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ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ TOT ΣΤΛΑΟΓΟΤ Μεσαιωνικών Γραμμάτων, την 10/23 Νο
έμβριου 1936, ό ΜανουήλΊω. Γεδεών, ανακοίνωσε «[...] Πρέπει να προσέ-
χωμεν εις άποβλήματα τινά γραπτά, εις α άγνωστόν μοι πόσοι των ελλήνων 
λογίμων πόσοι τών φιλιστόρων ένησχολήθησαν, καίτοι δυνάμεθα ταύτα να 
θεωρώμεν έκμαρτύρια ιστορικά* τάττω δε [...] 6) εκτην τάξιν παριστορημά-
των, μάλλον ιστορικών έκμαρτυρίων δια τάς πριν της ημετέρας δύο εκατο
νταετηρίδας πολλά και καλά διδάσκουσαν ημάς, κρίνω τους εν αρχή, ή εν τέ
λει, βιβλίων τινών μετά το 1750 έκτυπωθέντων καταλόγους συνδρομη
τών. Την ώφέλειαν αυτών έδειξαν αϊ προ σχεδόν είκοσιν ετών εις τον 36 τόμον 
της φαναριώτιδος "Εκκλησιαστικής Αληθείας" έκδοθεΐσαι "Ίστορίαι άπό 
σκυβάλων". Έν τοις "σκυβάλοις" έρευνήσας καί εύρων τινας ειδήσεις, [...])). 
Ή εργασία αύτη δεν δημοσιεύθηκε στο ομώνυμο περιοδικό του Συλλόγου Με
σαιωνικά Γράμματα, Οπου θα είχε θέση στο τεύχος Γ' του ((δυστυχούς» — 
δπως τον χαρακτηρίζει ό ίδιος— Γ' τόμου. Μετά άπό πολλά χρόνια δημοσιεύ
θηκε στην 'Επετηρίδα του Μεσαιωνικού 'Αρχείου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών με 
τίτλο ((Π άριστο ρήματα ιστορικής σημασίας "εις κεφαλήν γωνίας"».1 

'Ακολούθησε ό Φίλιππος Ήλιου, ό οποϊος, μέσα στις ασυνήθιστες — 
καί γι' αυτό πρωτοπόρες— ενασχολήσεις καί συγγραφικές δραστηριότητες, 
έσκυψε με σοβαρότητα στό θέμα αυτό. Καρπός αυτής τής επίπονης καί επί
μονης αναζήτησης είναι μία σειρά ((Βιβλίων με συνδρομητές», πού, ήδη, 
αποτελούν πηγές στις όποιες προστρέχουν οι ερευνητές.2 

Στην εργασία πού ακολουθεί παρουσιάζονται τρεις αγγελίες, πού έχουν 
σχέση με τήν προσέλκυση συνδρομητών. Ή πρώτη άφορα τήν εφημερίδα 
τής Ύδρας Ό Φίλος του Νόμου, ή δεύτερη τό έργο του 'Ανδρέα Ζ. Μάμου-
κα Τα κατά την 'Αναγέννησαν της Ελλάδος καί ή τρίτη τήν, ατελεσφόρητη, 
προσπάθεια του ίδιου να συνεχίσει καί ολοκληρώσει αυτό τό έργο, έστω καί 
μετά άπό 40 χρόνια. 

Ή αγγελία, ή σχετική με τήν εφημερίδα τής "Υδρας είναι αυτόγραφη 
του εκδότη 'Ιωσήφ Ν. Κιάππε, χωρίς ημερομηνία καί ανυπόγραφη.3 Ύπο-

1. Μανουήλ Ί ω . Γεδεών, «Π άριστο ρήματα ιστορικής σημασίας "εις κεφαλήν γω

νίας"», Έπετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 12 (1962), 30-37, καί σε ανάτυπο (1965). 

2. (α) «Βιβλία με συνδρομητές. Ι. Τα χρόνια τοΰ Διαφωτισμού (1749-1821)». 'Ανά

τυπο άπό το π. Ό 'Ερανιστής 12, 1975 [=1976], 101-179+1 χάρτης έκτος κειμένου, (β) 

((Βιβλία με συνδρομητές (1749-1821). Νέα στοιχεία». 'Ανάτυπο από το π. Ό 'Ερανιστής 

16, 1980 [=1981], 285-295. (γ) ((Βιβλία με συνδρομητές. Π. 'Από τα χρόνια τής 'Επανά

στασης εως το 1832». 'Ανάτυπο από το π. Ό 'Ερανιστής22,1999,172-240. 

3. Διαστάσεις 31,0 Χ 21,5 εκ. Ή αγγελία είναι γραμμένη άπό τον 'Ιωσήφ Ν. Κιάππε 
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γράφεται άπό 21 συνδρομητές, άπό τους οποίους οι περισσότεροι είναι κά
τοικοι του νησιού. Ή πρώτη αγγελία του 'Ανδρέα Ζ. Μάμουκα4 είναι έντυ
πο μονόφυλλο, χρονολογημένο και ενυπόγραφο. Υπογράφεται από 23 συν
δρομητές. Ή δεύτερη αγγελία του5 είναι έντυπο δίφυλλο με ημερομηνία και 
τυπωμένο ονοματεπώνυμο, πού δεν είχε την προσδόκιμη άπό αυτόν κατά
ληξη. Οι τρεις αγγελίες άπόκεινται στην βιβλιοθήκη των ιατρών Γεωργίου 
και Μαρκησίας Λαγανά. 

Ή αγγελία του Ιωσήφ Ν. Κί,άππε για την έκδοση 
της εφημερίδας Ό Φίλος του Νόμου 

Κρίνεται σκόπιμη ή μνημόνευση ουσιωδών και βεβαιωμένων ημερομηνιών, 
πού αφορούν την εφημερίδα της "Υδρας, προκειμένου ή χειρόγραφη αγγελία 
του εκδότη της να τοποθετηθεί σε ενα χρονικό πλαίσιο, επειδή, Οπως ανα
φέρθηκε, είναι άχρονολόγητη. 

