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Οι ουτοπίες του 18ου αιώνα στα
αρχιγράμματα του Νικολάου Γλυκύ

Γιώργος Κατσαμάκης

Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών

Πανεπιστημίου 28

10679 Αθήνα

H/T: gkatsam at hotmail dot com

Τα αρχιγράμματα στα βιβλία που βγήκαν στην Βενετία τον 18ο αι., από το τυ-
πογραφείο του Νικολάου Γλυκύ «τῷ ἐξ Ἰωαννίνων», αποτελούν δείγματα ενός
κόσμου που δεν υπήρξε ποτέ, αλλά που μπορεί κανείς να τον βρεί 250 χρόνια
μετά.

Eighteenth century utopias in Nikolaos Glykys’ dropcaps, by Giorgos Kat-
samakis —The dropcaps in books printed in Venice in the 18th century, at the
press of Nikolaos Glykys “of Ioannina,” are images of a world that never existed,
but one can find some 250 years later.

Κι εκεί στην αρχή των βιβλίων και των κεφαλαίων το πρώτο γράμμα σηκώνει
κεφάλι, φουσκώνει και μεγαλώνει πιο πολύ από τ’ άλλα και σαν να φεύγει από
τα κείμενα των λογίων και ταξιδεύει σε τόπους που ίσως κανείς ποτέ δεν είδε, τό-
πους της φαντασίας ή πάλι σε τόπους που εμείς οι ύστεροι, 250 χρόνια μετά, δεν
μπορούμε να αναγνωρίσουμε. Όπως και να ’ναι, τόπους που δεν υπάρχουν, τόπους
ουτοπικούς. Και στέκονται μπροστά σαν να βγάζουν σέλφι στους αιώνες καμαρώ-
νοντας που ξεκινούν τους λόγους ανθρώπων θνητών, που θα απαθανατίσουν μια
αγαπημένη αίσθηση, ένα πρωινό ή ένα απόγευμα κάποιου χαράκτη που φτιάχνει
αυτά τα μικρούτσικα γραμματόσημα της σκέψης σκυμμένος στο εργαστήριό του,
σαν στρατηγούς αφηρημένους που οδηγούν τα λόγια σε τοπία ειρηνικά και στη
ραστώνη των αιώνων.

Όχι, όλα τα γράμματα δεν δραπετεύουν από τη μετριότητα, δεν ξεχωρίζουν όλα,
δεν αφήνονται στων τόπων τις φανταστικές απολαύσεις. Μόνο τα Ε και τα Α, και
τα Τ, τα Κ και τα Π και λίγα από τ’ άλλα. Ποτέ το Ξ, ποτέ το Γ δεν φωτογραφή-
θηκαν στην ουτοπία των αρχιγραμμάτων. Κι ύστερα ένας άνθρωπος γλυκύς, ένας
Νικόλαος από τα Γιάννενα θα τα διαλέξει και θα τα βάλει πρώτα στο στρατό των
βιβλίων που θα εκδώσει στη Βενετία κάποιο σωτήριον έτος.

Και οι αιώνες περνούν και μια μέρα του Αυγούστου του 2016 τα βρίσκεις σε μια
βιβλιοθήκη παραταγμένα, σιωπηλά, λίγο πριν φύγεις για τόπους πραγματικούς που
θα σε ανταμείψουν με το μπλε και το πράσινο — μα ύστερα ξέρεις πως κι οι δικοί
σου τόποι δεν υπάρχουν, αυτοί που αναζήτησες απελπισμένα, οι κρυφοί κι άσπροι
σαν περιστέρι.
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8 Γ. Κατσαμάκης

Πηγές
Τα αρχιγράμματα που παρουσιάζονται εδώ προέρχονται από τα εξής έργα:

[1] Κωνσταντῖνος Ἀρμενόπουλος (1320–π. 1385). Κωνσταντίνου Ἀρμενοπούλου κρι-
τοῦ Θεσσαλονίκης Πρόχειρον, τὸ λεγόμενον ἡ Ἑξάβιβλος, εἰς κοινὴν γλώσσαν μετα-
φρασθεῖσα, διορθωθεῖσα … παρὰ Ἀλεξίου Σπανοῦ τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων, ὑφ’ οὗ καὶ τὸ
περὶ τῶν Συνοικεσίων Ἐγχειρίδιον προσετέθη, ὅτε κατὰ ἀλφάβητον Πίναξ. Ἐνετίῃσι
1744. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. (621 σελ., 21 εκ.)

[2] Ἰωάννης Κομνηνός (π. 1667–1717).Προσκυνητάριον τοῦ ἉγίουὌρους τοῦ Ἄθωνος,
πρότερον μέν, παρὰ τοῦ ἐξοχωτάτου ἰατροῦ κυρίου Ἰωάννου τοῦ Κομνηνοῦ … ἐπι-
μελείᾳ Ἰγνατίου ἱεροδιακόνου Κεμίζου, τοῦ ἐκ Μονεμβασίας … δαπάνῃ τοῦ Χριστο-
φόρου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Ἐνετίῃσι 1745. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων.
(110 σελ., 16 εκ.)

