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Μαρκίδες Πούλιου
Το πρώτο κεφάλαιο
στην ιστορία
του ελληνικού Τύπου

Με

αίσθηση της ιστορικής ευθύνης και με επίγνωση
του χρέους του απέναντι στην παράδοση στην
οποία οφείλει την ύπαρξή του, το Μορφωτικό
Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων
Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης συστήνει

με μια σειρά δράσεων στο ευρύ κοινό το έργο των αδερφών Μαρκίδων Πούλιου.
Δύο πρωτοπόρων Ελλήνων της διασποράς, στους οποίους οφείλουμε την πρώτη
εφημερίδα του ελληνισμού. Στο δικό τους τυπογραφείο στη Βιέννη, εκδόθηκε
το 1790 η Εφημερίς, γράφοντας το πρώτο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού
Τύπου. Αυτό θα ήταν από μόνο του αρκετό για να περάσουν τα ονόματα
των δύο αδερφών από τη Σιάτιστα, του Γεωργίου Μαρκίδη Πούλιου και
του Πούλιου Μαρκίδη Πούλιου στην Ιστορία. Η προσφορά τους όμως είναι πολύ
μεγαλύτερη: οι δύο φλογεροί πατριώτες, γνήσια τέκνα του Νεοελληνικού
Διαφωτισμού, υπήρξαν στενοί συνεργάτες του Ρήγα Φεραίου και εκδότες
των πατριωτικών κειμένων του, του Θούριου, της Επαναστατικής Διακήρυξης,
των Δικαίων του Ανθρώπου. Και σε αυτούς οφείλεται πλήθος άλλων εκδόσεων
που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανοδική πορεία του υπόδουλου τότε γένους
προς την απελευθέρωση. Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ συγκεντρώνει
για πρώτη φορά τις ψηφίδες που συγκροτούν αυτό το πολύτιμο κομμάτι
της ελληνικής Ιστορίας, αναδεικνύει όλες τις διαστάσεις του και το παραδίδει
στο κοινό. Όπως οφείλει βάσει των καταστατικών του στόχων και των αρχών
που υπηρετεί. Πέρα από την έκθεση ντοκουμέντων, την ημερίδα και
τις εκδόσεις που ετοιμάζονται, με τη θέσπιση ομώνυμου βραβείου οι Μαρκίδες
Πούλιου γίνονται η εμβληματική επωνυμία με την οποία το Ίδρυμα
σηματοδοτεί την πάγια προσπάθειά του: να συνδέσει τη δημοσιογραφία
και το ιστορικό βάρος της Ένωσης Συντακτών -από την οποία γεννήθηκεμε τη σύγχρονη πραγματικότητα. Και βέβαια να ενισχύσει ακόμη περισσότερο
τους δεσμούς με το κοινωνικό σώμα της Μακεδονίας - Θράκης, που
στα 85 χρόνια της πορείας της η ΕΣΗΕΜ-Θ διατήρησε πάντοτε σταθερούς.

Δημήτρης Γουσίδης
Πρόεδρος του Μορφωτικού Ιδρύματος
της ΕΣΗΕΜ-Θ
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Νεοελληνικός Διαφωτισμός

