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Ή Συμβολή της Τυπογραφίας 

στη Στήριξη της Επανάστασης τοϋ 1821 

ΕΛΛΗ ΔΡΟΥΛΙΑ-ΜΗΤΡΑΚΟΥ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΊΤΗΣ 

τυπογραφία υπηρέτησε την Επανάσταση του 1821 καί στις ιδεολογικές καί στίς 

πρακτικές της ανάγκες. Λειτούργησαν έ'ξι τυπογραφεία: Καλαμάτας - Κορίνθου 

(1821-1822), Μεσολογγίου (1823-182(0, Ψαρών (1824), Τδρας (1824-1827), 'Α

θηνών (1825-1826), Διοίκησης (1825-1827), με συνολική γνωστή παραγωγή περίπου 50 

βιβλία-φυλλάδια, 2IG μονόφυλλα καί 7 ελληνικές καί ξενόγλωσσες εφημερίδες. Οι εξεγερμέ

νοι "Ελληνες καί στον τομέα αυτόν συνάθροισαν όλες τίς δυνάμεις καί τά μέσα πού διέθε

ταν: οι τυπογραφικές μηχανές, τά στοιχεία καί ο άλλος τυπογραφικός εξοπλισμός στάλ

θηκαν από τους Έλληνες καί τους Φιλέλληνες της Ευρώπης, ή τεχνογνωσία αναζητήθη

κε σέ όλες τίς εστίες όπου οι "Ελληνες τήν άσκησαν προεπαναστατικά: Κωνσταντινούπολη, 

Κυδωνιές, Χίος, πόλεις της Διασποράς. Επιστρατεύτηκαν καί οι ταλαντούχοι άλλων ειδι

κοτήτων, όπως ωρολογοποιοί καί όπλουργοί. 'Αναζητήθηκαν οι συντάκτες «έφημεριόογρά-

φοι», ανάμεσα στους έμπειρους αλλά καί τους νέους "Ελληνες καί Φιλέλληνες, οι μεταφρα

στές καί οι συγγραφείς. Καί ακόμη αναζητήθηκαν οι μηχανισμοί διάδοσης των εντύπων: 

συνδρομητές, πωλητές, αγοραστές. 

ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ *· ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ *- ΦΥΛΛΑΔΙΑ * ΒΙΒΛΙΑ 

2JTÓ τυπογραφείο τοϋ 'Ιασίου υπηρετήθηκε ή 'Επανάσταση τοϋ 'Αλέξανδρου 'Υψηλάντη μέ 

τήν εκτύπωση τών -ροχτ^ΐιίεών του. Ό Δημήτριος 'Υψηλάντης, κατεβαίνοντας στην 

Φ , „ Ελλάδα ώς πληρεξούσιος τοϋ άόελς,ού του. Γενικού Έπι-
Ιυπογραφειο , /Γ , „ τ , r , 

ν \ ' Κ 'ft τρόπου, μερίμνησε στην Ιεργεστη, ώστε να υπάρχει ανάμεσα 
ί18?1 18??ί σ " ^ αποσκευές του καί τυπογραφείο. Τό τυπογραφείο αγορά

ζεται, στή Βενετία ίσως, καί τόν 'Ιούνιο τοϋ 1821 θά σταλεί 

στην Γόρα. Ό 'Ιάκωβος Τομπάζης θά φροντίσει νά έλθουν από τά Ψαρά ό μαθητής τοϋ 

Γάλλου vjr.oypa^cyj Didot καί τ^-ογρά^ος των Κυδωνιών Κωνσταντίνος Τόμπρας, πρό

σφυγας υστέρα από τήν καταστροφή τών Κυδωνιών, μαζί μέ τόν Αναστάσιο Νικολαΐδη. 

Τυπογραφείο καί τυπογράφοι θά μεταφερθούν τόν 'Ιούλιο τοϋ 1821 στην Καλαμάτα καί 

θα εγκατασταθούν σ' ένα τζαμί της πόλης. Ή πορεία τοϋ 'Αγώνα προσδιορίζει καί τήν τύχη 

τοϋ τυπογραφείου. "Γστερα από τήν άλωση της Τριπολιτσάς (20 Σεπτεμβρίου 1821) ό 
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Τόμπρας διατάσσεται νά μεταφέρει εκεί τό τυπογραφείο. 'Από τήν Τριπολιτσά τό τυπογρα

φείο θά μεταφερθεί αμέσως στό "Αργός, αλλά ό τυπογράφος θά περάσει μακρά ασθένεια. 

Στό τέλος του 1821 ή Α' Εθνική Συνέλευση ψηφίζει στην Επίδαυρο τό πρώτο Σύνταγμα 

καί εκλέγει τό πενταμελές Εκτελεστικό, τήν κυβέρνηση, μέ πρόεδρο τόν 'Αλέξανδρο Μαυ

ροκορδάτο καί έ'δρα τήν Κόρινθο. 

6ΐ. Κόρινθος. Χαρακτικό του Ε. Finden, 1832. 

Εκεί θά μεταφερθεί καί τό τυπογραφείο από τό "Αργός καί θά λειτουργήσει από τήν 1η 

Μαρτίου 1822 μέ τόν Κ. Τόμπρα καί τέσσερις συνεργάτες. Τόν 'Απρίλιο τοΰ 1822 φτάνει 

στην Κόρινθο μιά λιθογραφική τυπογραφία, σταλμένη από τή Μασσαλία, οώρο τοΰ πατριώ

τη 'Ιωάννη Χατζημιχαήλ, ενώ στά μέσα Μαρτίου 1822 είχε φθάσει στό λιμάνι τών 

Κεγχρεών τυπογραφικό πιεστήριο καί ανάλογος εξοπλισμός, σταλμένα από τό Λιβόρνο, ίσως 

από τόν Μητροπολίτη "Αρτας 'Ιγνάτιο καί τόν ηγεμόνα 'Ιωάννη Καρατζά. Ό 'Ιωάννης 

Φιλήμων, μέ τήν τυπογραφική εμπειρία του στό Πατριαρχικό Τυπογραφείο της Κωνσταντι

νούπολης, αποσυναρμολόγησε τό πιεστήριο, διευκολύνοντας τή μεταφορά του στην Κόρινθο. 

"Ολος αυτός ό τυπογραφικός εξοπλισμός καί τό ανθρώπινο δυναμικό (έφτασε ως καί οκτώ 

άτομα), μέ τήν απαραίτητη τεχνογνωσία πού τόν αξιοποιούσε, απάρτιζαν επαρκές εθνικό 

τυπογραφείο, τό οποϊο μπορούσε νά καλύπτει τίς ανάγκες της διαμορφούμενης ελληνικής 

πολιτείας σέ συνθήκες πολίτου. Ή εκστρατεία τοΰ Δράμαλη καί ή κατάληψη της Κορίν

θου, τόν 'Ιούλιο τοΰ 1822, θά επιφέρουν καί τή διάλυση τοΰ τυπογραφείου, πού δέν πρόλαβε 

νά λειτουργήσει παρά λίγους μήνες. 
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Τό τυπογραφείο, καί στην Καλαμάτα καί στην Κόρινθο, κλήθηκε νά υπηρετήσει, σε 

δύσκολες συνθήκες, υπαρκτές και συνειδητοποιημένες ανάγκες. Νά τυπώσει εφημερίδα, 

μονόφυλλα καί φυλλάδια γιά τίς επίκαιρες καί τίς έκτακτες ανάγκες τής πληροφόρησης του 

λαοϋ, τής ηθικής διαπαιδαγώγησης καί τής τόνωσης του καί ακόμη τής χάραξης γραμμής 

πορείας καί δράσης. 

