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ανέβηκε αρκετές φορές στη σκηνή με επιτυχία και συστηματικά με τον 
παραλλαγμένο τίτλο « Ή άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως».10 Αυτό α
σφαλώς ενισχύει την πιθανότητα ή περιγραφή του R. Walsh να άφορα 
τήν τραγωδία του Ζαμπέλιου. Υπάρχουν άλλωστε δύο ακόμη σημαντικά 
τεκμήρια πού πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Το πρώτο άφορα τον 
συγκλίνοντα γεωγραφικό χώρο δράσης τών δύο Επτανησίων: του νομο
μαθούς 'Ιωάννη Ζαμπέλιου πού άσκεΐ δικαστικά καθήκοντα στα Ιόνια 
νησιά κατά τή διάρκεια πού ζει και εργάζεται εκεί ό Γερ. Πιτσαμάνος, 
του οποίου μνημονεύονται, δπως είπαμε, και περιοδείες. Μία άλλη, όχι 
δευτερεύουσα σύγκλιση προστίθεται άπό το γεγονός Οτι και οί δύο είχαν 
πλησιάσει και συνδεθεί με τον Ά δ α μ . Κοραή, ό όποιος Οχι μόνον γνώριζε 
άλλα και αποδεχόταν εν μέρει τις δραματουργικές προσπάθειες του Ζαμ
πέλιου. 

"Ενα τελευταίο σχόλιο αναφορικά με τον προσδιορισμό του Walsh, 
«written by a Greek at Vienna». Είναι αρκετά εύλογο να οφείλεται σέ 
σύγχυση και να άφορα αδιακρίτως και τους δύο πιθανούς συγγραφείς της 
τραγωδίας, μια πού και οί δύο είχαν ήδη εκδώσει έργα τους δημοσιευμένα 
στή Βιέννη, γνωστά στον ελληνισμό της Πόλης. Τέλος και οί δύο είχαν 
αφήσει ίχνη τών θεατρικών τους ενδιαφερόντων σέ αυτόν τον γεωγραφικό 
χώρο. 1 1 ^ > 

Κλείνοντας θεωρώ λιγότερο σημαντική υπόθεση την απόλυτη ταύτιση 
τοΰ συγγραφέα και ασφαλώς πολύ περισσότερο σημαντική τήν οργανική 
ένταξη αυτής της μνείας στο σύνολο τών αποσπασματικών πληροφοριών 
πού ανασυνθέτουν μερικώς τήν ατμόσφαιρα της εποχής. 

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ 

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Ε Σ ΓΙΑ Τ Η Ν ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ 1847 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ για τήν έκδοση 
ελληνικών βιβλίων άρχισε να εφαρμόζεται στα μέσα περίπου του 18ου 
α'ιώνα και κράτησε ως τα τέλη τοΰ 19ου.1 Ή τεχνική αυτή, πού διευκόλυ-

10. Ν. Λάσκαρης, Ιστορία τοΰ νεοελληνικού θεάτρου, Β', 'Αθήνα 1939, σσ. 
65, 179, 236, 260· καί Δημ. Σπάθης, Ό Διαφωτισμός και το νεοελληνικά θέατρο. 
'Επτά μελέτες, Θεσσαλονίκη, 1986, σ. 219 κ.έ. Ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος πα
ραστάθηκε για πρώτη φορά στην Κέρκυρα, το 1834. Βλ. Ν. Αάσκαρης, 'Ιστορία, 

Λ', 'Αθήνα 1938, σσ. 210-211. 
11. Ό Τιμολέων τοΰ Ί ω . Ζαμπέλιου είχε παρασταθεί στο Βουκουρέστι (1818, 

1820) καί στην 'Οδησσό (1818). Βλ. Ν. Λάσκαρης, 'Ιστορία..., Α', 'Αθήνα 1938,, 
σσ. 181, 199· καί Δημ. Σπάθης, ό.π., σσ. 24, 34. 

