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Η ΔΥΣΠΙΣΤΙΑ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ 

ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ

"Η έκδοση των πρώτων έντυπων βιβλίων βρήκε πραγματικότητα τή λει
τουργία βιβλιοθηκών χειρογράφων στά μοναστήρια καί στά πατριαρχεία 
της ’Ανατολής καί παράδοση τή συγκρότηση ιδιωτικών συλλογών- ακό
μη οί λατρευτικές άνάγκες σέ κάθε ένοριακό ναό έπέβαλαν την δπαρξη 
ενός αριθμού λειτουργικών βιβλίων γιά νά μπορούν οί κληρικοί νά τελούν 
άπό αυτά τις άκολουθίες.

Το πέρασμα άπό το χειρόγραφο στο έντυπο βιβλίο δεν φαίνεται νά 
έγινε χωρίς άντιστάσεις,1 * * * * πού εντοπίζονται κυρίως στο έκκλησιαστικό βι
βλίο, καί οί αντιστάσεις αύτές έ'ζησαν μέχρι τον 19ο αιώνα ή καί, σε με
ρικές περιπτώσεις, ώς την εποχή μας.

Οί λόγοι πού έθρεψαν τις αντιστάσεις στην έπικράτηση τοΰ έντυπου 
βιβλίου θά πρέπει νά άναζητηθοϋν πρώτα στήν προσιτότητα του χειρο
γράφου- χειρόγραφα πού γράφτηκαν τούς τελευταίους αιώνες πριν άπό την 
τυπογραφία μπορούσαν νά εξυπηρετήσουν εκείνους πού θά περνούσαν στήν 
κατοχή τους, άνάλογα μέ τήν άνθεκτικότητα τής ύλης, τήν επιμελημένη 
γραφή, προπάντων τις συνθήκες διατήρησής τους. Σέ μερικά μοναστήρια 
χρησιμοποιούνταν μέχρι τις μέρες μας χειρόγραφα λειτουργικά βιβλία πού 
γράφτηκαν πριν 2-3 αιώνες. Καί σέ αυτά καί σέ άλλα πού βρίσκονται σέ

1. «Σέ όλο τόν φαναριώτικο αιώνα [1671 ca.-1774] τό χειρόγραφο ανταγωνίζεται
τό έντυπο- ή ακρίβεια, οί δυσκολίες τοϋ εμπορίου, ή δυσπιστία πρός θρησκευτικά
κείμενα δημοσιευμένα σέ δυτικό περιβάλλον, έχουν άποτέλεσμα νά συνεχίζεται τό
έθιμο της αντιγραφής βιβλίων, εϊτε στά μοναστήρια, είτε στά σχολεία, είτε σέ άλλα
πολιτισμικά κέντρα» σημειώνει ό Κ. Θ. Δημαρας, 'Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογο
τεχνίας, ’Αθήνα 61975, σ. 119.

Ή ανακοίνωση πού δημοσιεύεται έδώ δέν έξαντλεϊ τό θέμα- ύποτυπώνει μιά με
λέτη πού έλπίζω σύντομα νά ολοκληρώσω.
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βιβλιοθήκες ή ιδιωτικές συλλογές υπάρχουν χρονισμένα σημειώματα που 
δείχνουν πλούσια καί συνεχή ζωή του χειρόγραφου βιβλίου.

"Αν έπιμείνουμε άκόμη στήν παραγωγή-πρόσκτηση του βιβλίου, θά δια
πιστώσουμε δτι το χειρόγραφο βιβλίο παράγεται καί άποχτιέται μέσα 
στους παραδοσιακούς όρους τής πολιτισμικής καί οικονομικής πραγματι
κότητας.

Οί λίγοι ή πολλοί γραμματισμένοι αντέγραφαν τά παλιότερα κείμενα: 
ήταν αύτό συνέχεια τής έφαρμογής των κανόνων του παιδευτικού συστή
ματος, πού ή αντιγραφή ήταν τρόπος μάθησης καί βελτίωσής της, άλλα 
καί μέσο έ'νταξης του γραμματισμένου μέσα στήν κοινωνία του μέ αύτή 
του τήν ιδιότητα πού τον προσδιόριζε καί τον ξεχώριζε, τον έκανε αναγ
καίο για τίς ύπηρεσίες του, τον καταξίωνε κοινωνικά.

Το χειρόγραφο βιβλίο είτε παλιό, χρησιμοποιημένο, είτε παραγγελ- 
μένο καινούριο στον γραφέα τής έποχής δέν είναι φτηνότερο άπο το έν
τυπο- όμως άποχτιόταν χωρίς τήν άνάγκη λειτουργίας άγοράς, μέ τρόπους 
άπόλυτα προσαρμοσμένους στίς συνθήκες τής άγροτικής, οίκοτεχνικής καί 
πάντως όχι έμπορευματικής καί έκχρηματισμένης οικονομίας" άντίθετα 
άκριβώς, γιά τήν απόχτηση τοϋ έντυπου βιβλίου, πού έρχόταν άπο τή Δύ
ση καί κυριότατα τή Βενετία, απαιτούνταν χρηματικά πλεονάσματα ή δια
θέσιμα περιθώρια στο ισοζύγιο «ανταλλαγής» προϊόντων τής ’Ανατολής 
μέ τή Δύση.1 Κι όταν λέμε λειτουργία αγοράς, καλό είναι νά σκεφτόμαστε 
τήν άδυναμία τού έπιχειρηματία-έκδότη νά στείλει δείγματα των βιβλίων 
του —μέ το τράβηγμα των 500-1000 άντιτύπων καί τίς δυσκολίες των με
ταφορών— στον εύρύ χώρο τής έλληνικής ’Ανατολής: ή έλλειψη προσφο
ράς εντύπων ήταν κύριο στοιχείο γιά τή διατήρηση σέ χαμηλά επίπεδα τής 
ζήτησής τους, άφοΰ κανένας δέν άναζητά αυτό πού δέν προσφέρεται. ’Έτσι 
ή μαζική εισροή τού έντυπου βιβλίου προϋπέθετε μεταβολή τών δεδομέ
νων τής οικονομίας στήν «καθ’ήμάς ’Ανατολή»2 καί μέχρι τότε οί παι
δευτικές γνωστικές άνάγκες θά ικανοποιούνται μέ τήν παραγωγή καί τή 
χρήση τών χειρόγραφων βιβλίων.

