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Πρόλογος Πρύτανη Πανεπιστημίου Κύπρου

Foreword of the Rector of the University of Cyprus

Η

A

συλλογή παλαιτύπων για μια βιβλιοθήκη αποτελεί θησαυρό ανεκτίμητης αξίας, τόσο λόγω του σημαντικού περιεχομένου της, όσο και της χρονολόγησης του κάθε μέρους της ξεχωριστά. Για το Πανεπιστήμιο
Κύπρου η συλλογή παλαιτύπων της Βιβλιοθήκης του, ως προϊόν ευγενούς δωρεάς ή αγοράς από σημαντικές προσωπικότητες, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία και νόημα. Μέσα στα λίγα χρόνια λειτουργίας του
Πανεπιστημίου, άνθρωποι του πνεύματος τού εμπιστεύτηκαν σημαντικό αριθμό έντυπων έργων στη Βιβλιοθήκη
του οργανισμού. Διέκριναν από την αρχή τον ρόλο που καλείται να επιτελέσει το πρώτο ανώτατο ακαδημαϊκό
ίδρυμα του τόπου, ως φορέας διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, προστασίας, αλλά και διάχυσης της γνώσης.
Παρά τη μετάβαση στην εποχή της ηλεκτρονικής πληροφόρησης, η Βιβλιοθήκη, ως χώρος, παραμένει το ισχυρό
σύμβολο της μόρφωσης και διαχρονικό έμβλημα γνώσης. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής της Βιβλιοθήκης –
Κέντρου Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου» στην Πανεπιστημιούπολη και τη στέγαση της συλλογής παλαιτύπων
διασφαλίζεται η μόνιμη, ασφαλής και κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες φύλαξη των 1500 και πλέον παλαιτύπων
της. Στην παρούσα 2η έκδοση περιλαμβάνεται ενδεικτικός κατάλογος των σημαντικότερων μόνο από αυτά.
Η τεχνολογία σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουμε σπάνια και παλαιά έργα. Μέσα από την ψηφιοποίηση των ιδιαίτερων αυτών γραπτών παγκόσμιων «μνημείων» καθίσταται πλέον δυνατή η διατήρησή τους, αλλά και
ευκολότερη η διάθεσή τους προς το κοινό. Σε αυτό το πλαίσιο η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου εντείνει
τις προσπάθειές της για σταδιακή ψηφιοποίηση των πολύτιμων παλαιτύπων της, με σκοπό να εξασφαλίσει τη
διατήρησή τους και ταυτόχρονα να προσφέρει ανοικτή πρόσβαση σε αυτά, τόσο στους επισκέπτες της όσο και
στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Έτσι, εκπληρώνει παράλληλα τους ευρύτερους ακαδημαϊκούς σκοπούς του
Πανεπιστημίου Κύπρου για δημιουργία και διάδοση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας.
Η νέα στέγη της γνώσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρο θα αποτελεί χώρο συνάντησης της ευρύτερης κοινωνίας με
την ιστορία, τον πολιτισμό και την ταυτότητά της, χώρο συνάντησης με το παρόν και το μέλλον, με την παράδοση
και την καινοτομία. Θα είναι η Βιβλιοθήκη και το περιεχόμενό της το κληροδότημα των γενιών που πέρασαν και
άφησαν τα χνάρια τους στον πολιτισμό και η παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
Εστιάζοντας στη σπουδαιότητα των εκδεδομένων έργων ως κληρονομιά και κτήμα των ανθρώπων, ο Τόμας Καρλάιλ είχε πει: «Καθετί που έκανε, σκέφτηκε, κέρδισε ή δημιούργησε η ανθρωπότητα, όλα αυτά βρίσκονται, σαν μια
μαγική παρακαταθήκη, στις σελίδες των βιβλίων».
Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας πιστεύω ότι ανήκει στην κατηγορία των εκδόσεων που διαφυλάσσουν και
συντηρούν την ιστορική μνήμη.

rare book collection is an invaluable treasure for any library, both in terms of the importance of the content
itself, but also for the chronology of each component. For the University of Cyprus, the collection of rare
books of its Library gains even greater value and meaning given that it is the product of altruistic donations
or purchases from important figures of the island. Within a few years of the University’s establishment, scholars and
intellectuals have entrusted significant numbers of printed works to its Library. From the outset, these individuals
recognised the role that the first higher education institution established in Cyprus had to play as a vehicle for the
protection and preservation of cultural heritage and the dissemination of knowledge.
Despite the transition into the digital age, the Library, as a space, remains a powerful symbol of education and a
timeless emblem of knowledge. The completion of the construction of the “Stelios Ioannou” Learning Resource
Centre on campus ensures the permanent and secure housing, in suitable conditions, of the collection of more
than 1500 rare books. This second edition of the rare books catalogue contains only an indicative list of the most
important volumes in the collection.
Today, state-of-the-art technology allows us to showcase rare books and manuscripts as never before. Through the
digitisation of these distinctive printed global ‘monuments’, it is possible to preserve them, while at the same time
making them readily available to the general public. To this end, the University of Cyprus Library is intensifying its
efforts to digitise its precious rare books gradually, with a view to preserving them and making them available to
the public and researchers worldwide, thus fulfilling the broader academic purpose of the University of Cyprus to
produce and disseminate scientific knowledge and research.
This new house of knowledge at the University of Cyprus will become a place where society meets with history,
culture and its own identity, a meeting space with the present and the future, tradition and innovation. The Library
and its contents will constitute the legacy of past generations who have left their cultural mark for the generations
to come.
Focusing on the importance of printed works as the heritage and property of all people, Thomas Carlyle said, ‘All
that mankind has done, thought, gained or been: it is lying as in magic preservation in the pages of books.’
I believe that the publication in hand will belong to the category of editions that will preserve and maintain historical
memory.
Constantinos Christofides
Professor of Applied Physics

