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Βιβλιοκρισία: Χαρίτων Καρανάσιος 

 

Ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Σακελλάριος (1767-1838) αποτελεί 

σημαντική προσωπικότητα των νεοελληνικών γραμμάτων, καθώς, μαζί με 

τον Γιαννιώτη Ιωάννη Βηλαρά και τον Καστοριανό Αθανάσιο Χριστόπουλο, 

είναι ένας από τους εισηγητές του προρομαντισμού  στη νεοελληνική λογο-

τεχνία. Ήδη ο Κ. Θ. Δημαράς επισημαίνει την προσφορά του Σακελλάριου, 

γράφοντας πως η συλλογή του  Ποιημάτια (Βιέννη 1817) κινείται στο με-

ταίχμιο μεταξύ προρομαντισμού και κλασικισμού.
1
 Το λογοτεχνικό έργο του 

Σακελλάριου συμπληρώνεται από μεταφράσεις θεατρικών έργων, όπως της 

τραγωδίας  Tηλέμαχος καὶ Kαλυψώ και του μελοδράματος Ὀρφεὺς καὶ Eὐρυ-

δίκη (αμφότερα, Bιέννη 1796), ή του μυθιστορήματος Περιήγησις τοῦ Νέου 

Ἀναχάρσιδος εἰς τὴν Ἑλλάδα (Βιέννη 1797) του γάλλου αββά Barthélemy. 

Αμάρτυρη αλλά ενδιαφέρουσα είναι και η πληροφορία ότι υπήρξε ο πρώτος 

μεταφραστής σαιξπηρικών έργων στα ελληνικά.  

Ο Σακελλάριος είναι αντιπροσωπευτικός για τον τύπο του αυτοδημι-

ούργητου διανοούμενου Νεοέλληνα της προεπαναστατικής εποχής, που ξε-

                                                 
1. Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 92000, σ. 234-235. 
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κινά τη δράση του ως έμπορος, σπουδάζει ιατρική και φιλοσοφία, ασχολεί-

ται με τη λογοτεχνία και την ιστοριογραφία, σε σύνδεση με την ελληνική 

Αρχαιότητα. Η ανακάλυψη μάλιστα της αρχαίας κληρονομιάς από τον Σα-

κελλάριο και από άλλους έλληνες λογίους, καθώς και η αναγωγή τής κατα-

γωγής των Νεοελλήνων στους ‘ένδοξους προγόνους’, ώθησε τις επαναστα-

τικές ιδέες, με αποτέλεσμα ο Σακελλάριος και άλλοι λόγιοι να συνδράμουν 

τον Ρήγα στο επαναστατικό εγχείρημά του στη Βιέννη.  

Ο βίος του Σακελλάριου είναι περιπετειώδης, ενίοτε μυθιστορηματικός. 

Γεννημένος το 1767 στην Κοζάνη, μένει νωρίς ορφανός από γονείς, ασχο-

λείται με το εμπόριο στην Πέστη κοντά σε συγγενείς, νυμφεύεται την Ανα-

στασία, κόρη του επιφανούς Σιατιστινού γιατρού Δημ. Καρακάσση, σπου-

δάζει Ιατρική στη Βιέννη (1795-99), όπου προβαίνει σε αρκετές εκδόσεις, 

συνδέεται με τον Ρήγα, αλλά διαφεύγει της σύλληψης, εργάζεται ως γιατρός 

στην Κοζάνη, τη Δυτ. Μακεδονία και τη Θεσσαλία, χάνει τη σύζυγο και τον 

γιο του, νυμφεύεται σε δεύτερο γάμο την κόρη του Χαρισίου Μεγδάνη Μη-

τιώ, τον προσλαμβάνει με τη βία ως γιατρό στην Αυλή του ο Αλή πασάς και 

ο γιός του Μουχτάρ. Κατά τον αποκλεισμό του στρατού τού Αλή πασά στο 

Μπεράτι το 1820 από τον σουλτανικό στρατό, δραπετεύει προσποιούμενος 

τον παράφρονα, συλλαμβάνεται στη Σαμαρίνα από άνδρες του Mάρκου 

Mπότσαρη, και αναγκάζεται να πληρώσει για να αφεθεί ελεύθερος και να 

καταφύγει στην Kοζάνη. Στη συνέχεια προσλαμβάνεται εκ νέου με τη βία 

από τούρκους πασάδες –και μάλιστα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης–, 

ενώ σε μια μάχη τραυματίζεται στην ωμοπλάτη. Στην Κοζάνη μεταφράζει 

από τα γερμανικά και τα γαλλικά διάφορα ιατρικά εγχειρίδια, ενώ πεθαίνει 

στην Κοζάνη το 1838, αφού τσιμπήθηκε από έναν αγριοκούμπανο (μεγάλη 

σφήκα). 