Ή πρώτη ημερομηνία6 είναι αύτη πού υπάρχει στην αίτηση του 
Ιωσήφ Ν. Κιάππε «Προς τήν Σεβαστήν Διοίκησιν της Ελλάδος» για να 
διορισθεί έφημεριδογράφος στην ύπό έκδοση εφημερίδα Ό Φίλος του Νόμου 
και να του χορηγηθεί ή αποκλειστικότητα της δημοσίευσης τών διαπραγ
ματεύσεων, πράξεων και αποφάσεων της Διοίκησης σε αυτή. Ό μέλλων 
συντάκτης αιτείται «'Από "Υδρας τη 16 Φεβρουαρίου 1824». Ή δεύτερη7 

είναι ή ημερομηνία πού έχει ή «Προκήρυξις της εφημερίδος της "Υδρας έπι-
γραφομένης " Ό Φίλος του Νόμου"» και αυτή είναι: «Έν "Υδρα τη 25 Φε
βρουαρίου 1824». Τέλος, ή τρίτη8 είναι ή ημερομηνία πού αναγράφεται στο 
πρώτο φύλλο της εφημερίδας: «'Ύδρα τη 10 Μαρτίου 1824». 

Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτές τις ημερομηνίες και με τήν αναμενόμενη, 

και έχει το ιδιόχειρο ονοματεπώνυμο τών συνδρομητών στην πρώτη σελίδα, του πρώτου 

φύλλου, ενός δίφυλλου από περγαμηνό χαρτί. Στο κέντρο του πρώτου αύτοΰ φύλλου υπάρ

χει ύδατόσημο, μικρού μεγέθους, του τύπου ροζέτας και άπο κάτω το όνομα Α. CERVINO. 

Στο κέντρο του δεύτερου άγραφου φύλλου υπάρχει ύδατόσημο, πολύ μεγάλου μεγέθους, 

του τύπου οικοσήμου και άπο κάτω το όνομα Β. PICARDO. 

4. Διαστάσεις 44,8x35,5 εκ. (Δημ. Σ. Γκίνης - Βαλ. Γ. Μέξας, Ελληνική Βιβλιο

γραφία 1800-1863, τ. Α', Αθήνα 1939, σ. 396-397, άρ. 2712). 

5. Διαστάσεις 30,2x20,5 εκ. Δεν φαίνεται, άπό τις προσιτές πηγές, αν ή αγγελία 

αύτη έχει βιβλιογραφηθεΐή δημοσιευθεί. 

6. 'Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821-1832, τ. 12, 'Αθήνα 1979, σ. 242, άρ. 

έγγρ. 230 (και το ομοιότυπο του στην σ. Κ' του παραρτήματος). 

7. Φίλιππος Ήλιου, ((Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, Προσθήκες - Συμπληρώ

σεις», Τετράδια 'Εργασίας^, 1983, σ. 51, άρ. 242. 

8. Ό Φίλος του Νόμου, Έφημερις της Νήσου 'Ύ8ρας, άρ. φ. 1, "Υδρα τη 10 Μαρτίου 

1824, ημέρα Δευτέρα. 
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άπο τον έκδοτη, θετική απάντηση άπο την Διοίκηση, θα πρέπει ή αγγελία 

για έγγραφη συνδρομητών να συντάχθηκε μεταξύ 16 και 26 Φεβρουαρίου 

1824, έάν, βέβαια, ό Ι ω σ ή φ Ν. Κιάππε ακολούθησε τήν κανονική ροή των 

ενεργειών σε τέτοιες δραστηριότητες. Το κείμενο της αγγελίας έχει ως 

έξης: 

Κατάλογος τών πρωτέρων Συνδρομητών εις σύστασιν εφημερίδος έχδωθη-

σομένης έξ "Ύδρας, χαι έπιγραφθησομένης Ό φίλος του Νόμου. 

Ή έφημερις αύτη θέλει έχδωθη δις την εβδομάδα από πρώτης Μαρτίου έλευ-

σομένου. Οι πρώτεροι συνδρομηται εις την σύστασιν αυτής πληρόνουσι, χαθ' 

ην ώραν υπογράφουν το παρόν, τηνχρονιαίαν τιμήν αυτής εις Τάλληρα επτά 

Κολοννάτα της Ισπανίας, έκαστος δι οσα σώματα εσημείωσεν εις την υπο-

γραφην του' την δε εκ της συνδρομής ταύτης συναχθεϊσαν ποσότητα παρα

λαμβάνει ο έπιχειριζόμενος δια ιδίου του λογαριασμον την εχδωσιν της εφη

μερίδος, δια να τα μεταχειρισθη εις τα απαιτούμενα έξοδα, έως να λάβη τα έχ 

τών εξω συνδρομητών πληρωτέα μετά την εχδωσιν του πρώτου φύλου. 

'Ακολουθεί ή καταγραφή τών ονοματεπωνύμων τών πρώτων 21 συν

δρομητών και το επιθυμητό άπο αυτούς «σώμα». Μερικά ονοματεπώνυμα 

είναι γραμμένα με το ίδιο χέρι, και άλλα τρία, μαζί με μιά διευκρίνηση — 

στο τέλος του καταλόγου— άπο το χέρι του Ι ω σ ή φ Ν. Κιάππε. Ή συ

μπλήρωση τών ονοματεπωνύμων, μέσα στην παρένθεση, είναι του γράφο

ντος. 'Όλοι οι συνδρομητές ενδιαφέρθηκαν για ενα «σώμα», δηλαδή πλήρω

σαν μία ετήσια συνδρομή. 