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
Καθηγητής Εφαρμοσμένης Φυσικής
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ

PREFACE TO THIS EDITION

Η

T

παρούσα έκδοση αποτελεί τη δεύτερη, συμπληρωμένη εκδοχή του καταλόγου Παλαίτυπα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου που εκδόθηκε το 2014. Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που προλογίζω αυτή τη νέα, συμπληρωμένη έκδοση, γιατί αφορμή για την πραγματοποίησή της υπήρξε ένα γεγονός
εξαιρετικά σημαντικό για την εξέλιξη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου μας: τα εγκαίνια της λειτουργίας του
νέου κτηρίου της. Το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» είναι η νέα στέγη της Βιβλιοθήκης
του Πανεπιστημίου Κύπρου, στη δημιουργία της οποίας συνέβαλε καθοριστικά η γενναιόδωρη προσφορά της
οικογένειας του αείμνηστου ζεύγους Έλλης και Στέλιου Ιωάννου. Το λειτουργικό και αισθητικά πρωτοποριακό
κτήριο θα συστεγάσει αρμονικά την επιστήμη, την ιστορία, τον πολιτισμό και την τεχνολογία. Θα γίνει χώρος
επικοινωνίας και διαλόγου τόσο μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, όσο και μεταξύ της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κυπριακής κοινωνίας. Ο σύγχρονος αυτός χώρος, εφάμιλλος με εκείνους που στεγάζουν άλλες σημαντικές πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, θα είναι ανοικτός σε όλους, θέτοντας στη διάθεση κάθε
επισκέπτη του όλο τον πλούτο της Βιβλιοθήκης, παλαιότερο και πρόσφατο, ψηφιακό και έντυπο, παρέχοντας την
απαραίτητη υποδομή στους ερευνητές, και εξασφαλίζοντας σε όλους την πρόσβαση στην πληροφόρηση και στη
γνώση.
Η συλλογή παλαιτύπων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την οποία κάνει λόγο αναλυτικά στον
πρόλογο της πρώτης έκδοσης του καταλόγου παλαιτύπων (2014) ο τότε Διευθυντής της Βιβλιοθήκης Φίλιππος
Τσιμπόγλου, είναι ένας κρίκος που συνδέει το παρόν με το παρελθόν αλλά και με το μέλλον. Τα παλαίτυπα της
Βιβλιοθήκης προσελκύουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς χάρη στη συνεργασία της Βιβλιοθήκης
με το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (Β.ΝΕ.Σ.), αντίτυπα από τη συλλογή άρχισαν να παρουσιάζονται σε εκθέσεις ανοικτές στο ευρύτερο κοινό. Η πρώτη τέτοιου είδους έκθεση πραγματοποιήθηκε
τον Απρίλιο του 2012, με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας Βιβλίου, από ομάδα φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Νεοελληνικής Φιλολογίας υπό την επιστημονική εποπτεία της αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ίλιας Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister (Β.ΝΕ.Σ.). Η έκθεση είχε πλαισιωθεί από εργαστήριο βιβλιοδεσίας
και από ομιλίες για την ιστορία του βιβλίου και της ανάγνωσης. Καρπός της ήταν η έκδοση του πρώτου καταλόγου παλαιτύπων. Τον Νοέμβριο του 2015, η Βιβλιοθήκη διοργάνωσε μια δεύτερη έκθεση παλαιτύπων της.
Με τον τίτλο «Απαγορευμένοι καρποί. Λογοκριμένα βιβλία από τρεις αιώνες» και υπό την επιστημονική επιμέλεια της επίκουρης Καθηγήτριας Ρένας Παπαδάκη (Β.ΝΕ.Σ.) και της φιλολόγου Σταυρούλας Λοφίτη παρουσιάστηκαν αντίτυπα εκδόσεων από τον 16ο, 17ο και 18ο αιώνα, οι οποίες είχαν συναντήσει την αντίδραση της
λογοκρισίας. Η έκθεση έλαβε χώρα στους χώρους του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου. Το ενδιαφέρον
που έδειξε το κοινό για τις δύο αυτές εκθέσεις και για τον πρώτο έντυπο κατάλογο, ενθάρρυνε την προσπάθεια της
Βιβλιοθήκης να αναδείξει τη συλλογή παλαιτύπων, η οποία, όντας από τις μεγαλύτερες του είδους της στην Κύπρο,
έχει εξαιρετική σημασία ως ερευνητική υποδομή αλλά και μοναδική σημασία για τη γνωριμία του ευρύτερου κοινού
με την ιστορία της τυπογραφίας. Πιστεύουμε ότι το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»,
χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία που διαθέτει, δεν εξασφαλίζει μόνο κατάλληλες συνθήκες συντήρησης και φύλαξης των παλαιτύπων αλλά, επιπλέον, προσφέρει κατάλληλους χώρους και μέσα για την προβολή της συλλογής.
Η δεύτερη αυτή έκδοση του καταλόγου παλαιτύπων δηλώνει την πρόθεση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου
Κύπρου να συνεχίσει και στο νέο κτήριο το έργο της ως θεματοφύλακας του πολιτιστικού αυτού θησαυρού.

his publication is the first English translation of the second amended edition of the catalogue of rare books
in the University of Cyprus Library, first published in 2014. It is with great pleasure and enthusiasm that I
introduce this new, enhanced edition, because it marks a very important event in the development of our
University: the inauguration of the “Stelios Ioannou” Learning Resource Centre, the new home of the University of
Cyprus Library. The new Library’s creation was made possible through the generous contribution of the family of
the late Elli and Stelios Ioannou. The functional and aesthetically pleasing avant-garde building will harmoniously
house together science, history, culture and technology. It will become a venue for communication and dialogue,
both amongst the members of the University community, but also between academia and Cypriot society. This
modern space, equal to other major university libraries, will be open to the public, making available to every visitor
the Library’s entire wealth of resources, old and new, printed and digital, providing the necessary infrastructure for
researchers and ensuring everyone’s access to information and knowledge.

