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Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ Κ. Λ Ο Υ Κ Ο Υ 

0 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ 

(TPIA ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 1859) * 

Ο Μακρυγιάννης στά Απομνημονεύματα και στ' αλλά τεκμήρια του 
αρχείου του αναφέρεται διεξοδικά τόσο στη συνεργασία του με τον Πα
ναγιώτη Ζωγράφο και τους γιους του για την εκτέλεση των εικόνων με 
θέμα τον πόλεμο της ανεξαρτησίας όσο και στην τύχη που είχαν οι εικό
νες αυτές : Η συνεργασία κράτησε από το 1836 ως το 1839 και το απο
τέλεσμα ήταν 25 εικόνες σε πέντε σειρές (Η πρώτη σε ξύλο και, με πρό
τυπο αυτή, άλλες τέσσερις σειρές αντίγραφα σε χαρτί «στράτζο»· στις 
αρχές του 1839 ο Μακρυγιάννης, σε συμπόσιο στο σπίτι του, παρουσίασε 
τις εικόνες στους πρεσβευτές της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, 
σε φιλέλληνες, σε στρατιωτικούς και πολιτικούς κ.α., «ως διακόσιους πε
νήντα ανθρώπους»· τις επόμενες μέρες πρόσφερε στον Όθωνα μια πλήρη 
σειρά αντίγραφα και παρέδωσε στους παραπάνω πρεσβευτές από μια σειρά 
με την παράκληση να τις στείλουν στους ηγεμόνες τους1. 

Από τις τέσσερις σειρές αντίγραφα δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα όσες 
παραδόθηκαν στο Γάλλο πρεσβευτή Th. Lagrené και στο Ρώσο Κατα
κάζη. Η σειρά του Όθωνα ταυτίζεται, πιθανότατα, μ' αυτή που βρήκε ο 
Ίω. Γεννάδιος στη Βενετία και είναι σήμερα στη Γεννάδειο Βιβλιο
θήκη 2. Μια πλήρης σειρά βρίσκεται στη Βασιλική Βιβλιοθήκη του 

* οι χρονολογίες δίνονται σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο ή με το παλιό 
και το νέο συγχρόνως, όταν στις χρησιμοποιούμενες πηγές συναντώνται με το νέο. 

1. Άρχεΐον τοο Στρατηγού 'Ιωάννου Μακρυγιάννη, εκδ. Ι ω ά ν ν ο υ Β λ ά 
χ ο γ ι ά ν ν η, 'Αθήνα 1907, τόμ. Α' (τα ιστορικά έγγραφα) σ. 274-275, 377-
378 και τόμ. Β' (τα Απομνημονεύματα) σ. 338-341, 349-351 ύποσημ., 497-498. 
Στο εξής οι παραπομπές με το στοιχείο Α' Η Β' και με τον αριθμό της σελίδας. 

2. Histoire Picturale de la Guerre de Γ Indépendance Hellénique, par le 
Général Makryjannis. Notice historique de S. E. M. J ο h a n n è s G e n  
n a d i u s. Préface de F r e d , B o j s s o n a s , Παρίσι - Γενεύη [1926. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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Windsor Castle και είναι αύτη που παραδόθηκε στον Άγγλο πρεσβευτή 
Ed. Lyons 3. Στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο σώζονται οκτώ ξύλινοι πίνα
κες από την πρωτότυπη σειρά, που παρέμεινε στο σπίτι του Μακρυγιάννη, 
και τρία αντίγραφα σε χαρτονι, που δέ φαίνεται να ανήκουν σε καμιά 
γνωστή σειρά. Μόνο του, τέλος, βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη κι ενα 
τέταρτο αντίγραφο σε χαρτονι4. 

Τα ως τώρα ιστορικά στοιχεία για την εικονογραφία του Αγώνα 
χρησιμοποιήθηκαν εξαντλητικά στις πρόσφατες αξιόλογες εργασίες του 
Σπύρου Ασδραχά5 και του Γιώργου Π ε τ ρ ή , οι όποιοι εξέτασαν παράλ
ληλα τά κίνητρα που ώθησαν το Μακρυγιάννη στην εικονογράφηση, τη 
διαδικασία που χρειάστηκε για να μετατραπούν οι σκέψεις του στρατη
γού σε εικόνες του Π. Ζωγράφου, την αισθητική αξία του όλου έργου κ.ά. 

Νέα στοιχεία για τις εικόνες που πρόσφερε ο Μακρυγιάννης στη 
βασίλισσα της Αγγλίας Βικτωρία προκύπτουν από ανέκδοτα, οσο γνω
ρίζω, έγγραφα που βρίσκονται στα αρχεία του Foreign Office (Public 
Record Office, Λονδίνο)7. Τρία από τά έγγραφα αυτά, τα σπουδαιότερα, 
δημοσιεύονται παρακάτω σε παράρτημα. 

