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Εκτός από τις σχολικές και συλλογικές βιβλιοθήκες που λει-
τούργησαν στην πόλη των Σερρών κατά την περίοδο της οθωμανικής 
κυριαρχίας1, ορισμένοι λόγιοι κάτοικοί της κατόρθωσαν να συγκρο-
τήσουν πλούσιες ιδιωτικές βιβλιοθήκες για προσωπική τους χρήση. 

Την ύπαρξη αξιόλογων ιδιωτικών βιβλιοθηκών στην ακμάζουσα 
φιλόμουσο αυτή μακεδονική πόλη, με αξιόλογη πνευματική και εκ-
παιδευτική κίνηση2, επισημαίνει ήδη από το 1881 ο γλωσσολόγος-
εκπαιδευτικός Ιωάννης Τσικόπουλος (1839-1912)3, σημειώνοντας ε-

                                               
1. Για τις κοινόχρηστες βιβλιοθήκες της πόλης των Σερρών και της υπαίθρου κατά 

την ύστερη περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, βλ. Π. Σαμσάρη, «Ελληνικές βιβλιοθή-
κες και αναγνωστήρια στην πόλη των Σερρών κατά την ύστερη τουρκοκρατία», Πρα-
κτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Επεκτείνοντας τα όρια 
… (Σέρρες, 12-14 Νοεμβρίου 2003), Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. Σερρών, 
Σέρρες 2004, σσ. 395-406· του ίδιου, «Βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια της σερραϊκής υ-
παίθρου κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο», Όμιλος “Ορφέας” Σερρών. Εκατό χρό-
νια από την ίδρυσή του, 1905-2005: Αφιέρωμα στη νεότερη τοπική ιστορία, έκδ. 
∆.Ε.Π.Κ.Α. Σερρών, Σέρρες 2005, σσ. 107-111. Η ίδρυση βιβλιοθηκών σχολικών, κοινοτι-
κών, μοναστηριακών και ιδιωτικών σχετίζεται άμεσα με τη γενικότερη εκδοτική παρα-
γωγή, βλ. Αι. Κουμαριανού – Λ. ∆ρούλια – E. Layton, Το ελληνικό βιβλίο 1476-1830, 
έκδ.  Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1986, σ. 115. 

2. Κατά τα τελευταία χρόνια (1907) της οθωμανικής κυριαρχίας στην πόλη των 
Σερρών λειτουργούσαν: Γυμνάσιο με 160 μαθητές, Κεντρικό Παρθεναγωγείο με εννιά 
τάξεις και 550 μαθήτριες, Αστική Σχολή με έξι τάξεις και 400 μαθητές, τέσσερα δημοτι-
κά Σχολεία αρρένων, άλλα τόσα θηλέων, καθώς και το ∆ούμπειο Κεντρικό Νηπιαγω-
γείο. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών προσέγγιζε τις 2.000 περίπου και το διδακτικό 
προσωπικό τους 46. 

3. Μολονότι γεννήθηκε στο Καταφύγι των Πιερίων, ανάλωσε είκοσι πέντε ολό-
κληρα χρόνια από τη ζωή του στις Σέρρες, παρέχοντας τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην 
προαγωγή της παιδείας, σε μια κρίσιμη για τον ελληνισμό της Μακεδονίας χρονική πε-
ρίοδο. Για την κορυφαία αυτή μορφή των γραμμάτων και της παιδείας, βλ. ∆. Κρήτου, 
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πιγραμματικά ότι συνέβαλαν στον εμπλουτισμό των κοινόχρηστων 
βιβλιοθηκών, όπως εκείνης του Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού Συλ-
λόγου Σερρών4: Ἡ τηλικαύτης καὶ τοιαύτης βιβλιακῆς ὕλης ἐν Σέρ-
ραις περισυναγωγὴ πασιφανῶς ἀποδεικνύει, τοῦτο μὲν τὴν προθυ-
μίαν καὶ τὸν ζῆλον τῶν ἀναλαβόντων νὰ σχηματίσωσι ταύτην προ-
στρέχοντες εἰς τὰς ἰδιωτικὰς ἐνταῦθα βιβλιοθήκας· τοῦτο δὲ τὴν 
ἀξίαν τῶν ἰ δ ι ω τ ι κ ῶ ν  β ι β λ ι ο θ η κῶ ν  ἢ μᾶλλον τὴν φιλομάθει-
αν καὶ εὐρυμάθειαν τῶν κατόχων αὐτῶν5. 

Στην έκθεση πεπραγμένων κατά το τρίτο έτος λειτουργίας 
(1872-1873)6 του παραπάνω σερραϊκού συλλόγου ο πρόεδρός του 
Ιωάννης Θεοδωρίδης διευκρινίζει ότι ο εμπλουτισμός της Βιβλιοθή-
κης του Συλλόγου στηρίχτηκε εἰς τὴν φιλομουσίαν καὶ τὴν γεν-
ναιότητα τῶν δωρητῶν, τινὲς τῶν ὁποίων ὁλόκληρον σχεδὸν τὴν 
Βιβλιοθήκην των ἀφιέρωσαν εἰς τὸν Σύλλογον. 

Πέραν όμως από τις δωρεές ιδιωτών, ο Σύλλογος προχώρησε 
στην αγορά της ιδιωτικής βιβλιοθήκης του αποθανόντος διαπρεπούς 
Σερραίου δασκάλου Εμμανουήλ Φωτιάδη (1805-1849), τον οποίο 
μάλιστα σχεδίαζε να τιμήσει με την ανέγερση μνημείου. 

Ο γυμνασιάρχης Πέτρος Παπαγεωργίου (1859-1914), στην περι-
σπούδαστη μελέτη του για την πόλη των Σερρών7, κάνει λόγο για 
ορισμένα χειρόγραφα που αντίκρισε κατά το τελευταίο τέταρτο του 
19ου  αιώνα σε ιδιωτικές βιβλιοθήκες Σερραίων κατοίκων, όπως δύο  
χάρτινα φύλλα «Καλανδολογίου»  στην οικία ενός, και πέντε Καινές 
∆ιαθήκες σε μεμβράνη με  διαφορετικά μεγέθη (11ου  και 12ου  αιώνα) 

                                               
«Ιωάννης Τσικόπουλος: Ένας ξεχασμένος Μακεδόνας λόγιος», Μακεδονικά 29 (1993-
94) 29-37. 

