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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ

ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ Ο Γ. Α. ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Το τυπογραφείο του 1832

Παρόλο που ο Επ. Σταματιάδης αναφέρει με βεβαιότητα ότι για

πρώτη φορά λειτούργησε τυπογραφείο στη Σάμο το , εντούτοις

έχει αποδειχθεί ότι το πρώτο τυπογραφείο εγκαταστάθηκε στο Καρ-

λόβασι κατά το δεύτερο εξάμηνο του  και άρχισε την εκδοτική

του δραστηριότητα από το 1832, για μικρό πάντως χρονικό διάστη-

μα, μέχρι τα μέσα του ιδίου έτους. Ο Σταματιάδης διασώζει την

πληροφορία ότι το τυπογραφείο πουλήθηκε στη Σύρο από τον Μα-

νουήλ Γαρουφαλή στον Ιωάννη Λεκάτη, ο οποίος το μετέφερε στο

Καρλόβασι. Ο Λεκάτης συνεργάστηκε με τους Γεώργιο Κλεάνθη και

Ιωάννη Μ. Γαρουφαλή, γι’ αυτό και η εταιρία που συγκρότησε έφε-

ρε τον τίτλο «Τυπογραφία Ι. Σ. Ποθητού Λεκάτου, Ι. Μ. Γαρουφαλή,

και Γ. Α. Κλεάνθους».

Ο Ι. Λεκάτης ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα της Σά-

μου στη διάρκεια της επανάστασης. ∆ιετέλεσε επαρχιακός δημο-

γέρων, γενικός αστυνόμος της Σάμου κατά τη διάρκεια της καπο-

διστριακής περιόδου (–), ήταν αξιόλογος λόγιος, αρχαιο-

μαθής, γλωσσομαθής και με πολύ προοδευτικές ιδέες για την εποχή

του, επηρεασμένος από τις ιδέες του ∆ιαφωτισμού. Είχε φιλικές σχέ-

σεις με τον ηγέτη της σαμιακής επανάστασης Λογοθέτη Λυκούργο,

και αλληλογραφούσε με τον γυναικάδελφο του Λυκούργου Αντώνιο

Γεωργιάδη, ο οποίος επίσης ήταν εξαίρετος λόγιος.

Σύμφωνα με την πληροφορία του ηγουμένου της Πάτμου, ο Λε-

κάτης είχε εγκαταστήσει το τυπογραφείο σε παλιό ελαιοτριβείο της

Μονής που είχε ο ίδιος ενοικιάσει. Το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε

σΆαυτό το τυπογραφείο ήταν το σαμίων Πρεσβεία ή Πρακτικά Σά-

μου, εκδοθέντα παρά του Β. Ματθιουδάκη. Εν Καρλοβασίοις Σάμου

. Ακολούθησαν ένα ϑεατρικό έργο και επιλογή των ποιημάτων

του Γεωργίου Κλεάνθη με τίτλο Πατριωτικόν δράμα Χαρίδημος ο

Σάμιος και Απάνθισμα ηρωϊκών ασμάτων συντεθέντων υπό Γ. Α. Κ.,

μια μετάφραση έργου του Βολταίρου που έκαμε η Φωτεινή Θ. Σπά-

ϑη, κόρη του προξένου της Αγγλίας στη Σάμο Θεοδώρου Σπάθη με

τίτλο Ο Φανατισμός ή ο προφήτης Μωάμεθ, και μια μετάφραση της

Φαίδρας του Ρακίνα, σύμφωνα με πληροφορία του Ν. Σταματιάδη,

η οποία δεν έχει βιβλιογραφηθεί. Μια ακόμη μετάφραση φαίνεται

πως τυπώθηκε στο τυπογραφείο Καρλοβασίων, που ϑεωρείται ότι

φιλοτέχνησε ο Ι. Λεκάτης, με τίτλο Περί τύπου Εκ του Μιραβώ, πρω-

τότυπον λαβόντως εις την ύλην ταύτην τον Μίλτωνα. Μεταφράσθη

περί το . Εν Ναυπλία. Ο Μ. Βουρλιώτης έχει δείξει ότι και το

έργο αυτό είχε τυπωθεί στο τυπογραφείο του Καρλοβάσου.



Περίπου σε ένα εξάμηνο εκτείνονται οι εργασίες του τυπογρα-

φείου στη Σάμο και στη συνέχεια από τα μέσα του  μεταφέρεται

ξανά στη Σύρο όπου από τον Αύγουστο του  περιέρχεται στην

κυριότητα ενός άλλου λογίου της σαμιακής επανάστασης του Ιωάννη

Σφοίνη από τον Μαραθόκαμπο, ο οποίος είχε διατελέσει γραμμα-

τέας του Γενικού ∆ιοικητηρίου Σάμου, ελληνοδιδάσκαλος και επαρ-

χιακός δημογέρων.

