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είχε επικοινωνήσει με τον βολισσινο εκδότη και δτι θα φρόντιζε για το 
τύπωμα τών 'Αστείων μόλις θα έπαιρνε τήν απάντηση του. 9 Ή απαντη
τική επιστολή έφτασε στο Παρίσι Ινα σχεδόν χρόνο αργότερα με ημερο
μηνία 1 Φεβρουαρίου 1812 και ήταν ή ΐδια πού θα δημοσιευόταν άπο τον 
Ζ.Λ. ώς Προλεγόμενα της έκδοσης του 'Ιεροκλή. "Ετσι με αυτό το αλη
θοφανές σενάριο ή ψευδεπίγραφη χρονολογία της Ίλιάδας φαινόταν να μή 
γεννάει προβλήματα. 

EMM. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Ε Σ ΓΙΑ Τ Η Ν Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ " Κ Ι Β Ω Τ Ο Υ " 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Κιβωτού της 'Ελληνικής Γλώσσης υπήρξε ενα άπο τα 
σημαντικότερα εκδοτικά εγχειρήματα πού επιχειρήθηκαν άπο τήν πα
τριαρχική τυπογραφία. "Εργο μακράς πνοής και μακράς διάρκειας, υπο
μονετικής άλλα κάπως παλαιομοδίτικης λογιοσύνης, στο όποιο στρατεύ
θηκαν, διαδοχικά, αξιόλογοι λόγιοι της εποχής, ή Κιβωτός, άπο τήν αναγ
γελία, ήδη, της έκδοσης της, τροφοδότησε και τις ιδεολογικές αντιπαρα
θέσεις της τελευταίας πενταετίας πριν άπο τήν επανάσταση του 1821. 

Πέρα άπ' ολα τα άλλα, ή έκδοση τής Κιβωτού, δημιουργούσε, εξαιτίας 
του όγκου τών δαπανών πού απαιτήθηκαν για τήν ολοκλήρωση του έργου, 
και σημαντικό οικονομικό πρόβλημα, το όποιο δεν μπορούσε να αντιμετω
πιστεί με κάποιες υποσχέσεις χορηγών, δπως εκείνη τών αδελφών Ζωσιμά. 
Ε'ίταν φυσικό, λοιπόν, να προστρέξουν οί συντελεστές τής έκδοσης στή 
συνηθισμένη και βολική μέθοδο τής προεγγραφής συνδρομητών. Το Πα
τριαρχείο, πού στήριξε τήν έκδοση με πολλούς τρόπους, δέν παρέλειψε να 
συστήσει, πιεστικά, τή συνδρομή· μέ τρόπο, μάλιστα, πού, για ορισμένες 
κατηγορίες συνδρομητών —ανώτερη εκκλησιαστική ιεραρχία καί μο
ναστικά ιδρύματα— ή ανταπόκριση στην έκκληση για (προαιρετική) προ
εγγραφή είχε δλα τα δείγματα τής υποχρεωτικής ανταπόκρισης σέ πα
τριαρχική προσταγή: ό Μανουήλ Γεδεών μιλά για «φορολογία». 

'Ο κατάλογος τών συνδρομητών τής Κιβωτον επρόκειτο να δημοσιευ
τεί στο τέλος τοΰ τελευταίου, τέταρτου 'ίσως, τόμου του Λεξικού. "Οπως, 
δμως, γνωρίζουμε, ή έκδοση διακόπηκε, απότομα, μέ τήν έκρηξη τής επα
νάστασης, δταν, δηλαδή, είχε ολοκληρωθεί ή έκδοση τοΰ πρώτου τόμου 
(1819) καί είχαν τυπωθεί τα πρώτα τυπογραφικά φύλλα τοΰ δεύτερου. 
"Ετσι, καί ή δημοσίευση τοΰ καταλόγου τών συνδρομητών τής Κιβωτού 
ματαιώθηκε. 