(περ. 1750-1821)
Η πνευματική αναγέννηση και αφύπνιση του ελληνισμού

Τ

έκνο του Ευρωπαϊκού
Διαφωτισμού και
καρπός της πολύχρονης
προσπάθειας δασκάλων του
Γένους και άλλων ανθρώπων
του πνεύματος και των
επιστημών, το κίνημα του
Νεοελληνικού Διαφωτισμού
στόχευε στην πνευματική
αναγέννηση του ελληνισμού και
την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης.
Με αφετηρία τα μέσα του 18ου αιώνα,
αναπτύχθηκε κυρίως στις παραδουνάβιες
ηγεμονίες και τις μεγάλες ελληνικές
κοινότητες της Δύσης και της Ανατολής και
ολοκληρώθηκε στα χρόνια της εθνεγερσίας
του 1821.
Οι ιδέες του: Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός
στηρίζεται στον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό,
κυρίως όπως εκφράστηκε στη Γαλλία, στις
αρχές της ελευθερίας, της ισότητας, της
αδελφοσύνης, στον σεβασμό των
ανθρώπινων δικαιωμάτων, την ανεξιθρησκία
και την απαλλαγή από τα δεσμά του
δογματισμού και της αυθεντίας. Οι ιδέες
της Γαλλικής Επανάστασης του 1789
συγκίνησαν και καθοδήγησαν τους φορείς
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, ενώ

Αδαμάντιος Κοραής
(1748-1833)

Άνθιμος Γαζής
(1764-1828)

μεγάλη διάδοση στον καιρό του κινήματος
είχαν οι θετικές επιστήμες.
Πρωτεργάτες του Νεοελληνικού
Διαφωτισμού θεωρούνται ο Ρήγας
Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής.
Σημαντικοί φορείς του αναδείχτηκαν οι
Ιώσηπος Μοισιόδαξ, Ευγένιος Βούλγαρης,
Νεόφυτος Δούκας, Νικηφόρος Θεοτόκης,
Δημήτριος Καταρτζής, Αθανάσιος Ψαλίδας,
Αθανάσιος Πάριος, Ιωάννης Βηλαράς,
Άνθιμος Γαζής, Αθανάσιος Σταγειρίτης,
Αθανάσιος Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος
Κούμας.
Βιβλία και Τύπος: Βασικό όργανο διάδοσης
των νέων ιδεών ήταν τα έντυπα: βιβλία,

Ευγένιος Βούλγαρης
(1716-1806)

ελληνικές εφημερίδες και περιοδικά
εκδίδονται συστηματικά, και έργα
ευρωπαίων συγγραφέων μεταφράζονται
και τυπώνονται σε ελληνικά τυπογραφεία,
μαζί με κείμενα της κλασικής γραμματείας,
γραμματικές και λεξικά. Ανάμεσά τους έργα
οπαδών των φιλελεύθερων ιδεών και της
Γαλλικής Επανάστασης (Βολταίρος, Ρουσσώ,
Μοντεσκιέ), αντιρρητικά κείμενα κατά των
«εχθρών» του Γένους και της Ορθοδοξίας,
αλλά και εκκλησιαστικά βιβλία.
Το κίνημα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού,
πέρα από την πνευματική αναγέννηση,
οδήγησε τον Ελληνισμό στην εθνεγερσία
του 1821 και την πολυπόθητη εθνική
ανεξαρτησία.
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Βιέννη

το λίκνο της ελληνικής δημοσιογραφίας

Η

04

Βιέννη, ακμαίο οικονομικό, εμπορικό
και πνευματικό κέντρο της κεντρικής
Ευρώπης, υπήρξε πόλος έλξης πολλών
Ελλήνων καταδιωγμένων και εμπόρων
τον 17ο και 18ο αιώνα. Οι απόδημοι Έλληνες
ίδρυσαν στη Βιέννη, με κέντρο τις εκκλησίες
του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριάδας,
δύο πολυπληθείς και δραστήριες ελληνικές
κοινότητες: των οθωμανών υπηκόων και
αυτών που είχαν πάρει την αυστριακή
υπηκοότητα. Ανέπτυξαν αξιόλογη οργάνωση,
ίδρυσαν σχολεία, δημιούργησαν επιχειρήσεις
και αναδείχτηκαν σε κορυφαία στελέχη της
οικονομικής, κοινωνικής και πνευματικής
ζωής στην αυστριακή πρωτεύουσα.
Πολλοί λόγιοι και δάσκαλοι του Γένους
δίδαξαν και τύπωσαν τα βιβλία τους
στη Βιέννη, που θεωρείται «το εργαστήριον
της νέας των Γραικών φιλολογίας». Η πόλη
υπήρξε επίσης το λίκνο της ελληνικής
δημοσιογραφίας, καθώς εκεί τυπώθηκαν
οι πρώτες ελληνικές εφημερίδες του νέου
Ελληνισμού. Οι γαλλικές διακηρύξεις περί
ισότητας, δημοκρατίας και ελευθερίας
βρήκαν στην αυστριακή πρωτεύουσα