1. Philippe Iliou, «Pour une étude quantitative du public des lecteurs 
Grecs à l'époque des Lumières et de la Révolution (1749-1832)», Actes du pre-
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νε την έκδοση και διακίνηση του ελληνικού βιβλίου, προσέφερε και μια 
εξαιρετικής σημασίας ιστορική πηγή: τους καταλόγους συνδρομητών πού 
συνήθως δημοσιεύονται στο τέλος των βιβλίων αυτών. "Εχει ήδη επιση
μανθεί ή αξία της πηγής αυτής για τή μελέτη της κοινωνικής διαστρωμά-
τα)σης και τήν έρευνα των συλλογικών τάσεων και νοοτροπιών του νεοελ
ληνικού αναγνωστικού κοινού.2 

Παρά τήν μεγάλη δμως διάδοση τής τεχνικής τών συνδρομών, λιγο
στά τεκμήρια έχουν σωθεί άπό τα διαδοχικά στάδια τής διαδικασίας έγ
γραφης συνδρομητών. Σ ' αυτά τα λίγα έρχεται τώρα να προστεθεί ένα νέο 
εύρημα, μια χειρόγραφη απόδειξη είσπραξης συνδρομών τοΰ 1847 3 για 
τήν 'Ακολουθία τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος, πού εκδόθηκε στην Κέρκυρα το 
'ίδιο έτος.4 Ό Ιερέας Γεώργιος Βούλγαρης βεβαιώνει Οτι εισπράττει 16 
τάλιρα και 400 δβολα άπό τον έμπορο Γεώργιο Τοπάλη, για λογαριασμό 
τοΰ εκδότη τής 'Ακολουθίας 'Ιωάννη Τζεϊμπέντη. Το ποσό αντιστοιχεί 
στην προεγγραφή συνδρομητών άπό τή'Ιθάκη για τριάντα πέντε αντίτυπα 
τής Ακολουθίας. 

"Ας δούμε όμως το κείμενο τής απόδειξης, πού έχει ως εξής: 

Κόρφους 1847, Όκτωμβρίον 9, εννέα π(αλια)οϋ 

"Ο υπογεγραμμένος, επιφορτισμένος παρά τοϋ απόντος Κυρίου Ίωάν-
νου Τζεί'μπεντη εκδότην τής άσματικής φυλάδος τοϋ θανμ(ατουρ)γοϋ 'Α
γίου Σπυρίδωνος ταύτης τής πόλεως, βεβαιώνει δτι ελαβεν άπό τον εμπο-
ρον ευγενή Κΰριον Γεώργιον Τοπάλην, επιφορτισμένος παρά τοϋ επισκό
που τής Νήσου 'Ιθάκης Πανιεροηάτου Κυρίου Παϊσίου, τάΑλαοα δεκαεξ 

inier congrès international des études Balkaniques et Sud-Est Européennes 
IV, Σόφια 1969, σ. 475-480 και Φίλιππος Ήλιου, «Βιβλία με συνδρομητές Ι. Τα 
χρόνια τοϋ Διαφωτισμού (1749-1821)», Ό "Ερανιστής 12 (1975), 101-179, δπου 
υπάρχει και ή σχετική βιβλιογραφία για το θέμα. 

2. Φίλιππος Ήλιου, «Βιβλία με συνδρομητές Ι...», σ. 104-106. 
3. Ευχαριστώ τον κύριο Δ. Γ. Άποστολόπουλο, ό όποιος μοΰ υπέδειξε το θέμα 

και μου παραχώρησε τήν απόδειξη για να τήν δημοσιεύσω, δπως και Ολους δσοι μέ 
βοήθησαν στην πρώτη μου αύτη εργασία. 