"Εγραφε ο θεόκλητος Φαρμακίδης, εκδότης καί συντάκτης τής εφημερίδας Σάλπιγξ 

Ελληνική, στό πρώτο από τά τρία φύλλα πού εκδόθηκαν (Καλαμάτα, 1η Αυγούστου 

1821): «Εις τάς παρούσας περιστάσεις τής Ελλάδος, 

δτε άλλον τό Έλληνικόν γένος, μη υ~ου.ενον τόν βαρύν 

τής τυραννίας ζυγόν, τόν οποίον έφερεν άναξίως αιώνας 

oAoxAr^o'jc,, άπεφάσισεν υπό τήν προστασίαν τής Θείας 

Προνοίας νά πιάση τά όπλα, διά νά άναλάβη τήν οποίαν 

άπώλεσεν αύτονομίαν, είναι αναγκαιότατη καί έφημερίς 

εις τήν Ελλάδα εκδιδομένη. Τό γένος δλον άγωνιζόμε-

νον τόν υπέρ τής ελευθερίας αγώνα θέλει νά βλέπη καί 

διά τού τύπου τους αγώνας του κηρυττομένους, τάς 

άρετάς τών καλών δημοσίως έπαινουμένας, καί τάς κα

κίας των κακών έξερχομένας, εις αποφυγήν καί μίμη-

σιν θέλει νά μανθάνη τά ανά πάσαν έπαρχίαν γινόμενα, 

καί ούτω νά βάλωνται διά τής εφημερίδος όλα τά μέρη 

του εις συνάφειαν. 

»Προσέτι τά ξένα έθνη έγιναν περίεργα εις τά πράγ

ματα μας, καί συχνότατα ypa^o'jv περί ημών, κρίνουν 

καί επικρίνουν, επαινούν καί κατηγορούν καί ταύτα όλα 

κηρυττόμενα διά τών ιδίων αυτών εφημερίδων θέλει νά 

γνωρίζη τό γένος εις ίδικήν του εφημερίδα εξ εκείνων μεταφραζόμενα». 

Ό ρόλος τής τυπογραφίας έχει συνειδητοποιηθεί καί οι -ροσοοτ,ίζς από τή διάδοση τών 

εντύπων είναι υψηλές. Γράφει ή Γερουσία τής Δυτικής Ελλάδος στον ii-ovpyó Εσωτερι

κών Ιωάννη Κωλέττη (8 Φεβρουαρίου 1822): « Ή έξοχότης της έγνωρίζει καλώτατα τους 

λαούς τούτους, καί ήξεύρει δτι τά έντυπα προξενούσιν ένθουσιασμόν. "Ας έπιμεληθή λοιπόν 

να δουλεύση ταχέως ή τυπογραφία καί νά μας προφθάνη τάς πράξεις τής Λιοικήσεοχ εις 

πολλά αντίγραφα, ανά πεντήκοντα κόπιες κάθε πράξεως δέν θέλει αρκέσουν διά νά εύχαρι-

στησωμεν δλους εις τήν έκτεταμένην Δυτικήν Ελλάδα- τώρα μάλιστα εις τήν αρχήν πρέ

πει να είναι πλουσιοπάροχα'., καί ας οδηγηθή κατά τάς δυνάμεις τής τυπογραφίας». 

Το τυπογραφείο τύπωσε, όπως σημειώσαμε, στην Καλαμάτα τήν εφημερίδα Σάλπιγζ 

Ελληνική (1, 5, 20 Αυγούστου 1821). Ή έκδοση εφημερίδας από τά τυπογραφεία πού ιδρύ

θηκαν στά χρόνια τής Επανάστασης τού 1821 θεωρήθηκε κύριο ïpyo ιδεολογικής καί πολι

τικής αποστολής, ενώ ή εκτύπωση διοικητικών εντύπων καί κυρίως βιβλίων ήταν συμπλη-

Ή Συμβολή 

τής Τυπογραφίας 

στην Επανάσταση 

τοϋ 1821 

Ε* 

JM 
•g%%0( 

i'^EnS^I 

^ 1 

ν·«ξ.|| 

Hç t ·]Κ Λ| 

B F J J 

1 ^ ·,..' Β*. 

ι. 

62. Γεώργιοζ Ψύλλχς (17'Ji-IHÎH). 
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ρωματική. Τό 1822 τύπωσε σε δύο εκδόσεις τό Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος, δηλα

δή τό Σύνταγμα της Α' Εθνικής Συνέλευσης τής Επιδαύρου, καθώς καί τόν οργανισμό των 

ελληνικών επαρχιών καί τών δικαστηρίων. Σε 30 μονόφυλλα, πού γνωρίζουμε, τυπώθηκαν 

νόμοι, κώδικες καί διαταγές τής Διοίκησης. 

Ίνττογραφέίο 

"Υορας (1824-1827) 

Ή πρωτοβουλία καί ή χρηματοδότηση γιά τήν ίδρυση του ανήκει στον 'Ιάκωβο Τομπάζη. 

Τό τεχνικό μέρος τής προσπάθειας ανέλαβε ό Ελβετός ωρολογοποιός Βαζέρ (Wasser), 

πάροικος στό νησί. Ή έλλειψη ικανής τεχνογνωσίας καί ή 

ανυπαρξία τεχνολογικού εξοπλισμού οδήγησαν στην αποτυ

χία, ή οποία συνέπεσε μέ τήν αναχώρηση τοϋ Έμ. Τομπάζη, 

τοΰ Ί ω . Λάτρη καί τοϋ Στ. Κανέλλου γιά τήν Κρήτη. "Ετσι ματαιώθηκαν τά σχέδια γιά 

τήν έκδοση εφημερίδας. Στίς αρχές τοϋ 1824 ό 'Ιταλός, έποικος στην "Υδρα από τό 1820, 

'Ιωσήφ Ν. Κιάππε, από δάσκαλος ξένων γλωσσών καί γραμματέας τής Κοινότητας, ανα

βαθμίζεται σέ τυπογράφο καί επαναστάτη εκδότη, πού προτείνει στον Γεώργιο Κουντου

ριώτη τήν έκδοση τής εφημερίδας Ό Φίλος τοΰ Νόμου. Ή εφημερίδα κυκλοφόρησε στίς 10 

Μαρτίου 1824 καί σύντομα έγινε επίσημη εφημερίδα τής Ελληνικής Διοίκησης. 

Τόν 'Ιανουάριο τοϋ 1824 είχε φτάσει στην "Υδρα ένα μεγάλο πιεστήριο σταλμένο από τό 

Λιβόρνο στό όνομα τοΰ 'Ιάκωβου Τομπάζη. Στίς 20 'Απριλίου 1824 φτάνει στην "Υδρα από 

τό Λιβόρνο μιά νέα τυπογραφία, δώρο τοϋ Didot, στό όνομα τοϋ Λάζαρου Κουντουριώτη. 