Αάζαρος Κουντουριώτης 

Γεώργιος Κουντουριώτης 

Δημήτριος Τζαμαδός 

Αάζαρος Τζαμαδός 

οιο χέρι 

ίδιο χέρι 

Γεώργιος Γκιώνης ] β ι ο χ έ ρ ι 

Γκίκας Γ(εωργίου) Γκιώνης J Γκίκας Γ(εωργίου) Γκιώνης 

Σταμάτης Ν(ικολού) Μπουντούρη 

Νικόλαος Στ(αμάτη) Μπουντούρη 

'Αναγνώστης Οικονόμος 

ιδ ιο χέρι 

Βασίλειος Ν(ικολού) Μπουντούρη 

Καπετάν Φραντζέσκος Βούργαρη Ι χ έ ρ Π ω σ ή φ Ν. Κιάππε 
Καπετάν Ανδρέας Μιαούλη 

'Εμμανουήλ Ξένος 

Δημήτριος Ί(ωάννου) Βούλγαρη 

Ν(ικόλαος) Καλλέργης 
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'Ανάστασης Τζαμαδός Ì ί'διο χέρι 
Μιχάλης 'Α(ναστάση) Τζαμαδός j 

Ιάκωβος Ράλλης 
Παντολέων Νέγκας 
Ίάννης Ν. Οικονόμου 
George Waddington 

δια να δωθη τω Ιωάννη Σέρου } χέρι 'Ιωσήφ Ν. Κιάππε 

Άπό αυτόν τον κατάλογο των ονομάτων γίνεται αντιληπτό ότι δ 
'Ιωσήφ Ν. Κιάππε προσέτρεξε, κατ' αρχήν, στους προκρίτους του νησιού 
για τήν οικονομική υποστήριξη του εγχειρήματος του. Πράγματι, τα πρό
σωπα αύτα δεν είναι μόνον οι εκλεκτοί της "Υδρας, άλλα τα περισσότερα 
σημάδεψαν και σφράγισαν, άλλοι με τα πολεμικά κατορθώματα και τους 
ηρωισμούς τους τα χρόνια της 'Επανάστασης και άλλοι με τις πολιτικές 
αναμείξεις τους τήν ίδια περίοδο και μετέπειτα, τον πολιτικό βίο του νεοσύ-
σατου ελληνικού κράτους, θα ξέφευγε του σκοπού αυτής της εργασίας ή 
βιογράφηση αυτών τών πολύ γνωστών προσωπικοτήτων. 'Εξαίρεση γίνεται 
για έναν. Πρόκειται για τόν George Waddington πού, φαίνεται, πλήρωσε 
τήν συνδρομή ενός άλλου, του μή γνωστού μας 'Ιωάννη Σέρου. 

Ό George Waddington είναι ένας άπό τους πολλούς φιλέλληνες —με 
πολεμική δράση ή περιηγητές—, οι όποιοι έγραψαν τις εντυπώσεις τους, 
γυρίζοντας τήν ελληνική ύπαιθρο, έπισκοπεύοντας τά πεδία τών μαχών, 
ζώντας στα στρατόπεδα τών καπεταναίων, επισκεπτόμενοι τους τόπους 
τών πολιτικών συγκρούσεων, και άφησαν ανεκτίμητες πληροφορίες, πού 
αποτελούν σπουδαίες συμπληρωματικές πηγές της ιστορικής αυτής περιό
δου. Ό George Waddington ήταν εταίρος τού Trinity College στό Cam
bridge, ό οποίος περιηγήθηκε τήν Ελλάδα τό 1823 και 1824 και έγραψε ενα 
βιβλίο μέ τήν μορφή ημερολογιακών σημειώσεων. Τόν Μάρτιο τού 1824 
βρίσκεται στην Ύδρα, άπ' Οπου εκθέτει λεπτομερώς πολύ ενδιαφέρουσες 
εντυπώσεις. Μεταξύ αυτών γράφει και τά ακόλουθα, πού αφορούν τό δια
πραγματευόμενο θέμα:9 «Hydra, March, 1824. [...]. With a view of dif
fusing some little political information, a journal called the "Friend of the 
Law", is to be established here in a few days, under the patronage of the 
Primates and principal merchants. It promises, from its prospectus, to be a 
good constitutional paper, implacably hostile to military authority and the 
despotism of the Capitani.» 

9. George Waddington, Esq., A visit to Greece, in 1823 and 1824, Λονδίνο 1825, σ. 
112-113. 
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Σ ϊ Δ Λ Ο Γ Η Ν χώτ Xipl Oj* άναγβττωμέκην "ElXUa 

χρά&ωκ έπιχειρών να δημοσιεύσω, κρίνω έπάναγκες να 

εκθέσω, έν συνόψει μεν του;-λόγους, οΐτινες εις το έπιχεί-. ^ 

ρήμα τούτο μè παρότρυναν, h παρόδω δέ τον τρόπον καί 

τον σκοπον, καθ1 ôv ή Συλλογή αΰτη άρχισε, και άνελπίστω; 

προώδευσεν. 

Αι κατά τ α πρώτα ετη τ η ; Ελληνικής παλιγγενεσία; 

Κυβερνήσεις, ησθάνθησαν, φαίνεται, τήν ανάγκην να δήμο-

σιεύωσι τακτικώς δια του τύπου τ α ; πράξεις των* άλλα εκ 

της ανωμαλίας τών τότε περιστάσεων , και επομένως εκ 

της στερήσεως τών αναγκαίων μέσων, τοιούτον έργον δεν 

έδυνήθη να τελεσφόρηση. Τακτικώς όπωσουν άρχισαν να δη-

μοσιεύωνται Πράξεις των Εθνικών Συνελεύσεων και τών Κυ

βερνήσεων τότε πρώτον , οπότε εσυστη^ησαν εν ϊ'δρα μεν 

η Εφημερίς ό ΦΙΑος του Νόμου άπα \%ΐί\— 1 8 2 7 (^τις 

έφερε προσέτι και τον τίτλον 'Efqptpk της διοικήσεως 

eVi εν ήμισυ έτος περίπου, ως τοιαύτη διοοισθεισα παρά της 

τσ« Κ(£ψτί<κωζ') èv ΐϊ'χυπ'λίωδί ΐ) Γάηχ^Εφη^ρίς άπα 

τον Οκτώβριον του [ 8 2 5 . Τακτικώτερον δε και κατά. 