Τον κατάλογο, πάντως, τον είχαν στα χέρια τους οί άνθρωποι τής 
πατριαρχικής τυπογραφίας καί οί μητροπολίτες πού έφόρευαν τήν έκδοση 
τοΰ βιβλίου καί τή συλλογή τών συνδρομών. Ά π ο τα τεκμήρια πού δημο-

9. "Ο.π., σ. λγ', σημ. 2 (άνατύπο^ση M.LE.T., β.π., σ. 137). 
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σιεύονται στή συνέχεια συνάγεται δτι οι τυπογράφοι —ρέπει να είχαν κατά
στιχο, με έγγραφες πού αντιστοιχούσαν στις αριθμημένες, έντυπες, απο
δείξεις πού έδιναν στους προεγγραφομένους. Και επιπλέον υπήρχε ενα συγ
κεντρωτικό κατάστιχο, με ελλείψεις, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, 
άλλα και πολλές λεπτομέρειες για ονόματα συνδρομητών και την παρά
δοση των αντιτύπων τού πρώτου τόμου. Το επίσημο αύτο κατάστιχο πέ
ρασε, άγνωστο μέ ποιον τρόπο, στα χέρια τού Μανουήλ Γεδεών, ό όποιος 
το παρουσίασε σε δημοσίευμα του, τού 1889" εκεί περιέλαβε, αποσπασμα
τικά, και χωρίς πρόθεση πληρότητας, και μικρό τμήμα άπο τα ονόματα των 
συνδρομητών.1 Στή διάρκεια τών αναστατώσεων και τών καταστροφών 
πού προκλήθηκαν κατά τή διάρκεια τών ελληνοτουρκικών αναμετρήσεων 
της δεκαετίας τού 1920. το κατάστιχο χάθηκε πάλι. Το επεσήμανε, πριν 
αρκετά χρόνια, στην "Αγκυρα, ή Αουκία Δρούλια ή οποία ετοιμάζει και τή 
σχολιασμένη εκδοσή του.2 

'Ωστόσο, το κατάστιχο αυτό. δέν περιέχει συστηματικό κατάλογο συν
δρομητών: σέ ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως σέ δ,τι άφορα τήν Κωνσταντι
νούπολη, περιέχει και ονόματα και επαγγέλματα τών συνδραμόντων σέ 
άλλες, πού καλύπτουν και το μεγαλύτερο αριθμό, σημειώνονται συνολικοί 
αριθμοί αντιτύπων πού είχαν προαγοραστεί, δίπλα στο όνομα ή τού τόπου 
οπού έμεναν ή του μητροπολίτη πού έφόρευε μια εκκλησιαστική περιοχή ή 
ενα σύνολο μοναστηριών: τα ονόματα λείπουν. 

Για μια περίπτωση, τήν περίπτωση του "Αθω, μπορούμε, τώρα, να 
συμπληρώσουμε το κενό. Στο αρχείο της μοναστικής Κοινότητας πού φυ
λάσσεται στο Πρωτάτο, επισημάνθηκε, πρόσφατα, μία σειρά έντυπων 
άποδείξεο^ν, πού αφορούν τις συνδρομές και τους συνδρομητές της Κιβω
τού στα άθωνίτικα μοναστήρια.3 Μαζί μέ τα ονόματα τών μονών και τών 
μοναχών, οί αποδείξεις αυτές παρέχουν και άλλες χρήσιμες πληροφορίες 
για τα εκδοτικά του μεγάλου Λεξικού. 

1. Μ. Ι. Γεδεών, «Ή πνευματική κίνησις του Γένους ημών κατά τα πρώτα του 
ΙΘ' αιώνος ετη», 'Εκκλησιαστική Αλήθεια, 9 (1888/9), σ. 212-213. 'Αναδημοσιεύε
ται στον τόμο: Μανουήλ Ι. Γεδεών, Ή πνευματική κίνησις τον Γένους κατά τον ιη 
και ιθ' αιώνα, 'Αθήνα 1976 (τα σχετικά μέ το κατάστιχο στίς σ. 177-178). Στή με
λέτη μου για τα βιβλία μέ συνδρομητές στηρίχθηκα στους αριθμούς και τα ονόματα 
πού μπορούσαν να εξαχθούν άπο το δημοσίευμα του Γεδεών βλ. Φίλιππος Ήλιου, 
«Βιβλία μέ συνδρομητές. Ι. Τα χρόνια τοΰ Διαφωτισμού (1749-1821)», Ό 'Ερανι
στής, 12 (1975), σ. 158, άρ. 1819. 11. Τα στοιχεία πού διαθέτουμε τώρα επιτρέπουν 
τροποποιήσεις και στους αριθμούς και στα ονόματα. 