Τά πρώτα δύο έχουν χρονολογία 10 Μάρτ. 1839 και είναι του ίδιου 

3. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά ολόκληρη Η σειρά του Windsor : 
Εθνική Τράπεζα της "Ελλάδος (έκδ.), Στοχασμός Μακρυγιάννη χειρ Παναγιώτη 

Ζωγράφου. Εικονογραφία του Εικοσιένα, εισαγωγή Μ α ρ ί ν α ς Λ α μ π ρ ά κ η -
Π λ ά κ α , Αθήνα 1976. Βλ. και : The War of Independence in Pictures. Copies 
by Demetrios Zographos from originals by his father Panayotis Zographos corn
missioned by General Macriyannis and presented to Her Majesty Queen Victoria 
through her Minister at Athens Sir Edmund Lyons 1839. Catalogue by H. 
A. L i d d e r d a l e . Tenth Spring Symposium of Byzantine Studies, University 
of Birmingham 20 - 22 March 1976. 

4. Ι ω ά ν ν η ς Α. Μ ε λ ε τ ό π ο υ λ ο ς , Εικόνες του Αγώνος : Ί . Μα
κρυγιάννη - Παναγιώτη Ζωγράφου, εκδ. 'Ιστορικής και 'Εθνολογικής Εταιρείας 
της Ελλάδος, 'Αθήνα 1972, εισαγωγή. 

5. Σ π ύ ρ ο ς Ι. Ά σ δ ρ α χ ά ς , Μακρυγιάννης και Παναγιώτης Ζωγρά
φος — το ιστορικό της εικονογραφίας του Αγώνα, στη σειρά : οι Έλληνες Ζω
γράφοι άρ. 12 : Ζωγράφος - Μακρυγιάννης, εκδ. «Μέλισσα», Αθήνα [1976], σ. 14-
27, 34-36. 

6. Γ ι ώ ρ γ ο ς Π ε τ ρ ή ς , Μακρυγιάννης και Παν. Ζωγράφος. Δοκίμιο 
Είκονολογικό, Αθήνα 1975. Από τά προγενέστερα έργα βλ. Ά γ γ ε λ ο ς Γ. 
Π ρ ο κ ο π ί ο υ , το Εικοσιένα στη λαϊκή ζωγραφική του, [Αθήνα 1940]. 

7. Το τμήμα των αρχείων αυτών που αναφέρεται στην Ελλάδα βρίσκεται, στο 
μεγαλύτερο μέρος του, ύπό μορφή μικροταινιών και μικροδελτίων στο Κέντρο 
Έρεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών 
(ΚΕΙΝΕ). Όλες οι παραπομπές στο FO γίνονται με βάση τις μικροταινίες αυτές. 
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του Μακρυγιάννη : το ενα απευθύνεται στο Lyons και τον παρακαλεί να 
αποστείλει στη Βικτωρία γράμμα του μαζί με τις εικόνες και τον περι
γραφικό τους κατάλογο- το άλλο είναι η ίδια η επιστολή του Μακρυ
γιάννη προς τή βασίλισσα, στην οποία προσφέρει τους πίνακες του ως 
δείγμα ευγνωμοσύνης για την προσφορά της Αγγλίας στην απελευθέρωση 
της Ελλάδας. Ρητά αναφέρεται ότι στέλνονται 24 εικόνες και οχι 25, 
όπως σημειώνεται στα Απομνημονεύματα και στ' αλλά κείμενα του αρ
χείου Μακρυγιάννη 8. Σε κανένα από τα δύο έγγραφα δέ μνομονεύεται ο 
Παν. Ζωγράφος. Αντίθετα, ο Μακρυγιάννης χρησιμοποιεί τή λέξη «εζω
γράφισα» θεωρώντας το ζωγράφο των εικόνων απλό εκτελεστή του «στο
χασμού» του9. Γράφοντας στη Βικτωρία σημειώνει ότι οι «εικόνες.... 
είναι ατελώς και άμαθώς εζωγραφισμέναι» και αποδίδει στην τουρκική 
σκλαβιά τις καλλιτεχνικές ελλείψεις των Ελλήνων. Με την αμέσως επό
μενη φράση του, «ένας μόνον λόγος της Μεγαλειότητας Σου δύναται να τάς 
παραστήση με την πλέον εντελή ζωγραφιαν», φαίνεται ότι υποβάλλει στη 
βασίλισσα την ίδέα να αναθέσει σ' ενα άλλο ζωγράφο την αναπαράσταση 
των εικόνων σύμφωνα με μια τεχνοτροπία που τή θεωρούσε «εντελή». Οι 
φράσεις αυτές, αν δε γράφονται από μετριοφροσύνη, υποδηλώνουν τή 
στάση του Μακρυγιάννη απέναντι στην ακαδημαϊκή ευρωπαϊκή ζωγρα
φική, ορισμένα στοιχεία της οποίας φαίνεται να προκαλούν το θαυμασμό 
του. Όπως φανερώνει το συμβόλαιο του με τον Άλ . Ησαΐα για τη λιθο
γράφηση των εικόνων, θά ήταν διατεθειμένος να δεχτεί «τάς αναγκαίας 
επιδιορθώσεις των θέσεων, προσώπων και λοιπών» 10 σύμφωνα, προφανώς, 
με τή δυτική τεχνοτροπία. Κάτι παρόμοιο θά είχε, πιθανόν, στο νού 
του όταν έγραφε στη Βικτωρία για την αναπαράσταση των εικόνων «με 
την πλέον εντελή ζωγραφιαν». Μια τέτοια επέμβαση για την «τελειότερη» 
απόδοση των μορφών και του τοπίου δέ θά αλλοίωνε τή θεματολογία 

