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Τα πρώτα βιβλιοπωλεία  
των Αθηνών  
(1831-1843)

Η μεταφορά της ελληνικής πρωτευούσης από του 
Ναυπλίου εις τας Αθήνας μετέβαλε εντός ελαχίστου 

χρονικού διαστήματος ριζικώς την όψιν και την ζωήν της 
ερειπωμένης αλλ’ ενδόξου πόλεως της Παλλάδος και έσχεν 
ως άμεσον συνέπειαν την εν αυτή ανάπτυξιν δραστηρίας 
πνευματικής κινήσεως, η οποία μεταξύ άλλων, εξεδηλώθη 
διά της αθρόας εκδόσεως εφημερίδων, περιοδικών και 
βιβλίων.*

Τοιουτοτρόπως εις την μικράν πόλιν την αριθμούσαν 
μόλις 10.000 κατοίκων, εκυκλοφόρησαν ήδη κατά τα πρώ-

* Τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται ευθύς κατωτέρω είναι αληθώς εύγλωττα και κατα-
δεικνύουν την επαναστατικήν μεταβολήν, την οποίαν επήνεγκεν εις τας Αθήνας η μετα-
φορά της καθέδρας του βασιλείου: Κατά το έτος 1831, εξετυπώθησαν εις το μοναδικόν 
τότε αθηναϊκόν τυπογραφείον 4 βιβλία. Το επόμενον έτος (1832) ο αριθμός των νέων 
βιβλίων έφθασε τα 7. Κατά το 1833, ουδέν βιβλίον εξετυπώθη εν Αθήναις, ενώ κατά 
το 1834, εν και μόνον. Από του 1835, όμως, ανοίγει νέα περίοδος: 46 νέα βιβλία είναι η 
παραγωγή των αθηναϊκών τυπογραφείων του έτους εκείνου, 57 του επομένου (1836) 
και 96 του έτους 1837! Τα στοιχεία αυτά προέρχονται εκ της βιβλιο γραφίας των Γκίνη 
και Μέξα.
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τα τρία έτη (1835-1837) πλέον των δέκα εφημερίδων και 
οργανώθησαν ένδεκα τυπογραφεία! Παραλλήλως ιδρύθη-
καν και αι πρώτοι επιστημονικοί ενώσεις, όπως η Ιατρική 
Εταιρεία, η Αρχαιολογική, η Φαρμακευτική κτλ., αι οποίαι 
με την δραστηριότητά των έδωκαν πρόσθετον ώθησιν 
εις τον τομέα της εκδόσεως νέων βιβλίων. Ταυτοχρόνως 
περίπου προς τα τυπογραφεία ήτο,  βεβαίως, φυσικόν να 
οργανωθούν και τα πρώτα βιβλιοπωλεία, αφού η παρουσία 
των είναι αναγκαία διά την διάθεσιν και διανομήν των 
προϊόντων των τυπογραφείων, δηλαδή των βιβλίων.

Ενώ, όμως, διά τα πρώτα αθηναϊκά τυπογραφεία έχομε 
κάποιας, έστω και ατελείς, πληροφορίας, αι οποίαι μας 
επιτρέπουν να σχηματίσωμε μίαν αρκετά καλήν εικόνα 
της δραστηριότητός των, αντιθέτως, προκειμένου περί 
των βιβλιοπωλείων, ουδέν σχεδόν στοιχείον έχει διασωθεί. 
Έτσι, άλλωστε, εξηγείται και το γεγονός πως κανένας 
ερευνητής δεν επεδόθη μέχρι σήμερον εις την μελέτην και 
επεξεργασίαν του τόσον ενδιαφέροντος αυτού θέματος.

Ποίον ήτο, άραγε, το πρώτο βιβλιοπωλείον της νέας 
πρωτευούσης; Πότε πρωτολειτούργησε; Ποία ήτο η ορ-
γάνωσίς του;

Καμία απάντησις δεν ημπορεί δυστυχώς να δοθεί (του-
λάχιστον επί του παρόντος) εις τα ερωτήματα αυτά.

