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'ïW0BÊ^ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ θησαυρίζει 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ενα πλούσιο καί μοναδικό βιβλιο-
^ Κ ^ ^ ^ λογικό υλικό, πού αντιπροσωπεύει 
ϊ^ |β |Ρ§Ι3^ τίς εκδοτικές καί τυπογραφικές 
M3*rzk&*&zfxsL οραστηριοτητες των Ελλήνων 
της Διασποράς, άπό τόν 16° ως τήν πρώτη 
δεκαετία τού 19ου αιώνα. Δηλαδή, εκδόσεις πού 
κυκλοφόρησαν με στόχο νά υποστηρίξουν 
ποικιλότροπα τίς πνευματικές καί θρησκευτι
κές ανάγκες του Γένους, καί οι όποιες ολοκλη
ρώθηκαν άπό "Ελληνες, πού ενεργούσαν άλλοτε 
ώς έκδότες-τυπογράφοι καί άλλοτε ως επιχει
ρηματίες. 

Τά ελληνικά τυπογραφεία 
στην 'Ιταλία (15ος-16ος αι.) 

Ή δραστηριότητα αυτή αναπτύχθηκε αρχικά 
στή Βενετία καί στή Ρώμη, εξαπλώθηκε στην 
Ισπανία καί στην 'Αγγλία, καί άπό τά χρόνια 
τού Νεοελληνικού Διαφωτισμού, μέ επίκεντρο 
τή Βιέννη πλέον, επεκτάθηκε στή Λιψία, τό 
Βουκουρέστι, τό Ιάσιο, στην Τεργέστη, ώς καί 
τή Μόσχα καί τήν Πετρούπολη. Τά βιβλία αυτά 
προέρχονται, κυρίως, άπό τή συλλογή τού 
Γεώργιου Μαυροκορδάτου, ό όποιος καί εΐχε 
οραματιστεί τή σύνταξη μιας Εθνικής Βιβλιο
γραφίας μέ γνώμονα τήν εκδοτική καί τυπογρα
φική δραστηριότητα των Ελλήνων. Ή προσω
πική του συλλογή, πού συγκροτήθηκε στό Πα
ρίσι κυρίως, περιήλθε στην κατοχή τού Γεώρ
γιου Μπαλτατζή, άπό τόν όποιο τήν αγόρασε τό 

ελληνικό κράτος γιά τήν Εθνική Βιβλιοθήκη. 
Τά βιβλία της συλλογής αυτής διακρίνονται 

γιά τόν ιδιαίτερο βιβλιοφιλικό τους χαρακτήρα: 
περίτεχνες σταχώσεις, άξάκριστα, τυπωμένα σέ 
χαρτί μεγάλου σχήματος, μικρογραφημένα πρω
τογράμματα καί σελίδες τίτλου, καί άλλα δια
κριτικά ενδεικτικά των ιδιαίτερων ενδιαφερό
ντων των εκάστοτε κτητόρων. 

Μολονότι ελληνικά βιβλία άρχισαν νά τυπώ
νονται στην Ιταλία, μόλις πέντε χρόνια μετά 
τήν εισαγωγή τής τυπογραφικής τέχνης στον 
ιταλικό χώρο, δηλαδή γύρω στό 1469, οι "Ελλη
νες άρχισαν νά εξασκούν τήν τέχνη τής εκτύ
πωσης μέ κινητά μεταλλικά στοιχεία άπό τό 
1476. Τότε, δηλαδή, πού ό Δημήτριος Δαμιλάς 
άπό τήν Κρήτη τύπωσε (στό Μιλάνο τό 1476) σέ 
συνεργασία μέ τόν Dionigi Paravicino τύπωσε τό 
πρώτο αποκλειστικά ελληνικό καί χρονολογη
μένο βιβλίο: τήν 'Επιτομή των οκτώ τον λόγου 
μερών, τού Κωνσταντίνου Λάσκαρη. 

Ώς καί τό 1500, εποχή πού οροθετεί τήν άρχε-
τυπία, τυπώθηκαν τουλάχιστον ογδόντα ελλη
νικά βιβλία (συχνά μέ παράλληλη λατινική με
τάφραση), τά όποια εκδόθηκαν άπό διάσημα 
τυπογραφικά κέντρα άλλα καί άπό πλανόδιους 
τυπογράφους καί κυκλοφόρησαν στις έξης πό
λεις: Πάρμα, Βιτσέντζα, Μιλάνο, Βενετία, 
Μπρέσια, Ρήγιο τής Αιμιλίας, Φλωρεντία καί 
Deventer τής 'Ολλανδίας. 

Τά δύο πρώτα ελληνικής 'ιδιοκτησίας τυπο
γραφεία συγκροτήθηκαν στή Βενετία, μέ δια
φορετικό εκδοτικό προσανατολισμό τό καθένα. 
Τό πρώτο ιδρύθηκε άπό τους Κρητικούς, 
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Λαόνικο καί 'Αλέξανδρο άπό τόν Χάνδακα, τό 
1486, με σκοπό νά τυπώνει ελληνικά βιβλία γιά 
τό μαθητικό ελληνικό κοινό. Οι δύο Κρητικοί, 
προερχόμενοι άπό μία περιοχή πού γίνονταν 
αισθητά περισσότερο άπό οποιοδήποτε άλλο 
μέρος της Ελλάδος τά αναγεννησιακά μηνύμα
τα, διέβλεψαν ότι ή κυκλοφορία έντυπων μέ 
σκοπό νά διατηρηθεί ζωντανή ή ελληνική 
γλώσσα καί ή ορθόδοξη πίστη ήταν επιβεβλη
μένη. Ωστόσο, ή έλλειψη οργάνωσης στή διακί
νηση τού ελληνικού βιβλίου διέκοψε απότομα 
την πρωτοβουλία τους, ή οποία περιορίστηκε 
στην έκδοση της Βατραχομυομαχίας καί τού 
Ψαλτηρίου. 

Τό δεύτερο τυπογραφείο συγκροτήθηκε καί 
πάλι άπό δύο Κρητικούς, τόν Νικόλαο Βλαστό 
καί τόν Ζαχαρία Καλλιέργη. Ό τυπογραφικός 
τους οίκος ήταν επανδρωμένος άπό τους έξο-
χότερους "Ελληνες εκπροσώπους των γραμμά
των πού διέτριβαν τότε στή Βενετία, λειτούρ
γησε γιά δύο περίπου χρόνια, άπό τό 1499 ως τά 
τέλη τού 1500, καί κυκλοφόρησε τέσσερις 
εκδόσεις ιδιαίτερα καλαίσθητες, μέ πρώτη τό 
Μέγα Έτνμολογικόν. 

Μέ τό γύρισμα τού αιώνα, άπό τίς αρχές τού 
1500, καί ενώ ή ελληνική τυπογραφία άρχισε νά 
εξαπλώνεται ταχύτατα προς τόν Βορρά μέ 
στόχο νά εξυπηρετήσει τά ουμανιστικά ενδια
φέροντα, οι "Ελληνες εκδότες καί τυπογράφοι 
αναζητούσαν πόρους γιά νά εδραιώσουν τήν 
παραγωγή ελληνικών βιβλίων γιά τόν διάσπαρ
το ελληνισμό. Οι πρώτες προσπάθειες προς 
αυτή τήν κατεύθυνση οφείλονται στον Ζαχαρία 
Καλλιέργη -πραγματοποιήθηκαν αρχικά στή 
Βενετία, τό 1509, καί στή συνέχεια στή Ρώμη, 
(1515-1523)- άλλα καί στον 'Ιανό Λάσκαρη (Ρώ
μη 1517-1520). Μολονότι καμία άπό τίς πρωτο
βουλίες αυτές, τελικά, δέν καρποφόρησε, οί 
Κρητικοί λόγιοι καί τυπογράφοι προσδιόρισαν 
τόν χαρακτήρα τού ελληνικού βιβλίου καί τή 
θεματική του. 

Άπό τή δεύτερη δεκαετία του 16ου αιώνα καί 

πιό συγκεκριμένα άπό τό 1521, ή τύχη τού ελλη
νικού βιβλίου θά περάσει στά χέρια τού 'Αν
δρέα Κουνάδη, έμπορου άπό τήν Πάτρα, ό ό
ποιος έθεσε τά θεμέλια των ελληνικών εκδοτι
κών κέντρων στή Βενετία. Παρ' όλο πού ό ϊδιος 
δέν είχε λόγια ή τυπογραφικά ενδιαφέροντα, 
συνεργάστηκε μέ 'Ιταλούς τυπογράφους, γνώ
στες της ελληνικής τυποθεσίας, καί «χάραξε» 
έναν εκδοτικό χάρτη πού γιά αιώνες τροφοδό
τησε καί υποστήριξε τό έργο όλων όσων 
ασχολήθηκαν μέ τήν πνευματική καλλιέργεια 
των Ελλήνων της Διασποράς. 

"Ετσι, καθ' όλη τή διάρκεια τού 16ου αιώνα, 
στή Βενετία, τή Φλωρεντία καί τή Ρώμη, ιταλι
κοί εκδοτικοί οίκοι καί «πλανόδιοι» τυπογρά
φοι θά προσανατολίσουν τά ενδιαφέροντα τους 
τόσο στην έκδοση ελληνικών βιβλίων γιά τό 
ουμανιστικό κοινό, όσο καί στην κάλυψη τών 
πνευματικών αναγκών τού νεοελληνισμού (κο
σμικών καί θρησκευτικών). Παράλληλα, "Ελλη
νες λόγιοι καί τυπογράφοι θά πλαισιώσουν τά 
κέντρα αυτά, άλλοτε συνεταιριζόμενοι γιά τήν 
ολοκλήρωση συγκεκριμένων εκδοτικών προ
γραμμάτων καί άλλοτε εργαζόμενοι ώς απλοί 
επιμελητές καί διορθωτές. 

Ανάμεσα σέ αυτούς διακρίθηκαν: ό Damiano 
di santa Maria (κληρονόμος τού οϊκου τού Κου
νάδη), οί αδελφοί da Sabio, ό Christoforo Za
netti καί οι διάδοχοι του καί ό Antonio Pinelli, οί 
όποιοι ασχολήθηκαν, κυρίως, μέ εκδόσεις πού 
προορίζονταν γιά τους "Ελληνες της Διασπο
ράς- ένώ οί οίκοι τών: Sessa, Giunti καί Farri 
προώθησαν, κυρίως, ελληνικά βιβλία γιά τίς ου
μανιστικές σπουδές καί τά ενδιαφέροντα τού 
καλλιεργημένου κοινού. Αυτόνομα καί κατεξο
χήν ελληνικά εκδοτικά κέντρα κατά τόν 16° 
αιώνα, ιδρύθηκαν άπό "Ελληνες μόνο στή Βενε
τία: άπό τόν Νικόλαο Σοφιανό καί τους εταί
ρους του, άπό τόν Αλέξιο Ραρτούρο, άπό τήν 
κοινοπραξία τών Βάλερι καί Μαρμαρέτου καί 
τέλος άπό τόν Αντώνιο Βεργή. 

Κ. Σπ. Στάικος 
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Τά ελληνικά τυπογραφεία 
στη Βενετία 

Ή μεγάλη παράδοση της τυπογραφίας στη Βε
νετία ενσωμάτωσε τό ελληνικό επιχειρηματικό 
καί εργατοτεχνικό δυναμικό πού δημιουργήθη
κε τόν 15° καί 16° αιώνα σε τυπογραφικές επι
χειρήσεις μικτές, έλληνοβενετικές ή αμιγείς 
ελληνικές, πού εξυπηρέτησαν τίς ανάγκες της 
ορθόδοξης 'Ανατολής γιά βιβλία, διέδωσαν τό 
βιβλίο καί δημιούργησαν «αγορές» τίς όποιες 
μπόρεσαν νά καλύψουν με τά εμπορικά δίκτυα 
καί τους ανταποκριτές τους. Οί αμιγείς ελληνι
κές τυπογραφικές επιχειρήσεις εξαφανίζονται 
άπό τό 1597 ως τό 1669. Τό κενό θά καλύψουν 
τά βενετικά τυπογραφεία, κυρίως των Pinelli καί 
των Giuliani. 

Ή ίδρυση των ελληνικών τυπογραφείων στή 
Βενετία (Γλυκής 1670, Σάρος 1686) συμπίπτει μέ 
τήν άνθηση της ελληνικής κοινότητας στή 
Βενετία, πού εκφράζεται καί δημογραφικά, 
αφού ξεπερνά τους 10.000 κατοίκους, όταν όλη 
ή πόλη εΐχε πληθυσμό περίπου 140.000. Βρισκό
μαστε σέ μία περίοδο πού ή Βενετία βαδίζει 
στην παρακμή καί οί μεγάλες της επιδόσεις στην 
παραγωγή του βιβλίου βρίσκονται σέ κρίση· 
αντίθετα τά ελληνικά τυπογραφεία ακμάζουν. 
Τό τυπογραφείο τού Γλυκή θά συνεχίσει, ως τά 
μέσα του 19ου αιώνα, ενώ τό τυπογραφείο τού 
Σάρου θά περάσει στις αρχές τού 18ου αιώνα 
στον βενετό Bortoli καί θά συνεχίζει μέ καλές 
επιδόσεις ως τό 1788, αφήνοντας όμως χώρο γιά 
νά δημιουργηθεί καί τό τυπογραφείο τού Θεο
δοσίου (1755-1820). 

Ή πτώση τής Βενετίας καί οί πολιτικές της 
περιπέτειες στό 19° αι. καί ή παρακμή τής 
Ελληνικής Κοινότητας δέν θά εξαφανίσουν τήν 
παράδοση καί τήν τεχνογνωσία: τά λειτουργικά 
βιβλία, μέ τίς «κλασικές» έρυθροτυπίες, θά 
τυπώνονται στά τυπογραφεία του «Φοίνικα» 

καί τού «Άγιου Γεωργίου» πού «διαδέχθηκαν» 
τά μεγάλα ελληνικά τυπογραφεία, ως τό τέλος 
τού 19ου αιώνα. 

Τά ελληνικά τυπογραφεία 
στην Ευρώπη 

Δύο ελληνικά τυπογραφεία θά οργανωθούν στή 
Βιέννη τήν τελευταία δεκαετία τού 18ου αι., 
όταν οί παροικίες τών Ελλήνων στην Αυστρο
ουγγαρία θά έχουν πυκνώσει, εξαιτίας τών νέων 
οικονομικών συνθηκών, πού έχουν δημιουργη
θεί ύστερα άπό τή συνθήκη τού Πασάροβιτς 
(1718) καί τών εμπορικών προνομίων πού πα
ραχώρησε ή Τουρκία. 

Δεκάδες ελληνικά βιβλία τυπώνονται στή 
Βιέννη άπό τό 1757, τάση πού ενισχύεται 
ύστερα καί άπό τό αυτοκρατορικό διάταγμα 
τού 1781, μέ τό όποιο διευκολύνθηκε ή ανάπτυ
ξη τής τυπογραφίας. Ό χάρτης μέ τά κέντρα 
παραγωγής τού ελληνικού βιβλίου αλλάζει καί 
καθώς συνδυάζεται μέ τή διάδοση νεωτερικών 
ιδεών δημιουργεί νέους τύπους τυπογράφων-
έκδοτών-έπιχειρηματιών, πού μετέχουν στή 
συγγραφή, τή μετάφραση ή τήν επιλογή τών 
βιβλίων πού εκδίδουν. 

Ό Γεώργιος Βεντότης ιδρύει τυπογραφείο 
στή Βιέννη τό 1791 καί οί αδελφοί Μαρκίδες 
Πουλιού αναλαμβάνουν τό 1792 τό τυπογρα
φείο Baumeister γιά νά τό διατηρήσουν ως τήν 
εκδίωξη τους άπό τους αυστριακούς μέ τήν 
κατηγορία τής συνεργασίας μέ τόν Ρήγα Βε
λεστινλή. 

Στή Ρώμη, στή Βιέννη, στην Τεργέστη, στή 
Λειψία, στή Βούδα, στην Πέστη καί στό Παρίσι, 
άλλα καί σέ άλλες πόλεις τής Ευρώπης καί τής 
Ρωσίας (Μόσχα, Πετρούπολη), τό ελληνικό βι
βλίο θά υπηρετηθεί άπό τους ξένους τυπογρά
φους, πού εκτελούν συνήθως παραγγελίες συγ
γραφέων καί χορηγών. 
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Τά έλληνι,κά τυπογραφεία 
στην καθ' ή μας 'Ανατολή 

Οί προσπάθειες γιά την ίδρυση τυπογραφείων 
καί όχι εκδοτικών επιχειρήσεων στην ορθόδοξη 
'Ανατολή συνδέεται κυρίως μέ θρησκευτικούς 
σκοπούς: τυπώνονται βιβλία δογματικά καί 
κατηχητικά, γιά νά στηρίξουν τήν πίστη τών 
χριστιανών, άλλα καί αντιρρητικά γιά νά 
αντιμετωπίσουν τίς επιθέσεις τών έτεροδόξων, 
καθολικών καί καλβινιστών. 

Τό τυπογραφείο του Νικόδημου Μεταξά στην 
Κωνσταντινούπολη (1627) ιδρύθηκε γιά νά υπη
ρετήσει τά σχέδια του πατριάρχη Κύριλλου 
Λούκαρη γιά τήν αντιμετώπιση τών καθολικών. 

Τά τυπογραφεία στή Μολδοβλαχία (τέλη 
17ου-αρχές 18ου αί.) ιδρύονται μέ πρωτοβουλία 
τών πατριαρχών Ιεροσολύμων γιά νά στηρί
ξουν τίς ορθόδοξες ιεραποστολές στό έργο τους 
έναντι τών έτεροδόξων προς τό τέλος του 18ου 

αί. καί τό 19° αί. τά τυπογραφεία της Μολδο
βλαχίας θά τυπώσουν καί βιβλία κοσμικά στην 
υπηρεσία της εκπαίδευσης, τών κοινοτήτων καί 
τών ηγεμονιών. 

Τό τυπογραφείο της Κωνσταντινούπολης 
(1756-1767) εΐναι συνδεδεμένο μέ τήν κίνηση 
τών Άναβαπτιστών, ένώ τό τυπογραφείο της 
Μοσχόπολης (1731-1769) προσπαθεί νά καλύψει 
πολλαπλές ανάγκες τών χριστιανών στον ορει
νό χώρο. Ή ίδρυση του Πατριαρχικού τυπο
γραφείου στην Κωνσταντινούπολη τό 1798, 
πρέπει νά συνδεθεί μέ τίς προσπάθειες της 
Εκκλησίας νά αντιμετωπίσει τίς νεωτερικές 
ιδέες πού εισβάλλουν στην 'Ανατολή, σέ συν
δυασμό καί μέ τους φόβους πού γέννησε ή Γαλ
λική Επανάσταση. Θεολογικά βιβλία, φυλλά
δια καί μονόφυλλα, καλύπτουν τό μεγάλο 
ποσοστό της παραγωγής (σέ μικρό ποσοστό 
περιορίζονται τά σχολικά καί οί άλλες κατηγο
ρίες επιστημονικών καί λογοτεχνικών βιβλίων/ 

Ή ίδρυση του τυπογραφείου στην Κέρκυρα 

τό 1798 οφείλεται στή γαλλική παρουσία: ή τυ
πογραφία διαδίδει τίς επαναστατικές ιδέες καί 
υπηρετεί, μέ τίς νέες δυνατότητες ενημέρωσης 
τών πολιτών, τήν καλή λειτουργία τού κράτους. 
Σημαντικός αριθμός εκδόσεων καλύπτεται άπό 
λογοτεχνικά, επιστημονικά, θεολογικά καί σχο
λικά βιβλία. Περισσότερο προπαγανδιστικούς 
σκοπούς εξυπηρέτησε τό τυπογραφείο πού 
ίδρυσαν οί 'Άγγλοι στή Ζάκυνθο (1810). 

Τά τυπογραφεία στή Χίο (1819-1821) καί στις 
Κυδωνιές (1819-1820) υπηρέτησαν κυρίως σχο
λικούς σκοπούς. Ή τυπογραφία στό Ίάσι (1813-
1821) υπηρέτησε τους θρησκευτικούς καί εκπαι
δευτικούς σκοπούς της κοινότητας, άλλα καί τίς 
ανάγκες της Ηγεμονίας, ένώ συνδέθηκε μέ τήν 
Ελληνική 'Επανάσταση άφοΰ τύπωσε τίς προ
κηρύξεις τού Άλ. Υψηλάντη. 