8. Αρχείον Μακρυγιάννη, Α' σ. 378, Β ' σ. 339, 351 ύποσημ., 4 9 7 - 4 9 8 . 25 
εικόνες αναφέρει και το συμβόλαιο Μακρυγιάννη - Ά λ . Η σ α ΐ α , που υπογράφτηκε 
λίγες μόνο μέρες (14 Μάρτ. 1839) μετά την παράδοση της σειράς στο Lyons 
(ό .π . , Α' σ. 2 7 4 - 2 7 6 ) . Η 25η εικόνα είναι, πιθανότατα, το πορτραίτο του Μα
κρυγιάννη. Βλ. Αρχείον Μακρυγιάννη, Β ' σ. 350-351 ύποσημ.· Ά σ δ ρ α χ ά ς, 
ό .π . , σ. 19, 2 2 - 2 3 . 

9. Π ε τ ρ η ς, ό.π.., σ. 86, 101 -102. 
10. το σχετικό απόσπασμα από το συμβόλαιο είναι το ακόλουθο : «Γ'. Ό 

κύριος Συνταγματάρχης Μακρυγιάννης παραδίδει εις τον Κύριον Αλέξανδρον Ησαίαν 
τάς δι ιδίων του εξόδων σχεδιασθείσας εικοσιπέντε εικονογραφίας (αριθ. 25) δια να τάς 
λιθογράψη με τας αναγκαίας επιδιορθώσεις των θέσεων, προσώπων και λοιπών, χωρίς 
να απομακρυνθή διόλου από την ιδέαν των πρωτοτύπων, και χωρίς να παραλλάξω ουδέ 
ιώτα από τάς γεγραμμένας εκθέσεις των περιστατικών περιγραφών και λοιπά · · » 
(Αρχε ίον Μακρυγιάννη, Α' σ. 275). 
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των εικόνων, η οποία κυρίως τον ενδιέφερε, αφού θα διατηρούσε την επί
πεδη, παραστατική τέχνη των Ζωγράφων, όπου «Η εικόνα. .. επιδέχεται μια 
ανάγνωση αντίστοιχη με εκείνη που επιδέχεται ενα αφηγηματικό κείμενο, 
μια πολεμική έκθεση». 'Αντίθετα, μια επέμβαση που θα απέβλεπε στην ορ
γάνωση του ζωγραφικού χώρου σύμφωνα με τους κανόνες της προοπτικής 
και επομένως θα πρόβαλλε άνισα τα πρόσωπα θα συναντούσε την αποδο
κιμασία του Μακρυγιάννη, γιατί θα ήταν αντίθετη προς το αίσθημα του 
»για τις αναλογίες των γεγονότων και των προσώπων θεωρουμένων μέσα 
από μια κλίμακα ηθική»11. Μια τέτοια αναπαράσταση θα πρόδινε την 
«ιδέαν των πρωτοτύπων» και είναι ό,τι ακριβώς έκανε ο Ησαΐας και προ
κάλεσε την οργή του Μακρυγιάννη 12. 

Με την ανεύρεση των επιστολών που, προφανώς, ό Μακρυγιάννης 
έστειλε μαζί με τους πίνακες του στον τσάρο Νικόλαο Α' και το βασι
λιά της Γαλλίας Λουδοβίκο - Φίλιππο θα διευκρινιστεί αν η φράση, οτι η 
Μεγάλη Βρεταννία «έκαμε τους μεγαλητέρους πολέμους και θυσίας δια την 
ύπαρξιν» των Ελλήνων, δεν ήταν, όπως φαίνεται, απλώς φιλοφρονητική 
αλλά ανταποκρινόταν σε αξιολόγηση της προσφοράς των τριών δυνάμεων 
στον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Η επόμενη πρόταση, οτι στην «έυνοιαν 
και υπεράσπισιν» της Βικτωρίας στηρίζουν στο έξης οι Έλληνες όλες 
τους τις ελπίδες, ίσως αποτελεί έμμεση έκκληση στην Αγγλία13 να βοη
θήσει για την πραγματοποίηση των στόχων του νεοελληνικού κράτους. 
Η αποστολή, εξάλλου, των εικόνων στις προστάτιδες δυνάμεις ήταν μια 
πολιτική πράξη που απέβλεπε στην αξιοποίηση, προς όφελος της Ελλά
δας, της ιδεολογικής σημασίας που είχαν τα εικονιζόμενα περιστατικά : 
ευγνωμοσύνη για τή συμβολή των δυνάμεων και των φιλελλήνων στην 
εθνική αποκατάσταση της Ελλάδας (εικόνες 1 και 24), αλλά συγχρόνως 
επισήμανση, με τον πιο παραστατικό τρόπο, οτι ό ελληνικός λαός με το 