'Υπήρχαν βέβαια καί οί πρακτικές άνάγκες γιά καθαρά καί εύκολοδιά- 
βαστα βιβλία: «καθαρωτέρω καί εύκρινή τύπω εις χρήμα τών έν γήρα.

1. Σπύρος I. Άσδραχάς (εισαγωγή, έπιλογή κειμένων), Ή οικονομική δομή τών 
Βαλκανικών χωρών (15ος-19ος αί.), ’Αθήνα, «Μέλισσα», 1979. Εισαγωγικό σημείω
μα, σ. 35.

2. Εύτυχία Δ. Λιάτα, ((Ειδήσεις γιά τήν κίνηση τοϋ έλληνικοϋ βιβλίου», Ό Έ- 
ρανιστής 14 (1977) 34-35.
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διατελούντων» σημειώνει ό εκδότης στον πρόλογο βιβλίου τοϋ 1714'1 καί 
ακόμη άνάγκη νά’χει καθένας προσωπικά βιβλία γιά ολικές καί επανα
λαμβανόμενες άναγνώσεις: «όπου ορέγεται νά εύρη την γλύκαν έτούτου 
τοΰ βιβλίου πρέπει νά το περάση όλο» σημειώνει άναγνώστης τής Βίβλου, 
Βενετία, ’Άλδος, 1518' καί έπόμενος άναγνώστης άπαντά: «καλά είπες 
νά το περάση κανείς όλον είναι καλόν, όμως έτοϋτο θέλει νά διαβάζεται μέ 
συλλογισμόν καί έχει άργητα καί είναι χρεία νά ευρης ίδικόν σου καί ούχί 
άλλότριον" διατί άκόμη δεν καβαλικεύεις καί σταθείς σέ άπεζέβουν καί 
μόνον πού το γεύεσαι το παίρνουν άπεμπρόσου, ως το ετυχον έγώ, καί μό
νον ή όρεξις σου άπομένει καί οχι άλλο όφελος».2

"Αν θελήσουμε νά εξετάσουμε ψυχολογικούς παράγοντες πού έπηρέα- 
σαν το πέρασμα άπύ το χειρόγραφο στο έντυπο βιβλίο, θά πρέπει νά ση
μειώσουμε τη γοητεία πού θά άσκοΰσε το καινούριο καί κομψό έντυπο, 
τοΰ οποίου ή άπόκτηση ένέτασσε το χρήστη του σέ άλλη σειρά μέσα στην 
κοινωνική ιεραρχία, καθώς τον έκανε κοινωνύ των κατακτήσεων μιας 
προόδου, πού αύτύς καί ή κοινωνία του δέν την παρακολούθησαν στούς 
άναβαθμούς της. ’Αντίθετα ή αύθεντικότητα τής παραδομένης μορφής τοϋ 
χειρόγραφου βιβλίου3 —πού, ας σημειωθεί, τή μορφή της μιμήθηκαν μέ

1. ’Αρχιερατικόν..., Βενετία, Βόρτολης, 1714, σ. (7).
2. Νικόδημος Παυλόπουλος, «Το A, Β, Γ τοϋ καταλόγου της Βιβλιοθήκης των 

εντύπων τής Ίεράς Μονής Λειμώνος». ’Ανάτυπο άπό το περιοδικό Δελτίον η οδός τον 
Κυρίου, Μυτιλήνη 1976, σ. 30, άρ. Α57.

3. Ή αύθεντικότητα τής άνατολικής χειρόγραφης παράδοσης των κειμένων δέν 
φαίνεται νά άμφισβητήθηκε άπό τούς κατοίκους τής «καθ’ ημάς ’Ανατολής». "Ετσι 
καί ή άπονομή τής δικαιοσύνης άπύ τά έκκλησιαστικά δικαστήρια γινόταν μέ βάση 
τούς νομοκάνονες καί τις διάφορες συλλογές δικαίου άπύ χειρόγραφα, κυρίως, κατά 
τούς πρώτους αιώνες τής Τουρκοκρατίας, ή άπύ χειρόγραφα καί έντυπα παράλληλα, 
προς τύ τέλος της. ’Αντίθετα στις βενετοκρατούμενες χώρες, πού τό δίκαιο τών κρα- 
τούντων άπονεμόταν μέ βάση τις έντυπες νομικές συλλογές, ήταν φυσικό ό στρεψό- 
δικος κατηγορούμενος παραβάτης τών ορθόδοξων εκκλησιαστικών νόμων νά προσπα
θεί νά προσβάλει την έγκυρότητα τών κειμένων νόμων, πού ωστόσο άναγνώριζε ή Βε
νετική Πολιτεία, έπειδή ήταν χειρόγραφοι. Κάτι τέτοιο δέν μπορούσε βέβαια νά γίνει 
στο χώρο τής οθωμανικής ’Ανατολής, όπου ή ιερότητα τοϋ χειρογράφου ήταν απα
ραβίαστη για τούς κρατούντες.

Τό παράδειγμα άμφισβήτησης τών χειρόγραφων νόμων είναι άπύ μιά δίκη δια
ζυγίου στη Λευκάδα τύ 1721. *0 εναγόμενος σύζυγος υποστηρίζει: «Βιβλίον μέ χειρό
γραφα δέν ήμπορει νάχη καμίαν πίστιν έστωντας νά μη είναι σταμπάδο. Διατί οί βα
σιλείς καί οί άριστοκρατίαις έχουν έπί ταΰτα έκλεγμένους ρήτορες, άξιους εις γράμ
ματα , εις πράξεις καί έργατα διά νά στοχάζουν τά βιβλία πριν νά σταμπαρισθοΰν, 
κάνοντας μέ όρκον τους την πίστιν έγγράφως πώς τά έξέταξαν καί τά εΰρήκαν άλη-
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φθίνουσα. ακρίβεια στο χρόνο καί τά έντυπα— ήταν στοιχείο αντισταθμι
στικό στην τάση για αποδοχή του καινούριου.

