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Ο ΡΟΛΟΣ TOT ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΤ TOT ΛΟΤΚΑΡΗ 
ΣΤΗΝ ΙΔΡΤΣΗ TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΤ 

ΤΗΣ PROPAGANDA FIDE 

ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΤ ΙΔΡΤΣΕ ΤΟ 1627 στην Κωνσταντινούπολη ό 

πατριάρχης Κύριλλος Α' Λούκαρης και το ερώτημα, αν οι εκδόσεις 

που συνδέονται με τις πολιτικο-εκκλησιαστικές επιδιώξεις του πα

τριάρχη πραγματοποιήθηκαν ή δχι στο τυπογραφείο αυτό, έγιναν αντι

κείμενο πολλών ερευνών. Θέμα της παρούσας μελέτης θα αποτελέσει 

μια άλλη διάσταση της εκδοτικής προσπάθειας του πατριάρχη Κύριλ

λου Λούκαρη και τών συνεργατών του, που δεν φαίνεται να απασχόλη

σε τήν έρευνα, δηλαδή ή σχέση μεταξύ της ίδρυσης του τυπογραφείου 

του Λούκαρη και αυτής του ελληνικού τυπογραφείου τής Propaganda 

Fide στή Ρώμη. 

Ό οργανισμός τής Propaganda de Fide1 ιδρύθηκε το 1622 άπο τον 

πάπα Γρηγόριο ΙΕ' με σκοπό, έκτος τών άλλων, τήν προσέγγιση τών 

ορθοδόξων με τελικό στόχο τήν ένωση. 'Ένα άπο τα πρώτα θέματα 

πού απασχόλησαν το συμβούλιο τής Propaganda Fide ήταν και ή φιλο-

καλβινική πολιτική του πατριάρχη Κύριλλου Λούκαρη. Στα 1622/23 

το συμβούλιο τής Propaganda τηρούσε εχθρική στάση απέναντι στον 

πατριάρχη, δμως λίγα χρόνια αργότερα άλλαξε πρόσκαιρα τήν πολιτι

κή του και προσπάθησε, κυρίως μέσω του ουνίτη Κανάκη Ρώσση και 

του φραγκισκανοϋ Ambrosio de Polla, να διαπραγματευθεί με τον Λού

καρη μια ένωση τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας με τή Ρώμη. 2 Οι διαπραγ-

1. Βλ. σχετικά J. Metzler, «Foundation of the Congregation de Propaganda 

Fide by Gregory XV», Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum, τ . 

I / I , Freiburg 1971, σ. 79-111, δπου παρατίθεται, και ή σχετική βιβλιογραφία. Ά π ο 

τήν παλαιότερη βιβλιογραφία βλ. J. Schmidlin, «Die Gründung der Propaganda

kongregation (1622). Zu ihrem 300jährigen Jubiläum», Zeitschrift für Mission

swissenschaft 12 (1922), 1-14 και L. Kilger, «Die ersten fünfzig Jahre Propaganda

eine Wendezeit der Missionsgeschichte», Zeitschrift für Missionswissenschaft 12 

(1922), 15-30. 

2. Βλ. σχετικά G. Hering, Οικουμενικό Πατριαρχείο και ευρωπαϊκή πολιτική 
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ματεύσεις αυτές, στις όποιες ό Λούκαρης πήρε μέρος με μοναδικό στό

χο να κερδίσει χρόνο, ματαιώθηκαν οριστικά στις 13 Νοεμβρίου 1627, 

δταν το συμβούλιο της Propaganda Fide εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια 

διπλωματικής λύσης και έλαβε επιθετικά μέτρα εναντίον του Αούκα

ρη.3 Στη σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ φιλοκαλβινιστών ορθοδόξων 

και ενωτικών, πού έμελλε να διαρκέσει δεκαετίες, ή έκδοση και ή δια

κίνηση βιβλίων επρόκειτο να παίξει κρίσιμο ρόλο, πράγμα πού ό Λού

καρης διέγνωσε άπο την αρχή. Γι' αύτον το λόγο ήδη στα 1614 είχε 

συμβουλεύσει τους ορθοδόξους τής Λεμβέργης να χρησιμοποιήσουν το 

βιβλίο ως μέσον ανάσχεσης τής καθολικής προπαγάνδας.4 Νωρίτερα, ό 

Λούκαρης είχε τυπώσει, κατόπιν εντολής του μέντορα του πατριάρχη 

'Αλεξανδρείας Μελέτιου Πηγά, δύο άνθενωτικά έργα του τελευταίου 

1620-1638, μτφρ. Δημοσθένης Κούρτοβικ, 'Αθήνα 1992, σ. 121-135* βλ. επίσης G. 

Hofmann, Griechische Patriarchen und Römische Päpste. Untersuchungen und 

Texte. II. 1. Patriarch Kyrillos Lukaris und die Römische Kirche, Roma 1929, σ. 51-53. 

3. Ή απόφαση πού έλαβαν οι καρδινάλιοι G. G. Millini, L. Ludovisi, L. Mega

lotti, F. Barberini και Ο. Bandini εναντίον τοΰ Λούκαρη δημοσιεύτηκε άπο τον 

Hofmann, Kyrillos Lukaris, δ.π., σ. 55-57' π β . και τα σχόλια τοΰ συγγραφέα, ο.π., 

σ. 36-37. Ή Propaganda έκλινε τώρα στην υιοθέτηση σκληρής τακτικής εναντίον 

τοΰ Αούκαρη, εύθυγραμμιζόμενη έτσι με τη γαλλική διπλωματία, την όποια 

έκπροσωποΰσε ό πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη Philippe de Harlay, Comte 

de Césy (για τη γαλλική πολιτική έναντι τοΰ Πατριαρχείου και τον Césy βλ. 

Hering, Οικουμενικό Πατριαρχείο, δ.π., σ. 81-119). Ό Αούκαρης άπό τήν πλευρά 

του, ενώ συντηροΰσε τις δήθεν φιλικές επαφές του μέ τόν Κανάκη Ρώσση και τό 

Βατικανό, πραγματοποιοΰσε συστηματικά τό σχέδιο του να αποκλείσει σταδιακά 

άπό τήν Ανατολική 'Εκκλησία τόσο τήν καθολική Προπαγάνδα δσο και τους φιλο-

ενωτικούς μητροπολίτες τοΰ Πατριαρχείου. Ταυτόχρονα, προχώρησε και στην 

ίδρυση ελληνικών σχολείων (ό Αούκαρης σχεδίαζε μάλιστα τήν ίδρυση Κολλεγίου 

στην Κεφαλονιά, πράγμα πού ή Βενετία δεν έβλεπε μέ καλό μάτι, ό.π., σ. 200). Θα 

μπορούσε να υποτεθεί δτι ό Αούκαρης απέβλεπε στή δημιουργία μιας τάξης μορ

φωμένων ιερωμένων, πού θα μπορούσαν να στηρίξουν μια εκκλησία αυτόνομη θεο

λογικά και πολιτικά άπό τή Δύση. Σ ' αυτήν τήν περίπτωση θα επιβεβαιωνόταν και 

ή εκτίμηση τοΰ καρδιναλίου Melchior Khlesl, ό όποιος σε επιστολή του προς τόν 

καρδινάλιο Ο. Bandini, δπου ανακεφαλαιώνει τό ιστορικό τής δράσης του εναντίον 

τοΰ Αούκαρη, υποστηρίζει δτι ό πατριάρχης ήθελε να διατηρεί δήθεν φιλικές σχέ

σεις τόσο μέ τους καθολικούς δσο και μέ τους προτεστάντες για να τους χρησιμο

ποιεί δπως αυτός ήθελε (βλ. ό.π., σ. 145 σημ. 5). 