σειράν έξεδίδοντο επί του Κυβερντίτου της Ελλάδος Ι. Α. 

Καποδίστρια ολα, οι Νόμοι τε καί τα Διατάγματα της επο

χ ή ς εκείνης* άλλα και τότε ακόμη ενια τούτων, η έμειναν 

αδημοσίευτα , η δημοσιευθέντα κατη'ντησαν να είναι, την 

ση'μερον σπάνια* τ α δε μετά την ίποχήν του Κυβερνη'του, 

κ/ρι της έλεύσεως του Μεγαλειοτάτου ημών Βασιλέως, δημο-

μοσιευθέντα έν μέρει, και οχι κατά συνέχειαν, έϊτε εις τ α ; 

τότε έκδιδομένας Εφημερίδας, είτε εις φύλλα ιδιαίτερα, δέν 

άποτελουσιν ούτε αυτά σειράν τακτικήν ώστε Συλλογή πλήρης, 

τακτική καΐ άσύγχυτο; τών πράξεων της άναγεννωμένη; 

Ελλάδος, επιθυμητή εις τον περίεργον παρατηρητ/ιν, χρη'-; 

σιμός εις τον επιμελώς άν^ρευνώντα καί εξετάζοντα τας τών 

τ α μάλιστα εις τον φιλοπράγμονα και άκριβολόγον ίς-ορικον, 

και περισπούδαστος εις πάντα Ελληνα, ελλείπει μέχρι ση'

μερον π α ρ ' ή μ ϊ ν . 

Εις τ α ; επιμόνου; ενστάσεις και προτροπά; φίλων υπο

χώρησα;, απεφάσισα ν' αναπληρώσω το e V έμοί την ελλει-

ψιν ταύτην, εκδιδους τοιαύτην συλλογήν, την οποίαν επιθυ

μία ανεξήγητος της προς ιδίαν μου χρήσιν συντηρήσεως τών 

μνημείων τούτων της Ελληνικής επαναστάσεως μ' επέβαλε 

το χρέος να επιχειρήσω άπ* αρχής του αγώνος', και επιμό

νως καί επιμελώς ν α εξακολουθήσω μέχρι τέλους του 1 8 3 2 . 

f πο τοιαύτης επιθυμίας ορμώμενος, και εις δημόσιον 

υπηρεσίαν, και μάλιστα εν τη Πρωτευούση, επί πολλά έτη 

διατέλεσα; , έδυνηθην και να πλουτησω ίκανώς την συλλο

γην μου, και να βεβαιώσω την άκριβειαν καί γνησιότητα' 

τών ιδιωτικώς συλλεχθέντων, παραβάλλων αύτα μέ τ α είς-

τ α δημόσια Αρχεία, η" καί εις ιδιωτών χείρα; ευρισκόμενα 

τυχόν πρωτότυπα η" επίσημα αντίγραφα, η αντίτυπα. 

ft Συλλογή7 μου αΰτν) δέν είναι βέβαια πλη-ρ*;, άλλ'ουτε 

δύναται, νομίζω, να συμπληρωθη εντελώς, άφοΰ τ α πλεΐς-α 

τών Ελληνικών Αρχείων, πολλάκις διαρπαγέντα και κατασ-

τραφέντα, έκολοβώΟησαν, καί θέλουν ίσως μένει κατά κα

κήν μοΐραν διαπαντος κολοβωμένα* Δεν είναι- δμως ουδέ 

άχρηστος, καθο περιέχουσα τα ουσιωδέστερα καί αναγκαιό

τερα τών σωζόμενων. Δια ταύτα, ελπίζω, δτι ή επιχείρησίς 

μου δεν θέλει κατακριθη, τοσούτον μάλλον, καθ' δσον άλλοι, 

λ α β ό ν τ ε ς ^ κ ταύτης άφορμήν, δύνανται βαθμηδόν να άνα-

πληρώσωσι το έργον, δημοσιεύοντες οσα,παρ* αυτοί; διατν]. 

ρηθέντα, διέφυγον τας ίδικάς μου αναζητήσεις καί έρευνας. 

Ò τ ίτλο; της δημοσιευομένης Συλλογής είναι « ΤΑ ΠΕΪ*Ι 

ΤΗΝ ΑΚΑΓΕΝΝΗΣΪΪΪ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ή δέ ΰλη είναι ή έξης. 

ά.) Η σωζόμενη της èv Καλτεζαίς Συνελεύσεως πράξις. | 

οι 

β'.) Ô Γενικός Οργανισμός της Πελοποννήσου επί Δ. ί'ψη* 

γ . ) Ò Οργανισμό; της Πελοποννησιακής Γερουσίας. •. 

δ\) Ò της Γερουσίας της Δυτικής Ελλάδος. 

έ.) Ò του Αρείου Πάγου (δηλαδή ό της Ανατολικής Ελλάδος), 

ς*'.) Τα σωζόμενα τών Πρακτικών τ ί ς εν Επιδαύρω Α. τών 

Ελλήνων Συνελεύσεως, 

ζ'.) Τα σωζόμενα τών Πρακτικών τ η ; ίν Αστρει Β', τών 

Ελλνίνων Συνελεύσεως, 

η'.) Ò οργανισμός τ η ; ενιαυσίου τοπικής Διοικήσεως της 

Κρήτης έπιΑρμοστου At. Τ ο υ μ π ά ζ η . 