2. Ή Αουκία Δρούλια μου επέτρεψε, πρόθυμα, να χρησιμοποιήσω τα τεκμήρια 
τοΰ κατάστιχου αυτού, για να συμπληρώσω, μέ πληρέστερες αναγραφές, τήν υπό 
έκδοση προσωπογραφία τών συνδρομητών της περιόδου 1749-1832.· "Εχει, και άπο 
τή θέση αυτή, τις ευχαριστίες μου. 

3. Τις επεσήμανε, στή διάρκεια τών ερευνών του, ό φίλος μου Κρίτων Χρυσο-
χοΐδης, ό όποιος, γνωρίζοντας τις ενασχολήσεις μου μέ τα θέματα τών συνδρομητών, 
τίς φωτογράφησε και μού τις παρεχώρησε για να τις άξιοποιήσο .̂ Τον ευχαριστώ. 
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Tò κείμενο της έντυπης απόδειξης έχει ώς εξής: 
Λήλον γίνεται δτι δ [κενό] συνδράμουν δια την εκδοσιν τον Λεξικού 

τον Γένους επιλεγομένου ΚΙΒΩΤΟΣ δι' εν σώμα, εμέτρησε τα της προ
πληρωμής προσδιορισθέντα γρόσια τεσσαράκοντα, και δίδεται ο παροίν 
τεσκερές εις ενδειξιν. 

1815. 'Ιαννουαρ. ά. 

Οί αποδείξεις φέρουν έντυπη χρονολόγηση 1 'Ιανουαρίου 1815, και 
αυτό είναι το πρώτο, στη σειρά των χρονολογημένων τεκμηρίων πού δια
θέτουμε, για την έναρξη των τυπογραφικών εργασιών. Ή γνωστή προκή
ρυξη με τήν οποία άγγέλθηκε ή έκδοση και ζητήθηκε προεγγραφή συνδρο
μητών είναι του Νοεμβρίου 1815: δεν αποκλείεται, πάντως, να έχει κυ
κλοφορήσει και άλλη. προγενέστερη, προκήρυξη πού μας διαφεύγει.4 

Οί τριαντατρεΐς αποδείξεις πού φυλάσσονται στο αρχείο του Πρωτά-
του είναι, όλες, συμπληρωμένες με το χέρι: 

—υπάρχει, πρώτα, στο κενό πού έχει αφεθεί στο έντυπο, για να συμ-

Άηλον γίνεται orio Qc/oyjrrsv ^v*vt*^* 

τ/,ν siïotrtv u Αεξαου u Tim f r iXry* 
μενού KlßilTOS it h ιτωμχ, ίμίτφϊετχ 
Tifi τ^Γλ-^ωμϊί irpcrhoy&snx ytfrix 
TsrexQUKovTXiKxì lihrxi οττχ^ων rsrujh 
είζ ενϊειξιν · 

<.v> 

4. Πβ. Maxeôovixa, i (1939), 48. 
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πληρωθεί άπο τους ενδιαφερομένους, το όνομα της μονής ή του μονάχου 
πού προεγγράφεται συνδρομητής. 

—ή κάθε απόδειξη φέρει αύξοντα αριθμό, χειρόγραφο: οί τριαντατρεΐς 
αποδείξεις εΐναι αριθμημένες άπο No: 26 εως No: 58. 

—στο τέλος της απόδειξης υπάρχει μονοκοντυλιά: |αρχιεπίσκοπος 
Καισαρείας Ίωαννίκιος. Πρόκειται για έναν άπο τους αρχιερείς πού έφο-
ρεύουν τη συνδρομή και εποπτεύουν τήν αμοιβαία τήρηση της συμφωνίας : 
προπληρωμή της συνδρομής — παράδοση των τόμων «άφ' ού τυποθώσι». 

—με άλλο χέρι, του συνδιευθυντή και συνιδιοκτήτη, πιά, της πατριαρ
χικής τυπογραφίας 'Αλέξανδρου Άργυράμμου, έχει γραφεί, αμέσως μετά 
άπο τή μονοκοντυλιά του μητροπολίτη, ή ακόλουθη απόδειξη: 

Τ// κθη μαίου 1819: εδόθη δ πρώτος τόμος και ελήφθησαν τα τον 
δευτέρου. 

Άλεξ: 'Αργυράμμος 

—στην κάτω δεξιά πλευρά των αποδείξεων υπάρχει σφραγίδα με 
δυσδιάκριτα στοιχεία. 

