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εκτελεστής της διαθήκης του, ενώ φρόντισε επιμελώς και για τα κατάλοιπα 
του φίλου του.34 

Ή παραπάνω επιστολή αποτελεί ενα ελαχιστότατο δείγμα άπό το 
πλουσιότατο, σημαντικότατο και μέχρι σήμερα αναξιοποίητο αρχειακό 
υλικό για τον Ελληνισμό της Βεγγάλης, το οποίο είναι φυσικά διασκορπι
σμένο σε πολλά μέρη. 'Ένα μεγάλο μέρος του υλικού αυτού (περ. 50.000 σε
λίδες εγγράφων) συγκεντρώθηκε με τή φροντίδα του π. Κωνσταντίνου 
Χαλβατζάκη, του 'Έλληνα εφημέριου στην Καλκούτα, και με τή βοήθεια 
της ελληνικής πρεσβείας στο Νέο Δελχί μεταφέρθηκε στην Ελλάδα και συγ
κεκριμένα σε αποθήκες τής 'Αρχιεπισκοπής Αθηνών στα μέσα τής δεκαε
τίας του 1970.35 Ευχής έργον θα ήταν ή μελλοντική συστηματική του αξιο
ποίηση. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΚΡΙΔΗΣ 

ΚΟΡΑΤΚΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ [Β'] 

Ό παραφραστής των Αίθιοπικών του 'Ηλιόδωρου (1843) 

Η ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ ΊΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΚΩΝ του Ηλιόδωρου, Σμύρνη 1843 —κατα
λήγαμε στα «Κοραϊκα παραλειπόμενα» του προηγούμενου τόμου του Έρα-
νιστη— περιμένει ακόμη να ανακαλύψουμε τό πρόσωπο του ανώνυμου συν
τάκτη της πού δεν είναι βέβαια ό Κοραής, δπως θεωρήθηκε παλαιότερα 
και υποστηρίχθηκε ξανά τελευταία.1 Τό λογικό θα ήταν να τόν αναζητήσου
με στον κύκλο τών σμυρναίων λογίων τής εποχής. ''Αλλωστε στή χρημα
τική βοήθεια τών σμυρναίων συνδρομητών βασίστηκε κατεξοχήν ό εκδότης 
του βιβλίου για να φέρει εις πέρας τό τυπογραφικό εγχείρημα.2 Παρότι θα 
μπορούσαν να διατυπωθούν ορισμένες πιθανές υποθέσεις ως προς αυτό, ή 
εντόπιση στό μεταξύ μιας επώνυμης αγγελίας στις αθηναϊκές εφημερίδες 
Άθψαχοά Αιών του 1842 με τήν όποια ζητείται συνδρομή για τή δημοσί-

34. Για τα σχετικά έγγραφα βλ. Burgi-Kyriazi, Démétrios Galanos, δ.π., σ. 126-

140. Βλ. και Δημητρίου Γαλανού, Αθηναίου, Ινδικών Μεταφράσεων Πρόδρομος [...], σ. 

κζ'-κθ', όπου και ή ελληνική μετάφραση τής διαθήκης τοΰ Γαλανοΰ. 

35. Βλ. Κ. Χαλβατζάκης-Βελλάδιος, «Τα ιστορικά αρχεία τών Ελλήνων τών 

Ινδιών», Νέα Εστία 1115 (1975), 1077-1084 [=τοΰ ίδιου, Πόντιοι στις Ινδίες, Θεσσαλο

νίκη 1989, σ. 5-16]. 

1. Ό Έρανιστης23 (2001), 308. 

2. 'Από τους 188 συνδρομητές του βιβλίου οι 152 έχουν καταγραφεί στή Σμύρνη και 

οι υπόλοιποι στην Κωνσταντινούπολη και τή Σάμο. 
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ευση μιας ανάλογης μεταφραστικής εργασίας πάνω στα Αίθιοπικά? μας 

οδηγεί πλέον προς άλλες κατευθύνσεις και μας κάνει νά πιστεύουμε δτι σ' 

αύτη την αγγελία βρίσκεται ή λύση του αινίγματος της σμυρναϊκής έκδο

σης. Παραθέτω εδώ το κείμενο της μεταγραμμένο άπο τις σελίδες της Α

θηνάς υποσημειώνοντας τις κυριότερες διαφορές του άπο το αντίστοιχο του 

Αί'ώνα. Το τελευταίο πιθανόν να αντιπροσωπεύει καλύτερα τη διατύπωση 

του πρωτότυπου χειρογράφου, αν και δημοσιεύτηκε δύο εβδομάδες αργότε

ρα, ενώ εκείνο της 'Αθήνας φαίνεται να έχει υποστεί τη διορθωτική επέμβα

ση τών συντακτών της: 