4. Για τη βιβλιοθήκη του συλλόγου ειδικότερα, βλ. Π. Σαμσάρη, «Ο Μακεδονικός 
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών: Η εκπαιδευτική και πολιτιστική του δράση», Σερ-
ραϊκά Ανάλεκτα 4 (2006) 81-89. 

5. Βλ. Ενδέκατον έτος του εν Σέρραις Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. 
Έκθεσις αναγνωσθείσα τη 31 Μαΐου 1881 κατά την επέτειον του Συλλόγου εορτήν υπό 
του Γραμματέως Ιωάννου Τσικοπούλου, Τυπ. «Η Μακεδονία» Θάνου και Βασιλειάδη, 
Θεσσαλονίκη 1881, σ. 19. 

6. Βλ. Ο εν Σέρραις Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος. Έκθεσις των πε-
πραγμένων κατά το τρίτον από της συστάσεως αυτού έτος (από 4 Ιουνίου 1872 έως 27 
Μαΐου 1873), υπό του προέδρου Ιωάννου Θεοδωρίδου, Τυπ. Phare du Bosphore, Κων-
σταντινούπολις 1873, σ. 23. 

7. Βλ. Π. Παπαγεωργίου, «Αι Σέρραι και τα προάστεια, τα περί τας Σέρρας και η 
μονή Ιωάννου του Προδρόμου: Συμβολή ιστορική και αρχαιολογική», Byzantinische 
Zeitschrift 3 (1894) 287 & φωτομηχ. ανατ. από τη ∆ημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερ-
ρών, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 63. 
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κάποιου άλλου, που διέμενε στη συνοικία της Λιόκαλης. Ο ίδιος μά-
λιστα, μεριμνώντας για τον πλουτισμό της προσωπικής του βιβλιο-
θήκης, δηλώνει ότι αγόρασε από χωρικό χάρτινο χειρόγραφο με 
κομμένα φύλλα του 14ου αιώνα. 

Στην αρχή της πρώτης σελίδας της χάρτινης άδηλης Ρητορικής, 
που καταγράφηκε στη Βιβλιοθήκη του ιστορικού Γυμνασίου Σερ-
ρών, υπήρχε η παρακάτω χειρόγραφη σημείωση με τον ίδιο γραφικό 
χαρακτήρα του όλου έργου: Ἐκ τῆς Ἑλληνι(κῆς) βιβλιοθήκης 
Ἰωάννου Βαλλίδου καὶ … Ν: 12, ενώ στο παράφυλλο 1837: Ἰουνίου 
10 Σέρρας. Μαθημάτων Πρ. Κτήτωρ μου ὑπάρχει Γεώργιος Α. Βάλ-
λας. Το όνομα αυτό, όπως επισημαίνει το 1914 ο Γενικός Επιθεωρη-
τής ∆ημήτριος Σάρρος (1870-1938)8, είχε ξαναγραφεί πάνω σε σβη-
σμένο όνομα του Ἰωάννης Α … (πιθανόν Βαλλίδης). 

 

Ένα χειρόγραφο Ευαγγελίων, που παρατήρησε στην πόλη στις 
αρχές του 20ου αιώνα ο C. Gregory9 και απόκειται σήμερα στη Βιβλι-
οθήκη της Clara Day Seymour (Mme George Clair) St. John στη Wal-
lington10, προέρχεται πιθανώς από αστική βιβλιοθήκη άγνωστου ι-
διώτη. 

 

Πλούσιες βιβλιοθήκες θα πρέπει να διατηρούσαν και οι εκάστο-
τε μητροπολίτες Σερρών, καθώς ονόματά τους, όπως του Μαξίμου, 
του Πορφυρίου, του Ναθαναήλ και του Χρύσανθου, απαντώνται 
συχνά σε καταλόγους συνδρομητών βιβλίων. Οι ίδιοι προεγγράφο-
νταν συνήθως για παραπάνω από ένα αντίτυπο11. 

Ο δεύτερος μάλιστα κατά τα έτη της ποιμεναρχίας του στις Σέρ-
ρες (1811-1824) συνέδραμε με προσωπικές του δαπάνες στην έκδοση 

                                               
8. Βλ. ∆. Σάρρου, «Οι κώδικες του Γυμνασίου Σερρών», Ο εν Κωνσταντινουπόλει 

Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 33 (1914) 68. Υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός λειτουργός 
στις Σέρρες κατά τα έτη 1908-1909. 

9. Βλ. C. Gregory, Textkritik des Neuen Testamentes, tom. III, έκδ. J. C. Hinrichs’che 
Buchhandlung, 3Leipzig 1909, σ. 1173. 

10. Βλ. M. Richard, Répertoire des Bibliothèques et des Catalogues de manuscrits 
grecs, έκδ. Centre National de la Recherche Scientifique, 2Paris 1958, σ. 212. 

11. Βλ. Ι. Βασδραβέλη, «∆ιάφοροι οικογένειαι των Σερρών, Μελενίκου και μονα-
στηρίου Ρίλας κατά το έτος 1824», Μακεδονικά 7 (1966-67) 370. Α. Καραθανάση, Θεσ-
σαλονίκεια και Μακεδονικά, έκδ. Αφοί Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 96, 98, 
107, 113, 122. 
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οκτώ βιβλίων12. Την πλούσια βιβλιοθήκη, που είχε συγκροτήσει, πα-
ραχώρησε αργότερα στην Ελληνική Σχολή της Βέροιας13. 

Γνωστό εξάλλου ήταν το ενδιαφέρον που επέδειξαν για την κυ-
κλοφορία των βιβλίων, εκτός των κληρικών και πλούσιοι Σερραίοι 
έμποροι14. 