Δημοσιεύω, έδώ, τα ονόματα των συνδρομητών πού αναγράφονται 
στις αποδείξεις. Το Ν[ούμερ]ο πού υπάρχει σιήν αρχή κάθε έγγραφης 
είναι ο χειρόγραφος αριθμός της αντίστοιχης απόδειξης. 

No: 26 
No: 27 
No: 28 
No: 29 
No: 30 
No: 31 
No: 32 
No: 33 
No: 34 
No: 35 
No: 36 
No: 37 
No: 38 
No: 39 
No: 40 
No: 41 
No: 42 
No: 43 
No: 44 
No: 45 
No: 46, 
No: 47, 
No: 48, 
No: 49 

το Ιερόν μοναστήριον τοΰ δοχειαρίου 1 
το 'Ιερόν μοναστήριον τον κοντλονμονσίον 1 
το 'Ιερόν μοναστήριον των 'Ιβήρων 1 
το 'Ιερόν μοναστήριον των 'Ιβήρων Ι 
το 'Ιερόν μοναστήριον των 'Ιβήρων 1 
το 'Ιερόν μοναστήριον τοΰ βατοπεδίου Ι 
το 'Ιερόν μοναστήριον τον βατοπεδίου 1 
το 'Ιερόν μοναστήριον τον βατοπεδίου 1 
δ άρχιμανδ. γρηγόριος κουτλονμουσιανός 1 
το 'Ιερόν μοναστήριον τοΰ στανρονικήτα \ 
το 'Ιερόν μοναστήριον τον γρηγορίου 1 
το 'Ιερόν μοναστήριον τον εσφιγμένον Ι 
το 'Ιερόν μοναστήριον των ρώσσων 1 
το 'Ιερόν μοναστήριον τον άγιου πανλον 1 
το 'Ιερόν μοναστήριον τοΰ φιλόθεου 1 
το 'Ιερόν μοναστήριον τον διονυσίου 1 
το 'Ιερόν μοναστήριον τον παντοκράτορος 1 
το 'Ιερόν μοναστήριον τον ξενοφώντος 1 
το 'Ιερόν μοναστήριον της σίμονος πέτρας 1 
δ κνρ Μητροφάνις νικηφόρου ζογράφος 1 
Το 'Ιερόν μοναστήριον τοΰ κωνσταμονίτον 1 
το 'Ιερόν μοναστήριον τον πρωτάτον 1 
ό π(ροηγονμεν)ος χρνσανθος μουσικός 1 
κωνσταντΐνος γραμματικός της κοινότητος 1 
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No: 
No: 
No: 
No: 
No: 
No: 
No: 
No: 
No: 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

το 'Ιερόν μοναστήριον τον καρακάλον 
το 'Ιερόν μοναστήριον τον ξηροποτάμον 
το 'Ιερόν μοναστήριον τον ζωγράψον 
το 'Ιερόν μοναστήριον της λαύρας 
το 'Ιερόν μοναστήριον της λαύρας 
το 'Ιερόν μοναστήριον της λαύρας 
το 'Ιερόν μοναστήριον της άγιας λαύρας 
ό αρχιμανδ. ησαΐας χιλανδιαρηνώς 
ό προηγούμενος Ίωαννίκιος χιλανδιαρηνώ 

Λίγα είναι τα σχόλια πού χρειάζεται, να συνοδέψουν την έκδοση αυτού 
του καταλόγου. Σημειώνω, πρώτα, πώς ό κατάλογος είναι πλήρης για 
δ,τι άφορα τίς συνδρομές του "Ορους στην Κιβωτό. Στο γενικό κατάστιχο 
της συνδρομής πού πρόκειται να δημοσιεύσει ή Λούκια Δρούλια. υπάρχει 
ή εγγραφή: «Τα μοναστήρια του άγιου δρους. εδόθησαν τοις έπιτρόποις 
του ορούς (Τόμοι) 33»5. Επιβεβαιωτική του συνολικού άριθμοΰ άλλα και 
του ομαδικού χαρακτήρα πού είχε προσλάβει ή συνδρομή για τήν Κιβωτό, 
είναι και ή ακόλουθη, χειρόγραφη, άχρονολόγητη και ανυπόγραφη εγ
γραφή, πού σώζεται, μαζί μέ τίς έντυπες αποδείξεις, στο αρχείο του 
Πρωτάτου: 