θ') Τα σωζόμενα τών Πρακτικών της τ« εν Επιδαύρω κατά 

το 1 8 2 6 , και τ η ; κατ επανάληψιν εν Ερμιόνη καί Tpot-

ζήνι κατά το 1 8 2 7 συγκροτηθεί σης Γ\ τών Ελλήνων 

Συνελεύσεοις. 

ί.) Πολίτευμα της Ελλάδος κατά τάς èv Επιδαύρω ( Α ) . — ε ν 

λ σ τ ρ ε ι ( Β ' ) — κ α ι έν Τροιζηνι ( Γ ' ) — ^ ν ι κ ά ς Συνελεύσεις, 

ιά.) Τ« ίωζόμενϊ τών Πραχτιχών τη; εν Αογ« Δ', τδν 

Ελλήνων Συνελεύσεως, 

ιβ'.) Τα σωζόμενα τών ΙΙοακτικών της έν Ναυπλίω Ε. 

καί τα τ/ίς κατ επανάληψιν Δ \ έν Πρόνοια Συνελεύσεως. 

ι γ . ) Τα σωζόμενα τών Νόμων καί τών θεσπισμάτων της 

Βουλής τών Ελλήνων, άπο της Ι 8 Ιανουαρίου ! 8 2 2 μέχρι 

της 1 2 Απριλίου 1 8 2 6 , και άπα τ α ; αρχάς Μαΐου 1 8 2 7 

μέχρι της 1 8 Ιανουαρίου 1 8 2 8 . 

ιδ\) Διατάγματα και ψηφίσματα εκδοθέντα παρά τ λ ; Κυ-

βερνη'σεω; άπο του 1 8 2 2 μέχρι τ η ; *Ϊς την Ελλάδα 

έλεύσεω; της Α* Μ. 

ιέ.) Αι πράξεις των έν Λονδίνω αντιπροσώπων τών υπέρ της 

Ελλάδος συμμαχησασών τριών Μεγάλων Δυνάμεων, συν ι-

στάμεναι εις 5 3 Πρωτόκολλα άπο του 1 8 2 7 μέχρι 

ις.) Αι πράξεις τών έν Κωνσταντινουπόλει Πρέσβεων τών 

τ α ώ ν Συμμάχων, συνιστάμεναι ε ί ; 3 6 Πρωτόκολλα, άπο 

την 1 6 Αυγούστου, μέχρι της φ Δεκεμβρίου 1 8 2 7 . — 

Αι έν Πόρω πράξεις τών αυτών Πρέσβεων, καί αί τών 

κατά την Μεσόγειον Ναυάρχων της λγγ>£ας, της Γαλλίας 

καί τ η ; Ρωσσία;, περί τών πραγμάτων τ η ; Ελλάδος. 

ιζ',) Αλληλογραφία του Πρίγκιπος Λεοπόλδου Σαξ Κοβούργ 

μετά τών έν Λονδίνω Αντιπροσώπων, μετά του Λόρδου 

Αβερδ/ίνου, *αί του Δουκος Οΰελλιγκτώνος, καί μετά του 

Κυβερν7ίτου της Ελλάδος Ι. Α. Καποδίς-ρια. 

{Λίχρι TOÙ tl'y tìiXoyv ix&Ûîi sî; h πρωτοτύ/τως Εγράφησαν γλώσσαν. 

ιη.) Δικαστικά άπο του 1 8 2 2 , μέχρι της εκδόσεως τ η ; νυν 

εν ενεργεία δικαστικής νομοθεσία;. 

Ταύτα π ά ν τ α θέλουν απαρτίσει είκοσι περίπου τόμςυ;. 

Παρεκτος δε τούτων θέλει έκδοθή ΰπο τον αυτόν τ ίτλον, με 

την προσθηκην Σν^μιχτα^ συναγωγή διαφόρων, τον Ελλη

νικών αγώνα άφορώντων, υπομνημάτων έπιση'μωντε και 

ιδιωτικών, τών πλειοτέρων γραφέντων ολίγον προ, η κατ 

αΰτάς τας ά ρ χ α ; του Ελληνικοΐϊ Αγώνος* και ταύτα νομίζω 

θέλουν απαρτίσει τρεις περίπου τόμους. 

ft τύιτωσι; θέλει γ έ ν η είς 8 " δια τών αυτών μέ τους 

του παρόντος προγράμματος χαρακτήρων, επί κάλου χ α ρ 

τιού. — Ó ογχος έκαστου τών Βιβλίων θέλει έχει f) η καί 

περισσότερα φύλλα τυπογραφικά. 

Δια να επαρκέσω εις τας μεγάλας του τύπου δαπάνα;, 

αναγκάζομαι να προσδράμω ei; τήν συνδρομήν τών ομογενών. 

ÎI τιμή έκαστου τόμου προσδιορίζεται Δρ. - ? — πληρω

τέας « υ γ χ ^ ' ν ω ; με τήν παραλαβήν του βιβλίου. Α ι 1 

Μ. Ζ. Μάμονκας. 
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Ή αγγελία του Ανδρέα Ζ. Μάμουκα για την έκδοση 
του έργου Τά κατά την 'Αναγεννήσω της Ελλάδος 

Τήν 28η Μαίου 1836 ό 'Ανδρέας Ζ. Μάμουκας (1801-1884) κυκλοφόρησε 
μίαν αγγελία (((Πρόγραμμα» την αποκαλεί ό ίδιος), στην οποία αναφέρει 
δτι προτίθεται να εκδώσει μία συλλογή «των περί την αναγέννησαν της 
Ελλάδος πράξεων» πού έχει στην κατοχή του. Τήν συγκέντρωση του πολύ
τιμου αυτού υλικού τήν είχε κάνει ό ίδιος, ωθούμενος από τήν επιθυμία της 
διατήρησης και συντήρησης των γραπτών μνημείων της Ελληνικής Επα
νάστασης, άπό τήν αρχή της μέχρι τό τέλος τού 1832. 

