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Το ησπογραθείο ηων Pinelli ζηη Βενεηία ηοσ 17
οσ

 αιώνα: οι ελληνικές εκδόζεις και η 

κσκλοθορία ηοσς. 

Τν ζέκα ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο κνπ, είλαη ε εθδνηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ νίθνπ 

ησλ Pinelli ζηε Βελεηία ηνπ 17
νπ

 αηώλα, κε έκθαζε ηηο ειιεληθέο εθδόζεηο.  Από ηνλ 16
ν
 

αηώλα ην βηβιίν εμειίζζεηαη θαη ζηαδηαθά  ε παξαγσγή ειιεληθώλ βηβιίσλ ζηε Βελεηία 

αξρίδεη λα απεπζύλεηαη ζηνλ ειιελόθσλν θόζκν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Δθηόο από 

δεκνζίεπζε θιαζζηθώλ θεηκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα δπηηθνύο θαη ιόγηνπο 

αλαγλώζηεο, αλαπηύζζεηαη ζεκαληηθή ηππνγξαθηθή δξαζηεξηόηεηα πξννξηζκέλε λα 

θαιύςεη αλάγθεο ησλ Διιήλσλ. Τν γεγνλόο απηό απνηππώλεηαη ζηελ έθδνζε 

ιεηηνπξγηθώλ βηβιίσλ, κεηαθξάζεσλ θιαζζηθώλ θεηκέλσλ ζηελ ειιεληθή δεκνηηθή 

γιώζζα θαζώο θαη από ηελ έθδνζε ειιεληθώλ ιατθώλ αλαγλσζκάησλ πνπ είλαη ζπρλά ή 

κεηαθξάζεηο ή παξαθξάζεηο δπηηθώλ πξσηνηύπσλ. 

Τν 17
ν
 αηώλα, ε Βελεηία  ζπλερίδεη λα παξάγεη ην κεγαιύηεξν αξηζκό ειιεληθώλ 

εθδόζεσλ κε ζεκαληηθόηεξν θέληξν παξαγσγήο ην ειιεληθό ηππνγξαθείν ηνπ Νηθνιάνπ 

Γιπθύ. Τν ειιεληθό βηβιίν ιεηηνπξγεί παξάιιεια ζαλ θνξέαο ζξεζθεπηηθώλ 

αληηπαξαζέζεσλ θαη πξνπαγάλδαο, ελώ θάπνηα από ηα ιεηηνπξγηθά ζξεζθεπηηθά βηβιία 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλ ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Έρεη όκσο πξνεγεζεί ε ίδξπζε δύν  

ζεκαληηθώλ Ιηαιηθώλ ηππνγξαθείσλ πνπ εθδίδνπλ ειιεληθά βηβιία: ησλ Giuliani θαη ησλ 

Pinelli. 

Τν ηππνγξαθείν ησλ Giuiliani  εμέδσζε ζεκαληηθό αξηζκό ειιεληθώλ βηβιίσλ κεηαμύ 

ησλ νπνίσλ  ηηο πξώηεο εθδόζεηο ησλ έξγσλ Ερωφίλη θαη Βαζιλεύς, ο Ρωδολίνος.  

Τν ηππνγξαθείν ησλ Pinelli, ζην νπνίν ζα εζηηάζσ,  ηδξύζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 17
νπ

 αηώλα 

θαη ήηαλ ελεξγό γηα δύν αηώλεο, έσο ην ηέινο ηεο Δλεηηθήο Γεκνθξαηίαο. Η έξεπλα κνπ 

ζα νξηνζεηεζεί ζην ρξνληθό δηάζηεκα από ην 1600 έσο ην 1676, θαηά ην νπνίν νη Pinelli 

εμέδσζαλ πάλσ από εθαηό ειιεληθνύο ηίηινπο θαη ζα αθνξά ηηο εθδόζεηο, ηα αληίηππα 

αιιά θαη ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ζε έλα ηππνγξαθείν ηνπ 17
νπ  