4. Ό πλήρης τίτλος τοϋ έργου είναι: ΊΙ θεία και ίερά ακολουθία τοϋ εν άγίοις 
Πατρός ημών Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθοϋντος τον θαυματουργού, πατρός και 
προστάτου Κέρκυρας, Νεωστϊ μετατυπο)θεΐσα μετά πολλών προσθηκών. Κέρκυρα 
εκ της τυπογραφίας τής Κυβερνήσεως, 1847. Το έργο έχουν καταγράψει ό Emile 
Legrand, Bibliographie Ionienne, -.. 1, Παρίσι 1910, σ. 374, άρ. 1514, ό Louis 
Peti t , Bibliographie des Acolouthies Grecques, Βρυξέλλες 1926, σ. 262-3, άρ. 
21 και οί Δ. Γκίνης - Β. Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, τ. 2, 'Αθήνα 
1941, σ. 182, άρ. 4544. 'Αναλυτική περιγραφή τών περιεχομένων της 'Ακολουθίας 
τοΰ 1847 βλ. στον Ά θ . Χ. Τσίτσα, «'Τμνογραφικά και βιογραφικά τοϋ ίεροϋ Σπυ-
ρίδωνος», Σπυρίδων ό Τριμυθοϋντος, Πατήρ και προστάτης Κερκύρας, Τόμος άνα-
/ινηστικός έπι τη συμπληρώσει τής 17ης εκατονταετηρίδας από τής γεννήσεως Αυ
τού, 270-1970. Αθήνα 1970, σ. 154. 
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(16) και οβολα τετρακόσια (400) δια 27ώματα τριάκοντα πέντε της αυτής 
άσματικής ακολουθίας, αποτελούντα την ολικήν Συνδρομήν των σννδρε-
ξάντων εις την αυτήν νεοτύποτον φυλάδα της προϋποθείσης Νήσου Ιθά
κης — Εις ενδειξιν δε βεβαιώσεως δίδεται ε'ις τον άνωθεν Κύριον Τοπάλιν 
το παρόν όπως ώφεληθή δπον και τα εξής —Λέγω—Τάλ(λαρ)α 16 οβ. 
4O0U 

Γεώργιος ιερεύς Βονλγαρις 

Πριν προχωρήσουμε στον σχολιασμό της απόδειξης, θα παρουσιά
σουμε μερικά επιπλέον τεκμήρια για την έκδοση της 'Ακολουθίας. Τα 
στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με την απόδειξη φωτίζουν κάποιες πτυχές 
της 'ιστορίας αύτοΰ του έντυπου βιβλίου. 

Ό έκδοτης 'Ιωάννης Τζεϊμπέντης με σημείωμα πού βρίσκεται στην 
σελίδα γ ' του βιβλίου αφιερώνει την "Ακολουθία στον ορθόδοξο κλήρο και 
λαό. Στην σελίδα ε' καταχωρίζεται έγγραφο του πρωτοσυγκέλου και το
ποτηρητή Κερκύρας 'ιερομόναχου 'Αθανασίου Πολίτη, τής 14ης Φεβρουα
ρίου 1847, με το όποιο δίνεται ή άδεια στον κύριο 'Ιωάννη Τζεϊμπέντη να 
έπανεκδώσει την ακολουθία, μαζί με τον βίο και τα θαύματα του Άγιου 
Σπυρίδωνα. 'Ακολουθούν τα προλεγόμενα (σελίδες ζ'-ι '), ή ακολουθία, ό 
βίος, τα θαύματα του 'Αγίου Σπυρίδωνα και εκκλησιαστικοί ύμνοι προς 
τιμήν του και στό τέλος, με χωριστή αρίθμηση, ό κατάλογος των συνδρο
μητών (σελίδες 1-8). Ή γεωγραφική κατανομή τών συνδρομητών είναι: 
323 στην Κέρκυρα, 188 στην Κεφαλλονιά, 20 στή Ζάκυνθο, 30 στή Λευκά
δα, 30 στην 'Ιθάκη και 87 στους Παξούς. ΟΊ συνδρομητές διακρίνονται 
σε κληρικούς και λαϊκούς· ο'ι λαϊκοί φέρουν τον γενικό χαρακτηρισμό «Ευ
γενέστατοι κύριοι». 
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Φαίνεται, ότι ή πρώτη ενέργεια του εκδότη ήταν να ζητήσει την έγκρι
ση της εκκλησιαστικής αρχής (άπο το 1833 ως το 1848 μητροπολίτης 
Κερκύρας είναι δ Χρύσανθος Μασέλλος).5 'Επρόκειτο βέβαια για μια δια
δεδομένη διαδικασία, πού αφορούσε Ολα τα ύπο έκδοση βιβλία, ανεξάρ
τητα άπο το περιεχόμενο τους.6 