11. Και τά δυο παραθέματα από τον Ά σ δ ρ α χ α, ο.π., σ. 18. 
12. Σε «διατριβή» του (7 Ά π ρ . 1840) που δημοσιεύτηκε στο Φίλο του Λαού 

(άρ. 65 της 22 Αύγ. 1840) ό Μακρυγιάννης γράφει για τον Ησαΐα : «. . . Αλλ' ό 
άνθρωπος ούτος εκ της ραδιουργίας όλως δι' όλου παρεκτραπείς της ευθείας οδού, παρε
μόρφωσε ζάς εικόνας εις Τεργέστιον, παρήλλαξεν αυτάς και ενόθευσε δια πλαστογραφίας, 
και ούτως εδολιεύθη την ίδιοκτησίαν μου, αλλά αντ' άλλων είς αυτήν άντειαάξας, ως εκ 
των εις 'Αθήνας ελθόντων αντιτύπων εκ Τριεστίου τρανώτατα φαίνεται. . .» (Αρχείον 
Μακρυγιάννη, Β' σ. 498). Βλ. και εισαγωγή Μ α ρ ί ν α ς Λ α μ π ρ ά κ η -
Π λ ά κ α στην έκδοση της Εθνικής Τραπέζης της 'Ελλάδος, ό.π.., σ. 1. Για τη 
συνεργασία Μακρυγιάννη - Άλ . Ησαΐα βλ. Αρχείον Μακρυγιάννη, Β' 340-341, 
351 ύποσημ. 

13. Η έκκληση αύτη θα περιλαμβανόταν, πιθανότατα, και στις επιστολές 
προς τους άλλους δύο μονάρχες. 
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αίμα του κέρδισε τή λευτεριά του κι είχε επομένως δικαιώματα σ' αυτήν 
(οι υπόλοιπες εικόνες)14. 

Σπουδαία, τέλος, είναι η αποκάλυψη που κάνει ο Μακρυγιάννης ότι, 
ύστερα από την εικονογράφηση των γεγονότων του '21, θα επιχειρήσει 
να δώσει και γραπτώς τα «δεινά» του Αγώνα «αγύμναστα μεν και άπλα, 
αλλά με γυμνήν την αλήθειαν» 15. απ' όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη χρονικά 
μαρτυρία που έχουμε, και μάλιστα από τον ίδιο το Μακρυγιάννη, σχε
τικά με τα Απομνημονεύματα του1 6 . 

Στα παραπάνω έγγραφα ιδιόγραφη είναι μόνο η υπογραφή του στρα
τηγού. Το κείμενο φαίνεται ότι υπαγόρεψε ο ίδιος σε κάποιο γραμματικό, 
που το μετέγραψε στη λόγια γλώσσα17. Η σύνταξη είναι μάλλον λόγια. 
Ωστόσο, διατηρείται το ύφος και το λεξιλόγιο18 του Μακρυγιάννη. 

Το τρίτο δημοσιευόμενο έγγραφο είναι ιδιωτική επιστολή του Lyons 
προς τον Palmerston, Υπουργό Εξωτερικών της Μ. Βρεταννίας, με χρο
νολογία 23/5 Δεκ. 1839. Στα αρχεία του Foreign Office σώζεται δακτυ
λογραφημένο αντίγραφο της, που, προφανώς, έγινε πολύ αργότερα19. Στην 
επιστολή του ο Lyons επιβεβαιώνει την πληροφορία του Μακρυγιάννη 

14. Π ε τ ρ ή ς, ό.π.., σ. 112-116, 125-126, 168. Βλ. και απόψεις Ά σ
δ ρ α χ ά για το σκοπό που εξυπηρετούσε η όλη εικονογράφηση (ο.π., σ. 14, 
17, 19-20). 

15. Η έμμονη προσπάθεια για «αλήθεια» διαπερνάει το κείμενο των Απομνη
μονευμάτων. Βλ. ενδεικτικά : Αρχείον Μακρυγιάννη, Β' σ. 7 : «Αν είμαι τίμιος 
άνθρωπος, θέλω γράψη την άλήθειαν, καθώς έγιναν τα γραφόμενα, όπου θα σημειώσω . . .» 
σ. 9 : «Θα σημειώσω γυμνή την αλήθεια και χωρίς πάθος» σ. 10 : «Εγώ την αλή
θεια θα την ειπώ γυμνή». 

16. Η πληροφορία του T h . G o r d o n (History of the Greek Revolu
tion, τόμ. Β', Εδιμβούργο - Λονδίνο 1832, σ. 189) για «χειρόγραφο ημερολόγιο» 
του Μακρυγιάννη δέ φαίνεται να, άφορα το κείμενο των Απομνημονευμάτων. Βλ. 
Αρχείον Μακρυγιάννη, Β' σ. 125-126 ύποσημ. 3 του Γιάννη Βλαχογιάννη. 

