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οι παραπάνω ενδείξεις ενισχύονται αποτελεσματικά και από την εξέ
ταση του χαρτιού- τουλάχιστον για τον πρώτο αίώνα της τυπογραφίας,
το χαρτί θεωρείται από τη σύγχρονη Βιβλιογραφία 20 πολύτιμο στοιχείο
για τον προσδιορισμό του χρόνου αλλά και του τόπου εκτύπωσης. Στον
Ισοκράτη βρίσκει κανείς δύο υδατόσημα· το πρώτο (δίκλωνη γοργόνα
μέσα σε κύκλο) που δεν ταυτίζεται ακριβώς με κανένα από τα γνωστά,
είναι όμοιο με το 13886 του Briquet 21 ο οποίος το τοποθετεί στη Ρώμη
το 1515- φυσικά δεν έχει σχέση με τα ύδατόσημα των βιβλίων του Alopa,
αλλά δέ στάθηκε δυνατό να εντοπιστεί ούτε στα αντίτυπα των βιβλίων
του Γυμνασιακού τυπογραφείου που υπάρχουν στις Αθηναϊκές Βιβλιο
θήκες. το δεύτερο όμως (βούκινο σε κύκλο) 22 είναι ακριβώς το ίδιο με
το μοναδικό που βρίσκουμε στα βιβλία του Γυμνασίου που τυπώθηκαν
το 1517 -18 (Legrand Ι 56, 59, 60).
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ

Η ΑΣΗΜΑΝΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Από τις πηγές της πολιτικής ιστορίας του ελληνικού μεσοπολέμου
που έχουν εκδοθεί απουσιάζουν (με σημαντικότερη εξαίρεση το ημερολόγιο
του Ι. Μεταξά) οι μαρτυρίες που αποδίδουν τις λιγότερο κολακευτικές
οψεις της δράσης δημοσίων προσώπων.
Αν εξαιρεθούν κάποιες αθέλητες αποκαλύψεις που οφείλονται στην
αφέλεια μάλλον παρά στην ιστορική αντικειμενικότητα των συγγραφέων
τους, τα παραλειπόμενα των αυτοβιογραφικών αναμνήσεων και των αγιο
γραφικών βιογραφιών, βρίσκονται κυρίως σε άρχεϊα με προσωπι
κές αλληλογραφίες. η αναφορά στις μαρτυρίες αυτές όταν δεν γίνεται
με τη διάθεση του ωτακουστή ενός ιστορικού κουτσομπολιού η με κάποια
ατοπη ηθικολογική πρόθεση, προσφέρουν ενδιαφέροντα στοιχειά για
ορισμένα φαινόμενα της πολιτικής ζωής. Όταν μάλιστα η συχνότητα τού
φαινομένου δεν περιορίζεται στις περιπτωσιολογικές ιδιοτυπίες ορισμένων
προσωπικοτήτων, τότε εϊναι δυνατό να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα με
ευρύτερο θεωρητικό ενδιαφέρον.