Ή άδεια δίνεται στον Τζεϊμπέντη στις 14 Φεβρουαρίου τοΰ 1847, ενώ 
ή απόδειξη τοΰ ιερέα Γεωργίου Βούλγαρη πού παρουσιάζουμε εδώ συν
τάσσεται στις 9 'Οκτωβρίου και το βιβλίο φέρει χρονολογία έκδοσης το 
1847. Τα χρονολογικά αυτά τεκμήρια μας οδηγούν στην υπόθεση δτι ή έκ
δοση προαγγέλλεται μεταξύ Φεβρουαρίου και 'Οκτωβρίου και δτι κατά 
το ϊδιο χρονικό διάστημα αρχίζει ή προεγγραφή συνδρομητών και ή συλ
λογή χρημάτων. Οί τυπογραφικές εργασίες έ'χουν ολοκληρωθεί πριν άπο 
τον 'Οκτώβριο, Οπως συνάγεται άπο το επίθετο «νεοτύποτον» πού χρη
σιμοποιεί ό Βούλγαρης στην απόδειξη, δταν αναφέρεται στην 'Ακολουθία. 

"Οπως ήδη γνωρίζουμε άπο τήν σελίδα τίτλου τοΰ βιβλίου, ό Τζεϊμ-
πέντης τυπώνει τήν 'Ακολουθία στην «τυπογραφίαν της Κυβερνήσεως», 
το μοναδικό τυπογραφείο πού τότε λειτουργούσε' ή επτανησιακή κυβέρ
νηση άπο το 1843 έχει μεν επιτρέψει τήν λειτουργία ιδιωτικών τυπογρα
φείων στα Επτάνησα, άλλα το πρώτο ιδιωτικό τυπογραφείο της Κέρκυ
ρας, ό «Έρμης» τοΰ Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, δεν έχει αρχίσει ακόμη 
το 1847 να λειτουργεί.7 

Σύμφωνα με τήν απόδειξη, ό Τζεϊμπέντης έχει αναθέσει στον κερκυ
ραίο ιερέα Γεώργιο Βούλγαρη τήν συλλογή μέρους τών συνδρομών για 
τήν έκδοση της 'Ακολουθίας. "Οπως θα δοΰμε στή συνέχεια, ή επιλογή 
αυτή είναι κάθε άλλο παρά τυχαία. Ό Γεώργιος Βούλγαρης είναι μέλος 
της οικογένειας Βούλγαρη, οικογένεια ή οποία είχε κτητορικό δικαίωμα επί 
τοΰ ναοΰ και τοΰ λειψάνου τοΰ Άγιου. 8 Ή θέση τοΰ «κτητορικοΰ εφημέ
ριου» τοΰ ναοΰ τοΰ Άγιου Σπυρίδωνος, τήν όποια κατέχει τήν περίοδο αυτή 
σύμφωνα με έντυπη έγκύκλια επιστολή του προς τον λαό της «έξοχης Κερ-

5. Βασ. 'Ατέσης, 'Επίτομο; επισκοπική Ιστορία της 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος, 
τ. 1, 'Αθήνα 1948, σ. 136. 

6. Ή αίτηση τοΰ Τζεϊμπέντη πρέπει, να υποβλήθηκε στον πρωτοσύγκελο στίς 
14 Φεβρουαρίου τοΰ 1847, αν ερμηνεύουμε ορθά το παρακάτω απόσπασμα άπό τήν 
άδεια πού τοϋ δόθηκε: «... άναγνούς τήν άναφοράν τοΰ Κυρίου 'Ιωάννου Τζεϊμπέντη 
προσενεχθεΐσαν αυθημερόν». "Ας σημειωθεί δτι τα πρωτότυπα της αίτησης και της 
άδειας δεν σώζονται, σύμφωνα με διαβεβαίωση τοΰ πατρός 'Αθανασίου Χ. Τσίτσα' 
ακολούθησαν τήν τύχη τών αρχείων της περιόδου. 