’Αλλά καί οί συγγραφείς ήθελαν νά δουν τυπωμένα τά βιβλία τους με 
τήν έλπίδα λιγότερο τοϋ κέρδους καί περισσότερο τής πλατύτερης διάδο
σης καί τής καλλιτεχνικής «σύγχρονης» εμφάνισης.1

'II τακτική πού έπικράτησε κατά τήν έκδοση των βιβλίων στή Βενε
τία, άλλα καί σέ άλλες εύρωπαϊκές πόλεις, όπου Ελλήνων καί ξένων τυ
πογραφεία τύπωσαν ελληνικά βιβλία, ήταν πρακτική επεμβάσεων στα κεί
μενα, συντμήσεων καί «έξομαλύνσεων» κατά τήν εμπορική πρακτική άλλα 
καί τις επεμβάσεις των διορθωτών-λογίων τής διασποράς ή των παρεπι- 
δημούντων λογίων τής ’Ανατολής. Δεν είναι εδώ ό τόπος γιά νά συγκεν
τρωθούν, ούτε δειγματοληπτικά, οί μαρτυρίες καί οί διαμαρτυρίες των 
Ελλήνων λογίων γιά τήν κακομεταχείριση των κειμένων τους κατά τήν 
έκτύπωση: άπο τον Παχώμιο Ρουσσάνο ώς τον Καισάριο Δαπόντε, τον 
’Αθανάσιο Πάριο καί τον Κοραή, όλοι διαμαρτύρονται γιά ποικίλες έπεμ- 
βάσεις.

Παρόμοιες περικοπές καί επεμβάσεις παρατηρούνται καί στά λειτουρ
γικά βιβλία: εδώ ό έκδοτης καί ό διορθωτής δυσκολεύονται στο έργο τους, 
άφοΰ ή χειρόγραφη παράδοση τών λειτουργικών κειμένων ποικίλλει καί 
οί διατάξεις τών Τυπικών τής ’Ανατολικής λατρείας διαφέρουν άπο εκ
κλησία σέ εκκλησία καί άπο μοναστήρι σέ μοναστήρι.

'Η παραχάραξη τών λειτουργικών βιβλίων συνειδητοποιήθηκε ενωρίς 
καί άρχισαν προσπάθειες γιά τή βελτίωσή τους. 'Ο Νικόλαος Μαλαξός 
(μέσα 16ου αιώνα) «διεφθορότων τών πρωτοτύπων, έπηνορθώσατο πάν

θινά καί δίχως σφάλμα. Τάδε πίστη σταμπάρεται είς τήν άρχήν καί κεφάλαιον τοϋ 
βιβλίου, με έτέραν όμοίαν πίστιν τοϋ γινκουγινζατόρο (=inquisitor, λογοκριτής) εκ
λεγμένου διά τάδες ύπόθεσες, δίνοντας έλευθερίαν νά σταμπάρεται τό βιβλίον, μέ ά- 
παρασάλευτη τάξη, νά γράφεται το έτος καί τό 8νομα τοϋ σταμπαδόρου διά νά είναι 
παιδεμένος αν σφάλλη, ή αν σταμπάρη δίχως ταϊς αύταϊς ξέταξες. Διά ταϋτα δέν 
ήμπορει νά έχη καμίαν πίστη μηδε στόχαση τό αύτό βιβλίον χειρογραμμένο, θέλοντας 
δτι νά είναι νόμοι». Τό κείμενο σχολιασμένο βλ. ’Αριστείδης Γ. Δημόπουλος, Ή δί
κη διαζυγίου κατά την μεταβυζαντινήν περίοδον, ’Αθήνα 1964, σ. 37 παραρτήματος, 
85-86.

1. «[...] κέκρικα τη σκέπη σου παραθεϊναι 'ίνα τυπούμενα, τής εμφύτου εύωδίας, 
καί τετυπωμένα τοϊς φιλομούσοις περιφερόμενα, της ίδιας ώραιότητος μή έκπέσωσι» 
γράφει ό ιερέας Θεόδωρος Γρυπάρης, Ζάκυνθος 1693, στον μητροπολίτη Φιλαδέλφειας 
Μελέτιο, στή Βενετία. Βλ. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Παρατηρήσεις στον ελ
ληνικό κώδικα XI, 28 της Μαρκιανής.—’Επίγραμμα στο Θωμά Φλαγγίνη», Θησαυ- 
ρίσματα 13 (1976) 204.
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τα καί εις το ύγιέστατον άποκατέ στη σε »1 άλλά συγχρόνως παρενέβαλε καί 
δικά του τροπάρια. Τήν προσπάθεια θά συνεχίσουν πολλοί λόγιοι καί μά
λιστα ό Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός (μέσα 19ου αιώνα).2

"Αν θελήσουμε νά ιεραρχήσουμε τά αίτια των έπεμβάσεων καί των πα
ραχαράξεων σέ κείμενα κατά τήν εκτύπωσή τους, θά πρέπει στην πρώτη 
θέση νά βάλουμε το τυχαίο καί τήν άγνοια. 'Υπάρχει πάντα το πρόβλη
μα τής κακής χειρόγραφης παράδοσης: τά τυπογραφεία πολλές φορές δέν 
έχουν στή διάθεσή τους περισσότερα άπό ένα χειρόγραφο.3 "Υστερα έρ
χονται οΐ σκοπιμότητες τής έμπορικής επιχείρησης. ’Ακόμη οί άνάγκες 
πού γεννιούνται άπό τις εξάρσεις των δογματικών καί ιδεολογικών αντι
θέσεων. Το τελευταίο αυτό σπρώχνει τούς εκδότες καί τούς διορθωτές νά 
περάσουν άπό τήν έπέμβαση στήν αλλοίωση καί τή νόθευση, καί άπύ τή 
σύντμηση στή λογοκριτική περικοπή.