'Από τό καλοκαίρι τοϋ 1824 ό πόλεμος τών φατριών καί οι εμφύλιες διαμάχες οδηγούν στή 

διεκδίκηση τής μεταφοράς τοϋ τυπογραφείου στό Ναύπλιο, στην έδρα τής Διοίκησης. Ό Γ. 

Κουντουριώτης υπογράφει ώς πρόεδρος τοϋ 'Εκτελεστικού τήν εφαρμογή τής απόφασης 

τοϋ Βουλευτικού γιά τή μεταφορά τής τυπογραφίας, άλλα γράφει ιδιωτικά στον αδελφό του 

Λάζαρο νά μή λάβει υπόψη τή διαταγή του καί νά κρατήσει τό τυπογραφείο στην "Υδρα. 

Ή λύση θά δοθεί μέ τήν ίδρυση τής Τυπογραφίας τής Διοικήσεως στό Ναύπλιο, τόν Μάιο 

τοΰ 1825, καί τήν έκδοση τοΰ επίσημου φύλλου Γενική Έφημερίς άπό τίς 7 'Οκτωβρίου 1825. 

Ό 'Ιωσήφ Κιάππε εκδίδει τόν 'Απρίλιο τοΰ 1827 καί τή γαλλόφωνη εφημερίδα L'Abeille 

Grecque, αλλά ή έλλειψη τυπογραφικών στοιχείων καί τά οικονομικά προβλήματα πού 

αντιμετωπίζει τόν αναγκάζουν νά διακόψει τήν έκδοση τοΰ Φίλου τοΰ Νόμου (27 Μαΐου 

1827) καί νά μεταφέρει αργότερα τή γαλλόφωνη εφημερίδα στην Αίγινα ('Ιανουάριος 1828), 

όταν τοΰ τό ζήτησε ό Ί . Καποδίστριας. 

Στό τυπογραφείο τής "Υδρας εργάστηκαν ώς τυπογράφοι ό Κ. Τόμπρας (1824-1825), ό 

Ν. Βαρότσης (1826), ό Π. Δημίδης (1826-1827), ό 'Αγγελής Άλχυμπάρης (1827) καί ο 

Παντελής Κ. Παντελής (1827) καί ήταν πάντοτε υπεύθυνος ό Ί . Κιάππε, κύριος συντελε

στής τών επιτευγμάτων τής τυπογραφίας, τά οποία ήταν ανώτερα τών συνθηκών πού επι

κρατούσαν. 

Ή ιστορία τοΰ τυπογραφείου τής "Υδρας, τών εφημερίδων καί τών εκδόσεων του (13 βι

βλία και φυλλάδια μέ κείμενα νομικά, πολιτικά, εκπαιδευτικά καί λογοτεχνικά και 43 
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μονόφυλλα με διακηρύξεις, νόμους καί διαταγές), αποτελεί διπλό παράδειγμα τόσο της 

σύγκλισης των επιπέδων τοΰ κρατικοΰ-κεντρικοΰ μέ τό περιφερειακό-τοπικό, όταν οι ανά

γκες την επέβαλαν, αλλά καί της απόκλισης όταν ή πολιτική ασυμφωνία οδήγησε στή ρήξη 

καί τή σύγκρουση. 

Ό Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος προμηθεύτηκε έ'να τυπογραφείο, γαλλικής προέλευσης, 

στην Πίζα καί τό έ'φερε στό Μεσολόγγι τό 1821, αλλά δέν φαίνεται νά λειτούργησε. Τό 

_ ι « ι# χ / τυπογραφείο πού θά στείλει στό Μεσολόγγι τό 1823 ή Φιλελ-
Ινπογραφεω Μεσολογγίου -, ) ,ν, , - Α <*, τ * ?> ' ' ' 

/ΊΟΟ-3 IQ-Î£\ ληνικη επιτροπή του Λονοινου είναι συνοεοεμενο με τη 
(1823- 1826) ν· ' ' Λ ' - " A ^ ' τ · 

ζωηρή επιθυμία του Αγγλου συνταγματάρχη Leicester 

Stanhope γιά τήν ίδρυση τυπογραφείου καί τήν έκδοση εφημερίδας, πού συνδυάστηκε μέ 

τήν παρουσία τοΰ Λόρδου Βύρωνα, καί θά είχε συντάκτη τόν Ελβετό 'Ιωάννη 'Ιάκωβο 

Μάγερ. "Αλλα πρόσωπα πού εμπλέκονται είναι ο Δημήτριος Μεσθενεύς, τυπογράφος, αλλά 

καί ό Άλ. Μαυροκορδάτος μέ τόν τυπογράφο Παΰλο Πατρίκιο. Στό Μεσολόγγι θά φτάσει 

νωρίτερα από τό τυπογραφείο τοΰ Λονδίνου, τόν Νοέμβριο τοΰ 1823, άλλο τυπογραφείο, μέ 

τό οποίο ο Μεσθενεύς θά αρχίσει τήν εκτύπωση της εφημερίδας Ελληνικά Χρονικά από 

τήν Πρωτοχρονιά τοΰ 1824. Λίγο αργότερα θά φτάσει τό τυπογραφείο της Φιλελληνικής 

'Επιτροπής τοΰ ΑονΒίνου μέ τελειότερο πιεστήριο καί καλύτερα εξοπλισμένο, τό οποίο θά 

χρησιμοποιείται παράλληλα. Ή έκδοση της εφημερίδας δημιούργησε αντιπαλότητες τοΰ 

Μαυροκορδάτου μέ τόν Μάγερ, αλλά ή εφημερίδα συνέχισε τήν εκδοσή της ακόμη καί κατά 

τήν πολιορκία. Τό προσωπικό ήταν λίγο, τρεις ως πέντε άνθρωποι μέ επικεφαλής τόν 

Μεσθενέα. 

Άπό τήν άποψη της παραγωγής, τό καλύτερο αποτέλεσμα τής τυπογραφικής εργασίας, 

πού γίνεται μέ λιτά μέσα, είναι τά 266 φύλλα των Ελληνικών Χρονικών: εφημερίδα διοί

κησης αλλά καί έκφρασης απόψεων συχνά αντίθετων μέ τή θέληση της. Εκδόθηκαν ακόμη 

καί 39 φύλλα τής ξενόγλωσσης εφημερίδας Telegrafo Greco. Μας είναι γνωστά 11 βιβλία 

καί φυλλάδια καί 9 μονόφυλλα, πού εξυπηρέτησαν τίς ανάγκες τής Διοίκησης, τήν παρου

σίαση συστημάτων οργάνωσης καί διοίκησης, τίς προσπάθειες ιδεολογικής στήριξης τοΰ 

'Αγώνα μέ τή δημοσίευση πεζών καί έμμετρων εξιστορήσεων του καί μέ τήν εκτύπωση τοΰ 

Επιταφίου στον Λόρδο Βύρωνα τοΰ Σπ. Τρικούπη καί κυρίως μέ τήν έκδοση τοΰ "Υμνου 

εις την Έλευθερίαν τοΰ Διονυσίου Σολωμού. Οι συνδρομές στίς εφημερίδες καί ή αγορά τών 

εντύπων σέ συνδυασμό καί μέ τήν οικονομική στήριξη τής Φιλελληνικής Επιτροπής κρά

τησαν τό τυπογραφείο σέ λειτουργία ως τήν "Εξοδο. 

