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Εμμ. Δ. Ροΐδης, Ετήσιες επιθεωρήσεις στην Ώρα (1878-1889). Επιμέλεια Λάμπρος 

Βαρελάς - Σωτήρης Τσέλικας, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 2021, σελ. 376, 

τιμή: 16 ευρώ. 

 

Κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος σε έναν καλαίσθητο 

τόμο οι Ετήσιες επιθεωρήσεις στην “Ώρα” (1878-1889) του Εμμανουήλ Ροΐδη, σε φιλολογική 

επιμέλεια των Λάμπρου Βαρελά και Σωτήρη Τσέλικα. Ο τόμος περιέχει μια σειρά 

δημοσιογραφικών κειμένων του Ροΐδη, που ανήκουν στην κατηγορία των ανασκοπήσεων του 

προηγούμενου έτους και δημοσιεύτηκαν όλα στην τρικουπική εφημερίδα Ώρα, της οποίας ένας 

από τους βασικούς συντάκτες υπήρξε επί πολλά έτη ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας. Οι 

επιθεωρήσεις δημοσιεύονταν κάθε Πρωτοχρονιά και σε αυτές ο Ροΐδης επιχειρούσε να 

παρουσιάσει και να αναλύσει την διεθνή πολιτική και διπλωματική κινητικότητα του 

περασμένου έτους, επιμένοντας κυρίως σε στοιχεία που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονταν με το 

Ανατολικό Ζήτημα και θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. 

Πρόκειται για λαμπρά δημοσιογραφικά κείμενα όχι μόνο για το ύφος τους, αλλά και για τη 

διεισδυτική ανάλυση της διεθνούς διπλωματικής σκηνής, που είναι καρπός της συνεχούς και 

συστηματικής ανάγνωσης του διεθνούς τύπου από μέρους του Ροΐδη. Επιπλέον, αφορούν μια 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εποχή, τα χρόνια αμέσως μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο των ετών 

1877-1878, όταν οξύνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των εθνοτήτων που σχηματίζονται στα 

Βαλκάνια και εντείνεται παράλληλα σε διεθνές επίπεδο ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

αποικιοκρατικών δυνάμεων, εξελίξεις που θα οδηγήσουν μακροπρόθεσμα στους Βαλκανικούς 

Πολέμους και στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  

Δώδεκα είναι συνολικά οι ετήσιες επιθεωρήσεις του Ροΐδη, οι δύο λάνθαναν για πολλά χρόνια, 

και συγκεντρώνονται για πρώτη φορά σε μια ενιαία έκδοση, προσφέροντας τη δυνατότητα να 

μελετηθεί η πολιτική σκέψη του συντάκτη τους και παρέχοντας συγχρόνως αξιόλογο υλικό 

στους ιστορικούς για τη μελέτη της τρικουπικής εξωτερικής πολιτικής. Η έκδοση των 

επιθεωρήσεων συνοδεύεται από κατατοπιστικές υποσελίδιες σημειώσεις των επιμελητών, που 

στόχο έχουν να διευκολύνουν τον σημερινό αναγνώστη των επικαιρικών αυτών κειμένων, 

παρέχοντάς του πραγματολογικές πληροφορίες για πρόσωπα και γεγονότα που αναφέρονται σε 

αυτά. Στο τέλος του τόμου επιτάσσεται επίμετρο των επιμελητών, στο οποίο παρουσιάζεται η 
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εκδοτική ιστορία και η αναγνωστική πρόσληψη των ροϊδικών επιθεωρήσεων και 

αναδεικνύονται κάποιες όψεις της πολιτικής σκέψης του Ροΐδη. Το σημαντικό αυτό βιβλίο 

προλογίζει ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης, καθώς η συγκεντρωτική έκδοση των επιθεωρήσεων αποτελεί και φόρο τιμής της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης προς τον Ροΐδη, ο οποίος κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι. 

υπήρξε επί πολλά χρόνια Έφορός της.  

Ο Λάμπρος Βαρελάς είναι αναπληρωτής καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο ΑΠΘ κι ο 

Σωτήρης Τσέλικας εκπαιδευτικός και υποψ. διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ.   

 

 