πρόσφορο έδαφος. Εκεί τύπωσε ο Ρήγας το
επαναστατικό μανιφέστο του, και Έλληνες
της Βιέννης ήταν οι πρώτοι συνοδοιπόροι
και υποστηρικτές του απελευθερωτικού
του οράματος, που κατέληξε στον μαρτυρικό
θάνατο του Θεσσαλού εθνεγέρτη.

Ο Τύπος του Νεοελληνικού
Διαφωτισμού
Στην αυστριακή πρωτεύουσα κυκλοφόρησε
το 1784 η πρώτη ελληνική εφημερίδα με
εκδότη τον γερμανό νομοδιδάσκαλο Ιωσήφ
Μπαουμάιστερ και συντάκτη τον Γεώργιο
Βεντότη από τη Ζάκυνθο. Έπειτα από δύο
μήνες κυκλοφορίας έκλεισε εξαιτίας πιέσεων
των τουρκικών αρχών προς τους Αυστρια-

κούς. Από την έκδοση αυτή δεν έχει σωθεί
ούτε ένα αντίτυπο. Γνωρίζουμε την ύπαρξή
της έμμεσα και αγνοούμε τον τίτλο της. Έτσι
τη δόξα του πρώτου σωζόμενου ελληνικού
φύλλου έχει η Εφημερίς των Μαρκίδων
Πούλιου, που κυκλοφόρησε από τις 31
Δεκεμβρίου 1790 ως τον Δεκέμβριο του
1797. Το 1811 κυκλοφόρησε η επόμενη
ελληνική εφημερίδα από τον Ιωσήφ Χαλλ και
τον Ευφρόνιο Πώποβιτς, με τίτλο Ειδήσεις δια
τα Ανατολικά Μέρη. Το 1812 το φύλλο
μετονομάστηκε σε Ελληνικό Τηλέγραφο
με εκδότη τον Δημήτριο Αλεξανδρίδη.
Είναι η μακροβιότερη (ως το 1836)
προεπαναστατική εφημερίδα.
Προοδευτικό φιλολογικό περιοδικό ήταν ο
Ερμής ο Λόγιος. Εκδόθηκε το 1811 στη Βιέννη
από τον λόγιο κληρικό Άνθιμο Γαζή και
διατηρήθηκε ως την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης με διάδοχους διευθυντές
τον Θεόκλητο Φαρμακίδη και τον
Κωνσταντίνο Κοκκινάκη. Στη Βιέννη
εκδόθηκε και το βραχύβιο περιοδικό Καλλιόπη
(1819-1821) του Αθανάσιου Σταγειρίτη.
Στο Παρίσι κυκλοφόρησαν τα ριζοσπαστικά
περιοδικά Μέλισσα (1819-1821) του
Σπυρίδωνα Κονδού, Αθηνά (Φεβρουάριος Μάρτιος 1819) και Μουσείον (1919)
του Παναγιώτη Ιωαννίδη.
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Οι Μαρκίδες Πούλιου από τη Σιάτιστα
Τυπογράφοι, εκδότες, δημοσιογράφοι, πατριώτες