The collection of rare books of the University of Cyprus Library, of which a detailed presentation can be found
below in the preface to the first edition of the rare books catalogue, written by the former Director of the Library,
Filippos Tsimpoglou, is the link that connects the present to the past and the future. The Library’s rare books are
attracting ever-increasing interest, to a large extent due to the cooperation of the Library with the University’s
Department of Byzantine and Modern Greek Studies (BMGS), which has been displaying books from the collection
at exhibitions open to the general public. The first such exhibition was held in April 2012 on the occasion of ‘World
Book Day’ and was organised by a group of students of the Modern Greek Literature Post-graduate Programme,
under the academic supervision of Associate Professor Julia Chatzipanagioti-Sangmeister (BMGS). The exhibition
was augmented by a bookbinding workshop and by lectures on the history of books and reading. The first edition
of the catalogue of rare books was the fruit of this exhibition. In November 2015, with the academic guidance
of Assistant Professor Rena Papadaki (BMGS) and philologist Stavroula Lofiti, the Library organised a second
exhibition of rare books, entitled “Απαγορευμένοι καρποί. Λογοκριμένα βιβλία από τρεις αιώνες” [“Forbidden
fruit: Three centuries of censored books”], in which copies of publications from the 16th to 18th centuries that had
suffered censorship were presented. The exhibition was displayed at the Cultural Foundation of the Bank of Cyprus
in Nicosia. The interest shown by the public, in these two exhibitions and the first catalogue, have encouraged the
Library’s efforts to showcase the collection of rare books, one of the largest of its kind in Cyprus, as it constitutes
a critical foundation for research and has exceptional importance in acquainting the public with the history of
typography. We believe that the “Stelios Ioannou” Learning Resource Centre, thanks to the modern technology
it encompasses, will not only ensure the proper maintenance and storage conditions for rare books, but will also
offer suitable space and means for viewing the collection. This new edition of the rare books catalogue affirms the
intention of the University of Cyprus to continue being the guardian of this cultural treasure in its new Library
building.
Elena Diomidi-Parpouna
Acting Director of the University of Cyprus Library

Έλενα Διομήδη-Παρπούνα
Αναπληρώτρια Διευθυντή Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ (2014)

PREFACE TO THE FIRST EDITION (2014)

Τ

F

ο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ιδρυμένο το 1989, δεν είχε αντικειμενικά τη δυνατότητα να αναπτύξει σταδιακά
και κατά τη διάρκεια μιας ικανής χρονικά πορείας τη δική του ιστορική βιβλιοθήκη ως προϊόν πολύχρονης
ακαδημαϊκής λειτουργίας, διαμορφωμένη δηλαδή μέσα από τις εκάστοτε ανάγκες της διδασκαλίας και της
έρευνας που διεξήγαγαν οι δικοί του καθηγητές και φοιτητές.
Ωστόσο, μέσα στα λίγα χρόνια από την ίδρυσή της, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου ευτύχησε να διαμορφώσει μία συλλογή από 1500 και πλέον παλαίτυπα τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της ευρωπαϊκής εκδοτικής παραγωγής των τελευταίων πέντε αιώνων. Η συλλογή αυτή είναι γνήσιο προϊόν αγάπης προς τα βιβλία και
ανιδιοτελούς προσφοράς προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκ μέρους ευγενών δωρητών, ανθρώπων του πνεύματος
και των επιστημών, όπως ο Δημήτριος Πάλλας και ο Θεμιστοκλής Δέρβης, ο Ευγένιος Μιχαηλίδης και ο Ιωάννης
Κουτσάκος, η Έλση Μαθιοπούλου-Τορναρίτου, ο Χρήστος και η Ευγενία Πετρώνδα, ο Roy Dalton, ο Bernard
Musyck, ο Douglas Dakin, ο Trevor Hodge και πολλοί άλλοι.
Ιδιαίτερη μνεία, λόγω του μεγάλου αριθμού παλαιτύπων που περιελάμβανε, αρμόζει στη δωρεά Δημητσόπουλου.
Ο φυσικός Ιωάννης Δημητσόπουλος δώρισε το 1992 στη νεοσύστατη τότε Βιβλιοθήκη τη συλλογή του την οποία
συγκροτούσαν πάνω από 5000 τόμοι. Τουλάχιστον 800 από αυτούς έχουν εκδοθεί πριν από το 1830.
Στη συλλογή παλαιτύπων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου απαντούν σπάνιες εκδόσεις από τα σημαντικότερα ιστορικά τυπογραφεία όλων σχεδόν των πόλεων της Ευρώπης που υπήρξαν κέντρα βιβλιο-παραγωγής.
Οι τόποι έκδοσης που εμφανίζονται στις σελίδες τίτλου των παλαιτύπων χαρτογραφούν την Ευρώπη του πνεύματος και της επιστήμης, την Ευρώπη της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού, και δίνουν στοιχεία για το εύρος της
συλλογής της Βιβλιοθήκης: Βενετία, Πάδοβα και Φλωρεντία, Ρώμη, Μπολώνια και Bergamo, Φραγκφούρτη και
Βιέννη, Λιψία, Χάλλη και Gotha, Ανόβερο, Αμβούργο και Κολωνία, Solingen και Zweibrücken, Δουβλίνο, Λονδίνο, Εδιμβούργο, Cambridge, Οξφόρδη και Γλασκώβη, Γενεύη, Λωζάνη και Βασιλεία, Άμστερνταμ, Λέιντεν, Delft,
Franeker, Ρόττερνταμ και Χάγη, Παρίσι και Στρασβούργο.