4. Ε. Ovsjannikov, Kirill Lukaris i ego borba s rimo-Katoliceskoju propa-

gandoju na Vostokë, Novocerkassk 1903, σ. 148, στο Hering, Οικουμενικό Πα

τριαρχείο, δ.π., σ. 196. 
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στα τυπογραφεία της Λεμβέργης5 και της Βίλνας,6 όπου εϊχε σταλεί 

για να οργανώσει την αντίσταση εναντίον των ουνιτών που δρούσαν 

στην Πολωνία. Το 1622 φαίνεται δτι πέτυχε με ενέργειες του να τυπω

θεί στη Βιτεμβέργη ή Κατηχησις του Ζαχαρία Γεργανου.7 Την ίδια 

5. Θ. Παπαδόπουλος, 'Ελληνιχ-η Βιβλιογραφία (1466 ci.-1800)', τ. 1, 'Αθήνα 

1984, σ. 350 άρ. 4692' É. Legrand, Bibliographie Hellénique... au XVe et XVIe 

siècles..., τ. 2, Paris 1885, σ. 88-89, αρ. 200' G. Podskalsky, Ή Ελληνική Θεολογία επί 

Τουρκοκρατίας 1453-1821, μτφρ. πρωτοπρ. Γ. Δ. Μεταλληνός, 'Αθήνα 2005, σ. 184. 

6. Παπαδόπουλος, Ελληνική Βιβλιογραφία, δ.π., σ. 350 άρ. 4690" Legrand, 

Bibliographie Hellénique... au XVe et XVIe siècles..., 6.π., σ. 115-119 άρ. 218* R. 

Flogaus, Die griechischsprachige katechetische Literatur des 16. und 17. Jahrhun

derts, Berlin 2008 (ανέκδοτη εργασία επί υφηγεσία (Habilitation)), σ. 86, 207 άρ. 

114* Podskalsky, eH Ελληνική Θεολογία επί Τουρκοκρατίας, 6.π., σ. 185. 

7. Το έργο αυτό αφιερώνει ό Ζ. Γεργανός στον 'Ιωάννη Γεώργιο Α', δούκα της 

Σαξωνίας, ενώ τό περιεχόμενο του εγκρίθηκε άπό τόν κοσμήτορα και όλους τους 

καθηγητές της Θεολογικής σχολής τής Βιτεμβέργης (Ζ. Γεργανός, Χριστιανική 

Κατηχησις..., εν τη Ουιπτεμβέργη [sic] 1622, Ir, l4r) . Είναι πιθανόν ό Κύριλλος 

Λούκαρης να ήταν αυτός πού μεσολάβησε μεταξύ Ζ. Γεργανου και των λουθηρανών 

τής Βί,τεμβέργης ώστε να τυπωθεί εκεί ή κατήχηση του πρώτου και — α ρ γ ό τ ε ρ α — 

να διαδοθεί στην 'Ανατολή. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να 

εξακριβωθεί ό χαρακτήρας πού είχε αυτή ή συνεργασία του Αούκαρη με τους λου

θηρανούς τής Βι,τεμβέργης, πώς εξελίχθηκε και ποιοι ήταν οι στόχοι της. Στην 

εισαγωγή του στην έκδοση τής χειρόγραφης εξήγησης του Γεργανου στην 'Αποκά

λυψη, ό Α. 'Αργυρίου κάνει λόγο για συνεργασία του Αούκαρη με τους Βιτεμβέργι-

ους, χωρίς ωστόσο να προσκομίζει κανένα στοιχείο πού να στηρίζει τις εύλογες, 

κατά τα άλλα υποθέσεις του (Α. 'Αργυρίου, Ζαχαρία Γεργανου από την "Αρτα εξή-

γησις εις την του Ιωάννου του Ύφηλοτάτου Θεολόγου Άποκάλυφιν, 'Αθήνα 1991, 

σ. 24-25). 'Ένα σημαντικό στοιχείο για μια τέτοια συνεργασία εντόπισα στην από

φαση τής Congregano de Propaganda Fide τής 13ης Νοεμβρίου 1627 σχετικά με τή 

διαχείριση του προβλήματος του Αούκαρη: ((primo scribendum esse Petro Stavrino 

iesuitae in urbe Viterbiensi degenti, ut catechismum lingua vulgari graeca a Cyrillo 

contra catholica dogmata impressum sub nomine cuiusdam Zachariae una respon

sione facta a beatae memoriae fratre Andrea graeco jesulta Romam quamprimum 

mittat.. .» (Hofmann, Kyrillos Lukaris, ό.π., σ. 55-56). 'Από τα παραπάνω φαίνεται 

ότι για τό Βατικανό Οχι μόνο ήταν δεδομένη ή συνεργασία του Αούκαρη με τους Βι-

τεμβέργιους, άλλα και ότι ή κατήχηση του Γεργανου θεωρούνταν ως έργο του π α 

τριάρχη. 'Από άλλες πηγές γνωρίζουμε ότι ό πατριάρχης πράγματι είχε γράψει μια 

κατήχηση, ή οποία λανθάνει (Hering, Οικουμενικό Πατριαρχείο, ό.π., σ. 219-220). 

Θα μπορούσε ή λανθάνουσα αυτή κατήχηση να ταυτίζεται με τήν κατήχηση του 

Γεργανου; Ά ν και κάτι τέτοιο δεν μου φαίνεται πιθανό, δεδομένης τής μεγάλης 

ομοιότητας πού παρουσιάζει ή γλώσσα τής κατήχησης με τήν Εξήγηση του Γεργα-
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χρονιίχ. θα προσπαθήσει, μέσω του Μητροφάνη Κριτόπουλου, να τυπώ

σει κάποια βιβλία στην 'Αγγλία. Ωστόσο, τις μεμονωμένες αυτές προ

σπάθειες επρόκειτο να ακολουθήσει ενα συστηματικό εκδοτικό εγχεί

ρημα, το όποιο στηρίχθηκε στο πρόσωπο του μονάχου Νικόδημου Με

ταξά. Ό τελευταίος βρισκόταν άπό το 1623 στην 'Αγγλία, δπου έμαθε 

την τυπογραφική τέχνη και τύπωσε κάποια χειρόγραφα πού του είχε 

στείλει ό Αούκαρης ενώ ταυτόχρονα προετοίμαζε, μέ προτροπή του 

πατριάρχη, τήν ίδρυση τυπογραφείου στην Κωνσταντινούπολη.8 

Ή Ρώμη άπό τήν πλευρά της εϊχε πρώτη χρησιμοποιήσει —μέ 

ικανοποιητικά αποτελέσματα— το βιβλίο ως μέσον στην προσπάθεια 

της για τήν υπαγωγή των ορθοδόξων στην 'Αγία 'Έδρα. 'Ήδη άπό το 

1576, μέ εντολή του Γρηγορίου ΙΓ', κυκλοφορούσαν στην 'Ανατολή 

ελληνικά βιβλία προς διευκόλυνση της ιεραποστολής.9 'Αργότερα, το 

Βατικανό θα αρχίσει να τυπώνει σέ διάφορα τυπογραφεία της Ρώμης 

βιβλία σέ νεοελληνική γλώσσα, πολλά άπό τα όποια διανέμονταν δω

ρεάν στην 'Ανατολή. Μάλιστα, ή Propaganda σχεδίαζε ήδη άπό τή σύ

σταση της τήν ίδρυση τυπογραφείου. Αυτός ήταν μάλλον και ό λόγος 

πού απέρριψε κατά τήν ίδρυση της τήν πρόταση του ιταλού τυπογρά

φου Stefano Paolini για αποκλειστική συνεργασία στην έκδοση ελλη

νικών βιβλίων.10 'Έτσι, τέσσερα χρόνια αργότερα (14 'Ιουλίου 1626) το 

νου στην 'Αποκάλυψη, ωστόσο πρέπει ή συγγραφή και ή έκδοση της κατήχησης να 

έγιναν σέ σύμπραξη μέ τον Λούκαρη. 