Καρπός των αρχαιογνωστικών ενδιαφερόντων του Σακελλαρίου ήταν η 

μετάφραση του έργου Ἀρχαιολογία συνοπτικὴ τῶν Ἑλλήνων (Βιέννη 1796) 

του J. H. D. Moldenhawer, ενώ ανέκδοτα (σε σειρά αυτόγραφων τόμων) 

παραμένουν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΔΒΚ) η μετάφραση του 

έργου Cousin Despréaux, Histoire générale et particulière de la Grèce (Πα-

ρίσι 1780-89), του αββά Millot, Elémens d’Histoire générale (Παρίσι 1809) 

και του Jean-Pierre de Bougainville, Vues générales sur les antiquités grec-

ques (1764). Επίσης, στη ΔΒΚ σώζονται μερικά αυτόγραφα λεξικογραφικά 

του έργα (επίσης ανέκδοτα). 
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Ο Σακελλάριος υπήρξε παράλληλα από τους σημαντικότερους έλληνες 

επιστήμονες της εποχής του. Tα ιατρικά έργα του –σώζονται σε αυτόγραφά 

του στη ΔBK– αποτελούσαν το βασικό θεωρητικό εγχειρίδιο ιατρικής γνώ-

σης κατά την άσκηση της Iατρικής στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. 

Έτσι, μπορεί να διαπιστωθεί το είδος και το επίπεδο των γνώσεων που διέ-

θετε ένας επιφανής γιατρός, όπως ο Σακελλάριος, κατά την εποχή αυτή. Tα 

επιστημονικά έργα του αποτελούν μεταφράσεις κυρίως από γερμανικά πρω-

τότυπα (Πρακτική Θεραπευτική, Χημική, Θεωρία Ονειράτων). O Σακελλάρι-

ος κατέγραψε, επίσης, σε αυτόγραφους κώδικές του –στα ελληνικά και στα 

λατινικά– περιστατικά και ιστορικά ασθενειών που αντιμετώπισε κατά τη 

40χρονη θητεία του ως γιατρού, τόσο στη Bιέννη όσο και στον ελληνικό 

χώρο. Έτσι, αφενός διαθέτουμε τα θεωρητικά εργαλεία του Σακελλαρίου, 

αφετέρου γνωρίζουμε πώς αντιμετώπισε στην πράξη τις ασθένειες βάσει των 

γνώσεών του. 

 

 

 

Παρά το γεγονός ότι ο ιατροφιλόσοφος Σακελλάριος –ως έμπορος, επανα-

στάτης, λογοτέχνης, ιστοριογράφος, γιατρός– συγκαταλέγεται στους σημα-

ντικούς διανοουμένους και επιστήμονες γιατρούς της προεπαναστατικής 

εποχής, δεν διαθέτουμε ακόμη μια πλήρη μελέτη για την προσωπικότητά 

του. Γνωρίζουμε, βέβαια, με αρκετές λεπτομέρειες τα στοιχεία του βίου του 

καθώς και το ιατρικό του έργο,
2
 αλλά λείπει μια μελέτη για το λογοτεχνικό, 

το φιλολογικό και το ιστοριογραφικό του έργο. Είναι λοιπόν ευπρόσδεκτη η 

μελέτη της νεοελληνίστριας Σταυρούλας Λοφίτη για την ιδιωτική βιβλιοθή-

κη του Κοζανίτη ιατροφιλοσόφου, η οποία αποτέλεσε το εργαλείο και οπλο-

στάσιο του Σακελλαρίου, προβάλλοντας ταυτόχρονα την εικόνα των ενδια-

φερόντων ενός εξέχοντος λογίου του Ελληνισμού. Η μελέτη ανασυστήνει το 

περιεχόμενο της βιβλιοθήκης ως προς τα έντυπα που περιελάμβανε, δεδομέ-

νου ότι τα χειρόγραφά της είναι ανέκδοτα αυτόγραφα που περιέχουν ιατρικά 

                                                 
2. Σημαντική μελέτη για τον βίο και το ιατρικό του έργο εκπονήθηκε από τη Βασιλική 

Νοτοπούλου, Ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Σακελλάριος (1767-1838). Ο βίος, 

το έργο και η συμβολή του στην εξέλιξη της Ιατρικής κατά την εποχή του Νεοελληνικού 