Το περιεχόμενο των παλαιτύπων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου αντιπροσωπεύει ένα αξιόλογο μέρος
της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας, περιλαμβάνοντας έργα της επικής ποίησης (Όμηρος, Ησίοδος,
Βεργίλιος), του αρχαίου δράματος (Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης, Αριστοφάνης), της φιλοσοφίας (Πλάτων, Αριστοτέλης, Επίκτητος), της ιστοριογραφίας (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ξενοφών, Πλούταρχος, Διογένης Λαέρτιος,
Ιούλιος Καίσαρ), της ρητορικής (Δημοσθένης, Αισχίνης, Κικέρων), των μαθηματικών (Πυθαγόρας, Αρχιμήδης,
Ευκλείδης) και της γεωγραφίας (Στράβων, Παυσανίας). Η συλλογή παλαιτύπων περιλαμβάνει επίσης πολλές εκδόσεις
έργων σημαντικών λογοτεχνών, φιλοσόφων και επιστημόνων του 16ου, 17ου και 18ου αιώνα ή των αρχών του 19ου
αιώνα, όπως του Γαλιλαίου, του Καρτέσιου, του Νεύτωνα, του Pope, του Καντ, του Λαγκράνζ, του Κοραή κ.ά.
Ο ανά χείρας Κατάλογος στοχεύει να αναδείξει τους θησαυρούς της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Μέσω αυτού η Βιβλιοθήκη ανοίγεται στο κοινό, για να κάνει ευρύτερα γνωστή την ύπαρξη της συλλογής
παλαιτύπων που διαθέτει, αλλά και για να καταστήσει συνειδητή την ανάγκη για συντήρηση και ψηφιοποίηση των
πολύτιμων αυτών εντύπων.
[…]
Όλα τα παλαίτυπα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι καταλογογραφημένα και αναζητήσιμα στον
ηλεκτρονικό κατάλογο ανοικτής πρόσβασης της Βιβλιοθήκης. Η παλαιότητα και η σπανιότητα των παλαιτύπων δεν
επιτρέπουν την «κανονική» και ευρεία χρήση τους. Τα βιβλία όμως δεν γεννήθηκαν για να καταλήξουν μέσα σε μια
κλειστή προθήκη. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου κατανοεί τον εαυτό της όχι ως συλλέκτη αλλά ως θεματοφύλακα και πιστεύει ότι η θέση των παλαιτύπων της είναι στα χέρια του ενδιαφερόμενου χρήστη-αναγνώστη.
Η ψηφιοποίηση των παλαιτύπων, η οποία συνιστά σημαντικό στόχο της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου, θα
επιτρέψει να διατηρηθούν τα πρωτότυπα, ενώ ταυτόχρονα θα δώσει τη δυνατότητα τα έντυπα αυτά να γίνουν
αντικείμενο μελέτης και αξιοποίησης όχι μόνο από τους χρήστες-μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου αλλά και από
τους χρήστες όλου του διαδικτυωμένου κόσμου.

ounded in 1989, the University of Cyprus, objectively speaking, could not have developed its own historical
library gradually, over a long period of time, a library that would have evolved through many years of
academic functioning and that would have been the product of the research needs of professors and students.

However, within a few years of its foundation, the University of Cyprus Library has been fortunate enough to
form a collection of more than 1500 rare books that cover a wide range of European book production of the
past five centuries. This collection is the product of the genuine love of books and the selfless donations made
to the University of Cyprus by noble benefactors, people of culture and science, such as Demetrios Pallas and
Themistoklis Dervis, Evgenios Michaelides and Ioannis Koutsakos, Elsi Mathiopoulou-Tornaritou, Christos and
Evgenia Petrondas, Roy Dalton, Bernard Musyck, Douglas Dakin, Trevor Hodge and many others.
Special mention is due to the Demetsopoulos donation, thanks to the large number of rare books it included. In
1992, physicist Ioannis Demetsopoulos donated to the then newly founded Library his collection of more than 5000
volumes. At least 800 of them were published before 1830.
The University of Cyprus Library collection contains rare editions of books from the most historically important
printing houses from almost all European cities that had been book-producing centres. The places of publication
that appear on the title-pages of rare books chart the Europe of culture and science, the Europe of the Renaissance
and the Enlightenment, and indicate the extent of the collection of the Library: Venice, Padua and Florence, Rome,
Bologna and Bergamo, Frankfurt and Vienna, Leipzig, Halle and Gotha, Hanover, Hamburg and Cologne, Solingen
and Zweibrücken, Dublin, London, Edinburgh, Cambridge, Oxford and Glasgow, Geneva, Lausanne and Basel,
Amsterdam, Leiden, Delft, Franeker, Rotterdam and The Hague, Paris and Strasbourg.
The University of Cyprus Library’s rare book collection covers a significant part of Ancient Greek and Latin
literature, including works of epic poetry (Homer, Hesiod, Virgil), ancient drama (Aeschylus, Sophocles, Euripides,
Aristophanes), philosophy (Plato, Aristotle, Epictetus), historiography (Herodotus, Thucydides, Xenophon,
Plutarch, Diogenes Laertius, Julius Caesar), oratory (Demosthenes, Aeschines, Cicero), mathematics (Pythagoras,
Archimedes, Euclid) and geography (Strabo, Pausanias). The collection also includes several editions of important
literary, philosophical and scientific works of the 16th, 17th and 18th centuries, as well as of the early 19th century,
such as works by Galileo, Descartes, Newton, Pope, Kant, Lagrange, Korais and others.
The catalogue at hand aims to highlight the treasures of the University of Cyprus Library. Through this publication,
the Library opens up to the general public in an attempt to raise awareness about the existence of the rare book
collection it possesses, as well as the need to preserve and digitise these valuable books.
[…]
All of the rare books belonging to the University of Cyprus have been catalogued and can be searched via the
Library’s open access online catalogue. The books’ age and rarity do not allow for their ‘normal’ and widespread
use. However, books were not produced to end up in a closed vault. The University of Cyprus Library understands
itself to be not a collector but the guardian of the collection and believes that rare books must be available for
use by the interested scholar–reader. The digitisation of rare books, an important objective of the University of
Cyprus Library, allows us to maintain the original, while permitting these texts to become the subject of study and
utilisation, not only by people associated with the University of Cyprus but also by all users connected to the world
wide web.
Filippos Tsimpoglou
Director of the National Library of Greece
Former Director of the University of Cyprus Library