Τά τυπογραφεία τού 'Αγώνα υπηρέτησαν τήν 
Επανάσταση διαδίδοντας τίς διακηρύξεις, τίς 
αποφάσεις, τίς διαταγές καί τους νόμους της, 
άλλα καί χρήσιμες γνώσεις: Μονόφυλλα, φυλ
λάδια, βιβλία καί εφημερίδες τυπώνονται κάτω 
άπό δύσκολες συνθήκες καί μέ πενιχρά μέσα. 
Τυπογραφείο Καλαμάτας-Κορίνθου (1821-
1822), Τυπογραφείο Ύδρας (1824-1827), Τυπο
γραφείο Μεσολογγίου (1823-1825), Τυπογρα
φείο 'Αθηνών (1825-1826), Τυπογραφείο 
Διοίκησης (1825-1827). 

Μετά τήν ίδρυση τού ελληνικού κράτους ο,τι 
σώθηκε άπό τά τυπογραφικά μέσα, αλλά κυρίως 
ή τεχνογνωσία καί ή επαγγελματική επάρκεια 
τών τυπογράφων πού επιβίωσαν, αποτέλεσαν 
τους πυρήνες γιά τή δημιουργία τυπογραφικών 
επιχειρήσεων, πού θά καλύψουν τίς τυπογρα
φικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας μέ τά 
τυπογραφεία στό Ναύπλιο, τήν Ερμούπολη, 
τήν Αίγινα καί κυρίως τήν Αθήνα. 

Τ. Ε. Σκλαβενίτης 
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Τό τυπογραφικό σήμα τον Νικολάου Γλνκή, σέ μία από τις πολλές παραλλαγές του. 
Ή Θεία Γραφή, Βενετία, 1687. 



ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 

Λαόνικος Κρής 
'Αλέξανδρος Χάνδακος 

Ή πρώτη προσπάθεια γιά εγκατάσταση καί 
λειτουργία ιδιόκτητου ελληνικού τυπογραφείου 
στη Βενετία οφείλεται, κυρίως, σέ δύο κληρι
κούς άπό τήν Κρήτη: στον Λαόνικο, πρωτοθύτη 
Χανίων (τό κοσμικό του όνομα πρέπει νά ήταν 
Νικόλαος Καβαδάτος) καί στον γιό του ιερέα 
Γεωργίου 'Αλέξανδρου, τόν 'Αλέξανδρο άπό 
τόν Χάνδακα. 

Ή κοινή προσπάθεια των δύο Κρητικών 
απέβλεπε στην έκδοση καί κυκλοφορία βιβλίων 
γιά τό ελληνικό καί κυρίως τό μαθητικό κοινό. 
Ή Βατραχομυομαχία καί τό Ψαλτήριον, πού 
βγήκαν άπό τά χέρια τους, χαρακτηρίζονται 
τόσο άπό τό ύφος τών τυπογραφικών στοιχείων 
τους, όσο καί άπό τήν εκτεταμένη χρήση 
έρυθροτυπίας, πού χρησιμοποιήθηκε ίάποκλ-et-

•^tvmrytÒTxa γλίοβαήμαια. Τά βιβλία αυτά, πού 
κυκλοφόρησαν στή Βενετία, τό 1486 μέ διαφορά 
εξ ι μηνών τό καθένα, τυπώθηκαν μέ μιά πρω
τότυπη οικογένεια ελληνικών στοιχείων, βασι
σμένη στον γραφικό χαρακτήρα του κωδικο-
γράφου 'Αλέξανδρου, ή οποία δέν ξαναχρησι
μοποιήθηκε έκτοτε. 

Μολονότι άπό τόν κολοφώνα αφήνεται νά 
εννοηθεί ότι τά βιβλία αυτά τυπώθηκαν άπό τόν 
Λαόνικο καί τόν Αλέξανδρο, καί μάλιστα σέ 
δικό τους εργαστήρι, γνωρίζοντας τά συντε
χνιακά προβλήματα τών τυπογράφων καί βι
βλιοπωλών της Βενετίας, ή εκδοτική επιχείρηση 
πιθανότατα εξελίχτηκε ώς έξης: Οι δύο Κρητι
κοί επωμίστηκαν τή φροντίδα της φιλολογικής 
επιμέλειας τών εκδόσεων, χρηματοδότησαν τή 
χάραξη καί κοπή τών στοιχείων (ή κάσα τους 
αριθμούσε περίπου χίλιους τριακόσιους πενή
ντα διαφορετικούς χαρακτήρες καί συμπλέγμα
τα), ανέλαβαν τά έξοδα γιά τόν απαραίτητο 
εξοπλισμό καί τό χαρτί, καί ανέθεσαν σέ επαγ
γελματία τυπουργό τήν καθαρά τεχνική πλευρά 

της εκτύπωσης. Δέν αποκλείεται, μάλιστα, νά 
διέθεταν τή Βατραχομυομαχία καί τό Ψαλτή-
ριον άπό τήν οικία τους ή άπό άλλα στέκια Ελ
λήνων στή Βενετία. 

102. Βατραχομυομαχία, Βενετία, Λαόνικος 
Κρής, 1486. 

Φόλιο 4° (21 εκ.), 24 φ. 
ΒΙΒΛ.: Legrand 15οξ-16ος, 1, 6-7 (3). Rhodes, Η 4. Κόκ-
κωνας, 35 (55). Προέρχεται άπό τή βιβλιοθήκη τοΰ 
Γεώργιου Μαυροκορδάτου. 

Ή Βατραχομυομαχία, τό ψευδο-ομηρικό αυτό 
έργο, υπήρξε 'ιδιαίτερα προσφιλές κείμενο κατά 
τήν Αναγέννηση, τόσο στή χειρόγραφη όσο καί 
στην αρχέτυπη μορφή του. Πρωτοτυπώθηκε 
στην Μπρέσια άπό τόν τυπογράφο Thomas 
Ferrandus, άχρονολόγητο, γύρω στό 1474, μέ 
παράλληλη λατινική μετάφραση του διάσημου 
ελληνιστή Carlo Marsuppini. Ή έκδοση τοΰ 
Λαόνικου -ή πρώτη μέ σχόλια βασισμένη στην 
αφήγηση τού Τίγρητα άπό την Καρία - είναι ή 
μόνη πού τυπώθηκε αποκλειστικά στά ελληνικά 
ώς τό 1500. Τέσσερις ακόμη εκδόσεις (τρεις 
λατινικές καί μία ελληνική) τυπώθηκαν στή 
Βενετία, στή Μφντένα καί στην Πάρμα. 

Ζαχαρίας Καλλιέργης 
Νικόλαος Βλαστός 

Τό πρώτο ελληνικής ιδιοκτησίας τυπογραφείο 
οργανώθηκε καί πάλι στή Βενετία καί πρωτο-
λειτούργησε τό 1499, ύστερα άπό πολύχρονη 
προσπάθεια πού απαιτήθηκε γιά τή σχεδίαση 
καί τήν κοπή της πιό περίτεχνης ελληνικής 
οικογένειας χαρακτήρων πού έγινε ποτέ. Πρω
τεργάτες τού εγχειρήματος αυτού ήταν επίσης 
δύο Κρητικοί: ό Ζαχαρίας Καλλιέργης καί ο 
Νικόλαος Βλαστός. 

Ή εκδοτική τους φιλοσοφία δέν ήταν έπι-
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TA EAAHNIKA ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 

κεντρωμένη στην παραγωγή βιβλίων αποκλει

στικά γιά τό ελληνικό κοινό, άλλα απέβλεπε 

μάλλον στην ουμανιστική αγορά. Υπήρξε δε 

έντονη διάθεση νά μεταφερθεί ό χαρακτήρας 

καί ή παράδοση των βυζαντινών κωδίκων στίς 

αρχέτυπες αυτές ελληνικές εκδόσεις. "Αλλωστε, 

ή οικονομική συμβολή της δέσποινας "Αννας 

Νοταρά (κόρης του δούκα της Κωνσταντινού

πολης Λουκά Νοταρά) προσέδωσε στίς εκδόσεις 

αυτές καί αυτοκρατορική λαμπρότητα. 

Τό τυπογραφικό σήμα τοϋ Νικόλαου Βλαστού: πρώτο 
ελληνικό τυπογραφικό σήμα (Μέγα Έτυμολογικόν, 
Βενετία, 1499). 

Τό τυπογραφείο ήταν στελεχωμένο αποκλει

στικά άπό Κρητικούς: τόσο αναφορικά μέ τό 

τεχνικό προσωπικό, οσο καί μέ τά άτομα πού 

επωμίστηκαν τή φιλολογική επιμέλεια των 

κειμένων. Ό Νικόλαος Βλαστός, γόνος μεγά
λης βυζαντινής οικογένειας, φιλόλογος καί 
κωδικογράφος, πρέπει νά ήταν ό ιδιοκτήτης 
καί ό βασικός χρηματοδότης της όλης προσπά
θειας. Ό Ζαχαρίας Καλλιέργης, επίσης λόγιος 
καί κωδικογράφος, ανέλαβε νά σχεδιάσει τήν 
περίτεχνη οικογένεια των τυπογραφικών χαρα
κτήρων καί υπήρξε ό προϊστάμενος του τυπο
γραφείου. Γνωρίζουμε ότι συνεργάστηκαν μαζί 
του ό 'Ιωάννης Γρηγορόπουλος, ό πολύς Μάρ
κος Μουσοϋρος καί πιθανότατα ό μεγάλος 
καλλιγράφος 'Ιωάννης Ρώσσος. 

Καρπός τής πολυδιάστατης αυτής κρητικής 
συνεργασίας ήταν τέσσερα αρχέτυπα: τό Μέγα 
Έτυμολογικόν (άπό τά πιό σημαντικά βυζαντι
νά λεξικά), τό Υπόμνημα εις τάς δέκα κατηγο
ρίας τοϋ 'Αριστοτέλους, του Σιμπλίκιου, τό 
Υπόμνημα εις τάς πέντε φωνάς Πορφυρών, 
τον 'Αμμωνίου καί ή Θεραπευτική τον Γαληνού. 
Τά δύο πρώτα κυκλοφόρησαν τό 1499, ενώ τά 
υπόλοιπα τό 1500, έτος πού διακόπηκε ή 
λειτουργία τοΰ τυπογραφείου, πιθανότατα γιά 
οικονομικούς λόγους. 

Τά αρχέτυπα αυτά χαρακτηρίζονται άπό 
βυζαντινή λαμπρότητα πού προσδίδεται καί 
άπό τήν εκτεταμένη χρήση έρυθροτυπίας τόσο 
στά 'ιδιαίτερα μεγάλης καλαισθησίας έπίτιτλα, 
οσο καί στά διαφορετικών διαστάσεων πρω
τογράμματα. 

103. Μέγα Έτυμολογικόν, Βενετία, Ζαχα

ρίας Καλλιέργης καί Νικόλαος Βλαστός, 1499. 

Φόλιο 2° (39 εκ.), 224 φ. 
ΒΙΒΛ.: Legrand 15°M6°S, 1, 55-62 (23). Κόκκωνας, 29 
(45). Παπαδόπουλος Α', 162 (2159). Προέρχεται άπό τή 
βιβλιοθήκη τοΰ Δημήτριου Ποστολάκα. 

Τό Μέγα Έτυμολογικόν, από τά σπουδαιότερα 

μνημεία τής βυζαντινής γραμματείας, στην έντυ

πη μορφή του δέν αποτελεί πιστή επανέκδοση 

τού πρωτότυπου έργου, άλλα εμπλουτίστηκε σέ 
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ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 

μεγάλη έκταση άπό άλλες πηγές, με πρωτοβου
λία, μάλλον, τοΰ Νικόλαου Βλαστού. 

Ή ομορφιά του βιβλίου πηγάζει άπό τους 
κανόνες της αισθητικής καί του ΰφους γραφής 
πού χαρακτηρίζουν τό βυζαντινό, ιδιαίτερα, 
λειτουργικό χειρόγραφο βιβλίο. Κοσμείται με 
δύο διαφορετικές σειρές πρωτογράμματα καί 
τρεις ξυλογραφίες πού χρησιμοποιήθηκαν γιά 
τά έπίτιτλα, οί οποίες στέφουν τό κείμενο στην 
αρχή του κάθε κεφαλαίου. Όλα αυτά τά στο
λίδια τυπώθηκαν μέ κόκκινη μελάνη. 

Τό Μέγα Έτυμολογικόν συμπληρώνεται καί 
άπό δύο τυπογραφικά σήματα, του Καλλιέργη 
καί του Βλαστού, πού τυπώθηκαν επίσης μέ 
κόκκινη μελάνη στον κολοφώνα του βιβλίου. Ό 
Καλλιέργης επέλεξε ώς σήμα τόν βυζαντινό 
δικέφαλο αετό, πλαισιωμένο μέ τά αρχικά του, 
Ζ.Κ., ενώ ό Βλαστός μία σύνθεση μέ τά γράμ
ματα του ονοματεπωνύμου του, πλαισιωμένη 
καί ενσωματωμένη σέ μία άναρριχώμενη άμπε
λο, στην κορυφή τής οποίας σχεδιάστηκε τό 
σύμβολο τής 'Ορθοδοξίας. Πρόκειται γιά τό 
δεύτερο ελληνικό βιβλίο πού φέρει τυπογραφι
κό σήμα, μετά τους Λόγους του 'Ισοκράτη πού 
τυπώθηκε στό Μιλάνο γύρω στό 1493. 

104. Κλαύδιος Γαληνός, Θεραπευτικά. 
Θεραπευτική προς Γλαύκωνα, Βενετία, 
Ζαχαρίας Καλλιέργης (;), 1500. 

Φόλιο (42.5 έκ.), 112 φ. 
ΒΙΒΛ.: Legrand 15ος-16ος, 1, 74-75 (29). Rhodes, G 1. 
Κόκκωνας, 49. Προέρχεται άπό τη βιβλιοθήκη τοΰ 
Γεώργιου Μαυροκορδάτου. 

Ή Θεραπευτική τοΰ Γαληνού τυπώθηκε μόνο 
ελληνικά, ώς τό 1500, μολονότι τά περισσότερα 
έργα του γνώρισαν πολυάριθμες αρχέτυπες 
εκδόσεις καί δεκαεννέα ακόμη κυκλοφόρησαν 
μέ σχόλια καί ερμηνείες τών: Hugo Senensis, 
Jacobus de Forlivio, Johannitus Chanin, Moses 
Maimonides, Johannes Sermoneta καί Turisanus 

Carthusiensis. Ή πληρέστερη έκδοση έργων του 
τυπώθηκε στη Βενετία σέ δύο τόμους μέ τίτλο 
Opera άπό τόν Philippus Pincius, τό 1490. Πραγ
ματείες του περιλαμβάνονται καί στίς εκδόσεις: 
Articella- Serapion, J., Breviarìum Medecinae-
Filelfus F., Orationes et opuscula- Αριστοτέλης, 
Opera- Nicephorus, Logica κ.ά., καθώς καί στό 
Ιπποκράτης, Apriorismi sive sententiae. 

Τυπογραφικά ή Θεραπευτική δέν διαφέρει 
άπό τίς τρεις προηγούμενες εκδόσεις τοΰ Βλα
στού- έχει όμως περισσότερες διακριτές ομοιό
τητες μέ τό Έτυμολογικόν. Ή μοναδική πρωτο
τυπία της συνίσταται στην τροποποίηση δύο 
έπίτιτλων, άπό τά δεκαέξι πού κοσμούν την 
έκδοση, μέ τήν προσθήκη στό κέντρο τής σύν
θεσης μιας μεγάλου σχήματος παράστασης, ή 
οποία απεικονίζει τόν Γαληνό. Ή ξυλογραφία 
αυτή εΐναι ή τρίτη καί τελευταία εικόνα ή οποία 
στολίζει ελληνικό αρχέτυπο (οί άλλες δύο 
περιέχονται στίς εκδόσεις: Τά καθ' 'Ηρώ καί 
Λέανδρον, τοΰ Μουσαίου, περίπου 1495, καί 
Ώραι τής Αειπαρθένου, 1497). 

Ζαχαρίας Καλλέργης 

Μετά τή διάλυση τοΰ τυπογραφείου τοΰ Νικό
λαου Βλαστού, στά τέλη τοΰ 1500, τό τυπογρα
φικό υλικό (πρωτογράμματα, έπίτιτλα) πέρασε 
σέ ιταλικά τυπογραφεία, όπως αυτό τών Ίού-
ντα. "Ετσι, ό Ζαχαρίας Καλλιέργης, πού επι
χείρησε ενα νέο ξεκίνημα στή Βενετία, τό 1509, 
χρειάστηκε νά οργανώσει τό τυπογραφείο του 
άπό τήν αρχή. Αυτή τή φορά όμως τά βιβλία 
πού προγραμμάτιζε νά εκδώσει είχαν άλλους 
στόχους: νά εξυπηρετήσουν τίς ανάγκες -θρη
σκευτικές καί εκπαιδευτικές- τοΰ διάσπαρτου 
ελληνισμού έτσι δπως αυτές διαμορφώνονταν 
στον ευρωπαϊκό χώρο καί στά υπόδουλα κέντρα 
τής 'Ανατολής. 

Ό Καλλιέργης είναι ό πρώτος λόγιος πού 
επιχείρησε μέσω τής τυπογραφίας νά ύποστη-
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ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 

ρίξει την παιδεία στό δοκιμαζόμενο Γένος, όχι 
μόνο γιά νά μην υστερήσουν οι "Ελληνες σε 
εγκύκλιες γνώσεις, αλλά καί γιά νά διαμορφώ
σουν «νεοελληνική συνείδηση» μέσα άπό τή 
γλώσσα καί τήν ορθόδοξη πίστη. 

Τό τυπογραφικό σήμα του Ζαχαρία Καλλιέργη (Μέγα 
Έτυμολογικόν, Βενετία, 1499). 

"Ετσι, ό Κρητικός τυπογράφος έκοψε μία νέα 
οικογένεια ελληνικών χαρακτήρων, εμπλουτι
σμένη μέ πρωτογράμματα καί έπίτιτλα, πού 
ήταν βασισμένη στή δική του χειρόγραφη παρά
δοση, καί τό 1509 εξέδωσε τέσσερα κομψοτε
χνήματα της ελληνικής τυπογραφικής τέχνης: 
Τά Έξεψάλματα (βιβλίο προσευχής καί γραμ
ματικής), τήν "Εκθεση παραινετική, τού 'Αγαπη
τού Διακόνου, τό Ωρολόγιο, καί τόν Άπόκοπο, 
τού Μπεργαδή (πρώτη έκδοση), βιβλίδιο τό 
όποιο συνέθεσε ό γιος του Νικόλαος. 

105. Ώρολόγιον σνν Θεώ, Βενετία, Ζαχα
ρίας Καλλιέργης, 1509. 

Φόλιο 8° (19 εκ.), 192 φ. 
ΒΙΒΛ.: Legrand 15ος-16ος, 1, 96-97 (36). Παπαδόπουλος 
Α', 207, (2783). Προέρχεται άπό τή βιβλιοθήκη του 
Γεώργιου Μαυροκορδάτου. 

Τό Ώρολόγιον, πρώτη έκδοση τού κειμένου, 
εΐναι καί τό πρώτο αποκλειστικά λειτουργικό 

ελληνικό βιβλίο πού εκδόθηκε, καθώς τό Ψαλτή-
ριον χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα κατά τήν 'Ανα
γέννηση καί γιά τήν εκμάθηση τής ελληνικής 
γλώσσας. Πρόκειται γιά κομψοτέχνημα, άπό τά 
ωραιότερα βιβλία πού τυπώθηκαν ποτέ, τό 
όποιο κοσμείται μέ πολλά πρωτογράμματα καί 
έπίτιτλα τυπωμένα μέ κόκκινη μελάνη. 

Άπό τή συνεργασία τού Καλλιέργη μέ τόν 
έκδότη-βιβλιοπώλη Jacopo Pentio de Leuco, 
συμπεραίνουμε ότι τά οικονομικά τού πρώτου 
δέν ήταν ανθηρά καί γι' αυτό τό λόγο ζητούσε 
χορηγούς γιά τή συνέχιση τής εκδοτικής του 
προσπάθειας. 

Γ 

Ό Ζαχαρίας Καλλιέργης 

στη Ρώμη 

Μετά τό κλείσιμο τού τυπογραφείου του στή 
Βενετία, στά τέλη τού 1509, ό Ζαχαρίας Καλ
λιέργης προσελήφθη ώς δάσκαλος στό νεοσύ
στατο Ελληνικό Κολλέγιο τής Ρώμης, τό 1514. 
Μέ δεδομένη τή διάθεση των ουμανιστικών 
κύκλων τού Πάπα νά μήν υστερήσει ή Ρώμη 
στην καλλιέργεια τών ελληνικών γραμμάτων 
έναντι τών άλλων πόλεων τής 'Ιταλίας, καί κυ
ρίως τής Βενετίας, ή παρουσία στην παπική 
πρωτεύουσα ενός έμπειρου προσώπου γύρω 
άπό τά ζητήματα τής ελληνικής τυπογραφίας 
χαιρετίστηκε μέ ενθουσιασμό. 

