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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 

ΤΟΥ ΙΕΡΕΑ ΠΑΝΑΓΗ/ΜΑΡΙΝΟΥ ΦΩΚΑ 

('Επιτομή Γραμματικής 1810, 'Επιτομή Λογικής 1811, 

Τι εστίν "Ανθρωπος 1811) 

Μνήμη του αξέχαστου Λίνου Πολίτη 
(ό όποιος τον 'Οκτώβριο του 1965 μοΰ 

επέστησε την προσοχή στα εν λόγω χειρόγραφα) 

Λ'. Συνοπτική παρουσίαση των ώς άνω χειρογράφου 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΙΒΛΙΑ του ίερέα-διδασκά-

λου Παναγή /Μαρίνου Φωκά, του κλάδου τών Φ ω κ ά - Γ ε ω ρ γ α κ ά τ ω ν 

άπα την Κεφαλληνία, πού έζησε στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα στο 

νησί του και μετά το 1802 στην Κέρκυρα. 1 Και τα τρία έχουν γραφεί στην 

Κέρκυρα και είναι αυτόγραφα, σε 8ο σχήμα, έξοχα καλλιγραφημένα, 

ομοιόμορφα δεμένα και ανέκδοτα. Βρίσκονται στο Τ μ ή μ α Χειρογράφων 

τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ε λ λ ά δ ο ς (EBE) καί διατηρούνται σε ά

ριστη κατάσταση. 

Το χρονολογικά πρώτο επιγράφεται "Επιτομή Γραμματικής εις την 

άπλήν ρωμαϊκήν διά/.εκτον καί έχει αριθ. 2944 στον χειρόγραφο Κ α τ ά 

λογο τής E B E («Περιγραφικός Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων. Ά ρ . 

2841-2980»· κύριος συντάκτης ό Αίνος Πολίτης). "Εχει χρονολογία 12 

καί 21 Νοεμβρίου 1810 Ε . Π . καί σελίδες 173 (ή 170 κενή). Είναι επι

τομή καί μετάφραση τής Γραμματικής τού Κωνσταντίνου Λασκάρως (με 

έρωταποκρίσεις) καί προέρχεται άπα τη Βιβλιοθήκη Μαυροκορδάτου-

Μ π α λ τ α τ ζ ή , πού βρίσκεται στην E B E . 

Το χρονολογικά Βεύτερο επιγράφεται "Επιτομή Λογικής εις τήν ά-

πλήν ρωμαϊκήν διάλεκτον καί έχει αριθ. 2945 στον ώς άνω χειρόγραφο 

Κατάλογο τής E B E . "Εχει χρονολογία 28 'Ιανουαρίου 1811 Ε.Ν. καί σε

λίδες 130 (οί 125-126 κενές)' ά^.ολου%ουν 2 φύλλα κενά καί κατόπιν 7 

1. Αυτό συνάγεται άπο όσα γράφει ό ϊδιος στην «Εϊδησιν προς τους άναγινώ-
σκοντας» του υπ ' αριθ. 2944 χειρογράφου τής E B E , 'Επιτομή Γραμματικής (βλ. 
παρακάτω). 
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((δένδρα» φιλοσοφικά, πολύ επιμελημένα, σε ιδιαίτερα φύλλα πτυσσόμε

να. Είναι συναγωγή διδαγμάτων Λογικής και Φιλοσοφίας «άπό διαφό

ρους έμπειρους και 'Ιταλούς συγγραφείς)) κατά τον Παναγή /Μαρίνο Φ ω 

κά, μέ έρωταποκρίσεις. Προέρχεται και αυτό άπο τή Βιβλιοθήκη Μαυρο-

κορδάτου-Μπαλτατζή. 

Το χρονολογικά τρίτο επιγράφεται Τί εστίν 'Άνθρωπος και έχει αριθ. 

1176 στον Κατάλογο Χειρογράφων της E B E (Ιωάννου Σακκελίωνος και 

Άλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, Κατάλογος των χειρογράφων της "Εθνικής 

Βιβλιοθήκης της 'Ελλάδος, εν 'Αθήναις, εκ του 'Εθνικού Τυπογραφείου 

και Λιθογραφείου, 1892). "Εχει χρονολογία 2 'Οκτωβρίου 1811 και σε

λίδες 164 (οι 4-6 και 161-162 κενές). Το προσέφερε στην E B E ό Παύλος 

Λάμπρος, πατέρας τού ιστορικού Σπυρίδωνος Λάμπρου, το 1850. 2 Είναι 

μετάφραση «εις την άπλήν ρωμαϊκήν διάλεκτον» ενός μέρους άπο το γαλ

λικό έργο Το Θέαμα της Φύσεως, οχι όμως άπο το γαλλικό πρωτότυπο, 

άλλα άπο ιταλική του μετάφραση. Σ τ ο έξης θα αναφέρεται μέ τον τίτλο 

Τί εστίν "Ανθρωπος ή Περί φύσεως 'Ανθρώπου. 

Και τα τρία αυτά χειρόγραφα αναγράφονται στον Κατάλογο Λίνου 

Πολίτη και Μαρίας Πολίτη, «Βιβλιογράφοι 17ου-18ου αιώνα. Συνοπτι

κή καταγραφή», Δελτίο τον Ιστορικόν και Παλαιογραφικοϋ 'Αρχείου 

τού Μορφωτικού Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς 'Εθνικής Τραπέζης (ΜΤΕΤ), τόμ. Ç (1988-

1992), 'Αθήνα 1994, σσ. 593 (Παναγής Φωκάς εκ Κεφαλληνίας, «Περί 

φύσεο^ς ανθρώπου))) και 595 (Παναγιώτης Φωκάς ιερεύς Κεφαλληναΐος, 

«Επιτομή Γραμματικής)) και «Επιτομή Αογικής») — καί π α ρ α π ε μ π τ ι 

κά λήμματα στις σσ. 545 (Μαρίνος Φωκάς) καί 592 (Παναγής Φονκάς). 

