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Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ 

ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗΣ 

ΚΑΙ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑ 1820 

ΤΟ 1820 ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, «Έν τω του Γένους 

Έλληνικώ Τυπογραφείω», το γνωστό φυλλάδιο Τοις απανταχού ευρι-

σκομένοις ομογενέσιν όσοι της του γένους δόξης και ωφελείας ζηλωται 

τυγχάνουσιν, με το οποίο εξαγγέλλεται, με πανηγυρικό τρόπο ή ανακαίνιση 

της Πατριαρχικής Τυπογραφίας. Το κείμενο υπογράφεται άπο τους εφό

ρους «της του Γένους Τυπογραφίας», άλλα συντάκτης του θεωρείται ό Ίλα-

ρίων Σιναίτης, ό οποίος και υπογράφει με την ιδιότητα του «θεωρού» της 

Τυπογραφίας ενα μικρό κείμενο στό τέλος του φυλλαδίου. Το ιδεολογικό 

υπόβαθρο της «άπανταχούσας» αυτής και οι αντιδράσεις πού προκάλεσε 

στους κύκλους τών ελλήνων διαφωτιστών δεν θα με απασχολήσουν έχουν 

άλλωστε μελετηθεί με εμπεριστατωμένο τρόπο άπό τόν Φίλιππο Ήλιου.1 

Θά σταθώ μόνο στις πληροφορίες πού μας δίνει το φυλλάδιο γιά τήν ανα

καίνιση τής Πατριαρχικής Τυπογραφίας στα 1820. 

Κατά τό φυλλάδιο, οι εκπρόσωποι τών εκκλησιαστικών και πολιτικών 

άρχων του Γένους, «κατιδόντες, δτι ή [...] Τυπογραφία δις ήδη έγχειρι-

σθεΐσα άνθρώποις ίδιώταις, έσφάλη* και μή εύρούσα τήν άνήκουσαν καλ-

λιέργειαν, πέπτωκε, βουλήν άγαθήν έβουλεύσαντο, ώστε να τήν άνεγείρω-

σι, και να τήν άποκαταστήσωσιν άσφαλέστερον. Και δή συνελθόντες πολ

λάκις, και συνδιασκεψάμενοι [...] συνεψηφίσαντο να τήν άπαλλάξωσιν άπό 

τής ιδιωτικής και αδρανούς επιστασίας, και να τήν άξιώσωσι τής κοινής 

του Γένους προστασίας και αντιλήψεως. Και προσηλώσαντες αυτήν, και 

άδιαχωρίστως συνενώσαντες τω Κοινώ τής του Χριστού Μεγάλης Εκκλη

σίας συστήματι, και τήν άναγκαίαν δαπάνην επί παντί όργάνω Τυπο

γραφικής εργασίας δαψιλώς έναποταμιεύσαντες εις αυτήν, έπεβεβαίωσαν 

εγγράφως τα κατ αυτήν, και ταΐς ίδίαις αυτών ύπογραφαΐς έπεσφράγισαν 

[....]. Ταύτα δε συνειπόντες θεοφιλώς περί Τυπογραφίας, και έπιθέντες 

αυτή εύκλεώς τό ποθεινότατον Ονομα, Κοινή τού Γένους Τυπογραφία, προσ-

1. Φίλιππος Ήλιου, Τύφλωσον Κύριε τον λαόν σου. Οι προεπαναστατικές κρίσεις 

και 6 Νικόλαος Πίκκολος, 'Αθήνα, Πορεία, 1988, σ. 40, 48 κ.εξ. 
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εκαλέσαντο και ήμας, τεσσάρας μεν των εγκρίτων αρχιερέων, δύο δε των 

Αρχόντων, και δύο τών Επιτρόπων του Κοινού* και ένεπιστεύθησαν ήμΐν 

την έφορίαν αυτής και αοχνον καλλιέργειαν».2 

Ή παράγραφος αύτη αναφέρεται σε τρεις χρονικές στιγμές του τυπο

γραφείου, πού αποτελούν και σταθμούς στη διαδρομή του. 'Ιδρυμένη το 

1798, στα χρόνια τής πατριαρχίας του Γρηγορίου Ε', ή Πατριαρχική Τυπο

γραφία τίθεται αρχικά υπό τήν εφορία του Βασιλείου, ιατρού, ενώ το 1814 

τήν επιχείρηση αναλαμβάνουν εργολαβικά ό 'Αλέξανδρος Άργυράμμος και 

ό Κωνσταντίνος Κορέσιος.3 Αυτοί είναι οι ιδιώτες πού, κατά το φυλλάδιο, 

δεν έδειξαν τή δέουσα φροντίδα για το τυπογραφείο. Ή τρίτη χρονική στι

γμή είναι το 1820, δταν το τυπογραφείο «απαλλάσσεται» άπό τήν επιστα

σία τών ιδιωτών και «προσηλώνεται» στο Κοινό τής Μεγάλης Εκκλησίας. 

Έδώ δμως τίθεται ενα ζήτημα πού θα με απασχολήσει παρακάτω. Τό 1820 

ή Πατριαρχική Τυπογραφία αλλάζει πραγματικά καθεστώς, δπως γνω

ρίζουμε άπό ενα συμφωνητικό γράμμα πού εκδόθηκε τον Μάρτιο του ίδιου 

έτους.4 Τό περιεχόμενο του γράμματος αυτού δμως εν μέρει μόνο συμφωνεί 

με τήν πληροφορία δτι ή Πατριαρχική Τυπογραφία αποδεσμεύτηκε τελεί

ως άπό τους ιδιώτες και πέρασε στην απόλυτη κυριότητα του Κοινού με τό 

όνομα «Κοινή τού Γένους Τυπογραφία». 
,νΑς δούμε πώς έχουν τα πράγματα με βάση τό συμφωνητικό τού Μαρ

τίου 1820. Τό 1820 ή Πατριαρχική Τυπογραφία τής Κωνσταντινούπολης 

βρέθηκε σε κρίση. Τό ενα άπό τα δύο μέλη τής συντροφιάς, ή όποια διαχει

ριζόταν ως τότε τό τυπογραφείο, ό Κορέσιος, ζήτησε να διαλυθεί ή συντρο

φιά και να παραλάβει «τα εξ αυτής αναλογούντα αύτω δίκαια», δπως πρό

βλεπε ή συμφωνία τού 1814.5 Ή αποχώρηση τού Κορέσιου έφερε σε δύσκο-

2. Τοις απανταχού εύρισκομενοις ομογενεσιν..., σ. 16-17. Αυτά περίπου γράφει ό 

Τλαρίων Σιναίτης και το 1822 σε έκθεση του προς τον πατριάρχη "Ανθιμο Γ'. Βλ. Βασί

λειος Σφυρόερας, «Ίλαρίων Σινα'ίτης ό Κρής (1765;-1838) και αϊ δύο έπιστολαί του περί 

τής μεταφράσεως τών Αγίων Γραφών», ΕΕΦΣΠΑ 20 (1969-70), 252. 

3. Βλ. τή βασική μελέτη του Γεωργίου Μπώκου, Τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία 

στο χώρο της «καθ* ημάς Ανατολής)) (1627-1827), 'Αθήνα, ΕΑΙΑ, 1997, σ. 201 κ.έξ. 

4. Τα κατά τον άοί8ιμον πρωταθλητήν του ιερού τών 'Ελλήνων αγώνος, του πα

τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου του Ε"..., έπιμ. Γ. Γ. Παππαδόπουλος - Γ. 

Π. 'Αγγελόπουλος, τ. Α', 'Αθήνα 1865, σ. 174-179. 

5. Κατά τή συμφωνία, ή όποια περιέχεται σε πατριαρχικό γράμμα του Κυρίλλου ζ , 

αν οι σύντροφοι αποχωρούσαν άπό το τυπογραφείο ((οίκοθεν, ή εκ μεταβουλεύσεως τής 

'Εκκλησίας και του Γένους, εχουσιν απαραιτήτως δίδοσθαι αύτοΐς αϊ διατιμήσεις τών 

σωζόμενων τότε εν τή τυπογραφία ιδίων αυτών πραγμάτων...». Βλ. 'Ιωακείμ Φορό-
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λη θέση τόν Άργυράμμο, καθώς ό πρώτος φαίνεται ότι ήταν και ό χρη

ματοδότης της επιχείρησης. Συγκλήθηκε, λοιπόν, συνέλευση στο Πατριαρ

χείο τον Μάρτιο του 1820, στην όποια έλαβαν μέρος, εκτός άπό τόν πα

τριάρχη Γρηγόριο Ε' και τους «ενδημούντες» αρχιερείς, ό μέγας διερμηνέας 

'Ιωάννης Καλλιμάχης και πολλοί «εκ της πανευγενους χορείας». Ή συνέ

λευση, αφού εξέτασε τό ζήτημα πού είχε δημιουργηθεί, εξέλεξε οκταμελή 

επιτροπή, αποτελούμενη άπό τέσσερις αρχιερείς (τόν Διονύσιο Εφέσου, τόν 

Αθανάσιο Νικομήδειας, τόν Γρηγόριο Χαλκηδόνος και τόν Ιωσήφ Θεσσα

λονίκης), δύο άρχοντες (τόν μπάνο Γεώργιο Μαυροκορδάτο και τόν χάτμα-

νο Στέφανο Βογορίδη) και δύο «εκ του συστήματος τών τιμιωτάτων επι

τρόπων του κοινού της μεγάλης του Χριστού εκκλησίας» (τόν Χάνα Φάχρη 

και τόν Κωνσταντίνο Δημητρίου Νικίδη), ή όποια κατέληξε στην παρακά

τω συμφωνία με τόν 'Αλέξανδρο Άργυράμμο: 