Ή συνάθροιση δλων αυτών τών κειμηλίων έγινε εφικτή και άπό τό γε
γονός ότι ό 'Ανδρέας Ζ. Μάμουκας εργαζόταν επί μακρόν σε δημόσιες υπη
ρεσίες στην πρωτεύουσα. Συγκεκριμένα, κατά τήν Καποδιστριακή περίοδο 
υπηρετούσε στην Γραμματεία της Δικαιοσύνης. Μετά τήν δολοφονία τού 
Κυβερνήτη εργάσθηκε σε δημόσια υπηρεσία στην Σύρο. Κατά τήν 'Οθωνική 
περίοδο διορίσθηκε, αρχικά, στό Υπουργείο της Δικαιοσύνης. 'Από τό 1834 
μέχρι τό 1859 υπηρέτησε, ως τμηματάρχης, στό Υπουργείο τών 'Εκκλησια
στικών και της Δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως. Τό 1859 προάγεται σε γενικό 
γραμματέα και υπηρετεί στό υπουργείο αυτό μέχρι τόν θάνατο του (13 Μαρ
τίου 1884), ενώ ταυτόχρονα ήταν και υπουργικός σύμβουλος επί τών 
'Εκκλησιαστικών. Για μικρό χρονικό διάστημα ασχολήθηκε με τήν πολιτική 
και εξελέγη βουλευτής Σύρου τό 1847 και 1850.10 Ώς εκ τούτου^ είχε τήν δυ
νατότητα τού αδιάλειπτου εμπλουτισμού της συλλογής του. Ή επαγγελμα
τική επαφή με τό δημόσιο τόν βοήθησε στην εξακρίβωση της γνησιότητας 
τών εγγράφων πού συνέλεγε άπό ιδιώτες (πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα 
ή αντίτυπα) παραβάλλοντας αύτα με τα ευρισκόμενα στα αρχεία τών υπηρε
σιών τού δημοσίου. Τέλος, αναφέρει ότι αποφάσισε να εκδώσει τήν συλλογή 
του μετά άπό επίμονες παρακινήσεις και πιέσεις φίλων του, πιστεύοντας Οτι 
θα χρησιμεύσει σε κάθε 'Έλληνα και ιδιαίτερα στους ιστορικούς. 

Ό 'Ανδρέας Ζ. Μάμουκας είχε προγραμματίσει έκδοση είκοσι περίπου 
τόμων. 'Εκτός άπό αυτή γνωστοποίησε, με τήν ίδια αγγελία, ότι σκοπεύει 
να κυκλοφορήσει και μίαν επί πλέον σειρά, άπό τρεις περίπου τόμους, με 
τόν ίδιο τίτλο και με τήν προσθήκη ((Σύμμικτα». Πρόκειται, όπως αναφέ
ρει, περί συναγωγής διαφόρων επισήμων ή ιδιωτικών υπομνημάτων, τα 
όποια αφορούν τήν Ελληνική 'Επανάσταση και πού γράφτηκαν λίγο πριν 
και κατά τήν εναρξή της. 'Εν τέλει, αποτείνεται στην οικονομική βοήθεια 
τών συνδρομητών, καθόσον ή όλη δαπάνη είναι δυσβάστακτη γι' αυτόν. 

Κατά τήν γνώμη τού γράφοντος και έτσι, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, 
τό έργο τού 'Ανδρέα Ζ. Μάμουκα αποτελεί μέχρι σήμερα τήν μόνη πιστή 

10. Οι πληροφορίες προέρχονται άπό το εκτενές άρθρο του Λ. Καλβοκορέση, (('Αν
δρέας Ζανή Μάμουκας», ΔΙΕΕΕ, ΙΓ' (1959), 384-414. 
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συλλογή, και συγχρόνως πηγή, για τα πολιτεύματα και τις πολιτικές πρά
ξεις πού φανερώθηκαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Ό Σπυρίδων 
Λάμπρος, στον επιτάφιο αποχαιρετισμό στο νεκροταφείο Αθηνών την 14η 
Μαρτίου 1884, είπε, μεταξύ τών άλλων: «...δι' δ ήδη νυν είμεθα εις θέσιν να 
εύγνωμονώμεν αύτω, πολλώ δε μάλλον ευγνώμονες έσονται αύτω οι μετα
γενέστεροι. [...] εσται μνημεΐον εις άεί του μεγάλου εθνικού αγώνος. [...] ό 
Μάμουκας, καίπερ μη δυνάμενος να όνομασθή ό ζωγράφος της επαναστά
σεως, εινε δμως ό επιδέξιος παρασκευαστής ό επί το αυτό συναγαγών και 
λειάνας τας ψηφίδας, εξ ών συντίθεται το αληθές και συμπαγές μωσαϊκόν 
της εθνικής μεγαλοπραγίας».11 

Ή δημοσιευόμενη αγγελία περιλαμβάνεται στην Ελληνική Βιβλιο
γραφία τών Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, όπως υποσημειώθηκε στην σελίδα 423. 
Πρόκειται, βέβαια, για ενα άπό τα αντίτυπα της αγγελίας πού στάλθηκαν 
προφανώς στή Σύρο («Οι Συνδρομηταί καταγράφονται. [...] Έν Σύρα») 
για τήν προεγγραφή τών έκεΐ συνδρομητών. Ή σπουδαιότατη διάκριση 
είναι δτι έχει τις ιδιόχειρες υπογραφές τών συνδρομητών μέ τον αριθμό 
αντιτύπων πού επιθυμούν, καθώς και μία ενυπόγραφη συμπλήρωση του 
Ανδρέα Ζ. Μάμουκα.12 Στό περιθώριο του κειμένου του «Προγράμματος» 
είναι γραμμένα τα ονοματεπώνυμα τών 23 συνδρομητών και ή παραγγελία 
τους. Αυτοί είναι οι ακόλουθοι: Α. Βούλγαρης, Ι. Βεάκης, 'Ιωάννης Καρά-
λης(;), Ίω. Ρίκκης, Θεμιστοκλής Μ. 'Ελευθεριάδης, Α. Πάλμας, Π. Βασι
λόπουλος, 'Ιωσήφ 'Ησαΐας, Κ. Π. Πλατύς, Ν. Β. Βαλσαμάκης, (δυσανά
γνωστο Ονομα), Ίω. Σακελλαρόπουλος, Σ. Νικολαίδης, Κ. Βασιλειάδης, Γ. 
Βαλτάς, Δούκας Παππα, Π. Γεραλίων, Π. Γ. Δημητρακόπουλος, Κ. Σαν-
δέροκης, Ζ. Πρακτικίδης Κρής, Κων. Ραφαλέτος;, Παναγ. Ίω. Βαλσαμά
κης και Διομήδης Α. Κυριάκος. 

