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ΚΟΡΑΤΚΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ [ Γ ] 

Ή ημιτελής έκδοση κειμένων και επιστολών του Κοραή 

άπό τον Α. Μάμουκα (1861) - Νέα στοιχεία 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΟΛΟΚΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ του Ανδρέα Ζ. Μά
μουκα στα τέλη της δεκαετίας του 1850, αρχές της επομένης, να εκδώσει 
μια δίτομη συλλογή ανέκδοτων έργων και επιστολών του Άδ. Κοραή με τήν 
ουσιαστική συμβολή, ώς αποστολέα τών εγγράφων και συνάμα χρηματοδό
τη, του χιώτη εφημέριου τής Ελληνικής Κοινότητας τής Μασσαλίας Καλ
λίνικου Κρεατσούλη, μπορούμε να το ανασυνθέσουμε χωρίς σχεδόν κενά με 
βάση όσα δημοσιεύματα, παλαιότερα και νεότερα, αναφέρονται με λιγότε
ρες ή περισσότερες λεπτομέρειες στο θέμα, όπως π.χ. αύτα τών Κων. Άμά-
ντου,1 Θεμ. Βολίδη,2 Γεωρ. Ααδά,3 Α. Καλβοκορέση4 και Στέρ. Φασουλά-
κη.5 'Όμως εδώ θα περιοριστούμε στην κατάληξη του εκδοτικού εκείνου 
εγχειρήματος, για να θυμίσουμε ότι τα 12 τυπογραφικά φύλλα (άπό τα 30 
περίπου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του εκδότη) του πρώτου τόμου 
υπήρξαν τα μοναδικά πού εκδόθηκαν άπό τις αρχές του 1861 ώς τον Αύγου
στο του ίδιου χρόνου και περιείχαν σε τρεις ενότητες Α' τήν Επιστολή του 
'Αντωνίου Έπαρχου προς τόν Φίλιππο Μελάγχθονα τής 24 Φεβρουαρίου 
1543 με προλεγόμενα και υποσελίδιες σημειώσεις του Κοραή και γαλλική 
μετάφραση τής Επιστολής (σ. 1-23), Β' τις «Σημειώσεις εις το Προσω-
ρινόν Πολίτευμα τής Ελλάδος του 1822 έτους» με δύο πίνακες λέξεων (σ. 
25-186) και Γ', στην ενότητα τών «Επιστολών», δύο μονάχα κοραϊκά 
γράμματα, τα πρώτα χρονολογικά στην υπό δημοσίευση σειρά, τό προς 
τους Σουλιώτες τής 22.4.1803 και τό προς τόν Ανδρέα 'Ιδρωμένο τής 
27.11.1803 (σ. 187-192). Ό θάνατος του Κρεατσούλη τόν Σεπτέμβριο του 
1861 διέκοψε οριστικά τήν έκδοση, αφού ή αποστολή τών αναγκαίων χρη-

1. (('Εκ τής Βιβλιοθήκης του Καλλινίκου Κρεατσούλη», Χιακά Χρονικά 6 (1926), 

155-157. 

2. 'Αδαμαντίου Κοραή Σημειώσεις εις το Προσωρινον Πολίτευμα της Ελλάδος του 

1822 έτους;Αθήνα 1933, σ. θ'- ιγ'. 

3. «Περί ενός βιβλίου περιέχοντος ανέκδοτα έργα και έπιστολας του Άδ. Κοραή», 

στο Βιβλιογραφικαι ερευναι άναφερόμεναι εις τά έργα του Αδαμαντίου Κοραή, 'Αθήνα 

1934, σ.34-38. 

4. (('Ανδρέας Ζανή Μάμουκας», ΔΙΕΕ13 (1959), 403-412. 

5. Ανδρέου Μάμουκα Αδαμάντιος Κοραής, Βίος και έργα, 'Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1989, 

