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Η ΣΗΜαΣια ΤΩν ΧειΡοΓΡαΦΩν και Η ΘεΣΗ ΤοΥΣ 
ΣΤιΣ ΣΥΓΧΡονεΣ ΒιΒΛιοΘΗκεΣ* 

Το σημερινό βιβλίο είναι, ως γνωστόν, έντυπο και η ιστορία του αρχίζει στην 
ευρώπη με την εφεύρεση της τυπογραφίας στα μέσα του 15ου αι. αλλά φυσικά, αι-
ώνες πριν από την εφεύρεση της τυπογραφίας υπήρχαν βιβλία. Τα  βιβλία αυτά δεν 
διέφεραν ως προς την μορφή τους από το σημερινό μας έντυπο βιβλίο, αλλά ήταν 
γραμμένα εξ ολοκλήρου με το χέρι.1 αυτά είναι τα λεγόμενα χειρόγραφα.2 Σήμερα 
υπάρχουν διάσπαρτα σε όλον τον κόσμο ίσως 40.000 ελληνικά χειρόγραφα.

Η διαδικασία δημιουργίας ενός χειρογράφου βιβλίου, όσον αφορά το περιε-
χόμενό του, δεν διέφερε ουσιαστικά από την αντίστοιχη σημερινή· όπως δημιουρ-
γείται ένα βιβλίο σήμερα, όπου (1) ο συγγραφέας συγγράφει το σύγγραμμά του (το 
βιβλίο του), το οποίο (2) πολλαπλασιάζεται, δηλ. τυπώνεται σε πολλαπλά αντίτυ-
πα, βιβλιοδετείται και (3) κυκλοφορείται για τους ενδιαφερόμενους, έτσι και παλιά, 
(1) ο συγγραφέας  συνέγραφε το σύγγραμμά του (το βιβλίο του), το οποίο όμως (2) 
αντιγραφόταν με το χέρι, «σταχωνόταν» («στάχωση» = βιβλιοδεσία) και (3) παρα-
δίδονταν στον ενδιαφερόμενο. από αντιγραφή σε αντιγραφή, κατά την διάρκεια 
των αιώνων, έχει συσσωρευτεί ο αριθμός των χειρογράφων που σώζεται μέχρι σή-
μερα· αντίστοιχα όμως και ένας μεγάλος αριθμός χειρογράφων έχει καταστραφεί, 
εξ αιτίας κοινωνικών (π. χ. αδιαφορία για τα περιεχόμενα κείμενα) και κυρίως ιστο-
ρικών συνθηκών (π. χ. πόλεμοι). Την αντιγραφή την έκαναν ειδικά εκπαιδευμένοι 
άνθρωποι, οι αντιγραφείς, που δούλευαν είτε ως μεμονωμένοι επαγγελματίες, είτε 
μέσα στο μοναστήρι τους κατ’ εντολήν του ηγουμένου, είτε σε κάποιο εργαστήριο, 
ως μέλη μιας μικρής ομάδας αντιγραφέων.3

* ανακοίνωση στην Ημερίδα με θέμα «οι βιβλιοθήκες στο σήμερα: δράσεις & συ-
νεργασίες» που οργανώθηκε από την «κοβεντάρειο δημοτική Βιβλιοθήκη κοζάνης» (κοζά-
νη, 8 οκτωβρίου 2018) με την ευκαιρία των εγκαινίων του νέου κτηρίου της Βιβλιοθήκης. Η 
ανακοίνωση απευθύνεται κατ’ αρχάς στους βιβλιοθηκονόμους, αλλά και σε κάθε ενδιαφερό-
μενο. 

1. Η αρχική μορφή του ελληνικού βιβλίου ήταν ο κύλινδρος από πάπυρο, που άνοι-
γε και διαβαζόταν οριζόντια και ήταν γραμμένος κατά στήλες, οι οποίες ονομάζονταν «σελί-
δες». Η επόμενη μορφή ήταν ο κώδικας (αρχικά περγαμηνός και αργότερα χαρτώος), η μορ-
φή του οποίου έφτασε μέχρι σήμερα. Στην μεσοβυζαντινή εποχή υπήρχε και το ειλητάριο, 
ένας περγαμηνός κύλινδρος, που άνοιγε και διαβαζόταν κατακόρυφα με το κείμενο συνεχές. 