'Ιδρύεται άπό τόν L. Stanhope στην 'Αθήνα στίς αρχές τοΰ 1824, καθώς ό εμφύλιος πόλε

μος εμποδίζει τήν εφαρμογή τοΰ σχεδίου του γιά τήν εγκατάσταση τοΰ τυπογραφείου στην 

έ'δρα τής Διοίκησης, πού τότε βρισκόταν στό Κρανίδι. Ή ίδρυση τυπογραφίας στην Άθηνα 

συνδυάζεται μέ τήν έκδοση εφημερίδας, μέ συντάκτη τόν Γ. Ψύλλα καί απόρριψη τοΰ αΰ-
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Τυπογραφείο 

Αθηνών (1824-1826) 

τοπροτεινόμενου Π. Σοφιανόπουλου. Μεγάλες προσπάθειες θά χρειαστούν γιά νά πεισθεί ο Π. 

Κολοκοτρώνης νά παραδώσει την τυπογραφία καί τη λιθογραφία πού έφτασαν από το 

Μεσολόγγι στο Ναύπλιο καί τίς κατακρατούσε περιμένοντας 

οδηγίες από την Τριπολιτσά. Τό τυπογραφείο θά εγκαταστα

θεί στη Σαλαμίνα μέ τυπογράφο τον Ν. Βαρότση καί στίς 

6 Ιουλίου 1824 θά κυκλοφορήσει την τυπωμένη αγγελία της εφημερίδας καί στίς 20 Αυ

γούστου τό πρώτο φύλλο. Σέ λίγο αποφασίζεται ή μεταφορά του τυπογραφείου στην 'Αθήνα 

δπου συνεχίζεται ή έκδοση της εφημερίδας, παρόλο πού γίνονται προσπάθειες γιά αλλαγή 

του συντάκτη της Γ. Ψύλλα. Τόν Μάιο του 1825, καί γιά λίγο διάστημα, τό τυπογραφείο 

μεταφέρεται γιά λόγους ασφαλείας στή Σαλαμίνα, θά με

ταφερθεί καί πάλι στην 'Αθήνα καί θά λειτουργήσει ώς τόν 

'Απρίλιο του 1826, παραμονές της πολιορκίας της πόλης 

από τόν Κιουταχή, οπότε θά μεταφερθεί στην 'Ακρόπολη, 

καί δέν θά λειτουργήσει ώς τήν καταστροφή της κατά τήν 

κατάληψη της 'Ακρόπολης από τους Τούρκους (Αύγου

στος 1826). 

Τό τυπογραφείο διέθετε έ'να πιεστήριο καί στοιχειώδη 

εξοπλισμό καί τό κύριο επίτευγμα του είναι τά 140 φύλλα 

της 'Εφημερίδος των Άθψών, πού εξυπηρέτησε τίς περι

φερειακές καί τοπικές ανάγκες της 'Ανατολικής Στερεάς 

και της 'Αττικής, αλλά, χάρη καί στην προσωπικότητα 

του συντάκτη της, μπόρεσε νά ξεφύγει κάποτε από τόν έ

λεγχο τής τοπικής εξουσίας καί νά διατυπώνει απόψεις γιά 

την παιδεία καί τήν ελευθεροτυπία. Τά 4 γνωστά βιβλία 

και φυλλάδια καί τά 9 μονόφυλλα, πού τυπώθηκαν, εξυπη

ρέτησαν τίς διοικητικές ανάγκες καί ανάγκες τής Φιλό

μουσου Εταιρείας των 'Αθηνών. Τά Λυρικά καί Βακχικά 

ποιήματα του 'Αθανασίου Χριστόπουλου, πού εκδίδονται 

απο το τυπογραφείο, αποτελούν μοναδική εξαίρεση βιβλίου, 

που δέν έ'χει σχέση μέ τά χαρακτηριστικά τών υπολοίπων 

εκδόσεων. 
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65. «7o πρώτον ζιεττ^ριον 
του Εθνιχού Τυπογραφείου». 
Σχεδιασμός George Climair, 
Φιλαδέλφεια 'Αμερικής IHM. 

Ή Συμβολή 

τής Τυπογραφίας 

στην Επανάσταση 

τοϋ 1821 

Οι προσπάθειες γιά τή δημιουργία τυπογραφείου δέν έλειψαν ύστερα από τήν καταστροφή 

τοϋ πρώτου τυπογραφείου στην Κόρινθο τό 1822. Τόσο ή Φιλελληνική Επιτροπή τοΰ Αον-

Ίνπονραώεΐο ^ V 0 U °σ° κ°" ° Stanhope απέβλεπαν στην ύπαρξη ενός τέ-

τψ Διοίκησης (1825-1827) ™° υ τ υ π οΪΡ«φείου με κύριο έ'ργο τήν έκδοση εφημερίδας τής 
Αιοίκησης. Τόν 'Ιούλιο τού 1824 μεταφέρεται από τήν 'Αθήνα 

στο Ναύπλιο ή λιθογραφία πού ό Stanhope είχε εγκαταστήσει στην 'Αθήνα μαζί μέ τήν 
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στην 

Ή Συμβολή τυπογραφία. Επιστάτης ορίζεται ό Βλάσιος Ράβης ή Ρέβης, πού μαθήτευσε στη χρήση της 

^ΈπανάσΤαση λ ι θ ο Ϊ Ρ α Φ ^ στΨ Αθήνα, κοντά στον Γκρόπιους. Ή Φιλελληνική Επιτροπή φροντίζει γιά 

τον 1821 τΨ προμήθεια ενός πλήρους τυπογραφείου γιά τίς ανάγκες της ελληνικής Διοίκησης. Ή 

Διοίκηση μεριμνά παράλληλα γιά τήν αγορά ενός τυπογραφείου, πού παραγγέλλεται στον 

Didot καί φτάνει μέσω Μασσαλίας. Τό τυπογραφείο της Φιλελληνικής Επιτροπής θά φτά

σει στό Ναύπλιο τόν Δεκέμβριο του 1824, ενώ τό αγορασμένο από τόν Didot τόν Απρίλιο 

του 1825. 

66. Ναύπλιο, χαλκογραφία, σγεαο W. Gell, 1807. 