Β'. Άναλντικότερη παρονσίαση των τριών χειρογράφων 

1. — Τ ο υπ ' αριθ. 2944 χφ έχει τον ακόλουθο τίτλο (στή σ. 1): 

'Επιτομή Γραμματικής εις την άπλήν ρωμαϊκήν διάλεκτον 

αφιερωθεϊσα τω εξοχότατοι και σοφότατο) Κνρίω Κνρίω Φραγγίσκω Σα-

2. Σ τ ή σ. β' του σταχώματος έχει κολληθεί μια ετικέτα, στην οποία εΐνα^ 

γραμμένα τα έξης: 
'Αριθ. 14 
Τή δημοσία των 'Αθηνών βιβλιοθήκη 

77. ΛΑΜΠΡΟΣ 
ό εκ Καλαρρυτών της 'Ηπείρου 

προσφέρει 
Κέρκυρα τή 18 'Οκτωβρίου ISoO. 
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βερίφ Δονζελοτ Στρατηγώ τετραφαλαγγίας καί Γενικω Διοικητή των 

Ιονικών Νήσοιν3 παρά τον ταπεινού εν ίερεϋσι Παναγή Φωκά Κεφαλη-

ναίον κατά το αώι έτος Νοεμβρίου ιβ' εν Κέρκυρα. 

ΣτΙς σσ. 3-4 υπάρχει ή έξης αφιέρωση: 

Τω εξοχότατοι και σοφότατοι Κυρίας Κύριοι Φραγγίσκω Σαβερίω 

Δονζελότ Στρατηγώ) τετραφαλαγγίας και Γενικώς ίιοικητή τών 'Ιωνι

κών Νήσων4" 

Εξοχότατε, 

Περιττόν και πάντη άν(οφε?,ες είναι, ώ Εξοχότατε Ανθεντα, να επι-

χειρισθώ) να ύφάνω το εγκώμιον τών λαμπρών καί εξαιρετοιν αρετών ό

που πλουσιοπάροχο)ς στολίζουν το σεβασμών ύποκείμενόν της. "Ολοι τέ

λος πάνταιν με τελειότητα τάς γνωρίζουν, ούτε ευρίσκεται σχεδόν τινός 

άπό τους κατοίκους τούτων τών Ίωνικόύν Νήσων, όπου νποκάτω εις την 

ύμετέραν γλυκυτάτην Διοίκησιν, να μην εσύναξε εις πλήθος τους πλέα 

ωφελίμους και σο)τηριώδεις καρπούς. 

Παρακινημένος όμως από τον πλέα ζωντανόν καί ειλικρινή στοχασμόν 

τής ύπολήψεοις και ευλάβειας όπου εις εμε εξύπνησαν τα ασύγκριτα προ

τέρημα! Ιτα τ°ν υμετέρου νοός, καί τής γενναιότατης αυτής καρδίας, αύ-

θαδιάζω ταπεινώις να τής προσφέρο) τό παρόν ευτελές πονημάτιον, γέν-

3. Τα χφφ υ π ' αριθ. 2944 Επιτομή Γραμματικής (1810) καί 2945 Επιτομή 

Λογικής (1811) είναι αφιερωμένα στο Γάλλο στρατηγό Φραγκίσκο Σαβέριο Donze-

lot (François Xavier Donzelot , 1764-1843), ό όποιος άπό τα τέλη Μαρτίου τοϋ 

1808 ήταν Διοικητής τών Νησιών τοΰ 'Ιονίου. Βλ. Γερασίμου Μαυρογιάννη, 'Ιστο

ρία τών 'Ιονίων Νήσων αρχομένη τω 1797 και λήγουσα τω 1815 κτλ., εν 'Αθήναις 

1889, τόμ. Β', σσ. 195-196 (καί φωτογραφική επανέκδοση μέ Ευρετήριο [τοϋ Γ. 

Πλουμίδη], Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καράβια, 'Αθήνα 1984). Πρόκειται για 

τους Γάλλους του Ναπολέοντος, στους όποιους παραχωρήθηκαν τα Νησιά τοϋ 'Ιονίου 

μέ τη Συνθήκη τοΰ Τιλσίτ, 8 'Ιουλίου 1807. Ό στρατηγός Donzelot προηγουμένως 

ήταν Διοικητής τής Κεφαλληνίας καί τώρα διαδέχθηκε το στρατηγό Berthier στη 

Διοίκηση τών Νησιών. Πρβλ. καί Έ μ μ . Ροδοκανάκη, Ό Βοναπάρτης καί αϊ 'Ιόνιοι 

Νήσοι. Έπεισόδιον τών κατακτήσεων τής Δημοκρατίας και τής πρώτης Αυτοκρα

τορίας (1797-1816), «Προλεγόμενα» Σπυρίδωνος Γ. Π α π π ά , μετάφρασις Νοεμής 

Α. Ζωηροΰ-Πασσά, 'Εταιρεία προς ένίσχυσιν τών 'Επτανησιακών Μελετών - 5, 

Κέρκυρα 1937, σσ. 221 κ.έ. 'Επίσης J a c q u e s Baeyens, Les Français à Corf ou 

(1797-1799 et 1807-1814), A thènes 1973, σσ. 83-139, «Le g o v e r n e m e n t du gé 
néral Donzelot 1808-1814». 

4. Τα κείμενα τοΰ Ίερέα-διδασκάλου Παναγή/Μαρίνου Φωκά μεταφέρονται 

εδώ μέ τις ανορθογραφίες τους. Παρακαλείται ό αναγνώστης να μή νομίσει ότι πρό

κειται για τυπογραφικά λάθη. Πολύ μικρή επέμβαση έγινε στή στίξη. 
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νήμα των αδυνάτων μου γραμματικών γνμνάσεων, έχοντας θάρρος δτι ή 

άγαθοούνη της υμετέρας καρδίας θέλει καταδεχθή να το δεχθή, και να 

θεορήση με συμπαθητικον όμμα την παραμικράν τούτην πραγματείαν, ή 

οποία άγκαλά και να είναι ολίγον τι εις τον εαυτόν της, δεν θέλγει είναι ό

μως τελείως άνοφελής εις τούτους τους ομογενείς μου Νέους, των όποϊίον 

ή ευτυχία δεν εστάθη ποτέ αδιάφορος εις την πατρικήν καρδίαν της 'Υμε

τέρας Έξοχότητος. 