2. ονομάζονται και «κώδικες» ή «χειρόγραφοι κώδικες» επεκράτησε όμως ο όρος 
«χειρόγραφο», αν και είναι πολύ γενικός.

3. Το θέμα των βυζαντινών αντιγραφικών εργαστηρίων δεν είναι απολύτως ξεκαθαρι-
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Ως προς το περιεχόμενο τα χειρόγραφα μας παραδίδουν –σύμφωνα με την 
επικρατούσα ορολογία– όλη σχεδόν την αρχαιοελληνική και βυζαντινή γραμ-
ματεία. Σχεδόν ό,τι γνωρίζουμε από τον Όμηρο μέχρι τους έλληνες συγγραφείς 
της ελληνιστικής περιόδου, και από την Παλαιά και καινή διαθήκη μέχρι τους 
συγγραφείς της αλώσεως, παραδίδεται κυρίως από τους χειρόγραφους κώδικες. 
αναλυτικότερα: τα κείμενα των αρχαίων ποιητών, ιστορικών, φιλοσόφων, ρητό-
ρων κτλ. παραδίδονται στα χειρόγραφα· η αγία Γραφή, η υμνογραφία των βυ-
ζαντινών, η θεολογική γραμματεία τους, η βυζαντινή ιστοριογραφία, οι ποιητές 
και οι πεζογράφοι της βυζαντινής περιόδου, η μουσική παραγωγή των βυζαντι-
νών έφτασαν μέχρις εμάς μέσω των χειρογράφων. 

από την παραγωγή των χειρογράφων που έχουν αντιγραφεί πριν από τον 
9ο μ.Χ. αιώνα σώζονται σχετικά λίγα· αυτά και όσα έχουν αντιγραφεί από τον 
9ο αιώνα μέχρι το τέλος της λεγομένης βυζαντινής αυτοκρατορίας, στα μέσα του 
15ου αιώνα (1453), είναι επίτευγμα των Βυζαντινών αυτοί διέσωσαν, με την αντι-
γραφή, την αρχαία ελληνική και την δική τους γραμματειακή παράδοση και την 
κληροδότησαν στον παγκόσμιο πολιτισμό.4 εν τούτοις η κατάλυση της αυτο-
κρατορίας με την Άλωση της κωνσταντινουπόλεως από τους οθωμανούς, δ ε ν 
σηματοδοτεί και την διακοπή της παραγωγής ελληνικών χειρογράφων. αλλά 
ούτε και η σχεδόν ταυτόχρονη με την Άλωση εφεύρεση της τυπογραφίας στη 
δύση (± 1450) ανέκοψε την παραγωγή ελληνικών χειρογράφων βιβλίων. 

Η παραγωγή τους συνεχίστηκε και το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα και 
καθ’ όλο τον 16ο παράλληλα με την παραγωγή εντύπων βιβλίων, διότι μια κοι-
νωνική πραγματικότητα που αποτελεί συνήθεια  αιώνων –στην προκειμένη πε-
ρίπτωση η παραγωγή βιβλίων διά της αντιγραφής–, δεν μπορεί να διακοπεί από-
τομα παρά μόνον σταδιακά. Γι’ αυτό, κατά τους παραπάνω αιώνες, οι δύο τρό-
ποι παραγωγής βιβλίων, η αντιγραφή με το χέρι και η έντυπη παραγωγή από το 
τυπογραφείο, συμβάδιζαν, και μάλιστα αρχικά αλληλοεπηρεαζόμενοι και αρ-

σμένο. Γενικώς θεωρείται ότι η οργάνωση βυζαντινών εργαστηρίων, με εξαίρεση αυτό της μονής 
Στουδίου, δεν ήταν όμοια με την οργάνωση των δυτικών. (Ένα τέτοιο, δυτικού τύπου, εργαστή-
ριο περιγράφεται λεπτομερώς στο γνωστό μυθιστόρημα του Umberto Eco, Το όνομα του ρόδου). 