'Από τους συνδρομητές αυτούς, οι μισοί είναι άγνωστα πρόσωπα. Για 
έξι άπό τους υπόλοιπους διαθέτουμε περισσότερες πληροφορίες: Ό Ιωάννης 
Βεάκης13 ήταν δικηγόρος. Υπήρξε πρώτος πρόεδρος του «Πρωτοκλήτου Σύ-
ρας και Μυκώνου», και πληρεξούσιος Σύρου στην Α' 'Εθνοσυνέλευση μετά 
τήν μεταπολίτευση του 1862. Ήταν εκδότης τής εφημερίδας Αάβαρον τής 
Ερμούπολης. Ό Ά[λερίνος] Πάλμας,14 ευγενούς καταγωγής, άπό το Πεδε-

11. ΈφημερΙςτΎ\ς 22ας 'Απριλίου 1884 και Σπ. Π. Λάμπρος, Λόγοι και άρθρα 1878-

1902, Αθήνα 1902, σ. 299-302. 

12. Ή αγγελία δημοσιεύθηκε ακέραιη στην εφημερίδα Αθήνα [άρ. φ. 345,10 'Ιουνί

ου 1836] μέ τήν ημερομηνία 28 Μαίου 1836, καθώς και στον πρόλογο του Α' τόμου του 

έργου [1839] μέ τήν ημερομηνία και πάλι τής αγγελίας. 

13. Τί,μολέων Δ. Άμπελάς, Ιστορία της νήσου Σύρου, Ερμούπολη 1874, σ. 544, 700,718. 

14. 'Αναστάσιος Δ. Λιγνάδης, Το πρώτον 8άνειον της 'Ανεξαρτησίας, 'Αθήνα 1970, σ. 

35* Σπύρος Δημ. Αουκάτος, Ό ιταλικός φιλελληνισμός κατά τον αγώνα της Ελληνικής 

Ανεξαρτησίας 1821-1831, 'Αθήνα 1996, σ. 104-106. Δημήτριος Ι. Πολέμης, 'Αλληλογρα

φία Θεοφίλου Καίρη, Μέρος έκτον ((Προσωπογραφικά», "Ανδρος 2003, σ. 256. 
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μόντιο, με έξοχη νομική παιδεία και έντονα φιλελληνικά συναισθήματα. Συμ
μετείχε ενεργώς στα επαναστατικά κινήματα της Ιταλίας, των χρόνων 1820-
1821, κατά τήν διάρκεια τών όποιων πιάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο. 
Διέφυγε στην Ισπανία δπου, στην Μαδρίτη, πλησίασε τήν συγκροτημένη 
εκεί φιλελληνική κίνηση. 'Αργότερα εντάχθηκε στο φιλελληνικό Κομιτάτο 
του Αονδίνου και έλαβε μέρος στις συνομιλίες για τα δάνεια της Ανεξαρτη
σίας. Προς τό τέλος του 1824, με εντολή του Κομιτάτου, πήγε στην Ελλάδα 
(Ναύπλιο) με άποστολτ] τήν παράδοση της τρίτης δόσης του δανείου και ακο
λούθως να γυρίσει πίσω στην 'Αγγλία.15 Ή επιβράδυνση τών διαπραγματεύ
σεων, Ομως, παρέτεινε τήν παραμονή του στο Ναύπλιο, τό οποίο εγκατέλειψε 
εξ αίτιας επιδημικής νόσου. 'Εγκαταστάθηκε στην "Υδρα, όπου έγραψε ενα 
ενδιαφέρον φυλλάδιο πολιτειολογικου περιεχομένου.16 Αυτό εκδόθηκε άπό 
τον 'Ιωσήφ Ν. Κιάππε, ό οποίος προέταξε τετρασέλιδη εισαγωγή ((προς τους 
άναγινώσκοντας». Στον κατάλογο τών συνδρομητών εμφανίζεται και ό 
'Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, 25 χρονών τότε. Παρέμεινε στό Αονδίνο μέχρι τό τέ
λος της 'Επανάστασης και μετά εγκαταστάθηκε οριστικά στην Ελλάδα. Μέ
χρι τόν θάνατο του (1851) επέδειξε πολυσχιδή δράση. 'Ανέβηκε στις υψηλό
βαθμες νομικές θέσεις του δημοσίου, έγραψε και μετέφρασε νομικά έργα και 
άσκησε με επιτυχία τήν δικηγορία στην 'Αθήνα και στην Σύρο.17 

Ό 'Ιωσήφ 'Ησαΐας, δικηγόρος Σύρου18 και εκδότης της εφημερίδας 
Έρμης της Ερμούπολης.19 Ό Κ. Π. Πλατύς,20 ήλθε στή Σύρο άπό τήν Χίο 
μεταξύ τών ετών 1821-1827. Για πολλά χρόνια ήταν βουλευτής της επαρ
χίας Σύρου και υπουργός. Ό Ζ(αχαρίας) Πρακτικίδης Κρής, παπάς και 
αγωνιστής κατά τήν 'Επανάσταση, ό οποϊος ήταν πληρεξούσιος της Κρήτης 
στις Β' ("Αστρος, 'Απρίλιος 1823)21 και Δ' ("Αργός, 'Ιούλιος 1829)22 'Εθνικές 

15. 'Αναστάσιος Δ. Λιγνάδης, Το πρώτον..., δ.π., σ. 344-346. 