Ο ποιητής Γεώργιος Κλεάνθης

Ο Γεώργιος Αναγνώστης Κλέανθης (Γ.Α.Κ.) υπήρξε επαναστά-

της ποιητής, μαζί με το Λεκάτη «ανήκε στην αδιάλλακτη πτέρυγα

των Καρμανιόλων», αγνός ιδεολόγος, αναδείχθηκε σε ηγετική φυ-

σιογνωμία του ενωτικού κινήματος της Σάμου κατά το διάστημα

–. Γεννήθηκε στο Καρλόβασι το , το πραγματικό του

όνομα ήταν Γεώργιος ∆ιακογεωργίου, το Κλεάνθης ήταν το συνωμο-

τικό ψευδώνυμο που έλαβε όταν μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία. Το

Αναγνώστης προήλθε από το αντίστοιχο εκκλησιαστικό αξίωμα που

φαίνεται πως απέκτησε. Είχε έφεση στα γράμματα, την ποίηση και

τη μουσική. Σπούδασε στην Ελληνική Σχολή Καρλοβάσου (Πορφυ-

ριάδα) και στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Καθώς ήταν ανε-

ψιός του Λογοθέτη Λυκούργου, διέμεινε για κάποιο διάστημα μαζί

του στη Σμύρνη, όπου μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία και με την έκρη-

ξη της επανάστασης ήλθε στη Σάμο και υπηρέτησε ως γραμματέας

στην «επαναστατική καγκελαρία», στο ∆ιοικητήριο της Σάμου. Α-

πό νωρίς έδειξε το ταλέντο του στην ποίηση, συνθέτοντας ποιήματα

πατριωτικά και ενθουσιαστικά, τα οποία μελοποιούσε. Για το λόγο

αυτό ο Λυκούργος πολλές φορές τον διευκόλυνε ώστε «να καταγί-

νεται με την μουσικήν». Τα τραγούδια του Κλεάνθη, «τα ηρωικά

άσματα» ενθουσίαζαν τους αγωνιζόμενους Σαμιώτες της εποχής του

και τραγουδήθηκαν όχι μόνον τότε, στη διάρκεια της επανάστασης,

αλλά και αργότερα σ’ όλον το 
ο

αιώνα ακόμα και μέχρι το 
ο

παγκόσμιο πόλεμο, όχι μόνο στη Σάμο αλλά και σε άλλα μέρη του

ελλαδικού χώρου.

Ο Κλεάνθης πρωταγωνίστησε και στην πολιτική, ιδιαίτερα στο

διάστημα –, κατά το οποίο αναδείχθηκε σε ηγετική φυσιο-

γνωμία και αγωνίστηκε για την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα,

απορρίπτοντας κάθε ιδέα υποταγής, ακόμα και τη λύση της αυτό-

νομης Ηγεμονίας. Ο Κλεάνθης εκλέχθηκε πρόεδρος της τελευταίας

επαναστατικής επιτροπής και μάλλον αυτός υπήρξε ο συντάκτης

δυο επιστολών εκ μέρους του απλού λαού της Σάμου προς τον Χα-

σάν Μπέη που είχε αναλάβει να εγκαταστήσει της ηγεμονικές αρχές

στο νησί. Με διαψευσμένες τις ελπίδες ο Κλεάνθης ακολούθησε το



δρόμο της εξορίας, μεταναστεύοντας μαζί με άλλους Σαμιώτες στην

ελεύθερη Ελλάδα, τον Ιούλιο του .

Ο Κλεάνθης ερωτεύθηκε και παντρεύτηκε την κόρη του οπλαρχη-

γού της σαμιακής επανάστασης καπετάν Σταμάτη Γεωργιάδη από

τον Μαραθόκαμπο, Κλεοπάτρα, την οποία όμως έχασε όταν μετά

από ταλαιπωρίες έφτασαν στην Εύβοια. Η Κλεοπάτρα πέθανε την

ώρα του τοκετού στην Κάρυστο και ο ποιητής μαζί με την πατρίδα

του έχασε και την αγαπημένη του σύζυγο. Ο ίδιος πέθανε ύστερα

από πέντε χρόνια μακριά από τη Σάμο το .

Στο διάστημα που βρισκόταν στη Σάμο και συμμετείχε στη λει-

τουργία του τυπογραφείου με τον Λεκάτη εξέδωσε την ποιητική

συλλογή των ηρωϊκών ασμάτων, το πατριωτικό δράμα Χαρίδημος

και μερικούς μύθους του Αισώπου.

Ο τόμος που ψηφιοποιήθηκε από εργαστήριο του πανεπιστημίου

Αιγαίου περιλαμβάνει και τις τρεις αυτές κατηγορίες κειμένων. Είχε

εντοπισθεί στο ∆ημοτικό Σχολείο της Χώρας και παραδόθηκε στα

ΓΑΚ, προ εικοσαετίας.

Η προσωπικότητα του Κλεάνθη και το έργο του έχουν απασχο-

λήσει αρκετούς νεότερους μελετητές, ιδιαίτερα τον αείμνηστο Κώ-

στα Καραθανάση, εκδότη του περιοδικού Σαμιακή Επιθεώρηση, ο

οποίος πρωτοστάτησε ώστε να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί

ειδικό συνέδριο για τον ποιητή την άνοιξη του  στο Καρλόβασι

με τίτλο «Ο Γεώργιος Κλεάνθης και η εποχή του». Τα άπαντα του

ποιητή εκδόθηκαν το  από το Πνευματικό ´Ιδρυμα Σάμου «Ν.

∆ημητρίου» με επιμέλεια του Μ. Γ. Βαρβούνη, καθηγητή της Λα-

ογραφίας στο ∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ακόμα και στο

πρόσφατο συνέδριο για το  στη Σάμο υπήρχε εισήγηση για το

ϑεατρικό έργου του Κλεάνθη.

Η ψηφιοποίηση που έγινε από τον κ. Αντώνη Τσολομύτη διασώζει

σε ψηφιακή μορφή μια πολύ σπάνια έκδοση του πρώτου τυπογρα-

φείου της Σάμου και πιστεύω πως ϑα συμβάλει στη μελέτη του

έργου του Κλεάνθη, αλλά και της εκδοτικής δραστηριότητας του

τυπογραφείου.

Χρίστος Λάνδρος

Φιλόλογος-Αρχειονόμος
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