Δογματικές διεκκλησιαστικές άντιθέσεις: οί ορθόδοξοι κατηγορούσαν 
τούς παπικούς γιά νοθεύσεις καί παραχαράξεις τών κειμένων καί στά χει
ρόγραφα. Τώρα πού τά τυπογραφεία ήταν στά δικά τους μόνο χέρια ή

1. ’Αντώνιος ’Έπαρχος, προλογική επιστολή στή σειρά τών Μηναίων, Βενετία, 
Σπινέλης, 1548-52. Βλ. Ë. Legrand, Bibliographie Hellénique, 15-16 al., τ. I, σ. 
277-281. Πβ. καί Μ. I. Μανούσακας, «Προσθήκαι καί συμπληρώσεις εις τήν Ελλη
νικήν Βιβλιογραφίαν τοϋ Ë. Legrand», Έπετηρ'ις Μεσαιωνικού ’Αρχείου ’Ακαδημίας 
’Αθηνών 7 (1957) 41-43.

2. Γιά τό πρόβλημα έκδοση, νόθευση καί άποκατάσταση τών λειτουργικών βι
βλίων, άπό τον 16ο αί. μέχρι τήν εποχή μας, βλ. σύντομο χρονικό καί βιβλιογραφία: 
N. Β. Τωμαδάκης, Κλε'ις τής Βυζαντινής Φιλολογίας, ’Αθήνα 31965, σ. 66-70, 131- 
142,147-148.

3. Γράφει χαρακτηριστικά δ έκδοτης 'Ιππόλυτος Βάρελης άπό τή Βενετία στον 
Εμμανουήλ Προβατάρη (Ρώμη):
28 Μαρτίου 1566: «[...] έποθίμου νά έβανες τινάν νά μάς έγραφε τδν Πτοχοπροδρόμο 
και ότη ήπάγη νά το πληρόσο, ή καί τίποτε άλλον δμορφον [...]».
21 ’Ιουνίου 1567: «[...] Ταϊς κανόνες τον άγιον έχο τού χεριού ή δέ τδν άποστόλον 
καί τδν συνόδον ήσήν εις σταμπα Παρισιού [...] παρηκαλδ τήν ήμετέραν άγάπην ήνα 
ήδίς καί νά μοϋ κοπιάρης έναν κανόνα τον αγίων 'Αποστόλον μετά της έξιγίσεος 
Ζοναρά νά ήδδ άν κονφάρη μέ έτοϋτο τοΰ Παρισιού [...]».

Τά άποσπάσματα προέρχονται άπδ τδν έλληνικδ βατικανδ κώδικα 2124 καί τά 
γνωρίζω άπδ φωτογραφίες πού μοϋ δάνεισε γιά μελέτη ό καθηγητής κ. Μ. I. Μανού
σακας. Τήν έκδοση τοϋ κώδικα έτοιμάζει δ X. Γ. Πατρινέλης, «Έπιστολαί Ελλή
νων πρδς τδν πάπαν Γρηγόριον ΙΓ' (1572-1585) καί τδν καρδινάλιον Σιρλέντον 
(t 1585) (Έκ τοΰ ελληνικού βατικανοΰ κώδικος 2124)», Έπετηρ'ις Μεσαιωνικού ’Αρ
χείου ’Ακαδημίας ’Αθηνών 17 (1967) 45-46. (Κυκλοφορεί μόνο σέ άνάτυπο, ’Αθήνα 
1974.)
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στά έδάφη τους, οί υποψίες γιά παρεμβολή των κακοδοξιών τους σ’ αυτά 
ήταν περισσότερο έντονες. Ή πτώση τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας καί 
ή υποχώρηση τής παιδείας είχε τον αντίχτυπο της καί στήν ορθόδοξη 
θεολογία. ’Αντίστροφα, ό αγώνας προς τις επιβουλές καί κακοδοξίες των 
Δυτικών έγινε μεγαλύτερος άφοΰ τώρα οί Δυτικοί μέ την έγκριση ή τήν 
αδιαφορία τοϋ Τούρκου μπορούσαν ευκολότερα νά προπαγανδίζουν τις θέ
σεις τους καί νά προσηλυτίζουν. "Ας άναφερθοϋν έδώ, ένδεικτικά, οί εκδό
σεις τής «Sacra Congregatio de Propaganda Fide» (1628-1677).1 Οί 
άντιθέσεις καί οί αγώνες καθολικών-προτεσταντών μεταφέρονται στήν 
’Ανατολή. Ό μεταξύ τους άγώνας θά δημιουργήσει λεπτά λογικά καί ρη
τορικά εργαλεία πού θά τά χρησιμοποιήσουν οί ορθόδοξοι γιά νά άντιμε- 
τωπίσουν τούς καθολικούς μέ τά έπιχειρήματα τών προτεσταντών καί αν
τίστροφα. Οί ’Ορθόδοξες 'Ομολογίες Πίστεως τής Τουρκοκρατίας καί 
Βενετοκρατίας είναι διαβρωμένες άπύ τή δυτική θεολογική σκέψη σέ με
γάλο βαθμό, ώστε, όχι αδικαιολόγητα, πολλές άπό αύτές θεωρήθηκαν στον 
καιρό τους αιρετικές.2

Οί πραγματικότητες αύτές ευαισθητοποίησαν τον αναγνώστη τής ’Α
νατολής. Οί μικρές του δυνατότητες, έξαιτίας τής λειψής του παιδείας, 
γιά νά προστατέψει κάθε φορά τήν ορθοδοξία του εντοπίζοντας τή νόθευ- 
ση, τον έκαναν προσεκτικό, φιλύποπτο. Τούς φόβους του ένίσχυαν οί προ
σχωρήσεις Ελλήνων λογιών στον παπισμό ή τον προτεσταντισμό πού βι
βλία τους έ'ρχονταν άπό τή Δύση.