ΑΓΓΕΛΙΑ. Toc Αίθιοπικά του Ηλιοδώρου sfoca ηδη γνωστά sic το Πανελλη-

νιον, αφότου ο κλεινός Κοραής εκδόσας αυτά επιδιορθωμένα και σχολιασμένα, 

οχι μόνον τα κατέστησε κοινά (α) και ευπόριστα, άλλα και έσύστησεν αυτά κατ 

άξίαν(β). 

Επομένως, άφοϋ 6 υψηλός εκείνος φιλολογικός κάλαμος άναλύσας την άξιό-

λογον ταύτην μυθιστορίαν, παρέστησε και την δραματικην αυτής περιτεχνίαν (γ), 

και την μαγικην χάριν περί το υφός και το ηθικόν διάφορον (δ), φαίνεται, οχι μό

νον περιττόν, άλλα και λίαν παράτολμον νά επιχείρηση την αυτήν έπιχείρησιν 

όποιος δηποτε άλλος κάλαμος. 

"Οθεν εγώ παρητημένος μεν άπο τον πανηγυρικόν (ε) του 'Ηλιοδώρου, άλλα 

(ς) καταγοητευμένος όλος άπο τάςχάριτας του συγγράμματος, καθώς ό περίφη

μος εκείνος τραγουδοποιός της Γαλλίας Ρακίνας και νομίζων ώς μεγάλην τινά ζη-

μίαν (ζ) το νά μη συναισθάνεται πάς "Ελλην το άνέκφραστον τούτο θέλγητρον, 

επεχείρησα νά κάμω κοινόν το σύγγραμμα εις δλας τάς κλάσεις τών Ελλήνων 

παραφράσας αυτό εις την καθομιλουμένην. Και αν επέτυχα η μη, νά διατηρήσω 

υπό την νέαν και εισέτι άκανόνιστον διάλεκτον όλας η τουλάχιστον τάς πλείστας 

χάριτας της καλλίστης ταύτης μυθιστορίας, η αισθητική κρίσις του κοινού θέλει 

επικρίνει τούτο μετά την εκδοσιν. 

Έπειδη δε η μεν Ολη παράφρασις αναβαίνει εις τριάντα φύλλα τυπογραφικά 

(η), ό δε ζήλος μου καν όσον διακαής, στερείται την άναγκαιοϋσαν προς την εκδο

σιν δαπάνης (θ), επικαλούμαι την συνδρομην του κοινού, και είμαι ευελπις, ότι 

δεν θέλει με την άποποιηθη, καθόσον κινούμαι προς τούτο, οχι άπο καμμίαν κερ-

δοσκοπίαν, άλλα (ι) άπο ακραιφνή ευαισθησίαν και φιλοκαλίαν. 

Ή τιμή του βιβλίου προσδιορίζεται ίσα ίσα με τά έξοδα της τυπώσεως 

Αραχ. 4 και ημίσειαν διά τους εντός του βασιλείου συνδρομητάς και 5 διά τους 

εκτός πληρωθησομένας μετά την παραλαβην της βίβλου, (ια) 

εν Την ω την 25'Μαίου 1842 

Ό Μεταφραστής 

Π. Κ. Όθωναΐος 

3. Άθψα, άρ. 923 / 6.6.1842, σ. 3951· Αιών, αρ. 359 / 21.6.1842, σ. 4. 
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(α) πάγκοινα (β) προστίθεται ή φρ.: εκλεζάμενος και τιμήσας το σύγγραμμα τούτο, 

με την επωνυμίαν, Πρόδρομος της Ελληνικής Βιβλιοθήκης (!) (γ) καλλιτεχνίαν 

(δ) χωρίς τη λ. 8ιάφορον (ε) πανηγυριστήν (ς) ακολουθεί ή φρ. «καθώς... Ρακίνας)) 

(ζ) αντιμετάθεση των τριών λ. (η) 30 κόλλας Τυπογραφικάς (θ) 8απάνην (ι) προστί

θεται ή λ. μόνον (ια) χωρίς τη λ. της βίβλου 

'Αφήνοντας προς το παρόν κατά μέρος το πρόσωπο του μεταφραστή, 

εξι σημεία τής 'Αγγελίας αξίζει να προσελκύσουν ιδιαίτερα τήν προσοχή 

μας, καθώς αποτελούν κοινούς τόπους ανάμεσα στο κείμενο της και τα προ

λεγόμενα τής έκδοσης του 1843 ή αναδεικνύουν άλλου είδους αντιστοιχίες. 

