργατικὴ ἐφημερίδα ῾Ο Πρόμα-

χος, ἐνὼ τὸ 1938 κυκλοφόρησε τὸ βιβλίο τοῦ Σπυρίδωνος Καμηλιέρη Τὸ γενικὸν

ἐμπόριον τῆς Ἀργεντινῆς Δημοκρατίας καὶ ἡ οἰκονομικὴ ἐξέλιξις τῆς χώρας κατὰ τὰ

τελευταῖα ἔτη.
13

Στὴν Μελβούρνη, κυκλοφόρησε τὸ 1913 ἡ ἑλληνικὴ ἐφημερίδα Αὐστραλία.

Στὸ τυπογραφεῖο αὐτῆς τῆς ἐφημερίδας τυπώθηκε τὸ 1916 καὶ τὸ πρῶτο ἑλλη-

11
Γιὰ μιὰ σύντομη ἐπισκόπηση τοῦ ἑλληνικοῦ ὁμογενειακοῦ Τύπου, βλ. Ε. Δρούλια–

Μητράκου, Γ. Κουτσοπανάγου, Ν. Μπαλτᾶ καὶ Δ. Παπαδημητρίου, «῾Ο Τύπος στὴν ῾Ελλάδα,

στὴν ὁμογένεια καὶ στὴ διασπορά», στὸν τόμο Πεντακόσια χρόνια ἔντυπης παράδοσης τοῦ Νέου

῾Ελληνισμοῦ (1499–1999), ἐπιμ. Κ. Σπ. Στάικος καὶ Τ. Ε. Σκλαβενίτης, Βουλή τῶν ῾Ελλήνων,

Ἀθήνα 2000, σσv. 87–98.

12
Βλ. Β. Πισσαλίδης, «῾Ελληνικὸς ὁμογενειακὸς τύπος–ΜΜΕ καὶ διαπολιτιστικὴ ἐπικοινωνία·

ἡ περίπτωση τῆς Νέας Υόρκης», ῾Ιστορία τῆς Νεοελληνικῆς Διασπορᾶς. ῎Ερευνα καὶ διδασκαλία,

τόμος β
′
, ἐπιμ. Μ. Δαμανάκης, Β. Καρδάσης, Θ. Μιχελακάκη καὶ Α. Χουρδάκης, ΕΔΙΑΜΜΕ,

Ρέθυμνο 2004, σσv. 164–171.

13
Α. Τάμης, «Τυπολογία ἱστοριογραφίας τῆς ἑλληνικῆς ἐποίκησης στὴν ᾿Ωκεανία καὶ Νότια

Ἀμερική», ῾Ιστορία τῆς Νεοελληνικῆς Διασπορᾶς. ῎Ερευνα καὶ διδασκαλία, τόμος β
′
, ἐπιμ. Μ.

Δαμανάκης, Β. Καρδάσης, Θ. Μιχελακάκη καὶ Α. Χουρδάκης, ΕΔΙΑΜΜΕ, Ρέθυμνο 2004, σσv.

178–187.
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νικὸ βιβλίο τῆς χώρας, ἕνας ὁδηγὸς γιὰ τοὺς νέους μετανάστες γραμμένος ἀπὸ

τοὺς Γεώργιο Κένταυρο, Κοσμᾶ Ἀνδρόνικου καὶ ᾿Εμμανουὴλ Ἀνδρόνικου: ῾Η ζωὴ

ἐν Αυστραλίᾳ 1916, ἔκδοση τῆς ἐφημερίδας Αὐστραλία, Μελβούρνη 1916.
14

Τὸ

συγκεκριμένο βιβλίο ἐπακυκλοφόρησε τὸ 2009 σὲ φωτογραφικὴ ἀναπαραγωγὴ μὲ

τὴν φροντίδα τοῦ Κυθηραϊκού Συλλόγου Αὐστραλίας (Kytherian Association of
Australia).

Στὸ Μόντρεαλ, τὸ πρῶτο βιβλίο γραμμένο ἀπὸ ἕλληνα μετανάστη κυκλοφό-

ρησε τὸ 1922. Πρόκειται γιὰ ἕναν ἀκόμα ὁδηγὸ γιὰ νέους ἕλληνες μετανάστες

γραμμένο ἀπὸ τὸν ῾Ηρακλῆ Ν. Παπαμανώλη καὶ μὲ τίτλο: Περιληπτικὴ ἱστορία τοῦ

Καναδᾶ καὶ ἑλληνο-καναδικὸς ὁδηγός, ἔτος α
′
, Reg. Canadian Greek Publishing

Co., Μοντρεάλη Καναδᾶ 1921–1922. ῾Ο ῾Ελληνο-καναδικὸς ὁδηγός τοῦ Παπαμα-

νώλη εἶχε τυπωθεῖ μὲ ἑλληνικὰ στοιχεῖα Elzevir, τὰ ὁποῖα ἦταν ἡ τελευταία λέξη

τῆς μόδας γιὰ τὰ ἑλληνικὰ τυπογραφεῖα τῆς ἐποχῆς. Δύο χρόνια ἀργότερα (1924),

στὴν ἴδια καναδικὴ πόλη, κυκλοφόρησε καὶ ἡ βραχύβια ἑλληνικὴ ἐφημερίδα ῾Εστία.