Διευθυντής του τυπογραφείου ορίζεται ό Παύλος Πατρίκιος (Φεβρουάριος 1825), ένώ, 

υστέρα από αιτήσεις του, προσλαμβάνεται ό Κ. Τόμπρας ώς στοιχειοθέτης τής εφημερίδας 

που επρόκειτο νά εκδοθεί. Τόν Σεπτέμβριο του 1825 διορίζεται συντάκτης τής εφημερίδας 

καί γενικός επιστάτης του τυπογραφείου ό Θ. Φαρμακίδης. Ή Γενική Έφημερίς της 'Ελ

λάδος θά εκδοθεί στίς 7 'Οκτωβρίου 1825. Λίγους μήνες αργότερα δ Φαρμακίδης είχε προ

βλήματα μέ τό Βουλευτικό, εξαιτίας χαρακτηρισμών γιά τά διοικητικά σώματα, οι όποΤοι 

υπήρχαν σέ δημοσίευμα (27 Φεβρουαρίου 1826), αλλά καί λόγω τής διαμαρτυρίας καί απερ

γίας τών εργαζομένων στό τυπογραφείο (7 Μαρτίου 1826) γιά απλήρωτους μισθούς καί 

κακή συμπεριφορά του Φαρμακίδη. Ό Κ. Τόμπρας, πού θεωρήθηκε πρωταίτιος, φυλακί

στηκε γιά χρέη του στον Φαρμακίδη καί οι περισσότεροι άπό τους απεργούς απομακρύνθη

καν απο το τυπογραφείο. 'Ανάμεσα στό νέο προσωπικό, πού τους αντικατέστησε, ήταν καί 

ό Ανδρέας Κορομηλάς. 

Τα οικονομικά τής εφημερίδας καί του τυπογραφείου δέν πήγαιναν καλά. Τό τυπογραφείο 

ακολουθεί τόν Νοέμβριο του 1826 τή Διοικητική Επιτροπή στή νέα έ'δρα της, στην Αίγινα, 

ένώ τόν Μάρτιο τοϋ 1827 θά μετατεθούν στον Πόρο, γιά τή Γ' Εθνική Συνέλευση τής 

Τροιζήνας. Τόν Ιούνιο τοϋ 1827 ό Φαρμακίδης παραιτείται άπό τίς θέσεις του καί στή θέση 

τοϋ διευθυντή τής τυπογραφίας διορίζεται ό πρώτος στοιχειοθέτης Π. Πατρίκιος, ένώ στή 
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Ή Συμβολή 

τής Τυπογραφίας 

στην 'Επανάσταση 

τον 1821 

θέση του έφημεριδογράφου θά διοριστεί δ Γεώργιος Χρυσίδης. Τόν Ιούλιο του 1827 ή τυπο

γραφία θά ακολουθήσει τη Διοίκηση στό Ναύπλιο, αλλά τόν επόμενο μήνα ή Διοίκηση θά 

επανέλθει στην Αίγινα. Αυτή τή φορά θά μεταφερθεί μόνο ό μισός εξοπλισμός του τυπογρα

φείου. Ή αποδοχή της πρότασης του Γ. Μεσθενέα γιά ανάληψη της τυπογραφίας, μέ συμ

φέροντες δρους γιά τή Διοίκηση, δημιουργεί διχογνωμία μεταξύ Βουλής καί Αντικυβερ

νητικής Επιτροπής, τήν οποία υποκινεί καί ό Γ. Χρυσίδης, ό οποίος τελικά θά παραμείνει 

στή θέση του διευθυντή ώς τήν άφιξη του Ί . Καποδίστρια. 

Τό τυπογραφείο τής Διοικήσεως ή τής Κυβερνήσεως, παρ' ό'λες τίς περιπέτειες καί 

μετακινήσεις πού επέβαλαν οι έκτακτες περιστάσεις, κάλυψε πολλές άπό τίς διοικητικές 

ανάγκες γιά έντυπα, μέ τά μονόφυλλα κυρίως (γνωρίζουμε 125), αλλά καί μέ τά 18 βιβλία 

και φυλλάδια με νομικό, διοικητικό, πολιτικό, άλλα καί ιδεολογικό καί παιδευτικό περιεχό

μενο. Πρόκειται γιά δραστηριότητες εθνικού τυπογραφείου σέ εποχή πού δέν είχαν ιδρυθεί 

ιδιωτικά τυπογραφεία. 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΊΤΗΣ 



107- Μάχου υπέρ Πίστεως καί Πατρί
δος. Εις τά όπλα λοιπόν φίλοι ή Πα
τρίς Μας προσκαλεί! Αλέξανδρος Υψη
λάντης. Τήν 24ην Φεβρουαρίου 1821 
εις τό Γενικόν στρατόπεδον του Ιασίου. 
Μονόφυλλο με τή γενική προκήρυξη τοϋ 
Υψηλάντη. 

1 ενική προκήρυξη τού Υψηλάντη γραμμένη 

από τόν ιατρό καί λόγιο Γεώργιο Κοζάκη Τυ

πάλδο καί τυπωμένη, δπως καί οι άλλες προκη

ρύξεις, στην Ελληνική Τυπογραφία τοϋ 'Ια

σίου. Κείμενο που συνδυάζει τά πολεμικά συν

θήματα με τήν ανάλυση των στρατιωτικών καί 

πολιτικών δεδομένων, τών δυνατοτήτων τών 

Ελλήνων καί της αναμενόμενης βοήθειας χω

ρίς συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά μέ πολύσημες, 

υπαινικτικές διατυπώσεις. Μέ τήν εξύμνηση τοϋ 

αρχαιοελληνικού παρελθόντος καί τοϋ ηρωικού 

παρόντος προσπαθεί νά πείσει, νά φιλοτιμήσει, 

νά ενθουσιάσει: « Ή ώρα ήλθε ω άνδρες "Ελλη

νες [...] άξιοι της προπατορικής αρετής καί τού 

παρόντος αιώνος [...]. Οι φωτισμένοι λαοί της 

Ευρώπης [...] έπιθυμούσι τήν Έλευθερίαν της 

Ελλάδος [...] θέλετε ίδή μιαν κραταιάν δύνα-

μην νά ύπερασπισθή τά δίκαια μας». 

Δέν είναι γνωστό πότε καί μέ ποια μορφή 

έντυπη ή χειρόγραφη έ'γινε γνωστή ή Προκή

ρυξη στον ελληνικό χώρο. Στό πρώτο φύλλο 

(Καλαμάτα, 1η Αυγούστου 1821) της εφημε

ρίδας Σάλπιγζ Ελληνική ανατυπώθηκε ή Προ

κήρυξη καί δηλώθηκε τό ό'νομα τού συντάκτη 

της, πού έπαιρνε κιόλας μέρος στον 'Αγώνα 

στήνοντας τή σημαία του στό Νεόκαστρο. 

'Ανατυπώθηκε φωτομηχανικά: 'Ιστορική 

Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος, Μονόφυλλα 

τού 'Αγώνος 1821-1827, 'Αθήνα 1973, [Α 5]. 

ιο8. Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλά
δος 'Έκδοσις πρώτη. Έν Κορίνθω Α 'Ανε
ξαρτησίας αωκβ'. 

1 ό φυλλάδιο περιέχει: 1. Προσωρινόν Πολίτευ

μα της Ελλάδος (110 άρθρα), τό πρώτο ελλη

νικό Σύνταγμα της Α' 'Εθνικής Συνέλευσης 
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στην Επίδαυρο (ΐη 'Ιανουαρίου 1822). Τό άρθρο 

110 προέβλεπε «νά εκδοθεί διά τύπων τό πρω-

τότυπον» καί «νά διαδοθή καθ' δλην τήν Έπι-

κράτειαν». 2. Τήν πράξη επιλογής τού Εκτελε

στικού σώματος: Αλ. Μαυροκορδάτος, πρόεδρος, 

'Αθανάσιος Κανακάρης, 'Αναγνώστης Παπα-

γιαννόπουλος, 'Ιωάννης 'Ορλάνδος, 'Ιωάννης Λο

γοθέτης, μέλη ('Επίδαυρος, 1η 'Ιανουαρίου 1822). 