Διαφωτισμού με βάση τα ανέκδοτα αυτόγραφά του, Διδακτ. διατρ., Ιωάννινα 2011 [υπό 

έκδοση από την Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών, Επιστημονικές Εκδόσεις, 3, 

Κοζάνη 2017]. 
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και ιστορικά έργα του Σακελλάριου (πρωτότυπα ή μεταφράσεις), αποτελούν 

δηλ. την πρωτότυπη παραγωγή του και συνεπώς δεν είναι άμεσος δείκτης 

των αναγνωστικών ενδιαφερόντων του, ώστε δεν λαμβάνονται εδώ υπόψιν.
3
 

Τη σημασία της ιδιωτικής βιβλιοθήκης του Σακελλαρίου τονίζει εύστο-

χα η ίδια η συγγραφέας της μελέτης: «Η βιβλιοθήκη του προσφέρεται κυρί-

ως ως κλειδί για την ερμηνεία της σκέψης και του έργου του. Οι αναγνωστι-

κές προτιμήσεις του κτήτορα μέσα από την αγορά ή γενικότερα την απόκτη-

ση των συγκεκριμένων βιβλίων, οι παρασελίδιες σημειώσεις και οι υπο-

γραμμίσεις ή η απουσία τους, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, όπως η εξω-

τερική εμφάνιση, το δέσιμο ενός ή περισσοτέρων τόμων ή τα άκοπα και α-

νέγγιχτα βιβλία, απαρτίζουν πολυεπίπεδες ενδείξεις και πληροφορίες που 

μπορεί να λάβει ο ερευνητής για τις προθέσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ε-

πιρροές που δέχτηκε ο κάτοχος της βιβλιοθήκης. Όλα αυτά τα στοιχεία μάς 

φέρνουν πολύ κοντά στο ‘εργαστήρι’ του ατόμου πλέον Γεώργιου Σακελλα-

ρίου και όχι στη γενικευμένη περίπτωση ενός έλληνα λογίου του Διαφωτι-

σμού». 

Η βιβλιοθήκη του Σακελλάριου δωρήθηκε από τους απογόνους τού ια-

τροφιλοσόφου (αδελφούς Διάφα) το 1961 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζά-

νης, όπου και απόκειται σήμερα. Ο ίδιος ο Σακελλάριος δεν ακολούθησε το 

παράδειγμα επιφανών λογίων και επισκόπων της πόλης, οι οποίοι δώρισαν 

την ιδιωτική τους βιβλιοθήκη στη Βιβλιοθήκη της πόλης. Πιθανός λόγος εί-

ναι το ότι η κατά πολύ μικρότερη σύζυγός του Μητιώ Μεγδάνη υπήρξε και 

η ίδια λόγια –είναι γνωστή κυρίως ως μεταφράστρια του Γκολντόνι–, ενώ 

δίπλα στον γιατρό σύζυγό της είχε αποκτήσει αρκετές ιατρικές γνώσεις, ώ-

στε η ίδια να χρειαζόταν τη βιβλιοθήκη και μετά τον θάνατο του Σακελλά-

ριου. 

Η δωρεά του 1961 περιλάμβανε 489 τίτλους (721 σώματα βιβλίου), α-

νάμεσα στα οποία όμως υπήρχαν όχι μόνο βιβλία του Σακελλαρίου, αλλά 

και απογόνων του, χωρίς σαφή διαχωρισμό των κτητόρων. Επιπλέον, κατά 

                                                 
3. Για τα αυτόγραφα του Σακελλάριου βλ. Αντ Σιγάλας, Aπό την πνευματικήν ζωήν των 

ελληνικών κοινοτήτων της Mακεδονίας. A. Aρχεία και Bιβλιοθήκαι Δυτικής Mακεδονίας, 

[Παράρτημα Δ΄ τόμου της Eπετηρίδος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης], Θεσσαλονίκη 1939, σ. 111-114 (14 χειρόγραφα)· περισσότερες λεπτο-

μέρειες βλ. στο Νοτοπούλου, Ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Σακελλάριος, 

σ. 98 κ.ε. (κεφ. Β΄, «Το έργο».). 
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την παραλαβή της δωρεάς Διάφα στη ΔΒΚ, η βιβλιοθήκη του Σακελλάριου 

δεν τοποθετήθηκε ως ενιαίο σύνολο, αλλά διασπάστηκε. Η πορεία αυτή, 

όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, κατέστησε εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπι-

σμό των εντύπων που προέρχονταν από τη βιβλιοθήκη του Σακελλάριου. 