8. Για τήν παραμονή του Μεταξά στην 'Αγγλία και τήν εκεί τυπογραφική του 

δραστηριότητα βλ. L. Augliera, Libri, politica, religione nel Levante del Seicento: la 

tipografìa di Nicodemo Metaxàs, primo editore di testi Greci nell'Oriente orthodosso, 

Venezia 1996, σ. 32 κ.έ.· D. Grammatikos, Leben und Werk von Nikodemos IL Meta-

xas. Die erste griechische Druckerei in Konstantinopel und auf Kephallonia, Mainz 1988, 

σ. 113-128' επίσης βλ. E. Layton, «Nikodemos Metaxas, the First Greek Printer in the 

Eastern World», Harvard Library Bulletin 25 (1967), 140-168, ειδικότερα 143-159. 

9. Βλ. A. Gottlob, «Die lateinischen Kirchengemeinden in der Türkei und ihre 

Visitationen durch Petrus Cedulini, Bischof von Nova, 1580-81», Historisches 

Jahrbuch 6 (1885), 42-72, ειδικότερα 46. 

10. Βλ. W. Henkel, «The Polyglot Printing-Offìce of the Congregation», Sacrae 

Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum, τ . I/ l , Freiburg 1971, σ. 335-

350, ειδικότερα 336 κ.έ.· βλ. επίσης Ό ίδιος, Die Druckerei der Propaganda Fide: 

eine Dokumentation, München 1977, σ. 9 κ.έ. Για τήν εκδοτική προσπάθεια της 

Propaganda σέ συνεργασία μέ τον τυπογράφο Stefano Paolini πριν από τήν ίδρυση 

δικοΰ της τυπογραφείου βλ. ο.π., σ. 9. 
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συμβούλιο της Propaganda θα πάρει τελικά την απόφαση να προχωρή

σει στη σύσταση πολύγλωσσου τυπογραφείου, που θα διέθετε και 

ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία.11 

Το γεγονός αυτό δεν ήταν άσχετο, κατά τη γνώμη μου, με τις εξε

λίξεις στην 'Ανατολή. Τον ίδιο μήνα (Ιούλιος 1626), ό λατίνος επίσκο

πος της Κεφαλονιας Michele Varolio εϊχε πληροφορήσει την Propa

ganda δτι ό Μεταξάς ετοιμαζόταν να έρθει στο νησί άπό τη Βενετία, 

τελευταίο σταθμό στο ταξίδι της επιστροφής του άπό τήν 'Αγγλία* ό 

επίσκοπος φοβόταν δτι ή παρουσία του στο νησί θα μπορούσε να προ

καλέσει προβλήματα. Ό Μεταξάς μετέφερε πράγματι το τυπογραφείο 

του στην Κεφαλονιά, και προσπάθησε να συλλέξει εκεί τα τελευταία 

τυπογραφικά στοιχεία πού του έλειπαν.12 Ό Michele Varolio δεν ήταν ό 

μόνος πού έσπευσε να ενημερώσει τήν Propaganda σχετικά με τα εκδο

τικά σχέδια του πατριάρχη, ώστε αυτή να ετοιμάσει τήν εκδοτική 

απάντηση της. 

Τον ίδια μήνα (22η 'Ιουλίου 1626) ό φραγκισκανός Ambrosio de 

Polla με επιστολή του πληροφόρησε τήν Propaganda δτι δύο εντολοδό

χοι του Αούκαρη (εννοούσε τον Μεταξά και τον Κριτόπουλο) είχαν τυ

πώσει στην 'Αγγλία δύο βιβλία.13 Ωστόσο, αν και ή Propaganda έλαβε 

άμεσα μέτρα, αντιδρώντας στις εξελίξεις αυτές, και πήρε τήν απόφαση 

να ιδρύσει ελληνικό τυπογραφείο, οι διαδικασίες για τή σύσταση του 

επρόκειτο να ίποβουν χρονοβόρες, με αποτέλεσμα ή Ρώμη να αιφνι

διαστεί εκ νέου άπο τις εκδοτικές εξελίξεις στην τουρκοκρατούμενη 

'Ανατολή. 

Το αργότερο στις 17 'Ιουνίου του 1627 το Βατικανό είχε πληροφο

ρηθεί και άπό τον γάλλο πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη Philippe 

de Harlay, Comte de Césy, τα σχετικά με τα βιβλία πού εϊχε τυπώσει δ 

Μεταξάς στην 'Αγγλία καθώς και με το τυπογραφείο πού έφερνε μαζί 

11. 'Ό.π., σ. 336' π β . Ludwig von Pastor, Geschichte der Päpste seit dem 

Ausgang des Mittelalters. Geschichte der Päpste im Zeitalter der katholischen 

Restauration und des Dreißigjährigen Krieges. Gregor XV und Urban VIII (1621-

1644), τ. 13 (δεύτερο μέρος), Freiburg im Breisgau 1929, σ. 743. 

12. Θ. Παπαδόπουλος, ((Άγνωστα έργα Ελλήνων υπό έκδοση)), Το έντυπο 

ελληνικό βιβλίο 15ος-19ος αιώνας, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Δελφοί, 16-20 

Μαίου 2001, 'Αθήνα 2004, σ. 291-308, ειδικότερα 292-293. 

13. Θ. Παπαδόπουλος, «Βιβλία καθολικών και βιβλία ορθοδόξων)), (0 'Ερανι

στής 19 (1993), 36-65, ειδικότερα 38. 
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του.1 4 Έ ν α μήνα αργότερα, τον 'Ιούλιο του 1627, ό Νικόδημος Μεταξάς 

καταφθάνει στην Κωνσταντινούπολη φέρνοντας μεγάλο αριθμό βι

βλίων πού είχε τυπώσει στην 'Αγγλία, καθώς και τυπογραφικό εξοπλι

σμό. 'Έτσι, ιδρύεται το πρώτο ελληνικό τυπογραφείο στην οθωμανική 

αυτοκρατορία.15 Ταυτόχρονα αρχίζει και ή διανομή των βιβλίων πού 

είχε φέρει ό Μεταξάς. Μόνο ή Πραγματεία σύντομος κατά 'Ιουδαίων 

του Κύριλλου Λούκαρη διανεμήθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστη

μα σε 3000 αντίτυπα.1 6 Το γεγονός αυτό θα ξεσηκώσει αντιδράσεις στο 

Βατικανό άλλα και στο Παρίσι.17 Ό γάλλος πρεσβευτής στην Κωνστα

ντινούπολη Césy, σφοδρός πολέμιος του Λούκαρη, θα καταφέρει σε συ

νεργασία με τους ιησουίτες να προκαλέσει το κλείσιμο του τυπογρα

φείου του Μεταξά άπό τις οθωμανικές αρχές.18 

14. Grammatikos, Nikodemos II. Metaxas, δ.π., σ. 130. 

15. Βλ. σχετικά Augliera, la tipografìa di Nicodemo Metaxas, δ.π., σ. 44 κ.έ.· 

Hering, Οικουμενικό Πατριαρχείο, δ.π., σ. 194-212* επίσης βλ. Grammatikos, 

Nikodemos Π. Metaxas, δ.π., σ. 260 κ.έ.* Γ. Μπώκος, Τα πρώτα ελληνικά τυπο

γραφεία στο χώρο της «καθ' ημάς Ανατολής)) (1627-1827), 'Αθήνα 1997, σ. 29-43. 

16. Hofmann, Kyrillos lukaris, δ.π., σ. 67-68. Ό Αούκαρης είχε γράψει το 

έργο αυτό όταν ακόμη ήταν πατριάρχης 'Αλεξανδρείας. Ό Μεταξάς, πού εξέδωσε 

το έργο στην 'Αγγλία, το αφιέρωσε στον Βλάσιο Σκαρλάτο, βλ. Κ. Αούκαρις, 

Πραγματεία σύντομος κατά'Ιουδαίων..., [Λονδίνο] 1627, φ. 1ν-2ν. 