Συνδρομητής επίσης άγνωστου εντύπου του 1824 φέρεται και ο 
Σερραίος λόγιος Χ΄΄Πέτρος ∆ραγάσης, ο οποίος έγραψε χειρόγραφη 
περιγραφή της πόλης των Σερρών15. 

                                               
12. Η συγγραφική δραστηριότητα των Σερραίων δημιουργών ξεκινά από τις αρχές 

ακόμη του 19ου αιώνα. Το 1802 εκδόθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας το βιβλίο Ορθόδοξος 
Υμνωδός, ήτοι Ιερά Φιλοσοφία εν μέτροις Πινδαρικοίς. Εκτεθείσα παρά Σεργίου Μα-
κραίου. Τύποις δε εκδοθείσα σπουδή τε και συνδρομή του Πανιερωτάτου, και Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου αγίου Σερρών Κυρίου Κυρίου Κωνσταντίου και των ευγενε-
στάτων και φιλοχρίστων Αρχόντων τε και Πραγματευτών της περιφήμου και Θεοστη-
ρίκτου ταύτης πόλεως Σερρών προς κοινήν των φιλομούσων ορθοδόξων ωφέλειαν, εν 
τη Ελληνική τυπογραφία Γεωργίου Βενδότη. Το 1833 μεταφράστηκε και εκδόθηκε στη 
Βιέννη το βιβλίο του Σοαβίου Συζητήσεις περί της φυσικής συστάσεως μιας κοινωνίας. 
Ακολούθησαν οι μεταφράσεις των συγγραμμάτων του Ιταλού Cèsare Bonesanno de Bec-
caria, Dei delitte dette pene (Περί εγκλήματος και της ποινής) και η Μικρά Γραμματική. 
Περί της κοινής ελληνικής διαλέκτου του Thiersch το 1836, με δαπάνη του πατριάρχη 
Γρηγορίου του από Σερρών. Η χορηγία βιβλίων από «Μαικήνες» χρηματοδότες γενικεύ-
τηκε κατά τα επόμενα χρόνια. 

13. Βλ. Γ. Μύαρη, «Ο ελληνικός ∆ιαφωτισμός στη Βέροια και Νάουσα», Μακεδο-
νική Ζωή τεύχ. 349 (1995) 16. Η αφιέρωση των επιχορηγούμενων αυτών βιβλίων στο 
πρόσωπό τους αποτελεί την ελάχιστη εκδήλωση ευγνωμοσύνης, πρβλ. το βιβλίο του 
Σερραίου Πέτρου Κωνσταντινίδη, Γεωγραφία της Μακεδονίας προς χρήσιν των δημο-
τικών σχολείων, που εκδόθηκε το 1884 και ήταν αφιερωμένο στον έμπορο Θεόδωρο 
∆ούμπα, ο οποίος ευεργέτησε ποικιλοτρόπως τα κοινωφελή και εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της Κοινότητας Σερρών. 

14. Το βιβλίο, εκτός από αγαθό παιδείας, αποτελούσε και καταναλωτικό προϊόν. 
Έτσι, ως εμπορεύσιμο είδος υπαγόταν στο γενικό εμπόριο εκείνης της εποχής. Οι Έλλη-
νες έμποροι κάθε κατηγορίας υπήρξαν οι αποκλειστικοί σχεδόν φορείς της διάδοσής του 
στις διάφορες περιοχές. Στις αρχές του 19ου αι. το ελληνικό βιβλίο διακινούνταν στις 
Σέρρες από Γιαννιώτες εμπόρους, μέσω του εδώ υποκαταστήματός τους, που διηύθυνε ο 
Αλεξ. Μπελιαρούτης. Από τις διαθέσιμες αρχειακές μαρτυρίες γνωρίζουμε ότι από τη 
συνολική αξία των διαφόρων εμπορευμάτων, που διακινήθηκαν κατά τα έτη 1805-1809 
στις Σέρρες, το 34,70% αναλογούσε στην αξία βιβλίων, βλ. Γ. Παπαγεωργίου, «Μια ε-
μπορική συντροφιά στα Γιάννινα στις αρχές του 19ου αι. και οι μαρτυρίες από το κατά-
στιχό της για τη διακίνηση του ελληνικού βιβλίου», Πρακτικά Β΄ Επιστημονικού Συνε-
δρίου Γιάννινα-Ήπειρος 19ος -20ος αι. Ιστορία-Κοινωνία-Πολιτισμός (Γιάννινα, 2-4 
∆εκεμβρίου 1988), Γιάννινα 1993, σσ. 115, 119, 120 και ∆ωδώνη 18, τεύχ. 1 (1989) 141, 
144, 145, 161, 162. 

15. Βλ. Μ. ∆ήμιτσα, Αρχαία γεωγραφία της Μακεδονίας, τόμ. Β΄, Αθήναι 1874, 
φωτομηχ. ανατ. Ι.Μ.Χ.Α., Θεσσαλονίκη 1988, σ. 570 σημ. 1: Περὶ δὲ τῆς ἐνεστώσης 
ἐκτάσεως καὶ φύσεως τῆς χώρας Σερραῖός τις ἐν περιγραφῇ αὐτῆς, περιελθούσῃ εἰς 
χεῖράς μου, Πέτρος ∆ραγάσης καλούμενος, καθώς επίσης και του ίδιου, Η Μακεδονία 
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εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις, τεύχ. Β΄, φωτομηχ. ανατ. Ι.Μ.Χ.Α., 
Θεσσαλονίκη 1988,  Αθήναι 1896, σ. 666:  … κατὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἕλληνος Σερραίου 
Π. ∆ραγάτση, γράψαντος περιγραφὴν τῆς πόλεως Σερρῶν, πατρίδος του. Το χειρόγρα-
φο έργο του παραπάνω Σερραίου λογίου ομολογεί ότι το αγνοεί ο Π. Παπαγεωργίου, 
ό.π., σ. 227 (3):  … βραχεῖα σημείωσις περὶ τῆς ἐπὶ τοῦ τείχους ἐπιγραφῆς κατὰ χειρό-
γραφον, ἔμοιγε ἄγνωστον, περιγραφὴν Σερραίου τινός, Πέτρου ∆ραγάση ὀνομα-
ζομένου. Πρβλ. επίσης Ι. Βασδραβέλη, ό.π., σ. 371. 
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Οι πίνακες των συνδρομητών βιβλίων16, όπως παρουσιάζονται 
από τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα, προσαρτημένοι στο τέλος των 
αντιτύπων αρκετών εκδόσεων, παρέχουν στοιχεία διαφωτιστικά ως 
προς τη διοχέτευση του πολιτισμικού αυτού αγαθού σε δημόσιες, 
αλλά και ιδιωτικές βιβλιοθήκες. Από αυτούς πληροφορούμαστε ονό-
ματα Σερραίων «φιλόμουσων και φιλοπάτριδων» συνδρομητών. Οι 
περισσότεροι βέβαια από αυτούς σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να 
θεωρηθούν κάτοχοι ιδιωτικών βιβλιοθηκών. Ανταποκρίθηκαν απλώς 
στις εκκλήσεις των συγγραφέων και των εκδοτών και με τις προεγ-
γραφές17 τους στήριξαν οικονομικά τις αντίστοιχες εκδοτικές τους 
προσπάθειες. Για ορισμένους ίσως από αυτούς δεν αποκλείεται το 
μοναδικό κίνητρο να υπήρξε η προβολή του γοήτρου, της τιμής, του 