Και πρώτα πρώτα ή χρήση τών δρων «παράφρασις», «παραφράζω» (με 

μόνη εξαίρεση τήν εναλλακτική εκφορά «παραφραστής» στην έκδοση, «με

ταφραστής» στην Αγγελία), όπως επίσης και του ορού «καθομιλουμένη» 

για τή γλώσσα μεταφοράς άπό τό αρχαίο ιδίωμα. Δεύτερο σημείο, ή άμεση 

σύνδεση τής παράφρασης με τήν έκδοση Κοραή του 1804 και ή υπογράμμι

ση τής φιλολογικής άξιας τής τελευταίας, εξαιτίας τής όποιας θα έμοιαζε 

περιττή μια νέα σχολιασμένη παρουσίαση τών Αίθιοπικών} Τό τρίτο ση

μείο άφορα τό κίνητρο του παραφραστή, δηλαδή ή επιθυμία να γίνει κοινό

τερο στους 'Έλληνες ενα έργο αρχαίου συγγραφέα με θελκτική γραφή και 

ωφέλιμο περιεχόμενο (τό «ηθικόν διάφορον» τής Αγγελίας) . Ώ ς τέταρτο 

και πέμπτο πρέπει να θεωρηθούν τα σημεία όπου πιστοποιείται ό βαθμός 

σύγκλισης ανάμεσα στις τεχνικές προδιαγραφές του βιβλίου όπως ορίζονται 

στην 'Αγγελία και σ' εκείνες πού χαρακτηρίζουν τό τυπογραφικό προϊόν του 

1843: πράγματι, ή έκδοση εκτείνεται σε 410 σελίδες, μόλις κατά 70 λιγότε

ρες άπ' δ,τι προβλεπόταν στην 'Αγγελία (ή διαφορά δικαιολογείται άπό τή 

δυσκολία ακριβούς υπολογισμού με βάση τό ογκωδέστερο προφανώς χειρό

γραφο άλλα και άπό τό γεγονός δτι οι 50 περίπου σελίδες των Σημειώσεων 

έχουν τυπωθεί με στοιχεία τών 8 στιγμών), και συνοδεύεται με κατάλογο 

συνδρομητών. Τέλος δεν πρέπει να μείνει απαρατήρητη ή χρονική διαδοχή: 

ή 'Αγγελία προηγείται κατά ενα χρόνο (1842) τής κυκλοφορίας τού βιβλίου 

(1843), διάστημα εύλογο για να προλάβουν να περατωθούν οι τυπογραφικές 

εργασίες. 

*Αν οι πιό πάνω διαπιστώσεις συνηγορούν στό νά δεχθούμε δτι 'Αγγε

λία και έκδοση έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους, τό πρόσωπο τού παρα

φραστή χρειάζεται νά φωτιστεί περισσότερο. Πριν δμως προχωρήσουμε 

στα σχετικά ζητήματα, χρήσιμο είναι νά θυμίσουμε δτι και παλαιότερα 

είχε δρομολογηθεί παρόμοια προσπάθεια νά τυπωθεί στην Ε λ λ ά δ α μια 

4. 'Όσες αισθητικές παρατηρήσεις και κρίσεις για το έργο περιέχονται στα προλε
γόμενα της παράφρασης (σ. μ'-ν') δέν αναιρούν τή διαβεβαίωση του συντάκτη τής 
'Αγγελίας δτι έχει παραιτηθεί ((άπό τον πανηγυρικον του Ηλιοδώρου», άφοΰ δέν αποτε
λούν παρά περιληπτική έκθεση τής ανάλυσης του Κοραή. 



ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 225 

ακόμη μετάφραση των Αίθιοπικών επίσης με το σύστημα προεγγραφής 
συνδρομητών. Ό μεταφραστής Π. Θεοφιλόπουλος, δάσκαλος στή Λευκάδα, 
σε μια σύντομη ((Ειδοποίησα) στην εφημερίδα Χρόνος του Ναυπλίου του 
18335 ανακοίνωνε τήν πρόθεση του να δημοσιεύσει στην «άπλοελληνική» 
τήν (φραβευθεΐσαν με τον επαινον των Σοφών» μυθιστορία του Ηλιόδω
ρου, ζητώντας τή συνδρομή τών φιλοκάλων ομογενών. Οι συσχετισμοί τους 
όποιους επιχείρησε ό Σπύρος Άσδραχάς ανάμεσα στην Ειδοποίηση, πού 
τήν αναδημοσίευσε πρόσφατα, και τα προλεγόμενα της παράφρασης του 
1843, προκειμένου να πιστοποιηθεί τυχόν ταύτιση προσώπων και κινήτρων, 
ανέδειξαν τις ουσιαστικές διαφορές πού χωρίζουν τα δύο κείμενα, χωρίς 
πάντως να πείσουν τόν συγγραφέα οτι θα έπρεπε να εγκαταλειφθεί ή ιδέα 
διασύνδεσης τους.6 Όπωσδήποτε, ή προσπάθεια του Θεοφιλόπουλου δέν 
τελεσφόρησε ούτε παραδίδεται κάτι για τήν τύχη του χειρογράφου του. 

Ό Π. Κ. Όθωναΐος, πού εϊδε να πραγματοποιείται ή έκδοση της δικής 
του μετάφρασης, δέν μας εϊναι γνωστός άπό άλλες συγγραφικές δραστη
ριότητες και, οσο γνωρίζω, δέν υπάρχουν επίσης πληροφορίες για τή ζωή, 
τις σπουδές και τήν επαγγελματική του ιδιότητα. Πιθανόν καταγόταν από 
τή Σίφνο, οπού τα μετεπαναστατικά χρόνια εντοπίζεται σέ απογραφές 
πληθυσμού και σέ άλλα δημόσια έγγραφα το οικογενειακό αυτό Ονομα, κά
ποτε και το ίδιο πατρώνυμο, Κωνσταντίνος.7 Έξαλλου ένας Κωνσταντίνος 
Όθωναΐος χρημάτισε προεπαναστατικά γραμματικός τών Δραγομάνων 
του Στόλου.8 Ή οικογένεια φαίνεται οτι είχε κλάδους στην Κωνσταντινού
πολη τα μέλη τών όποιων επανέκαμψαν στή Σίφνο μετά τήν έκρηξη της 
Επανάστασης. Ό παραφραστής τών Αίθιοπικών το 1842 διέμενε πάντως 
στην Τήνο, οποΌ συνέταξε τήν Αγγελία της παράφρασης. Σύμφωνα μέ τις 
έ'ρευνες του Φίλιππου Ήλιου για τους συνδρομητές ελληνικών βιβλίων ένας 
Πέτρος Κ. Όθωναΐος ή Π. Όθωναΐος έχει εγγραφεί συνδρομητής διαφό
ρων βιβλίων στο Ναύπλιο (1828), τήν "Υδρα (1836-37), τήν 'Αθήνα (1839-
1841, 1850, 1859, 1864) και τήν Τήνο (1843).9 Ή τελευταία ένδειξη μας 
πείθει ότι πρόκειται για το πρόσωπο πού μας απασχολεί. 

5. Χρόνος, άρ. 37/3.9.1833, σ. 150. 

6. Σπύρος Ι. Άσδραχάς, Πατριδογραφήματα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 

Αθήνα 2003, σ. 390-393. 

7. Σίμος Μ. Συμεωνίδης, «Στατιστικά και κοινωνικά της Σίφνου έτους 1828», 

Σίφνιακά 10 (2002), 114 και του ίδιου, « Ή εκπαίδευση στή Σίφνο κατά τους δυσχερείς 

χρόνους (1833-1848)», Σιφνιαχά3 (1993), 29. 

8. Βασ. Βλ. Σφυρόερας, Οί Αραγομάνοι του Στόλου. Ό θεσμός και οι φορείς, Αθή

να 1965, σ. 56. 