17. Hering, Οικουμενικό Πατριαρχείο, δ.π., σ. 201 σημ. 36. 

18. 'Όταν το τυπογραφείο του Αούκαρη, λίγο μετά την κατάσχεση του, θα 

επιστραφεί στον Μεταξά άπό τις οθωμανικές αρχές, ό ολλανδός πρεσβευτής στην 

Κωνσταντινούπολη Cornells Haga (1678-1654) θα προσπαθήσει να το θέσει στην 

κατοχή του. ' Ό π ω ς γράφει στις 19 Αυγούστου 1628 ό βενετός βάιλος στην Κων

σταντινούπολη, ((... το τυπογραφεΐον άπεμακρύνθη εντεύθεν και ούτως αποφεύγε

ται εις το μέλλον κάθε σκάνδαλον ή ζιζάνιον πού ημπορούσε να πρόκυψη από τήν 

λειτουργίαν τούτου' δ Σεβασμιώτατος Μεταξάς συμπεριεφέρθη εις το ζήτημα 

τούτο άριστα, διότι του το έζήτησεν ό Φλαμανδδς πρέσβυς να του τω παραχώρηση, 

άλλα ούτος ήρνήθη με διάφορα προσχήματα, προτιμήσας μάλλον να ζημιώση έπαι-

σθητώς τα συμφέροντα του παρά να το εκχώρηση εις άλλους...» (Κ. Μέρτζιος, Πα

τριαρχικά ήτοι ανέκδοτοι πληροφορίαι σχετικαι προς τους Πατριάρχας Κωνστα

ντινουπόλεως άπό του 1556-1702, 'Αθήνα 1951, σ. 47). 'Από τα παραπάνω φαίνεται 

δτι ή Βενετία, μολονότι σύμμαχος του Αούκαρη, αντιτασσόταν ωστόσο ανοιχτά 

στα εκδοτικά σχέδια του πατριάρχη. Ή δήθεν άρνηση του Ν. Μεταξά να π α ρ α χ ω 

ρήσει το τυπογραφείο στον Haga είχε ίσως να κάνει με μυστική συμφωνία του με 

τή Βενετία, ώστε αυτή να επιτρέψει ως αντάλλαγμα τήν άνοδο του στον επισκοπικό 

θρόνο της επαρχίας Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, ή όποια γιά τόν σκοπό αυτό προή

χθη σε αρχιεπισκοπή. Ή ενθρόνιση του έγινε αμέσως μετά, ενώ ό μέχρι τότε μη-
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Ένώ συνέβαιναν αυτά, ή Propaganda δεν εϊχε ακόμη κατορθώσει, 

λόγω έλλειψης ελληνικών στοιχείων, να τυπώσει ελληνικά βιβλία, μο

λονότι είχε ήδη προχωρήσει στην ίδρυση του πολύγλωσσου τυπογρα

φείου της.1 9 Τήν έλλειψη ελληνικών στοιχείων, στην όποια αναφέρεται 

ό καρδινάλιος Guido Bentivoglio ήδη στις 25 Μαίου του 1627, θα προ

σπαθήσει να καλύψει το Βατικανό, δανειζόμενο άπό τή δούκισσα Sal

vati τα ελληνικά στοιχεία πού είχαν κατασκευασθεί κατά παραγγελία 

του εκλιπόντος καρδιναλίου Salvati. 'Αργότερα, το Βατικανό θα αγορά

σει άπό τήν οικογένεια Salvati ελληνικά, λατινικά και εβραϊκά στοιχεία 

στην πολύ καλή τιμή τών 300 σκούδων.20 

Τον Όκτώβριο του 1627 ένας νέος πληροφοριοδότης της Propa

ganda άπό τήν ορθόδοξη 'Ανατολή θα κάνει μια βαρυσήμαντη παρέμ

βαση, οδηγώντας την να επισπεύσει τήν ίδρυση ελληνικού τυπογραφεί

ου, και δίνοντας της μάλιστα ακριβείς οδηγίες για το πώς θα έπρεπε να 

κινηθεί. Πρόκειται για τον επίσκοπο Παροναξίας 'Ιερεμία Βαρβα-

ρήγο,21 εγνωσμένο εχθρό του Κύριλλου Αούκαρη. Με επιστολή του της 

τροπολίτης Π. Δοξαράς οδηγήθηκε σε παραίτηση* για το ζήτημα αύτο βλ. Κ. Γ. 

Πιτσάκης, ((Ή 'Ανατολική Εκκλησία της βενετοκρατούμενης Επτανήσου: σε ανα

ζήτηση μιας ανέφικτης "κανονικότητας"», Ζ' Πανιόνιο Συνέδριο, Λευκάδα, 26-30 

Μαΐου 2002, Πρακτικά, τ . Α', Αθήνα 2004, σ. 481-512, ειδικότερα 495-499 και Ό 

ίδιος, ((Σχετικά με τήν "τρισεπισκοπή" του Νικόδημου Μεταξά (1635))), ΣΤ'Διε

θνές Πανιόνιο Συνέδριο, Ζάκυνθος, 23-27 Σεπτεμβρίου 1997, Πρακτικά, τ . Γ', 

Αθήνα 2002, σ. 279-303, ειδικότερα 279-284. 

19. Για τήν ίδρυση τοΰ τυπογραφείου βλ. Schmidlin, «Propagandakongrega

tion», δ.π., σ. 14* επίσης βλ. L. von Pastor, Geschichte der Päpste, δ.π., σ. 743* 

Henkel, «The Polyglot Printing-Offìce», δ.π., σ. 335-338* τα πρώτα τυπογραφικά 

στοιχεία τα είχε στείλει ό Φερδινάνδος Β' της Αυστρίας, και προέρχονταν ίσως άπό 

πρώην προτεσταντικό τυπογραφείο. Τά στοιχεία έφθασαν άπό τήν Αυστρία στή 

Ρώμη μέσω Αγκόνας συνοδεία ενός καπουτσίνου μονάχου (δ.π., σ. 336 σημ. 3). Το 

ενδιαφέρον τοΰ Φερδινάνδου για το τυπογραφείο της Propaganda, δπως αντίστοιχα 

και το ενδιαφέρον τών Ά γ γ λ ω ν και τών 'Ολλανδών για το τυπογραφείο τοΰ Αού

καρη, έχει να κάνει βεβαίως με τή μεγάλη θεολογική και στρατιωτική αντιπαράθε

ση καθολικών και προτεσταντικών δυνάμεων στή δυτική Ευρώπη. 