Μοναδικά στοιχεία για τον ερευνητή που θα αναλάμβανε αυτό το έργο υ-

πήρξε η λευκή ετικέτα με τα αρχικά Β.Α.Δ. [Βιβλιοθήκη Αδελφών Διάφα], 

η οποία επικολλήθηκε σε κάθε τόμο της δωρεάς Διάφα, καθώς και το Ex 

libris σημείωμα του Σακελλάριου, το οποίο όμως δεν υπήρχε πάντοτε σε 

κάθε τόμο. Βοήθεια παρείχε το Βιβλίο Εισαγωγής της ΔΒΚ («Βιβλίο εκ δω-

ρεών 1960-1967») σε χειρόγραφη μορφή, αλλά και εκεί οι τίτλοι ήταν είτε 

κακογραμμένοι είτε ελλειπτικοί. Τέλος, κατά την ηλεκτρονική καταχώριση 

των εντύπων της ΔΒΚ, δεν δηλώνονται λεπτομέρειες για κάθε έκδοση, ώστε 

ο εντοπισμός των βιβλίων της δωρεάς Διάφα να αποτελεί αστυνομικό ή αρ-

χαιολογικό γρίφο. Ιδιαίτερη σημασία για το ‘ξεκαθάρισμα’ της βιβλιοθήκης 

του Σακελλαρίου κατέχει ένα αυτόγραφο χειρόγραφο σπάραγμα του Σακελ-

λάριου με λίστα των βιβλίων του, ή μάλλον μέρους. Ο αυτόγραφος αυτός 

κατάλογος δημοσιεύεται για πρώτη φορά από τη συγγραφέα (σ. 241-250 της 

έκδοσης). 

Η συγγραφέας κατόρθωσε να εντοπίσει όλα τα έντυπα στα βιβλιοστά-

σια της ΔΒΚ, ενώ στη συνέχεια προέβη σε έλεγχο, ώστε να αποκλειστούν 

βιβλία που προστέθηκαν στην αρχική βιβλιοθήκη του Σακελλάριου μετά τον 

θάνατό του (1838). Ο καρπός αυτής της ενδελεχούς έρευνας και επίπονης 

ανεύρεσης εντύπων στα βιβλιοστάσια της ΔΒΚ, καθώς και της πιστοποίη-

σης της προέλευσης, υπήρξε καταρχάς ένας κατάλογος με 374 τίτλους εντύ-

πων (περ. 500 σώματα) που ανήκαν στη βιβλιοθήκη του Σακελλάριου 

(σ. 119-236 της έκδοσης· με αστερίσκο μερικά αβέβαια), ενώ 36 εκδόσεις 

της δωρεάς Διάφα δεν ανευρέθησαν στη ΔΒΚ (σ. 254-256 της έκδοσης). 

Από τα 374 έντυπα, με βεβαιότητα ανήκαν στη βιβλιοθήκη Σακελλαρίου 

252 (156 ξενόγλωσσα, 87 ελληνόγλωσσα). Στον Κατάλογο παρατίθενται 

πρώτα τα έντυπα στα ελληνικά (αρ. 1-138) και στη συνέχεια τα ξενόγλωσσα 

(αρ. 139-374). Σε κάθε αναγραφή καταχωρίζεται πρώτα το όνομα του συγ-

γραφέα (αλφαβητικά και με κεφαλαία), στη συνέχεια ο τίτλος του εντύπου, 

ο ταξινομικός αριθμός και ο αριθμός εισαγωγής, επίσης τυχόν Ex libris και 

άλλα σημειώματα, ενώ στο τέλος δηλώνεται η παραπομπή στους βιβλιογρα-

φικούς καταλόγους. 
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Η εργασία όμως της κ. Λοφίτη δεν εξαντλείται στην ανεύρεση και συ-

στηματική καταλογογράφηση των εντύπων της βιβλιοθήκης του Σακελλάρι-

ου, αλλά προχωρεί και σε συνθετική αξιολόγηση της βιβλιοθήκης. Έτσι, 

μετά από έναν Πρόλογο (σ. 13-23), στον οποίο περιγράφεται επακριβώς η 

μέθοδος έρευνας, ακολουθεί κεφάλαιο (σ. 25-41) περί του βίου και των έρ-

γων του Σακελλαρίου, με βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Το σημαντικότερο 