«33» Αποδείξεις τον Κοινού της μεγάλης Ε'κκλησίας δια τριαντα-
τρία λεξικά της Κιβωτού, να τα λάβω μεν αφ' ου τνπωθώσι δια τα οποία 
εμετρήσαμεν γρόσια «1320» ήτοι χίλια τριακόσια είκοσι :— 

"Ενα δεύτερο, λεπτομερειακό, άλλα ενδεικτικό για τήν τάξη με τήν 
οποία ή πατριαρχική τυπογραφία τηρούσε τους λογαριασμούς της, είναι, 
πέρα άπο τήν αρίθμηση των αποδείξεων, και το δτι κάθε απόδειξη αντι
στοιχεί, υποχρεωτικά, σε ένα αντίτυπο. "Οταν κάποιος συνδρομητής εγ
γράφεται για περισσότερα αντίτυπα, του δίδεται 'ίσος αριθμός αποδεί
ξεων. "Εχουμε, έτσι, τέσσερες αποδείξεις για τή μονή Μεγίστης Λαύρας 
(άρ. 53-56) και άνά τρεις για τις μονές 'Ιβήρων και Βατοπεδίου (άρ. 28-30 
και 31-33 αντίστοιχα). Στον κανονικό κατάλογο των συνδρομητών, αν 
αυτός είχε τυπωθεί, οί έγγραφες αυτές θα εμφανίζονταν μέ τον συνηθισμέ
νο τρόπο: 

το "Ιερόν μοναστήριον της αγίας λαύρας [αντίτυπα] 4 
το 'Ιερόν μοναστήριον τον βατοπεδίον 3 
το 'Ιερόν μοναστήριον των Ιβήρων 3. 

"Εχουμε, δηλαδή, στην πραγματικότητα, 26 άθωνίτικες συνδρομές 
για 33 αντίτυπα. Και άπο αυτές έξη μόνο αντιπροσωπεύουν συνδρομές 
φυσικών προσώπων.6 Οί υπόλοιπες είκοσι είναι συνδρομές τών μοναστη-

5. Πβ. Φίλιππος 'Ηλιου, Το αναγνωστικό κοινό στα γεράνια τον Διαφωτισμού: 
οί συνδρομητές, τ. 1, σ. 22, άρ. 239 (ύπο έκδοση). 

6. Άπο τους 6 μοναχούς πού προεγγράφονται συνδρομητές στην Κιβωτό οί τέσ
σερες εμφανίζονται συνδρομητές και σε άλλα βιβλία της περιόδου: είναι, δλα, εκδόσεις 
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ριών, του «κοινού» τών μονών, όπως συνήθως δηλώνεται στους δημοσιευ
μένους καταλόγους συνδρομητών: είναι, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, συν
δρομές σχεδόν υποχρεωτικές, δοθείσης της επίμονης με την οποία το Πα
τριαρχείο, και για γενικότερους σκοπούς άλλα και για να αντιμετωπιστούν 
οί δαπάνες της έκδοσης, είχε συστήσει και επιμείνει για τη στήριξη της 
συνδρομητικής προσπάθειας, προκειμένου να επιτύχει το εγχείρημα της 
Κιβωτού. 

26 συνδρομές για 33 αντίτυπα: ο αριθμός είναι εξαιρετικά χαμηλός 
σέ σχέση μέ τον πληθυσμό του "Αθον σέ σχέση, επίσης, μέ τη συμμετοχή 
των αγιορειτών, την 'ίδια εποχή, σέ συνδρομές έ'ργων πλησιέστερων στα 
ενδιαφέροντα τους και στις πνευματικές τους δεκτικότητες και ευαισθη
σίες. 

Στα 'ίδια χρόνια πού προετοιμάζεται και κυκλοφορεί ό πρώτος τόμος 
της Κιβωτού, μαθητές και ζηλωτές του Νικόδημου 'Αγιορείτη προετοιμά
ζουν και πραγματοποιούν —και αυτοί μέ θερμή πατριαρχική υποστήριξη 
καί προτροπές— την έκδοση έ'ργων πού δεν είχε προλάβει να τυπώσει, δσο 
ζούσε, ό συγγραφέας τους. Τρία άπδ τα έργα αυτά (τα δύο: τρίτομα) κυ
κλοφόρησαν το 1819. μέ προεγγραφή συνδρομητών. Ή ανταπόκριση του 
μοναχικού πληθυσμού τοΰ "Αθω στάθηκε εντυπωσιακή: 