Ό Καλλιέργης δέν ήταν πλέον μόνος του στό 
νέο εκδοτικό του εγχείρημα, άλλα μέ τή συμπα
ράσταση ενός άπό τους σημαντικότερους μαι
κήνες τής 'Ιταλίας, τού Agostino Chigi, καί τή 
συνεργασία του μέ τόν προσωπικό σύμβουλο 
του σέ πολιτισμικά θέματα, τόν Cornelio Beni
gni, οί προϋποθέσεις γιά τήν εδραίωση τής ελλη
νικής τυπογραφίας στή Ρώμη ήταν καλύτερες 
παρά ποτέ. 

"Ετσι, τό πρώτο αποκλειστικά ελληνικό βι
βλίο πού τυπώθηκε στή Ρώμη, τά έπινίκια ποιή
ματα τού Πινδάρου, Ώδαί, κυκλοφόρησε τό 
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ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 

1515 τυπωμένο με μιά νέα οικογένεια χαρακτή
ρων, στό ΰφος αυτής του 1509. Ό Καλλιέργης 
εργάσθηκε στή Ρώμη μέ τήν ιδιότητα του αυτή 
ως καί τό 1523, καί εξέδωσε επτά ακόμη βιβλία: 
τά Ειδύλλια του Θεόκριτου (1516) τό Home in 

Τό εκδοτικό σήμα τοΰ Corneglio Benigni (Πίνδαρος, 
Ώδαί, Ρώμη, 1515). 

ìaudem (1516), τήν Εκλογή τοΰ Θωμά τοΰ 
Μαγίστρου (1517), τίς Εκλογές τοΰ Φρυνίχου 
(1517), τήν Όκτώηχο (1519), καί τό Λεξικό τοΰ 
Βαρίνου (1523). 

106. Πίνδαρος, Όλνμπια, Πύθια, Νέμεα, 
"Ισθμια, Ρώμη, Ζαχαρίας Καλλιέργης καί 
Cornelio Benigni, 1515. 

4° (23,1 εκ.), 240 φ. 
ΒΙΒΛ.: Legrand 15ος-16ος, 1, 129-131 (47). Παπαδόπου
λος Α', 362 (4853). Προέρχεται άπό τη βιβλιοθήκη τοΰ 
Γεώργιου Μαυροκορδάτου. 

Ή πρώτη έκδοση των Ωδών τοΰ Πινδάρου 
πρωτοκυκλοφόρησε άπό τό τυπογραφείο τοΰ 
"Αλδου στή Βενετία, τό 1513· ωστόσο, ή έκδοση 
τοΰ Καλλιέργη υπερέχει, καθώς όχι μόνο εΐναι 
βασισμένη σέ πιστότερο χειρόγραφο, άλλα πε
ριέχει γιά πρώτη φορά καί τά σχόλια. 

Τό βιβλίο τοΰ Πινδάρου ανοίγει μέ μία 

σελίδα τίτλου στην οποία συνυπάρχουν τό τυ
πογραφικό σήμα τοΰ Καλλιέργη (ο δικέφαλος 
αετός) καί τό εκδοτικό σήμα τοΰ C. Benigni (τό 
κηρύκειο τοΰ Ερμή). Πρόκειται γιά τήν πλη
ρέστερη σελίδα τίτλου έλληνικοΰ βιβλίου, κα-

Ύό τυπογραφικό σήμα τοϋ Ζαχαρία Καλλιέργη (Πίνδα
ρος, Ώδαί, Ρώμη, 1515). 

θώς τά τυπογραφικά σήματα πλαισιώνονται οχι 
μόνο άπό τόν τίτλο (όνομα συγγραφέα καί 
περιεχόμενα), άλλα καί άπό τόν τόπο έκδοσης, 
τό όνομα τοΰ τυπογράφου, όπως καί τό όνομα 
τοΰ πάπα πού παρεχώρησε τό προνόμιο απο
κλειστικότητας στην έκδοση. 

107. Horae in ìaudem beattissime yirginis 
secundum consuetudinem Romanae curiae, 
Ρώμη, Ζ. Καλλιέργης, 1516. 

32° (7,8 εκ.), 64 φ. 
ΒΙΒΛ.: Legrand 15ος-16ος, 3, 210-211 (175). Προέρχεται 
άπό τή βιβλιοθήκη τοΰ Γεώργιου Μαυροκορδάτου. 

Αί Ώραι της Άειπαρθένου, τό μικρό αυτό βιβλί-
διο τοΰ Καλλιέργη είναι βασισμένο στά εθη της 
Ρωμαϊκής Εκκλησίας καί προλογίζεται άπό τόν 
ϊδιο τόν τυπογράφο, ό όποιος απευθύνει στους 
άπανταχοΰ 'Ορθόδοξους Χριστιανούς τήν εξής 
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παραίνεση: «Να μην αμελούν οι ευσεβείς πιστοί 
την πνευματική τροφή καί νά όρθρίζονται καθη
μερινά μέ τήν ακολουθία της Θεοτόκου, εκλαμ
βάνοντας τίς προσευχές αντί νεκταρος καί 
αμβροσίας». 

Τό τυπογραφείο του 

Ελληνικού Κολλεγίου της Ρώμης 

Τό χρονικό του ελληνικού τυπογραφείου πού 
συστήθηκε καί λειτούργησε στή Ρώμη σχετίζε
ται άμεσα μέ τήν επιθυμία του πάπα Λέοντα Γ 
(1513-1521) καί ενός μικρού κύκλου ουμανιστών 
πού πρωτοστάτησαν μέ σκοπό τήν αναβίωση 
των ελληνικών σπουδών άπό τό πρωτότυπο. 
"Ετσι, έγινε αποδεκτή ή έκκληση του 'Ιανού 
Λάσκαρη προς τόν πάπα Λέοντα Γ νά ιδρυθεί 
ένα Ελληνικό Κολλέγιο γιά νά μορφώνονται 
ελληνόπουλα άπό διάφορα μέρη της Ελλάδος. 
Στό πρώτο αυτό ελληνικό εκπαιδευτικό κέντρο, 
πού λειτούργησε άπό τό 1513 ως τό 1521, δίδα
ξαν έκτος άπό τόν Ιανό Λάσκαρη καί τόν 
Ζαχαρία Καλλιέργη, ό Μάρκος Μουσούρος καί 
ό 'Αρσένιος 'Αποστόλης. 

Στό πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ό 
πάπας προσέλαβε αρχικά τόν Vittore Cannello, 
μέ σκοπό νά στελεχώσει τό τυπογραφείο τού 
Κολλεγίου, τό όποιο ήταν εγκαταστημένο σέ 
οικία πού εΐχε παραχωρήσει ό Α. Chigi, όπου 
λειτουργούσε καί τό Κολλέγιο. Ό Cannello θά 
πρέπει νά συνεργάστηκε μέ τόν Λάσκαρη, άλλα 
πιθανότατα καί μέ τόν Καλλιέργη καί τόν 
'Αποστόλη. 

Τά τυπογραφικά στοιχεία πού χρησιμοποι
ήθηκαν είναι βασισμένα στην ανάλογη γραμμα
τοσειρά μέ τήν οποία τυπώθηκαν οι εκδόσεις 
τού Λάσκαρη στή Φλωρεντία (π. 1494, 1496). Οί 
εκδόσεις πού κυκλοφόρησαν άπό τό εργαστήρι 
αυτό ήταν πανομοιότυπου ύφους μέ τίς αρχέ
τυπες τού Λάσκαρη, καί εΐναι οί έξης: Σχόλια 
εις τήν Όμηρου Ίλιάδα (1517), Πορφύριος, 

'Ομηρικά ζητήματα (1518), Σοφοκλής, Σχόλια 
στίς τραγωδίες (1518), τό Γέρας εί μ' ονομάσειας 
(π. 1519), τά 'Αποφθέγματα (π. 1520) καί οί 
Λόγοι τού 'Ισοκράτη (π. 1520). 

108. 'Ισοκράτης, Λόγοι τρεις [Ρώμη, Τυπο

γραφείο τού Ελληνικού Κολλεγίου, π. 1520]. 

16° (13 έκ.), 27 φ. 
ΒΙΒΛ.: Legrand 15ος-16ος, 1, 162-163 (57). Κόκκωνας, Π, 
315-317. Προέρχεται άπό τή βιβλιοθήκη τοΰ Γεώργιου 
Μαυροκορδάτου. 

Τό μοναδικό αυτό σωζόμενο αντίτυπο έχει στό 
παρελθόν απασχολήσει τους βιβλιογράφους καί 
τους ιστορικούς τοΰ βιβλίου, καθώς ή έλλειψη 

ΙΣΟΚΡΆΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΝΙΚΟΝ KO 

ΓΟΣ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΌΣ. 

Ν-ΥΆλοίς f*M ω Ŝ JU-OVIJW, ηρ\υ 

Χι ^(τ-ωβ-ΛςΙυρΜβΌμΑΗτάςτ^Ίωίΐ 

fatftttqarôç -iti« * ^ λ * ς <TVHH3U 
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οποιωνδήποτε στοιχείων σχετικά μέ τόν τόπο 
έκδοσης, τή χρονολογία καί τόν τυπογράφο έχει 
δημιουργήσει προβλήματα ταυτότητας. Ωστό
σο, όπως απέδειξε ό Γιάννης Κόκκωνας, τό 
βιβλίο τυπώθηκε στή Ρώμη, στό τυπογραφείο 
τού Κολλεγίου, καί αποτελεί τή δεύτερη έκδοση 
τών Λόγων τού 'Ισοκράτη, μέ editio princeps 
εκείνη πού τυπώθηκε στό Μιλάνο, μέ επιμέλεια 
τοΰ Δημήτριου Χαλκοκονδύλη, τό 1493. 

'Ανδρέας Κουνάδης 

Ό Ανδρέας Κουνάδης εΐναι ό πρώτος "Ελληνας 
επιχειρηματίας πού πήρε τήν πρωτοβουλία νά 
ασχοληθεί μέ τήν εδραίωση έλληνικοΰ έκδοτι-
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κοΰ τυπογραφικοί) κέντρου. "Ετσι, μετά τους 
κληρικούς 'Αλέξανδρο καί Λαόνικο (Βενετία 
1486), καί τους Ζαχαρία Καλλιέργη καί Νικό
λαο Βλαστό (Βενετία 1499), στη Βενετία καί 
πάλι, ό Κουνάδης θά επιχειρήσει νά πραγμα
τοποιήσει τά σχέδια του. 

Τό τυπογραφικό σήμα τον 'Ανδρέα Κουνάδη (Τνπικάν 
καί τά απόρρητα, Βενετία, 1545). 

Τά βιογραφικά του στοιχεία είναι ανύπαρκτα-

γνωρίζουμε μόνο οτι γεννήθηκε στην Πάτρα, 
' " \ ** Λ / - O l l 5 ' r r τ r 3 

στα τέλη του 15 αιώνα, και νέος ακόμη εγκα
ταστάθηκε στή Βενετία. Γιά τή φύση της παι
δείας του δεν έχουμε καμία πληροφορία, εκτός 
του οτι υπήρξε τακτικό μέλος της ελληνικής 
'Ορθόδοξης 'Αδελφότητας της Βενετίας άπό τό 
1516 ώς τό 1520, οπότε καί χάνονται τά ϊχνη του. 

Όταν ό Κουνάδης αποφάσισε νά στρέψει τά 
ενδιαφέροντα του προς τόν έκδοτικό-τυπογρα-
φικό κόσμο, κανένας "Ελληνας δέν εξασκούσε 
τό επάγγελμα του τυπογράφου στή Βενετία, κα
θώς ό Ζαχαρίας Καλλιέργης είχε μεταφέρει τίς 
δραστηριότητες του στή Ρώμη ήδη άπό τό 1514. 
"Ετσι, απευθύνθηκε προς τους αδελφούς Nico-
lini da Sabio, πού εργάζονταν στό τυπογραφείο 
τού "Αλδου, τό όποιο εΐχε περιέλθει μετά τόν 
θάνατο του, τό 1513, στά χέρια τού πεθερού του 

Andrea d' Asola. Υποσχόμενος στον Στέφανο 
Σάβιο οτι θά τόν έκανε πρωτομάστορα τού ελ
ληνικού βιβλίου, κατόρθωσε νά τόν «προσηλυ
τίσει» στά σχέδια του καί τό 1521 νά κυκλοφο
ρήσει ενα πρώτο δείγμα της συνεργασίας τους: 
τό Ψαλτήριον. Ό πρόωρος δμως θάνατος τού 
Κουνάδη, στό τέλος τού 1522 ή στίς αρχές τού 
1523, δέν επέτρεψε νά φανεί τό ορμητικό καί 
φιλόδοξο εκδοτικό του πρόγραμμα, ωστόσο 
ανέλαβε νά συνεχίσει τά εκδοτικά του σχέδια 
μέ απόλυτη επιτυχία καί δυναμισμό ò πεθερός 
του Damiano di santa Maria, σέ συνεργασία μέ 
τους αδελφούς da Sabio. 

Γιά τόν Damiano di santa Maria διαθέτουμε 
ελάχιστες πληροφορίες, πού προέρχονται απο
κλειστικά άπό τους κολοφώνες τών εκδόσεων 
του. Καταγόταν άπό τό Σπέτζιο της 'Ιλλυρίας, 
καί εξασκούσε τό επάγγελμα τού υφαντουργού. 
Στά χρόνια του κυκλοφόρησαν άπό τό τυπογρα
φείο του πλήθος πρώτες εκδόσεις λειτουργικού 
χαρακτήρα: Παρακλητικές, Μηναία, Τριώδια, 
Ευχολόγια, καθώς καί τρεις εκδόσεις της νεο
ελληνικής λογοτεχνίας: 'Απολλώνιος, Ιστορία 
τοϋ Ταγιαπιέρα, Πένθος θανάτου καί Ίλιάδα 
τού Όμηρου. 

109. Όμηρος, Ίλιάς, Βενετία, Stefano da Sa
bio γιά λογαριασμό τού Damiano di santa Ma
ria , 1526. 

4° (17 εκ.), 164 φ. 
ΒΙΒΛ.: Legrand 15ος-16ος, 1, 188-192 (75). Παπαδόπου
λος Α', 206 (2769). Προέρχεται άπό τή βιβλιοθήκη του 
Δημήτριου Ποστολάκα. 

Ή έκδοση αυτή τής Ίλιάδας, πού χαρακτηρίζε
ται άπό τό εκδοτικό σήμα τού Ανδρέα Κουνά
δη, τυπώθηκε άπό τόν Στέφανο Σάβιο γιά λογα
ριασμό τού πεθερού τού Κουνάδη, Damiano di 
Santa Maria, συνεχιστή τής έκδοτικής-τυπογρα-
φικής του επιχείρησης. 

Πρόκειται γιά τήν πρώτη έκδοση τής Ίλιάδος 
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σέ νεοελληνική μετάφραση, την οποία επιμελή
θηκε ό Νικόλαος Λουκάνης από τή Ζάκυνθο. Τό 
βιβλίο κοσμείται από μεγάλο αριθμό ξυλογρα
φιών (εκατόν τριάντα οκτώ), οί όποιες σχεδιά
στηκαν άπό γνωστό καλλιτέχνη της εποχής, 
ονόματι Carnesecca (καλλιτεχνικό όνομα;). Ή 
είκονογράφηση έγινε με βάση τις ανάλογες σκη
νές της Ίλιάδος καί τό ΰφος της δεν διαφέρει 
άπό τή σχεδιαστική γραμμή τών βενετικών 
εκδόσεων. Ή σπανιότητα του βιβλίου δέν οφεί
λεται μόνο στην παλαιτυπία του άλλα καί στό 
γεγονός ότι τά περισσότερα αντίτυπα της Ίλιά-
δος χάθηκαν, όταν πειρατές βύθισαν τό πλοίο 
πού τά μετέφερε στην 'Ανατολική Μεσόγειο. 

110. Τνπικόν καί τά απόρρητα, Βενετία, 
Giovanni & Petro da Sabio, 1545. 

Φόλιο (28,5 έκ.), 196 φ. 
ΒΙΒΛ.: Legrand 15°5-16ος, 268-270 (114). Παπαδόπουλος 
Α', 439-440 (5860). Προέρχεται άπό τή βιβλιοθήκη του 
Γεώργιου Μαυροκορδάτου. 

Πρόκειται γιά τή δεύτερη έκδοση του Τνπικοϋ, 
πού είχε πρωτοκυκλοφορήσει καί πάλι άπό τήν 
ϊδια εταιρεία, τό 1525. Τό κείμενο του «Τυπικού 
της εκκλησιαστικής ακολουθίας» επιμελήθηκε ό 
'Ανδρόνικος Νούκιος, πού ασχολήθηκε μέ τά 
εκδοτικά ζητήματα άπό τό 1542 ως τό 1545, 
κοντά στον Damiano di santa Maria. Ό Νούκιος 
διόρθωσε καί επιμελήθηκε επίσης: τόν 'Απόστο
λο (1542) καί τους Μύθους του Αίσωπου (1543). 

Τή σελίδα τίτλου κοσμεί τό εκδοτικό σήμα 
τού Κουνάδη, δεξιά καί αριστερά τού οποίου 
αναγράφεται: Ανδρέου Κουνάδου. 

'Ιταλοί έκδοτες καί τυπογράφοι 
βιβλίων γιά τό ελληνικό κοινό 

'Από τά τέλη της δεύτερης δεκαετίας τού 16ου 

αιώνα καί μετά τήν εκδοτική απόπειρα τού 
'Ανδρέα Κουνάδη νά κυκλοφορήσει σέ έντυπη 

μορφή τά απαραίτητα λειτουργικά βιβλία, όπως 
τά Μηναία, τό Ψαλτήριον, τό Ώρολόγιον, τό 
Τριώδιο, τό Πεντηκοστάριο καί πολλά άλλα, 
λόγιοι καί τυπογραφικοί κύκλοι τής Βενετίας 
συνειδητοποίησαν ότι ή αγορά λειτουργικού 
βιβλίου εκτεινόταν σέ όλα τά γεωγραφικά μήκη 
καί πλάτη όπου είχαν εξαπλωθεί τά ορθόδοξα 
μοναστικά κέντρα, στή Δύση καί στην 'Ανατολή. 
"Ετσι, "Ελληνες καί 'Ιταλοί λόγιοι καί έκδοτες 
κινητοποιήθηκαν, ιδρύοντας εταιρείες καί 
προσλαμβάνοντας παράλληλα τυπογράφους 
πού άνηκαν σέ επαγγελματικές συντεχνίες, μέ 
σκοπό τήν έκδοση συγκεκριμένων βιβλίων καί 
τήν προώθηση τους στις αγορές τής Ανατολής. 

Στην εδραίωση αυτής τής επιχειρηματικής 
δραστηριότητας σημαντικό ρόλο έπαιξε ό πεθε
ρός τού Α. Κουνάδη καί «κληρονόμος» τού έρ
γου του Damiano di santa Maria. Άπό τό 1521 
ως τό 1553 εξέδωσε τουλάχιστον εξήντα ενα 
βιβλία, πολλά άπό τά όποια αντιπροσωπεύουν 
τίς πρώτες εκδόσεις, όχι μόνο τών λειτουργικών 
κειμένων άλλα καί τής νεοελληνικής λογοτε
χνίας, όπως: 'Απολλώνιος (1524), Πένθος θα
νάτου (1524), Ιστορία του Ταγιαπιέρα (1528) 
καί 'Αλέξανδρος ό Μακεδών (1529). Ανάλογο 
έργο προσέφερε καί ό πρωτομάστορας τού Κου
νάδη 'Ιωάννης καί οί αδελφοί Αντώνιος καί 
Πέτρος Νικολίνι Σάβιος, οί όποιοι εργάστηκαν 
όχι μόνο στή Βενετία, άλλα καί στή Βερόνα καί 
τή Ρώμη. Οί αδελφοί Σάβιοι, μάλιστα, διεύρυ
ναν τά εκδοτικά τους ενδιαφέροντα, τυπώνο
ντας γραμματικά βιβλία (Λάσκαρης, Γαζής), 
ιστορικά καί φιλοσοφικά κείμενα (Πολύβιος, 
Ψελλός), καθώς καί θεολογικά συγγράμματα 
('Ιωάννης Χρυσόστομος, Βασίλειος Καισαρεί
ας). Τόσο ό Damiano di santa Maria όσο καί οί 
αδελφοί Σάβιοι συνεργάστηκαν μέ "Ελληνες 
λογίους -σέ φιλολογικό καί εκδοτικό επίπε
δ ο - όπως ό Ανδρόνικος Νούκιος καί ό 'Ιω
άννης Ναθαναήλ. 