                                               
16. Η πρακτική της προεγγραφής για αγορά συγκεκριμένων εκδόσεων ήταν συνη-

θισμένη και σε άλλες βαλκανικές χώρες (Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία), βλ. M. Stoy-
anov, «Les “Syndromites” Bulgares de livres grecs au cours de la première moitiè du XIXe 
siècle», Byzantinische-Neugriechische Jahrbücher 19 (1966) 373. 

17. Η προμήθεια βιβλίων πραγματοποιούνταν και από τα τοπικά βιβλιοπωλεία. 
Γνωρίζουμε ότι ο ιερομόναχος Σίλβεστρος διατηρούσε βιβλιοπωλείο στη μονή του Τιμί-
ου Προδρόμου Σερρών, πριν από τα μέσα ακόμη του 19ου αι., βλ. Β. Κατσαρού- Χ. Πα-
παστάθη, «Η έρευνα της κατηγορίας των εκκλησιαστικών χειρογράφων (Κώδικες, βρέ-
βια, κατάστιχα, αντιγραφές επισήμων εγγράφων της Μονής του Τιμίου Προδρόμου 
Σερρών) και η κατάσταση της Βιβλιοθήκης της Μονής, όπως εμφανίζεται σε ανέκδοτο 
κατάλογο των χειρογράφων και των εντύπων της», Πρακτικά Α΄ ∆ιεθνούς Συνεδρίου 
Οι Σέρρες και η περιοχή τους από την αρχαία στη μεταβυζαντινή κοινωνία (Σέρρες, 29 
Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 1993), τόμ. Β΄, έκδ. ∆ήμου Σερρών, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 
588 σημ. 58, 603. Τα σχολεία των Σερρών διατηρούσαν επίσης βιβλιοπωλείο, από το 
οποίο προμηθεύονταν οι μαθητές τα διδακτικά τους βιβλία, που όφειλαν όμως να είναι 
σφραγισμένα με τη σφραγίδα των σχολείων, βλ. ∆. Μαρούλη, Τα έργα των εχθρών μου 
και το έργον μου ενώπιον του ενεστώτος και μέλλοντος, Τυπ. ∆ιδασκαλείων, Σέρραι 
1879, σ. 47. Στο δεύτερο ιδιωτικό ∆ιδασκαλείο του ∆ημητρίου Μαρούλη λειτούργησε το 
Σεπτέμβριο του 1878 το πρώτο τυπογραφείο της πόλης, με διευθυντή το Νιγριτινό Χρι-
στόδουλο Σμάγαδη. Τα πέντε έντυπα που τυπώθηκαν σε αυτό, στη βραχύβια χρονική 
διάρκεια της λειτουργίας του, πήραν τη θέση τους ασφαλώς στις τοπικές κοινόχρηστες 
και ιδιωτικές βιβλιοθήκες. Τέλος γνωστό βιβλιοπωλείο των αρχών του 20ου αι. ήταν αυτό 
του Αστέριου ∆. Γούσιου (1862-1920), που στη συνέχεια εξοπλίστηκε με τυπογραφικά 
μηχανήματα και μετατράπηκε σε τυπογραφείο. Σε αυτό τυπώθηκαν, λίγα μόλις χρόνια 
πριν από την απελευθέρωση της πόλης, τρία βιβλία: α) του ∆. Ζωγραφίδη, Ιερά Ιστορία 
μετά ρητών, συμπερασμάτων, τροπαρίων και προσευχών συνταχθείσα κατά το πρό-
γραμμα της ενταύθα Κ. Αστικής Σχολής προς χρήσιν των Αστικών και ∆ημοτικών Σχο-
λείων αμφοτέρων των φύλων, τεύχη Α΄-Γ΄, Σέρραι 1910, β) του ∆. Αποστολίδη, Ορθόδο-
ξος χριστιανική κατήχησις προς χρήσιν των Αστικών Σχολών αμφοτέρων των φύλων, 
Σέρραι 1912 και γ) του Αθ. Παπαφωτίου, Ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις προς χρή-
σιν των Αστικών Σχολών αμφοτέρων των φύλων, Σέρραι 1912. 
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κοινωνικού κύρους ή ακόμη και της υστεροφημίας του ονόματός 
τους. 

Κάποιοι άλλοι όμως λόγιοι και εκπαιδευτικοί επέδειξαν εντονό-
τερο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο των βιβλίων και επιδίωξαν να 
αποκτήσουν επιλεκτικά κάποια από αυτά για την προσωπική τους 
βιβλιοθήκη, πριν από την εξάντλησή τους, εκμεταλλευόμενοι την οι-
κονομικότερη πάντα προσφερόμενη τιμή. Αυτοί προσδιορίζονται 
συνήθως με τα συνοδευτικά προσηγορικά επίθετα «σοφολογιώτα-
τος», «πανοσιοελλογιμώτατος», «ελλόγιμος» ή «ελλογιμώτατος» και 
«λογιώτατος». 