Εις εν ενδιαφέρον άρθρον της διά το  Παρθεναγωγείον 
Χιλλ, η κυρία Βασιλική Δημ. Αθανασιάδου δίδει μίαν πολύ 
ενδιαφέρουσαν πληροφορίαν χωρίς όμως δυστυχώς να 
αναφέρει και την πηγήν εκ της οποίας ηρύσθη ταύτην.* 
Συγκεκριμένα,  αναφερομένη εις την εγκατάστασιν του 
ζεύγους Χιλλ εις τας Αθήνας γράφει:

*  Η πληροφορία, πάντως, αυτή έρχεται εις αντίθεσιν με την μαρτυρίαν ξένου περιηγη-
τού, ο οποίος επεσκέφθη  τας Αθήνας το 1832 και γράφει πως δεν συνήντησε κανένα 
βιβλιοπωλείον εις την ερειπωμένην πόλιν.
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«Όταν λοιπόν κατώρθωσαν με χίλιους κόπους και βάσανα να 
τακτοποιήσουν την σχολή τους, πήγαν στο δάσκαλο-παπά, τον 
παπα-Αγαθάγγελο, που είχε σχολείο στην εκκλησία της Αγίας 
Κυριακής, στην οδό Αθηνάς, και που ο Χιλλ είχε γνωρίσει σ’ 
ένα μικρό μαγαζάκι, που ’χε μπει ν’ αγοράσει βιβλία, και του 
ζήτησε να του στείλει μαθήτριες».

«Τα Αθηναϊκά». τευχ. 52-1972., σ. 6.

Εις την αόριστον, λοιπόν, αλλά τόσον πολύτιμον αυτήν 
πληροφορίαν, επαναλαμβάνω, ίσως να κρύπτεται το πρώτον 
αθηναϊκόν «βιβλιοπωλείον». Ας μην ξεχνούμε ότι είμεθα 
ακόμη εις τους πρώτους μήνας του 1831 και οι Τούρκοι 
ευρίσκονται πάντοτε εις την Ακρόπολιν! Τα πρώτα, πάντως, 
βιβλιοπωλεία των Αθηνών, διά τα οποία έχομε συγκεκρι-
μένας πληροφορίας, είναι δύο:

– Του Ανδρέου Κορομηλά εις την οδόν Ερμού 215, και 
– Του Β. Ριτζ (ή Ριτς ή Ρίτζου) εις την οδόν Αιόλου 106.*
Τα δύο αυτά βιβλιοπωλεία λειτουργούσαν ήδη του-

λάχιστον από τας αρχάς του έτους 1837 (πιθανώς και 
ενωρίτερον), όπως συμπεραίνουμε από διαφόρους ανα-
κοινώσεις, τας οποίας συναντώμε εις την εφημερίδα «Η 
Φήμη», εκδοθείσαν την 31η Μαρτίου 1837.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΟΥ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑ

Συγκεκριμένως, το πρώτον μόλις φύλλον της «Φήμης» μάς 
πληροφορεί ότι εις το βιβλιοπωλείον αυτό υπάρχουν προς 
πώλησιν γαλλικά βιβλία. Και εις το φύλλον της 6ης Μαΐου 
(αρ. 16) διαβάζομε ότι: 

* Η αρίθμηση των οδών εκείνη την πρώιμη εποχή δεν έχει βέβαια καμίαν σχέση με την 
αρίθμηση που καθιερώθηκε αρκετά χρόνια αργότερα. Φαίνεται μάλιστα ότι ήταν ενιαία 
για όλην την πόλη, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν σε ποίαν οδόν ευρίσκετο η οικοδομή.
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«Ο βιβλιοπώλης της πόλεώς μας κύριος Κορομηλάς έλαβεν πάλιν 
εσχάτως νεοτυπωθέντα βιβλία από Κέρκυραν και Σμύρνην», 

ακολουθεί δε ο πίναξ των παραληφθέντων βιβλίων.
Εις τας 12 Ιουνίου (αρ. φύλλου 30) η «Φήμη» μάς 

πληροφορεί ότι ο Ανδρέας Κορομηλάς παρέλαβε από 
την Λειψίαν σειράν ολόκληρον των περιφήμων εκδόσεων 
αρχαίων συγγραφέων και προσθέτει:

«Οι επιθυμούντες εκ των άνω ειρημένων βιβλίων δύνανται να 
διευθυνθούν εις το κατάστημα του άνω μνησθέντος κ. Κορομη-
λά όπου θέλουν τον εύρει ευθυνώτερον εις τας πωλήσεις παρά 
κάθε άλλον».