Άπό τά μέσα τού 16ου αιώνα, όμως, οί δύο αυ
τοί οΐκοι έπαψαν νά μονοπωλούν τό ελληνικό 
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βιβλίο και νέοι τυπογραφικοί οίκοι καθώς καί 
"Ελληνες λόγιοι καί επιχειρηματίες πλαισίωσαν 
τό εκδοτικό σκηνικό του ελληνικού βιβλίου στη 
Βενετία. Σπουδαιότερος καί παραγωγικότερος 
υπήρξε ό Ιάκωβος Λεονκίνι, πού εργάστηκε 
άπό τό 1560 ώς τό 1585, μέ συνεργάτες γνωστούς 
κληρικούς πού διέτριβαν στη Βενετία, όπως ό 
Θεοφάνης Λογαράς, ό Γρηγόριος Μαλαξός καί 
ό Ζαχαρίας Σκορδύλης. Ό Λεονκίνι μάλιστα, 
χρησιμοποιώντας συχνά τό τυπογραφικό σήμα 
του Κουνάδη στίς εκδόσεις του (Τύπος Κουνά-
δου), δήλωνε συνεχιστής, κατά κάποιο τρόπο, 
τής εκδοτικής φιλοσοφίας του κληρονόμου του 
Κουνάδη, καθώς είχε αποκτήσει καί χρησιμο
ποιούσε όχι μόνο τά τυπογραφικά του στοιχεία, 
άλλα καί άλλο εικονογραφικό τυπογραφικό 
υλικό. 

"Ενας άλλος ιταλικός οΐκος πού ασχολήθηκε 
μέ τήν έκδοση λειτουργικών, κυρίως, βιβλίων 
-μονολότι ή κατεξοχήν εργασία του ήταν ή 
χαρακτική- συστήθηκε άπό τόν 'Ανδρέα καί τόν 
Ιάκωβο Σπινέλλι. Ό Ανδρέας, πού εΐχε έρθει 
σέ επαφή μέ επιφανείς "Ελληνες λόγιους, όπως 
ό 'Αντώνιος "Επαρχος, εξέδωσε τριάντα ελλη
νικά βιβλία άπό τό 1548 ώς τό 1564, ανάμεσα 
στά όποια περιλαμβάνεται καί τό Περί συγγε
νείας βαθμών τον ιερέα Ζαχαρία Σκορδύλη. 

Οι εκδόσεις λειτουργικών βιβλίων κυκλοφό
ρησαν ευρύτατα, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα 
καί νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες γιά τήν 
έκδοση συγκεκριμένων βιβλίων. "Ετσι, πλανό
διοι σχεδόν τυπογράφοι, όπως ήταν ό Zuan Bat
tista Tauroceni (1580-1584) καί ό Domenico de 
Poloni, συνεργάστηκαν μέ λόγιους καί ανθρώ
πους τών γραμμάτων, άλλα καί μέ τόν επιχειρη
ματικό κόσμο, πού αποτελείτο άπό τους Νικό
λαο Μαλαξό, Ιππόλυτο καί Βασίλειο Βάλερι, 
Αντώνιο Βεργή καί Δημήτριο Μαρμαρέτο, 
εκδίδοντας αποκλειστικά σχεδόν λειτουργικά 
βιβλία, τά όποια προωθούσαν στίς αγορές τής 
Ανατολής ή σέ τοπικούς αντιπροσώπους τους. 

Πέρα όμως άπό αυτές τίς εκδοτικές πρωτο

βουλίες πού ήταν επικεντρωμένες στην αναπα
ραγωγή βιβλίων γιά τό ελληνικό κοινό, ιδιαί
τερα σημαντικοί έκδοτικοί-τυπογραφικοί οΐκοι, 
όπως τών Melchiore Sessa, Bartolomeo καί Cri
stoforo Zanetti, Pietro Ravanni, Francesco Ram-
pazetto, καί Giunti, εξ έδιδαν βιβλία τόσο γιά τό 
ελληνικό, οσο καί γιά τό ουμανιστικό κοινό. 

111. Θείον καί 'Ιερόν Εναγγέλιον, Βενετία, 

Φραγκίσκος Ιουλιανός, 1588. 

Φόλιο (26 έκ.), 106 φ. 
ΒΙΒΛ.: Legrand 15ος-16°5, 2, 62-64 (182). Παπαδόπουλος 
Α', 85(1117). 

Ή πρώτη έκδοση του Ευαγγελίου κυκλοφόρησε 
γιά λογαριασμό του Damiano di santa Maria, 
τυπωμένη άπό τόν Στέφανο Σάβιο στή Βενετία, 
τό 1539. Από τότε τό κείμενο αυτό ανατυπώθη
κε έντεκα ακόμη φορές ώς τήν έκδοση τού 
'Ιουλιανού, στό τέλος τής οποίας προστέθηκε 
καί τό Εύαγγελιστάριο. Ή σελίδα τίτλου όλων 
τών Ευαγγελίων, άπό τά μέσα τού 16ου αιώνα 
καί μετά, χαρακτηρίζεται άπό έντεχνες σέ ανα
γεννησιακό ύφος ξυλογραφίες πού πλαισιώ
νουν τόν τίτλο, καί άπό τή χρήση μαύρης καί 
κόκκινης μελάνης. 

Τήν έκδοση φρόντισε ό Χιώτης ιατροφιλόσο

φος Μανουήλ Γλυζούνης, πού επιμελήθηκε 

εκδοτικά μεγάλο αριθμό βιβλίων άπό τό 1568, 

περίπου, ώς τό 1596. 

112. Μην Ιανουάριος, Βενετία, 'Ανδρέας 

καί Ιάκωβος Σπινέλλι, 1552. 

Φόλιο (27,8 έκ.), 156 φ. 
ΒΙΒΛ.: Legrand 15ος-16ος, 4, 24 (535). Παπαδόπουλος Α', 
286 (3844). 

Τά Μ?7ναΓα, δηλαδή τά βιβλία πού περιέχουν 

τίς ακολουθίες τών εορτών τού έτους (δεσπο

τικές, θεομητορικές καί άγιων), άρχισαν νά 
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ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 

τυπώνονται στη Βενετία, ήδη άπό τό 1528. 
'Αντιπροσωπεύουν τό σημαντικότερο σώμα βι
βλίων πού τυπώθηκε ως τό 1800, καί αριθμούν 
τουλάχιστον τετρακόσιες ενενήντα εκδόσεις. 
Ταυτόχρονα, σε συνδυασμό μέ τόν μεγάλο αρι
θμό «τραβηγμάτων» τών βιβλίων αυτών, ή έκδο
ση τών Μηναίων υποστήριξε αποφασιστικά, 
άπό οικονομική καί εργασιακή πλευρά, τά ελλη
νικά τυπογραφεία της Βενετίας, καθώς υπήρξε 
ή μοναδική πηγή παραγωγής τους. 
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113. Ώρολόγιον, Βενετία, Στέφανος Σάβιος, 
1524. 

8° (4,5 εκ.), 250 φ. 
ΒΙΒΛ.: Legrand Ι^-Ιδ 1 *, 1, 181-182 (71). Παπαδόπου
λος Α', 207 (2786). Προέρχεται άπό τή βιβλιοθήκη του 
Γεώργιου Μαυροκορδάτου. 

Τό Ώρολόγιον, πού πρωτοτυπώθηκε άπό τόν Ζ. 
Καλλιέργη στή Βενετία, τό 1509, αποτελεί τήν 
τέταρτη κατά χρονολογική σειρά έκδοση τοΰ 
κειμένου αυτού, καί ανατυπώθηκε, κυρίως, στή 
Βενετία ως καί τό 1800, τουλάχιστον εκατό φο
ρές. Πρόκειται γιά έ'να κομψότατο βιβλίο, δπως 
άλλωστε όλες οι εκδόσεις τοΰ Ωρολογίου, τυ

πωμένο μέ μαύρη καί κόκκινη μελάνη, στό ύφος 
της πρώτης έκδοσης. 

Τήν έκδοση επιμελήθηκε ό Δημήτριος Ζήνος 
άπό τή Ζάκυνθο, πού υπήρξε, αναμφισβήτητα, 
ό σπουδαιότερος φιλολογικός επιμελητής της 
εταιρείας τοΰ Κουνάδη καί τοΰ Damiano di 
santa Maria. Οι συμβουλές καί παρατηρήσεις 
τοΰ Ζήνου υπήρξαν καθοριστικές γιά τήν εκδο
τική φιλοσοφία της εταιρείας καί αναφέρεται 
ότι εργάστηκε έκεΐ άπό τό 1523 ως τό 1539. 

Νικόλαος Σοφιανός 

Ό Νικόλαος Σοφιανός, πού γεννήθηκε στην 
Κέρκυρα στίς αρχές τοΰ 16ου αιώνα, υπήρξε 
Ιδιαίτερα ανήσυχο πνεΰμα καί αναγεννησιακή 
μορφή. Πρέπει νά σπούδασε στή Ρώμη, γύρω 
στό 1517-1518, οπού καί γνωρίστηκε μέ μαθητές 
τοΰ Ελληνικού Κολλεγίου. Εργάστηκε, πιθα
νότατα, μέ τόν Ματθαίο Δεβαρή γιά τή σύνταξη 
τοΰ καταλόγου τών ελληνικών χειρογράφων τοΰ 
καρδινάλιου Ridolfi, άνιψιοΰ τοΰ πάπα Λέοντα 
Γ, καί πρίν άπό τό 1533 βρέθηκε στή Βενετία, 
όπου ασχολήθηκε μέ τήν αντιγραφή χειρογρά
φων. 

Τό 1543 ό Σοφιανός ταξίδεψε στην Ελλάδα 
μέ σκοπό νά αγοράσει ελληνικά χειρόγραφα γιά 
λογαριασμό τοΰ Don Diego da Mentoza (1503-
1575), 'Ισπανού πρέσβη τοΰ Καρόλου Ε' στή 
Βενετία. Στή διάρκεια τοΰ ταξιδιού ό Σοφιανός, 
ερχόμενος σέ επαφή μέ μοναστικά κέντρα, πό
λεις καί χωριά, διαπίστωσε τήν παντελή έλλει
ψη κατάλληλου διδακτικού υλικού καί επίσης 
δτι οι "Ελληνες είχαν λησμονήσει πλέον τήν αρ
χαία ελληνική γλώσσα. "Ετσι, μέ τήν επιστροφή 
του στή Βενετία, καί άφοΰ εξέφρασε τίς ανησυ
χίες του στους εταίρους του, αποφάσισε νά προ
χωρήσει στην έκδοση εκπαιδευτικών εργαλείων 
γιά τόν διάσπαρτο ελληνισμό. 

Ή εκδοτική-τυπογραφική δραστηριότητα τοΰ 
Σοφιανού χρονολογείται άπό τό 1542 ως καί τό 
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ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 

1545. Τό πρώτο του εκδοτικό δοκίμιο είναι, 
μάλλον, τό Περί κατασκευής και χρήσεως κρι-
κωτοϋ αστρολάβου, πού τυπώθηκε άχρονολόγη-
το, πιθανόν τό 1542, στη Ρώμη ή στη Βενετία. Τό 
1544, ό Σοφιανός θά τυπώσει τό πόνημα του 
'Αντώνιου Έπαρχου, Είς την Ελλάδος κατα
στροφών θρήνος καί την ϊδια χρονιά, τό Περί 
παίδων αγωγής τον Πλουτάρχου, με τόν τίτλο 
Παιδαγωγός·. 

Τό τυπογραφικό σήμα τοϋ Νικόλαου Σοφιανού 
(Ώρολόγιον, Βενετία, 1545). 

Τήν επόμενη χρονιά, τό 1545, φαίνεται ότι 
εγκατέστησε ένα πιεστήριο στην οικία του, οπού 
μαζί μέ τους συντρόφους του (εταίρους) ορα
ματίστηκαν τήν εδραίωση ενός ελληνικού τυ
πογραφείου, άπό τό όποιο κυκλοφόρησαν δύο 
βιβλία: τό Ώρολόγιον (1545) καί τό ΕύχοΑόγιον 
(1545). 

Μολονότι ò Σοφιανός σχεδίαζε νά προχωρή
σει συστηματικά στην έκδοση βιβλίων σέ νεο
ελληνική γλώσσα καί υπολόγιζε νά κυκλοφορή
σει εκπαιδευτικά συγγράμματα, συμπεριλαμβα
νομένων καί τών έργων τοϋ Λουκιανού, φαίνε
ται ότι οι τυπογραφικές του πρωτοβουλίες δέν 
βρήκαν ανάλογη απήχηση. Ωστόσο, πήρε τήν 
πρωτοβουλία γιά τήν έκδοση ενός χάρτη τοΰ 
ελληνικού χώρου -μέ πίνακες τών τοπωνυμίων, 

οι όποιοι βασίζονταν στά έργα τού Ηροδότου, 
τοΰ Στράβωνα, τοΰ Πτολεμαίου καί τού Παυ
σανία- ό όποιος κυκλοφόρησε μέ λατινικές ανα
φορές καί τόν τίτλο Totius Graeciae descriptio, 
γνώρισε δέ πολλές επανεκδόσεις, πιθανόν άπό 
τό 1536 ως τό 1552. Μετά τό 1545 οι πληροφο
ρίες γιά τόν Σοφιανό ελλείπουν καί δέν απο
κλείεται νά παρέμεινε στή Βενετία αντιγράφο
ντας χειρόγραφα. Ωστόσο, τά τυπογραφικά 
στοιχεία πού κόπηκαν μέ βάση τόν γραφικό του 
χαρακτήρα χρησιμοποιήθηκαν στις εκδόσεις του 
καί διαιώνισαν τή φήμη του, καθώς "Ελληνες καί 
'Ιταλοί τυπογράφοι προμηθεύονταν γιά χρόνια 
τό ανάλογο υλικό μέ βάση τις μήτρες αυτές. 

114. Πλούταρχος, Παιδαγωγός, Βενετία, εν 
οίκία Βαρθολομαίου καλλιγράφου, 1544. 

4° (20 έκ.), 14 φ. 
ΒΙΒΛ.: Legrand 15ος-16ος, 1, 246-258 (107). Παπαδόπου
λος Α', Ι, 364 (4881). Προέρχεται άπό τή βιβλιοθήκη τοΰ 
Γεώργιου Μαυροκορδάτου. ( ί, uAjgt/<t*'Κ *' iJ'r*<v'Η*?** ·ί 

Ή έ_κδ#ση αυτή τοΰ Πλουτάρχου, τό Περί παίδων 
αγωγής, πρωτοτυπώθηκε άπό τόν 'Ιανό Λάσκαρη 
στή Φλωρεντία, γύρω στό 1496, καί ήταν ενσω
ματωμένη στην έκδοση τοΰ Κέβητα, πού φέρει τόν 
τίτλο Πίναξ. Ή έκδοση τοΰ Λάσκαρη είχε επίσης 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα καί υποστήριξε τις 
ελληνικές σπουδές στά ουμανιστικά κέντρα της 
'Ιταλίας. 

Ό Σοφιανός προλογίζοντας τή δική του έκδο
ση τοΰ Πλουτάρχου, απευθύνει χαιρετισμό στον 
επίσκοπο Μυλοποτάμου καί Χερσονήσου Διο
νύσιο, καί τόν πληροφορεί γιά τους λόγους πού 
τόν οδήγησαν νά αναλάβει αυτή τήν έκπαιδευ-
τική-έκδοτική εκστρατεία, χάρη τοΰ Γένους καί 
τού οικουμενικού χαρακτήρα τοΰ αρχαίου 
κλασικού πνεύματος. Κατονομάζει μάλιστα 
καί τους εταίρους του, πού τόν στήριξαν στην 
όλη εκδοτική προσπάθεια: τόν ^Ιπποκράτη 
'Άγγελο/ τόν 'Αντώνιο "Επαρχο, τόν Κωνστα
ντίνο Ράλλη, τόν Ματθαίο Δεβαρή, τόν Γεώργιο 
Κορίνθιο καί άλλους. 

Κ. Σπ. Στάικος 
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ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 

Τ α τυπογραφεία Γλυκη (1670), 
Σάρου (1684), Θεοδοσίου (1754) 

'Από τις χίλιες περίπου εκδόσεις ελληνικών βι
βλίων του 17ου αιώνα, οι βενετοί τυπογράφοι 
Antonio καί Giovanni Pietro Pinelli (Πινέλλος), 
1600-1676, εκδίδουν περίπου 140 βιβλία. Ό Gio
vanni Antonio καί ό Andrea Giuliani (Ιουλια
νός), 1631-1690, εκδίδουν περίπου 170 βιβλία. 
Ό Orsino Albrizzi, 1663-1670, εκδίδει 15 βιβλία. 
Ό Valentino Mortali, 1666-1679, εκδίδει 6 βι
βλία. Τους δύο τελευταίους «διαδέχθηκε» ό Νι
κόλαος ΓλυκΊρς, ό οποίος άφοΰ αγόρασε τόν τυ
πογραφικό εξοπλισμό του Albrizzi καί τίς άδειες 
έκδοσης ορισμένων βιβλίων, μπόρεσε νά πάρει 
καί την άδεια εισόδου στή συντεχνία τών βενε
τών τυπογράφων, ενώ προσέλαβε τόν Mortali 
ώς στοιχειοθέτη καί αγόρασε άπ' αυτόν όσες 
άδειες εκδόσεων εΐχε εξασφαλίσει. Τό τυπογρα
φείο Γλυκή θά διατηρηθεί 185 χρόνια (1670-
1854), μέ περιόδους ακμής καί εποχές κάμψης, 
μέ πέντε γενιές ιδιοκτητών (Νικόλαος, Μιχαήλ, 
Νικόλαος, Μιχαήλ, Ι. Α. Μυλωνόπουλος) καί 
κατά καιρούς συνεταίρους καί διευθυντές, μέ 
βενετούς κυρίως στοιχειοθέτες, αρχιτεχνίτες καί 
πιεστές, έλληνες επιμελητές καί διορθωτές, μέ 
ενα μέχρι πέντε πιεστήρια καί 1500 περίπου 
εκδόσεις. Ό Γλυκης πραγματοποίησε τίς εκδό
σεις ώς επιχειρηματίας, ειδικευμένος κυρίως 
στά θρησκευτικά-λειτουργικά βιβλία άλλα καί 
σέ εκείνα τής σχολικής χρήσης καί λαϊκής κα
τανάλωσης. Ώς τυπογράφος -μέ πλήρη ή μερι
κή χρηματοδότηση- τύπωσε βιβλία τρίτων, νεω-
τερικά καί ειδικά βιβλία, καί τά προώθησε ώς 
βιβλιοπώλης μέ ικανοποιητικό εμπορικό δί
κτυο. Ανταγωνιστής του Γλυκή, στην πρώτη 
περίοδο τής λειτουργίας του, στάθηκε ό Andrea 
Giuliani, ό όποιος, μέ παρέμβαση του στή συν
τεχνία, εμπόδισε νά δοθεί στον Γλυκη προνόμιο 
είκοσιπενταετοΰς αποκλειστικής έκδοσης λει
τουργικών βιβλίων. Διαρκέστεροι ανταγωνιστές 

του Γλυκή υπήρξαν δύο άλλοι ήπειρώτες έμπο
ροι πού ίδρυσαν τυπογραφεία στή Βενετία. Ό 
Νικόλαος Σάρος ίδρυσε τυπογραφείο τό 1686 
καί μπόρεσε νά ανταγωνιστεί τόν Γλυκή καί σέ 
ποσότητα εκδόσεων, άλλα καί σέ ποιότητα καί 
προσιτότερες τιμές. Ύστερα άπό τόν θάνατο του 
Σάρου (1697), ό γιος του διατήρησε τό τυπογρα
φείο ώς τό 1706. Τό τυπογραφείο Σάρου τύπωσε 
συνολικά 80 περίπου βιβλία. Ό Antonio Bortoli 
αγόρασε τό 1706/1707 τό τυπογραφείο του Σά
ρου καί χρησιμοποίησε, αυτός καί οι διάδοχοι 
του, παράλληλα καί ανεξάρτητα μέ τή δική του, 
καί τήν επωνυμία του Σάρου ώς τό 1788, πού θά 
κλείσει καί ή τυπογραφία Bortoli. Ό Bortoli 
αγόρασε τό 1712 καί τήν τυπογραφία Francesco 
Giuliani καί αναδείχθηκε ό σημαντικότερος 
βενετός τυπογράφος ελληνικών βιβλίων: τύπω
σε μέ τήν επωνυμία του 320 περίπου βιβλία καί 
μέ τήν επωνυμία του Σάρου 230 βιβλία. 