Πολλὰ χρόνια ἀργότερα, ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1950 καὶ μετά, ἄρχισαν νὰ κυκλο-

φοροῦν ἄλλες ἑλληνικὲς ἐφημερίδες, σὲ ἑβδομαδιαῖα κυρίως βάση, στὸ Μόντρεαλ,

στὸ Τορόντο καὶ σὲ ἄλλες καναδικὲς πόλεις.

῾Η ἔκδοση ἑλληνικῶν ἐντύπων στὸν Νέο Κόσμο συνεχίσθηκε καθ’ ὅλον τὸν

20ὸ αἰ. καὶ συνεχίζεται καὶ σήμερα. Πολλὲς ἐκδόσεις ἑλληνικῶν βιβλίων ἔγιναν

στὸν Νέο Κόσμο στὰ χρόνια τῆς Δικτατορίας (1967–1974), γιὰ λόγους πολὺ

προφανεῖς. ῎Εκτοτε ὅμως οἱ ἑλληνικὲς ἐκδόσεις στὸ Δυτικὸ ῾Ημισφαίριο ἄρχισαν

νὰ μειώνονται. ῾Η διακοπὴ τῆς μετανάστευσης τῶν ῾Ελλήνων, ἡ ἀφομοίωση στὶς

χῶρες ὑποδοχῆς, καὶ ἡ ραγδαία ἐξάπλωση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ Τύπου (δορυφορι-

κὴ τηλεόραση, Διαδίκτυο, κ.λπ.) ὁδήγησαν στὸν μαρασμὸ τὶς ἑλληνικὲς ἐκδόσεις

στὸν Νέο Κόσμο. Μόνον ἐλάχιστοι ἐπίδοξοι πεζογράφοι καὶ ποιητὲς ἐκδίδουν

πλέον «ἰδίοις ἀναλώμασι» ἑλληνικὰ βιβλία στὸν Νέο Κόσμο σὲ περιορισμένο ἀ-

ριθμὸ ἀντιτύπων καὶ συχνὰ χαμηλῆς τυπογραφικῆς ποιότητας.
15

6 Μικρὸς ἐπίλογος

Τὸ παρὸν ἄρθρο ἀποτελεῖ μία μικρὴ καὶ μᾶλλον ἐπιφανειακὴ ἀνασκόπηση τῶν

πρώτων ἑλληνικῶν ἐκδόσεων στὸν Νέο Κόσμο τῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς ᾿Ωκεανίας.

Πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐκδόσεις παραμένουν χαμένες ἢ μαζεύουν σκόνη σὲ κά-

ποιες βιβλιοθῆκες. ῾Ο συγγραφέας εὔχεται κάποια ἡμέρα αὐτὲς οἱ ἐκδόσεις νὰ

μελετηθοῦν καθὼς πρέπει καὶ νὰ βροῦν τὴν θέση τους στὴν ἱστορία τῆς ἑλληνι-

κῆς τυπογραφίας.

῾Ο συγγραφέας τοῦ παρόντος πονήματος εὐχαριστεῖ τὸν κ. Στέφανο Κων-

σταντινίδη, διευθυντὴ τοῦ Κέντρου ῾Ελληνικῶν ᾿Ερευνῶν τοῦ Καναδᾶ, γιὰ τὶς

πληροφορίες ποὺ τοῦ ἔδωσε γιὰ τὶς πρῶτες ἑλληνικὲς ἐκδόσεις στὸ Μόντρεαλ,

14B. Petre, «῾Η διαχρονικὴ παρουσία τῶν ὁμογενειακῶν ΜΜΕ στὴν Αὐστραλία», ῾Ιστορία τῆς

Νεοελληνικῆς Διασπορᾶς. ῎Ερευνα καὶ διδασκαλία, τόμος β
′
, ἐπιμ. Μ. Δαμανάκης, Β. Καρδάσης,

Θ. Μιχελακάκη καὶ Α. Χουρδάκης, ΕΔΙΑΜΜΕ, Ρέθυμνο 2004, σσv. 210–220.