3. Αιακήρυζις της Εθνικής Συνελεύσεως Λ. Διο

ρισμός από τό 'Εκτελεστικό τού Άρχιγραμμα-

τέα της Επικρατείας καί Μινίστρων -'Υπουρ

γών (Επίδαυρος, 15 'Ιανουαρίου 1822). 5. Δια

κήρυξη τού Εκτελεστικού (Επίδαυρος, 16 'Ια

νουαρίου 1822). 6. Κατάλογος τών μελών τού 

Βουλευτικού. 
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Τα τυπογραφικά στοιχεία είναι διαφορετικά 

καί κομψότερα από εκείνα τής εφημερίδας 

Σάλπιγζ Ελληνική. "Ισως νά προέρχονται από 

τόν εξοπλισμό του τυπογραφείου πού στάλθηκε 

από τό Λιβόρνο (Μάρτιος 1822). 

'Ανατυπώθηκε φωτομηχανικά: Ιστορική Ε 

θνολογική Εταιρεία Ελλάδος, 'Αθήνα 1971. 

109. Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλά
δος, Δευτέρα Ύκδοσις. Έν Κορίνθω 
αωκβ' α . 'Ανεξαρτησίας. 

Ο δεύτερη έκδοση του Συντάγματος τής Α' 

Εθνικής Συνέλευσης στην Επίδαυρο (ΐη 'Ια

νουαρίου 1822) περιέχει μόνον τό Προσωρινόν 

Πολίτευμα της Έλλάοος. 

Τά στοιχεία είναι όμοια με εκείνα πού τυπώ

θηκε ή εφημερίδα Σάλτζιγξ Ελληνική (Καλα

μάτα, Αύγουστος 1822), δηλαδή τού τυπογρα

φείου πού στάλθηκε από την Τεργέστη στην 

"Τδρα ('Ιούνιος 1821). 

'Ανατυπώθηκε φωτομηχανικά: Ιστορική Ε 

θνολογική Εταιρεία Ελλάδος, 'Αθήνα 1971. 

no. Νόμος της 'Επιδαύρου ήτοι Προ
σωρινόν Πολίτευμα τής Ελλάδος. Έν 
Άστρει τη ΙΓ. 'Απριλίου ΑΩΚΓ. καί 
Γ. τής ελληνικής Ανεξαρτησίας. Έν 
Ύδρα, 22 Αύγουστου 1824 καί 4 τής 
Ανεξαρτησίας. 

1 Ιεριέχει τήν Προκήρυξη τής Α' Εθνικής Συ

νέλευσης στην Επίδαυρο (ΐη 'Ιανουαρίου 1822), 

το Προσωρινόν Πολίτευμα, όπως διαμορφώθη

κε στη Β' Εθνική Συνέλευση στό "Αστρος, καί 

άλλες νομοθετικές πράξεις της. Τό Προσωρινόν 

Πολίτευμα είχε τυπωθεί τό 1822 στην Κόρινθο 

(δύο εκδόσεις). Τό Προσωρινόν Πολίτευμα ό

πως διαμορφώθηκε στή Β' Εθνική Συνέλευση 

τυπώθηκε καί στό Μεσολόγγι τό 1824. Τό Πο-

λιτικόν Σύνταγμα τής Έλλάοος τής Γ ' Εθνι

κής Συνέλευσης στην Τροιζήνα θά τυπωθεί από 

τήν τυπογραφία τής Διοίκησης στό Ναύπλιο τό 

1827. 

'Ανατυπώθηκε φωτομηχανικά: Ιστορική 'Ε

θνολογική Εταιρεία Ελλάδος, 'Αθήνα 1971. 

67. Λόρδος Βύρων, ίνα από τα τελευταία του 

πορτραίτα. 

m. Προσωρινόν Πολίτευμα τής Ελλά
δος. Καί σχέδιον 'Οργανισμού των Ε
παρχιών αυτής. Αμφότερα επιδιορθω
μένα καί επικυρωμένα ύπό τής Δευτέ
ρας Εθνικής Νομοθετικής των Ελλή
νων Συνελεύσεως έν Άστρει. Έκδοση. Α. 
Πολυζωΐδου, τυπογράφος-χορηγός: Δ. Με-
σθενεύς, Μεσολόγγι, 1824. 

Η , , , , . - ™ 

ζχοοσ^ «προς χρησιν και ωφελειαν των Ελ

λήνων» περιελάμβανε εκτός από τό Σύνταγμα, 

όπως αυτό διαμορφώθηκε από τή Β' 'Εθνική 
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Συνέλευση στό "Αστρος, καί τά πολιτικά συ

ντάγματα της Βρετανίας καί των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής σχολιασμένα. Πρό

κειται γιά ενα μεταφρασμένο έράνισμα του 

'Αναστασίου Πολυζωίδη, από αγγλικά καί γαλ

λικά βιβλία, χρήσιμο γιά τόν προβληματισμό 

καί τίς συζητήσεις των Ελλήνων γιά συνταγ

ματικά καί οργανωτικά θέματα. 

112. Λόγος επιτάφιος τον Αόρδ Νόελ 
Μπάιρων, Αυτοσχεδιασμένος καί εκ
φωνημένος από τόν Κύριον Σπυρίδωνα 
Τρικούπην. Μεσολόγγι, Δ. Μεσθενεύς, 
1824. 

Ο λόγος, «αυτοσχεδιασμένος καί εκφωνημέ

νος» στό «Μισολόγγι τήν Πέμπτην της εβδο

μάδος τοϋ Πάσχα 1824», εκδόθηκε σέ φυλλά

διο που είναι ανάτυπο από τήν εφημερίδα Έλ-

λψικά Χρονικά, αρ. 31, 16 'Απριλίου 1824. Ό 

θάνατος τοϋ ποιητή είχε αναγγελθεί από τήν 

Γδια εφημερίδα, αρ. 29, στίς 9 'Απριλίου. Ό λό

γος τοϋ Τρικούπη αναδημοσιεύτηκε πολλές φο

ρές, δπως στην εφημερίδα Ό Φίλος του Νόμου, 

άρ. 13, 28 'Απριλίου 1824 καί αρ. 14, 2 Μαίου 

1824, καί στην ξενόγλωσση εφημερίδα τοϋ Με

σολογγίου Telegrafo Greco σέ γαλλική γλώσ

σα, άρ. 10, 22 Μαΐου 1824. «Επιταφίους» 

λόγους γιά τόν Λόρδο Βύρωνα εκφώνησαν πολ

λοί, δπως ο Θεόφιλος Κάίρης στά Ψαρά καί ό 

Δημήτριος Γουζέλης στην Τριπολιτσά. 