17. Εξίσου πιθανό είναι ό γραμματικός να μετέγραψε τα σχέδια των επιστο
λών που είχε γράψει ο ίδιος ό Μακρυγιάννης. Βλ. Αρχείον Μακρυγιάννη, Β', 
πρόλογος εκδότη, σ. λβ'. 

18. Βλ. π.χ. τή λέξη «νεκρανάσταασιν» στα Απομνημονεύματα : Αρχείον Μα
κρυγιάννη, Β' σ. 349 ύποσημ. : «.Δοξασμένος να είσαι, Κύριε μου, δια την νεκρανά
τασιν οπόκαμες»· σ. 463 : «Κι αφού ο Θεός θέλησε να κάμη νεκρανάστασιν είς την 
πατρίδα μου . . .». Βλ. και ύποσημ. 15. 

19. Το πρωτότυπο βρέθηκε στα έγγραφα του Palmerston, πιθανότατα στο 
ιδιωτικό του αρχείο (Broadlands Papers). Βλ. Σ τ . Μ α κ ρ υ μ ί χ α λ ο ς , οι 
εικόνες του Μακρυγιάννη στην έκθεση του Λονδίνου. Νέα 'Εστία 39 (1946) τχ. 
444, σ. 46· Γ. Σ ε φ έ ρ η ς , Ένας Έλληνας — Ό Μακρυγιάννης : Δοκιμές, 
εκδ. γ ' , [έπιμ. έκδ. Γ. Σαββίδης], τόμ. Α' (1936-1947), Αθήνα 1974, σ, 495· 
Π ε τ ρ η ς, ο,π., σ. 115 -116, 
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ότι σε συμπόσιο στο σπίτι του έδειξε τις εικόνες στους πρεσβευτές των 
τριών δυνάμεων και παρέδωσε στη συνέχεια στον καθένα μια πλήρη 
σειρά. Για λόγους που δεν εξηγούνται από το Lyons οι εικόνες, συσκευα
σμένες σε ξύλινο κιβώτιο από τον ίδιο το δωρητή, στάλθηκαν στο Λον
δίνο οκτώ περίπου μήνες αργότερα. Ίσως η καθυστέρηση να οφειλόταν 
στην αναζήτηση του κατάλληλου μεταφορικού μέσου· τελικά φορτώθηκαν 
σε πολεμικό πλοίο. Η πρόθεση του Lyons να εξακριβώσει με ποιο τρόπο 
ό τσάρος και ό βασιλιάς της Γαλλίας δέχτηκαν την προσφορά του Μα
κρυγιάννη δείχνει ότι δέ θεωρούσε το ζήτημα χωρίς πολιτική σημασία. 
Δέ γνωρίζω όμως αν μπόρεσε τελικά να ενημερώσει σχετικά τον Palm
er ston. 

Ό τελευταίος, μόλις παρέλαβε τις εικόνες στις 22/3 Άπρ. 1840 20, 
διέταξε να σταλούν για μετάφραση τα συνοδευτικά τους έγγραφα21. Ό 
μεταφραστής, Α. V. Salame, επέστρεψε (4/16 Μαΐου 1840), μαζί με την 
αγγλική μετάφραση τους, μόνο τις δύο επιστολές του Μακρυγιάννη. Κρά
τησε τον περιγραφικό κατάλογο των εικόνων, γιατί, όπως τονίζει, χρεια
ζόταν δύο μήνες περίπου για να τον μεταφράσει22. οι δύο μήνες πέρασαν 
και η μετάφραση του καταλόγου δεν είχε πραγματοποιηθεί. Ο Salame δυ
σκολευόταν να αποδώσει στά αγγλικά τή σκέψη του Μακρυγιάννη και κυ
ρίως να διευκρινήσει τα τόσα ονόματα προσώπων και τόπων που περιείχε 
ό κατάλογος 23. Η αδυναμία αυτή του μεταφραστή φαίνεται ότι οδήγησε τον 
Palmerston σ' άλλη λύση : Στις 20/1 Αύγ. 1840 έστειλε στη Βικτωρία το 
κιβώτιο με τις εικόνες και στη συνοδευτική επιστολή του, χωρίς να αναφέ
ρει καθόλου το Μακρυγιάννη, έγραψε ότι δωρητής ήταν ο ελληνικός 
λαός: «Viscount Palmeision presents his Immble Duty to Your Maj
esty and submits in an accompanying wooden case some drawings 
sent by the People of Crete [=Greece] to be presented to Your Maj
esty. The drawings represent Battles which liappened in the Greek 
War against the Turks which ended in 1830 in the Establishment of 
the present Kingdom of Greece.» 24. 

20. Βλ. σημείωμα του Palmers ton με ημερομηνία 24/5 Ά π ρ . : FO 32/101 
φ. 202. 