Λαμβάνω τούτην την στιγμήν διό. να λάβο) την τιμήν να κάμω γνω

στόν προς την Ύμετέραν "Εξοχότητα τους στοχασμούς της βαθύτατης 

μου ευλάβειας. 

Κέρκυρα 1810 Νοεμβρίου 21 Ε. Π. 

Της 'Υμετέρας "Εξοχότητος 

εν ίερεϋσι ταπεινός δού/.ος 

Παναγής Φωκάς 

Σ τ ι ς σσ. 5-6 υπάρχει ή ακόλουθη Εϊδησις προς τους άναγινώσκοντας: 

Ή κλίσις και εφεσις, ή ειλικρινής και άφι?,όκερδος αγάπη όπου εξ αρ

χής άπρόσφερα προς τους αγαπητούς μου μαθητάς, 6 θερμός ζήλος όπου 

πάντοτε έλαβα δια να τους ώφελ^ήσοί, φορτίζοντας τους κατά τήν δύναμίν 

μου, και διά να τους ευκόλυναν περισσότερον τον τρόπον εις τήν σπουδήν 

του 'Ελληνικού μαθήματος, με επαρακίνησαν εως από τους 1801, ευρι

σκόμενος ακόμη εις τήν πατρίδα μου, νά εξηγήσω εις το απλούν τάς αρ

χάς της Γρο,μματικής Κωνσταντίνου Λασκάρεως* και νά συνθέσω με 

αύτάς μίαν Έπιτομήν Γραμματικής, μάλιστα οπού εις τήν άπλήν ρωμαϊ-

κήν διάλεκτον, με όλον οπού είναι ζωντανέ], όχι μόνον εϊς τούτας τάς "Ιω-

νικάς Νήσους, αλλά και εις πολλάς αλλάς επαρχίας δεν εγινεν εως τώρα 

κάμμία Γραμματική, ή όποια νά ερμηνεύη τον τρόπον τού ορθώς λέγειν 

5. Ό Κωνσταντίνος Λάσκαρις (1434-1501) έγραψε Ελληνική Γραμματική 
με τίτλο 'Επιτομή των οκτώ τον λόγον μερών, πού εκδόθηκε στο Μιλάνο το 1476. 
Είναι το πρώτο νεοελληνικό βφλίο πού εκδόθηκε με τήν τυπογραφία, και μάλιστα 
άπο "Ελληνα εκδότη, το Δημήτριο Δαμιλά άπα τήν Κρήτη. Ή Γραμματική αυτή, 
με τροποποιήσεις και προσθήκες, χρησιμοποιήθηκε επί αιώνες για τη διδασκαλία 
των Ελληνικών Γραμμάτων. Το 1808 και 1810 εκδόθηκε ξανά άπο το τυπογραφείο 
τοϋ Νικολάου Γλυκϋ και εκείνο του Πάνου Θεοδοσίου στή Βενετία. Βλ. Φίλιππος 
Ή λ ι ο υ , 'Ελληνική Βιβλιογραφία τον 19ον alcova. Βιβλία-φνλλάδια, τόμος πρώτος, 
1801-1818, Βιβλιολογικο 'Εργαστήρι, 'Ελληνικό Λογοτεχνικό και 'Ιστορικό 'Αρ
χείο [ΕΛΙΑ], 'Αθήνα 1997. (Το θέμα της Γραμ,ματικής του Αασκάρεως είναι εκτε
ταμένο και απαιτεί ιδιαίτερη έρευνα). 
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και γράφειν. 'Ερχόμενος δμως εδώ δια τάς εκεί τότε γνωστάς προς πάν-

τας εμφυλίους επαναστάσεις,6 και παρακινηθείς από την ευμένειαν και 

άγαθοσύνην των χρησιμότατοι, και ευγενών κατοικούν, της περίφημου 

ταύτης πολιτείας, να κατοικήσω εδώ, εμποδίστηκα δια τότε εις το να επα

κολούθησα) την ρηθεΐσαν μετάφρασιν. 

Τώρα δμως παρακινημένος, και δια να ειπώ καλλίτερα εμψυχωμένος 

(επειδή και γνωρίζω καλά την άμάθειάν μου και άδυναμίαν), από μερι

κούς αγαπητούς φίλους μου, έδωκα πάλιν αρχήν, με δλην τήν προθυμίαν, 

και Ιδού όπου έτελεαοσα τήν εφεσίν μου. 

Ι /'Ελπίζω δτι, τοϋτό μου το πονημάτων θέλει είναι ώφέλιμον δχι μό

νον εις τους μαθητάς μου, ά?,λ' ακόμη και εις δλους εκείνους όπου επιμε

λώς το αναγνώσουν, λαμβάνοντας εκ τούτου μίαν καθαράν εϊδησιν της προ

φοράς τών οκτώ τού λόγου μερών, και της κοινής ημών ορθογραφίας, 

άγκαλά και ώς είπα δεν εστάθη άλλος ο σκοπός μου, πάρεξ ή ωφέλεια 

τών μαθητών μου, και προς έδικήν τους χρήσιν επιχειρήσθηκα ίνα τέτοιον 

έργον. 

'Ελπίζω δια τούτο δτι καν αυτοί θέλουν δεχθή αυτό φιλοφρόνως, και 

δτι θέλει γένει αρεστός ό κόπος μου προς αυτούς, ό)ντας έτοιμος να τους 

δείξαι και ετέρους καρπούς της αγάπης μου. "Ερρωσθε. 

Κέρκυρα 1810 Νοεμβρίου 28 Ε. Π. 