7. Μέχρι το 1843 υπήρχε μία μόνο τυπογραφία στα 'Ιόνια, ή κυβερνητική, με 
έδρα τήν Κέρκυρα- βλ. Ντίνος Κονόμος, «'Επτανησιακός τύπος (1798-1864)», 'Ε
πτανησιακά φύλλα 5 (1964), 89, 83 [99]. 

8. Βλ. Νικόλαος Βούλγαρις, Άλ.ηθής εκθεσις περί τον εν Κέρκυρα θαυματουρ
γού λειψάνου τον Άγιου Σπυρίδωνος, Κέρκυρα 1857' ή γνησιότητα τών εγγράφων 
πού εκδίδει έχει αμφισβητηθεί, οπούς και τα κτητορικά δικαιώματα της οικογένειας 
στο ναό και στο λείψανο τοΰ 'Αγίου. 
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κύρας», του Δεκεμβρίου 1850,9 τον καθιστοί κατεξοχήν αρμόδιο —και 

συνάμα πρόθυμο— πρόσωπο για να συμβάλει στην έκδοση και στην προ

ώθηση της 'Ακολουθίας. Μάλιστα στον κατάλογο συνδρομητών εγγράφε

ται (ώς «Γεώργιος ιερεύς Κόμ. Βούλγαρις») για 10 αντίτυπα, ένώ δλοι 

οί άλλοι συνδρομητές παραγγέλνουν μέχρι 6 αντίτυπα.1 0 Άλλα και οί υπό

λοιπες ειδήσεις πού διαθέτουμε για τον Γεώργιο Βούλγαρη συνδέουν έμ

μεσα το ονομά του με τον Ά γ ι ο Σπυρίδωνα.1 1 Το 1872 μάλιστα ό Βούλ

γαρης, πού έχει πλέον τον βαθμό του Μεγάλου Πρωτοσυγκέλου της Κέρ

κυρας, εκδίδει ξανά ό 'ίδιος τήν 'Ακολουθία του Αγίου Σπυρίδωνος.1 2 Τήν 

χρονολογία θανάτου του παρέχει το φυλλάδιο ανωνύμου με τίτλο «Τη μα

κάρια μνήμη του σεβασμιωτάτου ιερομόναχου πρωτοσυγκέλλου της εν 

Κέρκυρα εκκλησίας Γεωργίου Βουλγάρεως», πού εκδόθηκε στις 20 Α 

πριλίου 1886. 1 3 

Οί ειδήσεις για τον ευγενή έμπορο Γεώργιο Τοπάλη είναι πενιχρές. 

Ά π ο τήν απόδειξη του 1847 φαίνεται ότι λειτουργεί ώς μεσάζων μεταξύ 

του επισκόπου 'Ιθάκης Π αισίου και του εκπροσώπου του έκδοτη της 'Α

κολουθίας. Ή 'ίδια ή 'Ακολουθία μας δίνει πιθανώς μια έμμεση πληρο-

9. Τήν επιστολή δημοσιεύει ό πατήρ Ά θ . Χ. Τσίτσας, Γύρω υπό το ναό και το 

ιερό λείψανο τον Άγίον Σπνρίδοινος. Miscellanea (Τετρακόσια χρόνια από την ανέ

γερση τον ναοΰ), Κέρκυρα 1994, σ. 25, σημ. 54. Με τήν επιστολή ό ιερέας Γεώργιος 

Βούλγαρης καλεί τον λαό της ((έξοχης Κερκύρας» να προσφέρει λάδι προκειμένου να 

ενισχύσει τον εξωραϊσμό τών ασημένιων καντηλιών και να επισκευάσει τήν οροφή 

του ναοΰ. 

10. Ώ ς ιερομόναχος ή ιερεύς και κόμης εμφανίζεται συνδρομητής σε τουλάχι

στον άλλα 11 βιβλία της περιόδου. Τον κύριο Φίλιππο"Ήλιου, πού πρόθυμα μοϋ παρα

χώρησε αυτά τα στοιχεία, τον ευχαριστώ και άπο τή θέση αυτή. 