4. Για μια συστηματική παρουσίαση της αντιγραφής και παράδοσης των αρχαίων 
ελληνικών και λατινικών κειμένων στην ανατολή και στην δύση, βλ.: L. D. Reynolds − N. G. 
Wilson, Αντιγραφείς και φιλόλογοι. Το ιστορικό της παράδοσης των κλασικών κειμένων, 
μτφρ. ν. Μ. Παναγιωτάκη, αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα εθνικής Τραπέζης, 1981. Βλ. επί-
σης την εκλαϊκευτική συνοπτική παρουσίαση του θέματος στο: κώστας ν. κωνσταντινίδης, 
Η συμβολή του Βυζαντίου στη διάσωση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας [Πανεπιστήμιο 
ιωαννίνων - Πανηγυρικοί Λόγοι, αρ. 48], ιωάννινα 1995. Για την όλη διαδικασία παραγωγής 
των χειρογράφων και τα συνακόλουθα θέματα κατά τη βυζαντινή περίοδο βλ.: H. Hunger, 
O κόσμος του βυζαντινού βιβλίου. Γραφή και ανάγνωση στο Βυζάντιο, μτφρ. Γ. Βασίλαρος, 
επιμέλεια Τ. κόλιας, αθήνα, ινστιτούτο του βιβλίου - Μ. καρδαμίτσα, 1995.
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γότερα ανταγωνιζόμενοι ο ένας τον άλλον. Όμως στην «καθ’ ημάς ανατολή» η 
αντιγραφή χειρογράφων, ως συστηματική μέθοδος παραγωγής βιβλίων, συνεχί-
στηκε κ αι  κατά τον επόμενο, 17ο, και κατά τον μεθεπόμενο, 18ο, αιώνα.5 Μάλι-
στα, σε συντηρητικά - παραδοσιακά περιβάλλοντα, όπως π.χ. στο Άγιον Όρος, 
χειρόγραφα αντιγράφονται ακόμη και κατά τον 19ο αιώνα!6 αυτά τα μεταβυ-
ζαντινά ή νεοελληνικά χειρόγραφα αποτελούν για μας σήμερα πολύτιμους θ η -
σ αυ ρ ο ύ ς  και συγκροτούν συνήθως τις μεγαλύτερες ομάδες χειρογράφων στις 
ελλαδικές βιβλιοθήκες· είναι αυτά που διασώζουν την παραγωγή των ελλήνων 
κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και είναι επιτεύγματα των πλησιεστέρων 
προς εμάς προηγουμένων γενεών γι’ αυτό μας ενδιαφέρουν άμεσα. Έλληνες λό-
γιοι και συγγραφείς δεν έπαψαν να υπάρχουν καθ’ όλη την εν λόγω περίοδο· λί-
γοι στην αρχή, μετά την Άλωση, πολύ-πολύ περισσότεροι κατά τους επόμενους 
αιώνες συνέχισαν, μεταξύ άλλων, την συγγραφική παραγωγή τους· μια παραγω-
γή καθόλου φτωχή, όπως ίσως νομίζεται, που περιλαμβάνει κείμενα όλων των 
ειδών και, μαζί με την παραγωγή των εντύπων, συνδέει την ελληνική παράδοση 
με τα επιστημονικά επιτεύγματα της δ. ευρώπης των νεωτέρων χρόνων. 

αυτή η συνέχιση της αντιγραφής χειρογράφων και μετά την Άλωση και 
μετά την εφεύρεση της τυπογραφίας έχει, επομένως, εδώ μία από τις αιτίες της. 
Όσοι, δηλαδή, συγγραφείς και λόγιοι δεν μπορούσαν για τεχνικούς και κυρίως 
οικονομικούς λόγους να φτάσουν στην ιταλία και να τυπώσουν τα έργα τους 
στα εκεί ελληνικά τυπογραφεία τα κυκλοφορούσαν, κατά την παραδοσιακή μέ-
θοδο, χειρόγραφα.7 

• Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι γι’ αυτήν την συνέχιση. Έναν λόγο τον 
αναφέραμε ήδη η παραγωγή βιβλίων διά της αντιγραφής ήταν γνωστή και παγι-
ωμένη από αιώνες μέθοδος και ήταν αδύνατον να εγκαταλειφθεί αμέσως. είναι 
μάλιστα χαρακτηριστικό ότι τα πρώτα έντυπα βιβλία γενικώς φαίνονταν στους 
ανθρώπους της εποχής ως χειρόγραφα, που απλώς παράγονταν με ευκολότερο 

5. Βλ. ευθύμιος κ. Λίτσας, «H συνέχιση της παραγωγής ελληνικών χειρογράφων 
μετά την εφεύρεση της τυπογραφίας και κυρίως κατά τον 17ο και 18ο αιώνα», Πρακτικά του 
ϛ΄ Διεθνούς Συμποσίου Eλληνικής Παλαιογραφίας, Δράμα 21-27 Σεπτεμβρίου 2003, τ. ά , 
αθήνα 2008, σσ. 273-283, ειδικά σ. 275, και στο: http://dlib.ionio.gr/efthymioslitsas/. Για τους 
αντιγραφείς αυτών των αιώνων βλ. Λίνος Πολίτης − Μαρία Πολίτη, «Βιβλιογράφοι τοῦ 17ου-
18ου αἰώνα. Συνοπτική καταγραφή», Δελτίο τοῦ Ἱστορικοῦ καὶ Παλαιογραφικοῦ Ἀρχείου, 
τ. Ϛ´ (Ἀθήνα 1994) 313-645.

6. Μια πολύ πρόσφατη δημοσίευση παρουσιάζει, με βάση τα χειρόγραφα της Ξη-
ροποτάμου, 35 γραφείς του 19ου και 20ού αιώνα. Βλ.: μ. Ζαχαρίας Ξηροποταμηνός, «Βι-
βλιογράφοι 19ου-20ού αι. των χειρογράφων της ι. Μ. Ξηροποτάμου (και προσθήκες στους 
16ο-18ο αι.)», Κληρονομία 38 (2014-2015) 155-170.

7. Τα λίγα ελληνικά τυπογραφεία της ανατολής δεν ήταν σε θέση, γενικά, να αντα-
ποκριθούν σε μεγάλες εμπορικές απαιτήσεις. Βλ. αναλυτικά: Λίτσας, ό.π. (σημ. 5), σσ. 277-278. 
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και γρηγορότερο τρόπο. και πράγματι, χειρόγραφα και αρχικά έντυπα «εμφα-
νισιακά» διαφέρουν ελάχιστα, αφού τα έντυπα είχαν αρχικά ως πρότυπό τους 
τα χειρόγραφα. 

• Η αγροτική οικονομία και ο συντηρητισμός της οθωμανικής κοινωνί-
ας, άρα και των χριστιανών ραγιάδων, ευνοούσε την διατήρηση των παραδοσι-
ακών επαγγελμάτων και προϊόντων.

• οι άνθρωποι της εποχής είχαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο παλαιό 
γνωστό προϊόν, το χειρόγραφο, παρά στο δυτικόφερτο έντυπο. 

• Η πολυτέλεια των χειρογράφων ήταν ασυγκρίτως μεγαλύτερη από 
αυτή των εντύπων, για όσους βέβαια μπορούσαν να πληρώσουν· γι’ αυτό και τα 
πολυτελή, εικονογραφημένα χειρόγραφα της εποχής ήταν, ως επί το πλείστον, 
παραγγελίες αρχόντων.

• Υπήρχαν επίσης τεχνικές δυσκολίες εκτύπωσης ορισμένου είδους χειρο-
γράφων, και συγκεκριμένα, των μουσικών. Τυπογραφικά στοιχεία για την βυ-
ζαντινή μουσική σημειογραφία («παρασημαντική»), δηλ. τις νότες της βυζαντι-
νής μουσικής κατασκευάστηκαν, «χύθηκαν», μόνον στις αρχές του 19ου αιώνα 
(1820). Άρα μέχρι την όψιμη αυτή εποχή, όλα τα μουσικά βιβλία της βυζαντινής 
και μεταβυζαντινής εποχής ήταν χειρόγραφα. 