όμως κεφάλαιο της εργασίας είναι η «Περιγραφή και αξιολόγηση της βιβλι-

οθήκης» (σ. 42-105). Εδώ τα έντυπα κατατάσσονται σε 14 κατηγορίες: Θε-

τικές-Φυσικές Επιστήμες (Ιατρικά και άλλα), Λογοτεχνία, Ιστορία-Βιογρα-

φίες, Φιλοσοφία, Γλωσσικά, Θρησκευτικά, Παιδαγωγικά, Χρηστικά, Επιστο-

λογραφία, Ρητορική, Νομικά-Πολιτικά, Διάφορα, Εγκυκλοπαίδειες, Χρηστοή-

θειες. Μια πρώτη σημαντική διαπίστωση είναι το ότι τα επιστημονικά βιβλία 

υπερτερούν των άλλων με 50,5%, εκ των οποίων τα 147 (39,5%) είναι ια-

τρικά. Μάλιστα, τα λογοτεχνικά αντιπροσωπεύουν το 17,5% των εντύπων, 

ενώ τα φιλοσοφικά το 7,2%. Αυτό σημαίνει ότι τα ¾ της βιβλιοθήκης αντα-

ποκρίνονται πλήρως στον χαρακτηρισμό ιατροφιλόσοφος, που αποδίδεται 

στον Σακελλάριο, πέραν του τίτλου των σπουδών του. Μόνον το 4,5% (17 

έντυπα) είναι θρησκευτικά. Πρόκειται λοιπόν καταφανώς για μια ‘κοσμική’ 

βιβλιοθήκη ενός επιστήμονα λογίου, επηρεασμένου από τον ευρωπαϊκό Δι-

αφωτισμό, με σοβαρά ενδιαφέροντα αλλά και έργα (πρωτότυπα και μετα-

φράσεις) στο πλαίσιο των νέων ιδεών. Ιδιαίτερα σημαντική βέβαια είναι η 

βιβλιοθήκη για την ιστορία της νεοελληνικής Ιατρικής.
4
 Από όσο γνωρίζω 

είναι η μοναδική γνωστή βιβλιοθήκη γιατρού. Βάσει αυτής, λοιπόν, έχουμε 

στη διάθεσή μας την εικόνα της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιούσε ένας 

επιστήμονας γιατρός πριν και μετά την Επανάσταση. 

Μερικά παραδείγματα από τις πιο βασικές κατηγορίες: 1. Ι α τ ρ ι κ ά  

έντυπα των Ιπποκράτη, Syndenham, Boerhaave, Johann Peter Frank, Jospeh 

Frank, John Brown, Plenk, Reil, Störck, Hufeland, Röschlaub, Stoll, Tralles. 

Πρόκειται δηλαδή κυρίως για γερμανικά ή λατινικά έντυπα. Έντυπα φυσι-

κής, χημείας, μαθηματικών, γεωγραφίας των Ρήγα, Βαρδαλάχου, Γρανδή, 

Tacquet, Hamberger, Fourcroy, Adet, Φιλιππίδη, Κωνσταντά, Νικηφόρου 

Θεοτόκη. 2. Λ ο γ ο τ ε χ ν ι κ ά  (64% ξενόγλωσσα, 36% ελληνόγλωσσα): 

                                                 
4. Είναι γνωστή η διατριβή τού Δ. Καραμπερόπουλου, Η Ιατρική Ευρωπαϊκή Γνώση στον 

Ελληνικό Χώρο, 1745-1821, [Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Ιατρικής, 1], Aθήνα 2003, κα-

θώς και το πλήθος των εργασιών του σχετικά με την ιστορία της Ιατρικής. 
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Αιθιοπικά Ηλιοδώρου (εκδ. Κοραής), Τύχαι Τηλεμάχου (Fenelon), Belisaire 