Οι 20 επιστολές και σημειώματα του Γεωργίου Κονδύλη προς τον
20. Philip Gaskell, A new introduction to Bibliography, Oxford 1979s, σ. 319.
21. C. M. Briquet, Les filigranes. Dictionnaire
historique des marques du
papier dès leur apparition
vers 1282 jusqu'en 1600, Leipzig: Verlag von Karl
W. Hiersemann, 19232.
22. Briquet, άρ. 7855.
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Ιωάννη Κουντουριώτη που γράφτηκαν από το 1924 ως το 1933 έχουν απο
κλειστικά ρουσφετολογικό χαρακτήρα. Ο Ιωάννης Κουντουριώτης,
αδελφός του ναυάρχου και πρώτου Πρόεδρου της αβασίλευτης Δημο
κρατίας Παύλου Κουντουριώτη, υπήρξε Θεοτοκικός βουλευτής Ύδρας
και φίλος των ανακτόρων ως το διχασμό. Φίλος του Βενιζέλου, έγινε μετά
το 1917 για ένα διάστημα πρεσβευτής της Ελλάδας στο Βελιγράδι και
αργότερα διευθυντής στην Τράπεζα Αθηνών. Ο Γεώργιος Κονδύλης, από
τους δυναμικούς αξιωματικούς του μεσοπολέμου, υπηρέτησε αρχικά τον
αντιμοναρχικό αγώνα και την εγκαθίδρυση άβασίλευτου καθεστώτος στην
Ελλάδα. Διετέλεσε υπουργός σε πολλές κυβερνήσεις και το 1926 ανέτρεψε
την στρατιωτική δικτατορία του στρατηγού Θεόδωρου Πάγκαλου. από
το 1931 άλλαξε ριζικά πολιτική τοποθέτηση και έγινε ηγετικό στέλεχος
στο άντιβενιζελικό στρατόπεδο. Έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην καταστολή του
βενιζελικού κινήματος του 1935 και στην επαναφορά της μοναρχίας τον
ίδιο χρόνο.
Οι μαρτυρίες που παραθέτουμε εδώ προέρχονται από το Αρχείο Ιωάννη
Κουντουριώτη που έχει ενταχθεί στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό
Αρχείο (Ε.Α.I.A.). Ευχαριστίες οφείλω στο κ. Δημήτρη Πόρτολο που έθεσε
το φάκελλο με τις επιστολές - σημειώματα του Γ. Κονδύλη στη διάθεση μου.
η πρώτη επιστολή του φακέλλου έχει ημερομηνία 30 Μαΐου 1924 και
είναι γραμμένη σε επιστολόχαρτο του Υπουργείου Στρατιωτικών. Ό Υπουρ
γός Κονδύλης γράφει στον Κουντουριώτη τά ακόλουθα* :
Αγαπητέ φίλε,
Τον κομιστή κ. Γεωργ. Άναγνωστιάδην δικηγόρον έκ Τρικκάλων συνέστησα εις
τον κ. Ηλιάσκον δια την διεύθυνσιν του Υποκαταστήματος της Τραπέζης Αθηνών
έν Τρικκάλοις θεωρών τούτον κατάλληλον και λόγω του ήθικού του και του κύρους
όπερ θα εχη έν Τρικκάλοις καθόσον είναι έκ των καλλιτέρων των Τρικκάλων οικογε
νειών και λόγω της μορφώσεως του.
Ό κ. Ηλιάσκος συνέστησε εις αυτόν να υποβάλη μίαν αίτησιν και να υποβληθή
εις έξέτασιν.
Σας παρακαλώ όπως ενεργήσετε ο,τι είναι δυνατόν και τοποθετηθή ως διευθυντής
του υποκαταστήματος Τρικκάλων.
με πολλήν άγάπην και έξαιρετικήν έκτίμησιν,
Γ. Κονδύλης

Ακολουθεί επιστολή με ημερομηνία 17 Ιουνίου 1924.
Αγαπητέ μου κύριε Κουντουριώτη,
Ό κομιστής της παρούσης Κωνστ. Φλούλης1 είναι ιδικός μου άνθρωπος—πολύ
* Διατηρήθηκε σε όλα τα κείμενα η ορθογραφία των πρωτοτύπων.
Ί . Αδελφός του αξιωματικού Δ. Φλούλη, μέλους του «Συνδέσμου αδιαλλάκτων
αξιωματικών» του 1921 και αρχηγός των πρώτων «Ταγμάτων Ασφαλείας» (1923), μονά
δων που διακρίνονταν για την αντιμοναρχική τους δράση.
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ιδικός μου— νέος παράσχων υπηρεσίας και οικογενείας δωσάσης πολλούς άξιωματι
κούς της Αμύνης όμόφρονας.
Πάρα πολύ θα με ύποχρεώσητε êàv κατορθώσητε να τον τοποθετήσητε εις θέσιν
τινά των Μονοπωλείων οπουδήποτε της Θεσσαλίας η άλλαχου.