Διεκδίκησε τό 1738 τό αποκλειστικό προνόμιο 
εικοσαετούς αποκλειστικής έκδοσης τών λει
τουργικών βιβλίων, άλλα ύστερα άπό τήν αντί
δραση του Γλυκή τό προνόμιο περιορίστηκε σέ 
τρία βιβλία καί μέ δεκαετή διάρκεια. Ό Δημή
τριος Θεοδοσίου, τεχνίτης, αρχιτεχνίτης καί 
διευθυντής τού τυπογραφείου Γλυκή, πήρε τό 
1754 άδεια γιά ϊδρυση τυπογραφείου ελληνικών 
καί σλαβικών βιβλίων. Εκσυγχρόνισε λειτουρ
γικά βιβλία καί κατοχύρωσε τό προνόμιο επα
νέκδοσης τους, έναντι του Γλυκή, πού προσπά
θησε νά τόν μιμηθεί. Τό τυπογραφείο Δημη
τρίου καί Πάνου Θεοδοσίου λειτούργησε ώς τό 
1820 καί τύπωσε 500 περίπου ελληνικά βιβλία, 
εκτός άπό τά σλαβικά καί αρμενικά. 

Μέ τους χιλιάδες τίτλους ελληνικών βιβλίων, 
πού τυπώθηκαν στή Βενετία γιά τέσσερις αιώ
νες, καλύφθηκαν οι ανάγκες τής λατρείας καί 
τής θρησκείας, τής εκπαίδευσης καί τής παι
δείας: βιβλία κυρίως τυποποιημένα καί παρα
δοσιακά, αλλά καί παιδευτικά καί νεωτερικά, 
καθιέρωσαν τή Βενετία στή συνείδηση τών 
Ελλήνων ώς πόλη τού βιβλίου. 

120 



%3S£&. 

TrtiajW'c rf^s'Xec farts αχίίμαα-
m- - . m ' 
TCt. ' • 

•^λί^ο if-ψυχίίμ* ify kw&ey . 

>nrc* ii&fipS't»,^ κατοφ/»̂ »ίί<ηπ·« 
fpec ι% μιχρ<% τ»·»ψ.λ» y» }<xp »* 
ùy fi-τι ο» α>^βλο ι àjuiçSjj β» tlpaqnoTc, 
ìiot ττοψΐοί ôXe'itK« *»' TljidcKBirûti 

TV τταφ«: Ρ* ™ &> ουραψοϊς. H λθβ 
jpäfft «flic τ§ οψΒρ a η «,σ ώ σαι -rè aune 
λδλβ'έ.τΙ lyify ώκ&·'βψ' yoiwtmti 
φ οψ'θροίτπ» β'χαπομ -rrpeßotmxe ττλα 
|ΗΛί ο»'^&«%,ΐίχί«φΛτα άγν 
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Χαρακτηριστική σελίδα κειμένου των Ευαγγελίων καί Μηναίων, με τά ερυθρά πρωτογράμματα 
στο ϋφος των αντίστοιχων βυζαντινών χειρογράφων (αρ. 111). 



ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

115. Δωρόθεος μητροπολίτης Μονεμβα
σίας, Ό Χρονογράφος, τοντέστι, Βιβλίον 
ιστορικόν, Βενετία, 'Ανδρέας 'Ιουλιανός, 1676. 

21 έκ. (4°)· 52 σ. χ.άρ. + φμ' + 2 λ. 
ΙΣΤ. 1228Μ. Προέρχεται άπό τη βιβλιοθήκη Μαυροκορ-
δάτου-Μπαλτατζή. 
Legrand 17ος, II 534· Παπαδόπουλος Α', 2077. 

Εΐναι ή έκτη γνωστή έκδοση του ελληνικού Χρο
νογράφου, πού προσγράφεται στον ψευδο-Δω-
ρόθεο Μονεμβασίας. 'Από τό 1631 ώς τό 1818 τό 
λαοφιλές ανάγνωσμα εκδόθηκε τουλάχιστο 
τριάντα φορές, πάντοτε στή Βενετία, άπό βενε-

Elena Lucrezia Cornavo Piscopia (1646-1684). Χαλκογρα
φία άπό τό βιβλίο τοΰ Δωροθέου, Ό Χρονογράφος, Βε
νετία 1676. 

τούς καί έλληνες τυπογράφους. Πρόκειται γιά 
επίτομη χρονογραφία, σέ λαϊκή γλώσσα, στη
ριγμένη στό χειρόγραφο χρονικό τοΰ 1570 καί 
άλλα χρονικά. 'Αρχίζει τή διήγηση της άπό 
«κτίσεως κόσμου» καί καταλήγει στίς αρχές τοΰ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 

17ου αιώνα, ενώ σέ κάθε νέα της έκδοση πλουτί
ζεται μέ σύντομα χρονικά γιά τά σύγχρονα γε
γονότα καί ενημερώνεται ό κατάλογος τών δό
γηδων της Βενετίας καί τών τούρκων σουλτά
νων, συνέχεια στην απαρίθμηση τών βυζαντι
νών αυτοκρατόρων. 

Στον πρόλογο του ό βενετός τυπογράφος 
επισημαίνει τίς δυσκολίες διάδοσης τοΰ έλλη-
νικοΰ βιβλίου άφοΰ, «άφροντίστως διάγουσι 
την ζωήν τά της 'Ανατολής θρέμματα καί γεννή
ματα τών Γραικών καί μετά βίας, ώς επί τό πλεί
στον, εκμελετοΰσι την όμοπάτριον καί έπιχώ-
ριον γλώτταν», καί παρακαλεί τούς "Ελληνες νά 
αγοράσουν τό Χρονογράφο καθώς «της Ιστο
ρίας ό κυριώτερος σκοπός είναι νά νουθετά 
τούς άναγινώσκοντας καί μεταγενεστέρους εις 
τό ευ ζην καί καλώς διάγειν εν ευσέβεια καί 
πολιτεία». Ή έκδοση είναι αφιερωμένη άπό 
τόν επιμελητή της 'Αμβρόσιο Γραδενίγο στή 
μαθήτρια του Elena Lucrezia Cornaro Piscopia 
(1646-1684), πρώτη γυναίκα πτυχιούχο στον 
κόσμο, της οποίας ή προσωπογραφία κοσμεί 
τό βιβλίο. 

116. Ή Θεία Γραφή, δηλαδή Παλαιάς καί 
Νέας άιαθήκης άπαντα, Βενετία, Νικόλαος 
Γλυκής, 1687. 

39 εκ. (8° καί 2°)· 6 σ. χ.άρ. + 1098+1 χ.άρ. + 94 + 2 χ.άρ. 
Θ 1577. Έκ τών τοϋ ταπεινού επισκόπου Ααλματίας, 
Αλβανίας καί Ίστρίας Βενεδίκτου Κράλιεβιτς τοϋ έκ 
Μακεδονίας. 
Legrand 17ος, II 610· Παπαδόπουλος Α', 1087. 

Ή μοναδική ολοκληρωμένη καί μνημειώδης έκ
δοση της Αγίας Γραφής άπό έλληνα τυπογράφο 
ώς τό 1821. Εΐναι αφιερωμένη στον ηγεμόνα 
Ούγγροβλαχίας «Ελλήνων καύχημα, Βυζαντίου 
δόξα» Σερβάνο Καντακουζηνό, μέ τήν παρό
τρυνση νά ενισχύσει τή μετάφραση τοΰ έργου 
στά ρουμανικά. Ή έκδοση άλλα καί ή μετάφρα
ση (1688) εντάχθηκαν στην προσπάθεια στήρι-
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E' Ν E Τ Ι' Η Σ Ι Ν , Ε"Τ« Xexçoyoviai , α χ α ς-'. 



ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 

ξης των 'Ορθοδόξων έναντι των άλλων ομολο
γιών καί στη δράση των ορθόδοξων ιεραποστο
λών στη Βαλκανική, τη Ρωσία καί την 'Ανατολή, 
όπου ή δράση τών Καθολικών είναι έντονη. 
Επόμενη μνημειώδης έκδοση της 'Αγίας Γραφής 
γιά τους "Ελληνες έχουμε τό 1821 στη Μόσχα, με 
τή χορηγία τών έμπορων ευεργετών αδελφών 
Ζωσιμάδων. 

Ό κάτοχος του αντιτύπου, επίσκοπος Δαλμα
τίας Βενέδικτος Κραλίδης-Κράλιεβιτς (1765-
1862), ζοΰσε στή Βενετία καί χάρισε τή βιβλιο
θήκη του (700 τόμοι) στή Νέα Πέλλα, νεοϊδρυ-

Α'ΝΘΗ ΕΤΛΑΒΕΙΆΣ 
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μένη κοινότητα τών Μακεδόνων στην 'Αταλά
ντη Λοκρίδας Φθιώτιδας. Τελικά ή συλλογή 
πέρασε στην Εθνική Βιβλιοθήκη. 'Άλλο αντίτυ
πο του βιβλίου χάρισε στή Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου, τό 1880, ό Γεώργιος 'Ιωάννου 
Φιλήμων. 

117. "Ανθη Ευλάβειας, Βενετία, 'Αντώνιος 
Βόρτολης, 1708. 

21 εκ. (8ο)· 2σ.χ.άρ. + 42 
Θ 4291 (Γ.Δ.). 
Legrand 18ος, Ι 47· Παπαδόπουλος Α', 350. 

Ποιητικά γυμνάσματα μαθητών της Φλαγγι-
νείου Σχολής στή Βενετία, σέ αρχαία ελληνική, 
λατινική, 'ιταλική καί νεοελληνική γλώσσα, μέ 
κεντρικό θέμα τήν Κοίμηση της Θεοτόκου. Ό 
σχολάρχης 'Ιωάννης Πατούσας καί οί μαθητές 
αφιέρωσαν τή συλλογή στό μητροπολίτη Φιλα
δέλφειας (Βενετίας) Μελέτιο Τυπάλδο, κατηγο
ρούμενο γιά φιλοκαθολικισμό. Όπως καί οί άλ
λες εκδόσεις του κύκλου του Τυπάλδου, τυπώ
θηκε στό τυπογραφείο Σάρου-Βόρτολη. 

Τά ποιήματα χαρακτηρίζονται άπό τή δροσιά 
καί τή χάρη τών νησιωτικών καταβολών τών 
συντακτών τους, τίς μνήμες της κρητικής ποι
ητικής ακμής καί τίς επιδράσεις του 'ιταλικού 
μπαρόκ. Ή συλλογή δέν δημιούργησε παράδο
ση καί σχεδόν ξεχάστηκε. Στον αιώνα μας μελε
τήθηκε, ανατυπώθηκε καί πήρε τή θέση της στην 
ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Μέσω 
τών ανατυπώσεων, τών ανθολογιών καί τών σχο
λικών νεοελληνικών αναγνωσμάτων έγιναν πλα
τύτερα γνωστά τά σημαντικότερα σονέτα της. 

118. Χρύσανθος Νοταράς Πατριάρχης Ιε
ροσολύμων, 'Ιστορία καί περιγραφή της 
Άγιας Γης καί της Άγιας Πόλεως Ιερου
σαλήμ, Βενετία, 'Αντώνιος Βόρτολης, 1728. 

Θ 2802α'. Τον Καστοριάς μητροπολίτου Χρύσανθου 
προς τοις άλλοις καί τόδε. 
26 έκ. (4°)· 8 σ.χ.άρ. + 136'+ 2 πίν. (λείπουν). 
Legrand 18ος, Ι 184· Παπαδόπουλος Α', 4435. 

'Από τά λαμπρότερα δείγματα ενός τύπου βι
βλίου πού μπορεί νά θεωρηθεί προάγγελος τών 
ταξιδιωτικών οδηγών. «Προσκυνητάριον» ή 
«Περιγραφή» μονής, είκόνας-προσκυνήματος ή 
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πόλεως, με ιστορικά, γεωγραφικά καί περιγρα
φικά στοιχεία, πού θά παρακινούσαν τόν προ
σκυνητή νά ταξιδέψει. "Αρχισαν νά εκδίδονται 
άπό τά μέσα του 17ου αιώνα σέ μικρό σχήμα 
(εγκόλπια), σέ στίχους ή πεζό κείμενο, καί αργό
τερα καί σέ μεγάλο σχήμα, κοσμημένα μέ 
λαμπρές χαλκογραφίες, πού έχουν θέματα τους 

Ό Χρύσανθος Νοταράς, χαλκογραφία άπό τήν έκδοση 
Ιστορία καί περιγραφή της 'Αγίας Γης, Βενετία, 1728. 

τιμώμενους αγίους καί τά θαύματα τους αλλά 
καί τους χώρους των προσκυνημάτων. Στή δεύ
τερη κατηγορία ανήκει καί τό «Προσκυνητά-
ριο» του Χρύσανθου Νοταρά (1663-1731) πού 
εντάσσεται στή μεγάλη σειρά των «Προσκυνη-
ταρίων» τής Ιερουσαλήμ καί του Σινά, κάποτε 
καί αντίπαλων προσκυνημάτων στή διεκδίκηση 
τής «πρωτοκαθεδρίας» καί «υπεροχής», μέ 
«ιστορικά» στοιχεία πού αντλούνται άπό τόν 

κύκλο του αραβικού χρονογράφου, όπως κωδι
κοποιήθηκε στην Επιτομή ίεροκοσμική (1677) 
τού Νεκταρίου 'Ιεροσολύμων καί τής Ιστορίας 
των εν Ίεροσολύμοις Πατριαρχενσάντων (1715) 
του Δοσιθέου Ιεροσολύμων. Ό Χρύσανθος 
πλούτισε τό βιβλίο του -δόξα καί ευλογία τού 
Παναγίου Τάφου- μέ δύο αναδιπλούμενες 
υπερμεγέθεις λεπτομερείς καί παραστατικές 
χαλκογραφίες: Τής Ιερουσαλήμ μέ τά προσκυ
νήματα καί τού Ναού τού Παναγίου Τάφου, 
χαράζοντας καί τήν προσωπογραφία του. 

119. Ρολλίν Κάρολος, Παλαιά Ιστορία 
των Αιγυπτίων, Καρχηδονίων, Ασσυ-
ρίων, Βαβυλωνίων, Μήδων, Περσών, Μα
κεδόνων καί 'Ελλήνων, Βενετία, Αντώνιος 
Βόρτολης, 1750. 

17 έκ. (8ο)· 16 σ.χ.άρ. +733 + 3 λ. 
ΙΣΤ. 4212 καί 4212α. 
Legrand 18ος, Ι 396· Παπαδόπουλος Α', 5164. 

Ή μετάφραση άπό τόν Αλέξανδρο Καγκελάριο 
τής δεκαεξάτομης Histoire Ancienne (1730-1738) 
τού Charles Rollin, άπό τά ιταλικά μάλλον, απο
τελεί τήν απαρχή τής στροφής των Ελλήνων 
προς μία ιστορία κοσμική, καθολική καί παγκό
σμια. Μέ τήν είσοδο τού ίστορισμοΰ άπό τους 
έλληνες λογίους διαμορφώνεται μία νέα ιστορι
κή συνείδηση καί οι προσπάθειες τους είναι 
συνεχείς γιά νά αποκτήσουν στή γλώσσα τους 
μία γενική ιστορία. Τό πρόσφατο έργο τού Ρολ
λίν, πολιτική, πολεμική καί πολιτισμική ιστορία 
των λαών τής αρχαιότητας, βρισκόταν στό κέν
τρο τής ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας καί είχε 
γίνει ή βάση γιά μία παγκόσμια καί καθολική 
ιστορία, πού ολοκληρώθηκε στίς αρχές τού 19ου 

αιώνα άπό τους συνεχιστές του, σέ 107 τόμους. 
Ή υποδοχή τού έργου τού Ρολλίν άπό τό 

ελληνικό αναγνωστικό κοινό δέν ήταν καλή, 
άλλα οι προσπάθειες των λογίων τού νεοελλη
νικού διαφωτισμού συνεχίστηκαν καί ή έλληνι-
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κή παιδεία, μέ επιμέρους πραγματώσεις ή ανο
λοκλήρωτα εγχειρήματα, έφθασε σ' αυτό τό σκο
πό, κάπως καθυστερημένα, τό 1830-1832, μέ τό 
δωδεκάτομο έργο τοΰ Κωνσταντίνου Κούμα, 
Ίστορίαι τών ανθρωπίνων πράξεων. 

Τό μεγάλο εγχείρημα της μετάφρασης της αρ
χαίας ιστορίας τοϋ Ρολλίν ανανέωσε τό ένδια-

Τό σήμα της τυπογραφίας Θεοδοσίου, Βενετία 1755-
1820. 

φέρον γιά τήν ιστορία μέσα άπό τό ενδιαφέρον 
γιά τήν ιστορία των αρχαίων προγόνων καί τήν 
πορεία προς εθνικές συνειδητοποιήσεις. Ό έ
βδομος τόμος τοΰ βιβλίου μέ τήν ιστορία των 
Μακεδόνων, τοϋ Φιλίππου καί τοϋ 'Αλεξάν
δρου, θά κυκλοφορήσει καί αυτοτελώς τό 1751 
καί τό ελληνικό κοινό θά έχει τώρα ενα ιστορικό 
βιβλίο γιά τόν 'Αλέξανδρο, παράλληλα μέ τή 
χρονογραφική λαϊκή «Φυλλάδα» καί τή «Ριμά-
δα» τοΰ Μεγαλέξανδρου, πού διέδιδαν τόν θρύ
λο του. 

120. Τριώδιον Ψνχωφελέστατον, Βενετία, 
Νικόλαος Σάρος, 1762. 

31 έκ. (8°)· 460 σ. 
Θ 14147. 
Legrand 18ος, Π 581· Παπαδόπουλος Α', 5808. 

Τό Τριώδιον εΐναι λειτουργικό βιβλίο, πού χρη
σιμοποιείται στίς ακολουθίες άπό τήν Κυριακή 
τοΰ Τελώνου καί Φαρισαίου ως καί τό Μεγάλο 
Σάββατο, δηλαδή κατά τίς περιόδους τών τριών 
εβδομάδων (τέσσερις Κυριακές) της 'Αποκριάς 
καί ολόκληρη τή Μεγάλη Σαρακοστή. Πήρε τό 
όνομα του άπό τό χαρακτηριστικό τών κανόνων 
(συστημάτων τροπαρίων), πού περιέχει, νά έχουν 
τρεις ωδές αντί τών εννέα πού έχουν συνήθως οι 
κανόνες. 

Πρόκειται γιά τήν όγδοη γνωστή έκδοση 
Τριωδίου μέ τό όνομα τοΰ έλληνα τυπογράφου 
στή Βενετία Νικολάου Σάρου (1686-1697). Ό βε
νετός 'Αντώνιος Βόρτολις, πού αγόρασε τό τυ
πογραφείο τό 1707, καί οι κληρονόμοι του συνέ
χιζαν νά χρησιμοποιούν καί τό όνομα τοΰ Νικο
λάου Σάρου στίς εκδόσεις τους ως τό 1788, πού 
έκλεισε καί τό τυπογραφείο Βόρτολη. 

121. 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος, Έξήγησις 
Γενέσεως, Βενετία, Θεοδοσίου, 1786. 

34 έκ. (4°)- ζ'σ. + 1 χ.άρ. + 500+1 χ.άρ. + 1λ. 
Θ 2839. 
Legrand 18ος, II 1181· Παπαδόπουλος Α', 1716. 