Κήπος Χαρίτων. Βενετία 1819. Συνδρομητές άπο τον "Αθω: 325 για 
432 αντίτυπα.7 

Παύλου τον 'Αποστόλου Ai ΙΑ' Έπιστολαί, Βενετία 1819 (3 τόμοι). 
Συνδρομητές άπο τον "Αθω: 232 για 487 αντίτυπα. 8 

Συναξαριστής των δώδεκα μηνών, Βενετία 1819 (3 τόμοι). Συνδρο
μητές άπο τον "Αθω: 332 για 472 αντίτυπα. 9 

Ε μ π ρ ό ς στους αριθμούς αυτούς, οί 26 συνδρομητές για 33 αντίτυπα 
της Κιβωτού αντιπροσωπεύουν Ινα επίπεδο ενδιαφέροντος εξαιρετικά χα
μηλό. "Οση πατριαρχική υποστήριξη κι αν διέθεταν, τα έργα της υψηλής 

έργων του Νικόδημου 'Αγιορείτη. Ό αρχιμανδρίτης Γρηγόριος ό Κουτλουμουσιανός, 
στον τρίτομο Συναξαριστή του 1819 για δύο αντίτυπα και στην τρίτομη έκδοση των 
'Επιστολών του αποστόλου Παύλου, του 1819, επίσης για δύο αντίτυπα (πβ. Φ. 
Ήλιου, Το αναγνωστικό κοινό, δ.π., τ. 1, σ. 232, άρ. 2682)· ό Χιλανδαρινος αρχιμαν
δρίτης 'Ησαΐας: στον Συναξαριστή, στις 'Επιστολές καί στον Κήπο Χαρίτων, άνα 
ένα αντίτυπο (πβ. αντ., σ. 357-358, άρ. 4100)· ό ζωγράφος Μητροφάνης (πρόκειται 
για τον Μητροφάνη εκ Βιζύης, πού ζει σέ κελλί της Μονής Καρακάλλου) : στον Συνα
ξαριστή καί στον Κήπο, άνα πέντε αντίτυπα καί στις 'Επιστολές, 10 αντίτυπα μαζί 
μέ τον αγιογράφο Ίωάσαφ (πβ. αίτ., τ. 2, σ. 77, άρ. 8171)· καί ό προηγούμενος 
Χρύσανθος ό μουσικός: στο Πηδάλιον του 1800, στον Συναξαριστή καί στον Κήπο, 
άνα ενα αντίτυπο (πβ. αντ., τ. 2, άρ. 14071). Ό Χιλανδαρινος προηγούμενος Ίωαννί-
κιος καί ό γραμματικός Κωνσταντίνος εμφανίζονται μόνο στον κατάλογο τών συνδρο
μητών της Κιβωτού. 

7. Πβ. Φίλιππος Ήλιου, Βιβλία μέ συνδρομητές, ο.-., σ. 154-155, άρ. 1819.7. 
8. αντ., σ. 156-157, άρ. 1819.9. 
9. αντ., σ. 158-159, άρ. 1819.12. 
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λογιοσύνης δέν έβρισκαν πάντα, και, πάντως εκείνη την εποχή, μεγάλη αν
ταπόκριση στα αθωνικά μοναστήρια. Το κοινό τους βρισκόταν άλλου. 

Στις αποδείξεις πού υπογράφει ό 'Αλέξανδρος Άργυράμμος.. στις 29 
Μαΐου 1819, σημειώνει: «εδόθη ό πρώτος τόμος και ελήφθησαν τα του 
δευτέρου». Πραγματικά, ή στοιχειοθεσία και ή εκτύπωση του δεύτερου τό
μου της Κιβωτού είχε αρχίσει αμέσως μετά άπο την έκδοση του πρώτου 
τόμου και είχε προχωρήσει αρκετά. "Οταν, με την επανάσταση του 1821, 
ή πατριαρχική τυπογραφία, και εξαιτίας τών γενικών διώξεων πού ση
μειώθηκαν στην Πόλη, άλλα και επειδή οί εγκαταστάσεις της είχαν δεχτεί 
επίθεση του φανατισμένου δχλου. διέκοψε, αναγκαστικά, τις εργασίες 
της, 1 0 είχαν ήδη τυποοθεΐ 90 τουλάχιστον σελίδες του δεύτερου τόμου της 
Κιβωτού. 