Συγκροτείται νέα συντροφιά με συμβαλλόμενους τα μέλη της παρα

πάνω επιτροπής και τόν Άργυράμμο. Ή περιουσία του τυπογραφείου 

(εξοπλισμός και τυπωμένα βιβλία) εκτιμάται στο ποσό τών 150.000 γρο

σιών, άπό τα όποια τό 1/6 (25.000 γρόσια) θεωρείται χρηματική κατάθεση 

του Άργυράμμου. Τό υπόλοιπο (125.000 γρόσια) καταβλήθηκε άπό τους 

επιτρόπους, οι όποιοι έγιναν έτσι κύριοι τών 5/6 της περιουσίας του τυπο

γραφείου. Οι παλιοί σύντροφοι (Άργυράμμος και Κορέσιος) υποχρεώ

νονται να παραδώσουν τό τυπογραφείο ελεύθερο άπό κάθε χρέος. Στο συμ

φωνητικό γράμμα προβλέπεται επίσης ότι ό Άργυράμμος θα έχει τήν πλή

ρη εποπτεία και ευθύνη του τυπογραφείου και Οτι θα εργάζεται σ' αυτό. Ό 

μισθός του ορίζεται σε 500 γρόσια τό μήνα, τα όποια μπορούν να αυξηθούν 

σε 600, ενώ ό ίδιος θα έχει και μερίδιο άπό τα κέρδη του τυπογραφείου 

άνίλογο με τό ποσοστό συμμετοχής του στην επιχείρηση. Ή συμφωνία θα 

ίσχυε για πέντε χρόνια. Βασική υποχρέωση όλων ήταν ή έκδοση του δεύτε

ρου τόμου της Κφωτου της ελληνικής γλώσσης και του δεύτερου τόμου του 

Ψαλτηρος.6 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τό παραπάνω γράμμα, τήν παλαιά συντροφιά 

πουλος, (('Ανάλεκτα εκ τών πατριαρχικών κωδίκων», 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 20 

(1900), 147 (τό γράμμα άχρονολόγητο, άλλα τοΰ τέλους τοΰ 1814, κατά τόν εκδότη). 

6. Ή έκδοση της Κιβωτού άρχισε το 1816 και το 1819 κυκλοφόρησε ό πρώτος και 

μόνος τόμος τοΰ έργου. Το ί'διο έτος εκδόθηκε και ό πρώτος τόμος του Ψαλτηρος: Ερμη

νεία εις τους εκατόν πεντήκοντα Ψαλμούς του Προφητάνακτος και Θεοπάτορος Ααβί8..., 

Έτυπώθη εν τή κατά τήν Κωνσταντινούπολη του γένους τυπογραφία. Έν τοις Πατριαρ-

χείοις, αωιθ. 
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Άργυράμμου-Κορέσιου αντικατέστησε μιά νέα με συμβαλλόμενους τώρα 

τους επιτρόπους του τυπογραφείου, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το Κοινό της 

Μεγάλης Εκκλησίας, και τόν Άργυράμμο. Το Κοινό είχε βέβαια τό μεγα

λύτερο μερίδιο, Οχι όμως και την απόλυτη κυριότητα, αφού διατήρησε και ό 

Άργυράμμος ενα μερίδιο στην επιχείρηση. Στην «άπανταχούσα» του 1820 

όμως ή Πατριαρχική Τυπογραφία εμφανίζεται, όπως είδαμε, ως πλήρης 

ιδιοκτησία του Κοινού. Επομένως, ή «άπανταχούσα» αναφέρεται όχι στή 

ρύθμιση αυτή άλλα σε μια άλλη συμφωνία, πού έγινε στο διάστημα πού με

σολάβησε ανάμεσα στή συμφωνία του Μαρτίου 1820 και στην έκδοση της 

((άπανταχούσας». 

Τό κείμενο της νέας αυτής συμφωνίας σώζεται στό 'Αρχείο Οικονόμων 

της 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Πρόκειται για ενα «έξοφλητικόν» και απω-

λητικόν» γράμμα, συνταγμένο τήν 1η Μαίου 1820, δύο μήνες, δηλαδή, μετά 

τή συμφωνία ανάμεσα στό Κοινό και τόν Άργυράμμο, τό οποϊο ρυθμίζει εκ 

νέου τα σχετικά με τήν Πατριαρχική Τυπογραφία. Έκτος αυτού, σώζεται 

στα Γενικά 'Αρχεία του Κράτους και μια άγνωστη, άπ' όσο γνωρίζω, κα

ταγραφή του τεχνικού εξοπλισμού τού τυπογραφείου, πού σχετίζεται άμε

σα με τις διευθετήσεις πού έγιναν τήν 1η Μαίου 1820.7 Και τα δύο κείμενα 

επιβεβαιώνονται άπό τόν πατριάρχη Γρηγόριο Ε' και υπογράφονται τό εξο

φλητικό γράμμα άπό 11 αρχιερείς, τόν 'Αλέξ. Άργυράμμο και τόν Κων. 

Κορέσιο, ενώ ή καταγραφή άπό τους οκτώ εφόρους τού τυπογραφείου 

(πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα πού αναφέρονται και στό γράμμα τού 

Μαρτίου 1820), τόν Άργυράμμο και τόν Κορέσιο. 

Στό εξοφλητικό και πωλητικό γράμμα γίνεται, κατ' αρχήν, μια λεπτο

μερής αναφορά στή συμφωνία πού είχε συναφθεί παλαιότερα μεταξύ των 

δύο εταίρων και τού «γένους» για τήν εκτύπωση της Κιβωτού. Ή συμφω

νία προέβλεπε ότι ό Άργυράμμος και ό Κορέσιος θα τύπωναν τό Αεξικό σε 

τρεις τόμους, άπό 2.000 αντίτυπα τόν καθένα. Άπό αυτά τά 500 θά τά έδι

ναν στή σχολή Κουρούτσεσμε για «όσα έξώδευσε δι' αυτό τό λεξικόν»,8 

1.000 θά τά διέθεταν σε συνδρομητές προς 40 γρόσια τόν τόμο και τά υπό

λοιπα 500 θά έμεναν για λογαριασμό τους. Τή φροντίδα για τήν εύρεση τών 

συνδρομητών και τήν είσπραξη τών χρημάτων θά αναλάμβανε τό Κοινό, τό 

οποϊο και θά παρέδιδε τά χρήματα στους τυπογράφους πριν άπό τήν έκτύ-

7. Βλ. και τα δύο κείμενα στο Παράρτημα, σ. 275-279. 
8. Στο θέμα αυτό αναφέρεται και ή Προκήρυξη για τήν έκδοση του Λεξικού, 

Έρμης ό Λόγι,ος, αρ. 34, 1 και 15 Φεβρ. 1816, σ. 53. 
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πωση του πρώτου τόμου του Λεξικού* το ίδιο θα γινόταν και για τους υπό

λοιπους τόμους. Τελικά οι δύο εταίροι, άφοϋ τύπωσαν τον πρώτο τόμο της 

Κιβωτού, παραιτήθηκαν τόσο άπό την εκτύπωση τών υπόλοιπων τόμων 

δσο και άπό κάθε άλλη τυπογραφική εργασία. Θεωρήθηκε απαραίτητο, λοι

πόν, νά γίνει ένας απολογισμός. Άπ' αυτόν προέκυψε Οτι οι τυπογράφοι τύ

πωσαν τον πρώτο τόμο σε περισότερα άπό 2.000 αντίτυπα, και παρέδωσαν, 

κατά τή συμφωνία, 500 στη σχολή Κουρούτσεσμε, 750 στους συνδρομητές 

(αντί για 1.000), ενώ τα υπόλοιπα έμειναν στα χέρια τους. Επειδή όμως το 

Κοινό είχε δώσει ήδη στους τυπογράφους 40.000 γρόσια για τα 1.000 αντί

τυπα τών συνδρομητών, αυτοί έπρεπε νά επιστρέψουν τή διαφορά, τήν τιμή 

δηλαδή τών υπόλοιπων 250 αντιτύπων, δπως και έγινε. 