21 . Backhouse (F.Ο.) προς Salame, 10/22 Ά π ρ . 1840: FO 32/101 φ. 200. 
22. Salame προς Backhouse, 4/16 Μαΐου 1840 : FO 32/101 φ. 217. στη 

μετάφραση των δύο επιστολών αποδόθηκε, σε γενικές γραμμές, το νόημα του 
κειμένου αλλά παραποιήθηκε h υπογραφή του Μακρυγιάννη σε Mavroyanis . Βλ. 
FO 32/91 φ. 260, 264-265 . 

23. Salame (Λονδίνο) προς Staveley , 15/27 Σεπτ. 1841 : FO 32/112 φ. 147-148 . 
24. Γ. Σ ε φ έ ρ η ς , ο.π. , σ. 495. Η επιστολή του Pa lmers ton που δημο

σιεύει ό Σεφέρης είναι iδιόγραφη. Επομένως τo παρρραμα Crete αντί Greece δεν 
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Έτσι η επιστολή του Μακρυγιάννη προς τη Βικτωρία δε φαίνεται 
να έφτασε, πρωτότυπη ή μεταφρασμένη, στον προορισμό της. Έμεινε 
στά αρχεία του Foreign Office, στα όποια προστέθηκε σε λίγο και ό 
περιγραφικός κατάλογος των εικόνων. Ο Salame δεν μπόρεσε τελικά να 
τον μεταφράσει παρά την προσπάθεια του να βρει τον κατάλληλο Έλ
ληνα ό όποιος, γνώστης των γεγονότων της Επανάστασης, θα τον βοη
θούσε να συμπληρώσει το αγγλικό κείμενο με ιστορικές και επεξηγηματι
κές σημειώσεις. Τελευταία του ελπίδα φάνηκε ο Σπ. Τρικούπης, πρεσβευ
τής τότε της Ελλάδας στο Λονδίνο 25, αλλά δε φαίνεται να τον συνάν
τησε 26. Στις 16/28 Μαΐου 1842 ό Salame επέστρεψε αμετάφραστο τον 
κατάλογο στο Foreign Office 27. Στο μεταξύ, διάφορες αλλαγές στην υπη
ρεσία αυτή μετά την πτώση της Κυβέρνησης Melbourne τον Αύγ. 1841, 
οπότε Υπουργός των Εξωτερικών ανέλαβε αντί του Palmerston ο Aber
deen και αντικαταστάθηκε ό μόνιμος υφυπουργός J. Backhouse (1842), 
είχαν σαν συνέπεια να μείνει τελικά Η υπόθεση των εγγράφων του Μα
κρυγιάννη στο αρχείο28. 

Ό περιγραφικός κατάλογος του Foreign Office ακολουθεί την κατά
ταξη των εικόνων που έχει η σειρά του Windsor και, με μόνη διαφορά 
την αντιστροφή των εικόνων 17 και 18, η σειρά της Γενναδείου. Οι περι
γραφές των εικόνων, σε 18 1/2 χειρόγραφες σελίδες 29, συμφωνούν σε γε
νικές γραμμές με τις περιγραφές του καταλόγου που βρήκε ο Βλαχογιάν
νης στά κατάλοιπα του Μακρυγιάννη 30. Υπάρχουν όμως μικρές διαφο
ρές : άλλη σειρά Η γραφή ορισμένων ονομάτων, φράσεις ή λέξεις που 

οφείλεται στον αντιγραφέα, όπως ό Σεφέρης υποθέτει, αλλά στον ίδιο τον Palm
erston. Τη διαπίστωση αυτή μπόρεσα να κάνω με βάση φωτοτυπία της επι
στολής που η Jane Langton, Registrar τον Βασιλικών Αρχείων του Windsor 
Castle, είχε την καλοσύνη να μου στείλει. Η ίδια με πληροφόρησε ότι έκτος από 
την επιστολή αυτή του Palmerston δεν υπάρχουν στα Αρχεία του Windsor 
αλλά στοιχεία σχετικά με τις εικόνες του Μακρυγιάννη. 

25. Salame (Λονδίνο) προς Staveley, 15/27 Σεπτ. 1841 : FO 32/112 φ. 147-
148. Ό Salame ήθελε να δώσει στον κατάλογο του Μακρυγιάννη τή μορφή φυλ
λαδίου (little Literary Pamphlet) πιστεύοντας ότι θα είχε ενδιαφέρον (ό.π..). 

26. Βλ. όπισθογράφηση (15/27 Σεπτ. 1841) στο παραπάνω έγγραφο. 
27. Salame προς Addington, 16/28 Μαΐου 1842 : FO 32/118 φ. 202. 
28. Βλ. σημείωμα του Foreign Office στο παραπάνω έγγραφο. Βλ. και υπό

μνημα της 1/13 Αύγ. 1845 : FO 32/99 φ. 272-273. 