9. Ευχαριστώ τον Φ. Ήλιου για τήν προθυμία του να μου παραχωρήσει τα στοιχεία 

πού του ζήτησα. Δέν πρέπει να ταυτιστεί μέ τον σύγχρονο του σίφνιο δάσκαλο Περικλή 

Ί ω . Όθωναΐο ή Π. Όθωναΐο, του όποιου τα βιογραφικά είναι γνωστά. 
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Άπό την πυκνότητα των συνδρομητικών εγγραφών πού τον αφορούν 
προκύπτει το ενδιαφέρον του για το βιβλίο και την ανάγνωση, ενώ, έκτος 
άπο την άρχαιομάθεια, διέθετε και εφόδια γαλλομάθειας, άφοϋ γνωρίζει και 
χρησιμοποιεί γαλλική βιβλιογραφία, έστω και στοιχειώδη.10 Ένα ζήτημα 
αναφύεται σχετικά με τον βαθμό της φιλολογικής του κατάρτισης. Στα 
προλεγόμενα τής παράφρασης κάνοντας λόγο για τις εκδόσεις του Ηλιόδω
ρου πού είχαν προηγηθεί εκείνης του Κοραή (1804) αναφέρει δτι «είναι πλή
ρεις σφαλμάτων καθώς πολλοί άπό ημάς γνωρίζουσιν αύτάς».11 "Αραγε ή 
δήλωση αυτή σκιαγραφεί έναν ειδικό μελετητή του ήλιοδωρικού κειμένου; 
Άπό τή γενίκευση τής διατύπωσης του συνάγεται, νομίζω, Οτι ό παραφρα
στής δεν υπονοούσε γνώση του αντικειμένου άπό αυτοψία (οι εκδόσεις του 
'Ηλιόδωρου, 16ου-18ου αι., έτσι ή αλλιώς ήταν δυσπρόσιτες για τους κα
τοίκους τής Ελλάδας, ό ίδιος ό Κοραής στο Παρίσι δεν μπόρεσε να τις δει 
όλες), άλλα έμμεση γνώση αντλημένη άπό τή μελέτη τών σχετικών δημοσι
ευμάτων. Και τέτοια π.χ. ήταν τα προλεγόμενα τής έκδοσης του 1804, βα
σικής πηγής τής παράφρασης του 1843. Άλλωστε ή εικόνα του συστηματι
κού φιλολόγου προσέκρουε στή μετριόφρονα αύτοεκτίμηση ώς προς το 
εύρος τής παιδείας του με τήν όποια ό παραφραστής θέλησε να προϊδεάσει 
τους αναγνώστες ξεκινώντας τα προλεγόμενα του. 'Όσα περιέχονται σ' αυ
τά, γράφει, είναι «μικρά και όσα δυνάμεθα εκ τών ολίγων γνώσεων μας».12 

Προφανώς φιλοτέχνησε τήν παράφραση στην Αθήνα τήν περίοδο 
1839-1841, Οταν κατά τις υπάρχουσες ενδείξεις ήταν εγκατεστημένος στην 
πρωτεύουσα του ελληνικού βασιλείου, όπου θά είχε στή διάθεση του περισ
σότερα μέσα γιά μελέτη και συγγραφή. Ήταν ή εποχή τών πρώτων σο
βαρών πρωτοβουλιών γιά νά ύπομνηστεΐ στους 'Έλληνες ή ύπαρξη τής κο-
ραϊκής πνευματικής παρακαταθήκης (εκδόσεις συλλογών τής αλληλογρα
φίας, ανατυπώσεις και μεταφράσεις έργων κ.λπ.) στο κλίμα τών όποιων 
εντασσόταν και ή απόφαση του Π. Κ. Όθωναίου νά παραφράσει τα Αίθιο-
πιχοίτοχ) Ηλιόδωρου με βάση τήν καταξιωμένη έκδοση του Κοραή, φόρος 
τιμής στή μνήμη και τή σοφία του πνευματικού ταγού τής Ελλάδας πού 
μόλις λίγα χρόνια πριν είχε φύγει άπό τή ζωή. Άλλωστε και ή επιλογή τής 
Σμύρνης ώς τόπου γιά νά δει τό φώς τής δημοσιότητας ή εργασία του πρέ
πει νά απέβλεπε στή συναισθηματική διέγερση τών κατοίκων της άλλα και 
στην οικονομική υποστήριξη τού εγχειρήματος του, σκοπός πού επιτεύχθη
κε. Παράλληλα όμως ή παράφραση τής μυθιστορίας τού Ηλιόδωρου συνι
στούσε μιά διαφορετική πρόταση στή μόδα τών μεταφράσεων τής εποχής: 
νά δειχτεί δηλαδή πόσο χρήσιμο ήταν νά μεταφράζονται οι αρχαίοι Έλλη-

10. Γίνονται παραπομπές στον La Harpe, Lycée, ou Cours de Littérature ancienne 
et moderne και στο Dictionnaire Encyclopédique. 