15
῾Η πιὸ χαρακτηριστικὴ περίπτωση εἶναι αὐτὴ τοῦ γνωστοῦ πεζογράφου Νίκου Καχτίτση

(1926–1970), ὁ ὁποῖος εἶχε στήσει τυπογραφεῖο στὸ ὑπόγειο τοῦ σπιτιοῦ του στὸ Μόντρεαλ

γιὰ νὰ τυπώνει ἔργα δικά του καὶ ἔργα φίλων του.
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καθὼς καὶ τοὺς κκ. Κλήμη Μαστορίδη, καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου,

καὶ Γεράσιμο Λεωνίδα, λέκτορα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ρέντινγκ (University of
Reading) τῆς Βρετανίας, γιὰ τὴν βοήθεια ποὺ πρόσφεραν στὴν ταυτοποίηση με-

ρικῶν γραμματοσειρῶν.

Εἰκόνα 1: ῾Η ἀρχὴ τῆς Ἀποκάλυψης τοῦ ᾿Ιωάννου στὴν Καινὴ Διαθήκη ποὺ

τυπώθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὰ ἑλληνικὰ στὶς ΗΠΑ τὸ 1800. Ἀξιοσημείωτο εἶναι

τὸ πῶς ὁ στοιχειοθέτης ἔκοψε τὴν λέξη «ἁμαρτιῶν» στὴν κάτω δεξιὰ ἄκρη.
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34 Δ. Α. Φιλίππου

Εἰκόνα 2: ῾Η σελίδα τῶν τίτλων ἀπὸ τὴν ἐπιλογὴ τῶν Διαλόγων τοῦ Λουκιανοῦ

ποὺ ἐκδόθηκε στὴν Φιλαδέλφεια τῶν ΗΠΑ τὸ 1804. (The Selected Dialogues
of Lucian by Edward Murphy, William Poyntell & Co., Philadelphia 1804,
270 σσv., 10 cm× 17 cm).
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Εἰκόνα 3: Μία σελίδα μὲ ἑλληνικὸ κείμενο καὶ σχόλια στὰ ἀγγλικὰ ἀπὸ τοὺς

Διαλόγους τοῦ Λουκιανοῦ ποὺ κυκλοφόρησαν στὴν Φιλαδέλφεια τῶν ΗΠΑ τὸ

1804.
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Εἰκόνα 4: ῾Η σελίδα τῶν τίτλων ἀπὸ τὴν Συνοπτικὴ τῆς ἁπλοελληνικῆς διαλέκτου

γραμματικῆς ὑπὸ Α. Νέγρη (ἐν Βοστώνῃ 1828, 88 σσv., 10 cm× 17 cm).
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Εἰκόνα 5: ῾Η τελευταία σελίδα ἀπὸ τὸ δίγλωσσο προοίμιο τῆς Γραμματικῆς τοῦ

Νέγρη.
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38 Δ. Α. Φιλίππου

Εἰκόνα 6: ῾Η σελίδα τῶν τίτλων ἀπὸ τὸ Ἁπλοῦν ἀλφαβητάριον ποὺ τυπώθηκε

στὴν «Ἀνδοβηρία» (Andober) τῆς Μασαχουσέτης τὸ 1831 (γ
′
ἔκδοσις, 120 σσv.,

11 cm× 17 cm).
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Εἰκόνα 7: Μία ἀκόμα σελίδα ἀπὸ τὸ Ἁπλοῦν ἀλφαβητάριον, ποὺ τυπώθηκε γιὰ

πρώτη φορὰ στὴν Ἀμερική.
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Εἰκόνα 8: ῾Η σελίδα τῶν τίτλων ἀπὸ τὰ ᾿Εκλεκτὰ Μυθιστορίας ποὺ τυπώθηκαν

στὴν «Μαριανόπολη» (Μόντρεαλ) τοῦ Καναδᾶ τὸ 1837 (54 σσv., 10 cm× 16 cm).
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Εἰκόνα 9: Μία ἀκόμα σελίδα ἀπὸ τὰ ᾿Εκλεκτὰ Μυθιστορίας.
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Εἰκόνα 10: Μία σελίδα ἀπὸ τὸ Πλῆρες ἑλληνο-αγγλικὸν καὶ ἀγγλο-ελληνικὸν ἐ-

πιστολάριον ὑπὸ Α. Ζωνιάδου (ἔκδοσις β
′
, Τυπογραφικὰ Καταστήματα «Ἀτλαντί-

δος», Νέα ῾Υόρκη 1910, 237 σσv., 15 cm× 23 cm).
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Εἰκόνα 11: Μία ἀκόμα σελίδα ἀπὸ τὸ ᾿Επιστολάριον τοῦ Ζωνιάδη.