Αγωνίζομαι προ πολλού να εύρω μίαν δουλειάν δια τον τίμιον αυτόν νέον και
δεν το κατόρθωσα ακόμη. Θα σας είμαι ευγνώμων έάν τον οίκονομήσητε.
Με πολλήν άγάπην και έξαιρετικήν έκτίμησιν,
Γ. Κονδύλης

Στις 30 Ιανουαρίου 1925 ως Υπουργός Εσωτερικών ζητούσε από τον
Κουντουριώτη να διορίσει τον απόστρατο ταγματάρχη Ά θ . Γκόπη «εί
δυνατόν έπιθεωρητήν των μονοπωλείων». Στις 6 Μαρτίου 1925, ζητούσε
από τον Κουντουριώτη να ενισχύσει η Τράπεζα Αθηνών τον πρώην αξιωμα
τικό Τσαγκαράκη που εξέδιδε την ιστορία της ανακήρυξης της ελληνικής
Δημοκρατίας. την ίδια περίπου περίοδο της Ύπουργείας του ό Κονδύλης
παρακαλούσε «να ίκανοποιηθή ό εκλεκτός φίλος μας κ. Ασκούσης εν τη
διατιμήσει της οικίας του ζητούμενης προς άγοράν ύπο της Τραπέζης.» Στις
8 'Ιουνίου του ί'διου χρόνου ζητούσε να ενισχυθεί ό Κων. Καμπουράκης
από την Τράπεζα. Στις 7 'Ιουλίου παρακαλούσε να διορισθεί «διαχειριστής
του εν Κοζάνη Μονοπωλίου» ό Χ. Ριζόπουλος. Στις 3 Αυγούστου ζητούσε
τον διορισμό του Π. Περιστέρη «εις την θέσιν διαχειριστού - αποθηκαρίου
μονοπωλείου Ιωαννίνων».
Μεσολαβεί ένα κενό κατά τη περίοδο της παγκαλικής δικτατορίας
και επανέρχεται στις 27 Απριλίου 1927 με επιστολόχαρτο της πρωινής
εφημερίδας η Εθνική, ζητώντας τον διορισμό του Λεωνίδα Λεβή «εις
την έταιρίαν Γούλεν» τονίζοντας ότι είναι ομοϊδεάτης «εκ των φανατικό
τερων» που πρόσφερε «υπηρεσίας όλως έξαιρετικάς εις την έθνικήν ιδεο
λογίαν». Προσθέτει ακόμα ότι «είναι κουμπάρος μου έπί πλέον τον εχω
στεφανώσει ό ίδιος». Σε επιστολόχαρτο επίσης της ίδιας εφημερίδας ζη
τούσε στις 18 Μαΐου 1927 να εξυπηρετηθεί «ό εκ Τρικκάλων φίλος μου
κ. Λιάππης προερχόμενος από το υποκατάστημα Λαρίσσης». Στις 11 Νοεμ
βρίου 1927 με επιστολόχαρτο του Έθνικού Δημοκρατικού Κόμματος ζη
τούσε να διορισθεί ό Θωμάς Μισίκας στην διαχείριση του μονοπωλίου.
Στις 27 'Ιανουαρίου 1928 ζητούσε τον διορισμό του Εύθ. Βασιλάκου στο υπο
κατάστημα Ξηροχωρίου. Στις 17 Οκτωβρίου 1928 ζητούσε να ενισχυθεί ô
Δ. Καλωταΐος και ό αδελφός του. την ίδια περίπου εποχή eïvai γραμμένη
και παρακάτω επιστολή (χωρίς ημερομηνία).