Παράλληλα διευθετήθηκε και τό θέμα του τυπογραφικού υλικού, πού 

άνηκε στην ιδιοκτησία τών δύο τυπογράφων. Κατά τό εξοφλητικό και πω-

λητικό γράμμα πάντα, οι τελευταίοι συμφώνησαν με τους εφόρους του τυ

πογραφείου νά πουλήσουν στο Κοινό, στην τιμή τών 150.000 γροσιών, τόν 

τεχνικό εξοπλισμό και δσα βιβλία βρίσκονταν στό τυπογραφείο (1.000 αντί

τυπα του πρώτου τόμου της Κιβωτού και 500 του πρώτου τόμου του Ψά

λτη ρ ο ς), όπως αυτά αναγράφονται «όνομαστί εις τό ένυπόγραφον παρ' 

αυτών Κατάστιχον»: πρόκειται, προφανώς, για τήν καταγραφή τών πρα

γμάτων του τυπογραφείου πού σώζεται, δπως ανέφερα, στα Γενικά 'Αρχεία 

του Κράτους. Οι τυπογράφοι έλαβαν τα χρήματα με τήν υποχρέωση νά εξο

φλήσουν τα τυχόν χρέη της επιχείρησης και με τόν τρόπο αυτό τό Κοινό 

απέκτησε τήν πλήρη κυριότητα του τυπογραφείου. 

Άπό τό εξοφλητικό γράμμα της 1ης Μαίου 1820 προκύπτει, λοιπόν, 

ενα νέο άγνωστο στοιχείο: δτι μετά τήν παραίτηση του Κορέσιου υπέβαλε 

τήν παραίτηση του και ό Άργυράμμος, και δτι οι δύο τυπογράφοι πούλησαν 

τα πράγματα του τυπογραφείου στό Κοινό, τό οποίο έγινε έτσι απόλυτος 

κύριος της επιχείρησης. Άπό τήν άλλη μεριά, ή καταγραφή του εξοπλισμού 

του τυπογραφείου μας προσφέρει χρήσιμα στοιχεία για τήν τεχνική υπο

δομή μιας σημαντικής τυπογραφικής επιχείρησης πριν άπό τό τέλος της. 

Ή έκδοση δύο αλλεπάλληλων γραμμάτων σε διάστημα δύο μηνών δεί

χνει δτι τό τυπογραφείο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Σε επιστολή 

άπό τήν Κωνσταντινούπολη, τόν Απρίλιο του 1820, δταν είχε αποχωρήσει 

ήδη άπό τό τυπογραφείο ό Κορέσιος, γίνεται λόγος για αχρεωκοπία» του 

τελευταίου και για τήν «χρεωκόπον τυπογραφίαν του Πατριαρχείου», ενώ 

άπό τήν ίδια πηγή μαθαίνουμε δτι γίνονταν προσπάθειες για τή διάσωση 

του τυπογραφείου, άλλα υπήρχαν διχογνωμίες στον κύκλο του Πατριαρχεί-
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ου.9 Ή χρεοκοπία του Κορέσιου —αν δεχτούμε ώς ακριβή τη σχετική πλη

ροφορία— δεν ξέρουμε αν σχετιζόταν αποκλειστικά με τήν Πατριαρχική 

Τυπογραφία ή και με άλλες επιχειρήσεις του. Γνωρίζουμε, πάντως, δτι οι 

δύο σύντροφοι είχαν επιβαρυνθεί πολύ με τήν έκδοση της Κιβωτού10 λόγω 

του υψηλού κόστους της, και αυτός ήταν ίσως ένας άπό τους λόγους για 

τους όποιους ό Κορέσιος, ό οποίος είχε επενδύσει σ αυτήν ενα μεγάλο κεφά

λαιο, αποχώρησε, παίρνοντας τα «αναλογούντα αύτω δίκαια», δπως αναφέ

ρεται στο συμφωνητικό γράμμα του Μαρτίου 1820. Κρίνοντας άπό το δτι ό 

Άργυράμμος κράτησε τό 1/6 της επιχείρησης, υποθέτουμε δτι τα υπόλοιπα 

5/6 άνηκαν στον Κορέσιο, για τα όποια θα έλαβε, αποχωρώντας άπό τό τυ

πογραφείο, τό ποσό των 125.000 γροσιών.11 

'Όπως είδαμε δμως, ή συμφωνία του Μαρτίου δεν ίσχυσε ακριβώς, 

αφού δύο μήνες αργότερα αποφάσισε να παραιτηθεί άπό τό τυπογραφείο 

και ό Άργυράμμος, και τό Κοινό προχώρησε τόν Μάιο στή νέα ρύθμιση, 

αποζημιώνοντας τώρα και τους δύο συντρόφους. Τα χρήματα της αποζη

μίωσης ξέρουμε δτι δόθηκαν άπό τό ταμείο του Κοινού ώς δάνειο. 'Όπως 

αναφέρεται στο κατάστιχο λογαριασμών τής «κάσσας τού κοινού», τήν 1η 

Μαίου 1820 δόθηκαν «επί λόγω δανείων εις τήν τυπογραφίαν» 125.000 γρό

σια.12 Ή χρονολογία τής έγγραφης συμπίπτει ακριβώς με αυτήν τού δεύ-

9. Βλ. Σπυρ. Παπαγεώργιος, «Του μητροπολίτου "Αρτης 'Ιγνατίου Α' αλληλο

γραφία», Έπετηρίς Παρνασσού 13 (1917), 225, δπου επιστολή του Ν. Ζερβού προς τον 

Ιγνάτιο: «Οι Προύχοντες αγωνίζονται να εμποδίσουν τήν κατάργησιν τής τυπογραφίας 

διότι ό Κωνστ. Κορέσιος έχρεωκόπησεν αλλ' ή φατρία του Νικομήδειας ό Π ρ. Κωστ. 

Μ. έναντιεΐται προβάλλων δτι εις μόνους τους έξωμερίτας δέδοται να έχουν κοινά κατα

στήματα, και 6χι εις τους Σταμπολοΰδες* ήμην προχθές εις τήν οικίαν του Παύλου 

'Αργυρού, δπου ό Τλαρίων έδημηγόρει υπέρ τής τυπογραφίας του γένους προβάλλων 

μέσα προς συντήρησιν, και έπαναλαμβάνων γένους, γένους* άηδιάσας είπον εάν ή χρε-

ωκόπος τυπογραφία του Πατριαρχείου, ώς τήν ονομάζουν, είναι του γένους, έκεΐναι 

των Κυδωνιών, και τής Χίου, αϊ όποΐαι μήτε συνδρομήν ζητούν, μήτ άλλο τι, πώς πρέ

πει να ονομασθούν;» (τό απόσπασμα με άντιβολή προς τό χειρόγραφο τής επιστολής). 

Ό αναφερόμενος εδώ «Πρ. Κωστ. Μ.», τής φατρίας του [Αθανασίου] Νικομήδειας, 

είναι ό πρίγκιπας Κωσταντίνος (Κωστάκης) Μουρούζης, μέγας διερμηνέας τής 

Υψηλής Πύλης. Πβ. Β. Σφυρόερας, ο.π., σ. 252 και Γ. Μπώκος, ο.π., σ. 221-222. Το 

θέμα τής κατάργησης τής Πατριαρχικής Τυπογραφίας τίθεται και λίγο αργότερα 

(Σφυρόερας, ο.π., σ. 253). 

10. Β. Σφυρόερας, ο.π., σ. 252. 

11. Π β. Παύλος Λάμπρος, «Ιστορική πραγματεία περί τής αρχής και προόδου τής 

τυπογραφίας εν Ελλάδι μέχρι του έτους 1821», Πανδώρα 18 (1867-68), 306-307. 

12. Γ. Μπώκος, ο.π., σ. 227. Πβ. Β. Σφυρόερας, ο.π-., σ. 253. 
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τερου γράμματος. Το δάνειο όμως, όπως βλέπουμε, αντιστοιχεί στο ποσό 

πού έλαβε ό Κορέσιος και Οχι στο σύνολο τών χρημάτων πού πλήρωσε το 

Κοινό και στους δύο συντρόφους (150.000 γρ.). *Αν δεχτούμε δτι ή πράξη 

του Μαίου 1820 εφαρμόστηκε στο ακέραιο, και, άρα, εξοφλήθηκε και ό Άργυ-

ράμμος, ίσως το μερίδιο του (25.000 γρ.) δόθηκε από άλλη πηγή, χωρίς να 

αποκλείεται και το ενδεχόμενο το Κοινό να έμεινε χρεώστης στον Άργυράμ-

μο. Ό ίδιος εξάλλου δεν αποχώρησε άπό το τυπογραφείο: συνέχισε να εργά

ζεται με διευθυντικά καθήκοντα σ αυτό και μετά τον Μάιο του 1820.13 

Για το θέμα της Κφωτοϋ δεν χρειάζονται ιδιαίτερα σχόλια. Θα ήθελα 

να σημειώσω μόνο δτι οι πληροφορίες τού εξοφλητικού γράμματος τού 

Μαίου 1820 για τον αριθμό τών τραβηγμάτων τού βιβλίου και τη διάθεση 

του στο κοινό διασταυρώνονται με άλλη σύγχρονη πηγή: ενα κατάστιχο, 

στοιχεία τού όποιου έχει παρουσιάσει ό Μ. Ι. Γεδεών.14 Οι παρεχόμενες 

δμως άπό τις δύο πηγές πληροφορίες δεν ταυτίζονται απολύτως. "Ετσι, ενώ 

στό γράμμα τού Μαίου 1820 αναφέρεται δτι ή Κιβωτός θα τυπωνόταν σε 

2.000 αντίτυπα, στό κατάστιχο γίνεται λόγος για 2.250. 'Υποθέτω δτι ή δια

φορά τών 250 αντιτύπων άφορα τα επιπλέον αντίτυπα πού σύμφωνα με το 

εξοφλητικό γράμμα τύπωσαν οι τυπογράφοι, χωρίς να σημειώνεται ό αριθ

μός τους. Ώς προς τα 500 αντίτυπα πού έλαβε ή Σχολή Κουρούτσεσμε για 

τα έξοδα πού είχε κάνει, τα δύο κείμενα συμφωνούν διευκρινίζεται ωστόσο 

άπό το κατάστιχο δτι αυτά θα τα διένεμαν μεταξύ τους οι αρχιερείς και θα 

έδιναν το αντίτιμο στους εφόρους της σχολής (προς 40 γρόσια τόν τόμο). 