Οι

αδερφοί Μαρκίδες Πούλιου από
τη Σιάτιστα της Δυτικής Μακεδονίας
είναι οι εκδότες της πρώτης σωζόμενης
ελληνικής εφημερίδας, δραστήριοι
τυπογράφοι, μεγάλοι πατριώτες και στενοί
συνεργάτες του Ρήγα Βελεστινλή.
Ο πατέρας τους, Μάρκος Πούλιου,
εγκαταστάθηκε στη Βιέννη ως έμπορος και
από το 1776 πήρε κοντά του τους δυο γιους
του, Πούλιο (μικρό όνομα που συνηθιζόταν
στη Σιάτιστα) και Γεώργιο. Τα δυο αδέρφια
μορφώθηκαν, έμαθαν ξένες γλώσσες,
ασχολήθηκαν με το εμπόριο και πήραν
την αυστριακή υπηκοότητα. Ο Πούλιος
(ή Πούπλιος) εργάστηκε ως εφοριακός
υπάλληλος και ο Γεώργιος ως «εμπορομεσίτης
ανατολικών ειδών». Από το 1790 στράφηκαν
στην τυπογραφία και την έκδοση βιβλίων.
Δούλεψαν στο τυπογραφείο του Ιωσήφ
Μπαουμάιστερ, το οποίο ανέλαβαν
από το 1792 ως το 1797, οπότε έκλεισε από
τις αυστριακές αρχές μετά τη σύλληψη του
Ρήγα. Στην εμπορική φίρμα των εκδοτικών
επιχειρήσεών τους καθιέρωσαν το όνομα
Μαρκίδες, δηλαδή: οι γιοι του Μάρκου.

EΠΑΝΩ
Iδεατή απεικόνιση
των Μαρκίδων
Πούλιου
από τον ζωγράφο
Κώστα Ντιο
Ρήγας Βελεστινλής
(1757-1798)

Το 1790 τα δυο αδέρφια εξέδωσαν
την Εφημερίδα, ενώ στο τυπογραφείο τους
τύπωσαν πολλά ελληνικά βιβλία.
Το 1797 διώχτηκαν ως στενοί συνεργάτες
του Ρήγα και τυπογράφοι του επαναστατικού
μανιφέστου του. Ο Γεώργιος εξορίστηκε,
πήρε άσυλο στη Γαλλία, πήγε στην Αγκόνα,
όπου δρούσε κέντρο επαναστατικών πυρήνων
με προορισμό την Ελλάδα, και τελικά
εγκαταστάθηκε στη Νυρεμβέργη.
Πέθανε το 1830 και θάφτηκε σε οικογενειακό
τάφο στη γειτονική πόλη Φιρτ. Ο Πούλιος
Μαρκίδης Πούλιου, που βρισκόταν εκτός
της αυστριακής επικράτειας όταν συνελήφθη
ο αδερφός του, κατέβηκε με μια ομάδα
δημοκρατών στην Ιταλία για να τεθεί
στην υπηρεσία του Ναπολέοντα και κατέληξε

στη Βενετία για να συνεχίσει την εκδοτική
του δράση. Επιδίωξε να βγάλει εφημερίδα
στην Ιόνιο Πολιτεία, αλλά για την τελευταία
φάση της ζωής του δεν υπάρχουν
τεκμηριωμένα βιογραφικά στοιχεία.

Οι σχέσεις με τον Ρήγα
Ο Ρήγας Βελεστινλής συνδέθηκε με
τους εκδότες Μαρκίδες Πούλιου από
το πρώτο ταξίδι του στη Βιέννη, το 1790,
όταν τύπωσε στο τυπογραφείο τους το βιβλίο
του Σχολείον των ντελικάτων εραστών. Από το
καλοκαίρι του 1796 ως το τέλος του 1797 είχε
μόνιμο καθημερινό «στέκι» τα γραφεία της
Εφημερίδος τους. Η επιχείρηση των Μαρκίδων
Πούλιου είχε αναλάβει την κεντρική πώληση
και τη διακίνηση των χαρτών του Ρήγα, ενώ
η Εφημερίς δημοσίευε τακτικά αγγελίες για
τη «Χάρτα της Ελλάδος». Στο πατάρι ο Ρήγας
με τους Σιατιστινούς αδερφούς και τον
πατριωτικό κύκλο λογίων και σπουδαστών
της Βιέννης προετοίμαζαν τα επαναστατικά
τους σχέδια. Στο τυπογραφείο ο Ρήγας
τύπωσε το επαναστατικό μανιφέστο του,
ένα πυκνοτυπωμένο μονόφυλλο μεγάλου
σχήματος που περιείχε την Επαναστατική
Προκήρυξη, τα Δίκαια του Ανθρώπου
και τον Θούριο.
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To τυπογραφείο
των Μαρκίδων Πούλιου