Προλογικό σημείωμα σ. XIV-XVII (και Σημειώσεις). 
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ματικών ποσών δεν συνεχίστηκε έκτοτε.6 Όρισμένοι άπό τους μελετητές 
(Βολίδης, Λαδάς, Φασουλάκης) μπόρεσαν να αποκτήσουν, στο σύνολο της ή 
αποσπασματικά, τη δωδεκάδα τών τυπογραφικών τευχών, άπο εκείνα πού 
προφανώς διασκορπίστηκαν άπο τις αποθήκες μετά το θάνατο του Μάμου-
κα (1884) και τα μεταγενέστερα χρόνια, ό Βολίδης μάλιστα —προσωρινός 
κάτοχος ενός συρραμμένου αντιτύπου μέ τα δώδεκα τυπογραφικά πού του 
παραχώρησε ή Μαρία Γ. Χατζιδάκι, κόρη του Μάμουκα και σύζυγος του 
επιφανούς γλωσσολόγου7— στο τυπωμένο κείμενο τών σελίδων 25-186 βα
σίστηκε για να εκδώσει τό 1933 τις «Σημειώσεις εις τό Προσωρινόν Πολί
τευμα τής Ελλάδος». Τών κοραϊκών αυτογράφων ωστόσο ή τύχη υπήρξε 
άπο τότε ζητούμενο τής έρευνας. 

Παρακάτω θα γίνει φανερό πρώτον Οτι ό Μάμουκας ως την ώρα πού απο
κρυσταλλώθηκε τό εκδοτικό πρόγραμμα τής Κεντρικής Επιτροπής Κοραή τής 
Μασσαλίας στό πλαίσιο τών εορταστικών εκδηλώσεων για τό μεγάλο τέκνο τής 
Χίου, πρόγραμμα του όποιου είχε άναδεχθεΐ την ευθύνη, δεν είχε εγκαταλείψει 
την ιδέα τής συμπλήρωσης του ημιτελούς τόμου, για τόν οποϊο αισθανόταν 
εκτεθειμένος δημόσια (τόν είχε προαναγγείλει στις εφημερίδες και εκκρε
μούσαν υποχρεώσεις απέναντι στον τυπογράφο και τόν χαρτέμπορο), και δεύ
τερον ότι Ινα μέρος τουλάχιστον τών δημοσιευμένων χειρογράφων δεν φαίνεται 
να απομακρύνθηκε άπό τα χέρια του εκδότη καί σώζεται ως σήμερα στα χαρ
τιά του. Μέ άλλα λόγια, μια συστηματική πριν άπό πολύ καιρό αναζήτηση 
στους φακέλους του 'Αρχείου Μάμουκα, πού απόκειται άπό τό 1956 στα Γενικά 
'Αρχεία του Κράτους, έφερε στό φώς ευρήματα πού φωτίζουν πλήρως τις συ
γκεκριμένες πλευρές του ζητήματος. Να δούμε τα πράγματα μέ τή σειρά. 

'Ήδη σε ενα γράμμα τής αλληλογραφίας του Μάμουκα μέ τόν Κωνστα
ντίνο Σάθα, δημοσιευμένης τό 1974 στή Μέλισσα τών βιβλίων μέ φωτοανα-
παραγωγή τών πρωτότυπων κειμένων, ό πρώτος πληροφορούσε τόν δεύτερο 
τόν Νοέμβριο του 1873, «εν εμπιστοσύνη προς τό παρόν» όπως του έγραφε, 
ότι καταγινόταν να τακτοποιήσει «προς εκδοσιν» τις χειρόγραφες σημειώ
σεις καί τις ανέκδοτες επιστολές του Κοραή πού του είχε στείλει πριν άπό 15 
περίπου χρόνια ό Κρεατσούλης, άλλα τό έργο δεν προχωρούσε σύμφωνα μέ 
τήν επιθυμία του λόγω τής πολλής εργασίας στή δημόσια υπηρεσία (ύπηρε-

6. Οι θ . Βολίδης, ο.π., σ. ιβ', καί Γ. Λαδάς, ο.π., σ. 36 καί αργότερα ό Ά π . Δασκα-

λάκης, Ό 'Αδαμάντιος Κοραής xcci η ελευθερία τών Ελλήνων, 'Αθήνα 1979, σ. 399, διεΐδαν, 

βιαστικά, πολιτικές σκοπιμότητες στή διακοπή τής έκδοσης σχετιζόμενες μέ έξωθεν πιέ

σεις λόγω τών δημοκρατικής έμπνευσης «Σημειώσεων εις τό Προσωρινόν Πολίτευμα τής 

Ελλάδος». 

7. "Ο. π., σ. ια'-ιβ' .Ό Βολίδης αποκαλεί τή θυγατέρα του Μάμουκα ((μονογενή», ενώ 

ό τελευταίος είχε αποκτήσει καί δεύτερο παιδί, τήν Αικατερίνη, πού πέθανε σε ηλικία 16 

ετών το 1881, τήν περίοδο δηλ. τών μεγάλων φροντίδων του πατέρα της για τή διεκπεραί

ωση τών εντολών τής Κεντρικής 'Επιτροπής Κοραή. 