Ώς προς τα αντίτυπα πού διατέθηκαν σε συνδρομητές, αυτά ήταν 750 

κατά τό εξοφλητικό γράμμα τού Μαίου 1820 και γύρω στα 1.000 κατά τό 

κατάστιχο (στό τελευταίο δίνεται και ενα μέρος άπό τα ονόματα τών συν

δρομητών).15 Πιο κοντά στην πραγματικότητα φαίνεται να είναι ό δεύτερος 

13. Γεώργιος Δημ. Μεταλληνός, Το ζήτημα της μεταφράσεως της 'Αγίας Γραφής 

εις την νεοελληνικην κατά τον ΙΘαί.η 'Αθήνα 1977, σ. 145. *Ας σημειωθεί επίσης δτι ό 

Τλαρίων Σινα'ίτης, στις προτάσεις πού κάνει το 1822 για την ανασύσταση του τυπογρα

φείου, ζητεί να εξακολουθήσει να εργάζεται σ' αυτό ό Άργυράμμος με διευθυντικά καθή

κοντα. Β. Σφυρόερας, ο.π., σ. 269, 270. 

14. Μανουήλ Ι. Γεδεών, Ή πνευματική χίνησις του Γένους κατά τον IH' και ΙΘ' 

αιώνα, εκδοτική φροντίδα "Αλκής 'Αγγέλου - Φίλιππος Ήλιου, 'Αθήνα, Έρμης, 1976, σ. 

177-178. Βλ. και Φίλιππος Ήλιου, ((Βιβλία με συνδρομητές. Ι. Τα χρόνια του Διαφωτι

σμού (1749-1821), Ό Ερανιστής 12 (1975), 158* του ίδιου, ((Συνδρομητές για την έκδο

ση της "Κιβωτού"», Ό 'Ερανιστής 19 (1993), 337. 

15. Μ. Γεδεών, ο.π, σ. 177* πβ. Φ. Ήλιου, ((Βιβλία μέ συνδρομητές», ο. π., σ. 168. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Ή διάθεση των αντιτύπων της Κφωτοϋ 

Σχολή Κουρούτσεσμε 

Συνδρομητές 

Τυπογράφοι, 

Σύνολο 

Πατριαρχ. 

(α) 

500 

1.000 

500 

2.000 

γράμμα α .5.1820) 

(β) 

500 

750 

1.000 

2.250 

Κατάστιχο 

500 

περ. 1.000 

750 

2.250 

Στη στήλη (α) αναγράφονται τα αντίτυπα πού επρόκειτο να διατεθούν, ενώ στή 

στήλη (β) όσα διατέθηκαν. 

αριθμός. Ή παρατηρούμενη διαφορά οφείλεται Ίσως στο δτι το κατάστιχο 

αναφέρεται σε μια περίοδο λίγο μεταγενέστερη από το εξοφλητικό γράμμα, 

δταν θα είχαν διατεθεί ήδη και άλλα αντίτυπα της Κιβωτού. Ώ ς προς τα 

αντίτυπα, τέλος, πού θα έπαιρναν οι τυπογράφοι, διευκρινίζεται άπό τό κα

τάστιχο Οτι αύτα θα τα πουλούσαν και θα κρατούσαν τό αντίτιμο τους, 

((ένεκα τών παρ' αυτών γεγονότων εξόδων του τύπου». 

Την εγγραφή τών συνδρομητών της Κιβωτού θα αναλάμβανε, Οπως 

αναφέρεται στο γράμμα του Μαίου 1820, τό Κοινό. Στή διαδικασία αυτή 

Ομως είχαν κάποια συμμετοχή και οι τυπογράφοι, Οπως φαίνεται άπό σειρά 

αποδείξεων συνδρομητών άπό τό "Αγιο 'Όρος. Τις σχετικές αποδείξεις, 

χρονολογημένες τόν Μάιο του 1819, υπογράφει και ό Άργυράμμος, βεβαι

ώνοντας τήν παραλαβή του πρώτου τόμου της Κιβωτού και τήν προπλη

ρωμή του υπό εκτύπωση δευτέρου.1 6 Για να καλύψουν τα έξοδα του τύπου, 

οι τυπογράφοι είχαν προεισπράξει, όπως είδαμε, άπό τό Κοινό τήν άξια τών 

1.000 σωμάτων (40.000 γρόσια) της Κιβωτού, τα όποια είχε υπολογιστεί 

δτι θα αγόραζαν οι συνδρομητές. 'Από τό ποσό αυτό τό Κοινό φαίνεται δτι 

είχε εισπράξει ενα μέρος, γι' αυτό στό γράμμα του Μαρτίου 1820 ζητείται 

άπό όλους να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ((ώστε δσον ενεστι τάχιστα συμ-

πληρωθήναι και συναχθήναι τας τεσσαράκοντα χιλιάδας τών γροσιών, ίνα 

μή τούτο πρόσκομμα γένηται, μηδέ ζημίαν έπαγάγη τη τυπογραφία». 

Θα κλείσουμε με μια αναφορά στην καταγραφή του τεχνικού έξοπλι-

16. Φ. Ήλί,ού, «Συνδρομητές για τήν έκδοση της "Κί,βωτοΰ"», ο.π., σ. 338-339, 
342. 
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σμοϋ του τυπογραφείου. Ή καταγραφή αύτη ïyzi ξεχωριστό ενδιαφέρον 

οχι μόνο γ ώ την Πατριαρχική Τυπογραφία άλλα και για τα ελληνικά τυπο

γραφεία της εποχής γενικότερα, δεδομένου δτι οι πληροφορίες πού έχουμε 

για τον εξοπλισμό τους είναι λιγοστές. Στην καταγραφή περιλαμβάνονται 

τα πιεστήρια, τα τυπογραφικά στοιχεία και τα ύλικα για τήν κατασκευή 

τους, διάφορα εργαλεία και έπιπλα, χαρτί, μελάνι και τυπωμένα βιβλία.17 

Κάθε είδος αναγράφεται με τήν ποσότητα ή το βάρος του (σε οκάδες) και 

τήν τιμή του (σε γρόσια). 

Σύμφωνα με τήν καταγραφή, ή Πατριαρχική Τυπογραφία διέθετε 

συνολικά επτά πιεστήρια άπο τα όποια δύο ήταν «της νέας μόδας», τρία 

«δεύτερα», ενα «ατελές» και ενα για εκτύπωση χαλκογραφιών.18 ,νΑν εξαι

ρέσουμε το «ατελές» και αυτό για τις χαλκογραφίες, μένουν πέντε κανο

νικά πιεστήρια. Τόσα ακριβώς αναφέρει και ό Τλαρίων Σινα'ίτης σε υπό

μνημα του προς τον πατριάρχη "Ανθιμο το 1822.19 Σχετικά με τα πιεστή

ρια «της νέας μόδας», είναι 8ύσχολο να προσδιορίσουμε τι ακριβώς ήταν 

αυτά. 'Ίσως πρόκειται για τα μεταλλικά πιεστήρια Stanhope, τα όποια 

άπο τις αρχές του 19ου αιώνα είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούνται στην 

Ευρώπη και ήταν ακριβότερα άπο τα παραδοσιακά ξύλινα πιεστήρια και 

πολύ πιο παραγωγικά.20 

Μετά τα πιεστήρια ακολουθεί ή καταγραφή τών τυπογραφικών 

στοιχείων και τών υλικών για τήν κατασκευή τους. 'Όπως είναι γνωστό, 

ό διευθυντής της Πατριαρχικής Τυπογραφίας 'Αλέξανδρος Άργυράμμος 

17. Ή σημασία και ή χρήση τών πραγμάτων πού περιέχονται στην καταγραφή δεν 

είναι πάντοτε κατανοητή. Ευχαριστώ τον Γιάννη Κόκκωνα για τη βοήθεια του σε ζητή

ματα τεχνικής της τυπογραφίας και τήν Πηνελόπη Στάθη για τη μετάφραση τών τουρ

κικής προέλευσης ορών. 

18. Είναι γνωστό δτι το πατριαρχικό τυπογραφείο χρησιμοποιούσε στις εκδόσεις 

του, έκτος άπο ξυλογραφίες, και χαλκογραφίες. Γ. Μπώκος, ο.π., σ. 241. 