11. Ό Ιερέας Γεώργιος Βούλγαρης ταυτίζεται με τον «κύριον Κόμητα Βούλγα-

ριν», στον όποιο αφιερώνει το βιβλίο του «Νέα Άπόδειξις Της προστασίας τοϋ 'Α

γίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος» ό ιερομόναχος Γρηγόριος Βάλμης το 1856 (Ε-

mile Legrand, Bibliographie Ionienne, τ. 2, Παρίσι 1910, σ. 440, άρ. 1870 και Δ. 

Γκίνης-Β. Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία..., τ. 3, 'Αθήνα 1957, σ. 20, άρ. 6991). 

Το 1878 ό αρχιμανδρίτης Νικόδημος Κάππος τοϋ αφιερώνει βιβλίο με τίτλο «Έπι-

στολιμαία άπάντησις προς τον κύριον S. G. U. Δέ-Βιάζην... και κδ' οίκοι εις επαινον 

τοϋ θαυματουργού και πολιούχου Κερκύρας άγιου Σπυρίδωνος...» (Emile Legrand, 

Bibliographie Ionienne, τ. 2, σ. 640, άρ. 3100). 

12. Emile Legrand, Bibliographie Ionienne, τ. 2, σ. 596, άρ. 2823 και Louis 

Petit, Bibliographie..., σ. 264, άρ. 27. 'Αφιερώνει τήν έκδοση στον μητροπολίτη 

Κερκύρας 'Αντώνιο Χαριάτη. 

13. Emile Legrand, Bibliographie Ionienne, τ. 2, σ. 706, άρ. 3525. Ή πλη

ροφορία επιβεβαιώνεται και άπο τήν επιγραφή στην επιτύμβια πλάκα τοϋ τάφου του, 

τήν οποία έχει δημοσιεύσει ό Ι. Τυπάλδος-Αασκαράτος, «'Ιστορικά μνημεία τοϋ Α' 

νεκροταφείου Κερκύρας», Δελτίον της 'Ιστορικής και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας της 

'Ελλάδος 28 (1985) 232. 
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φορία για τον Τοπάλη. Στον κατάλογο συνδρομητών, ανάμεσα στους μα

θητές του 'Ιονίου Γυμνασίου Κερκύρας πού προεγγράφονται για ένα αν

τίτυπο ύπαρχε;, και κάποιος Κωνσταντίνος Γεωργίου Τοπάλης. Ό Γεώρ

γιος δέν έχει εγγραφεί συνδρομητής, γεγονός πού εξηγείται αν ό Κων

σταντίνος ήταν γιος του. 1 4 Άλλα και ή σχέση του Τοπάλη με την 'Ιθάκη 

δέν είναι ξεκάθαρη'1 5 φαίνεται δτι μέλη της κερκυραϊκής οικογένειας Το

πάλη είχαν εμπορικές δοσοληψίες μέ τήν 'Ιθάκη στο δεύτερο περίπου μισό 

του 19ου αιώνα. Στο τέλος του αιώνα ένας άλλος Γεώργιος Τοπάλης, προ

ερχόμενος άπο τήν Κέρκυρα, εγκαθίσταται στην Πάτρα. 1 6 

Τέλος ο επίσκοπος 'Ιθάκης Παΐσιος, ό όποιος αναθέτει στον Γεώργιο 

Τοπάλη τή συλλογή των συνδρομών της 'Ιθάκης, είναι ό Παΐσιος Καρα

βιάς. 1 7 Ή θέση και το κύρος του εξηγούν τήν κινητοποίηση του για τήν 

προώθηση της 'Ακολουθίας. 

"Οσο για τους συνδρομητές της 'Ιθάκης, ό κατάλογος πού δημοσιεύε

ται στο τέλος του βιβλίου επιβεβαιώνει οτι οι προεγγραφές πού έγιναν 

ήταν για 35 αντίτυπα της 'Ακολουθίας. 'Από τους 30 συνδρομητές, οί 8 

είναι κληρικοί και οί υπόλοιποι λαϊκοί. Ό επίσκοπος Παΐσιος προεγγρά-

φεται για 6 αντίτυπα, ενώ οί υπόλοιποι για ενα. 1 8 Τα ονόματα τών συν

δρομητών αυτών είναι τα έξης: 1 9 

14. "Ας σημειωθεί δτι ό Γεώργιος Τοπάλης εμφανίζεται συνδρομητής σε του

λάχιστον τρία βιβλία της περιόδου (βλ. σημ. 10). 