Ό ταπεινός εν ίερεϋσι 

Παναγής Φουκ[ας] Κεφαλ[ηναϊος] 

Ή "Επίτομη Γραμματικής περιλαμβάνεται στις σελίδες 7-169· ή σ. 

170 είναι κενή, και στις σσ. 171-173 υπάρχει Πίναξ τών Περιεχομένων 

εν τη παρούση 'Επιτομή. 

2. — Τ ο υ π ' αριθ. 2945 χ φ έχει τον ακόλουθο τίτλο (στη σ. 1): 

'Επιτομή Λογικής εις τήν άπλήν ρωμαϊκήν διάλεκτον άφιερω-

θεισα τω Έξοχοτάτω και σοφότατο) Κνρίω Κυρίω Φραγγίσκω Σαβερίω 

Δονζελότ Στρατηγώ τετραφαλαγγίας και Γενικω Διοικητή τών 'Γονι

κών Νήσων παρά τοϋ ταπεινού εν ίερεϋσι Παναγιότου Φωκά τοϋ εκ Κε-

φαληνίας κατά τό 1811 έτος Ίαννουαρίου 28 Ε.Ν. εν Κέρκυρα. 

Σ τ ι ς σσ. 3-4 υπάρχει ή έξης αφιέρωση: 

Τω έξοχοτάτω και σοφοτάτω Κ[υρί]ω Κ[υρί]ω Φραγγίσκω Σαβερίω 

6. Βλ. παρακάτω. 
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Δονζελοτ Στρατηγό) τετραφαλαγγίας και Γενικοί Διοικητή των 'Ιωνικών 

Νήσων."7 

"Εξοχότατε, 

Ή γενναία δεξίωσις όπου ή Υμέτερα 'Εξοχότης εκαταδέχθη να κό

μη τώρα προ ολίγων ήμερων εις την απ' εμον σννθεμένην Γραμματικών 

εϊς το απλονν ρωμαϊκόν ιδίωμα, μον εμπνέει τό θάρρος, να της προσφέρω 

ταπεινώς ακόμα ενα άλλο μου πονημάτων γραμμένον και αυτό εις την 

ϊδιαν γ?Μσσαν. 

Τοντο τό πονημάτων τό όποιον δίχνει τον τρόπον τον ορθώς συλλο-

γίζεσθαι, με τό να εσννθέθη προς διδασκαλίαν και νονθεσίαν των ομογε

νών μον Νέων, τών όποιων ή άναθροφή, και κάθε άλλο αγαθόν, ημπορεί 

ζωντανά την εξοχον και ενάρετον καρδίαν της 'Υμετέρας Έξοχότητος, 

ελπίζω ότι θέλει δεχθη με δμοιαν αγαθοίσννην και σνμπάθειαν. 

/1"Εως τόσον εχω την νπέρτατον τιμήν, και την γλνκναν κανχησιν, 

να ομολογηθώ, Εξοχότατε Ανθέντα, με όλον τό βαθντατον σέβας. 

Κέρκυρα 1811 Ίαννοναρίον 28 Ε.Ν. 
Της 'Υμετέρας Έξοχότητος 

ταπεινός και υπόχρεος δονλος 

Παναγής ίερενς ο Φονκάς 

Προηγούνται πέντε φύλλα χωρίς αρίθμηση (α-ε)* στα φύλλα (βν) και 

(γΓ) υπάρχει ή ακόλουθη προσφώνηση: 

Eccellenza 
Corfu 1810 6 Décembre S. No. 

I/Non è d'uopo, EccellentisfsimoJ Signore, ch'io imprenda a tes
sere l'elogio delle singolari virtù che abbondevolmente freggiano la 
rispettabile Vostra Persona. Tutti ormai pienamente le conoscono; 
né v'ha quasi alcuno degli abitanti di queste contrade, che sotto il 
Vostro dolcissimo Governo non ne abbia in copia raccolti i più utili 
e salutari effetti. 

Spinto però dal vivo e ben sincero sentimento di venerazione, che 
in me hanno destato le impareggiabili prerogative della vostra mente 

7. Ή αφιέρωση, και ή προσφώνηση πού την ακολουθεί, απευθύνονται και πάλι 

στο στρατηγό Φραγκίσκο Σαβέριο Donzelot . 
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e del vostro cuore, oso umilmente offrirvi la presente operetta, parto 
delle mie deboli letterarie occupazioni, sulla grata fiducia che la be
nignità del vostro animo si degnerà accoglierla e riguardarla con oc
chio benefico, perchè sebbene sia essa di poco merito per se stessa, 
pure non sarà del tutto inutile a questi Giovanetti miei connazionali, 
la di cui prosperità non è stata giammai indiferente al cuore paterno 
dell E.V. 

Colgo questo istante per darmi l'onore di protestare alFE.V. i 
sensi del mio profondo ossequio. 

D.V.E. 
Umilis[simo], Devotis[simo], Obbed[issimoJ Servitore 

il sacerdote Marino Focca 

Μετάφραση του προηγούμενου κειμένου: 

ϋςοχοτατε, 

Κέρκυρα, 1810 6 Δεκεμβρίου Ε.Ν. 

Δεν είναι ανάγκη, 'Εξοχότατε Κύριε, να επιχειρήσω εγώ να πλέξω το εγκώμιο 

των μοναδικών αρετών πού άφθόνως κοσμούν το αξιοσέβαστο ΙΤρόσωπό σας. "Ολοι 

τώρα πλέον πολύ καλά τις γνωρίζουν. Ούτε υπάρχει σχεδόν κανείς άπό τους κατοί

κους αυτών τών περιοχών, ό όποιος κάτω άπο τη γλυκύτατη Κυβέρνηση σας να μην 

έχει δεχθεί εν αφθονία τα πλέον ωφέλιμα και σωτήρια αποτελέσματα. 