19. Β. Σφυρόερας, ο.π., σ. 269. Τα υπάρχοντα πιεστήρια δμως δεν χρησιμοποι

ούνταν πάντοτε δλα. Κατά τή μαρτυρία του Ambroise-Firmin Didot, ό όποιος επισκέ

φθηκε το 1816 τήν Πατριαρχική Τυπογραφία, ό 'Αλέξανδρος Αργυράμμος χρησιμοποι

ούσε δύο μόνο πιεστήρια, εξαιτίας ((τών ανησυχιών και τής επιτήρησης πού επιβάλλει ό 

κίνδυνος τής πανώλης, άπο τήν όποια αυτός [ό Αργυράμμος] είχε χάσει ήδη ενα άπό τά 

παιδιά του. Το χαρτί είναι ένας άπό τους πιο επικίνδυνους αγωγούς αυτής τής μάστιγας, 

και αν κατά δυστυχία ή ασθένεια έμπαινε στο τυπογραφείο του, θά έπρεπε ή νά το κάψει 

εντελώς ή νά εκτεθεί σε βέβαιο θάνατο». Ambroise Firmin Didot, Notes d'un voyage 

fait dans le Levant en 1816 et 1817, Παρίσι [1826], σ. 85. 

20. Το μεταλλικό χειροκίνητο πιεστήριο Stanhope κατασκευάστηκε το 1795 άπό τον 

Άγγλο Charles Stanhope και αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη στην ιστορία τής τυπογραφίας. 
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εΐχε παραγγείλει γύρω στο 1815 τυπογραφικά στοιχεία στη Βιέννη, τα 

όποια όμως δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει, γι αυτό υποχρεώθηκε ό 

ίδιος να χαράξει μέσω των αρμένιων χρυσοχόων και να κατασκευάσει 

στοιχεία για την εκτύπωση της Κιβωτού.21 Τα υλικά για την κατασκευή 

τυπογραφικών στοιχείων πού περιλαμβάνονται στην καταγραφή είναι: 

αντιμόνιο «ρέγουλα» (γαλλ. régule d'antimoine, το «μεταλλικό» μέρος 

του αντιμονίου),22 μόλυβδος και αντιμόνιο μαζί, και καθαρός μόλυβδος. 

'Από τή ρέγουλα του αντιμονίου και το μόλυβδο γινόταν το μεταλλικό 

μίγμα από το όποιο κατασκευάζονταν τα τυπογραφικά στοιχεία. Στην 

καταγραφή αναφέρονται ακόμη 8 τακίμια (σύνολα) μήτρες, 1.500 κομ

μάτια σφραγίδαις1 1 φόρμαις στοιχείων και 3 φόρμαις του Sia μέσου. Οι 

σφραγίδες ήταν μικρές χαλύβδινες ράβδοι («πατρότυπα»)23 με χαραγ

μένα στο ενα σ,χρο τα γράμματα, οι όποιες χτυπούνταν σε χαλκό για να 

παραχθούν οι μήτρες. Οι φόρμαις στοιχείων πρέπει να ήταν τα καλούπια 

(γαλλ. moule) στα όποια τοποθετούνταν οι μήτρες και χρησίμευαν για τή 

χύτευση τών τυπογραφικών στοιχείων, ένώ οι φόρμαις του Sia μέσου 

ήταν ανάλογα καλούπια πού θα χρησιμοποιούνταν για τήν κατασκευή 

διαστίχων.24 

Στον εξοπλισμό του τυπογραφείου περιλαμβάνονται επίσης υλικά και 

εργαλεία στοιχειοθεσίας: οι χοτζερεδες τών στοιχείων (υποθέτω δτι είναι οι 

21. Α. E Didot, ο. πι, σ. 84-85. Βλ. και Νικόλαος Παπαδόπουλος, Έρμης ό 

Κερδώος ήτοι 'Εμπορική 'Εγκυκλοπαίδεια,, Αεξικον της εμπορικής ύλης, βιβλίον Α', μέ

ρος Β', Λ-Ω, Βενετία 1815, σ. 331 (ανατύπωση άπο το Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ί δ ρ υ 

μα ΕΤΒΑ, με 'Επιλεγόμενα Τριαντάφυλλου Ε. Σκλαβενίτη και Ευρετήριο Παναγιώτη 

Δ. Μιχαηλάρη, Αθήνα 1989). Πβ. Γ. Μπώκος, ο.π., σ. 240-241. 

22. Βλ. τα λήμματα «antimoine» και «régule d'antimoine» της Encyclopédie ou 

Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, ανατύπωση άπο τήν εκδ. 

1751-1780, τ. 1, Stuttgart-Bad Cannstatt 1966, σ. 507 κ.έξ. και τ. 14, σ. 38 κ.εξ. 'Ενδια

φέρουσα είναι ή πληροφορία του Α. E Didot, ο.π., σ. 85, δτι το régule d'antimoine épuré 

ήταν άγνωστο στην Κωνσταντινούπολη και δτι το έφτιαξε ό Άργυράμμος «.βθΊ]ΰούμενος 

σε δλες αυτές τις εργασίες άπο τήν Encyclopédie, ή όποια τις περιγράφει με αρκετή 

ακρίβεια». 

23. ((Αρσενικά αρχέτυπα» ονομάζονται στην 'Εμπορική 'Εγκυκλοπαίδεια του Ν. 

Παπαδόπουλου, δ.π., σ. 329. 

24. Για τον τρόπο κατασκευής τών τυπογραφικών στοιχείων βλ. το λήμμα 

«Caractères d'imprimerie» τής Encyclopédie, δ.π., τ. 2, σ. 650 κ.έξ. και τό λήμμα «Fonderie 

en Caractères» στό Recueil de Planches, sur les Sciences, les Arts Libéraux, et les Arts 

Méchaniques, avec leur explication, seconde livraison, en deux parties, première partie, 

στή σειρά τής Encyclopédie, τ. 23. Πβ. Ν. Παπαδόπουλος, ο.πι, σ. 329-330. 
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κάσες με τα χωρίσματα για τα τυπογραφικά στοιχεία)*25 τα συνδετήρια (το 

γνωστό μεταλλικό εργαλείο πάνω στο οποίο φτιάχνονταν οι αράδες)* τα σα

νίδια κατεβατών (οι σελιδοθέτες, δπου οι στοιχειοθέτες τοποθετούσαν τη 

σελίδα του κειμένου)* τα τεζγιάχια συνθέσεως (τουρκ. tezgah, πάγκοι), τα 

μάρμαρα?6 Καταγράφονται ακόμη τέσσερα δουλευμένα χαλκοτυπηματα 

(ίσως χαλκογραφημένες πλάκες), μία σφραγίδα (πιθανώς ήταν το σήμα τής 

Πατριαρχικής Τυπογραφίας),27 καθώς και διάφορα άλλα υλικά για το τυπο

γραφείο και το χυτήριο (εργαλεία, σκεύη, έπιπλα).28 Στην καταγραφή περι

λαμβάνεται, τέλος, μελάνι για τύπωμα, μια μεγάλη ποσότητα χαρτιού (σε 

κόλλες ή σε τόπια), πού διακρίνεται σε χαρτί σωμακί,29 χαρτί τύπου και 

χαρτί λέων,30 καθώς και αντίτυπα του Ψαλτηροςκοά τής Κιβωτού, για τα 

όποια μιλήσαμε ήδη.31 

25. Τουρκ. hücre, θάλαμος, κελί, κυψελίδα. 

26. Για τα μέσα και τη διαδικασία στοιχειοθεσίας και εκτύπωσης παραπέμπω 

πρόχειρα στον Ν. Παπαδόπουλο, ο.π., σ. 291-293. Βλ. επίσης το φυλλάδιο Τυπογρα-

φικον Κατάστημα εν Λοδίνω κατά το 1839, εκ του αγγλικού υπό Β., 'Αθήνα, ΜΙΕΤ, 

1993 (αναδημοσίευση από το περ. Ευρωπαϊκός 'Ερανιστής, 1840), καθώς και το διαφω

τιστικό άρθρο του Χρίστου Ι. Μανουσαρίδη, (('Απ' το χειρόγραφο στο έντυπο», Μνήμων 

20 (1998), 277-290. 

27. Γ. Μπώκος, ό.π., σ. 241-243, 259-261. 

28. Ότζάκια (τουρκ. ocak), πινάκια με σιρδάρια (;), γελπεζεδες (τουρκ. yelpaze, βε

ντάλια, ριπίδι), χαρέγλαις, πατρόναις (ίσως πολυθρόνες), μάσαις (τουρκ. masa, σιδερένια 

λαβίδα για τα κάρβουνα), μαγκάλι (τουρκ. mangalu), καζάνι μπακιρενιο (τουρκ. bakir, 

χάλκινο), γνωμών, σταυροί σιδηροϊ, τεζγιάχι με μέγκενψ (πάγκος με μέγκενη, τουρκ. 

mengene, εργαλείο για το σφίξιμο πραγμάτων), γυριστήρια, ψαλίδι μεγάλον δια σιδηρά, 

άμμόνι, λάμμα μπακίρι, βουρτζα από τέλι, ράσπαις (ιταλ. raspa, λίμα για ξύλο με χοντρά 

δόντια), τζέρπια (;), καλέμια (τουρκ. kalem, σμίλη, κοπίδι). 'Αναφέρονται ακόμη ενα 

σεντούκι με διάφορα εργαλεία, καθώς και διάφορα μικρά εργαλεία πού είχαν καταγραφεί 

σε άλλο κατάστιχο, το όποιο δεν σώζεται. 