15. Έκτος άπο τον Γεώργιο, στην Κέρκυρα βρίσκουμε τον Σπυρίδωνα Τοπά

λη, σε κατάλογο τών εμπόρων τοΰ νησιού το 1858 (Γερ. Χυτήρης, Ή Κέρκυρα στα 

μέσα τοϋ 19ον αιώνα. Κοινωνική δομή και πολιτική έκφραση, δημόσια οικονομία, 

ιδιωτική οικονομία, Κέρκυρα 1988, σ. 85-86), τον Ξ. Τοπάλη το 1866 (Emile Le

grand, Bibliographie Ionienne, τ. 2, σ. 552, άρ. 2553), τον —αποβιώσαντα— Δη

μήτριο και τον γιό του Κωνσταντίνο, ευεργέτη τοϋ Πτωχοκομείου Κερκύρας, το 1870 

(Xakis Pierris, Bibliographie Ionienne; Suppléments, 'Αθήνα 1966, σ. 147, άρ. 

739). Στην περίοδο 1864-1890, ό Σ. και ό Σπ. Τοπάλης είναι πλοιοκτήτες τριών 

ιστιοφόροι πλοίων πού περιλαμβάνονται στο νηολόγιο 'Ιθάκης (Ευάγγελος Κ. Ζα-

βιτσάνος, II οικονομική και κοινοτική ζωή της 'Ιθάκης. 'Από της αρχαιότατης επο

χής και δια μέσον τών αιώνων μέχρι τον 1950, 'Αθήνα 1952, σ. 75). 

16. Nakis Pierris, Bibliographie Ionienne..., σ. 250, άρ. 1433 και Κώστας 

Ν. Τριαντάφυλλου, Ιστορικόν Λεξικον τών Πατρών, Πάτρα 1980, β' έκδοση, σ. 387. 

Κατά τον Τριαντάφυλλου ό Τοπάλης καταγόταν άπο τους Καλλαρύτες της 'Ηπείρου. 

17. ΟΙ απόψεις για τον χρόνο της θητείας του στον επισκοπικό θρόνο ποικίλ

λουν. Πιθανώς ήταν επίσκοπος μεταξύ τών ετών 1833-1853. Βλ. Π. Χιώτης, 'Ιστο

ρικά 'Απομνημονεύματα Έπτανήσον, τ. 6, Ζάκυνθος 1887, σ. 180-181 και Άρχιμ. 

Θεόκλητος Φιλιππαΐος, «'Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως έπισκοπαί και επίσκοποι 

(1833-1960)», Θεολογία 31 (1960) 549. 

18. Ά π ο τους 30, οί 15 εμφανίζονται συνδρομητές μόνο σε αυτό το βιβλίο, οί 7 

σέ άλλο ενα. οί 4 σε άλλα 2, οί 2 σε άλλα 3, ένας σε άλλα 4 και ένας σε άλλα 6 (βλ. 

σημ. 10). 

19. ΙΙαραθέτ<ο τα ονόματα όπως ακριβώς αναγράφονται. Για αρκετά άπο αυτά 
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ΙΘΑΚΗ 

Ο Επίσκοπος Ιωάννης Παΐσιος 
Γεδεών Ιερομόναχος Πρωτοσύγγελος 
Πανάρετος Ιερεύς Γαλάτης 
Ευστάθιος Ιεροδιάκονος Βλασσόπουλο 
Χαράλαμπος Ιερεύς Γαλάτης 
Νικόλαος Ιερεύς Βλασσόπουλος 
Νικόλαος Ιερομόναχος Καλλίνικος 
Παναγιώτης Ιερεύς Τρηλεϊβας 

ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΟΙ ΚΥΡΙΟΙ 

Νικόλαος Καρβούνης 
Γρηγόριος Πεταλάς ποτέ Ιωάννου 
Σωτήρις Μαρούλης ποτέ Νικολάου 
Δημήτριος Κοϋργας 
Γεώργιος Ιερονιλάου Βλασσόπουλος 

Ή σύγκριση της συμμέτοχης κατά νησί των κατοικούν των Έπτανή-

σων στη συνδρομή της 'Ακολουθίας2,0 οδηγεί στην διαπίστωση 'ότι ή δια

κύμανση του ενδιαφέροντος του αναγνωστικού κοινού φαίνεται οτι συναρ

τάται άπό παράγοντες συχνά ανεξάρτητους άπ6 την τάξη μεγέθους του 

κάθε νησιού, παράγοντες πού ίσως να σχετίζονται με τις θρησκευτικές 

συμπεριφορές και τις τοπικιστικές διαφοροποιήσεις.21 

Κλείνοντας αυτό το σημείωμα για τα εκδοτικά της 'Ακολουθίας του 

1847 αξίζει να αναφέρουμε δτι ή έκδοση του Τζεϊμπέντη, ή δέκατη τρίτη 

άπο τις είκοσι συνολικά γνωστές ως τώρα εκδόσεις της άσματικής 'Ακο

λουθίας του 'Αγίου Σπυρίδωνα πού πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 

1674 και 1951, αποτέλεσε σταθμό άπο την άποψη του περιεχομένου και 

χρησίμευσε ως υπόδειγμα για αρκετές άπο τις μεταγενέστερες.22 

ΓΙΟΥΛΗ Ε Ϊ Α Γ Γ Ε Λ Ο Ϊ ΜΠΟΤΠ 

βλ. Σπ. Ν. Μουσούρης (Φώτος Γιοφύλλης), Τοπωνυμικοί' τήζ νήσου Ιθάκης και επώ

νυμα 'Ιθακήσιων, 'Αθήνα 1959, σ. 91-134. 

20. Στην Κέρκυρα εγγράφονται 323 συνδρομητές για 362 αντίτυπα, στην Κε

φαλλονιά 188 για 210, στη Ζάκυνθο 20 για 22, στη Αευκάδα 30 για 37, στην 'Ιθάκη 

30 για 35 και στους Παξούς 87 για 88. 

21. Ή περίπτωση της Ζακύνθου με την αρκετά χαμηλή συμμετοχή ενδέχεται 

να υποκρύπτει και κάποιον άλλο παράγοντα, ανεξάρτητο άπο το ενδιαφέρον του ανα

γνωστικού κοινού: ή αναγραφή τών κληρικών και λαϊκών σέ ενιαία κατηγορία, μονα

δική περίπτωση στον κατάλογο, μπορεί να σημαίνει άνο>μαλία στην συλλογή τών 

συνδρομών ή στην αποστολή τών ονομάτων στο τυπογραφείο. 

22. Ά θ . Χ. Τσίτσας, Ύμνογραφικά και βιογραφικά, σ. 144, 154, 165-6. 

Ιωάννης Δεσαλέρμος Ι 
Ιωάννης Βλασσόπουλος 1 

6 Σπυρίδων Τζάκος Ι 
1 Σπυρίδων Βλασσόπουλος ποτέ 
1 Παναγή Ι 
1 Γεώργιος Βλασσόπουλος 1 
1 Σπυρίδων Στανέλος Ι 
1 Γεράσιμος Παξινος Ι 
1 Γεώργιος Γ. Πα'ίζης Ι 
1 Βασίλειος Παίζης Ι 

Θεόδωρος Σιρμας Ιερέως Γεωργίου Ι 
Παναγιώτης Α. Κουτουβέλης 1 
Διονύσιος Κουτουβέλης Θεοδώρου Ι 

1 Βασίλειος Βεντοϋρας 1 
1 Ιωάννης Παΐζης 1 
1 Σωτήριος Καισαράτος Ι 
1 Γεράσιμος Γαλάτης Ι 
1 Δημήτριος Γράψας Ι 
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