16. Κατηχησις πολιτική εις χρησιν τών 'Ελλήνων, συνταχθείσα μεν Ίταλιστι υπό του 

φιλελληνος Κ.(υρίου) Α.(λερίνου) Π.(άλμα), μεταφρασθεϊσα δε παρά Νικολάου Γ. Παγκα-

λάκη, Έ κ της εν "Υδρα τυπογραφίας, 1826, [Προτάσσεται πρόλογος του Άλ. Πάλμα με 

ημερομηνία 10 Δεκ. 1824.] 

17. Τό 1837 ήταν δικηγόρος του Πρωτοδικείου και Έμποροδικείου Σύρου. Βλ. Α. Ι. 

Κλάδος, Έφετηρίς (Almanach) του Βασιλείου της Ελλάδος δια τό έτος 1837, 'Αθήνα 1837, 

σ. 140. 

18. Το 1837 ήταν δικηγόρος του Πρωτοδικείου και Έμποροδικείου Σύρου. Βλ. Α. Ι. 

Κλάδος, ΈφετηρΙς (Almanach)..., δ.π., σ. 140. 

19. Κ. Νεστορίδης, ((Ή Σΰρος», Ευτέρπη, τ. ΣΤ' , άρ. φ. 15, 'Αθήνα, 15 'Απρ. 1853, 

σ. 354. 

20. Τιμολέων Δ. Άμπελάς, Ιστορία..., ο.π., σ. 502, 700, 701. 

21. 'Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Τα κατά τήν Αναγέννησιν της Ελλάδος, τ. Β', Πειραιάς 

1839, σ. 96. 

22. Πρακτικά της εν "Αργεί Εθνικής τετάρτης τών Ελλήνων Συνελεύσεως, Αίγινα 

1829, σ.36. 
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Συνελεύσεις. Τέλος, ό νομομαθής Διομήδης Ά(ν.) Κυριάκος,23 ό οποίος 
ασχολήθηκε ενεργώς με τήν πολιτική και θεωρείται ένας άπό τους συντά
κτες του Συντάγματος του 1844. Το 1852 έγινε έκτακτος καθηγητής του 
Συνταγματικού και Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο των 'Αθηνών, το 
δε 1862 τακτικός. 

Ή αγγελία του 1876 

Μετά 40 χρόνια άπό το 1836, το 1876, ό ακατάβλητος 'Ανδρέας Ζ. Μάμου-
κας, σε ηλικία 75 χρονών —«υπέργηρος», όπως χαρακτηρίζουν οι εφημερί
δες της εποχής, σε άγγελτήρια θανάτων, αυτές τις ηλικίες— αποφασίζει να 
συνεχίσει και να τελειώσει, δπως ευελπιστούσε, το έργο του «Τα κατά τήν 
Άναγέννησιν τής Ελλάδος». 

Τήν 20ή 'Ιουλίου 1876 κυκλοφόρησε μίαν αγγελία, στην όποια αναφέ
ρεται με λεπτομέρειες στό περιπετειώδες χρονικό τής πρό ετών έκδοσης 
του, στους συνδρομητές, οι όποιοι ελαττώθηκαν με γεωμετρική πρόοδο άπό 
τόν Α' τόμο (1839) μέχρι τον Γ (1841) και, χωριστά, στον ουσιώδη χορηγό 
συμπατριώτη του Θεόδωρο Ράλλη, ό οποίος σταμάτησε να του δίνει χρή
ματα «ίνα μή επαύξηση τό δια τα τέως εκδοθέντα τεύχη ού μικρόν χρέος». 
Τό 1852 εξέδωσε τον ογκώδη ΙΑ' τόμο με δαπάνη τής Βουλής τών Ελλή
νων. 

Στην αγγελία αυτή «οι βουλόμενοι να συνδράμωσι, παρακαλούνται να 
έγγραφώσιν εύαναγνώστως...», πλην όμως ουδείς προθυμοποιήθηκε να συ
ντρέξει τόν 'Ανδρέα Ζ. Μάμουκα, και έτσι τό άγγελμα αυτό παρέμεινε 
άκαρπο και χωρίς αποτέλεσμα. 

Δημοσιεύεται τό δίφυλλο γιατί σε αυτό περιγράφεται, άπό τόν ίδιο, ή 
δομή του Ολου έργου και ή εκδοτική τύχη του, επίσης γιατί σε αυτό είναι 
κατάδηλος ή απογοήτευση, ή απόγνωση και ή αγωνία του 'Ανδρέα Ζ. Μά
μουκα, καθώς και ή αντίληψη του χρέους του, ή σφοδρή επιθυμία και ή επι
μονή για τήν αποπεράτωση του έργου, τέλος δε ή ελπίδα και ή προσμονή 
του. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΑΝΑΣ 

23. Το 1837 ήταν άντεισαγγελέας του 'Εφετείου Ναυπλίου. Βλ. Α. Ι. Κλάδος, Εφέ

τη ρίς (Almanach)..., δ.π., σ. 137. 'Από τήν έκδοση του Α. Ι. Κλάδου, Έφετηρίς 

(Almanach)..., δ.π., σ. 137-140, φαίνεται δτι οι περισσότεροι συνδρομητές είναι νομικοί (7 

δικαστικοί, 7 δικηγόροι) με τήν εξής γεωγραφική κατανομή: 9 στην Σύρο, 2 στην 'Αθήνα, 

2 στο Ναύπλιο, ένας στην Σπάρτη και ένας στην Χαλκίδα. 
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