Σε κάποια στιγμή, ϊσως γύρω στο 1830, καί όταν διαπιστώθηκε δτι 
ή έκδοση της Κιβωτού δέν μπορούσε να συνεχιστεί,11 οί ενενήντα αυτές 
σελίδες διπλώθηκαν καί συσταχώθηκαν με πλήρη αντίτυπα του πρώτου 
τόμου τοΰ Λεξικού. "Ετσι εξηγείται καί το δτι άπο τα σωζόμενα αντίτυπα 
της Κιβωτού έ'να τμήμα τελειώνει στή σελίδα 763, στο τέλος της όποιας 
σημειώνεται: Τέλος τοΰ Α. στοιχείου και τού Α' τόμου, ενώ άλλα έχουν, 
επιπλέον, 90 σελίδες (γράμμα Ε εως το λήμμα εκφοοντίζω), χωρίς κάποιο 
παρέμβλητο φύλλο πού να δηλώνει δτι πρόκειται για σελίδες του δεύτερου 
τόμου. 

Έ ελπίδα, πάντως, παρέμενε δτι θα συγκεντρώνονταν, κάποτε, οί 
προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί ή έ'κδοση του μεγάλου Λεξικού στο τυ
πογραφείο άπο το όποιο είχε ξεκινήσει ή προσπάθεια. "Οταν, το 1837, ή 

10. Τις ξανάρχισε, δειλά, το 1822, με πολλές προφυλάξεις καί δύο λιγοσέλιδες 
εκδόσεις: ΕύχαΙ τοΰ Λυχνικοϋ καί τοΰ "Ορθρου, με πλαστή ένδειξη τόπου έκδοσης: 
ΈΝΕΤΙ 'ΗΣΓ καί την είκοσασέλιδη 'Ακολουθία Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταν
τινουπόλεως, οπού αναγράφεται ως τόπος έκδοσης ή Κωνσταντινούπολη, άλλα απο
σιωπάται το δνομα τοΰ τυπογραφείου. Καί στις δύο περιπτώσεις τα τυπογραφικά 
στοιχεία καί τα καλλωπίσματα πού χρησιμοποιήθηκαν πιστοποιούν δτι πρόκειται για 
εκδόσεις της Πατριαρχικής Τυπογραφίας. 

11. Σκέψεις για τή συνέχιση της έκδοσης της Κιβωτού στή Βιέννη, φαίνεται 
πώς έγιναν, στην Κωνσταντινούπολη, το 1826: διαβιβάστηκαν, για διερεύνηση, στον 
Μιχαήλ Βασιλείου, ό όποιος, εκείνη την εποχή, προσπαθούσε να αντιμετωπίσει οικο
νομικά αδιέξοδα του, με ένα άνοιγμα προς τον κόσμο τών εκδοτικών επιχειρήσεων. 
Το σχέδιο προσέκρουσε σε οικονομικές δυσχέρειες, άλλα καί στή ζωηρή αντίδραση 
του Κωνσταντίνου Οικονόμου, ό όποιος, επαναλαμβάνοντας απόψεις του τοϋ 1819, 
μιλά για ((σοφιστική ακρισία καί έπιπολαιομάθεια καί αλαζονεία τών τεχνουργών και 
ναυπηγών» της Κιβωτού. Βλ. Χρήστος Κ. Ρέππας, «'Ανέκδοτες επιστολές Κων/νου 
Οικονόμου τοϋ εξ Οικονόμων προς τον Ηπειρώτη λόγιο Μιχαήλ Βασιλείου», 'Ηπει
ρωτικό 'Ημερολόγιο, τ. 10, 'Ιωάννινα 1988, σ. 314 καί 322· τοϋ ΐδιου, «'Ανέκδοτες 
επιστολές τοΰ ήπειρώτη λογίου Μιχαήλ Βασιλείου...», αύτ., τ. 11, 1989, σ. 332. 
Ο Μιχαήλ Βασιλείου επανήλθε στο θέμα, το 1829, προτείνοντας στον Γρηγόριο Κων-
σταντα μια συντομευμένη έκδοση της Κιβωτοΰ. Καί το σχέδιο αυτό δέν είχε συνέχεια. 
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Γραμματεία των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 
πληροφορημένη οτι «τα χειρόγραφα» της Κιβωτού «μένουν έκτοτε», από 
το 1821, «σεσωρευμένα άνωφελώς εις κιβώτια», θέλησε «να διαπραγμα-
τευθή με τους εν Κωνσταντινουπόλει ήδη τα ανέκδοτα τετράδια κεκτημέ
νους, την άγοράν αυτών, επί τω σκοπώ να τα έκδώση ως ύλην άκατέργα-
στον», συνάντησε την άρνηση τών νέων κατόχων: ((ή διαπραγμάτευσις 
αυτή έμεινε χωρίς αποτέλεσμα, διότι άπηντήθη εκ Κωνσταντινουπόλεως 
οτι φυλάττεται ή υλη αύτη δια να τυπωθή εκεί οπού καί συνετάχθη)).12 