 αηώλα, ηα ηππνγξαθηθά 

ζηνηρεία, ηελ εηθνλνγξάθεζε ην ραξηί θαη ηηο ζηαρώζεηο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ελώ ππάξρεη βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηππνγξαθεία  ηνπ 16
νπ

 

αηώλα, ππάξρνπλ ειάρηζηεο κειέηεο γηα ηελ ειιεληθή εθδνηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο 

https://el.wikipedia.org/wiki/1600
https://el.wikipedia.org/wiki/1676


Βελεηίαο ηνπ 17
νπ

 αηώλα θαη θακία γηα ηνπο Pinelli. Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε θηινδνμεί λα 

θαιύςεη απηό ην εξεπλεηηθό θελό. 

Μέζα από ηελ θαηαγξαθή ησλ  ειιεληθώλ εθδόζεσλ (Annali)  ζα εξεπλεζνύλ 

παξάιιεια ε δηακόξθσζε ηεο Νέαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο,  ε ειιεληθή δηαζπνξά ηεο 

Βελεηίαο θαη νη ηζηνξηθνί ζξεζθεπηηθνί θαη πνιηηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ 

ειιεληθή εθδνηηθή δξαζηεξηόηεηα.  

Μεζνδνινγηθά ε εξγαζία ζπληζηάηαη ζε δύν κέξε: 

α. ζηε βηβιηνγξαθηθή θαη αξρεηαθή έξεπλα πνπ αθνξά ην ηζηνξηθό πνιηηηζκηθό, 

θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό πιαίζην ηεο επνρήο θαζώο θαη  

β. ζηελ έξεπλα, θαηαγξαθή θαη βηβιηνγξαθηθή πεξηγξαθή ησλ αληηηύπσλ ειιεληθώλ 

εθδόζεσλ ησλ Pinelli, ηεο αλάγλσζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο θπθινθνξίαο ηνπο κε ζηόρν 

ηελ θαηαλόεζε, δειαδή ηελ έληαμε ηνπο ζην θνηλσληθό, ηζηνξηθό, νηθνλνκηθό θαη 

πνιηηηζκηθό γίγλεζζαη ηεο επνρήο.  Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο δηαδξνκέο ησλ 

αληηηύπσλ ζαλ κέζν αλίρλεπζεο αληίζηνηρσλ δηαδξνκώλ αλζξώπσλ ρξήκαηνο θαη ηδεώλ. 

Συνοπτικός πίνακας θεματικών ενοτήτων.  

1. Ιζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ειιεληζκό ηεο Βελεηίαο. Θξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηθέο 

θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ηεο ειιεληθήο εθδνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

2. Τν βηβιίν ηνπ 17
νπ

 αηώλα. Τν ειιεληθό βηβιίν. Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Κνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δηάζηαζε: ην βηβιίν ζαλ θνηλσληθό αγαζό. 

3. Η λέα ειιεληθή ινγνηερληθή παξαγσγή ηνλ 17
ν
 αηώλα. Πξσηόηππε παξαγσγή, 

κεηαθξάζεηο θαη παξαθξάζεηο. Γπηηθά πξόηππα. 

4. Η παξαγσγή ειιεληθώλ ζξεζθεπηηθώλ εθδόζεσλ.  

5. Annali: θαηαγξαθή εθδόζεσλ ησλ Pinelli 

5.1. Καηάινγνο κε  βηβιηνγξαθηθή πεξηγξαθή γηα όιεο ηηο εθδόζεηο ζε όιεο ηηο 

γιώζζεο ζηηο νπνίεο εμέδσζαλ νη Pinelli: ηηαιηθά, ιαηηληθά, ειιεληθά, 

λενειιεληθά θαη εβξαηθά.  

5.2.  Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ειιεληθώλ εθδόζεσλ θαη αληηηύπσλ κε έκθαζε ζηα 

θηεηνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία επηηξέπνπλ αλίρλεπζε δηαδξνκώλ ηνπο.  

 