'Ωθούμενος δμως άπο το ζωηρό και πολύ ειλικρινές αίσθημα σεβασμού πού μοΰ 

έχουν προκαλέσει τα απαράμιλλα προτερήματα τοΰ νου και της καρδιάς σας, τολμώ 

ταπεινώς να σας προσφέρω το μικρό αυτό έργο, γέννημα τών ασθενών φιλολογικών 

μου απασχολήσεων, μέ απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ή καλοσύνη της ψυ/ής σας θα τό 

θεωρήσει άξιο να τό δεχθεί και να τό δει μέ ευμενή διάθεση· διότι, αν και αυτό καθ' 

εαυτό είναι μικρής αξίας, όμως δέ θά είναι έξ ολοκλήρου ανωφελές σ' εκείνους τους 

νεαρούς ομοεθνείς μου, τών οποίων ή ευτυχία ποτέ δεν υπήρξε αδιάφορη στην πα

τρική καρδιά της Έ ξ ο χ ό τ η τ ά ς σας. 

'Επωφελούμαι άπό αυτήν τήν ευκαιρία, για να λάβω τήν τιμή να εκφράσω στην 

Έ ξ ο χ ό τ η τ ά σας τα αισθήματα του βαθύτατου σεβασμού μου. 

Της Έ ξ ο χ ό τ η τ ά ς σας 

ταπεινότατος, ευσεβέστατος, εύπειθέστατος δούλος 

ό ιερέας Μαρίνος Φωκάς 

Στις σσ. 5-6 υπάρχει ή ακόλουθη Εϊδησις προς τους άναγινώοκοντας: 

'Έπειτα άφ' ον έδειξα εις τους μαβητάς μον κατά τήν δύναμίν μον 
τον τρόπον τον ορθώς λέγειν και γράφειν εις το απλούν ρυιμαϊκον ιδίωμα 
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με τό μέσον τής συντόμου επιτομής όπου δι αυτούς εσύνθεσα, κάί δποϋ 

δεν είναι ά?Λο, παρά ή μετάφρασις ώς είπα των οκτώ του λόγου μερών 

της Γραμματικής τοϋ Κωνσταντίνου Λασκάρεως, εστοχάσθηκα δια πε-

ρισσοτέραν αυτών ώφέλειαν να τους δείξω με ενα εϋκολον τρόπον την τέ-

χνην τοϋ ορθώς συλλογίζεσθαι. 'Αλλα Θεωρώντας δποϋ ή Λογική τοϋ Α

ριστοτέλους, και έκείναις άλλων συγγραφέων, και δια την φράσιν τους 

εις το Έλληνικόν ιδίοιμα με την οποίαν είναι γεγραμμέναις, και δια το 

βάθος τών νοημάτων, ζητοϋν μίαν βαθυτάτην σπουδήν, τής όποιας εξ αί

τιας της τρυφεράς του [γράφε τοον] ηλικίας, δεν είναι δεκτικοί οι Νέοι, 

εστοχάσθηκα, δια να τους ευκολύνω τον τρόπον να περιλάβουν τούτην την 

έπιστήμην, να συνάξο) το νόημα από διαφόρους έμπειρους και "Ιταλούς 

συγγραφείς και να κάμω εις την άπλήν ρωμαϊκήν διάλεκτον μίαν Έπιτο-

μήν κατ" έρωταπόκρησιν προς μεγαλλητέραν κατάληψιν. 

Πρόβλεπαν δτι δικαϊίος καθ' ένας (δια την όλιγότητα και μικρότητα 

τών ιδεών μου) θέλει με κατακρίνει, με τό να έπιχειρήσθηκα μίαν ύπόθε-

σιν [ή οποία] υπερβαίνει την δύναμίν μου, ελπίζο) δμως, δποϋ δταν απο

βλέψουν εις τό άντικείμενον δποϋ έλαβα δια τέλος, όχι μόνον θέλει παύσει 

κάθε μέμψις δποϋ να είναι εις βάρος μου, άλλα θέλει επιτύχο) περιπλέον 

τήν αυτών συμπάθειαν. 

Ι /Και βέβαια δ σκοπός μου έστάθη κυρίους δχι νά αποκτήσω φήμην 

γραμματισμένου, δποϋ καλά ήξεϋροί πόσον είμαι μακράν άπό ενα τέτοιον 

όνομα, άλλα δια νά προξενήσω ώφέλειαν εις εκείνους τους Νέους, ή άνα-

θροφή τών δποϊων μοϋ εμπιστεύθη, και δεύτερον νά εγείρω τον κάλαμον 

άλλων σοφότατων και εμπείρων ομογενών μου, νά συνθέσουν έπιστήμας 

εις τούτην τήν άπλήν ρωμαϊκήν διάλεκτον, δια νά ήθελε τήν φέρουν άπό 

ολίγον κατ' ολίγον με άκραν τους δόξαν, εις εκείνον τον βαθμόν τής τε

λειότητας, εις τον όποιον τόσαις άλλαις γλώσσαις είς τήν αρχήν προσδιο-

ρισμέναις εις ενα μικρόν αριθμών [γράφε αριθμόν] φωνών και φράσεων, 

εφέρθησαν έπειτα εις μίαν εύτυχυσμένην τελειότητα. 

Κέρκυρα 1811 Ιανουαρίου 16 Ε.Π. 

Ό ταπεινός εν ίερεϋσι 

Παναγής Φουκάς Κεφαλ[ηναΙος] 

Σ έ λυτό φύλλο, κολλημένο στο verso του φύλλου (δ), υπάρχει μετά

φραση στα ιταλικά της «Είδήσεως προς τους άναγινώσκοντας» υπό τον 

τίτλο « A v v e r t i m e n t o » [ = Προειδοποίηση |: 
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Avvertimento 

Dopo di aver insegnato à'miei discepoli, secondo le mie forze, la 
maniera di ben parlare e scrivere nell'idioma greco volgare col mez
zo del mio breve compendio, che per essi ho composto, e che non è 
altro che la traduzione, come già dissi, delle otto parti del discorso 
della Grammatica di Costantino Lascari, ho pensato, per maggior 
loro utilità d'insegnare ad essi con un facile modo l'arte di ben pen
sare; ma osservando che la Logica di Aristotile, ed inoltre quelle di 
altri autori, e per la loro frase di greco littérale, con la quale sono 
scritte, e per il fondo dei sentimenti, esiggono un profondo studio, 
di cui, attesa la lor tenera età, non sono suscettibili i giovanetti, ho 
pensato, per facilitar loro il modo di apprendere questa scienza, di 
raccogliere il sentimento da diversi insigni autori Italiani e formare 
in lingua greca volgare un compendio ridotto a maggior intelligenza 
in forma di dialogo. 