Καί όσοι αντιλαμβάνονταν τή νόθευση δέν μπορούσαν νά μή χρησιμο
ποιήσουν τά έντυπα βιβλία τών ελληνικών τυπογραφείων όσο καί τις γραι- 
κολατίνες έκδόσεις, πού ήταν μοναδικές, άφοΰ οί έλληνικές εκδόσεις άρ
γησαν πολύ ή δέν κάλυψαν ποτέ πατερικά, ιστορικά, καί φιλολογικά κεί
μενα ακόμη καί λειτουργικά. Ό μόνος δρόμος γιά κάποια ισορροπία του 
άναγνώστη ήταν ή χρήση τών βιβλίων μετά άπό έ'λεγχό τους, άνάλογα μέ 
τις δυνάμεις του.

Κάποτε ένας άναγνώστης (άρχές 18ου αιώνα) θέλει νά προφυλάξει 
τούς έπόμενους χρήστες του βιβλίου Graeciae Orthodoxae, πού τυπώ
θηκε στή Ρώμη τό 1659 μέ τήν έπιμέλεια τοϋ Λέοντα Άλλάτιου καί πε

ι. Ζαχ. Ν. Τσιρπανλής, «Οί έλληνικές εκδόσεις της Sacra Congregatio de 
Propaganda Fide (17ος αί.). Συμβολή στη μελέτη τοϋ θρησκευτικού ούμανισμοϋ», 
Παρνασσός 16 (1974) 508-532.

2. Οί εργασίες τοϋ Ίω. Ν. Καρμίρη έ'χουν φωτίσει άπό πολλές πλευρές το θέμα 
τών 'Ομολογιών. Βλ. κυρίως τή μελέτη του: «Ετερόδοξοι επιδράσεις έπί τάς 'Ομο
λογίας τοϋ ΙΖ' αίώνος». ’Ανάτυπο άπό Νέα Σιών, 'Ιεροσόλυμα 1949.
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ριέχει έργα του πατριάρχη ’Ιωάννη Βέκκου: «'Ο ψευδεπίσκοπος ούτος 
Κωνσταντινουπόλεως, έστίν έκ των ών άναιδώς έν Ρώμη ό πάπας όση- 
μέραι χειροτονεί, καλούμενος Βέκος- άλλ’ού Βέκος άλλα πέκος. Όθεν δει 
σε προσέχειν, ότι τά έν τω παρόντι αυτού συντάγματι, τά πλεϊστα νόθα 
έστί καί πάσης αΐρεσχελίας άνάμεστα».1

Στό τέλος του ίδιου αιώνα άλλος άναγνώστης-μοναχός πού χρησιμο
ποιούσε καί παρέβαλλε χειρόγραφα καί έντυπα στη Βιβλιοθήκη τής Μονής 
του σημειώνει στο βιβλίο Λειτονργίαι των αγίων Πατέρων, Παρίσι 1560: 
«Πολλά, καταπολλά οί διαβολόφραγκοι παρέφθειραν τάς τρεις ταύτας 
λειτουργίας, ανάθεμά τους τρίς χιλιάκις καί αιωνίως».2

Βέβαια οί άναγνώστες τής ’Ανατολής, παρ’ όλες τις υποψίες τους, καί 
έξαιτίας τής γνωστικής τους άδυναμίας δεν φαίνεται νά κατάλαβαν σέ όλο 
της το μέγεθος τη νόθευση των κειμένων άπό τούς Δυτικούς.

’Έτσι όταν στα 1779 ό προτεστάντης περιηγητής Μπγιόρνσταλ συναν
τά τον έπίσκοπο Σταγών Παρθένιο στην Καλαμπάκα, θά του δείξει ένα 
χωρίο άπο το κατά Ίωάννην Ευαγγέλιο, πού υπήρχε στις έντυπες έκδό- 
σεις, νά μην υπάρχει σέ κανένα χειρόγραφο καί μάλιστα σέ ενα περγαμη- 
νό πού είχε στην κατοχή του ό Παρθένιος. 'Ο Παρθένιος θά χρησιμοποιή
σει αμέσως ένα δικό του τρόπο γιά νά διασταυρώσει την υπόδειξη του 
Σουηδού φιλόλογου: θά ανατρέξει στά Σχόλια εις την Καινήν Διαθήκην 
τού Θεοφύλακτου Βουλγαρίας. ’Αφού έκεϊ το χωρίο δέν σχολιάζεται, είναι 
νόθο καί πέρασε μέ την τυπογραφία στις έλληνικές έκδόσεις των Ευαγγε
λίων.3

1. ’Αντίτυπο της Βιβλιοθήκης τής Μονής Μεγίστης Λαύρας, σημείωμα στό πί
σω μέρος τοϋ τίτλου· pecus=i<öo, καί μεταφορικά, άλογος άνθρωπος.

2. Παντελεήμων Λαυριώτης, «Κατάλογος άρχετύπων ήτοι άρχαιοτέρων έκδό- 
σεων (1488-1599) των έν τή Βιβλιοθήκη τής έν ’Άθω I. Μ. Μεγίστης Λαύρας άπο- 
κειμένων», 'Αγιορειτική Βιβλιοθήκη 16 (1951) 175, άρ. 99-100.