Σ’ αυτά τα μεταβυζαντινά/νεοελληνικά χειρόγραφα, με μια πολύ γ ε ν ι κή 
καταγραφή - ομαδοποίηση, μας παραδίδονται: 

• Η πρωτότυπη θεολογική παραγωγή των μεταβυζαντινών αιώνων, όπως 
επίσης και αντιγραφές των έργων των βυζαντινών θεολόγων, που ενδιέφεραν 
τους αναγνώστες της εποχής.

• Η λοιπή πρωτότυπη γραμματειακή παραγωγή, αλλά και αντιγραφές έρ-
γων προηγουμένων εποχών.

• Η πρωτότυπη μουσική παραγωγή των αιώνων αυτών, καθώς και αντι-
γραφές της προηγούμενης μουσικής παραγωγής.

• επίσης, από τον 17ο και 18ο αιώνα, κυρίως, σώζονται χειρόγραφα σχο-
λικά βιβλία, αυτά δηλαδή που περιέχουν τα μαθήματα που αντέγραφαν ή κα-
τέγραφαν οι μαθητές των σχολείων της εποχής, σύμφωνα με τη διδασκαλία των 
δασκάλων τους και των καθηγητών τους.8

Η μελέτη των χειρογράφων και των κειμένων αυτών αποτελεί, κατά την 
γνώμη μου, καθήκον κυρίως των ελλήνων ερευνητών αυτοί μπορούν να κατανο-
ήσουν πληρέστερα τα χειρόγραφα αυτά, ως προς τα περιεχόμενα κείμενα, την 

8. αγγελική Σκαρβέλη-νικολοπούλου, Μαθηματάρια των ελληνικών σχολείων 
κατά την τουρκοκρατία: Διδασκόμενα κείμενα, σχολικά προγράμματα, διδακτικές μέθο-
δοι. Συμβολή στην ιστορία της νεοελληνικής παιδείας [Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφελίμων 
Βιβλίων 51], αθήνα, 1993. 
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γλώσσα και τις ιδιαιτερότητές τους. Άλλωστε οι ξένοι συνάδελφοι σταματούν 
την μελέτη των ελληνικών χειρογράφων στα 1600.9 

*
Όμως η αξία των χειρογράφων δεν περιορίζεται μόνον στη διατήρηση-

παράδοση των κειμένων. Τα χειρόγραφα αποτελούν και από μόνα τους πνευμα-
τικά-πολιτισμικά αγαθά. Όταν π.χ. η συστηματική έρευνα των χειρογράφων μας 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι την τάδε εποχή, στο τάδε μέρος λειτουργούσε ένα 
εργαστήριο αντιγραφής χειρογράφων, έχουμε τη δυνατότητα να συμπεράνουμε 
και άλλα πολιτισμικά δεδομένα, ερευνώντας: ποιοι ήταν αυτοί που αντέγραφαν 
τα χειρόγραφα αυτά, ποιοι ήταν οι παραγγελιοδότες τους και ποια τα κείμενα 
για τα οποία ενδιαφέρονταν οι άνθρωποι αυτοί, στη συγκεκριμένη εποχή, στο 
συγκεκριμένο μέρος. Όλος αυτός ο κύκλος παραγωγής και –με τους σημερινούς 
όρους– «κατανάλωσης» του προϊόντος, του (χειρόγραφου) βιβλίου, αποτελεί 
ένα μικρό ή μεγάλο, χαμηλό ή ψηλότερο, πάντως ένα περιβάλλον λογιοσύνης. 

Έτσι συλλέγοντας πληροφορίες από διάφορες πηγές –στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, βάσει της μελέτης των χειρογράφων–, συμπληρώνουμε τον καμβά 
της ιστορίας και ως προς τον πολιτισμό, πράγμα, κατά την γνώμη μου, σημα-
ντικό για την κατανόηση του παρελθόντος μας. Ως γνωστόν, η σημερινή ιστορι-
ογραφική αντίληψη δίνει, και πολύ δικαιολογημένα, μεγάλη σημασία και ανα-
δεικνύει γεγονότα και κοινωνικές συνθήκες που παλαιότερα θεωρούνταν, αδι-
καιολόγητα, ήσσονος σημασίας. Σ’ αυτό το γενικό πλαίσιο εντάσσονται και οι 
πληροφορίες τις οποίες μπορούμε και πρέπει να αντλούμε από τα χειρόγραφα.  