Φίλτατε κύριε Κουντουριώτη,
Πολύ θα με ύποχρεώσητε έάν ύποστηρίξητε τον Στρατηγόν Μαντέλλον όπως κατα
λάβη εις τον όργανισμόν ύπεγγύων προσόδων μίαν θέσιν παραχωρουμένην αύτω υπό
του κ. Ιωάννου Θεοδωρακάκου. Πρόκειται περί άξιωματικού υπηρετήσαντος ενόρκως
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επί τριακονταετίαν και άποστρατευθέντος όπως όλοι μας με σύνταξιν γλίσχρα και ανε
παρκή (..·)·
Στις 19 Φεβρουαρίου 1929 ζητούσε από τον Κουντουριώτη να υποστηρί
ξει την «Θεοδώρα Παπαβασιλεΐου πρώην διδασκάλισσαν.. .ομοϊδεάτιδα
και αναξιοπαθούσα». Στις 14 Μαΐου 1930, με επιστολόχαρτο πάντοτε του
Εθνικού Δημοκρατικού Κόμματος, ζητούσε να μη μετατεθεί ό Δημ. Μπαϊ
μπάς από το υποκατάστημα Αγρινίου, «πρόκειται περί συγγενούς μου».
Στις 12 Μαρτίου 1931 ζητούσε να δοθεί μηνιαία προθεσμία στον Ηλία
Εφέσιο «όπως πλήρωση την λήξασαν υποχρέωσίν του». Στις 28 Νοεμ
βρίου 1931 έγραφε : «Έπληροφορήθην ότι εις την Έταιρίαν υπεγγύων
προσόδων έχήρευσε μια θέσις άποχωρησάσης της υπαλλήλου κυρίας
Δημητρακάκη. Πολύ θα με ύποχρεώσητε εάν δώσητε την θέσιν αυτήν εις
τον κ. Θεόδωρον Παπαγεωργίου... » Στίς 16 Ιουνίου 1932 ευχαριστούσε
για «την χορηγηθεϊσαν άναβολήν του δανείου της οικογενείας Εξάρχου
Αγρινίου». Στις 9 Σεπτεμβρίου 1932 ζητούσε τον διορισμό του Λιακατή
ενώ στο τελευταίο σημείωμα του φακέλλου, γραμμένο τον Ιούλιο του 1933
σε επιστολόχαρτο του Υπουργείου Στρατιωτικών, ό Κονδύλης, Υπουργός
της κυβέρνησης Π. Τσαλδάρη, ζητάει το τελευταίο του ίσως ρουσφέτι
από τον Κουντουριώτη, να διορίσει δηλαδή τον Δ. Ρομπόκο «είς μια χηρεύουσαν θέσιν της διαχειρίσεως Μονοπωλίων».
Αν υπολογίσουμε ότι όλες οι επιστολές και τά σημειώματα που παρα
θέτουμε εδώ απευθύνονται σε ένα μόνο άτομο χωρίς ιδιαίτερα εξέχουσα
θέση, θα μπορέσουμε να υποθέσουμε ότι ό Γεώργιος Κονδύλης θα έγραψε
εκατοντάδες ανάλογες επιστολές σε διάφορους υψηλόβαθμους φίλους και
πελάτες του για να εξασφαλίσει την πολυπληθέστατη πελατεία του.
Θ. ΒΕΡΕΜΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΟΥ Π. ΜΑΡΚΙΔΗ - ΠΟΥΛΙΟΥ Π Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ
Λίγο μετά την ίδρυση της Επτανήσου Πολιτείας, στις 21 Μαρτίου
του 1800, ό Πούλιος Μάρκου η Βουκολίδης, ό μεγαλύτερος από τους δυο
αδελφούς, εκδότες της «Εφημερίδος» της Βιέννης και διευθυντής τώρα
της Τυπογραφίας Πάνου Θεοδοσίου, 1 με υπόμνημα του, της 10 Μαΐου 1800,
1. Ο Πούλιος Μάρκου Βουκολίδης ή Π. Μ. Βουκόλης αναφέρεται ως προϊστά
μενος (άρχιεργάτης) του τυπογραφείου Θεοδοσίου το 1800· βλ. σχετικά Γ. Σ. Πλουμίδη,
Το βενετικόν τυπογραφείον του Δημητρίου και του Πάνου Θεοδοσίου (1755 - 1824),
Αθήνα, 1969, σ. 58 και 65.
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