434 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 25 (2005) 

tern ^ Ä-

- 8 

< 

ν *v -Ι ν i 

4 V \ Ί .? * 

w 

2P" 

.< ο 
ι
ό 

£ " W 

8 
7> 
Ο 

CD 

^ î -
- 8 
<< ω 

U^ 

-o 
Q . 

£ 
U^ 

!F 
Ο 
ο 
9-

-8 
Q -

ί
ο 
H 

Ο 
8 

2 2 
Ο 
.g 

'« Q -

Ο 

* 2 2 

VJ> 

F=" 
to 
8 Q -

9-
-8 

t* 
ω 
r i 

g 
r< 
r< 
8 

>-KP 

t* 
3 
ο 
9-

-8 
ο
ί 
ο 
Q -

ω 
Κ 

22 
Ο t-

1 ^ι 1 

*· i. 

ti 
•e-

; i 

3 α 

• 4-

ΐ 1 £ Ì J Ì 

ι . ̂ '; * If fr-

4 Τ I-i 

.MU * 5 ^ "ζ 

υ.: 
^ 

s U J t M 

8 

/ 



ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 435 

τούσε ώς γεν. γραμματέας στο υπουργείο 'Εκκλησιαστικών και Δημοσίας 
Εκπαιδεύσεως) και του βάρους της ηλικίας (είχε περάσει τα εβδομήντα).8 

'Ένα μήνα αργότερα σε μακροσκελέστατο γράμμα του με ημερομηνία 23 Δε
κεμβρίου 1873 προς την Επιτροπή Κοραή των 'Αθηνών, σωζόμενο σε σχέδιο9 

—γενικευμένη συνήθεια στή διεξαγωγή τής προσωπικής του αλληλογρα
φίας— έκανε γραπτό απολογισμό (είχε προηγηθεί και προφορικός) τών 
ερευνών του στή Βιβλιοθήκη τής Χίου κατά το 1871, εποχή πού βρισκόταν 
εκεί με αναρρωτική άδεια, προκειμένου να εντοπίσει τις εκδόσεις του Κοραή, 
πού κατά τις πληροφορίες του ήταν κατάστικτες με σημειώσεις, διορθώσεις 
και προσθήκες, και να αντιγράψει τα ιδιόχειρα αυτά σημειώματα «δι' ιδίαν 
έμαυτού χρήσιν». 'Αφού, λοιπόν, απαριθμούσε όσα βιβλία αναδίφησε με τέ
τοιου είδους χειρόγραφη υλη και Οσα δεν πρόλαβε να αναζητήσει, και αφού 
έκανε γνωστή τήν ύπαρξη στή Βιβλιοθήκη τού μόνου ανέκδοτου χειρογρά
φου, τού γαλλοελληνικού Αεξικού, πού είχε ό Κοραής ετοιμάσει για έκδοση 
—δηλ. αυτού πού αργότερα, τό 1881, θα αποτελούσε τον πρώτο τόμο τών 
Μετά θάνατον ευρεθέντων με δική του επιμέλεια—, πληροφορούσε στή συνέ
χεια τα μέλη τής 'Επιτροπής ότι και ό ίδιος είχε στην κατοχή του μια σειρά 
βιβλίων τής προσωπικής βιβλιοθήκης τού Κοραή κρίνοντας σκόπιμο νά δώ
σει τις αναγκαίες εξηγήσεις για τήν προέλευση και τόν τρόπο πού έφτασαν 
στα χέρια του. Έτσι θα τού δοθεί ή ευκαιρία να εξιστορήσει με λεπτομέρειες 
—πρόκειται για μια άπό τις πληρέστερες περιγραφές πού διαθέτουμε— τα 
τής συνεργασίας του με τόν Καλλίνικο Κρεατσούλη και για τήν τύχη τής προ
σπάθειας να zxSoQouv τότε τα κοραϊκά κατάλοιπα. Τα χειρόγραφα, λοιπόν, 
και τα βιβλία πού είχε στην κατοχή του ήταν ακριβώς αυτά πού τού είχε στεί
λει κατά καιρούς άπό τή Μασσαλία ό παλιός του δάσκαλος και ιερέας σε οκτώ 
δέσμες (αναφέρεται επακριβώς τό περιεχόμενο τους) με σκοπό τήν επεξερ
γασία και εκδοσή τους και τά διατηρούσε άπό τότε «επιμελέστατα [...] ώς 
αποτελούντα μέρος τού εις τήν Χίον πολυτίμου κληροδοτήματος τού αθανά
του εκείνου ανδρός». Για τήν ύπαρξη αυτών τών κειμηλίων στα χέρια του — 
συνέχιζε— και άλλων πού τού είχε υποσχεθεί ό Κρεατσούλης δτι θα τού στεί
λει, είχε ενημερώσει αμέσως μετά τήν είδηση τού θανάτου τού τελευταίου τήν 
'Εφορεία τών εν Χίω εκπαιδευτηρίων «εις ήν, ώς άντιπροσωπούσαν τήν Κοι
νότητα και τής Κοραεικής Βιβλιοθήκης κληρονόμον, απόκειται νά λάβη πρό-
νοιαν περί τής έξακολουθήσεως ή μή τής διακοπείσης τυπώσεως». Συνοψί
ζοντας τόνιζε τή σημασία τής δημοσίευσης τών ανέκδοτων έργων τού Κοραή 
τόσο για τό έθνος δσο και τόν φιλολογικό κόσμο άλλα μια τέτοια εργασία, 
αποφαινόταν, προϋπέθετε μακροχρόνια έρευνα. 