(Marmontel), Voyages d’Antenor, Les caracters (de Bruyère), Έργα του 

Γκαίτε (Goethe), Ομήρου, Ησιόδου, Πινδάρου, Καλλιμάχου, Αχιλλέα Τατί-

ου, και βέβαια ποιητικές εκδόσεις των Δημ. Καρακάσση, Χαρ. Μεγδάνη, 

Μιχ. Περδικάρη. Υπάρχουν βέβαια και αρχαίες τραγωδίες, σύγχρονα θεα-

τρικά έργα της Δυτ. Ευρώπης, αλλά και έργα των Μολιέρου, Metastasio και 

Goldoni (υπενθυμίζω ότι η δεύτερη σύζυγός του Μητιώ είναι γνωστή ως 

μεταφράστρια του Goldoni) καθώς και όπερες. 3. Από τα ι σ τ ο ρ ι κ ά  έ-

ντυπα ξεχωρίζουν βέβαια εκδόσεις των Θουκυδίδη, Ξενοφώντα και Πλου-

τάρχου, αλλά και σύγχρονων συγγραφέων τα έργα των οποίων μετέφρασε, 

Barthélemy, Moldenhawer, Despréaux, Miilot, Bougainville. Αξιοπρόσεκτες 

είναι και οι εκδόσεις Ιστορία της Αμερικής (1792) του σκωτσέζου διαφωτι-

στή William Robertson και Βίος του Μεγάλου Πέτρου (1737) από τον Αντώ-

νιο Κατήφορο, αλλά και ο τ. Δ΄ της μετάφρασης του Νέου Αναχάρσιδος σε 

μετάφραση Ρήγα και Βεντότη (1797). 4. Από τα φ ι λ ο σ ο φ ι κ ά  έντυπα 

επιλέγω τα έργα του Αριστοτέλη και Θεοφράστου, του Κέβητος και του 

Λουκιανού, αλλά και το De philosophia του Κικέρωνα. Από τους νεώτε-

ρους, υπάρχει η Λογική του Βούλγαρη καθώς και η Μεταφυσική και Τα Αρέ-

σκοντα τοις φιλοσόφοις του ιδίου, επίσης η Αληθής ευδαιμονία του Ψαλίδα, 

το Περί καθηκόντων του Ν. Μαυροκορδάτου, η Τετρακτύς του Νεοφ. Δούκα 

και ο Λύχνος του Διογένους του Μεγδάνη. Υπάρχουν επίσης φιλοσοφικά 

έντυπα των Benjamin Martin, Soave, Anton Kreil, Feder, Delisle des Sale, 

Helvétius. Κλείνω την ενδεικτική απαρίθμηση με δύο χρηστικά έντυπα κη-

πουρικής και μαγειρικής. Πρόκειται για τα γερμανικά έντυπα Allgemeines 

deutsches Gartenbuch,και το Mein eigenes geprüftes Kochbuch. 

Η κατηγοριοποίηση δεν περιορίζεται στη βιβλιογραφική περιγραφή.  Η 

συγγραφέας την εμπλουτίζει με πληροφορίες για τους συγγραφείς των εντύ-

πων, την επίδραση, αναγνωσιμότητα και πρόσληψη του περιεχομένου των 

εντύπων, εντάσσοντας τα στοιχεία αυτά στο γενικό ιστορικοπολιτιστικό 

πλαίσιο της εποχής. Με τον τρόπο αυτό η παρουσίαση της βιβλιοθήκης του 

Σακελλάριου, όπως πραγματοποιείται στην εργασία της κ. Λοφίτη, προσφέ-

ρει μια καλή εικόνα –αναγκαστικά όχι δομημένη, αλλά ακολουθώντας τα 

εκάστοτε έντυπα– της εξέλιξης των θετικών-φυσικών επιστημών, της λογο-

τεχνίας και των ιδεών στην Ευρώπη, και δευτερευόντως στον ελληνικό χώρο 

κατά τον 18ο με αρχές του 19ου αιώνα. Με άλλα λόγια, η συγγραφέας επι-
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τυγχάνει να ανοίξει ένα παράθυρο –με τη ματιά και τις επιλογές του Σακελ-

λάριου– στην ιστορία του πνεύματος της εποχής. Η μελέτη πλαισιώνεται, 

βέβαια, και από Βιβλιογραφία καθώς και χρήσιμα Ευρετήρια, ενώ δίνεται 

λίστα με χρονολογική κατάταξη (παραπομπή στον αριθμό εκάστου εντύ-

που). 

Ως προς την τυπογραφική-εκδοτική εικόνα (εκδόσεις Περίπλους – Διο-

νύσης Βίτσος), η έκδοση είναι καλαίσθητη, εύχρηστη ως προς το μέγεθος 

(20,5×14 εκ., σε χαρτί chamois, 100 γρ.), ενώ ιδιαίτερα ταιριαστή είναι η 

εικόνα του εμπροσθοφύλλου (όρθιος πιλοφόρος αναγνώστης με ευρωπαϊκή 

ενδυμασία, αναγινώσκων κάποιο χειρόγραφο). Αναφέρω και δύο ενστάσεις: 

Θα ανέμενα καλύτερη ποιότητα εικόνων και μεγαλύτερη επιλογή, ενώ θα 

προτιμούσα τον τύπο Γεωργίου αντί το Γεώργιου. Θα μπορούσε, τέλος, να 

προστεθεί και ο γνωστός Κολοφώνας, καθώς μάλιστα πρόκειται για έκδοση 

σχετική με μια βιβλιοθήκη. 