29. FO 32/99 φ. 275-284. 
30. Αρχείον Μακρυγιάννη, Β' σ. 506-526. Ο Βλαχογιάννης δημοσίεψε τις 

περιγραφές όχι στη σειρά που βρίσκονταν στον κατάλογο αλλά σύμφωνα με την 
κατάταξη που έχουν οι εικόνες στην αφήγηση του Μακρυγιάννη (ο.π., σ. 349* 
351 ύποσημ.). 
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υπάρχουν στο ένα κείμενο αλλά λείπουν στο άλλο, διαφορές στην ορθο
γραφία και τή στίξη (τις όποιες ό Βλαχογιάννης φαίνεται οτι αποκατέ
στησε) κλπ. 31. Ό κατάλογος του Foreign Office είναι πλήρης- περιέχει 
επομένως τον τίτλο της 24ης εικόνας που λείπει από τον κατάλογο του 
Βλαχογιάννη : «ΚΔ./ Η επιγραφομένη εικών Η Ελλάς δια/γράψει τα 
ονόματα των νπερ τον αγώνος / φωνενθέντων και υπερασπισαντων φιλ
λελ/λήνων των όσων ήτον δυνατον να γνωρίζομεν». το κείμενο του κατα
λόγου είναι αντίγραφο άγνωστης σε μένα γραφής. Στην αρχή μόνο, μετά 
το γενικό τίτλο, και στο τέλος υπάρχει η ιδιόγραφη υπογραφή του στρα
τηγού : «μακριγιανις». 

31. Θα ήταν σκόπιμη μια έκδοση του καταλόγου του Foreign Office σε συν
δυασμό με τον κατάλογο του Βλαχογιάννη και τα επεξηγηματικά σχόλια που βρί
σκονται κάτω από τους πίνακξς που διασώθηκαν. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



της Αγγλίας Βιχτωρϊα τις εικονογραφίες τον Εικοσιένα 209 

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α * 

1 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΣ LYONS ι 

Προς τον εξοχώτατον γενικον εν Ελλάδι Πρέσβυν του ύψηλού Βασιλείου 
της Μεγάλης Βρετανίας. 

No. 1. 

εξοχότατε ! 

δια την προς το ύψηλον Βασίλειον της Μεγάλης Βρετανίας χρεωστουμέ
νην ημών αιώνιον ευγνωμοσύνην, παρακαλώ να σταλθώσι προς την Μεγα
λειότητα Της την Βασίλισσαν, αι παρουσιαζόμεναι εικοσιτέσσαρες εικόνες 
πολέμων τινών τον ελληνικού αγώνος, τους όποιους εγώ, εφαντάσθην2, ως 
τους γνωρίζω, και εζωγράφισα, προς τούτοις και 6 κατάλογος αυτών των 
εικόνων, και το εσώκλειστον προς την αυτής Μεγαλειότητα ταπεινον γράμ
μα μου. 

1839 = Μαρ. 10 = ο δούλος σας 
εν 'Αθήναις. ό συνταγματάρχης 

μακριγιάνις 

* Τα έγγραφα δημοσιεύονται με την άδεια της αρμόδιας βρεταννικής υπηρε
σίας (Η.Μ. Stationery Office), προς την οποία εκφράζονται θερμές ευχαριστίες. 
Διατηρήθηκε η ορθογραφία και η στίξη των έγγραφων. Η έκδοση γίνεται με 
βάση τις μικροταινίες που βρίσκονται στο ΚΕΙΝΕ. 

1. FO 32/91 φ. 261. Τή μετάφραση στ' αγγλικά του Salame βλ. FO 32/91 
φ. 260. 

2. Φαίνεται ότι δίνοντας στο «εφαντάσθην» τή σημασία του «αναπαράστησα» 
ο γραμματικός δεν απέδωσε σωστά τή φράση του Μακρυγιάννη. Αντίθετα, στο 
γράμμα προς τή Βικτωρία το «εφαντάσθηκα» χρησιμοποιείται με την κατάλληλη 
σημασία = σκέφτηκα, κατέληξα στην απόφαση. Βλ. και άλλες σχετικές φράσεις του 
Μακρυγιάννη : « Άγού λοιπόν καταγίνηκα èva δυο μήνες να μάθω ετούτα τα γράμματα 
όπου βλέπετε, εφαντάατηκα να γράφω τον βίον μου . . .»· «. . . συλλαμβάνω την ιδέαν 
να εικονογραφήσω τόσον τάς κατά ξηράν ως και τα; κατά θάλασσαν μάχας» (Αρχείον 
Μακρυγιάννη, Β' σ. 7 και Α' σ. 377). 
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2 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΣ VICTORIA 3 

Μεγαλειοτάτη Βασίλησσα της Μεγάλης Βρετανίας ! 
ο υποφαινόμενος ελλην και μικρός αγωνιστής εις την της πατρίδος μου ελευ
θερίαν, λαμβάνω την μεγάλην τόλμην, και παρρησιάζομαι με το παρόν, 
προς μεγάλην τιμήν της πατρίδος μου. 