Λαμπρή έκδοση τοΰ τυπογραφείου Θεοδοσίου 
(1755-1820) μέ τή χορηγία τοΰ μητροπολίτη της 
Σμύρνης Προκοπίου καί τών αρχόντων της 
Σμύρνης. Ό εκδοτικός σχεδιασμός προέβλεπε 
αυτός νά είναι ό τόμος πρώτος, Χρυσοπηγή κα
λούμενος, σειράς τών Χρυσοστομικών έργων. Ό 
μεταφραστής 'Ιωάννης ό έκ Λίνδου υπήρξε δρα
στήριος ιεροκήρυκας καί πολυγράφος συγγρα
φέας. Τά τέσσερα άπό τά πέντε γνωστά τυπω
μένα βιβλία του εκδόθηκαν τό 1785 καί 1786, 
όταν βρισκόταν στή Σμύρνη καί μητροπολίτης 
ήταν ό Προκόπιος (1770-1786), τόν όποιο ακο
λούθησε όταν αυτός εκλέχθηκε πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως (1786-1789). Ό 'Ιωάννης 
εκλέχθηκε τό 1786 επίσκοπος Μύρων, μέ περι
πετειώδη ποιμαντορία, εξορίες καί περιπλανή-
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σεις- πέθανε στό Βουκουρέστι τό 1796. Καί τό 
έκδομένο και τό ανέκδοτο έργο του (ανάμεσα 
τους και ερμηνεία στην Αποκάλυψη) τόν δεί
χνουν νά κινείται στό κλίμα των Κολυβάδων. 

'Άνθιμος Γαζής. Χαλκογραφία από τό βιβλίο του Λε-
ξικόν Έλληνικόν, τ. Α', Βενετία 1809. 

122. Γαζής "Ανθιμος, Λεξικόν Έλληνικόν 
προς χρήσιν των περί τους παλαιούς συγ
γραφείς ενασχολούμενων. Έκδοσις πρώτη. 
Επιστασία καί διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντή. 
Τόμος πρώτος Α-Θ- δεύτερος Ι-ΓΓ τρίτος Ρ-Ω, 
Βενετία, Μιχαήλ Γλυκής, 1809, 1812, 1816. 

30 έκ. (4°)· κ'σ. + 1994 στήλες + 3 σ.λ./4 σ.χ.άρ. + 1774 
σ τ ή λ ε ς + 1 σ.λ./4 σ.χ.άρ. + 1312 στήλες + 76 σ .+ 
41σ. + 1σ.λ. 
ΓΛ. 1318". 
Ήλιου 19ος, Α', 1809.2, 1812.4, 1816.11. 

Ό Φίλιππος Ήλιου σημειώνει γιά τό έργο: «Κυ
κλοφόρησε σε 1.100 αντίτυπα, με έξοδα του συγ
γραφέα. Τό πρώτο σχέδιο της έκδοσης του Λε

ξικού χρονολογείται άπό τό 1800: την εποχή 
εκείνη κυκλοφόρησε έντυπη Εϊδησίς προς τους 
Φιλέλληνας (Βιέννη, 'Οκτώβριος 1800) μέ προ-
αγγελία της έκδοσης, σέ δύο τόμους, καί πρόσ
κληση γιά εγγραφή συνδρομητών. 

Τό σχέδιο δέν ευοδώθηκε, τότε, άλλα τά ονό
ματα τών συνδρομητών πού ανταποκρίθηκαν 
στην έκκληση τοϋ 1800 περιλήφθηκαν, καί αυτά, 
στον κατάλογο πού δημοσιεύτηκε στον τρίτο 
τόμο του Λεξικού. 

Τό 1804, στά Αμπελάκια, όπου είχε επιστρέ
ψει, ό "Ανθιμος Γαζής επανήλθε στό σχέδιο του. 
Συγκρότησε εταιρεία καί κατάστρωσε συμφω
νητικό, τό όποιο υπέγραψαν οι Κωνσταντίνος 
Μιχαήλ [ = Κούμας] καί Στέφανος Οίκονομίδης 
[ = Οικονόμος], πού θά συνεργάζονταν στή σύν
ταξη τοϋ Λεξικού καί θά μετείχαν στίς εκδοτι
κές δαπάνες, καθώς καί πέντε άμπελακιώτες 
έμποροι πού θά συγχρηματοδοτούσαν τήν έκ
δοση. Προβλεπόταν εκτύπωση σέ 2.000 αντίτυ
πα. Καί τότε έγινε έκκληση γιά εγγραφή συν
δρομητών, μέ τιμή, γιά τους προεγγραφομένους, 
45 φλορίνια, άλλα καί πάλι τό σχέδιο ματαιώ
θηκε, όταν οι συντάκτες του Λεξικού πληροφο
ρήθηκαν τήν έτοιμαζόμενη έκδοση [του λεξικού] 
τής Κιβωτού στην Κωνσταντινούπολη. 

Ή τελευταία, καί τελεσφόρα αυτή τή φορά, 
προσπάθεια γιά τήν έκδοση τού Λεξικοϋ, άπό 
μόνο τόν Άνθιμο Γαζή, ό οποίος είχε επωφε
ληθεί, γιά νά βελτιώσει τό έργο του, άπό τήν έκ
δοση τού Griechisches Lexikon τού J.G. Schnei
der (Ίένα 1806), χρονολογείται άπό τό 1807. 

Τό συμβόλαιο πού υπέγραψαν, στίς 20 Αυ
γούστου 1807, ό Α. Γαζής μέ τόν Μιχαήλ Γλυκή, 
προέβλεπε τήν εκτύπωση τού Λεξικού σέ 1.100 
αντίτυπα έναντι αμοιβής 89 λιρών Βενετίας 
στους τυπογράφους άνά τυπογραφικό φύλλο, 
καί μέ υποχρέωση τού συγγραφέα νά πληρώσει 
τό χαρτί καί νά κάνει ό ϊδιος τήν τυπογραφική 
διόρθωση». 
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Ε λ λ η ν ι κ ά τυπογραφεία Βιέννης 

Γεώργιος Βεντότης (1791) 

Μαρκίδες Πουλιού (1792) 

Ό Γεώργιος Βεντότης άνοιξε δικό του τυπο
γραφείο στη Βιέννη τό 1791. Ώς τόν θάνατο του 
τό 1795 τύπωσε 30 περίπου βιβλία και ή γυναίκα 
του κράτησε τό τυπογραφείο, με δύο αυστρια
κούς τυπογράφους, ώς τό 1805 καί τύπωσε 30 
περίπου βιβλία. Τό 1805 τό πούλησε στον Zweck 
πού συνέχιζε νά χρησιμοποιεί στά βιβλία πού 
τύπωνε τό όνομα του Βεντότη. 

Οι αδελφοί Μαρκίδες Πουλιού τύπωσαν την 
πρώτη σωζόμενη ελληνική εφημερίδα τό 1790 μέ 
τίτλο Έφημερίς στό τυπογραφείο Baumeister. 
Άπό τό 1792 ανέλαβαν τη διεύθυνση καί διαχεί
ριση του τυπογραφείου μέ δική τους επωνυμία. 
Ώς τό 1798, πού τους έδιωξαν οί αυστριακοί, ώς 
συνεργάτες του Ρήγα Βελεστινλή, τύπωσαν 30 
περίπου βιβλία καί συνέχισαν τήν εκτύπωση τής 
Εφημερίδος. 

123. Ααβίδ τον προφήτου καί βασιλέως 
Ψαλτήριον, Βιέννη, Βεντότης, 1793. 

24 εκ. (4°)· 8 σ.χ.άρ. + 220. 
Θ 11055. 
Λαδάς-Χατζηδήμος 1791-1795, 148' Παπαδόπουλος Α', 
1320. 

Λειτουργικό βιβλίο άπό εκείνα πού γνώρισαν 
τίς περισσότερες εκδόσεις (κείμενο τών έβδομή-
κοντα, μεταφράσεις, ερμηνείες), αφού τό Ψαλ
τήριον είναι τό περισσότερο άναγιγνωσκόμενο 
καί ψαλλόμενο βιβλίο τής Παλαιάς Διαθήκης 
στην ορθόδοξη λατρεία, καί όπως σημειώνεται 
στον πρόλογο αυτής τής έκδοσης, ό Δαβίδ, «ή 
σάλπιγξ του πνεύματος εις τάς ιεράς ακολου
θίας, εν πάσαις ταΐς έορταΐς καί ήμέραις του 
ένιαυτού, ανώτερος υπάρχει». Καί σε αυτή τήν 
έκδοση τό Ψαλτήριον πλαισιώνεται μέ τίς ευχές 
καί τά τροπάρια (καθίσματα, πολυέλαιοι), ώστε 
νά γίνει εύκολόχρηστο στή λατρεία. Οί έλληνες 

τυπογράφοι τής Βιέννης Γ. Βεντότης καί Μαρ
κίδες Πουλιού, τόν ϊδιο χρόνο, επιχειρούν, μέ 
τό Ψαλτήριον καί τήν Όκτώηχο αντίστοιχα, νά 
παρέμβουν στην παραγωγή καί τό εμπόριο του 
λειτουργικού βιβλίου, αποκλειστικότητα τής 
Βενετίας γιά τρεις αιώνες ώς τότε (καί μέ φθί
νουσα πορεία καί κατά τόν 19° αιώνα). Ή 
προσπάθεια γιά καλή εμφάνιση, μέ ερυθροτυπία 
καί χαλκογραφίες, συνοδευόταν καί άπό τήν 
υπόσχεση γιά χαμηλότερες τιμές άπό εκείνες 
τής Βενετίας. Τό εγχείρημα, παρ' όλο πού βοη
θήθηκε άπό τή χορηγία του λαρισαίου έμπορου 

Κωνσταντίνου Κουσκουρούλη, δέν είχε συνέ

χεια. Ή έκδοση ήταν αφιερωμένη στον επίσκο

πο Πλαταμώνος Διονύσιο (+ 1793), του οποίου 

ή Ακολουθία έτεροφθάλμον καί αντίχριστου 

Χριστοδούλου τοϋ εξ 'Ακαρνανίας, ο γνωστός 

λίβελος κατά τού Παμπλέκη, κυκλοφόρησε τό 

ϊδιο έτος. 
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124. Clémence Joseph Guillaume, Άπόδειξις 
τον κύρους της Νέας καί Παλαιάς Αιαθή-
κης βιβλίων, Βιέννη, 'Αδελφοί Μαρκίδες 
Πουλιού, 1794. 

24 έκ. (4°)· λζ'[ = λη']σ. + 663 + 1λ + 85 + 3λ. 
Θ 517. Καί τάδε Δημητρίου Ποστολάκα. 
Λαδας-Χατζηδήμος, 1791-1795, 158- Παπαδόπουλος Α', 
1770. 

Τό έργο του Clémence εκδόθηκε στό Παρίσι τό 
1782 καί ανασκευάζει έργο του 1766 του Βολ-
ταίρου. Ό Νικηφόρος Θεοτόκης (1736-1800) 
αποφάσισε νά μεταφράσει την Άπόδειξιν τό 
έργο όταν άρχισαν καί στην Ελλάδα νά δια
δίδονται οι ιδέες του Βολταίρου, ελπίζοντας ότι 
τό βιβλίο θά χρησιμεύσει «τοις μέν πανοπλίας, 
τοις δε επιστροφής, τοις δέ στηρίγματος, πάσι 
δέ σωτηρίας όδηγόν». Ή μετάφραση καί ή έκ
δοση του έργου αποφασίστηκε καί μέ τίς συ
στάσεις των ανθρώπων του Πατριαρχείου Κων
σταντινουπόλεως, όπως ό Δωρόθεος Βουλη-
σμάς, καί φαίνεται ότι ενίσχυσε τίς προσπά
θειες γιά έκδοση καί άλλων άντιβολταιρικών 
βιβλίων. Ό Νικηφόρος Θεοτόκης είχε καί 
παλαιότερες επιδόσεις στή συγγραφή αντιρρη
τικών βιβλίων: τό 1775 εκδίδεται στή Χάλλη τό 
έργο του Άπόκρισις 'Ορθοδόξου εναντίον των 
προσηλυτιστικών κινήσεων τών Καθολικών καί 
τών Ουνιτών. 

Ε λ λ η ν ι κ ά τυπογραφεία 

στή Βλαχία 

(1690-1789) 

Ή Αυθεντική τυπογραφία (Βουκουρέστι 1690-
1715 καί 1715-1736). Εισηγητής της ίδρυσης 
ήταν ό πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος, 
ιδρυτής ό ηγεμόνας Κωνσταντίνος Μπραγκοβε-
άνος, διευθυντής της τυπογραφίας ό ιερομόνα
χος "Ανθιμος Ίβηρίτης (1691-1705), συνεργάτες 
ò Μιχαήλ Μακρής (1690), ό Ιωάννης Έφέσιος 

(1703), ό Μητροφάνης Γρηγοράς έκ Δωδώνης 
(1705, 1715-1723) καί ό Stoica Iacovici (1714). 
Τύπωσε δογματικά καί αντιρρητικά βιβλία 
κατά καθολικών καί καλβινιστών, καθώς καί 

Α Π Ο ' Δ Ε Ι Α Ι Σ 
TOT" KT'POTS T tó ì ΤΗΣ ΝΕΑΣ, ΚΑΙ' ΠΑΛΑΙΑΣ 

ΜΑΘΗΚΗ2 ΒΙΒΛΙΩΝ, ΚΑΙ' ΤΚ~Σ Ε'Ν ΑΤΤΟΓΧ 
Α'ΛΉΘΕΐΆΕ 

ΤΠΕΡΑΣΠΙΣΙΣ 

ΑΝΑΣΚΕΥΗ 
ΤΗΣ ΤΟΤΓ ΒΟΛΪΕ'ΡΟΤ ΒΙ'ΒΛΟΤ, 

.ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΤΘΕίΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, 

M E T Α φ Ρ Α Σ © Ε Ι Σ Α , 

Η'ΠΕΡ ΠΡ02ΕΤΕ·βΗ2ΑΝ ΚΑΓΤΙΝΕ2 
ΣΗΜΕΙΏ,'ΣΕΙΣ. 

"794- Ε'ντζ ΒΙΕ'ΝΝΗτίί Jàçfhs < ? 4 Μ Λ 
ΠΛΡ'Λ f o f ï Λ^ΤΛϋΚΆΦΟΙΕ MAUKft 1ϊθί*ΛΙΟΪ, 
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, j 
τήν Ιστορία τών εν Ίε^ροσολνμοις Πατριαρχεν-
σο|ντων, 1715 [-1723] τον πατριάρχη Λοσίθεου 
καί μετάφραση τον Πλοντάρχον (1704). 
Τυπογραφείο Μονής Snagov (1697-1701), Rim
ine (1705-1706) καί Tergoviste (1709-1715). Με
τακινούμενο τυπογραφείο του "Ανθιμου Τβη-
ρίτη, ηγούμενου στό Snagov, επισκόπου Rimnic 
καί μητροπολίτη Ούγγροβλαχίας στό Τεργοβί-
στι. Συνεργάτης στίς εκδόσεις ό Μητροφάνης 
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Γρήγορος (τυπώθηκαν σέ κάθε εγκατάσταση 8, 
3 και 6 βιβλία αντίστοιχα). Ίο 1715 μεταφέρθη
κε στη Μονή 'Αγίων Πάντων καί ώς τό 1736 τύ
πωσε 6 βιβλία (Stoica Iacovici καί Διονύσιος 
Φλώρος). 

Ή Τυπογραφία της Μητροπόλεως Ούγγροβλα-
χίας (1749, 1759, 1780). Την αφιέρωσε στη Μη
τρόπολη ό Γρηγόριος Γκίκας (1749). Ό Stoica 
Iacovici τύπωσε τό Σύνοψις ευχών έκ τοϋ Ψαλ
τηρίου (1749) καί ό Γεώργιος Στοϊανοβίτζης την 
Ακολουθία τοϋ 'Αγίου Βησσαρίωνος (1759). Τό 
Συνταγμάτων Νομικόν του ηγεμόνα Άλ. Υψη
λάντη τυπώθηκε τό 1780. 

Ή «Νεουργηθείσα» τυπογραφία (1767-1769). 
Τό τυπογραφείο αγόρασε από τη Γαλλία ό 
ηγεμόνας Αλέξανδρος Γκίκας καί τίς εκδόσεις 
ανέλαβε τό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Υπεύ
θυνος του τυπογραφείου, πού τύπωσε 7 βιβλία, 
ήταν ό γνωστός άπό τή Βενετία Ίωαννίτης λό
γιος Γεώργιος Κωνσταντίνου. 

Ή Νέα τυπογραφία τοϋ Λαζάρου (1783-1784). 
Ό Νικόλαος καί 'Ιωάννης Λαζάρου πήραν τό 
1776 άδεια 'ίδρυσης στη Βλαχία χαρτοποιίας. 
Τύπωσαν τό Μέγα άλφαβητάριον (1783) τοϋ 
Μιχαήλ Παπαγεωργίου καί τό βιβλίο του Ίώση-
που Μοισιόδακα, Σημειώσεις φυσιολογικαί 
(1784). Γιά πρώτη φορά τυπογραφείο της 
Βλαχίας τυπώνει μόνο κοσμικά βιβλία. 

Ή Νεοσυσταθείσα τυπογραφία (1789). Τύπωσε 
στό Βουκουρέστι μέ υπεύθυνους τόν Νικόλαο 
καί 'Ιωάννη Λαζάρου καί τυπογράφο τόν Δημή
τριο τά βιβλία: Συνοπτική περίληιρις κατορ
θωμάτων Ίω. Νικολάου Πέτρου Μαυρογένη 
Βεοβόδα (1789) καί Περιγραφή της Βλαχίας 
(1789). 

125. Μογίλας Πέτρος, 'Ορθόδοξος 'Ομολο
γία της πίστεως' Μακρής Βησσαρίων, 
Εισαγωγική εκθεσις περί των τριών με
γίστων αρετών, Μονή Συναγώβου, Ιερομό
ναχος "Ανθιμος ό εξ 'Ιβηρίας, 1699. 

32 έκ. (8°)· 14 σ.χ.άρ. + π' + 2 χ.άρ. + σν' + 20 χ.άρ. 
Θ 433. 
Legrand 17ος, III 684· Παπαδόπουλος Α', 4556. 

Τό βιβλίο περιλαμβάνεται στή μεγάλη σειρά 
των αντιρρητικών βιβλίων πού τυπώθηκαν μέ 
τήν πρωτοβουλία του πατριάρχη 'Ιεροσολύμων 
Δοσίθεου Σκαρπέτη (1641-1707), αλλά καί του 
διαδόχου του, ανιψιού του, Χρύσανθου Νοτα
ρά. Μέ τίς Όμολογίες καί τά άλλα αντιρρητικά 
κείμενα του 17ου αι., προσπάθησαν άπό τή μεριά 
των ορθοδόξων νά αντιμετωπίσουν τίς επιθέ
σεις καί τήν πίεση πού αισθάνθηκαν άπό τά κη
ρύγματα της Μεταρρύθμισης (Λούθηρος, Καλ
βίνος) καί της Άντιμεταρρύθμισης ('Ιησουίτες, 
νέο ημερολόγιο), άλλα καί τίς προσηλυτιστικές 
πρακτικές τών δυτικών ιεραποστολών στην 
Πολωνία, τήν Ουκρανία, τή Ρωσία καί τή Βαλ
κανική. Τά τυπογραφεία πού ιδρύθηκαν στή 
Βλαχία καί τή Μολδαβία τύπωσαν μνημειώδη 
βιβλία (Κατά αιρέσεων, Έγχειρίδιον, Τόμος 
καταλλαγής, Τόμος 'Αγάπης, Δογματική διδα
σκαλία, Τόμος χαράς), μέ χορηγία είτε τοϋ 
Παναγίου Τάφου, ε'ίτε τών ηγεμόνων, γιά νά 
διανέμονται δωρεάν (τό ϊδιο ϊσχυε καί γιά τά 
όμοια βιβλία, πού κατά παραγγελία, τυπώνο
νταν στή Βενετία ή άλλες πόλεις). Τό βιβλίο 
'Ορθόδοξος 'Ομολογία τον Μογίλα, μητροπολί
τη Κιέβου (1633-1646), είχε τυπωθεί στό Άμ
στερνταμ τό 1677 άλλα εξαντλήθηκε καί γι' αυτό 
ό Δοσίθεος προχώρησε στή νέα έκδοση μέ 
πρόλογο του, συνεκδίδοντας καί τό σχετικό βι
βλίο τοϋ Β. Μακρή, μέ τή χορηγία τοϋ Κων
σταντίνου Μπασαράμπα, ηγεμόνα της Ούγγρο-
βλαχίας. 
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Ελληνικά τυπογραφεία 

στη Μολδαβία (1682-1821) 

Τό Τυπογραφείο τοΰ 'Ιασίου (1682-1698) καί τό 
Τυπογραφείο της Μονής τοΰ Αγίου Σάββα 
(1715). Ιδρύθηκε άπό τόν πατριάρχη Ιεροσολύ
μων Δοσίθεο καί εγκαταστάθηκε στη Μονή 
'Αγίων 'Αποστόλων Τσετατσούια. Οι τυπογρά
φοι ήταν βλάχοι μοναχοί: Μητροφάνης (1682, 
1683, 1685: 3 βιβλία). Δημήτριος Παδοΰρε (1694: 
3 βιβλία). Διονύσιος καί Αθανάσιος (1698: 2 
βιβλία). Ό πατριάρχης Ιεροσολύμων Χρύσαν
θος εγκατέστησε τυπογραφείο τοΰ Παναγίου 
Τάφου στη Μονή Αγίου Σάββα καί τύπωσε ένα 
βιβλίο (1715). Τά έξοδα εκτύπωσης χορηγήθη
καν άπό τό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ή τοπι
κούς αξιωματούχους ώστε τά βιβλία νά δια
νέμονται δωρεάν. 