 

 

 

Η εργασία, πέραν της σημασίας για την συμπλήρωση της προσωπικότητας 

του Σακελλαρίου, αποτελεί επίσης πολύτιμη προσθήκη στις γνώσεις μας για 

τις βιβλιοθήκες κατά την περίοδο του Νέου Ελληνισμού (1453-1821). Είναι 

γνωστό ότι κατά την εποχή αυτή υπήρχαν μοναστηριακές βιβλιοθήκες (Άγι-

ον Όρος, Μετέωρα, Πάτμος, Ι. Μ. Ζάβορδας Γρεβενών κλπ.), επίσης οργα-

νώθηκαν βιβλιοθήκες σε ανεπτυγμένες Κοινότητες, Ιωάννινα, Κοζάνη, Μη-

λιές, Ζαγορά, Χίος, Δημητσάνα, με προεξέχουσες βέβαια τις βιβλιοθήκες 

των πατριαρχείων –ας αναφερθεί και η βιβλιοθήκη του Μετοχίου του Πανα-

γίου Τάφου, αλλά και κατά τον 18ο αι. του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλό-

γου Κωνσταντινουπόλεως–, ενώ η σημαντικότερη βιβλιοθήκη υπήρξε η βι-

βλιοθήκη του ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Νικολάου Μαυροκορδάτου στις 

αρχές του 18ου αιώνα.
5
 Όσον αφορά τις ιδιωτικές βιβλιοθήκες,

6
 είναι γνω-

                                                 
5. Χαρ. Καρανάσιος, «Ο παλαιότερος κατάλογος της Βιβλιοθήκης Ι. Μ. Ιβήρων (1723) 

και η Βιβλιοθήκη του Νικολάου Μαυροκορδάτου», Άγιον Όρος και λογιοσύνη, Η΄ Διε-

θνές Επιστημονικό Συνέδριο Αγιορειτικής Εστίας, Θεσσαλονίκη 2014. 

6. Επιλέγω κάποιους τίτλους για συγκεκριμένους λογίους: Eva Kopp, «Kατάλογος των 

της του Zαβίρα βιβλιοθήκης βιβλίων», Nέα Eστία 84 (1968) 952-954· Αλέξης Πολίτης, 

«Τέσσερις ιδιωτικές βιβλιοθήκες μέσου τύπου, 18ος αιώνας», Τετράδια Εργασίας 9 

(1987) 131-224· ο ίδιος, Η βιβλιοθήκη του Κωνσταντίνου-Αγαθόφρονος Νικολοπούλου 
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στή η περίπτωση των χειρογράφων του που προσπάθησε να μεταφέρει ο 

διωκόμενος από τους Καθολικούς Κορυδαλλέας από τη Ζάκυνθο στην Κων-

σταντινούπολη, όπως επίσης είναι γνωστός ο χειρόγραφος κατάλογος της 

βιβλιοθήκης του Γερασίμου Βλάχου (Ελληνικό Ινστιτούτου Βενετίας). Πλη-

ροφορίες για βιβλιοθήκες του 17ου αι. διαθέτουμε επίσης σε σχέση με τους 

δασκάλους Ευγένιο Γιαννούλη, Σεβαστό Κυμινήτη, Αναστάσιο Γόρδιο κ.ά., 

ενώ κατά τον 18ο αι. κ.ε. όλοι οι λόγιοι πρέπει να διέθεταν κατά το μάλλον 

ή ήττον μια ιδιωτική βιβλιοθήκη. 

Αργότερα βέβαια, μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, ιδρύθη-

κε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος καθώς και οι δημόσιες και δημοτικές 

βιβλιοθήκες, ενώ στο διαδίκτυο υπάρχουν πλέον πάμπολλες ψηφιακές βι-

βλιοθήκες. Πολλώ μάλλον, ένας σύγχρονος μελετητής διαθέτει σε ψηφιακή 

μορφή –χωρίς υπερβολή– εκατοντάδων χιλιάδων βιβλίων, που υπερβαίνουν 

ενίοτε και το ένα εκατομμύριο, υπερκερνώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το μέ-

γεθος δημόσιων βιβλιοθηκών, ακόμη και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελ-

λάδος. Αυτό βέβαια, παρατηρείται mutatis mutandis και με την ιδιωτική βι-

βλιοθήκη του Γεωργίου Σακελλάριου: διέθετε σπάνια βιβλία, τα οποία δεν 

υπήρχαν όχι μόνον στη Βιβλιοθήκη της Κοινότητας της Κοζάνης, αλλά πι-

θανότατα και πουθενά αλλού στον ελληνικό χώρο.
7
 

 

 

 