Ο Φίλιππος Ηλιού για το χρονικό διάστημα 1801-1821 εντοπίζει 
123 συνδρομητές από την περιοχή των Σερρών που προεγγράφηκαν 
για 165 αντίτυπα18, ενώ το 1821-1832 ο αριθμός αυξάνει σε 290 για 
408 «σώματα»19. Πρόσφατη, ατελής ακόμη, μελέτη20 σε 100 εκδόσεις 
για τη χρονική περίοδο 1800-1912 υπολογίζει το σύνολο των Σερ-
ραίων συνδρομητών στους 2.078 (από αυτούς οι 153 γυναίκες συν-
δρομήτριες). 

Ανάμεσα στους προεπαναστατικούς συνδρομητές φυσικών 
προσώπων ορισμένοι είναι γνωστοί από τις πλούσιες ιδιωτικές βι-
βλιοθήκες που διατηρούσαν, όπως ο Αναστάσιος Παπάς και ο Κων-
σταντίνος Μινωίδης. Ο πρώτος απόδημος Σερραίος (1796-1858)21, 
δευτερότοκος γιος του οπλαρχηγού των μακεδονικών δυνάμεων Εμ-
μανουήλ, κοσμοπολίτης με πολλά επιστημονικά και λογοτεχνικά εν-
διαφέροντα, αλλά και με σημαντική επαναστατική δράση22 αποδει-
κνύεται κάτοχος πλούσιας βιβλιοθήκης. Την είχε συγκροτήσει κατά 
τη διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό, με έδρα τη Βιέννη, 

                                               
18. Βλ. Φ. Ηλιού, Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα: Βιβλία-φυλλάδια, τόμ. 

Α΄, έκδ. Βιβλιολογικού Εργαστηρίου/Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1997, σ. ν΄. 
19. Βλ. Φ. Ηλιού, «Βιβλία με συνδρομητές: ΙΙ, από τα χρόνια της Επανάστασης έως 

το 1832», Ερανιστής 22 (1999) 234. 
20. Βλ. Ευ. Βαχαρόγλου, «Σερραίοι φιλόμουσοι συνδρομητές σε ελληνικά βιβλία 

των ετών 1800-1912», Σερραϊκά Χρονικά 15 (2004) 135-224. Ο αριθμός των 100 εντύ-
πων με Σερραίους συνδρομητές για το χρονικό αυτό διάστημα θεωρείται μικρός. 

21. Γι’ αυτόν, βλ. Απ. Βακαλόπουλου, «Νέα ιστορικά στοιχεία για τον Αναστάσιο 
Εμμ. Παπά», Μακεδονικά 25 (1985-86) 1-16 και Α. Καραθανάση, ό.π., σσ. 98-99, 107, 
113-114, 117. 

22. Για την επαναστατική του δράση, βλ. Απ. Βακαλόπουλου, ό.π., σσ. 1-15. 
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όπου είχε τη διεύθυνση του εμπορικού καταστήματος του πατέρα 
του, μαζί με τους άλλους δύο αδελφούς του23. 

Ήταν από τους πρώτους Έλληνες (μαζί με τον Theodor Kara-
jan), που υιοθετώντας τη γερμανική παράδοση, είχε προσδιορίσει 
στις αρχές του 19ου αιώνα τα βιβλία της βιβλιοθήκης του με περίτεχνο 
κτητορικό σήμα (ex-libris)24. Ακολουθούσε τη μορφή οικόσημου, που 
στις γωνίες του κάτω τμήματός του, μέσα σε δύο τετράγωνα διάχω-
ρα, απεικονίζονταν στα αριστερά ως προς το θεατή ένα λιοντάρι, 
μία σφίγγα κι ένας ήλιος, ενώ στα δεξιά ο Κερδώος Ερμής, στον ο-
ποίο ήταν αφιερωμένο. 

 

 

                                               
23. Ο αδελφός του Μιχαήλ δίδαξε γύρω στα 1830 στην ίδια Σχολή Σερρών. Έγρα-

ψε μάλιστα και εξέδωσε το δίτομο βιβλίο: Αρχαί Γραμματικής Ελληνικής, διά τους αρ-
χαρίους υπό Μιχαήλου Εμμανουήλ Παππά, του εκ Σερρών της Μακεδονίας, τόμ. Α΄, Εν 
Βιέννη της Αυστρίας εκ της τυπογραφίας Μ. Χ. Αδόλφου 1827 & τόμ. Β΄, εν Βιέννη της 
Αυστρίας εκ της τυπογραφίας του Αντωνίου Αυκούλου 1829. 

24. Βλ. Σ. Παπαγεωργίου, «Ελληνικά ex libris», Μέλισσα των βιβλίων 2 (1972-73) 
84-85. Αι. Κουμαριανού – Λ. ∆ρούλια – E. Layton, ό.π., σ. 199 (εικ. 151). Ν. Γρηγοράκη, 
Ελληνικά Ex-Libris, έκδ. ∆ιάττων, Αθήνα 1997, σσ. 28, 29. 
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Το κεντρικό του τμήμα συμπληρωνόταν με την τετράστιχη επιγραφή: 
Ἐκ τῆς Βιβλιοθήκης/ Ἀναστασίου Ἐμμανουὴλ/ Παππᾶ. Ἐκ Σέρρας,/ 
τῆς Μακεδονίας. Όλη η παραπάνω σύνθεση περικλειόταν από μαι-
ανδρικό πλαίσιο. Στο πάνω τμήμα, μέσα σε καμπυλωτό γραμμικό 
περίγραμμα, παριστάνονταν δύο αντικριστά πτηνά με ανοικτές τις 
φτερούγες τους και ανάμεσά τους διασταυρωμένα κλαδιά. Η όλη 
σύνθεση, που αντικατόπτριζε την εν γένει προσωπικότητα του ιδιο-
κτήτη του βιβλιοκτηρόσημου, επιστεφόταν με το κεφάλι σε κατατομή 
προς τα δεξιά ενός αρχαίου Έλληνα συγγραφέα ή σοφού, με το ο-
ποίο ο Αναστάσιος επιδίωξε να δηλώσει την ελληνική του καταγωγή 
μέσα στο ξενικό περιβάλλον που διέμενε25. 