Φίλιππος Τσιμπόγλου
Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας
τέως Διευθυντής της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Μ

ονάχα υποσχεθείτε μου ότι θα κάνετε έναν όμορφο κατάλογο: αυτός θα είναι η επιτύμβια στήλη
μου, δε θέλω άλλη καλύτερη». Τα λόγια ανήκουν σ’ ένα λογοτεχνικό πρόσωπο, στον συλλέκτη
χαρακτικών που πρωταγωνιστεί στη νουβέλα του Στέφαν Τσβάιχ «Η αόρατη συλλογή. Ένα επεισόδιο από τον Γερμανικό Πληθωρισμό». Η επιθυμία, που εκφράζει ο ήρωας του βιεννέζου συγγραφέα προς τον
παλαιοβιβλιοπώλη που τον επισκέπτεται, για να αγοράσει τη συλλογή του, είναι η μύχια επιθυμία κάθε πραγματικού συλλέκτη. Ο κατάλογος μιας ιδιωτικής συλλογής αποτυπώνει το όραμα του δημιουργού της, το όλον στο
οποίο απέβλεπε -αυτός και μόνο αυτός-συνάζοντας με υπομονετικό πάθος τα επιμέρους κομμάτια.
Ο κατάλογος μιας ιδιωτικής συλλογής είναι όμως και η οριστική απογραφή του περιεχομένου της, πριν η συλλογή
να περάσει σε άλλα χέρια, σε αυτά των κληρονόμων ή σε εκείνα των αγοραστών, διαχειριστών που σπάνια συμμερίζονται το όραμα του δημιουργού της και που συνήθως την καταργούν, κατακερματίζοντάς την. Ο κατάλογος
μιας ιδιωτικής συλλογής είναι λοιπόν η αναγνώρισή της, αλλά συνάμα και το νοταριακό τέλος της.
Διαφορετικά έχουν τα πράγματα, όταν πρόκειται για τον κατάλογο μιας συλλογής που ανήκει σε ένα δημόσιο
ίδρυμα -ας πούμε της συλλογής βιβλίων μιας δημόσιας βιβλιοθήκης. Πρώτα απ’ όλα, ένας τέτοιος κατάλογος δεν
αποτυπώνει το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης πια διαδικασίας, αλλά τη στιγμιαία εικόνα ενός έργου που βρίσκεται διαρκώς εν προόδω. Ο κατάλογος αυτός μένει πάντα ανοιχτός, καθώς η συνέχεια της συλλογής δεν ανακόπτεται
από τα σύνορα του ανθρώπινου βίου.

ρώτρια Διευθυντή Έλενα Διομήδη-Παρπούνα οι οποίοι παρείχαν αμέριστη τη συμπαράστασή τους στο εγχείρημά
μας, τη βιβλιοθηκονόμο Χαρούλα Δημητρίου για τη βοήθειά της στην έρευνά μας, τον φιλόλογο Dirk Sangmeister
για τις πολύτιμες υποδείξεις του, τον πρόεδρο της Επιτροπής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Σωφρόνη
Κληρίδη, και τα μέλη της Επιτροπής του 2012 για τον ενθουσιασμό με τον οποίο υποστήριξαν την πρώτη έκδοση
του Καταλόγου. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνο Χριστοφίδη,
ο οποίος είχε την ιδέα της επανέκδοσης, ενθάρρυνε και κατέστησε δυνατή την πραγματοποίησή της.
Παραδίδουμε τον μικρό αυτό τόμο στους αναγνώστες με την ελπίδα, όταν συναντηθούν με τα παλαίτυπα της
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τις στιγμές της ιστορίας και της τέχνης του βιβλίου που αυτά εκπροσωπούν, να τα δουν με τα μάτια του παλαιοβιβλιοπώλη της «Αόρατης Συλλογής» του Τσβάιχ. Στο τέλος της νουβέλας, κάνοντας τον απολογισμό της επίσκεψής του στο σπίτι του συλλέκτη χαρακτικών, ο παλαιοβιβλιοπώλης
καταλήγει: «Όμως αυτό που αποκόμισα ήταν πολύ περισσότερο: μπόρεσα να νιώσω και πάλι τη ζωντάνια ενός
καθαρού ενθουσιασμού σε καιρούς χαλεπούς, άχαρους· μια έκσταση πνευματικού φωτός στραμμένη αποκλειστικά
στην τέχνη, που μοιάζει ξεχασμένη από καιρό ανάμεσα στους ανθρώπους του καιρού μας. Κι ένιωσα –πώς αλλιώς
να το εκφράσω;– δέος»*.
Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister,
Ρένα Παπαδάκη, Σταυρούλα Λοφίτη