11. Παράφρασις, σ. ν'. 
12. "Ο. π., σ. α'. 
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νες συγγραφείς, ώστε ή σπουδή των κειμένων τους να μην περιορίζεται στη 
γλώσσα άλλα να οδηγείται στην αποκάλυψη και κατανόηση των ιδεών, τών 
χαρακτηριστικών της κοινωνίας και του πολιτισμού και τών νοοτροπικών 
συμπεριφορών (ήθη, έθιμα, συνήθειες) τών προγόνων. Επιπλέον άπό τή 
γνωριμία αυτή μπορούσε να προκύψει και ηθική ωφέλεια σε αντίθεση με 
τους ηθικούς για τή νεολαία κινδύνους πού ενείχε ή ανάγνωση ορισμένων 
μεταφρασμένων άπό ξένες γλώσσες μυθιστορημάτων.13 Άλλα μήπως οι 
σκέψεις αυτές του παραφραστή δεν απηχούσαν τήν εκπαιδευτική θεωρία 
του ίδιου του Κοραή; 

Για να ολοκληρωθεί ή εικόνα της προσωπικότητας του Π. Κ. Όθωναί-
ου μας λείπουν ακόμη πολλά, άπό τα όποια ίσως θα εκμαιεύαμε και τήν 
απάντηση στο καίριο ερώτημα: γιατί τελικά δεν υπέγραψε τό έργο του δη
μοσιεύοντας το τό 1843, τή στιγμή πού ενα χρόνο νωρίτερα ανήγγελλε επώ
νυμα άπό τις στήλες τών δύο μεγαλύτερων εφημερίδων τής 'Αθήνας τήν 
προσεχή δημοσίευση του; Ή ανωνυμία ποιόν άραγε σκοπό εξυπηρετούσε 
και ποια σχέση μπορεί να είχε με τό γεγονός Οτι τό βιβλίο πέρασε απαρατή
ρητο, Οσο τουλάχιστο γνωρίζω, άπό τους κύκλους τών λογίων;14 

EMM. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 

Ο ADAM FRIEDEL ΑΤΤΟΒΙΟΓΡΑΦΟΤΜΕΝΟΣ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΑΝΟΤ ADAM FRIEDEL πολύ λίγα είναι γνωστά. Συμφώνως προς 
αυτά, ήταν υπαξιωματικός του δανικού στρατού κατά τους Ναπολεόντειους 
Πολέμους και μετά τό τέλος αυτών συνώδευσε ευγενή συμπατριώτη του σε 
ταξίδι άνά τήν 'Ανατολή, έπεσκέφθη τήν Κωνσταντινούπολη και άλλους τό
πους τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κατέληξε στην Ζάκυνθο κατά τις 
παραμονές τού 'Αγώνος τής Παλιγγενεσίας. Μετά τήν έκρηξη τής Έπανα-

13. "Ο.π., σ. ξ'. 

14. θ α περίμενε κανείς π.χ. να το παρουσιάσει ή να αναφερθεί σ' αυτό το κοραϊκής 

ιδεολογίας περιοδικό 'Αποθήκη τών Ωφελίμων Γνώσεων, Σμύρνη 1837-1844, βλ. Κων. 

Π. Δεμερτζής, έπιμ., Το περιο8ικον «Αποθήκη τών Ωφελίμων Γνώσεων», 'Αθήνα 1970, 

ανατύπωση του ευρετηρίου από τα Μικρασιατικά Χρονικά 14 (1968), 371-515 και Παυ-

λίνα Νάσιουτζικ, 'Αμερικανικά οράματα στη Σμύρνη τον 19ο αιώνα, 'Αθήνα 2002, μέρος 

Ε' ((Ή περίπτωση τής 'Αποθήκης τών Ωφελίμων Ενώσεων», σ. 261-365. Το αγνόησε 

επίσης και το περιοδικό Φιλολογία, 1841-1844, βλ. Ελένη Χρ. Πολίτου, Το περιο8ικον 

«Φιλολογία», 'Αθήνα 1970, ανατύπωση άπό τά Μικρασιατικά Χρονικά 14 (1970), 95-

117, για να περιοριστώ στα δύο μακροβιότερα πού εκδίδονταν τήν εποχή αυτή στή 

Σμύρνη. 
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