Γνωστότερη όλων των ιδιωτικών βιβλιοθηκών της πόλης των 
Σερρών ήταν αυτή του Εδεσσαίου λογίου δασκάλου Κωνσταντίνου 
Μηνά (και Μηνωίδη ή Μινωίδη) (1788-1859)26, ο οποίος από το 1815 
διατέλεσε διευθυντής της Σχολής των Σερρών, μετά από πρόσκληση 
του συμπατριώτη του μητροπολίτη Σερρών Χρύσανθου. ∆ίδαξε ρη-
τορική και φιλοσοφία μέχρι το 1819. Στις 19 Μαΐου του ίδιου έτους 
αναχώρησε στη Γαλλία για συνέχιση των σπουδών του, που του ε-
ξασφάλισαν στη συνέχεια μια λαμπρή σταδιοδρομία27. 

Στις Σέρρες, πριν από την αναχώρησή του, είχε αναθέσει σε φί-
λους, τους αδελφούς Κουκουγγέλου, τη  φύλαξη των βιβλίων της ι-
διωτικής του βιβλιοθήκης28, καθώς και άλλων προσωπικών του αντι-

                                               
25. Βλ. Απ. Βακαλόπουλου, Εμμανουήλ Παπάς “αρχηγός και υπερασπιστής της 

Μακεδονίας”: Η ιστορία και το αρχείο της οικογένειάς του, έκδ. Ι.Μ.Χ.Α., Θεσσαλονίκη 
1981, σ. 192. 

26. Για το έτος γέννησής του (1 ∆εκεμβρίου 1788), για το οποίο έγιναν αρκετές συ-
ζητήσεις, βλ. Σ. Λάμπρου, «Περί της παιδείας εν Ιωαννίνοις επί τουρκοκρατίας», Νέος 
Ελληνομνήμων 13 (1916) 370. Πρωτότυπη όμως ληξιαρχική πράξη, που εκδόθηκε το 
1840, και παρέχει πληροφορίες όχι μόνο για τον τόπο και το έτος γέννησής του, αλλά 
και για την ημερομηνία της βάπτισής του (25 ∆εκεμβρίου 1788), θέτει τέλος στο πρόβλη-
μα της χρονολογίας γέννησής του, βλ. Γ. Τουσίμη, «Κωνσταντίνος Μηνάς, Μηνωίδης, 
ένας Εδεσσαίος λόγιος του 1821», Μακεδονικά 11 (1971) 403. 

27. Στο Παρίσι επιδόθηκε στην επιστημονική έρευνα με αντικείμενο την ελληνική 
γλώσσα και εξέδωσε πλήθος αξιόλογων μελετών σχετικές με την ορθογραφία, την προ-
φορά, την ορθοφωνία και τη γραμματική της, όπως: Θεωρία περί της ελληνικής γραμμα-
τικής τε και γλώσσης, υπό Κ. Μινωίδου Μηνά, του την φιλοσοφίαν και ρητορικήν εν 
Μακεδονία διδάξαντος. 

28. Για τις περιπέτειες της ιδιωτικής αυτής βιβλιοθήκης διεξοδικότερα, βλ. Γ. Κου-
τζακιώτη, «Η Βιβλιοθήκη του Κ. Μηνά Μηνωίδη στις Σέρρες (1815-1819) και η τύχη 
της», Ερανιστής 23 (2001) 219-252. 
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κειμένων μέσα σε τρία μεγάλα κιβώτια29 (τρία καλῶς κλεισμένα καὶ 
βουλομένα σανδούκια). Τα κλειδιά των κιβωτίων, συνοδευόμενα με 
μία συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση του περιεχομένου τους, 
είχε εμπιστευθεί στη Μητρόπολη. 

Τα κιβώτια αυτά, μέχρι το έτος 1836, κείτονταν άθικτα στα κα-
ταστήματα των φίλων του. Μετά το θάνατό τους τα παρέλαβε ο Σί-
μος Κουκουγγέλου, μοναχογιός του ενός. Ο τελευταίος και το στενό 
οικογενειακό του περιβάλλον παραβίασαν μετά από λίγα χρόνια 
(1839) σταδιακά και τα τρία κιβώτια, αποσπώντας βιβλία από το 
εσωτερικό τους. Ο Σίμος αρχικά προσπάθησε να πουλήσει ένα από 
αυτά (το ξενόγλωσσο La Bible polyglotte) στο δάσκαλο της Σχολής 
Σερρών Εμμανουήλ Φωτιάδη με το ποσό των 800 πιάστρων, ενώ η 
σύζυγός του αμέσως μετά το θάνατό του διέθεσε πέντε ή έξι βιβλία 
στον πνευματικό του μητροπολίτη Σερρών Αθανασίου με ανάλογο 
οικονομικό αντίτιμο. 