Τό Τυπογραφείο τοΰ Δούκα Σωτήρη (1752, 
1756). Τύπωσε τήν Ακολουθία τοϋ 'Αγίου Τι
μοθέου (1752) καί τό Σΰνοψις ευχών (1756). Ό 
ίδιος στό τυπογραφείο τοΰ Αγίου Όρους τύ
πωσε τό βιβλίο Εκλογή τοϋ Ψαλτηρίου παντός 
(1759) τοΰ Νεόφυτου Καυσοκαλυβίτη. 

Τό Τυπογραφείο τοΰ Μιχαήλ Ρω καί Γεωργίου 
Χατζή-Δήμου (1786). 

126. Μαυροκορδάτος Νικόλαος, Λόγος κα
τά νηκοτιανής Ίάσι, Μιχαήλ Ρω καί Γεώρ
γιος Χατζή-Δήμου, 1786. 

14 έκ. (8°)· 2σ.λ. + 14χ.άρ. 
ΙΑΤΡ. 2832ΝΟΡ. Προέρχεται άπό τή βιβλιοθήκη Μαυρο-
κορδάτου-Μπαλτατζή. 
Legrand 18°s, II 1175- Παπαδόπουλος Α', 3813. 

Μοναδικό γνωστό βιβλίο αύτοΰ τοΰ τυπογρα

φείου καί άπό τίς λίγες εκδόσεις ελληνικών βι

βλίων στό Ίάσι (καί στό Βουκουρέστι) στό δεύ

τερο μισό τοΰ 18ου αιώνα. Πραγματοποιήθηκε 

τόν δεύτερο καί τελευταίο χρόνο της ηγεμονίας 

τοΰ 'Αλέξανδρου 'Ιωάννου Μαυροκορδάτου 
στή Μολδαβία (1754-1819), λίγους μήνες πρίν 
τήν καθαίρεση του άπό τό σουλτάνο καί τή φυ
γή του στή Ρωσία, πράξη πού τοΰ έδωσε τό προ
σωνύμιο Φιραρής. 

Ό Λόγος κατά νηκοτιανής ή Ψόγος νηκοτια-
νής είναι ενα ηθικό δοκίμιο τοΰ Νικολάου Άλ. 
Μαυροκορδάτου (1680-1730) εναντίον της χρή
σης τοΰ καπνού, της νηκοτιανής (άπό τό όνομα 
τοΰ γάλλου πρεσβευτή στή Λισαβώνα Jean Ni-
cot, 1559-1561, πού εισήγαγε στή Γαλλία τόν κα
πνό). Ό Μαυροκορδάτος θεωρεί τή χρήση τοΰ 
καπνού «ώς μυρίων κακών παραίτιον»: «Τό μέν 
σώμα καταιθαλοΐ... ώσπερ βδέλλα τις έκμυζά 
καί καταρροφεΐ έκθερίζει τό ζην... τήν δέ διά-
νοιαν τών καλών καί αγαθών πράξεων άσχολεΐν 
διεργάζεται... καί βοσκηματώδη ποιεί" τό μέν 
στόμα δυσώδες οζειν εργάζεται, τους δέ οδό
ντας της πίσσης μελαντέρους ποιεί». 

Τό φυλλάδιο δέν φαίνεται νά διαδόθηκε. Τό 
1876 ό 'Ιωάννης Βελούδης θά περιλάβει στό 
ημερολόγιο Ή Χρυσαλλίς, πού εκδίδει στή 
Βενετία, έκδοση τοΰ έργου άπό τόν Σοφοκλή 
Κωνσταντίνου Οικονόμο τόν έξ Οικονόμων, 
θεωρώντας τό έργο ανέκδοτο (κυκλοφόρησε 
καί σέ ανάτυπα). Στην εκδοσή του περιέλαβε ό 
Οικονόμος καί επιστολή τοΰ Μαυροκορδάτου 
στον Μητροφάνη Γρήγορα έκ Δωδώνης, πού 
γιά νά απαντήσει στον Ψόγον νηκοτιανής, 
όταν, χειρόγραφος καί ανώνυμος, έγινε γνω
στός, έγραψε τόν «"Επαινον νηκοτιανής». 

Ή Τυπογραφία τής Μητροπόλεως (1809). Τύ

πωσε μόνο ενα βιβλίο με δεήσεις καί πολυχρό

νια γιά τόν τσάρο Αλέξανδρο τής Ρωσίας. 

Ή Ελληνική Τυπογραφία τοΰ Ιασίου (1813-
1821). Τήν ίδρυσαν έλληνες καί ρουμάνοι έμπο
ροι μέ έγκριση τοΰ ηγεμόνα Σκαρλάτου Καλλι-
μάχη. Τά κεφάλαια συγκεντρώθηκαν μέ συνδρο
μές καί τά μηχανήματα καί ό εξοπλισμός 
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ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 

αγοράστηκαν από τη Λειψία (παρά την αντί
δραση της Αυστρίας γιά την εγκατάσταση 
τυπογραφείου). Τύπωσε περίπου 25 βιβλία. 

127. Κώδιξ Πολιτικός τον Πριγκηπάτον 
της Μολδαβίας, Ίάσι, Ελληνικό τυπογρα
φείο, Μέρος Α', 1816· Μέρος Β', 1816· Μέρος 
Γ 1817. 

29 έκ. (4°)·2σ.χ.άρ. + Α-Ν(=13)+1λ. + 4χ.άρ. + 89+1λ. 
/308σ./63σ. + 5χ.άρ. + 7χ.άρ. + 1λ. 
ΝΟΜ. 1488β. 
Ήλιου 19os, Α' 1816.56, 1816.57, 1817.60. 

Τό βιβλίο αφιερώθηκε άπό τόν ηγεμόνα της 
Μολδαβίας Σκαρλάτο Αλεξάνδρου Καλλιμάχη 
(1812-1819) στον πατέρα του. Τό τρίτομο έργο 
κυκλοφόρησε τό 1817. Τόν ϊδιο χρόνο κυκλο
φόρησε καί ανεξάρτητα: Πίναξ κατ' άλφάβητον 
τών περιεχομένων υποθέσεων καί δυσκαταλή-
πτων λέξεων των τριών μερών του Κώδικα. 

Μέρος Α' Περί τοϋ δικαίου των προσώπων. 
Μέρος Β' Περί τοϋ δικαίου των πραγμάτων. 
Μέρος Γ' Περί διορισμών τών άφορώντων τό 
δίκαιον τών προσώπων άμα καί τών πραγμά
των. Παράρτημα Περί τάξεως της συνδρομής 
τών δανειστών: Περί διαπράσεως δημοσίας ήτοι 
μεζατίου κατά την τοπικήν συνήθειαν. Κώδιξ 
Όρφανικός Αιά τό εν Ίασσίω επιτροπικόν κρι-
τήριον. Στό τέλος τών τόμων, μέ τό χέρι: Κατ' 
έπιταγην ύιρηλήν επιθεωρήσας υπογράφομαι 
Άνανίας Κουζάνος Νομοφύλαξ- καί σφραγί
δα. Ό Κουζάνος ήταν ένας άπό τους συντάκτες 
τοϋ Κώδικα. Όπως ήταν φυσικό ή «αυθεντική» 
έκδοση αποτελεί τό καλύτερο δείγμα του ελλη
νικού τυπογραφείου στό Ίάσι (1813-1821) μέ 
λαμπρές χαλκογραφίες τού Δημ. Κοντολέου. 
Τόν ϊδιο χρόνο τυπώνεται καί ή Νομοθεσία τον 
ηγεμόνα της Βλαχίας 'Ιωάννου Γεωργίου Καρα
τζά (1812-1818) παραγγελμένη άπό τό Βουκου
ρέστι στη Βιέννη (δύο εκδόσεις 1817 καί 1818). 
"Ενας άπό τους συντάκτες της Νομοθεσίας αυτής 
ήταν ό ποιητής Αθανάσιος Χριστόπουλος. 

Τυπογραφεία 

Κωνσταντινούπολης 

Τό Τυπογραφείο τοϋ Νικόδημου Μεταξά (1627-
1628). Μεταφέρθηκε άπό τήν Αγγλία μαζί μέ τά 
ως τότε τυπωμένα βιβλία τού Νικόδημου Μετα
ξά. Ό Κύριλλος Λούκαρις καί ò Νικόδημος 
Μεταξάς πίστευαν οτι οι Τούρκοι δέν θά δη
μιουργήσουν προβλήματα στό τυπογραφείο στη
ριζόμενοι καί στην 'ισχύ τού πρέσβη τής Αγ
γλίας. Αρχισε νά τυπώνει τό πρώτο καί μοναδι
κό βιβλίο του τους τελευταίους μήνες τού 1627. 
Ή κατάσχεση τού τυπογραφείου άπό τους 
Τούρκους στις αρχές τού 1628 οφείλεται στις 
παρεμβάσεις κυρίως τών Ίησουϊτών αργότερα 
τό τυπογραφείο επιστράφηκε στον Μεταξά, ό 
όποιος τό μετέφερε στην Κεφαλονιά. 

128. Λούκαρις Κύριλλος, Πραγματεία κα
τά Ιουδαίων Μαργούνιος Μάξιμος, 'Ομι
λίες. Τοϋ μακαριωτάτου καί σοφωτάτου πα
τρός ημών πάπα καί πατριάρχου Αλεξαν
δρείας τά νϋν δέ οικουμενικού Κωνσταντι
νουπόλεως Κυρίλλου σύντομος πραγματεία 
κατά 'Ιουδαίων εν απλή διαλέκτω προς Γε
ωργών Πάργαν. Κωνσταντινούπολη, Νικόδη
μος Μεταξάς, 1&27 

21 έκ. (4°)· 4 σ. χ.άρ. + 122 + 101 + 3 λ. 
Θ 7563. Δώρον 'Ιωάννου Ζαμπελίου, 1856, στην Πανε
πιστημιακή Βιβλιοθήκη. 
Legrand 17ος, Ι 166· Παπαδόπουλος Α', 3643. 

Στον πρόλογο τού βιβλίου (Κωνσταντινούπολη, 
1η Νοεμβρίου 1627) ό Νικόδημος Μεταξάς 
απευθύνεται στον Σκαρλάτο Βλάσιο καί τού 
αφιερώνει «ώς πρώιμον καρπόν τής τυπογρα
φίας τήν ίεράν ταύτην βίβλον τών σοφωτάτων 
διδασκάλων, τού τε οικουμενικού φημί Πα
τριάρχου Κυρίου Κυρίλλου καί τού θεοφιλέ
στατου Επισκόπου Κυθήρων Κυρίου Μαξίμου 

ι38 



wft/ά Παϊαγ^ΤΗ XifiaxlL·. τκ Éitfarr/çp. 

. η '·--•• " 

• · • ' • . . > 

. >, ', 
ΐ*"' 

*"ν* 
• -
ieió 

0-; 

$>K»1r-

îSJjjj-fi ••••.—«*••· 

129 
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τον Μαργουνίου». Στό αντίτυπο της EBE 
πρώτα έχουν δεθεί οί 'Ομιλίες τον Μαργουνίου 
καί ακολουθεί ή Πραγματεία τον Λούκαρη, με 
χωριστή σελιδαρίθμηση καί αρίθμηση των 
τυπογραφικών φύλλων. Πρόκειται γιά τό πέμ
πτο καί τελευταίο γνωστό βιβλίο πού τύπωσε ό 
Νικόδημος Μεταξάς. Εΐναι τό πρώτο ελληνικό 
βιβλίο πού τυπώθηκε στην «καθ' ημάς Ανατο
λή», στην Κωνσταντινούπολη, άπό τό Νοέμβριο 
του 1627 ως τίς πρώτες μέρες του Ιανουαρίου 
του 1628, όταν οί Τούρκοι έκλεισαν βίαια τό 
τυπογραφείο. Υπάρχουν καί άλλες γνώμες: 
στην Κωνσταντινούπολη τύπωσε μόνο τό βι-
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βλίο του Μαργουνίου όχι του Λούκαρη, τό 
όποιο έφερε τυπωμένο άπό τήν 'Αγγλία. Μέ ενα 
ή μισό βιβλίο στην Κωνσταντινούπολη τελειώ
νει τήν τυπογραφική του σταδιοδρομία ό Νικό
δημος Μεταξάς, υπηρετώντας τά οράματα καί 

τά σχέδια του Πατριάρχη: πάλη μέ τήν Καθο
λική 'Εκκλησία μέ αναζήτηση συμμάχων καί 
πρόσφορων μέσων γιά τόν αγώνα- ανάμεσα σ' 
αυτά τά μέσα ήταν καί ή τυπογραφία. 

Τό Τυπογραφείο του Παναγιώτη Κυριακίδη 
Βυζάντιου (1756-1767). 

129. Σαμουήλ Χαντζερής Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως, Αιαταγαί Γάμων, 
Κωνσταντινούπολη, Παναγιώτης Κυριακίδης 
Βυζάντιος, 1767. 

21 έκ. (4°)· 2 σ.χ.άρ. + πη' + 2λ. 
Θ 3665" (Γ.Δ.) 
Legrand 18ος, II 657' Παπαδόπουλος Α', 1996. 

Τό πέμπτο καί τελευταίο γνωστό βιβλίο του 
δεύτερου τυπογραφείου στην Κωνσταντινούπο
λη (1756-1767), τό όποιο λειτούργησε στό κλίμα 
του Πατριαρχείου καί ήταν δημιούργημα της 
δογματικής διαμάχης του Άναβαπτισμοΰ. Σ' 
αυτή τή διαμάχη αναφέρεται ή μικρή παραγωγή 
τών τριών βιβλίων τοΰ 1756, όταν πατριάρχης 
ήταν ό Κύριλλος Ε'. Ό πατριάρχης Σαμουήλ Α' 
εκδίδει δύο λόγους του καί συναφείς εγκυκλίους 
διαταγές «κατά τών επί χρήμασι γυναίκας λαμ
βανόντων καί έμπορίαν άντικρυς καί χρηματι-
σμόν τους ιερούς γάμους ποιούμενων». Τά τρα
χώματα, δηλαδή οί προίκες, καί τά μεγάλα κοι
νωνικά καί ηθικά προβλήματα πού δημιουρ
γούν, είναι στό στόχαστρο τοΰ Πατριάρχη πού 
πληροφορείται τά «μύρια άτοπα» πού συμβαί
νουν καί σπεύδει νά επαναφέρει στό προσκήνιο 
καί τίς παλαιότερες σχετικές διατάξεις τής 
Εκκλησίας καί κυρίως, μέ μία γλώσσα δημοτι
κή καί άμεση (στην παράδοση τών κηρυγμάτων 
καί τών διδαχών τής Τουρκοκρατίας) νά πείσει 
καί νά νουθετήσει τους χριστιανούς μέ επιχει
ρήματα πού δείχνουν ξεκάθαρες εθνικές καί 
κοινωνικές συνειδητοποιήσεις: «ουδεμιάς τάξε
ως οι πρωτεύοντες αναμεταξύ εις τό γένος ημών 
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ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 

προνοούν καί φροντίζουν τό κοινόν συμφέρον 
του κοινού λάου». «Ήμεΐς τό μέγα ποτέ καί 
επιφανές τών Ελλήνων γένος, τό άπό του 
Ευξείνου Πόντου εως του Άδριατικοΰ κόλπου 
καί Σικελίας ξεχειλισμένον, κινδυνεύει εις 
ολίγον καιρόν νά σβύση, νά έξαλειφθή, καί 
απ' αυτήν τήν εύρυχωροτάτην πατρικήν του γήν 
τήν Ελλάδα, μέ τήν άφροσύνην καί άβουλίαν 
του καί τών κοινών τήν άπρονοησίαν». 

Τό Πατριαρχικό Τυπογραφείο (1798- ). Ιδρύ
θηκε άπό τόν πατριάρχη Γρηγόριο Ε' σέ και
ρούς ιδεολογικής κρίσης καί αναγκών οργάνω
σης τών εκκλησιαστικών, γιά τήν αντιμετώπιση 
τών νεωτερικών ιδεών καί τού φόβου γιά ανα
τροπές, ό όποιος μεγάλωσε μέ τή Γαλλική Επα
νάσταση καί τους πολέμους της, πού έφτασαν 
ως τό δυτικό σύνορο της 'Ανατολής, τά 'Ιόνια 
νησιά. Γιά τήν περίοδο 1798-1821, σύμφωνα μέ 
τή μελέτη του Γιώργου Δ. Μπώκου, τύπωσε 117 
βιβλία, φυλλάδια καί μονόφυλλα. 

130. Γεννάδιος Σχολάριος Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως, Αιδασκαλία Ευσύ
νοπτος ή Νόμος Ευαγγελικός, Κωνσταντι
νούπολη, Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1806. 

18 έκ. (4ο)· 84σ. + 2λ. 
Θ 5028α. Δωρεά Χατζηνικήτα-Κλαδάκη (άπό Σύμη 1962). 
Ήλιου 19ος, Α', 1806.23. 

«Τό παρόν σύγγραμμα ει καί σύντομον, εστίν 
όμως χριστιανική διδασκαλία πλήρης, καί σα
φής εκθεσις της ευαγγελικής νομοθεσίας» ση
μειώνει στον πρόλογο ό πρωτοσύγκελος Δανιήλ 
Πέτρας. Στους καιρούς τών ιδεολογικών εντά
σεων εκτός άπό τά αντιρρητικά βιβλία τό Πα
τριαρχικό τυπογραφείο τύπωνε καί βιβλία 
εκλαϊκευτικά της δογματικής διδασκαλίας. Ό 
μητροπολίτης Προύσης "Ανθιμος τύπωσε τό 
βιβλίο ως «καλόν καί ώφέλιμον τοις εύσεβέσι, 
σύγγραμμα σπάνιον όν διά τήν άντιγραφήν, μή 

άνεχόμενος άποστερεΐσθαι τους πολλούς τής εξ 
αυτού ωφελείας», μέ δαπάνη του γιά νά τό δια
νέμει δωρεάν. Ή επιμέλεια οφείλεται στον Σέρ
γιο Μακραΐο. 

Τό Τυπογραφείο τής Μοσχόπολης (1731-1769) 

131. 'Ακολουθία του εν άγίοις πατρός ημών 
Βησσαρίωνος αρχιεπισκόπου Ααρίσσης, 
Μοσχόπολη, Ιερομόναχος Γρηγόριος Κων-
σταντινίδης Μοσχοπολίτης ò τυπογράφος, 
1744. 

23 έκ. (4°)· 4σ.χ.άρ. + 28σ. 
Θ 126,126". Προέρχεται άπό τή βιβλιοθήκη Μαυρο-
κορδάτου-Μπαλτατζή. 
Legrand 18ος, Ι 313- Λαδάς-Χατζηδήμος 19ος, Α' 38-
Παπαδόπουλος Α', 109. 