                                                                                                                   
στην Ανδρίτσαινα, [ΚΝΕ/ΕΙΕ]. Αθήνα 1987· Λουκία Δρούλια, «Ο Δημήτριος Μόστρας 

και η βιβλιοθήκη του», Τετράδια Εργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ 9 (1987) 225-306· Παπαγεωργίου, 

«Βιβλιοθήκες Ελλήνων λογίων στα χρόνια του Διαφωτισμού: Η περίπτωση του Γρηγο-

ρίου Παλιουρίτη», Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, Ιωάννινα 1990, σ. 319-354· Κ. Λάππας, 

«Συγκρότηση και εξέλιξη μιας σχολικής βιβλιοθήκης στη Θεσσαλία (18ος-19ος αιώ-

νας)», Το έντυπο ελληνικό βιβλίο. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Δελφοί, 16-20 Μαΐου 

2001, Αθήνα 2004, σ. 449-482· Βάσω Σειρηνίδου, Το εργαστήριο του λογίου. Αναγνώ-

σεις, λόγια παραγωγή και επικοινωνία στην εποχή του Διαφωτισμού μέσα από την ιστορία 

της βιβλιοθήκης του Δημητρίου Ν. Δάρβαρη (1757-1823), [ΙΙΕ /ΕΙΕ], Αθήνα 2013· 

Μαργαρίτα Ιωάννου, «Παρά πάσι ζηλωτής των γραμμάτων επιδόσεως»: Πετράκης Κα-

ρίδης, ένας λόγιος της εποχής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, αδημοσ. διδακτ. διατριβή, 

[Πανεπ. Κύπρου, Τμ. ΒΝΕΣ], Λευκωσία 2013. – Περαιτέρω βιβλιογραφία υπάρχει στη 

μελέτη της κ. Λοφίτη. 

7. Συγκριτικά ως προς την ποσότητα των βιβλίων, η περίφημη Κοινοτική Βιβλιοθήκη της 

Κοζάνης, που ιδρύθηκε επίσημα το 1813, διέθετε 859 τόμους το 1829· Χαρ. Καρανάσι-

ος, «Επισκόπηση ιστορίας της Βιβλιοθήκης Κοζάνης», Κοζάνη, 600 χρόνια ιστορίας, 

Κοζάνη 2014, σ. 278, σημ. 84. 
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Ως γενικό συμπέρασμα, το βιβλίο της κ. Λοφίτη αποτελεί πρωτότυπη μελέ-

τη, που βασίζεται σε πρωτογενές υλικό, η ανεύρεση και η συστηματική κα-

ταγραφή του οποίου αποδεικνύει ιδιαίτερη ικανότητα συστηματικής εργασί-

ας, ενώ διαθέτει μεγάλο βαθμό σύνθεσης, που βασίζεται στην έρευνα των 

πηγών και επεκτείνεται στον χώρο της ιστορίας των ιδεών. Η συγγραφέας 

επέτυχε να εντοπίσει και να αναδείξει τον κατάλογο της βιβλιοθήκης του 

ιατροφιλόσοφου Σακελλαρίου, την οποία χειρίστηκε ως σημαντική ιστορική 

πηγή, καθώς αυτή ως συνειδητή επιλογή αποτυπώνει τα ενδιαφέροντα και 

τη δραστηριότητα του κατόχου της, ενός εξέχοντος λογίου της εποχής του 

Διαφωτισμού. Η μελέτη  καλύπτει ένα σημαντικό κενό στη βιβλιογραφία για 

τον ιατροφιλόσοφο Γεώργιο Σακελλάριο, καθώς φανερώνει το εύρος της 

προσωπικότητάς του, και τις αισθητικές, επιστημονικές και ιδεολογικές α-

ναζητήσεις του. Ταυτόχρονα, η μελέτη της κ. Λοφίτη ενισχύει την έρευνα 

για την ιστορία του νεοελληνικού Διαφωτισμού, και ειδικότερα την έρευνα 

για την ιστορία της ανάγνωσης και των βιβλιοθηκών στην προεπαναστατική 

εποχή, την έρευνα για την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας αλλά και 

των επιστημών, ειδικότερα της ιατρικής. Ελπίζουμε η τόσο συστηματική και 

συγκροτημένη αυτή μελέτη αυτή να αποτελέσει έναυσμα για να καλυφθεί 

ένα ακόμη μεγάλο κενό: η απουσία μιας μελέτης για το λογοτεχνικό, φιλο-

λογικό και ιστοριογραφικό έργο του Γεωργίου Σακελλάριου, καθώς εντέλει 

για την πλήρη –το δυνατόν– αποτύπωση της προσωπικότητάς του.  