Ο Κωνσταντίνος Μηνάς, μετά την καταξίωσή του στη γαλλική 
κοινωνία, πραγματοποίησε τρεις ειδικές αποστολές στην Ελλάδα 
(Φεβρουάριος 1840 - Μάρτιος 1843, Μάιος 1844 - ∆εκέμβριος 1845 
και Μάιος 1850 - Νοέμβριος 1855) ως εκπρόσωπος του γαλλικού υ-
πουργείου ∆ημόσιας Εκπαίδευσης, με σκοπό την εξερεύνηση των βι-
βλιοθηκών των ορθόδοξων μονών του Αγίου Όρους Μακεδονίας και 
Θεσσαλίας30. Οι αποστολές του αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τον ε-
μπλουτισμό της γαλλικής Εθνικής Βιβλιοθήκης με χειρόγραφα, που 
προήλθαν από τη σύληση των μοναστηριακών βιβλιοθηκών31, αλλά 
και τον παράλληλο όμως εντοπισμό χειρογράφων με άγνωστα έργα 
αρχαίων συγγραφέων. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του αποστολής ο Κ. Μηνάς επι-
σκέφτηκε με παραποιημένο όνομα (Constant Ménas) και γαλλικό δι-
αβατήριο το Φεβρουάριο του 1841 και τη μονή του Τιμίου Προδρό-
μου Σερρών, όπου ασχολήθηκε με την καταγραφή των χειρογράφων 

                                               
29. Τα ξύλινα κιβώτια, ως μέσο συσκευασίας-αποθήκευσης, αλλά και μεταφοράς 

βιβλίων σε μεγάλες αποστάσεις για εμπορικούς λόγους, χρησιμοποιούνταν από το 18ο 
ακόμη αιώνα, βλ. Λ. ∆ρούλια, «Στοιχεία για την κίνηση του βιβλίου στην Πελοπόννησο 
τον 18ο αιώνα», Πρακτικά Α΄ ∆ιεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, τόμ. Γ΄, 
Αθήναι 1976-78, σ. 175. 

30. Βλ. H. Omont, Minoïde Mynas et ses missions en Orient (1840-1855), Mémoires 
de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris 1916. 

31. Βλ. P. Enepekidès, «Quelques documents byzantins des archives du Mont Athos 
d’après les copies de Minoïde Mynas (1843), conservées à la Bibliothèque Nationale de 
Paris», Studi Bizantini e Neoellenici 9 (1957). 
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της βιβλιοθήκης της32. Εκεί προσκλήθηκε από τον Π. Χατζηγρούτζιο, 
γυναικάδελφο του Σίμου, ο οποίος υπηρετούσε ως καθηγητής των 
ελληνικών στη Σχολή της μονής, για να του επιδείξει τη βιβλιοθήκη 
του. Με έκπληξη διαπίστωσε ότι μεγάλο μέρος της προσωπικής βι-
βλιοθήκης του καθηγητή είχε σχηματιστεί από τα δικά του βιβλία, 
που έφεραν την υπογραφή του και συμπεριλαμβάνονταν στον κατά-
λογο που είχε συντάξει πριν από την αναχώρησή του στη Γαλλία. 

Ο ίδιος στην αρχή απέφυγε κάθε αντίδραση, για να μην ανα-
γνωριστεί και αποκαλυφθεί η ελληνική του καταγωγή. Αργότερα 
όμως απευθύνθηκε στους προξένους της Γαλλίας και της Αυστρίας 
στις Σέρρες, οι οποίοι απαίτησαν από το μητροπολίτη Αθανάσιο, 
τον οποίο ο Κ. Μηνάς θεώρησε υπεύθυνο για την απώλεια των βι-
βλίων και των προσωπικών του αντικειμένων, αποζημίωση 30.000 
πιάστρων (περίπου 7.000 φράγκων). 

Σε ιδιόχειρη σημείωση σε ένα από τα τέσσερα χειρόγραφα της 
βιβλιοθήκης του που είχε μεταφέρει μαζί του κατά τη μετοίκησή του 
στη Γαλλία διαφαίνεται η μεγάλη πικρία που τον συνόδευε σε όλη 
του τη ζωή. Σημειώνει λοιπόν σε αυτό: Κακῇ τύχῃ ἐμοῦ καταφυγό-
ντος εἰς Γαλλίαν διῃρπάγησαν καὶ παλαιὰ ἀντίγραφα (πλὴν τούτου 
καὶ τριῶν ἄλλων ἃ συμπαρέλαβον) καὶ ἔντυπα, καὶ ἄλλα, ὧν τὴν 
ἀπώλειαν οἱ ἐπιτετραμμένοι ὅ τε τῆς Αὐστρίας Ἰωάννης Σπόντις, 
καὶ ὁ τῆς Γαλλίας Κανέλης ἐτίμησαν τῶν ζ΄ χιλιάδων φράγκων, 
κατὰ τὴν ἀναχεῖράς μου αὐτῶν ἀπόδειξιν· τῆς δ’ ἀπωλείας αἴτιος ἦν 
ὁ Σερρῶν Ἀθανάσιος, … Ὁ ἀξιότιμος ἐκ Σερρῶν Θεόδωρος ∆ούμπας 
ὁ νῦν ἐν Βιέννῃ γιγνώσκει τὴν τῆς βιβλιοθήκης μου ἐκείνης 
ἀπώλειαν· ᾧ τινι καὶ χάριτας ὁμολογῶ δημοσίως, ὧν ἕνεκα 
εἰργάζατό με καλῶν πρὸς καλὴν ἔκβασιν τῶν ἐμῶν ἀναζητήσεων, 
καὶ τοῦ δώρου τοῦ Νομοκάνονος κεκυρωμένου ταῖς τε ∆ιατάξεσι 
καὶ ταῖς αὐτοκρατορικαῖς νεαραῖς· ὁ χαρισόμενός με βαρυτίμως 
ἐπριᾶτο, πρὸς παραμυθίαν τῆς ἀφανισθείσης βιβλιοθήκης μου33. 

                                               
32. Βλ. Minas Minoïde, Catalogue des manuscrits de monastère de Saint Jean Bap-

tisme, situé près Serrai et près la montagne nommée Μενίκειον όρος en turc Boss Da, Bi-
bliothèque Nationale Paris, Fonds Grec Suppl. 755, fel. 89-92. Πρβλ. επίσης Γ. Παπάζο-
γλου, «Ο Μηνωίδης Μηνάς και ένας κατάλογος χειρογράφων της μονής του Τιμίου 
Προδρόμου Σερρών», Παρνασσός 33 (1991) 65-79. 