Ή δέκατη έκδοση του τυπογραφείου τής Μο
σχόπολης (1731-1769), άπό τίς δεκαέξι πού είναι 
γνωστές καί τελευταία άπό τίς δέκα πού τύπωσε 
ό Γρηγόριος. Επιμελητής τού βιβλίου ό ϊδιος, 
τό αφιέρωσε στό χορηγό μητροπολίτη Λαρίσης 
'Ιάκωβο, στον όποιο απευθύνεται τό προοίμιο 
τού βιβλίου (σέ ενα άπό τά γνωστά αντίτυπα τό 
τυπωμένο όνομα τού Γρηγορίου αντικαταστά
θηκε μέ τό όνομα: Νικόλαος Βελεγράδων). Ό 
άλλος χορηγός ήταν ό ηγούμενος τής Μονής 
Μεγάλων Πυλών, τού Δουσίκου, τής οποίας ό 
άγιος υπήρξε κτίτωρ. Ή 'Ακολουθία, ή Φυλ
λάδα, εΐναι χειρόγραφο ή έντυπο φυλλάδιο, πού 
περιέχει τήν ψαλλόμενη ακολουθία τήν ήμερα 
τής μνήμης ενός αγίου, πού ανακηρύχθηκε 
άγιος στους νεότερους χρόνους καί ή ακολου
θία του δέν περιλαμβάνεται στά δώδεκα Μη
ναία. Ή 'Ακολουθία του αγίου Βησσαρίωνα 
(+1540) τυπώθηκε πρώτη φορά στό Βουκου
ρέστι τό 1705 μέ τήν επιμέλεια τού Μητροφάνη 
Γρήγορα. Ή επόμενη έκδοση, Βουκουρέστι 
1759, θεωρήθηκε δεύτερη, ϊσως γιατί δέν έγινε 
γνωστή ή έκδοση τής Μοσχόπολης. Ή διάδοση 
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τής λατρείας τοΰ Βησσαρίωνα, ώς αγίου πού 
προστατεύει άπό την πανώλη, στον ευρύτερο 
χώρο («Θεσσαλίας άπάσης φρουρός καί όντως 
προστάτης, Ελλάδος τε καύχημα καί της Ηπεί
ρου άκουσμα») μπορεί νά συνδεθεί μέ τίς 
ανάγκες τόνωσης του θρησκευτικού φρονήμα
τος τών χριστιανών, τίς όποιες υπηρετεί καί ή 
κυκλοφορία της ακολουθίας μέ τό συναξάρι 
ενός νέου αγίου, πού έλαμψε στην ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή. 

Τό Τυπογραφείο τοΰ Άγιου Όρους (1759). Ή 
ϊδρυση της Άθωνιάδας Σχολής καί ή παρουσία 
τοΰ Ευγένιου Βούλγαρη μέ τους διδασκάλους 
καί τους μαθητές, δημιουργούν ενα κλίμα 
πνευματικής ακμής. Ή πρόθεση τών ιδρυτών 
τής Άθωνιάδας ήταν νά ιδρύσουν τυπογραφείο, 
άλλα δέν γνωρίζουμε αν ήταν αυτό πού ιδρύ
θηκε στή Μονή Μεγίστης Λαύρας τό 1759, μέ 
τήν οικονομική στήριξη του αρχιμανδρίτη 
Κοσμά Έπιδαύριου καί τυπογράφο τόν Δούκα 
Σωτήρη άπό τή Θάσο, πού τύπωσε δύο βιβλία 
στό Ιάσιο (1752, 1756). Τό βιβλίο πού τύπωσε 
στό Άγιο Όρος είναι ή Εκλογή τον Ψαλτηρίου 
παντός (1759) τού Νεόφυτου Καυσοκαλυβίτη. 

Τό Τυπογραφείο τοΰ Μάρκου στή Σμύρνη (1764) 

132. Γερμανός Ιερομόναχος, 'Ακολουθία 
τον οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Συ
μεών τον νέου. Επιμέλεια: Κωνσταντίνος 
Εμμανουήλ Ρόδιος, Σμύρνη, Μάρκος, 1764. 

21 έκ. (8°)· 44 σ. 
Θ 176Ν. Προέρχεται άπό τή βιβλιοθήκη Μαυροκορδά-
του-Μπαλτατζή. 
Legrand 18ος, II 596· Παπαδόπουλος Α', 2467. 

Μοναδικό γνωστό βιβλίο τοΰ τυπογράφου τής 
Σμύρνης Μάρκου. Ή εντύπωση πού μένει άπό 
τήν εξέταση τοΰ βιβλίου εΐναι ότι πρόκειται γιά 
έργο έμπειρου, μετακινούμενου ϊσως, τυπογρά
φου μέ στοιχειώδη τυπογραφικά μέσα. 

Οι μοναχοί τής Μονής Φλαμουρίου στό Πή
λιο, πού παράγγειλαν τήν 'Ακολουθία τοΰ κτίτο-
ρά τους, δυσκολεύτηκαν νά βρουν τρόπους νά 
τήν τυπώσουν «διά τήν ενδειαν τών χρημάτων, 

T Ç r O ' S l ' O ï Κ Λ ί Θ Ε Ο φ Ο ' Ρ Ο Υ Π Α Τ Ρ Ο ' 2 -
H'Mîl'N 

' ' € ι m e m M 
Γ O" ï Ν Ε' Ο ¥ Κ Α ί © A T M AT Ο V Ρ Γ Ο" ¥ 

Ι Ο ' Τ ( Κ Α' Ι Α ' Κ Ϊ Π Ο Δ Η ' Τ Ο Ϊ , 

Τ Ο ' Ϊ Α ' Γ Ρ Ι Λ Λ Ι ' Ο Ϊ M H M O ' J . 

SiWTtSftfu-ûî Traf« j 

r ï P M A N C ï I ' E P O H O N A 1 Χ o r . 

ÌtMjrpSwp W M « ««Maw«, çifieT* Ιπίμιλάχί ' | 

E' M S M ï ' Ρ Ν Η, » « 7 É 4 · 

• : ' • ' • • ; - : • • • . . . " • . _ * ; , ; . . . . '„.•.'-.•--" 

132 

καί μάλιστα ύστερούμενοι τυπογράφου». Μπο
ρούμε νά σκεφτούμε τίς δυσκολίες πού συνα
ντούσε ενα «αγροτικό» απομονωμένο μοναστή
ρι καί στην εξοικονόμηση τοΰ ρευστοΰ χρήμα
τος καί στή σύνδεση μέ τά εμπορικά δίκτυα ή τά 
δίκτυα τών περιοδειών καί τών ζητειών, πού 
οργάνωναν οι μεγάλες μονές καί έφταναν ώς τή 
Ρωσία καί τήν κεντρική Ευρώπη. Τό συναξάρι 
τοΰ κτήτορα Συμεών τοΰ ανυπόδητου σημειώ
νει: «άφ' ού έβγήκεν άπό τό Άγιον Όρος, έρ
χεται εις ενα βουνόν όπου τήν σήμερον λέγεται 
Φλαμούριον, τό όποιον είναι ήνωμένον μέ τό 
Ζαγώριον όρος, εις τό όποιον οδηγηθείς υπό 
θεού νά κτίση μοναστήριον, καί γυρεύοντας εδώ 
καί εκεί εύρήκεν τόπον έπιτήδειον, εις τόν 
όποιον κείται τήν σήμερον τό μοναστήριον». 
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Τό Τυπογραφείο της Χίου (1819-1821). Γνωρί
ζουμε εννέα εκδόσεις του, κυρίως σχολικού και 
τοπικού ενδιαφέροντος. Ή ϊδρυσή του ήταν 
αποτέλεσμα προσπαθειών των χίων της διασπο
ράς μέ επικεφαλής τόν Άδ. Κοραή. 

Τό Τυπογραφείο των Κυδωνιών (1819-1820) 

133. Σαράφης Γρηγόριος Κυδωνιεύς, 
Γραμματικής βιβλίον πρώτον, Κυδωνιές, 
Τυπογραφία τής Σχολής Κωνσταντίνος Τό
μπρας, 1820. 

17 εκ. (8°)· η'σ.+112 + 4 χ.άρ. 
ΓΛ. 3276α. 
Γκίνης- Μέξας, 1223. 

Πρόκειται γιά τό πρώτο μέρος τής Γραμματικής 
τον Σαράφη, Τό περί τεχνολογίας καί 'Ορθογρα
φίας των οκτώ του Λόγου μερών (τό βιβλίον 
δεύτερον περιείχε τό περί συντάξεως καί εκδό
θηκε τόν ϊδιο χρόνο). Βιβλία γραμματικής μέ 
κάποιους νεωτερισμούς «χάριν τής Νεολαίας 
τής αυτού Πατρίδος καί τών παρ' αύτω παι
δείας ένεκα φοιτώντων αλλοδαπών νέων». Εί
ναι ή δεύτερη άπό τίς οκτώ γνωστές εκδόσεις 
του τυπογραφείου τών Κυδωνιών (1819-1821), 
έργο του πρώτου σπουδαγμένου καί ολοκληρω
μένου έλληνα τυπογράφου στην 'Ανατολή, του 
Κωνσταντίνου Τόμπρα πού σπούδασε δύο χρό
νια (1817-1819) στό τυπογραφείο Didot στό Πα
ρίσι, χάρη στην υποτροφία του άϊβαλιώτη 
προύχοντα Χατζή Εμμανουήλ Σαλτέλη καί τη 
δωρεάν εκπαίδευση του στό τυπογραφείο. 
Ήταν συστημένος άπό τόν Θεόφιλο Καΐρη καί 
είχε τη στοργική παρακολούθηση καί ενθάρ
ρυνση του Α. Κοραή. Ή γνωριμία του στίς Κυ
δωνιές μέ τόν Abroise Firmin Didot του εξα
σφάλισε τήν ευκολότερη πρόσβαση στή γνώση 
τής τυπογραφικής τέχνης γιά τήν κατάκτηση 
τής οποίας έδειξε ορμή γιά μάθηση. Επιστρέ
φοντας τό καλοκαίρι του 1819 στίς Κυδωνιές θά 

φέρει μαζί του τόν τυπογραφικό εξοπλισμό γιά 
νά τυπώσει τά μικρά σέ σχήμα καί όγκο έντυπα 
πού γνωρίζουμε καί τά όποια κυρίως εξυπηρέ
τησαν τίς εκπαιδευτικές ανάγκες τής Σχολής. Ή 
συμβολή του στην ίδρυση καί λειτουργία τών 
περισσοτέρων τυπογραφείων του Αγώνα έχει 
επισημανθεί. Στά χρόνια του Καποδίστρια θά 
εγκατασταθεί στό Ναύπλιο. 

Τό Κερκυραϊκό Τυπογραφείο (1798 - ). Σύμφω
να μέ τη μελέτη του Γιώργου Δ. Μπώκου (καί 
γιά τήν περίοδο 1798-1817), τύπωσε 175 βιβλία-
φυλλάδια, 1852 μονόφυλλα καί 8 εφημερίδες, 
ελληνικά καί ξενόγλωσσα. 

134. Κανονισμός καί Διόρθωσις τής Ναυ
τιλίας τής 'Ιωνικής Πολιτείας, Κέρκυρα, 
Τυπογραφία του Γένους, 1805. 

20 έκ. (8°)- 56σ. + 61 + 3λ. 
ΤΕΧΝΟΛ. 272Μ Αώρον Π. Λάμπρου. 
Ήλιου 19ος, Α' 1805.58. 

Τό βιβλίο κυκλοφόρησε καί σέ δύο άλλες εκδό
σεις τόν ϊδιο χρόνο. Ή έκδοση πού παρουσιά
ζουμε εδώ έχει ενσωματώσει καί τό ιταλικό κεί
μενο (στίς άλλες δύο τό ιταλικό κείμενο αποτε
λούσε ξεχωριστό φυλλάδιο καί είχε δημοσιευτεί 
τό 1803 στην εφημερίδα τής Κέρκυρας Gazzetta 
Urbana). Ή σύνταξη του Κανονισμού τής Ιονι
κής Ναυτιλίας καί του Πίνακα τών προξενικών 
δικαιωμάτων έγινε άπό τόν 'Ιωάννη Καποδί
στρια, Γραμματέα εξ απορρήτων τής Επικρα
τείας. Ή έκδοση τού κερκυραϊκού τυπογρα
φείου είναι έ'να δείγμα άπό τόν κύριο όγκο τής 
παραγωγής του: τά κρατικά έντυπα. 

Τό Ζακυνθινό Τυπογραφείο (1810-1817). Τύπω
σε 8 βιβλία-φυλλάδια, 46 μονόφυλλα καί μία 
εφημερίδα, ελληνικά καί ξενόγλωσσα. 
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Τ α τ υ π ο γ ρ α φ ε ί α του ' Α γ ώ ν α 

(1821-1827) 

Σύμφωνα με τη μελέτη τοΰ Γιώργου Δ. Μπώ-
κου, ή συνολική παραγωγή καί των εξ ι τυπο-
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γραφείων είναι: 49 βιβλία-φυλλάδια, 216 μονό
φυλλα, 7 εφημερίδες. 

Τό Τυπογραφείο της Καλαμάτας-Κορίνθου 
(1821-1822): 4 βιβλία-φυλλάδια, 29 μονόφυλλα, 
μία εφημερίδα. 

Τό Τυπογραφείο τοΰ Μεσολογγίου (1823-1825): 
11 βιβλία-φυλλάδια, 9 μονόφυλλα, 2 εφημερίδες. 

Τό Τυπογραφείο των Ψαρών (1824): 1 μονόφυλλο. 

Τό Τυπογραφείο της Ύδρας (1824-1827): 13 
βιβλία-φυλλάδια, 43 μονόφυλλα, 2 εφημερίδες. 

135. Νόμος1 τής Επιδαύρου ήτοι Προσωρι
νόν Πολίτευμα της Ελλάδος, Έν "Αστρει 
τη ΙΓ. Άπριλλίου ΑΩΚΓ. ΚΑΙ Γ. της ελληνι
κής ανεξαρτησίας, Ύδρα, 22 Αυγούστου 1824 
καί 4ον της 'Ανεξαρτησίας. 

18 έκ. (4°)· 54σ + 2λ. 

NOM 2096ζ 

Γκίνης-Μέξας, 1445. 

Περιέχει τήν Προκήρυξη της Α' Εθνικής Συνέ
λευσης της Επιδαύρου, τό Προσωρινόν Πολί
τευμα, όπως διαμορφώθηκε στή Β' Εθνική Συνέ
λευση τοΰ Αστρους καί άλλες νομοθετικές πρά
ξεις της. 

Τό Προσωρινόν Πολίτευμα τής Ελλάδος εΐχε 
τυπωθεί τό 1822 στην Κόρινθο (2 εκδόσεις) ένώ 
τό Πολιτικόν Σύνταγμα τής Ελλάδος τής Γ' 
Εθνικής Συνέλευσης τής Τροιζίνας θά τυπωθεί 
στην τυπογραφία τής Διοικήσεως στό Ναύπλιο 
τό 1827. 

Τό Τυπογραφείο των Αθηνών (1825-1826): 4 
βιβλία-φυλλάδια, 9 μονόφυλλα, μία εφημερίδα. 

136. Σπυρίδωνος Εμμανουήλ, Σχέδιον 
οργανισμού τοϋ άτακτου στρατιωτικού 
τής 'Ελλάδος, Αθήνα, Τυπογραφία Αθη
νών, 1826. 

21 έκ. (8°)· 62σ. + 2λ. 

ΣΤΡΑΤ. 498Μ. 

Γκίνης-Μέξας, 1620. 

Μόνο τά προλεγόμενα τοΰ Σχεδίου, μέ ημερο
μηνία 10 Φεβρουαρίου 1826, παρ' όλο πού στον 
τίτλο δηλώνεται ότι τό σχέδιο έχει συνταχθεί: 
«εις τήν έπίκρισιν τής Τρίτης των Ελλήνων Ιε
ράς Συνελεύσεως τιθέμενον καί έκδιδόμενον». 
Ό σκοπός τοΰ Σχεδίου δηλώνεται κι αυτός στον 
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τίτλο: «Προς άνάρρωσιν του είς παραλυσίαν 
φθάσαντος Άτακτου Στρατιωτικού καί έπ' άγα-
θώ του Ελληνικού "Εθνους». 

Είναι τό μοναδικό βιβλίο πού τύπωσε ή Τυ
πογραφία 'Αθηνών 1824-1826 (τά υπόλοιπα 
ήταν φυλλάδια καί μονόφυλλα καθώς καί ή 
Έφημερίς τών Αθηνών). "Εντυπα πού υπηρέ
τησαν τίς ανάγκες της Διοίκησης άλλα καί τών 
τοπικών εξουσιών καί τών επιδιώξεων τους. 

Τό Τυπογραφείο της Διοίκησης (1825-1827): 17 
βιβλία-φυλλάδια, 125 μονόφυλλα, μία εφημερίδα. 

Ή Τυπογραφία τών Ν. Γραβινοΰ, Συμεών Πελο-
ποννησίου, Ι. Γαρουφαλή Σάμιου (Σύρα 1831) 

137. Βρυώνης Νικόλαος, Έξέτασις τών 
μαθητών περί ναυτιλίας, Σύρα, Τυπογρα
φία Γραβινού, Συμεών, Γαρουφαλή, 1831. 

24 εκ. (4°)· σ. + 194 + 4 πίν. αναδιπλούμενοι. 
Μαθημ. 469α. Γρηγορίον Κωνσταντα, άφιερωθέν τω 
ορφανοτροφεία). 
Γκίνης-Μέξας, 2061. 

Τό πρώτο εγχειρίδιο ναυτικών γνώσεων γιά τά 
σχολεία ύστερα άπό τήν Παλιγγενεσία. «Αιτία, 
όπου μ' έπαρακίνησε διά νά εκδώσω είς φώς τό 
σύντομον αυτό έγχειρίδιον διά τήν έξέτασιν καί 
δοκιμήν τών μαθητών κατ' έρωταπόκρισιν, είναι 
ή παντάπασιν ύστέρησις είς τό γένος μας ενός 
τοιούτου βιβλίου καί ή μεγάλη ωφέλεια όπου 
έγνώρισαν άπό αυτό οι έν Σύρα διδαχθέντες 
μαθηταί μου». 

Τό 1839 καί τό 1847 κυκλοφόρησε, σέ δύο εκ
δόσεις, τό βιβλίο του Μαθήματα τής Ναυτικής 
Επιστήμης, πάντοτε στην Ερμούπολη, ενώ τό 
1848 λιθογραφήθηκε στην Αθήνα ή προσωπο
γραφία του: «Νικόλαος Βρυώνης έκ τής νήσου 
Κεφαλλήνων, Ναυτική ν διδάξας πρώτος είς 
τους παΐδας τών Ελλήνων». Στον πρόλογο 

τών Μαθημάτων αύτοβιογραφεΐται: «Ναυτι
κός άπ' αρχής τό επάγγελμα, άφοΰ κατεδαπά-
νησα τό πλείστον μέρος τής ζωής μου είς τήν θά
λασσαν περιηγούμενος διαφόρους τόπους τής 
Μεσογείου καί του Εύξεινου χάριν εμπορίας». 
Τό τυπογραφείο του Ι. Γαρουφαλή καί τών συ
νεταίρων του τύπωσε στή Σύρα, έκτος άπό αυτό 
τό βιβλίο, καί τό 'Απάνθισμα αριθμητικής τον 
Γεωργίου Παπασταματίου Χαρτουλάρη, τόν 
ϊδιο χρόνο. "Υστερα πουλήθηκε στον 'Ιωάννη 
Λεκάτη καί λειτούργησε στή Σάμο, ως πρώτο τυ
πογραφείο της, τό 1832. 

Ή Τυπογραφία τών Τόμπρα-Ίωαννίδη (Ναύ
πλιο 1833-1846) 

138. Μιαούλης 'Αντώνιος Α., Συνοπτική 
ιστορία τών υπέρ τής ελευθερίας ναυμα
χιών "Υδρας, Πετσών καί Ψαρών, Ναύ
πλιο, Κωνσταντίνος Τόμπρας-Κωνσταντίνος 
Ίωαννίδης, 1833. 

19 έκ. (8°)- 104 σ. 
ΣΤΡΑΤ.414Μ. 
Γκίνης-Μέξας, 2320. 

Από τίς πρώτες εκδόσεις εξιστορήσεων του 
Αγώνα καί αποτίμησης τών υπηρεσιών πού 
προσέφεραν στις ναυμαχίες με τά πλοία τους ή 
Ύδρα, οί Σπέτσες καί τά Ψαρά. Τό βιβλίο είναι 
αφιερωμένο στον Όθωνα, λίγους μήνες μετά τήν 
άφιξη του στό Ναύπλιο. 

Ό Κ. Τόμπρας Κυδωνιεύς, εγκαταστημένος 
άπό τό 1828 στό Ναύπλιο, προσπάθησε νά ορ
γανώσει τυπογραφική επιχείρηση συνεργαζόμε
νος πρώτα μέ τόν Κωνσταντίνο Δημίδη έκ Γρε
βενών, ύστερα μέ τόν Κ. Ίωαννίδη Σμυρναίο καί 
τόν Γ. 'Αθανασιάδη Μελισταγή έκ Θεσσαλονί
κης, Μακεδόνα. 'Από τό 1833 έμεινε μόνο μέ τόν 
Κ. Ίωαννίδη καί διατήρησαν τυπογραφείο καί 
βιβλιοπωλείο, κάποτε καί μέ τήν επωνυμία 
«Κάδμος», μέ παράρτημα στην Πάτρα, ώς τόν 
θάνατο του (1846). 

Τ. Ε. Σκλαβενίτης 
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