*
Η μελέτη του χειρογράφου αρχίζει με την καταλογογράφησή του και 

την δημιουργία καταλόγου της συλλογής στην οποία ανήκει το χειρόγραφο. Η 
ύπαρξη καταλόγου χειρογράφων, συνταγμένου από ειδικούς επιστήμονες, είναι 
απολύτως απαραίτητη για μια βιβλιοθήκη χειρογράφων και αποτελεί ευθύνη 
της βιβλιοθήκης. Τα χειρόγραφα δεν είναι σύγχρονα έντυπα βιβλία ενός συγγρα-
φέα με ένα ενιαίο κείμενο. Συνήθως περιέχουν πολλά κείμενα πολλών συγγρα-
φέων, που πρέπει να διαπιστωθούν και να ελεγχθούν κατά την καταλογογρά-
φηση. Παρουσιάζουν επίσης και πολλά άλλα προβλήματα και περιέχουν πληρο-
φορίες, οι οποίες πρέπει να αποκρυπτογραφηθούν και να καταγραφούν. ο ειδι-
κός θα μελετήσει κατ’ αρχάς το χειρόγραφο από κωδικολογική άποψη, δηλ. ως 
φυσικό αντικείμενο, θα μεταγράψει και θα μελετήσει τα εκτός κειμένου σημει-
ώματα του χειρογράφου, που πολλές φορές αφθονούν και τις περισσότερες φο-
ρές είναι σημαντικά, και τέλος θα καταγράψει τα περιεχόμενα κείμενα και τους 
συγγραφείς τους, ελέγχοντας την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών στην σύγ-

9. Λίνος Πολίτης − Μαρία Πολίτη, ό.π. (σημ. 5), 314.
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χρονη βιβλιογραφία. είναι, υποθέτω, φανερό ότι η δουλειά αυτή απαιτεί μεγάλη 
εξειδίκευση, πράγμα όμως που εδώ στην ελλάδα δεν είναι κατανοητό. Γι’ αυτό 
υπάρχουν νέοι κατάλογοι ανεπαρκείς, δίπλα βέβαια σε άλλους νέους καταλό-
γους επαρκείς. 

*
αποθετήρια και χώρους φύλαξης αυτού του θησαυρού αποτελούν οι σύγ-

χρονες βιβλιοθήκες στις οποίες φυσικά συμπεριλαμβάνονται και οι μοναστη-
ριακές. Πώς πρέπει λοιπόν να διαχειριστούν αυτόν τον θησαυρό; αντί άλλης 
απαντήσεως στο ερώτημα θεωρώ προτιμότερο να περιγράψω, με βάση σχετικές 
εμπειρίες, το περιβάλλον, φυσικό και ανθρώπινο, σε ένα τμήμα χειρογράφων 
μιας από τις μεγάλες βιβλιοθήκες της ευρώπης, ως παράδειγμα σύγκρισης με τις 
/ και άντλησης πληροφοριών για τις ελλαδικές βιβλιοθήκες. 

Το αναγνωστήριο του τμήματος χειρογράφων μιας μεγάλης δυτικοευρω-
παϊκής βιβλιοθήκης είναι ένας ανεξάρτητος, σωστά και ευχάριστα φωτιζόμενος, 
χώρος. Γύρω-γύρω οι τοίχοι με τα ράφια τους είναι καλυμμένοι με όλα τα ref-
erence books που αναφέρονται στα χειρόγραφα όλου του κόσμου· οι μελετητές 
της αίθουσας –Γερ μανοί, ινδοί, κινέζοι, Μεξικανοί, Γάλλοι κ. ά.– χρησιμοποιούν 
τον OPAC της βιβλιοθήκης και έχουν άμεση πρόσβαση στα βιβλία αυτά. Τα  χει-
ρόγραφα τα φέρνει στον ερευνητή ο αρμόδιος  βιβλιοθηκάριος πάνω σε ένα κα-
ροτσάκι, που δεν είναι χαλασμένο, και όχι μόνον δεν τρίζει αλλά είναι αθόρυ-
βο· είναι καθαρά και όχι σκονισμένα και μυρίζουν ευχάριστα, όσον και αν αυτό 
φαίνεται παράξενο. ο υπεύθυνος βιβλιοθηκονόμος, που είναι ευγενικός και όχι 
απότομος και δεν τυραννάει τον μελετητή με περιττές διατυπώσεις,10 γνωρίζει 
το θέμα του, δηλαδή τα χειρόγραφα. αυτό σημαίνει ή ότι είναι φιλόλογος - πα-
λαιογράφος και γνωρίζει αφ’ εαυτού του το θέμα ή, ως συνήθως, σημαίνει ότι εί-
ναι σωστά και πλήρως ενημερωμέ νος και μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις 
των ερευνητών.