Τό πρόβλημα τής άλλοίωσης των λειτουργικών έντυπων βιβλίων δέν ήταν πρό
βλημα μόνο των έλληνοφώνων όρθοδόξων άλλα καί των σλαβόφωνων: «[...] θέλω ίνα 
άγορασθοϋν άπό τούς κυρίους έκτελεστάς μου είς την Μόσχαν τής Ρωσσίας —οχι εις 
την Πολωνίαν δπου τά Ρωσσικά έκκλησιαστικά βιβλία είναι ήλλοιωμένα— [...] έκ- 
κλησιαστικά βιβλία πού χρησιμοποιούνται είς τάς ’Εκκλησίας τοϋ ’Ορθοδόξου ’Ανα
τολικού δόγματος, είς Ρωσσικήν γλώσσαν [...] καί τά βιβλία ταϋτα νά διανεμηθούν 
είς τήν Δαλματίαν, την Βοσνίαν, ή Σερβίαν [...]» γράφει στη διαθήκη του ό Άνδρέας 
Κάσσης άπό τήν Πάτρα (Βενετία, 20 Μαίου 1749). Βλ. Κωνσταντίνου Δ. Μέρτζιου, 
«'Ο Μικρός Έλληνομνήμων Τεϋχος δεύτερον», ’Ηπειρωτική ’Εστία 9 (1960) 560 
καί άνάτυπο, ’Ιωάννινα 1960, σ. 146.

3. J. J. Björnstahl, Tò οδοιπορικό τής Θεσσαλίας 1779 Μετάφραση, προλε-
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Σημειώσαμε παραπάνω ότι ή όξυνση των διεκκλησιαστικών αντιθέ
σεων εύαισθητοποιεϊ τούς άναγνώστες της ’Ανατολής καί τούς κάνει φι- 
λέρευνους καί προσεκτικούς. Άπύ τη στιγμή πού το «νόθο» σημείο θά 
έντοπιστεΐ, ό έμπορικά ευαίσθητος τυπογράφος-έκδότης θά σπεύσει στην 
έπόμενη έ'κδοση νά το άφαιρέσει ή νά τύ διορθώσει. "Ως τότε ό χρήστης 
μπορούσε νά άρκεστεϊ στο σχολιασμό, στή διαγραφή ή στή διόρθωση τού 
«νόθου» σημείου. Ένα παράδειγμα: στά έντυπα ορθόδοξα Ευχολόγια τού 
16ου καί 17ου αιώνα αλλά καί στήν πρώτη έκδοση ’Αρχιερατικού τού 
1714 ύπήρχε ή φράση «ό τω κορυφαίω Πέτρω τήν σήν οίκοδομήσας εκ
κλησίαν» καί «ταύτην τήν εξουσίαν δούς», όπως ακριβώς ύπήρχε καί στά 
δυτικά Ευχολόγια καί ’Αρχιερατικά. *Η όξυνση των σχέσεων καθολικών 
καί ορθοδόξων κατά τον 18ο αιώνα, καί μάλιστα στήν Ελληνική Κοινό
τητα τής Βενετίας μέ τή φιλοκαθολική ομολογία πίστεως τού μητροπο
λίτη Μελέτιου Τυπάλδου καί τών μαθητών του (1708), φανέρωσε ύποπτη 
γιά φιλοκαθολισμύ τή φράση για τον κορυφαίο άπόστολο Πέτρο πού εϊχε 
τυπωθεί πολλές φορές ώς τότε. Στίς επόμενες έκδόσεις, ό τυπογράφος, 
άφοΰ τύ δηλώσει μέ έμφαση στον πρόλογο, θά τροποποιήσει τίς φράσεις 
γιά νά άναφέρονται μόνο στους ’Αποστόλους, χωρίς «προνομιακές» με
ταχειρίσεις γιά τον Πέτρο όπως θέλει ή δυτική παράδοση. Σέ αντίτυπο 
τού ’Αρχιερατικού τού 1714 ύπάρχουν μεταγενέστερες διαγραφές καί 
διορθώσεις τών έπίμαχων φράσεων.1

’Αλλά οί νοθεύσεις τών έντυπων βιβλίων δέν υπαγορεύονται μόνο άπύ 
τίς διεκκλησιαστικές αντιθέσεις. Μερικές φορές τίς υπαγορεύουν καί οί 
ένδοεκκλησιαστικές. 'Η έρις τών κολυβάδων καί άντικολυβάδων στήν ορ
θόδοξη ’Ανατολή θά γίνει κύρια αιτία γιά τή νόθευση τού Πηδαλίου τού 
’Αγαπίου καί Νικοδήμου Αγιορείτη, άπύ τον επιμελητή τής εκτύπωσής 
του, Θεοδώρητο έξ Ίωαννίνων. Τύ Πηδάλιο άφοΰ έλέγχθηκε καί συμπλη
ρώθηκε άπύ τούς σοβαρότερους έκφραστές τής σκληρής, συντηρητικής 
στάσης τής Εκκλησίας απέναντι στίς νεοτεριστικές ιδέες (’Αθανάσιο Πά- 
ριο, Μακάριο Νοταρά, Δωρόθεο Βουλησμά) έγκρίθηκε άπύ τον Πατριάρ
χη καί τή Σύνοδο, τυπώθηκε στή Λειψία τύ 1800. "Οταν τύ Πηδάλιο 
έφτασε τυπωμένο στούς συνδρομητές του στήν ’Ανατολή, διαπιστώθηκε 
ότι ό Θεοδώρητος είχε προσθέσει δικές του άπόψεις, άντικολυβάδικες

γόμενα, σημειώσει; Μεσημβρινός, Θεσσαλονίκη, Τα τετράδια τοϋ Ρήγα, 1979, σ. 
75-76.