20. Henkel, «The Polyglot Printing-Offìce», δ.π., σ. 337. 

21 . Για τον Βαρβαρήγο βλ. C. Karalevskij, «Barbarigo Jérémie», Dictionnaire 

d'histoire et de géographie ecclésiastiques 6 (1932), στ. 580-582* Ζ. Τσιρπανλής, To 

Ελληνικό Κολλέγιο της Ρώμης και οι μαθητές του (1576-1700), Θεσσαλονίκη 

1980, σ. 427-430· V. Laurent, «La mission des Jésuites à Naxos», Echos d'Orient 34 

(1935), 350-481, ειδικότερα 350-351' L. von Pastor, Geschichte der Päpste, δ.π., 
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30ής Αυγούστου 1627, ό Βαρβαρήγος υποδεικνύει στην Propaganda να 

αναθέσει σε ουνίτες έλληνες λογίους, δ π ω ς τον Πέτρο Άρκούδιο και 

τον Ι. Μ. Καρυοφύλλη, να απαντήσουν στα έκδομένα άπο τον Λούκαρη 

άντικαθολικα βιβλία, συγγράφοντας και τυπώνοντας βιβλία σε απλή 

ελληνική γλώσσα: 

((Λέω λοιπόν, γιατί να γράφει κανείς σε λόγια Ελληνικά και να μιλά 

στην δημοτική, εφόσον στο έθνος μας ή λόγια γλώσσα ήδη χάνεται, και 

δεν τήν καταλαβαίνουν παρά μόνον λίγοι;»22 

Ε π ί σ η ς , ό Βαρβαρήγος έθεσε στή διάθεση τής Propaganda λεπτομερείς 

περιγραφές των βιβλίων πού έ'φερε ό Μεταξάς άπο τήν 'Αγγλία, 2 3 κα

θώς και πληροφορίες γ ια τις νέες εκδόσεις πού σχεδίαζε ό Λούκαρης, 

δπως αυτή του Θεολογικού του Γεωργίου Κορέσσιου.2 4 Ό Βαρβαρήγος 

ήταν επίσης αυτός πού επισήμανε στή Ρ ώ μ η τήν αναγκαιότητα λήψης 

μέτρων ώστε να κλείσει το τυπογραφείο του Μεταξά* μάλιστα υπέδειξε 

στην Propaganda — π ο ύ έσπευσε να ακολουθήσει τή συμβουλή τ ο υ — 

τον γάλλο πρεσβευτή ώς το καταλληλότερο πρόσωπο γ ια να ενεργήσει 

σ' αυτήν τήν κατεύθυνση. Σ τ ι ς 27 'Οκτωβρίου 1627 ό Βαρβαρήγος θα 

στείλει νέα επιστολή στην Propaganda de Fide, δπου σημειώνει τα εξής: 

((Φροντίστε νά εμποδίσετε τήν (λειτουργία του) τυπογραφείου πού 

ήλθε, πράγμα πού είναι εύκολο νά γίνει, παρακινώντας τον κύριο Πρέ

σβη τής Γαλλίας — μ ε κάποια έξοδα— νά δώσει στο θέμα αυτό ιδιαίτε

ρη προσοχή, και νά το εμποδίσει.»2 5 

σ. 754* Ρ. Ρ. Rodotà, Dell' origine, progresso e stato presente del Rito Greco in Italia, 
τ. 3, Roma 1763, σ. 172-175· Π. Γρηγορίου, Σχέσεις Καθολικών και 'Ορθοδόξων, 

Αθήνα 1958, σ. 70-72· Hofmann, Kyrillos Lukaris, δ.π., σ. 32. 

22. «dico cosi perché il scrivere in littérale greco e parlar a sordi, essendo già 
nella nostra natione sia persa la lingua littérale e non sia intesa se non da pochi»: 
Παπαδόπουλος, ((''Αγνωστα έργα)), δ.π., σ. 293 σημ. 7. 

23. Παπαδόπουλος, «Βιβλία καθολικών και ορθοδόξων)), δ.π., σ. 37 σημ. 9* 
για τα τυπωμένα στο Αονδίνο έργα βλ. Augliera, La tipografìa di Nicodemo 
Metaxàs, δ.π., σ. 33 κ.ε.· Layton, «Nikodemos Metaxas», δ.π., σ. 153 κ.ε.· επίσης βλ. 
Grammatikos, Nikodemos IL Metaxas, δ.π., σ. 230-260. 

24. Παπαδόπουλος, «Βιβλία καθολικών και ορθοδόξων)), δ.π., σ. 37 σημ. 9. 
Τήν πληροφορία αύτη είχε δώσει στον Βαρβαρήγο ό ίδιος ό Κορέσσιος (για τις προ
σπάθειες έκδοσης του ανέκδοτου μέχρι σήμερα Θεολογικού τον Κορέσσιου βλ. Ό 
ίδιος, «''Αγνωστα έργα)), δ.π., σ. 295-296). 

25. «provederete di impedire la stampa venuta, cosa che è facile a farsi ordì-
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Σ τ ι ς 13 Νοεμβρίου 1627 θα λάβει χ ώ ρ α στη Ρ ώ μ η μια σημαντική 

συνεδρίαση, παρόντων των καρδινάλιων Ο. Bandini, G. G. Millini, L. 

Ludovisi, L. Megalotti και F. Barberini, κ α τ ά την όποια θα διαβαστεί ή 

π α ρ α π ά ν ω επιστολή του Βαρβαρήγου μαζί με μία άλλη πού ό ίδιος είχε 

στείλει τον προηγούμενο Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο . 2 6 Οι αποφάσεις υ π ' αριθμόν 4 

και 6 της συνεδρίασης αυτής του συμβουλίου τής Propaganda Fide υιο

θετούν τις συμβουλές του Βαρβαρήγου σχετ ικά μέ τή λήψη μέτρων 

εναντίον του π α τ ρ ι ά ρ χ η . Συγκεκριμένα, προβλέπεται δτι 

«ή αποπομπή του Κύριλλου άπο τον πατριαρχικό θρόνο πρέπει να ανατε

θεί μόνον στον Γάλλο πρεσβευτή... Πρέπει (να ενεργήσουμε ώστε) να 

εμποδιστεί άπο τους Τούρκους ή πρόοδος του ανοίγματος του ελληνικού 

πιεστηρίου και τυπογραφείου στην πόλη τής Κωνσταντινούπολης.»27 

Ή Propaganda Fide υιοθετεί αμέσως τις υποδείξεις του Βαρβαρή

γου, τόσο γ ιατί αυτός είχε αποδειχθεί πιστός συνεργάτης της, Οσο και 

γ ιατ ί τής ήταν γνωστό το θανάσιμο μίσος του γ ια τον Λούκαρη. 'Αμέ

σως μετά τή δημοσίευση τής 'Ομολογίας του Λούκαρη το 1629, ό Βαρ-

βαρήγος, εκμεταλλευόμενος τήν ευκαιρία, συγκάλεσε σύναξη μητρο

πολιτών, ιερέων του Πατριαρχείου και εξεχόντων λαϊκών, και ανέλυσε 

μπροστά τους τις αιρέσεις τής 'Ομολογίας, προκαλώντας έτσι τήν 

αγανάκτηση τών παρευρισκομένων εναντίον του Λούκαρη. 2 8 'Αμέσως 

nando al Signor Imbasciatore di Francia con qualche spesa che in ciò metta diligenza 
di impedire»: Παπαδόπουλος, ((Βψλία καθολικών και ορθοδόξων)), δ.π., σ. 37 σημ. 
3. Πράγματι, το τυπογραφείο του Μεταξά κατασχέθηκε προσωρινά ύστερα άπό 
μηχανορραφία του Césy μέ τή βοήθεια τών ίησουιτών τής Κωνσταντινούπολης (βλ. 
Hering, Οικουμενικό Πατριαρχείο, 6.π., σ. 202 κ.ε.· Augliera, La tipografìa di 
Nicodemo Metaxàs, δ.π., σ. 77 κ.ε.). 

26. «In ea primum propositis, quae continentur in litteris archiepiscopi Na-
xensis graeci, oratoris galli Constantinopoli residentis et Canachii Rubei, datis 
augusti et septembri mensibus proxime elapsis de Cyrilli patriarchae Constantinopo-
litani gestis, quibus orientalem ecclesiam calviniana haeresi infìcere studet, Sacra 
Congregano, ut memorati Cyrilli conatibus obsistatur, censuit provisiones infrascri-
ptas esse faciendas»: Hofmann, Kyrillos Lukaris, δ.π., σ. 55. 

27. «Deiectionem Cyrilli e sede patriarchali soli oratori gallo esse committen-
dam.. . Impediendum esse praeli graeci et typographiae in urbe Constp. na aperien-
dae progressum apud turcas...»: Στο ϊ$ιοη σ. 56. 