29. Τουρκ. somaki, χαρτί με «νερά» πού απομιμείται την πορφύρα το όποιο χρησι

μοποιούσαν στη βιβλιοδεσία. Βλ. Annie Berthier, «Un aspect de la reliure turque: le 

papier marbré (d'après le fonds turc de la Bibliothèque Nationale)», Revue française 

d'histoire du livre 37 (Όκτ.-Δεκ. 1982), 614. 

30. *Ας σημειωθεί ότι την ίδια εποχή (1820) ό Κων. Τζιγαράς ζητεί άπο τον Κων. 

Οικονόμο νά φροντίσει γιά την αντιγραφή ενός έργου του «με στοιχεία καθαρά δια τον 

τ[ύ]πο[ν] και μεγάλα, εις χαρτί λέων». Κωνσταντίνος Οικονόμος ό εξ Οικονόμων, 

'Αλληλογραφία, τ. Β', 1818-1822, επιμέλεια Κώστας Αάππας - Ρόδη Σταμούλη, 'Αθήνα 

2002, σ. 119. 

31. Τα αντίτυπα τής Κιβωτού και, υποθέτω, και τά υπόλοιπα ήταν άδετα. Β. Σφυ-

ρόερας, δ.π., σ. 268. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

'Αξία του τυπογραφικού εξοπλισμού 

Πιεστήρια 

Τυπογραφικά στοιχεία 

'Αντιμόνιο, μόλυβδος 

Φόρμες στοιχείων 

Μήτρες και σφραγίδες 

Μελάνι 

'Εργαλεία και έπιπλα 

Χαρτί 

Σύνολο 

Βιβλία 

Γενικό σύνολο 

'Αξία (γρόσια) 

9.550 

33.175 

1.926,20 

1.990 

27.400 

540 

4.429 

16.530,30 

95.541,10 

50.000 

145.541,10 

/ο 

10,0 

34,7 

2,1 

2,1 

28,7 

0,5 

4,6 

17,3 

100 

Ή άξια των υλικών και τών βιβλίων του τυπογραφείου ανέρχεται στο 

ποσό τών 145.000 γροσιών περίπου, το οποίο με κάποιες προσθαφαιρέσεις 

στρογγυλοποιείται στις 150.000 γρόσια. Σχετικά με τις τιμές, παρατη

ρούμε δτι τα πιεστήρια «της νέας μόδας» κοστίζουν τό τριπλάσιο άπό τα 

χαρακτηριζόμενα ως «δεύτερα» (3.000 και 1.000 γρόσια αντίστοιχα). Βλέ

πουμε επίσης δτι ανάμεσα στα πιεστήρια και τα τυπογραφικά στοιχεία 

υπάρχει μια σημαντική απόκλιση. 'Έτσι, ενώ ή άξια και τών επτά πιεστη

ρίων μαζί είναι κάτω άπό 10.000 γρόσια, ή άξια τών τυπογραφικών στοι

χείων υπερβαίνει τις 33.000 γρόσια (πίν. 2). Πρόκειται για μια απόκλιση 

συνηθισμένη στα τυπογραφεία της εποχής. 3 2 Έ κ τ ο ς άπό τα τυπογραφικά 

στοιχεία, ακριβές είναι και οι φόρμες για την κατασκευή στοιχείων, οι μή

τρες και οι σφραγίδες. 

Με τή συμφωνία του Μαίου 1820, λοιπόν, ή Πατριαρχική Τυπογραφία πέρα-

32. Ά ς σημειωθεί, ενδεικτικά, δτι στα 1766 στη Βενετία ή τιμή ενός πιεστηρίου 

υπολογίζεται στο 1/7 της τιμής τών τυπογραφικών στοιχείων, ενώ το 1800 στον προϋ

πολογισμό εξόδων για την εγκατάσταση ενός τυπογραφείου στην Κέρκυρα ή αντιστοιχία 

τών δαπανών για πιεστήρια (δεν αναφέρεται ό αριθμός τους) και τυπογραφικά στοιχεία 

είναι 1 προς 5. Βλ. αντίστοιχα, Γεώργιος Σ. Πλουμίδης, Το βζνζτιχον τυπογραφεΐον του 

Α-ημ-ητρίου xoci του Πάνου Θεο8οσίου (1755-1824), 'Αθήνα 1969, σ. 52 και Γιώργος 

Μπώκος, ((Συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τήν πρόταση του Π. Μαρκίδη-Που

λιού για εγκατάσταση τυπογραφείου στα Επτάνησα», Μνήμων S (1980), 325. 
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σε στην απόλυτη κυριότητα του Κοινού. Ή αλλαγή αύτη εξαγγέλλεται και 

στην «άπανταχούσα» του 1820 —ή οποία συντάχθηκε προφανώς μετά τη 

συμφωνία του Μαίου—, αν και όχι με τον τρόπο ακριβώς πού πραγματοποι

ήθηκε. Ένώ, δηλαδή, ή αλλαγή του καθεστώτος της Πατριαρχικής Τυπο

γραφίας έγινε λόγω τής παραίτησης τών δύο συντρόφων, στην ((άπανταχού-

σα» αναφέρεται, δπως είδαμε, δτι ή αλλαγή αυτή έγινε μετά άπό απόφαση 

τών εκκλησιαστικών και πολιτικών αρχών του Γένους με σκοπό τήν ((απαλ

λαγή» του τυπογραφείου ((άπό τής ιδιωτικής και αδρανούς επιστασίας». 

Είναι γεγονός, πάντως, ότι ή Πατριαρχική Τυπογραφία στα 1820 ήταν 

προβληματική επιχείρηση, καθώς τό Κοινό είχε καταβάλει μεγάλο χρημα

τικό ποσό για τήν αποζημίωση τού ενός, τουλάχιστο, άπό τους δύο συντρό

φους. Ύπό τις συνθήκες αυτές οι προοπτικές λειτουργίας της δέν ήταν ευοί

ωνες* χρειαζόταν οικονομική αρωγή, και αυτό τό νόημα είχε ή «διαφη

μιστική καμπάνια» για προσέλκυση πελατών πού επιχειρείται στην «άπαν-

ταχούσα».33 Παρά τις δυσκολίες όμως τό τυπογραφείο συνέχισε να λειτουρ

γεί κανονικά ως τήν Επανάσταση τού 1821* άλλωστε δέν ήταν ή μόνη χρε

ωμένη επιχείρηση: ή οικονομική κρίση ήταν ενα γενικότερο φαινόμενο τής 

εποχής. 

Μέ τήν Επανάσταση ή Πατριαρχική Τυπογραφία διέκοψε τις εργασίες 

της,34 αφήνοντας ημιτελή τον δεύτερο τόμο τής Κφωτοΰ. Τό 1822 ό Ίλαρίων 

33. Διαφημίζοντας τήν Πατριαρχική Τυπογραφία υπό το νέο καθεστώς της, ό συντά

κτης του φυλλαδίου αναφέρει: (('Εντεύθεν και πιεστήρια ευθύτατα, και ασφαλή, και χαρα

κτήρες λαμπρότατοι, και χάρτης καθαρώτατος, ό μέν μετακομισθείς ήδη, ό δε δσον ούπω 

μετακομισθησόμενος άπό τών εν Ευρώπη περιφανέστατων χαρτουργείων. Έ τ ι δε και 

στοιχειοδέται δεξιοί, και πιεστήρες επιτήδειοι, και έπιθεωρηταί εύμαθεΐς και εχέγγυοι...». 

Κατόπιν αύτοΰ, προσκαλεί «απαντάς, δσοι συγγραφείς, δσοι μεταφρασταί, δσοι συνδομη-

ταί και σωτήρες λόγων εισιν [...] εις τήν κοινήν ταύτην του Γένους Τυπογραφίαν», μέ τη 

διαβεβαίωση δτι ((ό τύπος εσται λαμπρότερος και ορθότερος, ή δαπάνη ή αυτή, τό δε κλέος 

άθάνατον» (Τοις απανταχού εύρισκομένοις όμογενέσιν..., σ. 18-19, 22-23). 