1. Τριαντάφυλλο; Ε. Σκλαβενίτης, «Προσθήκες στήν Ελληνική Βιβλιογραφία 
(1536-1799)», Θησαυρίσματα 14 (1977) 147-150.
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κυρίως, γιά θίγόμενα άπό τούς συγγραφείς του Πηδαλίου θέματα κατά 
τον ύπομνηματισμό των άποστολικών καί συνοδικών κανόνων: ή παρα
βολή του έντυπου μέ το χειρόγραφο εντόπισε τις προσθήκες οί όποιες μαυ- 
ρίστηκαν, άσπρίστηκαν ή κόπηκαν σε οσα άντίτυπα δεν είχαν διατεθεί, 
ενώ κυκλοφόρησε εγκύκλιος γιά την έπισήμανση τών «κακοδόξων» ση
μείων.1

Ε’ίδαμε δτι ή δυσπιστία στο έντυπο βιβλίο ήταν καί λόγος διατήρησης 
σέ χρήση του χειρόγραφου. "Ας σημειωθεί εδώ καί ένας άλλος λόγος πού 
έχει σχέση μέ τις αντιστάσεις στήν τάση γιά εξομοιωμένη «κοινή» λα
τρεία, στήν οποία άναγκαστικά οδηγούσαν τα έντυπα λειτουργικά βιβλία 
καί μάλιστα τά τυπικά. Οί άντιστάσεις αύτές φαίνεται να υποχωρούν στο 
τέλος τού 18ου αιώνα. Γράφει ό Θεοδώρητος έξ Ίωαννίνων (1800): «Τά 
έν Άγίω ’Όρει σωζόμενα τυπικά, είσί κατά τήν άρέσκειαν τών μονών τε
θειμένα, διά τούτο καί άσύμφωνα εύρίσκονται εις τά παρόμοια. Καί πρέ
πει τινάς νά άκολουθεϊ τύ καθολικόν τής έκκλησίας τυπικόν».2

Εξετάζοντας τά κοσμικά-λόγια έντυπα βιβλία θά βρούμε παρόμοιες 
άντιδράσεις με εκείνες γιά τά εκκλησιαστικά έντυπα. Παραβάλλονται καί 
αύτά μέ τά χειρόγραφα, έπαναφέρονται στά περιθώρια καί τά παράφυλλά 
τους τά σχόλια καί άλλα στοιχεία πού υπήρχαν στο χειρόγραφο καί πα- 
ραλείφτηκαν κατά τήν έκτύπωση. Σημειώνω τρεις περιπτώσεις (άντί
τυπα Μονής Μεγίστης Λαύρας τού ’Άθω): ’Αριστοφάνης, Κωμωδίαι εν
νέα, Βενετία, Άλδος, 1498,3 Θεόφιλου Κορυδαλέα,c Υπομνήματα εις τήν 
Λογικήν τον Άριστοτέλονς, Βενετία 1729 (τρία άντίτυπα) καί Εύγένιος 
Βούλγαρης, Λογική, Λιψία 1766.

Θά μπορούσε νά παρατηρηθεί εδώ δτι οί άναγνώστες πού έπανέφεραν 
τά σχόλια είναι λόγιοι οί όποιοι, κινημένοι καί άπό τήν οπτική συνήθεια 
τού χειρόγραφου, έπανέφεραν τά σχόλια γιά νά πλουτίσουν τά άντίτυπα 
τους μέ στοιχεία βοηθητικά γιά τήν κατανόηση τού κειμένου" κάτι πού 
δέν σημαίνει δτι τήν ένέργειά τους προσδιόρισε δυσπιστία στο έντυπο βι

1. Πηδάλιον... ήτοι δπαντες οί ιεροί καί θείοι κανόνες... ερμηνευόμενοι παρά 
’Αγαπίου ιερομόναχου καί Νικοδήμου μονάχου... επιστασία δέ καί επιμελεία τοϋ ευ
τελούς εν ίερομονάχοις Θεοδώρητου..., Λιψία 1800 καί ’Αθήνα, Γκαρπολάς, 21841. 
Ή έγκύκλιος γιά τήν έπισήμανση τών κακοδόξων σημείων είναι τοϋ πρώην πατριάρ
χη Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου, Αύγουστος 1802" υπάρχει χειρόγραφη στα πα
ράφυλλα αντιτύπων τής πρώτης έκδοσης καί τυπωμένη στη σ. ς' της δεύτερης έκδο
σης, πού φυσικά στο σώμα της δέν περιέλαβε τις προσθήκες τοϋ Θεοδωρήτου.

2. Πηδάλιον..., δ.π., σ. 167.
3. Παντελεήμων, «Κατάλογος άρχετύπων...», δ.π., σ. 158-159, άρ. 7.
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βλίο. Θά μπορούσαμε πάντως νά σημειώσουμε κάτι πού θά μάς βοηθού
σε νά καταλάβουμε τις συμπεριφορές των αναγνωστών κα'ι των λογιών 
βιβλίων: άκόμη καί στον προχωρημένο 18ο αιώνα δεν φαίνεται νά έχει 
κρυσταλλωθεί ή έμπιστοσύνη στα έντυπα, δηλαδή δτι μπορούν, άνεξάρ- 
τητα άπό τά χειρόγραφα, νά λειτουργήσουν ως αυτοδύναμοι φορείς για 
τή μετάδοση τής γνώσης.

Παρ’ δλα αύτά, στο τέλος τού ελληνικού 18ου αιώνα φαίνεται νά δη- 
μιουργούνται οί παράγοντες πού θά οδηγήσουν στήν έπικράτηση τού έν
τυπου βιβλίου ώς άνεξάρτητου καί άποτελεσματικοΰ φορέα για τή μετά
δοση τής γνώσης. Τά χειρόγραφα δεν θά πάψουν ποτέ νά είναι σέ χρήση 
άλλα φαίνεται νά μειώνονται οί τάσεις γιά παραβολές καί συγκρίσεις.