Υπάρχει μία ακόμα διαφορά. Ο κατάλογος μιας δημόσιας συλλογής δεν σηματοδοτεί ένα τέλος, αλλά μία αρχή:
προσκαλεί και προκαλεί τους απλούς αναγνώστες και τους ερευνητές να συναντήσουν τις συλλογές που καταγράφει.
Αυτή ακριβώς είναι και η πρόθεση τού ανά χείρας Καταλόγου. Τα σαράντα βιβλία που περικλείει, φιλοδοξούν να
παρουσιάσουν τη συλλογή παλαιτύπων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου προς τα έξω και να γνωστοποιήσουν ευρύτερα τόσο την ύπαρξη της συλλογής, όσο και την πρόθεση του Πανεπιστημίου Κύπρου να τη
διαφυλάξει, να τη διευρύνει και να τη δει να αξιοποιείται από την έρευνα.
Τα σαράντα παλαίτυπα που συμπεριλήφθηκαν στον Κατάλογο επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικά για το σύνολο
της συλλογής στην οποία κυριαρχούν οι φιλολογικές εκδόσεις αρχαίων και θρησκευτικών κειμένων. Λιγότερο
ισχυρή είναι η παρουσία φιλοσοφικών έργων και έργων των φυσικών επιστημών.
Το καθένα από τα επιλεγμένα παλαίτυπα περιγράφεται σε ένα ξεχωριστό λήμμα. Τα λήμματα έχουν ταξινομηθεί
εντός του Καταλόγου χρονολογικά με κριτήριο το έτος έκδοσης του έργου που παρουσιάζουν. Σε κάθε παλαίτυπο
αφιερώνονται δύο σελίδες· στη δεξιά γίνεται η βιβλιογράφηση και ο σχολιασμός του, στην αριστερή αναπαράγονται κάποιες σελίδες του.
Το κάθε λήμμα εισάγεται με τη διπλωματική καταγραφή του τίτλου. Ο τίτλος συντομεύεται, όταν το λήμμα συνοδεύεται από φωτογραφία της σελίδας τίτλου. Και σε αυτή την περίπτωση διατηρείται παντού η γλώσσα και η
ορθογραφία του πρωτοτύπου. Αγκύλες στην καταγραφή των τίτλων δηλώνουν τυπογραφικά στοιχεία, λέξεις ή χωρία που δεν διακρίνονται στο αντίτυπο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, εξαιτίας φθορών. Το κείμενο
του τίτλου έχει συμπληρωθεί σε τέτοιες περιπτώσεις με τη βοήθεια βιβλιογραφιών.
Την καταγραφή ακολουθούν οι πληροφορίες για το σχήμα, τη σελιδαρίθμηση και την εικονογράφηση της εκάστοτε έκδοσης. Έπεται το κύριο μέρος του λήμματος, στο οποίο παρουσιάζεται σύντομα το περιεχόμενο του έργου,
η εκδοτική ιστορία και η πρόσληψή του, ενώ παρέχονται πληροφορίες για τους συντελεστές και τη σημασία της
έκδοσης. Ο σχολιασμός ολοκληρώνεται με πληροφορίες για τους συνδρομητές του έργου, για την τιμή των αντιτύπων και για την ύπαρξη κτητορικών σημειωμάτων ή παρασελίδιων σημειώσεων στα αντίτυπα της Βιβλιοθήκης
του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Μετά από τον σχολιασμό της εκάστοτε έκδοσης σημειώνεται ο ταξινομικός αριθμός που φέρει το αντίτυπό της
στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το λήμμα κλείνει με παραπομπές σε βασικά βιβλιογραφικά εγχειρίδια
στα οποία καταγράφεται η έκδοση. Για τις παραπομπές αυτές χρησιμοποιείται μόνο το όνομα των συγγραφέων ή
συντακτών των εγχειριδίων. Τα πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία τους εμφανίζονται συγκεντρωμένα στην ενότητα
«Βιβλιογραφία».
Οι συντομογραφίες και τα σύμβολα που απαντούν στα λήμματα ερμηνεύονται στην ενότητα «Βραχυγραφίες και
Σύμβολα». Τέλος, το παράρτημα «Εικόνες» παρουσιάζει περαιτέρω εικονογραφικό υλικό από τις εκδόσεις που
περιλαμβάνονται στον Κατάλογο. Οι αριθμοί που βρίσκονται στο κάτω μέρος των εικόνων παραπέμπουν στα
αντίστοιχα νούμερα του Καταλόγου.
Κλείνοντας τη σύντομη αυτή εισαγωγή, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους εκείνους που στήριξαν τη δουλειά μας: τον τέως Διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Φίλιππο Τσιμπόγλου και την Αναπλη-

*Stefan Zweig: «Die unsichtbare Sammlung. Eine Episode aus der deutschen Inflation». Ο ίδιος ο Zweig υπήρξε σημαντικός
συλλέκτης εντύπων και χειρογράφων. Η μετάφραση των παραθεμάτων στην αρχή και στο τέλος της «Εισαγωγής» είναι δανεισμένη
από την ελληνική έκδοση της νουβέλας, βλ. Stefan Zweig: Ο παλαιοβιβλιοπώλης Μέντελ και η αόρατη συλλογή. Μτφρ. Μαρία
Τοπάλη. Αθήνα: Άγρα, 2010, σ. 110 και 111.
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INTRODUCTION

‘J

ust promise me to draw up a handsome catalogue: it will be my tombstone, and I couldn’t ask for a better
memorial.’ These words belong to a fictional character, a collector of engravings, from the novella ‘The
Invisible Collection’ by the Viennese writer Stefan Zweig. This request, expressed by Zweig’s character to
a rare and antiquarian bookseller who is visiting him to buy his collection, is the innermost desire of every true
collector. The catalogue of a private collection reflects the vision of its creator, the consummation he, and only he,
had envisaged from the start, passionately and patiently putting together the individual pieces.