Ό Τρικούπης χαρακτηρίζει τόν Βύρωνα ώς 

ποιητή πού «έδωκε τό δνομά του εις τόν αιώνα 

μας», ό όποιος «ηθέλησε νά ενώσει τήν άθάνα-

τήν του δόξαν μέ τήν δόξαν» τών επαναστατη

μένων Ελλήνων, επειδή «πουθενά τό μάτι τοϋ 

ιστορικού δέν είδε κανένα έθνος κατασκλαβω-

μένον από βαρβάρους [...] νά ξεσκλαβωθή αφ' 

εαυτού του». 
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ιΐ3· Σολωμός Διονύσιος, Ύμνος εις τήν 
Έλευβερίαν = Inno alla Libertà, Μεσο
λόγγι, Τυπογραφία Δ. Μεσθενέως, 1825. 

hivai ή τρίτη έκδοση τοϋ "Υμνου εις τψ Έ-

λευθερίαν, πού έγραψε ό ποιητής τόν Μάιο τού 

1823 στή Ζάκυνθο. Ή πρώτη έκδοση, σέ φυλ

λάδια, έγινε από τόν Σπυρ. Τρικούπη στό Με

σολόγγι. Ή δεύτερη άπό τόν Φωριέλ στά Ελ

ληνικά Δημοτικά τραγοΰάα, Παρίσι 1824-1825. 

Ή ιταλική αντικριστή μετάφραση σέ πεζό λόγο 

είναι τού G. Grassetti. 

Στην έκδοση αφέθηκε κενός ό χώρος της 

στροφής 21, πού δέν τυπώθηκε γιατί κατηγο

ρούσε τήν 'Αγγλία, καί τών στροφών 26 και 27 

πού κατηγορούσαν τήν Αυστρία. 

'Ανατυπώθηκε φωτομηχανικά: 'Ιστορική 'Ε

θνολογική Εταιρεία Ελλάδος, 'Αθήνα 1971. 
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Λ 0 Γ Ο 2 Ε Π Ι Τ Α Φ Ι Ο Ι . 

Τ β ύ 

ΛΟΡΔ ΝΟΕΛ ΜΠΑΙΡΟΝ 
Αίηοιχ($ι*7μίνί{ (α) ΧΛΙ ΐΑφωντ,μί'νος α'πο' τον K.iîpe»v 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΡΙΚΟΥΠ1ΙΝ. 

TwnéïtXxi SiinpoÇxyni τι"ςΔΐ5ΐχ/;'σεωί. 

Μ,ίΐίΧβγγι ί ο Άπριλλιβν 

Ttjv ΤΙίμπνην τΰςίβίβμα'ίοςτονΠιχ'αχα. 

ι 8 a 4 · 

2.1 ùtlniÇiv auaßsßwi 1 ri «ϊίοβρι»-
*>JTÌV iurix'/ìtt* ! ùiyii uttoòi tl'M «p:u 
βλβίΐ τυ'ςπβλύτταί?« Έλ/e'ioî ο').»;χχρά 

τβ« τον imiriaiv χάη» ανίρα, χαι ιήμε-
ftv JUi Bltyii AXI x*T»«w Αχχχβρίχα 
ri ν$ψ*ίν xiv xpißßazt μ* JtupixxXx Sx· 
xpua, xsiifâpvt«! άκχρτ,γ'ρτ,'χ. Ογ>.ν· 
χν'τβτοβ χχίϊϊ!'.7μΙς, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕ
Σ Τ Η , $γι*& uxapti χήνή/4?Χ» χουΠά-
βχ* « i t « ytO.n Ttt*d9t "Φ&ηνις Χρι-
i-i«ve3, ΑΧ'Ι âxctvTxtvwxas β ί'νας Τον 
« ?.).»> , πριν τ«? «ix»5>j r«*î *βλ«ΐί ί«ρ-
τβΓς, ιρωτον« „ π ώ ς εί ·/«ι β M u · 
λ ό ρ i s ς ; χιλικίίί* νορωτ«, tvtxypivtt 
va icó/.uv ΟίΤαξνΤονί το θί'βν ψΩ.ημχ τι); 
«ya/Tiiî «'< t ^ βνρύχωρην πεί(άίί ί;ω «s« 
τβ τεΓχ ί̂ τιίΐ πόλϊώ; μ«;, «ρ»ν*ϊΤ«ί «"τι 
iou-jxyßr^y.v μίνο» ΑΧΙ μ^νον νχ παρακα-
λ«3«Λ xh tktuBtfiWtw tw Παντο; ô.x 

- («} £ζ*«9« t'-juX&i τϊτ,ροψιρημίνβι mi 
Xpto)?cù*vj να χανίΓ.ινήτιίμιν ο χι e ex-
ii3$Uiv)ç liyìi ΊυνίΧεβπ Ut οΊχΤψΧ Xp« · 

τ«ν ύ ί̂ΐ'βν τοΰ avvctywtfaû rut ikoBtpi*t 
tei/ Γ« i/swj ft«; · 

Και πύς JJ'TJV £νν«τΐ'ν να /*« m«Tp« -
/3») β -tapJw ÎXCDV; ν« ptà χατ«π<*ρ«ΐ'-
5ίΰν όλων τχχΐΩ./ι; tùpifapw «λληνφβ-
fw«? Τ J pie ço; TOUTS τ»"; Έλλάΐβί «*ί«-
ρι Ti) Tipi)J χρύχν κχΊ άνοίγχτ,ν πάρα *'S 
ÉBy ί'ί.-^ny lis τ» ' ïjtoiity c πολνδρη vs? • 
T«î Mui.îpi Μπχϊρ(ι>ν àrlpx-Jt μι ιίνίν-
vov χα-' αύϊ»; τ ί ; ζωί; TîU tig Ti Μ ι -
aoì.iyyt ; και r i t i κ«« e:'; όσον AXipò-j συ-
\ίζτ)π μαίί μχί , 3ίν έiepincun χα tù.av-
3ΐ)πχρ}χίν ΧΜ χέρι τα"; iitystara«; χρεί-
αιςμα;, χρ^ίχις β jeu* « ηχωχ:ίχ μας τ«Γ{ 
aìfwj ùòioρίίοχχις ; π ί τ ί α").λ« <α).α , 
π«λΰ «xs^y, pzyxìrr.tpx, V.nt'Zxuev «'πβ 
«I/rev τ:ν Λ ί ρ α ; /.*ί τήμιρον ,α/.ΐίμ»»βν 1, 
α^/ΐοβν ο' π;χρΐί raipj; uxxxTitutt TMÙ 
«u:i> κ*ί' ταΓ; «λη/ίαΐΐ ριαΐ ! 

Ά).λ« d«v ijuWpiÛTe τάχ* ΑχΗμίνβς 
ΑΧ·' ("ςω απ; τ»ν F.XJaiia, civa-ooii1μι-
νος Χ«( χχιρζμίνα τα χα?ά τής Εΰρω'π)7{, 
να τρε.;/ΐ pie pt;vr/V tnyjttyxîjiùif>Îc(i> χης 
xxpit'x; χβυ sii βοτίθιιαίν μας ; TOUTS α'ρ -
xeÛ7i ita liguai, enitiri « δίΑΐμχιμίνη 
φρονείς , ΑΧ! βχθι'χ ίμτ,ίΐρΐχ τ;ΰ Ilpce 
Ορ;υ τη; B Î U X Î χαί' Δΐΐΐχ/,Τίύ,ααΐ rßo.iv 
ίζ;·:/.:·;βμγπε( μί μίνχ χάρ.ί'ΐα χυτά XVV 
arfxleix» τώι/ μερών τούτων · α'/.λ« α"ν 
a px«Û7£ T5UT0 ii« «pia Î , Jt ν a'pxsuuev, 
β"χ«, if«' «ύΐοΊί · πλ«7/χένοί «nò τκ'νφύ~ 
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ιΐ4· Π άλμα Άλερίνο Κόμης, Κατήχησις 
πολιτική εις χρήσιν τών Ελλήνων, Με
τάφραση Νικολάου Γ. Παγκαλάκη, Ύδρα 
1826. 