Άπο τήν άποψη τής παραγωγής καί τής διακίνησης τού βιβλίου, θά 
σημείωνε κανείς τήν αύξηση των τόπων καί των τυπογραφείων πού πα- 
ράγεται το ελληνικό βιβλίο: Βιέννη, Λιψία, Τεργέστη, Παρίσι, Μόσχα, 
Κωνσταντινούπολη, Κέρκυρα- πάντα ή Βενετία. Αύξηση των βιβλίων πού 
τυπώνονται, κατακόρυφη άνοδος των νεοτερικών βιβλίων, των μεταφρά
σεων καί των ερανισμάτων άπο εύρωπαϊκά βιβλία.1

Ή διακίνηση τού βιβλίου διευκολύνεται άπο τήν άνάπτυξη τής έμπο- 
ρευματικής καί περισσότερο έκχρηματισμένης οικονομίας, ή άπόκτηση βι
βλίων μέ συνδρομητές φέρνει πιο κοντά το άναγνωστικό κοινό στό βιβλίο 
καί τό κάνει μέτοχο, «συμβαλλόμενο» στή διαδικασία καί τό κόστος τής 
έκδοσης. Τά χειρόγραφα εϊναι τώρα περισσότερο άντίγραφα άπό έντυπα, 
άκόμη καί γιά τά παραδοσιακά-έκκλησιαστικά βιβλία,2 πράγμα πού δεί
χνει στροφή καί εμπιστοσύνη πρός τό έντυπο. Βέβαια ό ερευνητής θά δια
πιστώσει δτι σ’ αυτή τήν περίοδο γράφτηκαν, καί πάντως σώθηκαν, πε
ρισσότερα χειρόγραφα άπό δ,τι σέ προηγούμενες. Θέλω εδώ νά θυμίσω 
δτι έχουμε πολλά χειρόγραφα μέ τά μαθήματα τών δασκάλων τής έποχής 
πού γράφτηκαν πριν καί μετά τήν εκτύπωση τών άντίστοιχων βιβλίων. 
Οί μαθητές έχαναν τόν πολύτιμο χρόνο τής μελέτης γιά νά αντιγράφουν 
καί οί δάσκαλοί τους συνειδητοποίησαν καί διαμαρτύρονταν γιά τή μεγά

1. Φίλιππος Ή. Ήλιού, Προσθήκες στήν 'Ελληνική Βιβλιογραφία. Ä Τά βι
βλιογραφικά κατάλοιπα τοΰ É. Legrand καί τοΰ Η. Pernot (1515-1799), ’Αθήνα 
1973, σ. 37-41.

2. Σπυρίδων (Καμπανάου) Λαυριώτης - Σωφρόνιος Εύστρατιάδης, Κατάλογος 
τών κωδίκων τής Μεγίστης Λαύρας, Κανταβριγία 1925, σ. 212, άρ. 1279 Τριώδιον 
τοϋ 1758. Στό τέλος σημειώνεται: «Τό παρόν Τριώδιον έκέλευσεν ό προηγούμενος 
παπα κύρ Ναθαναήλ νά γράψωμεν ωσάν καί τό στάμπινον [...] ’Αλλά νά γράφει τινας 
καί άπό στάμπαν κατά πολλά είναι δύσκολον».
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λη ζημιά πού έφερνε ή έλλειψη βιβλίων: καθώς οΐ παιδευτικοί σκοποί γί
νονται τώρα ούσιαστικότεροι ή άτέλειωτη άντιγραφή δεν μπορεί νά θεω
ρείται αποτελεσματικό μέσο μάθησης.

Είμαστε σέ έποχή πού ή αμφισβήτηση του παιδευτικού συστήματος 
καί ή άναζήτηση νέων γνώσεων οδηγεί σέ άπομάκρυνση άπύ την αυθεντι
κότητα τού χειρόγραφου πού είναι ό φορέας τής παραδοσιακής γνώσης. 
'Όλοι ζητούν τά έντυπα καί όταν δεν μπορούν νά τά έκδώσουν ή νά άπο- 
κτήσουν άντίτυπο τής έκδοσης καταφεύγουν στο χειρόγραφο πού είναι 
ύποκατάστατο τού άνέκδοτου έντύπου ή τού έλλείποντος άντιτύπου. ’Ακό
μη στοιχεία ένισχυτικά για την έπικράτηση τού έντύπου πρέπει νά θεω
ρηθούν ή απόχτηση τυπογραφείων άπύ τις διοικητικές καί εκκλησιαστι
κές άρχές. Το 1798 ιδρύεται Τυπογραφείο τής Διοικήσεως στην Κέρκυρα, 
το όποιο για δεκαετίες θά εκδίδει εκατοντάδες έντυπα πού χρειαζόταν ή 
Διοίκηση γιά νά έπικοινωνεΐ μέ τούς πολίτες. Το Πατριαρχείο Κωνσταν
τινουπόλεως, σέ έποχή πού σκληραίνει τη στάση του άπέναντι στις νεο- 
τερικές ιδέες καί τούς φορείς τους, ιδρύει τυπογραφείο καί μέσα άπύ τά 
έντυπά του προσπαθεί νά άντιμετωπίσει «τούς έξ Εύρώπης άθέους»: ή 
έκδοση ένός φυλλαδίου ή ένα πατριαρχικό γράμμα τυπωμένο σέ έκατον- 
τάδες μονόφυλλα φαίνεται νά είναι άποτελεσματικότερο άπύ το μεγαλό
πρεπο σιγίλλιο.

Τυπογραφεία θά ιδρύσουν καί οί έπαναστατημένοι 'Έλληνες τού 1821 
γιά νά κερδίσουν μέ τά έντυπά τους τή μάχη των ψυχολογικών παραγόν
των γιά τον άγωνιζόμενο λαό ή νά διεκπεραιώσουν τις ανάγκες τής Διοι- 
κήσεως.

Τά στοιχεία πού εκτέθηκαν έπέτρεψαν νομίζω νά παρακολουθήσουμε 
τη μακρόχρονη πορεία πού έφερε στην έπικράτηση τού έντύπου μέ τή 
δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων γιά τήν παραγωγή καί διά
δοσή του καί τήν κάμψη τής δυσπιστίας τού αναγνωστικού κοινού’ σύγ
χρονα παρακολουθήσαμε τις αλλοιώσεις πού έφεραν στήν άντιστροφή τή 
σχέση χρήσης χειρογράφου-έντύπου σέ δύο περιόδους τής ελληνικής πο
λιτισμικής ιστορίας μέ ρευστά τά όριά τους, πού όμως μπορούν μέ αρκε
τή βεβαιότητα νά τοποθετηθούν στον φθίνοντα 18ο αιώνα.
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