collection through the eyes of the rare bookseller in Zweig’s ‘The Invisible Collection’. At the end of the novella,
when making an assessment of his visit to the home of the collector of engravings, the rare bookseller concludes:
‘But what I took away with me was much more: I had once again felt a sense of pure and lively enthusiasm in a dull,
joyless time, a kind of spiritually irradiated ecstasy bent entirely on art, something that people these days seem to
have forgotten entirely. And I felt –I can’t put it differently– I felt a sense of reverence.’
Julia Chatzipanagioti-Sangmeister,
Rena Papadaki, Stavroula Lofiti

The catalogue of a private collection may also be seen as the final inventory of its contents, before the collection
passes into other hands, those of heirs or purchasers, administrators who rarely empathise with the creator’s vision
and usually abolish or partition the collection. The catalogue is therefore the recognition of the work of the private
collector, but at the same time the collection’s inevitable end.
However, matters are different when a catalogue is one of a collection belonging to a public entity, such as a
collection of books of a public library. Most importantly, such a catalogue does not usually reflect the completion of
the work, but captures a ‘snapshot’ of a project that is constantly in progress. This type of catalogue always remains
ongoing, since the collection is not limited by the extent of human life.
Another difference is that a catalogue of a public collection does not mark an end, but invites and motivates ordinary
readers and researchers to seek out the collection it records.
This is precisely the intention behind the publication of the catalogue in hand. By publishing this catalogue of 40
rare books, the University of Cyprus Library aspires to publicise the collection’s very existence and to declare the
University’s intention to preserve and enlarge it and to inspire its utilisation by researchers.
The 40 rare books selected for the catalogue are representative of the entire collection, which is dominated by
literary editions of ancient and religious texts, while the presence of philosophical and scientific works is more
limited.
For each rare book presented, brief descriptions are provided in individual entries. The catalogue entries are
arranged chronologically, by year of publication. Two pages are devoted to each book: publishing details and
commentary are found on the right, while reproductions of some of the original pages are seen on the left.
Each entry is headed by a full and accurate transcription of its title. The heading is shortened when a reproduction
of the title-page is included. The language and spelling of the original are maintained throughout. Typographical
marks, words or passages in brackets denote that print is unclear or indistinguishable in the University of Cyprus
Library copy, due to wear or damage. In such cases, the title text has been amended with the help of bibliography.
Under the title, information about the size, page numbering and illustrations is provided for each entry. Next, the
main part of the entry includes a brief presentation of the book’s content, its publishing history and its reception, as
well as information about the contributors and the overall importance of the edition. The commentary is completed
with information about subscribers, the price of copies and the existence of ownership notations and marginal
notes in the copies of the University of Cyprus Library.
For each entry, the call number of the University of Cyprus Library copy is indicated at the end of the commentary.
The entry closes with references in the standard bibliographical sources to the edition presented. These references
indicate only the name of the author(s) or editor(s); full bibliographical details can be found in the ‘Bibliography’
section.
The abbreviations and symbols found in the entries are listed in ‘Abbreviations and Symbols’. Finally, the ‘Illustrations’
appendix provides further images of the publications listed in the catalogue. The number found under each image
corresponds to the respective catalogue number.
Concluding this brief introduction, we would like to thank warmly all those who supported our work: the former
Director of the University of Cyprus Library, Filippos Tsimpoglou, and the Acting Director, Elena DiomidiParpouna, who gave us their full support for this project, the librarian Haroula Demetriou for her help with
our research, the philologist Dirk Sangmeister for his valuable suggestions and comments, and the Chairman
of the University of Cyprus Library Committee, Sofronis Clerides, and the Committee members of 2012 for the
enthusiasm with which they supported the publication of the first edition of the catalogue. Last but not least, we
especially give our thanks to the Rector of the University of Cyprus, Constantinos Christofides, who instigated the
idea of reissuing the catalogue, encouraged us and made its realisation possible.
We deliver this small volume to its readers in the hope that, when they visit the rare book collection of the University
of Cyprus Library and feel the moments of history and the artistry in the books’ production, they will view the

* Stefan Zweig: ‘Die unsichtbare Sammlung. Eine Episode aus der deutschen Inflation’ (1927). Zweig was himself an important
collector of documents and manuscripts. The English translation of the quotations at the beginning and end of the ‘Introduction’ is
borrowed from: Stefan Zweig: The Invisible Collection: Tales of Obsession and Desire, transl. Anthea Bell, London: Pushkin Press,
2015, pp. 23 and 23-24 respectively.
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ο παλαιότερο έντυπο των συλλογών της Βιβλιοθήκης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
του Π.Κ. είναι μία από τις πρώτες εκδόσεις που περι-

ο παλαιότερο έντυπο των συλλογών της Βιβλιοθήκης
CONTENTS
του Π.Κ. είναι μία από τις πρώτες εκδόσεις που

περιελάμβαναν και τις ένδεκα κωμωδίες του Αριστοφάνη.
Όπως αναγράφεται στον κολοφώνα των αντιτύπων της, η
Foreword of the Rector of the University of Cyprus .......... 9
έκδοση πραγματοποιήθηκε το 1538 στη Βενετία από τον Bartolomeo Zanetti, έμπειρο τυπογράφο ελληνικών κειμένων, και
Preface
to this edition ............................................................................................................................... 11
από τον εκδότη Melchiorre Sessa. O Zanetti (1486-1552) που
είχε εργαστεί
για first
πολλάedition
χρόνια στη
Φλωρεντία, εγκαταστάθηκε
Preface
to the
........................................................................................................... 13
μετά το 1524 στη Βενετία, όπου αγόρασε δικό του τυπογραφείο.
Στα χρόνια 1535-1545
τύπωσε μαζί με τους γιούς του Camillo
Introduction
.......................................................................................................................................................................... 16
και Cristoforo πολυάριθμα κείμενα της αρχαίας ελληνικής και
λατινικής γραμματείας.
Ο Melchiorre Sessa ήταν γόνος μιας
Bibliography
............................................................................................................................................................................ 19
σημαντικής οικογένειας εκδοτών που έδρασαν στη Βενετία
από το τέλος του and
15ουsymbols
μέχρι τις αρχές
του 17ου αιώνα. Υπήρξε
Abbreviations
....................................................................................................... 20
ιδιαίτερα ικανός επιχειρηματίας ως εκδότης και βιβλιοπώλης,
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κατά τον οποίο ολοκληρώθηκε η εκτύπωση. Η πληροφορία
αυτή αποσκοπούσε προφανώς στη διάκριση της έκδοσης του
Sessa από την έκδοση του Giacomo Pocatela, η οποία είχε
κυκλοφορήσει και εκείνη στη Βενετία λίγους μήνες νωρίτερα
(τον Ιούνιο του ίδιου έτους).