1 ό βιβλιαράκι γράφτηκε ιταλικά -υστέρα από 

παράκληση τοϋ 'Ιωσήφ Ν. Κιάππε, 'Ιταλού μέ

τοικου στην "ϊ'δρα από τό 1820 καί εκδότη της 

εφημερίδας Ό Φίλος τοϋ Νόμου— από τόν 'Ιτα

λό φιλέλληνα Άλερίνο Πάλμα καί είναι διατυ

πωμένο μέ τη \ά%ο8ο των έρωταποκρίσεων. Πε

ριέχει έξι κεφάλαια: Ι. "Οτι δίκαια ή Ελληνική 

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ 
Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η 

Έΐΐ ΧΡΪΪΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΜΕΝ ΙΤΑΛΙΣΤΙ ΥΠΟ 
ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΙ Κ. Α. Π. 

ιΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΞΑ ΔΕ 

« ΠΑΡΑ 

^{ΚΟΛΑΟΓ Γ. ΠΑΓΚΑΛΑΚΗ 

F* TUS LN Ϊ4ΡΑ Ϊ Τ Π Ο Γ Μ Φ Μ Ϊ 
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Έπανάστασις. II. Περί της θρησκείας των Ελ

λήνων καί των λειτουργών αυτής. III. Περί τής 

ανεξαρτησίας των Ελλήνων, καί περί Ελλάδος. 

IV. Περί της Διοικήσεως καί των υπουργών της. 

V. Περί τών απλών πολιτών, τών δικαιωμάτων 

καί χρεών αυτών. VI. Περί τοϋ Στρατιωτικού. 

'Ανατυπώθηκε φωτομηχανικά: 'Ιστορική 

Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος, 'Αθήνα 1971. 

ιΐ5· [Καΐρη Ευανθία], Νικήρατος, Δρά
μα, εις τρεις πράξεις, Ναύπλιο, Τυπο
γραφία της Διοικήσεως, 1826. 

ΓΊ υπόθεση τοϋ πεζοϋ δράματος, γραμμένου 

σέ καθαρεύουσα, ξετυλίγεται στό πολιορκημένο 

Μεσολόγγι καί κλείνει μέ τήν "Εξοδο. Τό κεντρι

κό πρόσωπο, ο Νικήρατος, μπορεί νά ταυτιστεί 

μέ τόν αγωνιστή Χρήστο Καψάλη. Ή σημα

ντική λογία Ευανθία Ν. Κάίρη, αδελφή καί 

μαθήτρια τοϋ Θεόφιλου, στον πρόλογο τοϋ 

έργου, πού υπογράφει μέ αρχικά, στην "Ανδρο, 

11 'Ιουλίου 1826, τό αφιερώνει «εις έκείνας, 

δσας εις τόν ιερόν τούτον αγώνα τοϋ έθνους 

μας, παρά τήν αίσχράν καί άτιμον δουλείαν 

έπροτίμησαν τάς φλόγας καί τάς αβύσσους». 

Τό έ'ργο παρουσιάστηκε από τόν 'Αλέξανδρο 

Σοϋτσο στην εφημερίδα Ό Φίλος τοϋ Νόμου 

(αρ. 266, 7 Φεβρουαρίου 1827), δπου αποκαλύ

φθηκε καί τό δνομα τής συγγραφέως. 'Ανεβά

στηκε στή σκηνή τό 1830 καί τό 1838 στην 

Ερμούπολη. 

'Ανατυπώθηκε φωτομηχανικά: Τστορική 'Ε

θνολογική Εταιρεία Ελλάδος, 'Αθήνα 1971. 

ιι6. Αδαμαντίου Κοραή, Διάλογος Δεύ
τερος. Περί τών Ελληνικών συμφερό
ντων. Έκδοσις Δευτέρα. Έκ της έν Ύδρα 
τυπογραφίας, 1827. 

KJI δύο «Διάλογοι» τοϋ Ά. Κοραή «Περί τών 

ελληνικών συμφερόντων» δημοσιεύτηκαν ως 

προλεγόμενα τόμων τών «Πάρεργων τής Ελ

ληνικής Βιβλιοθήκης» του. Ό πρώτος «Διάλο

γος» στά Πολιτικά τοϋ Πλουτάρχου (Παρίσι 

1824) καί ό δεύτερος στον Λόγον κατά Λεω-

κράτους τοϋ Λυκούργου (Παρίσι 1826). Ό 

πρώτος «Διάλογος» τυπώθηκε αυτοτελώς στο 

Παρίσι τό 1825 καί κυκλοφόρησε καί ψευδοτο-

ποχρονολογημένος: Έκ της έν "Τάρα Ελλη

νικής Τυπογραφίας, 1825. Ό άζϋτζρος «Διάλο-
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γος» γίνεται μεταξύ τοϋ Εύθύδημου καί τοϋ 

Χαρίδημου, πού συζητούν πολιτικά καί ηθικά 

ζητήματα τά όποια ενδιαφέρουν τήν επαναστα

τημένη Ελλάδα, δπως τό πολίτευμα πού πρέ

πει νά επιλέγει, τά προσόντα πού πρέπει νά 

έχουν οι ηγήτορες, ή διαχείριση των κοινών, ή 

ισονομία καί ή ομόνοια, ή παιδεία, ή γλώσσα 

καί ή τυπογραφία: « Ή τυπογραφία (rqupov 

έσύντεμε τάς οδούς, επλησίασε τά μακρυσμένα, 

έκαμε γείτονας αλλήλων όλα τά έθνη. Καί ό,τι 

γίνεται ή λέγεται εις έ'ν έθνος, τό μανθάνει εις 

μικρόν χρόνου διάστημα ή λοιπή οικουμένη. Δέν 

έχετε εις τήν Ελλάδα εφημερίδας; Έχομεν, 

τόν είπα, τρεις ή τέσσερας σάλπιγγας ή μάλλον 

τρεις ή τέσσερας ήλεκτρικάς μηχανάς, ίκανάς 

νά σείσωσι τάς ψυχάς τοϋ έθνους, αν οι κρα

τούντες αύτάς (τους έφημεριδογράφους λέγω) 

γνωρίζωσι πώς πρέπει νά τάς φυσώσιν ή νά τάς 

έξάπτωσιν». 

Ανατυπώθηκε φωτομηχανικά: Κέντρον 

Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος 

Ερευνών, Πολιτικά Φυλλάδια (1798-1831) τοϋ 

'AS. Κοραή, ανατυπώσεις 150ετηρίδας, Αθήνα 

1983. 