[3] Ἀγάπιος Λάνδος ὁ Κρῆς (π. 1580–π. 1665). Θεοτοκάριον ὡραιότατον καὶ χαρμό-
συνον, τὸ πρὶν ἐπιμελῶς συγγραφὲν ἐκ τῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους βίβλων παρ’ Ἀγαπίου
μοναχοῦ τοῦ Κρητός, καὶ μετατυπωθέν τε καὶ διορθωθὲν … παρὰ ἱεροδιακόνου Ἀνθί-
μου τοῦ Βέρα. Ἐνετίῃσιν 1780. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. (176 σελ.,
22 εκ.)

[4] Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (π. 354–407). Οἱ περὶ ἱερωσύνης λόγοι τοῦ ἐν ἁγίοις πα-
τρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, μεταφρασθέντες εἰς κοινὴν διάλεκτον παρὰ
Γρηγορίου Ἀρχιδιακόνου τοῦ πανιερωτάτου Ἁγίου Σμύρνης κυρίου κυρίου Προκο-
πίου. Ἐνετίῃσιν 1783. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. (187 σελ., 17 εκ.)

[5] Θεόφιλος Κορυδαλεύς (π. 1560–1646). Τύποι ἐπιστολῶν Θεοφίλου Κορυδαλέως
ἡ τε περὶ ρητορικῆς αὐτοῦ ἔκθεσις … χάριν τῶν φιλοσπουδαίων. Ἐνετίῃσιν 1786.
Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. (208 σελ., 18 εκ.)

[6] Ἰωάσαφ Κορνήλιος (π. 1728–π. 1792). Λόγοι ἠθικοί, πανηγυρικοί, καὶ ἐπιτάφιοι:
Συντεθέντες μέν, καὶ ἐκφωνηθέντες παρὰ τοῦ ἐν ἱεροδιδασκάλοις, καὶ ἱεροκήρυκος
τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κυρίου Ἰωάσαφ Κορνηλίου, τοῦ ἐκ Ζακύνθου.
Διαιρεθέντες δὲ εἰς τόμους δύω [sic]. Ἐνετίῃσιν 1788. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ
Ἰωαννίνων. (Τόμος 1, 662 σελ., 25 εκ. Τόμος 2, 304 σελ., 25 εκ.)

[7] Γεώργιος Σουγδουρῆς (1645–1725). Ἐπιτομὴ γραμματικῆς: συντεθεῖσα εἰς χρήσιν
τῶν φιλομαθῶν: καὶ νῦν τέταρτον τύποις ἐκδοθεῖσα ἢ τινι προσετέθη συνταγμάτιον
περὶ στιγμῆς, καὶ ἄλλο περὶ μέτρων ποιητικών … παρὰ τοῦ ἐλλογιμωτάτου κυρίου
κυρίου Σουγδουρῆ. Ἐνετίῃσιν 1795. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. (167
σελ., 18 εκ.)

Σημείωμα του επιμελητή: Το παρόν κείμενο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο ιστολόγιο του
συγγραφέα vivliothekarios.blogspot.com στις 12 Αυγούστου 2016. Τα αρχιγράμματα πα-
ρουσιάζονται εδώ σε μεγέθυνση περίπου 150% από το πραγματικό τους μέγεθος.
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Οι ουτοπίες του 18ου αιώνα στα αρχιγράμματα του Νικολάου Γλυκύ 9

Αρχιγράμματα από την Ἑξάβιβλο του Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου [1].
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10 Γ. Κατσαμάκης

Αρχιγράμματα από το Προσκυνητάριον του Ιωάννη Κομνηνού [2].

Αρχιγράμματα από το Θεοτοκάριον του Αγάπιου Λάνδου του Κρητός [3].
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Οι ουτοπίες του 18ου αιώνα στα αρχιγράμματα του Νικολάου Γλυκύ 11

Αρχιγράμματα από το Περὶ ἱερωσύνης του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου [4].
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12 Γ. Κατσαμάκης

Αρχιγράμματα από τους Τύπους ἐπιστολῶν του Θεόφιλου Κορυδαλέα [5].
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Οι ουτοπίες του 18ου αιώνα στα αρχιγράμματα του Νικολάου Γλυκύ 13

Αρχιγράμματα από τους Λόγους ἠθικούς (α′ τόμος) του Ιωάσαφ Κορνήλιου [6].
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14 Γ. Κατσαμάκης

Αρχιγράμματα από τους Λόγους ἠθικούς (β′ τόμος) του Ιωάσαφ Κορνήλιου [6].

Ένα μοναχικό ταυ από την Ἐπιτομὴ γραμματικῆς του Γεωργίου Σουγδουρή [7].