Pressento giustamente che ognuno (attesa la ristrettezza e te
nuità delle mie idee) vorrà condannarmi η eli'aver'in trapreso un ar
gomento, che supera le mie forze, ma mi lusingo però che quando 
verrà fatta osservazione all'Oggetto ch'io presi di mira, non solo 
cesserà ogni taccia a mio aggravio, ma mi riuscirà inoltre di ottener 
Γ altrui compatimento. 

Ed in fatti mia intenzione fu primieramente non di acquistar 
nome di letterato, che ben so quanto sono lungi dal meritarlo, ma 
per apportare utilità a que'giovanetti, l'educazione dei quali mi fu 
affidata; e in secondo luogo invogliare la penna di altri dottissimi e 
insigni miei connazionali a componere scienze in questo idioma 
greco volgare, onde a poco a poco portarlo con loro gloria, a quel 
grado di perfezione, cui tante altre lingue da principio ristrette a 
poco numero di voci e frasi, furono poscia felicemente condotte. 

Ή 'Επιτομή της Λογικής 'Επιστήμης περιλαμβάνεται στις σελίδες 
7-124- οί σσ. 125-126 εΐναι κενές, και στις σσ. 127-130 υπάρχουν τα Πε
ριεχόμενα του έργου, ώς έξης: 

Πίναξ της παρούσης πραγματείας 

Βιβλίο ν Πρώτον. Περί Φιλοσοφίας, [σ.] 7. 
Κεφ. Α'. Περί της φύσεως της ανθρωπινής ψυχής και των αυτής ερ

γασιών και δυνάμεων, 10. 
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Ε Π Ι Τ Ο Μ Η ' 

JLÏT, ΤΗΝ ΑΤΙΑΗΗ Ρ Ω Μ Α 1 Κ Η Ν 

ΑίΑΛΕΚΤΟΜ 

Atau&ciCtfcc». 

ILEOXC T A T O Ky ΣΟΦΟΤΛΤΩ 

ΚΥΡί 'Π KYPJQ 

ΦΡΑΓΓΙΣΚΩ ΣΑΒΕΡΙΩ 

A O N Ζ Ε Α Ο Τ 
Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ω ^ Τ R/Γ Ρ Α Φ Α Λ Α Τ Γ Ι Α Χ 

Κ Λ ^ Γ ϋ Ν Ι Κ Α " Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η " 

R A N A Γ Ι Ο Τ Ο Υ Φ Λ Κ ><V 

"Ύκ tu Ki^u^rtYiu«. 

KCA?U ^ 0 J « l l * ^ > J 1 U-WKtAAl* « « · € JV· 

Κ IL Ρ - Κ Y ? A 

Ή σελίδα τίτλου του χφ 'Επιτομή Λογικής 

(EBE 2945) 
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Κεφ. Β'. Περί αμάθειας και σφάλματος, και των πρώτων αυτών al-

τιοιν, 17. 

Κεφ. Γ'. Περί τών σφαλμάτων όπου προέρχονται από το σώμα, 22. 

Κεφ. Δ'. Περί τών αιτιών τώ>ν ημετέρων ψενοών κρίσεων όπου είναι 

έξωθεν από τιμάς, 2-5. 

Β ι β λ ί ο ν Δεύτερον. Περί της Εφευρετικής, 29. 

Κεφ. Α'. Περί της φυσεοίς και τώ>ν διαφόρων είδαίν τίον ιδεών, σχη

μάτων και ειδήσεων τών πραγμάτων, 30. 

Κεφ. Β'. Αρχή και έqεύρεσις τών ιδεών ή ειδήσεων τών πραγμά

των. 36. 

Κεφ. Γ'. Περί της τάξεως τών ημετέρων είδεών, 40. 

Κεφ. Δ'. Πώ>ς μανθάνει τινάς από τους άλλους, 46. 

Κεφ. Ε'. Άνίσως και οι συγγράφεις ημπόρεσαν ή αν ηθέλησαν ποτέ 

να εξηγηθούν, 49. 

Κεφ. ζ ' . Περί της τέχνης τοϋ καλώ>ς νοεϊν τα βιβλία, 54. 

Β ι β λ ι ο ν Τρίτον. Περί της Κριτικής, 58. 

Κεφ. Α'. Περί τής ά/,ήθειας καΐ τοϋ ψεύδους γενικώς, 60. 

Κεφ. Β'. Περί τώ>ν βαθμών τών ημετέρων ειδήσεων, 62. 

Κεφ. Τ". Εις ποίον τρόπον πρέπει νά κρίνωμεν διά τής μαρτυρίας τών 

αισθήσεων, 69. 

Κεφ. Δ'. Περί τής χρήσεο>ς τής ανθρωπινής εξουσίας, 73. 

Κεφ. Ε'. Πώς πρέπει νά κρίνιομεν διά τάς πράξεις άναφορικώς εϊς τα 

δικαιώματα όπου άπο αύταϊς προέρχονται, 79. 

Κεφ. Ç. Περί κριτικής τών βιβλίοιν, 81. 

Κεφ. Ζ'. Εις ποίον τρόπον πρέπει νά κρίνωμεν διά ταΐς πρότασες 

ενός συγγραφέο^ς, 82. 

Κεφ. Η''. Περί τών άλλων ιδιοτήτων τών προτάσεων, 88. 

Β ι β/Αο ν Τέταρτον. Περί τής Διαλεκτικής, 94. 

Κεφ. Α'. Περί τοϋ επιχειρήματος, και τοϋ τρόπου τοϋ επιχειρήζε-

σθαι. 95. 