εάν υπάρχει επαρκής καταλογογράφηση των χειρογράφων της, η βιβλιο-
θήκη μπορεί να έχει ψηφιοποιήσει τα χειρόγραφά της, ώστε να είναι προσιτά σε 
όλους. Η ψηφιοποίηση είναι υψηλής πιστότητας, αποδίδει πλήρως το αντικείμε-
νο και «τρέχει» στον υπολογιστή εύκολα. Η αρίθμηση των λήψεων και η αρίθμη-
ση των φύλλων του χειρογράφου, εφόσον δεν είναι λάθος, συμπίπτουν. δεν συμ-
βαίνει να βρίσκουμε το φύλλο 13 του χειρογράφου στην θέση 25 π.χ., ως συνή-
θως δυστυχώς. Η μελέτη όμως του κώδικα βάσει του ψηφιοποιημένου τεκμηρίου 

10. Σύμφωνα με έγκυρη πληροφορία μου στην εθνική Βιβλιοθήκη ελλάδος, στις νέες 
εγκαταστάσεις της, ζητείται τώρα, για να επιτραπεί η είσοδος στο τμήμα χειρογράφων, το 
username και το password από το taxis του ενδιαφερομένου! αυτό μου φαίνεται εντελώς απί-
στευτο και θεωρώ ότι πρόκειται για παρεξήγηση. Υποθέτω ότι αν αυτό υποπέσει  στην αντί-
ληψη του ρηξικέλευθου φίλου διευθυντή θα διορθωθεί αμέσως. 
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μπορεί να εξυπηρετήσει μόνον την μελέτη και καταγραφή των κειμένων του χει-
ρογράφου, αλλά δεν μπορεί επ’ ουδενί να αντικαταστήσει την μελέτη του χειρο-
γράφου ως προς την κωδικολογική του περιγραφή. Η μελέτη του χειρογράφου 
και με αυτοψία για την κωδικολογική περιγραφή είναι απολύτως επιβεβλημένη. 
Έτσι ο μελετητής δουλεύει σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, προωθεί την έρευνά 
του, η οποία ενδιαφέρει άμεσα κ αι  την βιβλιοθήκη, διότι στα δικά της χειρό-
γραφα βασίζεται, και φεύγει από την βιβλιοθήκη ευχαριστημένος. 

οι συνθήκες αυτές που περιέγραψα πολύ συνοπτικά δεν συναντώνται, δυ-
στυχώς, πάντα στις ελλαδικές βιβλιοθήκες με χειρόγραφα· αν αναγνωρίσουμε το 
πρόβλημα θα μπορέσουμε ενδεχομένως και να το λύσουμε, εάν βεβαίως θέλουμε 
να το λύσουμε. ελπίζω όμως, για να κλείσουμε αισιόδοξα, ότι στις δύο, απ’ όσο 
ξέρω, μεταστεγαζόμενες αυτήν την περίοδο ελλαδικές βιβλιοθήκες, την Εθνική 
Βιβλιοθήκη Ελλάδος και την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης, 
οι συνθήκες αυτές θα επικρατήσουν, θα αποτελέσουν μόνιμη κατάσταση και θα 
βρουν μιμητές και τις υπόλοιπες ελληνικές βιβλιοθήκες με χειρόγραφα.  

ΘεΣΣαΛονικΗ                                            εΥΘΥΜιοΣ κ. ΛιΤΣαΣ