34. Μέσα στο 1822, πάντως, δπως έδειξε ό Φ. Ήλιου (((Συνδρομητές για τήν έκδο

ση τής "Κιβωτού"», ο.π., σ. 342), εκδόθηκαν άπό τήν Πατριαρχική Τυπογραφία δύο λι-

γοσέλιδα έντυπα μέ τόπο έκδοσης τή Βενετία τό ενα και τό άλλο τήν Κωνσταντινούπολη, 

χωρίς αναφορά τυπογραφείου. Σχετικά μέ τήν τύχη του τυπογραφείου, ας σημειωθεί δτι 

τον 'Ιανουάριο του 1822 ό Μιχ. Βασιλείου έγραφε από τήν Τεργέστη στον Ευστάθιο Σου-

γδουρή στην 'Οδησσό: (('Ακούω δτι ή τυπογραφία του Άργυράμου δια νεωτέρας προσ

ταγής έχάλασεν, δθεν και ή Κιβωτός κατεβυθίσθη...)) (Χρήστος Κ. Ρέππας, (('Ανέκδο

τες επιστολές του 'Ηπειρώτη λογίου Μιχαήλ Βασιλείου σέ προσωπικότητες του ελληνι

σμού τής διασποράς κατά τήν περίοδο 1821-1829)), Ηπειρωτικό 'Ημερολόγιο 11 (1989), 

356), ένώ ό Σουγδουρής, απαντώντας στον Βασιλείου, σχολίαζε: ((εις τοιούτον καιρόν 
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Σιναΐτης προσπάθησε να την ανασυστήσει, εν όψει ενός νέου εκδοτικού προ

γράμματος πού σχεδίαζε: της έκδοσης της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης 

σε νεοελληνική μετάφραση, τήν όποια είχε αναλάβει ό ίδιος για λογαριασμό 

τής Βιβλικής Εταιρείας. Οι προσπάθειες του όμως απέτυχαν, καθώς το 

Πατριαρχείο ήταν αντίθετο τώρα με τή μετάφραση τής 'Αγίας Γραφής και 

ό πρώην θεωρός του τυπογραφείου με τήν εκλογή του ως μητροπολίτη 

Τορνόβου το 1821 είχε απομακρυνθεί άπο το πατριαρχικό περιβάλλον. Ή 

Επανάσταση, εξάλλου, είχε ανατρέψει τις παλιές ισορροπίες, δημιουρ

γώντας μια νέα κατάσταση τήν όποια ό 'Ιλαρίων περιγράφει με ζοφερά 

χρώματα στή γνωστή εκθεσή του προς τον πατριάρχη "Ανθιμο Γ'. Εκπρό

σωπος του πιό συντηρητικού τμήματος τής Εκκλησίας με άντεπαναστα-

τικές απόψεις, ό 'Ιλαρίων καταφέρεται σ' αυτήν εναντίον των «αποστατών» 

οι όποιοι, κοντά στα άλλα, ζημίωσαν και τό τυπογραφείο τής Κωνσταντι

νούπολης: «'Αλλ' οι κατάρατοι άποστάται, οι τήν κοινήν διαταράξαντες ή-

συχίαν, αφ' ου έπροξένησαν Ίλιάδα κακών εις τό δυστυχές γένος, ζγένοντο 

αίτιοι του να άπρακτήση προς τοις άλλοις και τούτο τό κοινόν καλόν [ή Πα

τριαρχική Τυπογραφία], και να είναι υπό κίνδυνον προφανέστατον εκατόν 

είκοσι πέντε χιλιάδων γροσιών του κοινού».35 

βέβαια τυπογραφία δεν είναι δυνατόν να ύπάρχη» (Κων. Αθ. Διαμαντής, ((Το Αρχείο του 

Μιχαήλ Βασιλείου από το Αργυρόκαστρο της Βορείου Ηπείρου του έτους 1822», Άπα

ντα, τ. 22, Αθήνα 1996, σ. 154). 

35. Β. Σφυρόερας, ο.π., σ. 253. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι 

'Αρχείο Οικονόμων (ΚΕΜΝΕ 'Ακαδημίας Αθηνών), φάκ. ΧΧΧΙΙΙα, άρ. 24. Δίφυλλο, 
διαστ. 56x38,5 εκ. Στο τέλος του κειμένου αποτυπώματα δύο τουρκικών σφραγίδων. 

f ό Π(ατ)ριάρχης Κ(ων)σταν(τινου)π(ό)λ(εω)ς Γρηγόριος έπιβεβαιοΐ. 

f Διά του Παρόντος εξοφλητικού άμα, και Πωλητικού Γράμματος 

δηλον γίνεται, δτι έχον το Κοινον του γένους την κυριότητα κατά τεχρησιν, 

και δεσποτείαν της εν τοις Πατριαρχείοις Τυπογραφίας δι ύφηλοϋ Βασιλι

κού θεσπίσματος, έπέτρεφε προ χρόνων έπέκεινα των πέντε τω τε Αλεξάν

δρα) άργυράμμω, και Κωνσταντίνου Κορρεσίω επί τω διενεργεϊν εν αύτη την 

τυπογραφικην έργασίαν, και έκτυπουν βιβλία δι' ίδιον αυτών λογαριασμόν, 

άτε εχουσιν έπ ' αύτω τούτω συντροφικην ενωσιν, εν ώ δε οι ρηθέντες τυπο

γράφοι διενηργουν άλλας τυπογραφικάς εργασίας των εγένετο συμφωνία 

μεταξύ αυτών, και του γένους περί εκτυπώσεως του λεξικού της Κιβωτού 

επί συνθήκη τοιαύτη, δηλαδή να τυπώσωσι δύω χιλ(ιάδας): σώματα έκα

στο ν εις τρεις τόμους, και να δώσω σι δωρεάν τη κ(ατά) τον Κουρούτζεσμέ 

κοινή σχολή του γένους σώματα πεντακόσια αντί των δσα έξώδευσε δι'αυτό 

το λεξικόν, τά δε χίλια σώματα να δωθώσι χιλίοις συνδρομηταίς με τιμήν 

προσδιωρισμένην τεσσαράκοντα γρό(σια): έκάστω τόμω, και τά επίλοιπα 

πεντακόσια σώματα να μείνωσι δια λογαριασμόν αυτών, να λάβη δε πρό-

νοιαν το γένος διά νά ευρη τους συνδρομητάς, νά παραλαβή παρ' αυτών την 

τιμήν του α:ου τόμου, και προ της ενάρξεως του τύπου νά την εγχείριση τοις 

τυπογράφοις, και κατ αυτόν τον τρόπον νά πράξη και διά τους λοιπούς τό

μους εν καιρώ τω προσηκοντι, οι δε τυπογράφοι μόλις έτύπωσαν τον α:ον 

τόμον του λεξικού, και μ(ετά) ταύτα παρητηθησαν άπο της εκτυπώσεως 

τών λοιπών τόμων, και γενικώς άπο πάσης άλλης τυπογραφικής εργασίας, 

τούτων δε ούτω γενομένων εδέησε νά θεωρηθη ό περί λεξικού λογαριασμός, 

και άνεφάνη, δτι οι τυπογράφοι έτύπωσαν τόμους πρώτους πλείους τών 

συμπεφωνημένων, εξ ών παρέδωκαν τους πεντακόσιους εις την Κοινην 

σχολην κατά την συνθήκην, και εις συνδρομητάς επτακόσιους πεντήκοντα, 

και οι επίλοιποι έμειναν εις αυτούς, επειδή δε το γένος εδωκεν αύτοΐς 

γρό(σια): τεσσαράκοντα χιλ(ιάδας) δηλ(α)δ(η): σώαν την τιμήν τών χιλίων 

πρώτων τόμων τών συνδρομητών, και έδικαιούτο νά λάβη παρά τών τύπο-
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γράφων τήν τιμήν των 8ιακοσίων πεντήκοντα τόμων, αυτοί, επέστρεφαν εις 

το γένος οσα περισσότερα ελαβον. άναφανέντος λοιπόν, δτι οι λεχθέντες 

πρώψ τυπογράφοι άλέξαν8ρος άργυράμος και Κωνσταντίνος Κορρέσιος 

ελαβον μέχρι λεπτού την τιμήν των επτακοσίων παντήκοντα τόμων του λε

ξικού των 8οθέντων εις τους συν8ρομητάς, ως εΐρηται, έξοφλούσι κ(ατά) 

τούτο το γένος κ(ατά) τελείαν εξοφλήσω, μή έχοντες του λοιπού ούτε ζητείν 

τι περί τούτων, ούτε προτείνειν 8ικαίωμά τι περί λεξικού κατ ου8ένα λόγον. 