8. (('Αλληλογραφία Κων. Σάθα. Α'. 'Επιστολές 'Ανδρέα Μάμουκα». Σχόλια: 'Οδυσ

σέας Δημητρακόπουλος, Μέλισσα τών βιβλίων 1 (1974), 35-36. Πβ. τό σχέδιο του γράμ

ματος στον φάκ. 62 (Νοέμβρ. 1873) του 'Αρχείου Μάμουκα, Γ.Α.Κ. Κ. 80. 

9. 'Αρχείο Μάμουκα, ο.π., φάκ. 62 (Δεκ. 1873). 
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Τον Απρίλιο του 1874 ή Κεντρική Επιτροπή της Μασσαλίας, πού είχε 
στο μεταξύ ενημερωθεί σχετικά με τήν έκθεση του Μάμουκα, θα του ζητήσει 
να συνεχίσει, με δική της δαπάνη, τήν έκδοση των χειρογράφων του Κοραή 
πού είχε διακοπεί λόγω έλλειψης χρηματικών μέσων άλλα και, περαιτέρω, να 
έπιστατήσει στην ανατύπωση δλων τών υπόλοιπων έργων του.10 Ή εκτενέ
στατη και πάλι απαντητική επιστολή του χιώτη λογίου, μηνολογημένη άπό 
26 'Απριλίου,11 περιείχε ιδέες και προτάσεις πού τελικά οδήγησαν στην τε
λική μορφοποίηση του εκδοτικού προγράμματος τών εορτασμών. Ή πρώτη 
πρόταση αφορούσε τή συμπλήρωση τού ημιτελούς τόμου με τις υπόλοιπες 
αδημοσίευτες ως τότε επιστολές της υπ' αρ. 1 δέσμης τού Κρεατσούλη, κάτι 
πού είχε υπολογιστεί Οτι θα συγκροτούσε τελικά ενα τόμο τών 28 ως 30 τυ
πογραφικών φύλλων. Ό Μάμουκας πρότεινε να τροποποιηθεί το αρχικό σχέ
διο. Σ' αυτόν τόν τόμο έπρεπε να συμπεριληφθούν δλες οι επιστολές Κοραή 
δσες στό μεταξύ διάστημα είχαν δημοσιευτεί σε εφημερίδες και περιοδικά, οι 
περιεχόμενες στό πρώτο 'Απάνθισμα του Ιάκωβου Ρώτα (1839), ολόκληρες 
και Οχι περικομμένες, και όσες άλλες ανέκδοτες έμελλε να ανακαλυφθούν, 
Οπως συνέβη με κάποιες δωρεές ξένων ή με τυχαίες ευρέσεις ανάμεσα στα 
φύλλα εντύπων της βιβλιοθήκης τού χιώτη σοφοί). Μια τέτοια εκτεταμένη 
αναζήτηση για τή συναγωγή τών επιστολών επέβαλλε να αναβληθεί πρό
σκαιρα ή τύπωση τής ημιτελούς εκδόσεως. 