28. «di subito unanimamente tutti l 'hanno anathematizato et escommunicato»: 
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μετά συντόνισε μια προσπάθεια μητροπολιτών του Πατριαρχείου με 

στόχο την απομάκρυνση του Λούκαρη άπό τον πατριαρχικό θρόνο.29 Ό 

Λούκαρης αναγκάστηκε τότε να εγκαταλείψει το Φανάρι και να αναζη

τήσει καταφύγιο στην ολλανδική πρεσβεία, δπου και διέμεινε για επτά 

ήμερες. Ωστόσο, ό Μεγάλος Βεζίρης Regeb, πού πριν άπό δύο χρόνια 

ώς καϊμακάμης είχε αποτρέψει μια άλλη προσπάθεια αποπομπής του 

Λούκαρη,30 δεν ενέδωσε στις πιέσεις των μητροπολιτών, οι όποιες υπο

στηρίζονταν άπό τή γαλλική διπλωματία, και αποκατέστησε τον Λού

καρη στο θρόνο του.3 1 'Ύστερα άπό αυτήν τήν αποτυχημένη απόπειρα 

εναντίον του Λούκαρη, ό Βαρβαρήγος δεν θα μπορούσε να μείνει άλλο 

στην 'Ανατολή. 'Έφυγε για τήν Ευρώπη, οπού προσπάθησε να παρακι

νήσει τους καθολικούς ηγεμόνες να λάβουν μέτρα εναντίον του Λούκα

ρη.32 Μάλιστα φέρεται να έγραψε και βιβλίο κατά του Λούκαρη, το 

όποιο και σκόπευε να τυπώσει στή Vilna.33 

Ή Propaganda ανέθεσε αμέσως, ακολουθώντας τή συμβουλή του 

Βαρβαρήγου, στους Πέτρο Άρκούδιο και 'Ιωάννη Ματθαίο Καρυοφύλ-

λη τήν οργάνωση τών ελληνικών εκδόσεων της. Φαίνεται δμως ότι ή 

Propaganda Fide μολονότι κινητοποιήθηκε για να εφαρμόσει τις συμ

βουλές του Βαρβαρήγου, δεν κατόρθωσε να τυπώσει αμέσως ελληνικά 

βιβλία λόγω της έλλειψης τυπογραφικών στοιχείων. Το τυπογραφείο 

θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει μόλις στις 17 Δεκεμβρίου 1627, όπως 

προκύπτει άπό τον έπαινο του Ούρβανοΰ Η' προς τον οργανωτή του 

τυπογραφείου, Achille Venereo.34 Στους επόμενους μήνες πρέπει να κά

λυψε και τις ελλείψεις σε ελληνικά στοιχεία. 

Το συμβούλιο της Propaganda συγκέντρωσε λοιπόν ελληνικά στοι

χεία και γενικότερα ετοίμαζε τήν υλικοτεχνική υπο8ομτ] του τυπογρα

φείου, ενώ ταυτόχρονα οι έλληνες συνεργάτες του συνέγραφαν τά ελλη

νικά βιβλία πού επρόκειτο νά τυπωθούν δμως ή ανάγκη νά άναχαιτι-

Ο. Bârlea, De confessione orthodoxe Petri Mohilae, Frankfurt am Main 1948, σ. 39 

σημ. 16. 

29. Στο ÏSio. 

30. Hering, Οικουμενικό Πατριαρχείο, δ.π., σ. 164-165. 

31. Στο LSLO, σ. 302-304. 

32. Karalevskij, «Barbarigo Jérémie», δ.π., στ. 581-582' Hofmann, Kyrillos 

Lukaris, δ.π., σ. 32. 

33. Παπαδόπουλος, (("Αγνωστα έργα», δ.π., σ. 296 σημ. 23. 

34. Henkel, «The Polyglot Printing-Office», δ.π., σ. 338. 
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στεΐ ή επίδραση πού θα ασκούσαν τα βιβλία του Λούκαρη ήταν επιτα

κτική, και γι' αυτό το συμβούλιο της Propaganda νιώθοντας έντονη τήν 

πίεση του χρόνου, κινητοποίησε όλους τους ουνίτες συνεργάτες του: 

στον χιώτη ιησουίτη 'Ανδρέα Ρέντιο, ό οποίος εκείνη τήν εποχή εκτε

λούσε χρέη πνευματικού για τους ελληνόφωνους στον ναό τού Άγιου 

Πέτρου της Ρώμης, ανατέθηκε ή μετάφραση τού έργου Della guida 

overo scorta de' peccatori τού Luis de Granada.35 Τότε, το συμβούλιο 

θυμήθηκε και ενα άνεχΒοτο έργο τού κύπριου Νεόφυτου Ρόδινου, με το 

οποϊο είχε ήδη ασχοληθεί στο παρελθόν. 

Τον 'Ιούνιο τού 1625 ό Ρόδινος εϊχε στείλει στην Propaganda μία 

κατήχηση, ή όποια υποβλήθηκε προς έγκριση στον magister Sacri 

Palatii. Το έργο δμως δεν εκδόθηκε τότε λόγω της μεγάλης του έκτα

σης.36 'Αργότερα, ό Ρόδινος με δύο υπομνήματα του προς τήν Propa-

35. Ή ελληνική μετάφραση του έργου με τον τίτλο 'Οδηγία των αμαρτωλών 

του Πατρός Άλοϋσίου του Γρανάτα τυπώθηκε αμέσως μετά τήν αποπεράτωση 

της, στα 1628, άπό το τυπογραφείο της Propaganda Fide, βλ. Μ. Ροΰσσος-Μηλιδώ-

νης, Έλληνες 'Ιησουίτες, Αθήνα 1993, σ. 145. 

36. Βλ. σχετικά Παπαδόπουλος, ((''Αγνωστα έργα», δ.π., σ. 293-294. Ό Θ. 

Παπαδόπουλος θεωρεί ότι αυτό το έργο έμεινε ανέκδοτο: «τον Ιούνιο τοΰ 1625 ή 

Προπαγάνδα έστειλε στο magister Sacri Palatii το έργο τοΰ Ρόδινου, στα νέα ελλη

νικά, " Κ α τ ή χ η σ η " , για να το εξετάσουν δογματικά δύο έμπειρα πρόσωπα και να 

της αναφέρουν. Φαίνεται δμως δτι υπήρχε πρόβλημα λόγω της εκτάσεως τοΰ 

έργου. Δυόμισι χρόνια αργότερα επανήλθε με δύο υπομνήματα του (συζητήθηκαν 

στις 19.01.1628) και παρακάλεσε να τοΰ τυπώσουν τουλάχιστον ενα μέρος από τήν 

" Κ α τ ή χ η σ η " , αυτό πού άφοροΰσε στα ιερά μυστήρια. Πράγματι, το ίδιο έτος κυ

κλοφόρησε βιβλίο του με τίτλο Σύνοφις των θείων καΐ ιερών της 'Εκκλησίας μυ

στηρίων)) (Στο ίδιο). 'Από τα παραπάνω φαίνεται δτι ή Σύνοφιςτοί) Νεόφυτου Ρό

δινου αποτελεί ενα μέρος της εκτεταμένης ((Κατήχησης» του. Τι έγινε δμως με τό 

υπόλοιπο έργο; Παρέμεινε πράγματι ανέκδοτο; Στον πρόλογο της Συνόφεως ό Ρό

δινος μας δίνει μια σημαντική πληροφορία πού διαλευκαίνει και τήν τύχη τοΰ υπο

λοίπου μέρους της ((Κατήχησης» του. Σημειώνει: ((δεχθήτε λοιπόν προς τό παρόν 

αυτόν τόν ολίγον μας κόπον με εύγνωμοσύνην, και καλήν διάθεσιν, και άναγνώθε-

τε, και απολαύσετε τον, ώστε να δώση ό Θεός να τυπώσωμεν και τήν Πανοπλίαν, 

τουτέστιν άλλο βιβλίον εις τό όποιον γράφομεν πλατύτερον και πλουσιώτερον, τό

σον δια τα μυστήρια της εκκλησίας, δσον και δια άλλα πολλά» (Ν. Ρόδινος, Σύνο-

φις των ιερών της εκκλησίας Μυστηρίων, Romae 2 1633, 6Γ). Τα παραπάνω δεν 

αφήνουν αμφιβολία, πώς τό έργο με τόν τίτλο Πανοπλία ταυτίζεται με τήν ((Κατή

χηση» εκείνη, με τήν όποια τό συμβούλιο της Propaganda Fide ασχολήθηκε στις 19 

Ιανουαρίου 1628. Πράγματι, και ή Πανοπλία τυπώθηκε τό 1630 άπό τό τυπογρα

φείο τοΰ Β. Zanneti, ενώ τό τυπογραφείο της Propaganda τύπωνε ήδη άπό τό 1628 
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ganda θα προσπαθήσει μάταια να πετύχει την έκδοση τουλάχιστον του 