Ολίγας ημέρας βραδύτερον, εις το φύλλον της 28ης Ιουνίου 
1837, η αυτή εφημερίς αναγγέλλει:

«Από τα πιεστήρια του κ. Κορομηλά εξήλθε η κωμωδία: η ερω-
τηματική οικογένεια, εις πράξεις τρεις διηρημένη, συνταχθείσα 
παρά του ΒΔΖΚΜΞΠΡΑΘ,* ευρίσκεται δε εις τα βιβλιοπωλεία 
του κ. Κορομηλά, του κ. Γ. Ρίτζου εις Αθήνας, εις Ναύπλιον 
και εις Πάτρας εις τα των Κ. Τόμπρα και Ιωαννίδου, εις Σύρον 
εις τον τυπογράφον κ. Γ. Μελισταγήν».

Η διατύπωσις της ανακοινώσεως είναι τοιαύτη ώστε ευλόγως 
θα ηδυνάμεθα να καταλήξουμε εις το συμπέρασμα ότι αι 
Αθήναι, τον Ιούνιον 1837, είχον δύο μόνον βιβλιοπωλεία. 
Και φαίνεται ότι τούτο πράγματι συνέβαινε, διότι μόνο αυτά 
συναντούμε να αναφέρωνται εις τα εφημερίδας της εποχής.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΡΙΤΖ

Το έτερον βιβλιοπωλείον των Αθηνών κατά το έτος 1837 
ήτο το του Ριτζ (Ritz) ή Ριτς ή και Ρίτζου, όπως είχον 

* Κάτω από αυτά τα... ασυνάρτητα γράμματα κρυβόταν ο συγγραφέας Αλέξανδρος 
Ραγκαβής.
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τότε την μανίαν να εξελληνίζουν τα ξενικά ονόματα. Το 
αρχικό γράμμα του κυρίου ονόματος αναφέρεται άλλοτε 
ως Β και άλλοτε ως Γ, προφανώς διότι θα επρόκειτο περί 
του ονόματος Βίλχελμ μεταφραζομένου εις τα ελληνικά 
εις Γουλιέλμος.

Από το φύλλον της 29ης Απριλίου 1837 της «Φήμης» 
πληροφορούμεθα ότι εις το βιβλιοπωλείον αυτό ευρίσκο-
νται τα εξής βιβλία σχολιασμένα:

Πινδάρου Ποιήματα, τόμοι 2 Δρχ. 22
Ευριπίδης, τόμοι 6 15
Θεοκρίτης (sic) 8,5
Ανακρέων 3
Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 9
Λυσίας και Αισχίνης 10
Αισχύλος, τόμοι 2 16
Ανθωλογία (sic) επιγραμμάτων 10
Ομήρου Ιλιάς, τόμοι 4 28,5
(της εκδόσεως Ιάκωβος και Ρος, με σχόλια)

Εις τας 15 Μαΐου, η «Φήμη» μάς πληροφορεί ότι εις το 
βιβλιοπωλείον Ριτς ευρίσκεται ο Β’ τόμος του «Μενίππου», 
τον οποίον εκδίδει ο Ν. Παπαδόπουλος και όχι ο Θ. Ορ-
φανίδης, ο οποίος ήτο εκδότης του πρώτου τόμου.

Εις τας 9 Οκτωβρίου 1837, το βιβλιοπωλείον Ριτς δια-
θέτει το βιβλίον το οποίον εξετύπωσεν ο Ν. Παπαδόπου-
λος, «Η δίκη της Ελπίδος». Το βιβλίον τούτο, συμφώνως 
προς την ανακοίνωσιν της «Φήμης», πωλείται επίσης και 
εις το βιβλιοπωλείον Παππαρήτορος, το οποίον θα μας 
απασχολήσει εις την συνέχειαν της μελέτης μας.

Ο καθηγητής Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, σε άρθρο που είχε 
δημοσιεύσει στο περιοδικό «Ιστορία» (τεύχος 345-Μάρτιος 
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