επειδή, ύστερον από αιώνων τνραννίαν προς την πατρίδα μου του σουλ
τάνου και οπαδών του, η ευσπλαγχνια του Μεγάλου Θεού, και του υψηλού 
Βασιλείου Σοη η αγαθοσύνη, και του Μεγάλου έθνους Σου η φιλανθρω
πεία, και ai θυσίαι και κόποι αυτον, έκαμαν σχεδόν νεκρανάστασιν, και έσω
σαν ημάς από την τυραννίαν και ώνομάσθημεν πάλιν έλληνες δι' αυτά όλα 
δεν λησμονούμεν ποτέ την προς την πατρίδα ημών του υψηλού Βασιλείου 
Σου εύεργεσίαν. δια τούτο και εγώ ως ελλην, και αγωνιστής εφαντάσθη
κα i / να παραστήσω εις εικόνας εν μέρος των πολλών ελληνικών κατά του 
τυράννου πολέμων, και τολμώ να προσφέρω αυτάς εις την Μεγαλειότητα 
Σον επειδή Η Μεγάλη αυτή Βασιλεία, έκαμε τον; μεγαλητέρους πολέμους 
και θυσίας δια την ύπαρξιν ημών ως εχομεν και είς το έξης όλας ημών 
τάς ελπίδας είς την Βασιλικών Σου εύνοιαν και υπεράσπισιν. 

αί εικόνες είναι εικοσιτέσσαρες, άρχίζουσαι από το = α = και τελευ
τώσαι είς το = ω = είναι ατελώς και άμαθώς εζωγραφιαμέναί' διότι τόσην 
δύναμιν ζωγραφικής η τυραννία του σουλτάνου μας άφησε να εχωμεν. ένας 
μόνον λόγος της Μεγαλειότητας Σου δύναται να τάς παραστήση με την 
πλέον εντελή ζωγραφίαν. είναι ενομένος με τάς εικόνας και ο κατάλογος 
εκάστης αυτών, κατόπιν θέλω παραστήσει και εγγράφως όλα τα δεινά / του 
ελληνικού ημών αγώνος, και θέλω τα προσφέρει, αγύμναστα μεν και απλά, 
αλλά με γυμνήν την άλήθειαν, όσα ηξεύρω και ως τα ηξεύρω. 

1839 = Μαρτίου = 10 = λάχιστος και ταπεινός 
εν 'Αθήναις ό συνταγματάρχης 

μακριγιανις 

3. FO 32/91 φ. 262-263. την αγγλική μετάφραση του Salame βλ, FO 32/91 
φ. 264-265. 

4. Βλ. ύποσημ. 2 
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3 

LYONS ΠΡΟΣ PALMERSTON 

Copy Athens, 
Private December 5, 1839. 

My Lord, 
Some time ago Colonel Macrianni, a rough, uneducated, but gal

lant Soldier and a good Patriot, invited the Representatives of the 
three Allied Powers to dine with him ; we found the Walls hung with 
illustrations of the Battles of the Revolution and of course we compli
mented him upon them ; he has since brought to each of us a set of 
these paintings, requesting us to lay them at the feet of our respective 
Sovereigns as offerings of his devotion and gratitude. 

1 have sent these Pictures by a Ship of War in a box adressed to 
your Lordship exactly in tne slate I received them; they may 
require to be looked over for there are some descriptions of impaling 
and other scenes which it may not be desireable to bring under her 
Majesty's view. The Frontispiece, which contains Portraits of the Allied 
Sovereigns and of the King and Queen of Greece with all of which the 
Colonel is Entirely satisfied, is a proof of his simplicity and a fair 
specimen of his taste for the fine Arts. 

I will endeavour to ascertain and to inform your Lordship what 
notice the Emperor of Russia and, the King of the French take of these 
offerings. 

I have the honor to be, 
My Lord, 
Your most obedient 

Edward6 Lyons. 

5. FO 32/99 φ. 271, δακτυλογραφημένο. το έγγραφο συνοδεύεται από την 
έξης σημείωση (FO 32/99 φ. 270): «Makryjannis Drawings». Copy of a des
patch from Sir E. Layons to Lord Palmerston of Dec. δ 1839 sending home 
illustrations of the Battles of the, Greek War of Independence by*[* στο πε
ριθώριο σημειώνεται με μολύβι : no ] Colonel Macrianni. It has been ascertained 
that these drawings are in the Royal Library at Windsor Castle (See file 
L 100140511927)». δεν είχα τη δυνατότητα να βρω το έγγραφο στο όποιο παρα
πέμπει η παραπάνω ένδειξη. Είναι πιθανό ότι περιέχει στοιχεία που διαφωτίζουν 
πότε και με ποια αφορμή κατατέθηκε στο αρχείο του Foreign Office το δακτυλο
γραφημένο αντίγραφο της ιδιωτικής επιστολής του Lyons προς τον Palmerston. 

6. Το ορθό Edmund. 
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(added after signature). 
Colonel Macrianni is a remarkably handsome well slhapedman 

and quite a Preux Chevalier. 

(Minute at back of letter in Lord Palmerston's writing) : 
5 Dec. 1839 
Sir Ed.d Lyons. 
Col: Macrianai has sent some Pictures of the Battles of the Revo

lution to the Queen. 
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