τμήματος εκείνου της κατήχησης που πραγματεύεται τα μυστήρια της 

Εκκλησίας. 3 7 Τώρα δμως οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές, καθώς ή Pro

paganda Fide βιαζόταν και το περί μυστηρίων τμήμα του έργου του 

Ρόδινου ήταν το μόνο έτοιμο προς έκδοση. Το θέμα τής έκδοσης του θα 

συζητηθεί τώρα στο συμβούλιο τής Propaganda τήν 19η 'Ιανουαρίου 

1628. Τήν επιτακτική αναγκαιότητα τής έκδοσης μαρτυρεί και μια 

επιστολή πού έστειλε στο συμβούλιο (21 Μαρτίου 1628) ό αρχιμανδρί

της Ευθύμιος, ό όποιος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στις ενωτικές 

ελληνικά έργα. Μάλιστα, τήν ίδια χρονιά θα τυπωθεί στο τυπογραφείο τής 

Propaganda το Περί εξομολογησεως του Ν. Ρόδινου. Το γεγονός δτι ή Πανοπλία 

τυπώθηκε — δ π ω ς και ή Σύνοφις— άπό το τυπογραφείο του Zanneti, επιβεβαιώνει 

τήν υπόθεση μου, δτι ή Propaganda είχε αναθέσει τή στοιχειοθέτηση (και εκτύπω

ση) των δύο έργων στον Zanneti πριν ακόμη ολοκληρώσει τήν οργάνωση του τυπο

γραφείου της. Αντίθετα, το Περί εξομολογησεως του Ρόδινου, το οποϊο γράφτηκε 

στα τέλη του 1628, τυπώθηκε από το τυπογραφείο της, πού ήταν τότε ήδη σε λει

τουργία. Το δτι ή Σύνοφις αποτελεί περίληψη τής Πανοπλίας φαίνεται και άπό τα 

εξής ενδεικτικά παράλληλα: «... νά μήν το λατρέψεις και να μήν το προσκυνήσεις 

δπως έκαμαν οι έλληνες... Διότι τιμώντας τάΐς εικόναις του Χριστού, και των άγιων 

δεν τάίς προσκυνούμεν διά θεούς, ούτε εχομεν το θάρος μας εις έκείναις. Τον Πατέ

ρα τον ζωγραφίζομεν ωσάν γέροντα, διότι ετζη μας τον περιγράφει κατά όπτασίαν 

ό Προφήτης Δανιήλ* το Πνεύμα το άγιον ωσάν περιστέριν, διότι εις είδος περι

στεράς το ιδαμεν εις τον Ίορδάνην ποταμον δταν έκατέβηκεν απάνω εις τον Χρι-

στόν» (Ν. Ρόδινος, Πανοπλία Πνευματική, Romae 1630, σ. 74-75)· π β . ((... νά μήν 

το λατρέψεις και νά μήν το προσκυνήσεις δπως έκαμαν οι έλληνες... Διότι τιμώντας 

τάίς είκόναις του Χριστού, και τών άγιων δεν ταΐς προσκυνούμεν διά θεούς, ούτε 

εχομεν το θάρος μας εις έκείναις. Τον Πατέρα τον ζωγραφίζομεν ωσάν γέροντα, 

διότι ετζη μας τον περιγράφει ό Προφήτης Δανιήλ* το Πνεύμα το άγιον ωσάν περι

στέριν, διότι εις είδος περιστεράς το ιδαμεν εις τον Ίορδάνην ποταμον δταν έκατέ

βηκεν απάνω εις τον Χριστόν» (Ρόδινος, Σύνοφις, δ.π., σ. 108-109)* π β . επίσης R. 

Bellarmino, Διδασκαλία Χριστιανική της αγίας του Θεού Ρωμαϊκής και Καθολικής 

'Εκκλησίας, εν Ρ ώ μ η 1616, σ. 114, πού αποτελεί τήν πηγή του παραπάνω χωρίου. 

Βλ. επίσης Ρόδινος, Πανοπλία, δ.π., σ. 109-110* π β . Ό ίδιος, Σύνοφις, δ.π., σ. 9* 

π β . Bellarmino, Διδασκαλία, δ.π., σ. 158. Άλλα και το Περί εξομολογησεως είναι 

ουσιαστικά παραλλαγή τής Συνόφεως και, κατά συνέπεια, του περί μυστηρίων 

τμήματος τής Πανοπλίας' βλ. γιά παράδειγμα Ρόδινος, Περί εξομολογησεως, δ.π., 

σ. 22* π β . Σύνοφις, δ.π., σ. 53* Περί εξομολογησεως, δ.π., σ. 28-29* π β . Σύνοφις, 

δ.π., σ. 28* Περί εξομολογησεως, δ.π., σ. 55-56* π β . Σύνοφις, δ.π., σ. 211* Περί 

εξομολογησεως, δ.π., σ. 59* πβ. Σύνοφις, δ.π., σ. 26. 

37. Παπαδόπουλος, (("Αγνωστα έργα», δ.π., σ. 290. 
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προσπάθειες της Ρώμης εναντίον του Κύριλλου Λούκαρη. Αύτος μάλι

στα συνέλαβε και το σχέδιο δολοφονίας του πατριάρχη. 3 8 Ό Ευθύμιος 

γράφει λοιπόν στην Propaganda: 

((τα έργα του πατρός Νεόφυτου Ρόδινου σε κοινή γλώσσα, εάν έχουν 
εκδοθεί και έχουν έρθει στο φως, στείλτε μας παρακαλώ μερικά αντίτυ
πα και θα ευεργετήσουν δλο το έθνος, ώστε να αποκαλυφθούν τα λάθη 
του Κυρίλλου.»39 

Ή Σύνοφις περί μυστηρίων... τυπώθηκε το 1628 άπο το τυπογρα

φείο του Bartholomeo Zanneti, ό όποιος συνεργαζόταν με το Βατικανό. 

Ή έκδοση έγινε εκεί οχι μόνο επειδή —δπως ήδη αναφέρθηκε— ή 

Propaganda επειγόταν, άλλα και γιατί ή διαδικασία της στοιχειοθέτη

σης του εϊχε ήδη αρχίσει σ' αυτό το τυπογραφείο. Το έργο εγκρίνει ώς 

ιδιαίτερα αναγκαίο ό Πέτρος Άρκούδιος, ό οποίος είχε προταθεί άπο 

τον Βαρβαρήγο ώς εν δυνάμει συγγραφέας ενωτικών βιβλίων εναντίον 

του Κ. Λούκαρη, και έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκδοτική προ

σπάθεια της Propaganda Fide. Ή δεύτερη έκδοση του έργου στα 1633 

θα γίνει άπο το ελληνικό τυπογραφείο της Propaganda. 'Ήδη μέσα στον 

πρώτο χρόνο λειτουργίας του τυπογραφείου αυτού (1628) θα εχΒοθουν 

με πρωτοβουλία του συμβουλίου πέντε ελληνικά έργα,40 άπο τα όποια 

38. Ό Κύριλλος Β' Κονταρής είχε κατηγορήσει τον Αούκαρη στην Πύλη για 

συνωμοτικούς δεσμούς με τους Μοσχοβίτες, πράγμα πού οδήγησε στην εκτέλεση 

του τελευταίου. Ό Ευθύμιος ήταν αύτος πού είχε συλλάβει πρώτος αύτο το σχέδιο. 