Τ

ο τυπογραφείο των Μαρκίδων Πούλιου
ανήκε στον νομοδιδάσκαλο
και παιδαγωγό Ιωσήφ Μπαουμάιστερ
(Josef Baumeister). Τα δύο αδέρφια
εργάστηκαν αρχικά εκεί ως τυπογράφοι,
αλλά ανέλαβαν τη διεύθυνσή του
από το 1792, όταν ο Μπαουμάιστερ
προσλήφθηκε ως οικοδιδάσκαλος των
πριγκίπων του αυστριακού θρόνου.
Στην εφταετία 1791-1797, πέρα από
την Εφημερίδα, το πρώτο σωζόμενο φύλλο
του ελληνισμού, οι Μαρκίδες Πούλιου
τύπωσαν στο τυπογραφείο τους 56 ελληνικά
βιβλία, αρκετά από αυτά με τη φίρμα
του Μπαουμάιστερ. Τα πρώτα χρόνια
υπάρχει η εκδοτική ένδειξη Παρά Ιωσήφ
Βαουμαϋστέρω και αργότερα Παρά Μαρκίδ.
Πούλιου και άλλες συναφείς καταγραφές,
όπως Παρά τοις αυταδέλφοις Μαρκίδ. Πούλιου.
Το τυπογραφείο έκλεισε από τις αυστριακές
αρχές το 1797, μετά τη σύλληψη του Ρήγα
και την αποκάλυψη ότι σ' αυτό τυπώθηκε το
επαναστατικό μανιφέστο του πρωτομάρτυρα
της ελληνικής εθνεγερσίας.
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Οι πρόδρομοι και οι σύγχρονοι
Το πρώτο ελληνικό χρονολογημένο βιβλίο
(Επιτομή των οκτώ του λόγου μερών του