CH συνέχεια θεωρείται πώς εΐναι γνωστή: τα χειρόγραφα αγοράστηκαν 
άπο ιδιώτη, μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο καί κατέληξαν στην 'Εθνική 
Βιβλιοθήκη. Δεν ε'όταν, όπως φαίνεται, ολα τα χειρόγραφα άλλα, πάντως, 
όλες αυτές οι κινήσεις είχαν ως αφετηρία, τήν πρόθεση να ολοκληρωθεί το 
εκδοτικό έγ/είρημα πού ξεκίνησε, το 1819, άπο τήν πατριαρχική τυπο
γραφία. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΛΙΟΥ 

ΑΝΔΡ. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Α Ο Σ Β Ρ Ε Τ Ο Σ - Ι Ω Σ Η Φ ΔΕ ΚΙΓΑΛΛΑΣ 

ΔΥΟ Π Α Ρ Α Α Α Η Α Ε Σ Β Ι Β Α Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Ε Σ 

ΛΙΓΟΤΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ έκδοση (1845) του έργου του 'Αν
δρέα Παπαδοπούλου Βρετοΰ Κατάλογος τών από της πτώσεως της Κων
σταντινουπόλεως μέχρι τον 1821 τνπωθέντων βιβλίων παρ' 'Ελληνα^ 
εις την όμιλονμένην η εις τήν άρχαίαν Έλληνικήν γλώσσαν1 τυπώθηκε στην 
Ερμούπολη (1846) το βιβλίο του 'Ιωσήφ Δέ Κιγάλλα Σχεδίασμα Καρό-
πτρου της Νεοελληνικής Φι?*ο)>ογίας, ήτοι 'Ονομαστικός κατάλογος τών 
νεωτέρων Έλλήνίον Συγγραφέων τε και Μεταφραστών (δηλ. από τον 
1550 μέχρι τέλους τον 1838). δπον σημειοννται και οι νεοελληνιστι σνγ-
γράψαντες αλλογενείς.2 

Καί οί δυο λόγιοι, πού οι συγγραφικές τους επιδόσεις συνεχίστηκαν 
επί δεκαετίες, σε διαφορετικά όμως γνωστικά αντικείμενα, είχαν σπουδά
σει 'Ιατρική στην 'Ιταλία, στή Νάπολη ό Βρετός, στην Πίζα καί στή 
Φλωρεντία ό Δέ Κιγάλλας και ή στροφή τους προς τίς βιβλιογραφικές 
έρευνες υπήρξε περίπου ταυτόχρονη. 

12. εφ. Ό 'Ελληνικός Ταχνόοόμο;, έτος Β', άρ. 80, 'Αθήνα 16 'Απριλίου 1837, 
σ. 40. Αίγες μέρες νωρίτερα εΐχε δημοσιευτεί στην εφ. Βελτίωσις, άρ. 288, Τρί
πολη 11 'Ιουλίου 1837, σύσταση να εκδοθούν οί υπόλοιποι τόμοι της Κιβωτού: αμόνον 
εις τόμος εξεδόθη, άπασα δέ ή λοιπή ύλη υπάρχει έτοιμη κεκλυσμένη εντός σιδηρών 
κιβωτίοον εν Κωνσταντινουπόλει». 

1. Πλήρη περιγραφή τοϋ βιβλίου βλ. Δ. Γκίνη - Β. Μέςα, 'Ελληνική Βιβλιο-
γραφία 1800-1863..., τ. 2, 'Αθήνα 1941, σ. 129, άρ. 4167. 

2. Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, δ.π., σ. 171, άρ. 4471. 
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