Ό von Pastor, πού εξέτασε σχετικά έγγραφα της αλληλογραφίας του με την 

Propaganda, σημειώνει για τον Ευθύμιο* «Euthimius meinte, der Sturz des Lukaris 

sei leicht zu erreichen, wenn man der bereits mißtrauischen Pforte darlege, dass er 

Urheber der Einfälle der Kozaken in türkisches Gebiet sei» (L. von Pastor, 

Geschichte der Päpste, δ.π., σ. 758). Σχετ ικά με τον Ευθύμιο και τη σημαντική 

δράση του στον άντιλουκάρειο αγώνα βλ. Hering, Οικουμενικό Πατριαρχείο, δ.π., 

σ. 93-96. 

39. «Patris Neophiti Rodini opera in linguam communem si in lucem edita 

fuerint, mittite, rogo, nobis aliqua exemplaria, et erunt grata totae nationi ut 

manifestentur erro res Cyrilli» (C. Karalevskij, «La missione greco-cattolica della 

Cimara nelF Epiro nei secoli XVI-XVIII», Bessarion 16 (1912), 181-199, ειδικότε

ρα 182). 

40. Πρόκειται για τα έργα Χριστιανική διδασκαλία (το βιβλίο τυπώθηκε την 

ίδια χρονιά σε δύο εκδόσεις, μία δίγλωσση ίταλοελληνική και μια ελληνική* βλ. 

Παπαδόπουλος, Ελληνική Βιβλιογραφία, δ.π., σ. 148 άρ. 2002 και 2003" επίσης 
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ή Σύνοφίζ (πού δεν είχε τυπωθεί στο τυπογραφείο της Propaganda) 

ήταν εκείνο που γνώρισε τή μεγαλύτερη επιτυχία.4 1 Δύο χρόνια αργό

τερα, στα 1630, ή Propaganda θα εκδώσει στο τυπογραφείο της ενα 

ακόμη ελληνικό βιβλίο, το Περί έζομολογήσεως του Ρόδινου, ενώ την 

ίδια χρονιά θα τυπωθεί στον Β. Zanneti, δπως είδαμε, και ενα άλλο 

έργο του συγγραφέα, ή Πανοπλία.^2 

Ή ίδρυση του τυπογραφείου της Propaganda θα προχωρούσε 

ούτως ή άλλως, γιατί υπαγορευόταν άπό τις ανάγκες του συνολικού 

σχεδίου της, πού ήταν βεβαίως ευρύτερες άπό τά συμβαίνοντα στην 

τουρκοκρατούμενη 'Ανατολή. Ωστόσο, άπό όσα παρουσίασα παραπά

νω, και κυρίως άπό την άμεση σχέση μεταξύ τών εκδοτικών πρωτο

βουλιών του συμβουλίου της Propaganda Fide και τών σχετικών επι

στολών πού αυτό λάμβανε άπό τους συνεργάτες του στην Ανατολή, 

φαίνεται δτι ή ίδρυση του τυπογραφείου του Λούκαρη επέσπευσε (του

λάχιστον κατά λίγους μήνες) τήν ίδρυση του ελληνικού τυπογραφείου 

τής Propaganda Fide, ή όποια μπροστά στον κίνδυνο του Λούκαρη ενέ

τεινε σημαντικά τις προσπάθειες της,4 3 ώστε να εκδοθεί ένας έντυπω-

βλ. É. Legrand, Bibliographie Hellénique... au dix-septième siècle... publiée par 

Louis Petit et Hubert Pernot, Paris 1894, σ. 257 άρ. 179), Ερμηνεία, τών πέντε κε

φαλαίων της συνόδου της Φλωρεντίας, έργο πού αποδιδόταν εσφαλμένα στον Γεν

νάδιο Σχολάριο (Παπαδόπουλος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, δ.π., σ. 196 άρ. 2635* 

επίσης βλ. Legrand, Bibliographie Hellénique... au dix-septième siècle..., δ.π., σ. 

259-261 άρ. 181 * τή μετάφραση του έργου αύτοϋ σε δημώδη γλώσσα είχε προτείνει 

ήδη στα τέλη τοΰ 16ου αιώνα ό ιησουίτης Antonio Possevino, βλ. J. Krajcar, «The 

Greek College under the Jesuits for the First Time», Orientalia Christiana Periodica 

31 (1965), 85-118, ειδικότερα 93 σημ. 3), μια διήγηση σχετικά με τή Σύνοδο τής 

Φλωρεντίας (Παπαδόπουλος, Ελληνική Βιβλιογραφία, δ.π., σ. 150 άρ. 2027* 

Legrand, Bibliographie Hellénique... au dix-septième siècle..., ο.π., σ. 264-265 άρ. 

186) και 'Οδηγία τών αμαρτωλών... τοΰ Luis de Granada (Παπαδόπουλος, 'Ελλη

νική Βιβλιογραφία, ο.π., σ. 270 άρ. 3662' Legrand, Bibliographie Hellénique... au 

dix-septième siècle..., ο.π., σ. 260-261 άρ. 182) σε μετάφραση, δπως είδαμε, τοΰ 

έλληνα ιησουίτη Αντρέα Ρεντίου. 

41. Α. Brunello, «Neofìto Rodinò-Missionario e scrittore ecclesiastico Greco del 

sec. XVII», Bolletino della Badia greca di Grottaferrata 5 (1951), 148-171, 201-219, 

ειδικότερα 204* Podskalsky, eH Ελληνική Θεολογία επί Τουρκοκρατίας, ο.π., σ. 266 

σημ. 100. 

42. Βλ. σχετικά εδώ σημ. 36. 

43. 'Αμέσως μετά τον θάνατο τοΰ Κύριλλου Α' Αούκαρη (1638) το ενδιαφέρον 

τής Propaganda για ελληνικές εκδόσεις μειώθηκε δραστικά. Το 1641 ό Ν. Ρόδινος 
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σιακος για την εποχή αριθμός ελληνικών βιβλίων. Ή ίδρυση του τυπο

γραφείου του Λούκαρη είχε ως αποτέλεσμα να στρατευθούν σ' αυτήν 

τήν εκδοτική προσπάθεια δλοι οι ουνίτες συνεργάτες της Propaganda 

Fide, που ήταν στην πλειοψηφία τους απόφοιτοι του Collegium 

Graecum. Ή θανάσιμη αντιπαλότητα μεταξύ τών φιλοκαλβινιστών συ

νεργατών του πατριάρχη Κύριλλου Λούκαρη και της Ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας επέφερε —παραδόξως— και τήν πρώτη μεγάλη άνθηση 

της ελληνικής τυπογραφίας με έργα σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

προσφέρθηκε, προκειμένου να του επιτρέψουν να τυπώσει και να διανείμει δωρεάν 

τη μετάφραση του "Ασκησις Πνευματική, να αναλάβει ό ίδιος τα έξοδα βιβλιοδε

σίας, βλ. C. Karalevskij, «La missione greco-cattolica della Cimara nell' Epiro nei 

secoli XVI-XVIII», Bessarion 15 (1911), 440-483, ειδικότερα 476-477 (γράμματα 

άπο τη Χειμάρρα στον F. Ingoli της 12ης και 26ης Νοεμβρίου 1641). 
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