Κωνσταντίνου Λάσκαρη) τυπώθηκε
στο Μιλάνο το 1476 από τον Κρητικό
Δημήτριο Δαμιλά, αλλά τα πρώτα
τυπογραφεία ελληνικής ιδιοκτησίας
δημιουργήθηκαν στη Βενετία από
Κρητικούς το 1486 και το 1499.
Στους επόμενους αιώνες ιδρύθηκαν πολλά
τυπογραφεία σε ευρωπαϊκές πόλεις
της ελληνικής Διασποράς αλλά και σε πόλεις
του υπό οθωμανικό ζυγό ελληνισμού:
Ρώμη, Βιέννη, Πέστη, Λειψία, Παρίσι,
Βουκουρέστι, Ιάσιο, Πετρούπολη, Μόσχα,
Κωνσταντινούπολη, Μοσχόπολη, Άγιον
Ορος, Σμύρνη και αλλού. Τα ελληνικά
τυπογραφεία και τα ξένα εκδοτικά κέντρα
που τύπωναν ελληνικά βιβλία βοήθησαν
στην πνευματική αφύπνιση του Γένους,
υπηρέτησαν πρακτικές ανάγκες μόρφωσης
και επικοινωνίας των Ελλήνων και
συνέβαλαν ιδεολογικά στην Επανάσταση
του 1821. Στη Βιέννη υπήρχαν αρκετά
τυπογραφεία αυστριακών ιδιοκτητών,
που τύπωναν ελληνικά βιβλία, όπως
του Θωμά Τράτνερ, του Ιωσήφ
Μπαουμάιστερ, του Ιωσήφ Κούρτζβεκ
και άλλων. Τυπογραφείο ελληνικής
ιδιοκτησίας ιδρύθηκε στη Βιέννη το 1791
από τον τυπογράφο Γεώργιο Βεντότη
από τη Ζάκυνθο.
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Η Χάρτα του Ρήγα
Η έκδοση της Χάρτας της Ελλάδος ανακοινώθηκε σε Έλληνες και ξένους από την Εφημερίδα των
Μαρκίδων Πούλιου. Η Χάρτα αποτελείται από 12 τμήματα-επιπεδογραφίες διαστάσεων 70 Χ 52
εκ., ενώ στο σύνολό της έχει διαστάσεις 2,10 Χ 2,07 μέτρα. Χαλκογραφήθηκε στη Βιέννη το
1797 από τον Φρανσουά Μύλλερ, με βάση τα αναλυτικά σχέδια του Ρήγα, και τυπώθηκε σε
1.220 αντίτυπα που στάλθηκαν σε διάφορες ελληνικές πόλεις. Θεωρείται ο πιο σχολιασμένος
ελληνικός χάρτης και περιλαμβάνει, πέρα από τους γεωγραφικούς δείκτες, νομίσματα, ιστορικά
πρόσωπα της ελληνικής αρχαιότητας και πλούτο τοπωνυμίων. Για τον σχεδιασμό του ο Ρήγας
χρησιμοποίησε ως πρότυπα παλιότερους χάρτες Γάλλων και Γερμανών γεωγράφων και ελληνικά
βιβλία γεωγραφίας (Γεωγραφίες του Μελετίου και των Κωνσταντά - Φιλιππίδη). Η Χάρτα
περιλαμβάνει περιοχές που εκτείνονται από τα Καρπάθια ως την Κρήτη νότια και από την
Αδριατική ως τη Βιθυνία της Μικράς Ασίας ανατολικά. Ουσιαστικά αποτελεί τον πολιτικό χάρτη
του δημοκρατικού κράτους που ο Ρήγας θα ήθελε να δημιουργήσει μετά την επανάστασή του.
Μέσω αυτής οραματιζόταν την έκταση της Ελλάδας στο πλαίσιο ενός υπερεθνικού
πανβαλκανικού κράτους, στο οποίο οι λαοί θα συμβιώνουν με τις αρχές της ισοπολιτείας και της
ισονομίας.
AΡΙΣΤΕΡΑ ΕΠΑΝΩ
Χρονικόν
Γεωργίου Φραντζή
του Πρωτοβεστιαρίου
Βιέννη 1793

Αληθής ευδαιμονία
ήτοι βάση πάσης
θρησκείας
Βιέννη 1791

AΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΤΩ
Χειραγωγός
έμπειρος εις τα
της πραγματείας
Βιέννη 1793

Περιήγησις
του νέου Αναχάρσιδος
εις την Ελλάδα
Βιέννη 1797
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H Εφημερίς
των Μαρκίδων Πούλιου

H πρώτη σωζόμενη εφημερίδα του Νέου Ελληνισμού

Η

Εφημερίς των Μαρκίδων Πούλιου
είναι το πρώτο σωζόμενο ελληνικό
ειδησεογραφικό φύλλο και αποτέλεσε
το δημοσιογραφικό όργανο των Ελλήνων
πατριωτών της Βιέννης.
Κυκλοφόρησε την παραμονή του 1791
σε ένα δίφυλλο διαστάσεων μικρού βιβλίου
(22Χ17 εκ.). Τον δεύτερο χρόνο ως το τέλος
της έκδοσής της έβγαινε σε μικρότερο
σχήμα (17Χ11 εκ.), και τυπωνόταν σε 8,
12 ή 16 σελίδες. Κυκλοφορούσε δυο φορές
την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή.
Η Εφημερίς έκλεισε μετά τη σύλληψη
του Ρήγα: το τελευταίο φύλλο κυκλοφόρησε
στις 22 Δεκεμβρίου 1797.
Το φύλλο απηχούσε τις ανησυχίες
και τις εθνικές προσδοκίες των Ελλήνων
της Διασποράς και της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας.
Σκόρπια φύλλα της Εφημερίδος υπάρχουν
σε αρκετές βιβλιοθήκες στην Αθήνα,
την Κοζάνη, το Ιάσιο, το Βουκουρέστι
και αλλού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν
εντοπιστεί φύλλα των ετών 1795 και 1796.