Κεφ. Β'. Κανόνες τής συλλογιστικής τέχνης, 100. 

Κεφ. Γ'. Περί μορφής και τρόπων τώ>ν συ/Λογισμών, 104. 

Κεφ. Δ'. Περί τής Διαλεκτικής τέχνης, 114. 

Β ι β /[ί ο ν Πέμπτον. Περί τής Διατακτικής. 117. 

Κεφ. Α'. Περί μεθόδου, ήτοι τάξεως τών νοημάτων, και περί τών 

αληθειών γενικιος, 119. 
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Κεφ. Β'. Περί των κανόνιον της αναλύσεως, 122. 

Κεφ. Γ'. Περί των κανόνων της συνθέσεοις, 123. 

Τέλος 

Ώ ς δείγμα γραφής παραθέτω το είσαγοογικό μέρος, πού επιγράφεται 

«Περί Φιλοσοφίας», σσ. 7-9: 

Περί Φιλοσοφίας 

Τι είναι ή Φιλοσοφία; 

'Η Φιλοσοφία είναι ή συναρμογή ήγουν ή ενοισις δλων των επιστη

μών, ή όποίαις περιλαμβάνουν ταϊς εϊδησες όπου ο άνθρωπος ημπορεί να 

απόχτηση των θείων και άνθροίπίνων πραγμάτων ή κατ' άλλους ή Φιλο

σοφία είναι ή επιστήμη όλων των δυνατών πραγμάτων, και όπου ερμη

νεύει πώς, και διατί είναι δυνατά. 

Τι πράγμα είναι ή επιστήμη; 

Ή επιστήμη είναι ή ευκολία όπου έχει ό νους μας να βεβαίωση επάνω 

εις θεμέλια αναντίρρητα, και εις ενα τρόπον άσφαλέστατον όλον εκείνο 

όπου βεβαιώνεται. 

Τι πράγμα κράζεις δια δυνατόν; 

"Ολον εκείνο όπου ημπορεί να ύπαρξη. 

Πώς διαιρείται ?) Φιλοσοφία; 

Εις Φυσικήν, Λογικήν, και 'Ηθικήν. 

Πώς διαιρείται ή Φυσική; 

Εις Γαιοιμετρίαν, Μεταφυσικήν, και Φυσικήν. 

Πώς διαιρείται ή Λογική Φιλοσοφία; 

Εις την Τέχνην του ορθώς συλλογίζεσθαι, και εις την Τέχνην του όρ-

θώ)ς λέγειν. 

Πώς διαιρείται ή Τέχνη του ορθώς λέγειν; 

Εις Γραμματικήν, Προσωδίαν, '' Ρητορικήν, και Ποιητικήν. 

Πώς διαιρείται ή Τέχνη τοϋ ορθώς συλλογίζεσθαι: 

Εις Λογικήν και Άριθμητικήν. 

Τι είναι ή Λογική; 

rH Λογική είναι ή Τέχνη τοϋ ορθώς συλλογίζεσθαι, ήγουν ή Λογική 

είναι μία Τέχνη ή όποια μας ερμηνεύει τον τρόπον να κάνωμεν μίαν χρή-
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σιν άρμόοιον έπάνυι είς τάς νοεράς μας δυνάμεις' όιά τοϋτο λέγεται, ο

φθαλμός τοϋ νοός, όργανον των επιστημών, θύρα της αληθείας, και επι

στήμη τών επιστημών. 

Πόθεν προέρχεται τοντο το ovo μα Λογική; 

'Από το λόγος, διατί κατά αλήθειαν ο στοχασμός είναι 'ένα είδος λό

γου νοερού δια τον όποιου το πνεύμα συνομιλεί με τον εαυτόν του. 

Πόσα είναι τα βάσιμα άρθρα τούτης της Τέχνης; 

Τέσσερα, Κατάληψις, Κρίσις, Λόγος, και Μέθοδος' επειδή και δια να 

συλλογισθή τ ίνας ορθά, είναι άναγκαϊον, καλά να στοχαοθή, καλά να κρί-

νη, καλά να διαλέγεται, και να διωρίζη με τάξιν τάς ίδιας τον Ιδέας. 

Εις πόσα μέρη διαιρείται ή Λογική; 

Ή Λογική κατά τινας διαιρείται εις τέσσερα μέρη, από τα τέσσερα 

τέλη όπου αυτή προβάλλει- επειδή και ένας άνθρωπος διαλέγεται, ή δια 

να εϋρη εκείνο όπου ζητά, ή δια να διαλεχθη επάνω εις εκείνο όπου ενρη-

κε, ή δια να κράτηση εκείνο όπου έκρινε, ή δια να διδάξη και να δίξη εις 

τους άλλους εκείνο όπου εκράτησε. 

Εις πόσα μέρη διαιρείται κατ* άλλους; 

Είς δύο, εις θεωρίαν, και πράξιν. 

Ποία είναι ή θ ενορία; 

'Π γνώρησις τών κανόνων και τών προσταγμάτων της Λογικής. 

Ποία είναι ή πραξις; 

'Π ενέργεια τούτο^ν τών ιδίων κανόνων. 

Εις πόσα μέρη την διαιροϋμεν ήμεϊς εις την παρούσαν πραγματείαν; 

Είς πέντε, όπου είναι, ή Διϊθυτική, ή 'Εφευρετική, ή Κριτική, ή Δια

λεκτική, και ή Διατακτικέ). 

Τί πρέπει να κάμωμεν πριν παρά να άρχήσωμεν τήν Τέχνην του διϊ-

θύνειν τό Λογικόν; 

Είναι άναγκαϊον είς ολίγα λόγια να εξηγήσωμεν τήν φύσιν και τάς 

δυνάμεις τοϋ νοός μας, τοϋ οποίου τό κύριον χάρισμα είναι το Λογικόν. 