Οι άλλες προτάσεις δεν μας ενδιαφέρουν εδώ άλλα είναι επίσης ενδει
κτικές τών αποφάσεων πού θα λαμβάνονταν στή συνέχεια σε κεντρικό επίπε
δο. 'Αφορούσαν τήν ανάγκη ανθρώπινης εξειδικευμένης βοήθειας στό έργο 
τής προετοιμασίας και επεξεργασίας τού υπόλοιπου χειρόγραφου υλικού τών 
αποστολών Κρεατσούλη, τα οικονομικά θέματα τής έκδοσης (χαρτί, τυπωτι
κά, βιβλιοδεσία, άντιγραφικά, προσωπική αμοιβή12), τή δυνατότητα πρότα
ξης στό εκδοτικό πρόγραμμα τού γαλλοελληνικού Αεξικού και τών 'Ατακτων 
άπό αντίτυπο τής Βιβλιοθήκης με αυτόγραφες προσθήκες και διορθώσεις τού 
Κοραή,13 και τέλος τή σκέψη τής Κεντρικής 'Επιτροπής να ανατυπωθούν δλες 
οι κοραϊκές εκδόσεις, σκέψη πού έπρεπε να περιοριστεί στή δημοσίευση μόνο 
τών παρασελίδιων σημειώσεων τους. 

Τό πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στή συνέχεια είναι γνωστό. Ή ιδέα 
τής συμπλήρωσης τού ημιτελούς τόμου τού 1861 εγκαταλείφθηκε, αφότου 
μάλιστα έγινε προσιτό στον Μάμουκα και τό εκδοτικό επιτελείο του τό πλού
σιο σε γραπτά τεκμήρια 'Αρχείο τού 'Ιάκωβου Ρώτα, σωζόμενο στα χέρια 

10. Ό . π . , φάκ. 63 (Άπρ. 1874), επιστολή 4.4.1874. 

11. 'Ό.π., φάκ. 63 (Άπρ. 1874), σχέδιο γράμματος. 

12. (('Επέχω ν' απαντήσω —τους έγραφε— Ή περί τούτου κρίσις απόκειται εις 

Υμάς, και μόνον εις Υμάς». 

13. Τελικά οι σημειώσεις στον Α' τόμο τών Άτακτων εκδόθηκαν άπο τον Στέριο Φα-

σουλάκη στή φωτομηχανική ανατύπωση του τόμου, 'Αθήνα 1991, σ. X-XIV. 
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των απογόνων του. 'Ανοιγόταν πλέον μπροστά τους μια νέα προοπτική, της 
αυτοτελούς ολικής έκδοσης τής αλληλογραφίας του Κοραή δημοσιευμένης 
και ανέκδοτης. Και αυτός ήταν προφανώς ό λόγος πού ό χιώτης λόγιος προ
τίμησε να αποσιωπήσει στην εισαγωγή του πρώτου τόμου τών Μετά θάνατον 
ευρεθέντων τήν προγενέστερη ατελή εκδοτική προσπάθεια του. 'Όμως δεν 
ευτύχησε ούτε και τώρα να ολοκληρώσει τήν προετοιμασία τής έκδοσης. Πέ
θανε τό 1884, πριν προλάβει να μεταγράψει τα υπόλοιπα γράμματα τής δέ
σμης Κρεατσούλη και φυσικά να δει αρχινισμένο τό τύπωμα τής αλληλογρα
φίας. Ωστόσο και ό διάδοχος του στην επιμέλεια τής έκδοσης, ό Νικόλαος 
Δαμαλάς, δεν πρόσεξε στα κατάλοιπα του Μάμουκα τήν ύπαρξη αυτής τής 
δέσμης, τήν όποια μόλις τό 1923 ανακάλυψε στή βιβλιοθήκη του τελευταίου ό 
Παντελής Κοντογιάννης και δημοσίευσε τό περιεχόμενο της στα Χί,ακά Χρο-
VLxa.u Σήμερα τα επιστολικά αύτα κείμενα φυλάσσονται στον φυσικό τους 
χώρο, στή Βιβλιοθήκη Κοραή τής Χίου. 