08
Η Εφημερίς δημοσιεύει ειδήσεις
και ανταποκρίσεις για τις εξελίξεις
στα πολεμικά μέτωπα της εποχής

(με έμφαση στη Γαλλία, την Τουρκία και
τη Ρωσία) και παρακολουθεί την πολιτική
και κοινωνική ζωή σε διάφορες χώρες.
Φιλοξενεί επίσης νέα και περίεργα από
το πεδίο των επιστημονικών ανακαλύψεων
(τηλέγραφος), εμπορικές ειδήσεις,
ποιήματα, γυναικεία μόδα, αναγγελίες
εκδόσεων, μικρές αγγελίες και άλλα

θέματα. Δεν χρησιμοποιεί τίτλους, αλλά
κατατάσσει τις ειδήσεις με βάση τη χώρα ή
την πόλη προέλευσής τους: Αούστρια,
Γαλλία ή Φράντζα, Ιταλία, Λεχία
(= Πολωνία), Ρωσσία, Λόντρα ή Λόνδον
(=Λονδίνο), Βιέννα, Γιάσι (= Ιάσιο),
Μπερλίνι (= Βερολίνο), Παρίσιον κτλ.
Οι πηγές των ανταποκρίσεων είναι κυρίως
δημοσιεύματα ξένων εφημερίδων που
κυκλοφορούν στη Βιέννη και σε άλλες
ευρωπαϊκές πόλεις. Δημοσιεύονται όμως

και «ιδιαίτερες ανταποκρίσεις»
από την Κωνσταντινούπολη, που αφορούν
τα συμβαίνοντα στην Υψηλή Πύλη
και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Η Εφημερίς διέθετε συνδρομητές σε όλη
την ορθόδοξη Ανατολή (από τη Βλαχία ως
την Κρήτη και από την Κωνσταντινούπολη
ως τα Γιάννενα) και σε όλες τις ελληνικές
κοινότητες της Ευρώπης.
Οι ειδήσεις της προέρχονται από την
Οθωμανική Αυτοκρατορία, τις ελληνικές
και βαλκανικές χώρες, τους Έλληνες
της Διασποράς και από τις ευρωπαϊκές
χώρες. Κυρίως όμως δημοσιεύονται
ειδήσεις - ελπιδοφόρα μηνύματα από την
επαναστατική Γαλλία, με ευνόητους
στόχους για τα ελληνικά πράγματα.
Η γλώσσα της Εφημερίδος είναι η δημοτική
της εποχής με πολλούς ιδιωματισμούς,
λέξεις της καθαρεύουσας, όρους
της εκκλησίας και της διπλωματίας,
καθώς και με νεολογισμούς οι οποίοι
αποδίδουν έννοιες των ειδήσεων
που μεταφράζονται από ξένα φύλλα.
Είναι μια εφημερίδα γραμμένη
«εις την απλήν ρωμαίικην γλώσσαν»,
όπως σημειώνουν οι εκδότες της.
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Το πρώτο φύλλο της Εφημερίδος
με ημερομηνία έκδοσης Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 1790

H αναγγελία
της έκδοσης
της Χάρτας
του Ρήγα σε φύλλο
του Μαΐου 1797
και οι προμετωπίδες
της Εφημερίδος
των ετών 1792,
1793 και 1797
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H Εφημερίς
των Μαρκίδων Πούλιου