33. Βλ. Μηνωίδη Μηνά, Γεωργίου Σχολαρίου του και Γενναδίου Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως κατά των Πλήθωνος αποριών επ’ Αριστοτέλει σύγγραμμα … Βι-
βλίον πρώτον, Παρίσι/Λονδίνο/Οξφόρδη/ Βιέννη 1858, σσ. XLVIII-LI σημ. 1. 
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Από το σύνολο των βιβλίων τού αποδόθηκε ένα πολύ μικρό μό-
νο μέρος και αυτό μάλιστα σε άθλια κατάσταση. Τα υπόλοιπα απο-
κρύφτηκαν από τον Χατζηγρούτζιο στα δωμάτια φίλων και μαθη-
τών του στο μοναστικό ίδρυμα. Στα μέσα περίπου του 19ου αιώνα 
εντάχτηκαν στη μεγάλη κεντρική βιβλιοθήκη της Προδρομικής μονής 
και είχαν την ίδια τύχη με τα υπόλοιπα, τα οποία τον Ιούνιο του 
1917 υπεξαιρέθηκαν από τους Βουλγάρους34. 

Η βιβλιοθήκη του Κ. Μηνά, σύμφωνα με τον κατάλογο που είχε 
συντάξει ο ίδιος, περιλάμβανε περισσότερους από 182 τόμους, που 
αντιστοιχούσαν σε 93 τουλάχιστον τίτλους, από τους οποίους οι εν-
νιά ήταν χειρόγραφα βιβλία35 και οι πέντε έντυπα βιβλία με χειρό-
γραφες σημειώσεις και διορθώσεις. 

Η θεματολογία των βιβλίων, που ήταν εκδόσεις κυρίως των αρ-
χών του 19ου αιώνα, χωρίς να απουσιάζουν και έργα του 18ου αιώνα, 
κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα των ενδιαφερόντων του, αφού είχε σχέση 
με την αστρονομία, γεωγραφία, γραμματική, θρησκεία, ιατρική, ι-
στορία, μαθηματικά, νεότερη λογοτεχνία, φιλοσοφία, φυσική, ενώ 
συμπεριλαμβάνονταν επίσης κλασικά έργα της ελληνικής και λατινι-
κής γραμματείας, εγκυκλοπαιδείες και λεξικά. Η παρουσία των χει-
ρογράφων της συλλογής του (ορισμένα μάλιστα του 13ου και 14ου 
αιώνα), καθώς και οι παλιές εκδόσεις του 15ου και 16ου αιώνα κλασι-
κών έργων της αρχαιότητας κοντά σε νεότερες, υποδηλώνει επιπρο-
σθέτως και τη συλλεκτική έφεση του κατόχου τους36. 

                                               
34. Ορισμένα μάλιστα από αυτά ανιχνεύονται στους 302 τόμους που εντάσσονται 

στη συλλογή των σπάνιων εντύπων της ∆ημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών, στην 
οποία αποδόθηκαν το 1919, μετά την επιστροφή τους από τη γείτονα χώρα, σύμφωνα με 
τους όρους της συνθήκης του Νεϊγύ. Άλλοι 47 τόμοι της ίδιας μονής απόκεινται στη 
συλλογή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και ακόμη 35 τόμοι στη Βιβλιοθήκη του 
Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, βλ. Β. Κατσαρού- Χ. Παπαστάθη, ό.π., σσ. 581-632. Γ. 
Κουτζακιώτη, ό.π., σσ. 233-236. 

35. Οι βιβλιογράφοι χειρόγραφων πνευματικών έργων συνήθιζαν στο τέλος των 
βιβλίων τους να αναγράφουν τις εξής καταληκτικές φράσεις: Ὥσπερ οἱ θαλασ-
σοποροῦντες ποθοῦσιν ἰδεῖν λιμένα καὶ οἱ ἀγρυπνοῦντες ὕπνον· οὕτω καὶ οἱ βιβλιο-
γράφοντες ἰδεῖν βιβλίου πέρας ή Ὥσπερ οἱ ἀποδημήσαντες ποθοῦσιν ἰδεῖν πατρίδα καὶ 
οἱ θαλασσοποροῦντες λιμένα· οὕτω καὶ οἱ βιβλιογράφοντες ἰδεῖν βιβλίου πέρας ή 
Ὥσπερ ξένοι χαίρουσιν ἰδεῖν πατρίδα καὶ οἱ στρατευόμενοι ἰδεῖν τὸ κέρδος, καὶ οἱ 
νόσῳ κείμενοι ἰδεῖν ὑγείαν, οὕτω καὶ οἱ γράφοντες βιβλίου τέλος ή ακόμη Ὥσπερ ξένοι 
πάσχοντες ἰδεῖν πατρίδα καὶ οἱ πραγματεύοντες ἰδεῖν τὸ κέρδος καὶ οἱ θαλαττεύοντες 
ἰδεῖν λιμένα, οὕτω καὶ οἱ γράφοντες ἰδεῖν βιβλίου τέλος, βλ. ∆. Σάρρου, ό.π., σ. 68. Π. 
Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 287 (63). 

36. Βλ. Γ. Κουτζακιώτη, ό.π., σ. 230. 
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Οι ιδιωτικές βιβλιοθήκες στην υπόδουλη Ελλάδα, βραχύβιες συ-
νήθως όσο και η εφήμερη ζωή του κτήτορά τους, αποτελούσαν συχνά 
τον πυρήνα μεγαλύτερων συλλογών ή ενσωματώνονταν σε άλλες 
υπάρχουσες37. Αντικατόπτριζαν γενικότερα τον εσωτερικό και τον 
εξωτερικό κόσμο των διανοούμενων κτητόρων τους, αλλά και το ι-
δεολογικό κλίμα της εποχής τους. Για το λόγο αυτό η διερεύνηση του 
περιεχομένου μιας προσωπικής συλλογής βιβλίων από άποψη ποσο-
τική, ειδολογική και χρονολογική συμβάλλει όχι μόνο στην κατανό-
ηση της προσωπικότητας του εγγράμματου κατόχου της, αλλά και 
στον προσδιορισμό των πνευματικών και ιδεολογικών αναζητήσεων, 
καθώς επίσης και στον προσανατολισμό των ενδιαφερόντων του. 

                                               
37. Βλ. Αι. Κουμαριανού – Λ. ∆ρούλια – E. Layton, ό.π., σ. 203. 
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