Άλλα και τα αυτόγραφα τών υπολοίπων κειμένων τής ημιτελούς 
εκδόσεως του 1861 δεν χάθηκαν εξ ολοκλήρου. Στο Αρχείο Μάμουκα τών 
Γ.Α.Κ. απόκειται ακέραιη ή 'Επιστολή του 'Αντωνίου Έπαρχου προς τον 
Μελάγχθονα (Πρόλογος: ((Προς τον άναγνώστην», δύο δίφυλλα σελιδαριθ-
μημένα άπό 1-8, 'Επιστολή: inc. ((Φιλίππω τω Μελάγχθονι, 'Αντώνιος ό 
Έπαρχος ευ πράττειν», τρία δίφυλλα σελιδαριθμημένα άπό 1-11 (ή επό
μενη σελίδα άγραφη). Τό κείμενο είναι καθαρογραμμένο σε φύλλα διαστά
σεων 0,300x0,195 , με σποραδικές προσθήκες και ορθογραφικές διορθώ
σεις στα περιθώρια. Ή γαλλική μετάφραση τής 'Επιστολής σώζεται σε δύο 
δίφυλλα άσελίδωτα διαστάσεων 0,350x0,225 (ή σ. [8] άγραφη) και έχει 
γραφεί άπό τρίτο χέρι (γραμματικού;). Παραδίδει ιδιόχειρη μόνο τήν τιτ
λοφόρηση τής 'Επιστολής πάνω σε επικολλημένο στή σ. [1] κομμάτι χαρ
τιού, για τήν περίπτωση πού αυτή εκδιδόταν στή Γαλλία,15 καθώς και τή 
μεταγραφή τής αρχαιοελληνικής χρονολογίας του τέλους κατά τό σύγχρο
νο ημερολόγιο.16 

'Αντίθετα ολωσδιόλου αποσπασματικό είναι τό σωζόμενο κείμενο τών 
«Σημειώσεων εις τό Προσωρινόν Πολίτευμα τής Ελλάδος». Στό 'Αρχείο 
βρέθηκαν οι σ. 167-170 (δίφυλλο 0,241x0,182) πού περιλαμβάνουν τις ση
μειώσεις τού Κοραή στα τελευταία ρη'-ρθ' άρθρα του Συντάγματος τής Έπι-

14. «Έπιστολαί ανέκδοτοι Κοραή και προς Κοραήν» , Xiocxòc Χρονικοί 5 (1923), 5-

216. Πβ. Γ. Λαδά, ο.π.,σ. 37. 

15. Ό τίτλος (Epitre/ d'un Grec de Corfou,/ Ecrit en 1543/ au Célèbre Ph. Me-

lanchton/ au sujet des progrés/ allemands, et des projets/ sinistres des Turcs) δικαίως δεν 

ενσωματώθηκε στην έκδοση του Μάμουκα ή όποια απευθυνόταν σε ελληνικό κοινό. 

16. 'Αρχείο Μάμουκα, ο.π., Ενότητες Μικραί, φάκ. 115 Α, άρ. 1. Στό άγραφο verso 

του δεύτερου δίφυλλου τής γαλλικής μετάφρασης σημείωση με τό χέρι του Καλλίνικου 

Κρεατσούλη: (('Επιστολή του Έπαρχου/ Προς τον Μελάγχθονα». 
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Αυτόγραφο άπό τις «Σημειώσεις εις το Προσωρινον Πολίτευμα της Ελλάδος» 

δαύρου και αυτές ανολοκλήρωτες.17 Έδώ παρατηρούνται αρκετές διαγραφές 
στη φραστική διατύπωση και κάποιες παρασελίδιες προσθήκες. Παραβολή 
του πρώτου τυπογραφικού φύλλου τής ημιτελούς εκδόσεως Μάμουκα μέ το 
χειρόγραφο του Κοραή τής Επιστολής Έπαρχου, και αντίστοιχα τής έκδο
σης Βολίδη μέ το μικρό δείγμα του χειρογράφου των «Σημειώσεων εις τό 
Προσωρινον Πολίτευμα», έκδοσης πού αναπαρήγαγε τήν πρώτη δημοσίευση 
του κειμένου άπό τόν Μάμουκα, έδειξε δτι οι εκδότες σεβάστηκαν τό κοραϊκό 
πρωτότυπο χωρίς ουσιαστικές αλλοιώσεις ή παρεμβάσεις στο κείμενο. 

EMM. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 

17. 'Ό.π. , Ποικίλα, φάκ. 125, αρ. 24. Οι σωζόμενες σελίδες αντιστοιχούν στις σ. 137-

140 τής έκδοσης Βολίδη. 'Από το αυτόγραφο λείπει ή συνέχεια μέ τήν τελευταία περίοδο 

του κειμένου και τήν υποσημείωση. 
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