Το εκδοτικό σήμα των Sessa απεικονίζει μια γάτα που κρατά με
τα δόντια τηςσυντομευμένων
ένα ποντίκι. Εμφανίζεται
και
στον κολοφώνα120
των
Ευρετήριο
τίτλων
..............................................................
αντιτύπων της έκδοσης που παρουσιάζουμε εδώ. Εκεί, εκτός
από το έτος ονομάτων
έκδοσης σημειώνεται
και........................................................................
ο μήνας (Σεπτέμβριος)
Ευρετήριο
και τόπων
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κατά τον οποίο ολοκληρώθηκε η εκτύπωση. Η πληροφορία
αυτή αποσκοπούσε προφανώς στη διάκριση της έκδοσης του
Sessa από την έκδοση του Giacomo Pocatela, η οποία είχε κυκλοφορήσει και εκείνη στη Βενετία λίγους μήνες νωρίτερα (τον
Ιούνιο του ίδιου έτους).
Η φιλολογική επιμέλεια των κωμωδιών του Αριστοφάνη που
περιλαμβάνει η έκδοση του Sessa έγινε από τον γερμανό φιλόλογο και θεολόγο Simon Griner (1493-1541), έναν από τους
πιο σημαντικούς Ουμανιστές της Μεταρρύθμισης. Ο Griner
υπήρξε φίλος του Philipp Melanchthon (1497-1560), συνανα-στράφηκε τον Έρασμο (περ. 1466-1536) και τον Καλβίνο
(1509-1564), ενώ κατά τη διάρκεια των πολυάριθμων ταξιδιών
του στην Ευρώπη γνώρισε εξέχουσες προσωπικότητες της εποχής του, όπως τον Thomas More (1478-1535).

Η φιλολογική επιμέλεια των κωμωδιών του Αριστοφάνη
που περιλαμβάνει η έκδοση του Sessa έγινε από τον γερμανό
φιλόλογο και θεολόγο Simon Griner (1493-1541), έναν από
τους πιο σημαντικούς Ουμανιστές της Μεταρρύθμισης. Ο
Griner υπήρξε φίλος του Philipp Melanchthon (1497-1560),
συνανα-
στράφηκε τον Έρασμο (περ. 1466-1536) και τον
Καλβίνο (1509-1564), ενώ κατά τη διάρκεια των πολυάριθμων
ταξιδιών του στην Ευρώπη γνώρισε εξέχουσες προσωπικότητες
της εποχής του, όπως τον Thomas More (1478-1535).

Η πρώτη έκδοση κωμωδιών του Αριστοφάνη πραγματοποιήθηκε στη Βενετία το 1498 από τον φημισμένο ουμανιστή και
εκδότη-τυπογράφο Άλδο Μανούτιο (Aldo Manuzio, περ. 14501515) και από τον επιφανή κρητικό λόγιο και καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πάδοβας Μάρκο Μουσούρο (περ. 1470-1517).
Περιείχε ωστόσο μόνο εννέα από τις ένδεκα κωμωδίες του
αρχαίου συγγραφέα• απουσίαζαν η Λυσιστράτη και οι Θεσμοφοριάζουσαι, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στις εκδόσεις των
έργων του Αριστοφάνη μόλις το 1515. Η Βιβλιοθήκη του Π.Κ.
διαθέτει δύο ακόμα από τις πρώιμες εκδόσεις των έργων του
Αριστοφάνη• η μία έχει κυκλοφορήσει στη Βασιλεία το 1547
και η άλλη στη Γενεύη το 1607 (βλ. αρ. 3).

Η πρώτη έκδοση κωμωδιών του Αριστοφάνη πραγματοποιήθηκε
στη Βενετία το 1498 από τον φημισμένο ουμανιστή και εκδότητυπογράφο Άλδο Μανούτιο (Aldo Manuzio, περ. 14501515) και από τον επιφανή κρητικό λόγιο και καθηγητή του
Πανεπιστημίου της Πάδοβας Μάρκο Μουσούρο (περ. 14701517). Περιείχε ωστόσο μόνο εννέα από τις ένδεκα κωμωδίες
του αρχαίου συγγραφέα• απουσίαζαν η Λυσιστράτη και οι
Θεσμοφοριάζουσαι, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στις εκδόσεις
των έργων του Αριστοφάνη μόλις το 1515. Η Βιβλιοθήκη του
Π.Κ. διαθέτει δύο ακόμα από τις πρώιμες εκδόσεις των έργων
του Αριστοφάνη• η μία έχει κυκλοφορήσει στη Βασιλεία το
1547 και η άλλη στη Γενεύη το 1607 (βλ. αρ. 3).

Ταξ. αρ.: συλλογή Browning, PA3875. A2 1538 (ακέφαλο αντίτυπο).
Βιβλιογραφία: Graesse I 206• Layton 451• LdB VII 63-64• LdB VIII
355.

Ταξ. αρ.: συλλογή Browning, PA3875. A2 1538 (ακέφαλο αντίτυπο).
Βιβλιογραφία: Graesse I 206• Layton 451• LdB VII 63-64• LdB VIII
355.
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