έπεί 8έ και οι εν τή ρηθείση του γένους τυπογραφία ευρεθείσα τυπογραφική 

ύλη, και αποσκευή ήτον ί8ιόκτητος των πρώην τυπογράφων, ομοίως και τα 

ευρεθέντα εν αυτή τετυπωμένα βιβλία 8ηλ(α)8(ή): χίλιοι πρώτοι τόμοι του 

λεξικού, και πεντακόσιοι πρώτοι τού φαλτήρος συνεφώνησαν μ(ετά) τών 

ή8η 8ιορισθέντων παρά τού γένους εφόρων, και επιστατών της τυπογραφίας, 

τών τε σεβασμιωτάτων Γερόντων 'Αγίου Εφέσου κυρ(ίου) 8ιονυσίου, άγιου 

νικομη8είας κυρ(ίου) Αθανασίου, άγιου Χαλκη8όνος κυρ(ίου) Γρηγορίου, 

και άγιου Θεσσαλονίκης κυρ(ίου) Ιωσήφ, και τών ευγενέστατων αρχόντων 

τού τε άρχ(οντος): (Μ)πάνου κυρ(ίου) Γεωργίου μαυρογορ8άτου, και τού 

άρχοντοςχατμάνου κυρ(ίου) στεφάνου Βογορί8ου, και εκ τών τιμιωτάτων 

επιτρόπων τού Κοινού τού κυρ χρ χάννα φάχρη, και τού κυρ Κωνσταντίνου 

8ημητρίου νική8ου, όπως πωλήσωσι πάντα ταύτα εις το κοινον τού γένους 

κ(ατά) τήν γενομένην έκτίμησιν παρά τιμίων, και εί8ημόνων τυπογράφων, 

και ούτως οι είρημένοι πρώην τυπογράφοι οικειοθελώς, και άβιάστως επώ-

λησαν πράσει τελεία εις το Κοινον τού γένους πάντα τά είρημένα πράγματα 

8ηλ(α8ή): τυπογραφικά εργαλεία, χάρτην, και πάσαν άλλην άποσκευήν, ετι 

8έ και τά είρημένα βιβλία εμπεριεχόμενα πάντα όνομαστί εις το ένυπόγρα-

φον παρ' αυτών Κατάστιχον Sia γρό(σια): εκατόν πεντήκοντα χιλ(ιά8ας):, 

καθώς και έξετιμήθησαν, τά οποία και ελαβον επί χείρας σώα και άνελ-

λειπή Sia χειρός τών είρημένων εφόρων, και ουκ εχουσι τού λοιπού ού8ε-

μίαν μετοχήν εις αυτά τά εμπεριεχόμενα εν τω καταστίχω πράγματα της 

τυπογραφίας, άλλ'είσίν Ϊ8ια κτήματα τού Κοινού ως καλώς παρ' αυτού αγο

ρασθέντα ως εΐρηται, παρα8ι8όασι 8έ και τήν τυπογραφίαν έλευθέραν παν

τός χρέους οφειλομένου παρ' αυτών έπ' ονόματι της τυπογραφίας, υποχρε

ούμενοι νά πληρώνωσιν αυτοί πάν τοιούτο χρέος άναφανέν εν παντί καιρώ, 

και νά φυλάττωσιν αυτήν μέχρι λεπτού άζήμιον, και άνεπηρέαστον. οσα 8έ 

και οία Γράμματα προγενέστερα τούτου έγένοντο μεταξύ τού γένους, και 

τών 8ιαληφθέντων πρώην τυπογράφων, 8ιαλαμβάνοντα περί λεξικού, περί 

τυπογραφίας, και απλώς περί τυπογραφικής εργασίας ταύτα πάντα μένου-

σιν άκυρα, και ανίσχυρα, και εις ού8έν λογιζόμενα, ωσαύτως 8έ και οι ρηθέν-
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τες τυπογράφοι 8ιαμένουσιν έκπτωτοι, και αμέτοχοι πάντων των εν τοις 

έγγράφοις έκείνοις περιεχομένων και αναφερομένων, άτε 8η πάντων εκεί

νων 8ιαλυθέντων, και απράκτων 8ιαμεινάντων. εις ούν την περί τούτων 8ιη-

νεκη εν8ειξιν7 και παράστασιν έγένετο το παρόν έξοφλητικον Γράμμα ι8ιο-

χείρως υπογεγραμμένον παρά των ρηθέντων πρώην Τυπογράφων, και έπι-

βεβαιωμένον παρά του Παναγιωτάτου, και Σεβασμιωτάτου ημών Δεσπό-

του του οικουμενικού Πατριάρχου κυρ(ίου) κυρ(ίου) Γρηγορίου, και κατα-

σφαλισθέν και τοις μαρτυρικαϊς υπογραφαϊς τών Πανιερωτάτων αγίων 

αρχιερέων έπε86θη εις το Κοινον προς μόνιμον άσφάλειαν: 

/χωκ^: μαΐου: α^ 

f Άλέξαν8ρος Άργυράμος βεβαιώ τα άνωθεν -

f Κωνσταντίνος Κορέσιος βεβαιώ τα άνωθεν: -

f ο Καισαρείας Ίωαννίκιος μάρτυς: 

f ο 'Ηράκλειας Μελέτιος μάρ(τυς): 

f ό Κυζίκου Κωνστάντιος μάρτυς 

f ο Νικαίας Μακάριος μάρτυς 

f ο Ά8ριανουπόλεως Δωρόθεος: 

f ό Πισι8ίας Ευγένιος: 

f ο 'Αγκύρας Μεθό8ιος: 

f ο Βιζύης Ιερεμίας: 

f ο Σίφνου Καλλίνικος: 

f ό Δυρραχίου Σαμουήλ 

f ό Χαλεπίου Γεράσιμος 

II 

Γενικά 'Αρχεία του Κράτους, Μικρές Συλλογές, Κ 64 ζ', αρ. 13. Μονόφυλλο, διαστ. 
48,7 Χ 17,5 εκ. 

f ό Π(ατ)ριάρχης Κ(ων)σταν(τινου)π(6)λ(εω)ς επιβεβαιοι. 

γ ρ (όσια): 

6000: τά 8ύω Πιεστήρια της νέας μό8ας με τα σι8ηρικά των: 

3000: τά τρία 8εύτερα με τά σι8ηρά των: 

400: έτερον ατελές πιεστήριον: 

150: έτερον Sia τά χαλκογραφήματα: 

33175: εις 1327: /ο/ : στοιχεία προς γρό(σι)α: εικοσιπέντε: η /ο/. 

42725 
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1642:20 εις ρέγουλα αντιμόνιο /ο/ : 109: 1/2: προς γρό(σι)α: 15: 

228: εις μόλυβδον και, αντιμόνιο /ο/: 38: προς γρ(όσια): 6: 

56: εις καθαρον μόλυβδον /ο/ : 56: προς γ(ρόσια): εν: 

540: εις μελάνην /ο/ : 36: προς γρ(όσια): 15: 

45191:20 

1400: εις χοτζερέ(δες): των στοιχείων 35: προς γρ(όσια): 40: 

96: εις τεζγιάχια συνθέσεως 8: προς γρ(όσια): 12: 

100: εις 4: ότζάκια 2: πέτρινα: 1: σιδηρούν: 1: χάλκινον 

320: εις 15 σανίδια κατεβατών: 12: πινάκια με 20: σιρδάρια 

3: γελπεζέδες, 10: καρέγλαις, 2: πατρόναις, 4 μάσαις: 

47107:20 

360: εις 9: μάρμαρα προς γρ(όσια): 40: 

30: εις 1: μαγκάλι, και 1: καζάνι (μ)πακιρένιο: 

1750: εις 7: φόρμαις στοιχείων προς γρ(όσια): 250: 

240: εις 3: φόρμαις του δια μέσου προς 80: 

49487:20 

26500: εις 8: τακίμια μίτραις, και σφραγίδαις κομμ(ά)τ(ια): 1500: 

497:20 εις χαρτί σωμακι μικρόν κώλαις 4975: προς π(α)ρ(ά)δ(ες): 4: 

281:10 εις χαρτί σωμακι μεγάλον κώλαις: 1875: προς π(α)ρ(ά)δ(ες): 6: 

13552 εις χαρτί τύπου τόπια 616: προς γρ(όσια): 22 

2200: εις χαρτί λέων τόπια 100: προς γρ(όσια): 22 

92518:10 

900: εις 4: δουλευμένα χαλκοτυπηματα, και σφραγίδα: 

340: εις 17 συνδετήρια προς γρ(όσια): 20: 

100: εις 1: γνώμονα: 

900: εις 15: σταυρούς σιδηρούς: προς γρ(όσια): 60: 

94758:10 

200: εις 1: τεζγιάχι με μέγκενην με 4: σιρτάρια, 3 γυριστηρια, 1: ψα

λίδι μεγάλον δια σιδηρά, 1 άμμόνι, 1: λάμμα (μ)πακίρι, 1: βούρ-

τζα από τέλι, 4: ράσπαις, 10: τζέρπια, 10: καλέμια. 

150: εις 1: σεντούκι με διάφορα εργαλεία. 
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433: εις διάφορα μικρά εργαλεία, ως εν τω άλλω καταστίχ(ω): 

95541:10 

10000: εις 500: α:ους τόμους του Ψαλτηρος προς γρ(όσια): 20: 

40000: εις 1000: α:ους τόμους της Κιβωτού προς γρ(όσια): 40. 

145541:10 

541:10: εκπίπτονται από της τιμής του χαρτιού. 

145000:00 

5000: προστίθενται εις τάς τιμάς. 

150000: ήτοι γρό(σια): εκατόν πενήντα χιλ(ιά$ες): ομού η έκτίμησις 

όλης της ύλης της τυπογραφίας έπεξεργασθείσης παρά των επί

τηδες διορισθέντων επί τούτω έμπειρων θεωρητών: 

1820: Μαΐ™: α* 

f 6 Εφέσου Διονύσιος 

f ο Νικομήδειας 'Αθανάσιος 

f ο Χαλκηδόνος Γρηγόριος: 

f ό Θεσσαλονίκης Ίωση φ: 

Γεώργιος ό Μ(αυ)ροκ(ορδάτος) ό μ(πάνος): 

Στ: Βογορίδης 

Ιωάννης φάχρη 

Δημήτριος Ιωάννου Νικίδης 

'Αλέξανδρος Άργυράμμος 

Κωνστ: Κορέσιος: 

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΠΠΑΣ 
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