H πρώτη σωζόμενη εφημερίδα του Νέου Ελληνισμού

Η Εφημερίς των Μαρκίδων Πούλιου αποτελεί το
πρώτο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού τύπου, σταθμό και αφετηρία στην ανοδική πορεία του υπόδουλου γένους, συνάμα όμως και πολύτιμη ιστορική πηγή για τη μελέτη της χρονικής περιόδου που εκπροσωπεί (1791-1797). Δημοσιογραφικό όργανο συνοδοιπόρων
και στενών συνεργατών του Ρήγα, διέγραψε μαζί του την
ίδια τροχιά και κατέληξε στο ίδιο μοιραίο τέλος. Ετσι η
ολιγόζωη εκείνη Εφημερίς δεν είναι μόνο αυθεντικό τεκμήριο μιας εποχής αλλά και εθνικό κειμήλιο άξιο να τοποθετηθεί δίπλα στα Ελληνικά Χρονικά του Μεσολογγίου. Ως δημοσιογραφικό όργανο των Ελλήνων πατριωτών
της Βιέννης η Εφημερίς από το πρώτο έτος διοχέτευσε
στους αναγνώστες της το συγκλονιστικότερο μήνυμα
των καιρών του, τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και το Σύνταγμα της Γαλλίας…
10
Λέανδρος Βρανούσης
Ιστορικός, μελετητής της Εφημερίδος

H αναγγελία της έκδοσης της Eφημερίδος
Βιέννη 16 Οκτωβρίου 1790
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Η Εφημερίς
και τα βιβλία
που τυπώθηκαν
στο τυπογραφείο
των Μαρκίδων
Πούλιου έφεραν
εξαιρετικά
τυπογραφικά
κοσμήματα
και εκδοτικά
εμβλήματα

Από τα πρώτα φύλλα της η Εφημερίς
δημοσίευσε σε συνέχειες τη Διακήρυξη
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
της Γαλλικής Επανάστασης

Οι ειδήσεις της Εφημερίδος προέρχονται από
την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τις ελληνικές
και βαλκανικές χώρες, τους Έλληνες
της Διασποράς και από τις ευρωπαϊκές χώρες

Η σερβική Εφημερίς
Οι Μαρκίδες Πούλιου εξέδωσαν και
την πρώτη σερβική εφημερίδα, γραμμένη
στη σερβική γλώσσα, η οποία κυκλοφόρησε
στη Βιέννη με τον τίτλο Serbskija Novini
(Σερβικές εφημερίδες) επί δύο χρόνια,
από τις 14 Μαρτίου 1791 ως τις 31
Δεκεμβρίου 1792. Τυπωνόταν
στο τυπογραφείο του Κούρτσβεκ,
με εκδότες τους Μαρκίδες Πούλιου,
που είχαν την ευθύνη της σύνταξής της.
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Πρόεδρος Δημήτρης Γουσίδης
Αντιπρόεδρος Χρίστος Ζαφείρης
Γενικός Γραμματέας Ηλίας Κουτσούκος
Ταμίας Χριστίνα Χαλεπλίδου
Μέλη
Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Δημήτρης Αθανασόπουλος,
Δήμητρα Κεχαγιά, Παναγιώτης Νεστορίδης, Μάκης Βοϊτσίδης

Συντελεστές
της έκθεσης
Οργανωτική Επιτροπή
Χρίστος Ζαφείρης
Ηλίας Κουτσούκος
Γιάννης Κοτσιφός
Έρευνα - Κείμενα
Χρίστος Ζαφείρης
Σχεδιασμός έκθεσης
και Εκτέλεση
Τέτραγκον ΕΠΕ
Υπεύθυνη Ελένη Βρετζάκη
Γραφιστική Επιμέλεια
και Σχεδιασμός
Θανάσης Γεωργίου
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