' Ιδού και ή αρχή του Προότου Κεφαλαίου της Διϊθντικής (σ. 10): 

Περί Διϊθυτική ς. Κεφάλαιον Πρώτον: Περί της φύσεως 

της Ανθρωπινής Ψυχής και τών αυτής έργασιαίν και δυνάμεων. 

'Από τί είναι συνθεμένος ο άνθρωπος; 
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Ό άνθρωπος είναι συνθεμένος από έ'να κορμί όργανικόν, καΐ από μίαν 

ψνχήν λογικήν καί ελενθέραν. 

Τί είναι ή ψνχή; 

Ή ψυχή είναι ενα δν νοερον ένωμένον με τοϋτο το κορμί, δια να το εμ-

ψνχώνη, να το κυβερνά καί να το εξουσιάζη. 

Τί κάνει τούτη ή ψυχή; 

Αυτή περιλαμβάνει τάς ιδέας των πραγμάτων, τάς συγκρίνει και κρί

νει, διαλέγεται, και εξουσιάζει ελευθέρως εις δλον το κορμί, και τοϋτο 

φανερώνει δτι ή ψυχή είναι ενα δν ασώματον, καθώς ακόμα είναι και ή 

ιδιότητες της. 

Ποίαις είναι ή κύριαις ιδιότητες της ψυχής; 

'Η ακόλουθαις, νους, όρεξις, ελευθερία, δύναμις αισθητική, δύναμις 

εμψυχοιτική, και δνναμις κινητική τοϋ σώματος. 

κτλ. κτλ. 

3. — Τ ο ύπ' αριθ. 1176 χ φ δεν έχει ίδιαίτερον τίτλο ούτε αφιέρωση 

όπως τα δύο προηγούμενα. Σ τ η σ. 3 υπάρχει ή ακόλουθη Είδησις: 

" Αναγινώσκωντας ή μάλλον ειπείν σπουδάζωντας το Θέαμα της Φ ύ 

σεως εις Τυρρυνήν διάλεκτον, μετάφρασις εκ της Γαλλικής, καί φθάνων-

τας εις τον εννατον τόμον, δ όποιος περιγράφει τον "Ανθρωπον θεωρημέ-

νον εις τον εαυτόν του, εστοχάσθηκα να κάμω τήν μετάφρασιν εις τήν ή-

μετέραν άπλήν ρο)μα'ίκήν διάλεκτον προς ώφέλειαν των μαθητών μου' 

έλπίζοί δτι θέλει προξενίσει δχι μικράν τήν ώφέλειαν καί εις αυτούς καί 

εις δσους άλλους επιμελώς το αναγνώσουν. Ηθέλησα περιπλέον δια πε-

ρισσοτέραν ώφέλειαν να βάλλω εις το τέλος τον κατά)*ογον δλων εκείνων 

τών συγγραφών όπου αναφέρονται εις τήν παρούσαν πραγματείαν. "Ελ

πίζω να λάβω τήν συμπάθειαν από δσους τό αναγνώσουν, άνίσως και με 

τήν μετάφρασιν δεν απάντησα τέλειον τον σκοπόν τον Γαλλικού σνγγρα-

φέως, επειδή καί ή μεγάλη εφεσις καί κλίσις όπον εξ αρχής έλαβα δια 

τήν ώφέλειαν εκείνων τών όποιων μον εμπιστενθη ή ανατροφή με έκαμε 

να επιχειρισθώ πράγματα όπον υπερβαίνουν ταϊς δύναμές μου. 

Κέρκυρα 1811 'Οκτωβρίου 2 

Ό ταπεινός εν ίερενσι 

Παναγής Φωκάς ο εκ Κεφαληνίας 

Το κείμενο της μεταφράσεως, με τίτλο Τί εστίν "Ανθρωπος, περιλαμ-
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βάνεται στις σελίδες 7-148. Σ τ ι ς σσ. 149-160 υπάρχουν βιογραφικά ση

μειώματα γ ια τους συγγραφείς και φιλοσόφους πού αναφέρονται στο 

κείμενο: 

Κατάλ,ογος των εν rfj παρούση βιβλίο αναφερομένων συγγραφών: 

Καρτέζιος ή Αεσκάρτης [χωρίς βιογραφικό σημείωμα], Μαλεμπράνκ, 

Πιθαγόρας, Τορρικέλης, Πασχάλης, Γβέριχ, Βόϋλ, Αεσκάρτης ήτε Καρ-

τέζιος, Αειβνίτζ, Ούάν-Έλμόντ, Βοεράαβ, Βάϋλ, Λόκ, Νενθων, Μοντά-

γνης, Σαρρόν, Γαλιλαίος, Αριστοτέλης, Γαληνός, 'Ιπποκράτης, Ευκλεί

δης, Κέπλερ, Πλάτων, Σωκράτης. 

Οι σελίδες 161-162 είναι κενές, καί στις σσ. 163-164 υπάρχει Πίναξ 

της παρούσης Πραγματείας ως έξης: 

Κεφάλαιον Πρώτον. "Η διόρισις τον 'Ανθρώπου, ήτοι το τέλος αυτοϋ 

επάνω εις την γήν, 7. 

Κεφ. Β'. Ή Κυριότης και Διοίκησις τοϋ "Ανθρώπου, 13. 

Κεφ. Γ'. Περί της Κυριότητος τοϋ 'Ανθρώπου αποδεδειγμένης άπα 

τάς αναλογίας καί άπα την εξαίρεσιν τοϋ ανθρωπίνου σώματος, 27. 

Κεφ. Δ'. Περί της Κυριότητος και Διοικήσεως τοϋ 'Ανθρώπου απο

δεδειγμένης από το μεγαλεϊον και εξαίρεσιν των αισθήσεων του, 81. 

Κεφ. Ε'. Περί της Κυριότητος τον 'Ανθρώπου αποδεδειγμένης εκ 

των τρυφών τον, 92. 

Κεφ. ζ ' . Περί της Κυριότητος καί εξουσίας τον 'Ανθρώπου αποδε

δειγμένης από την βεβαιότητα της υπηρεσίας των ζωτικών πνευμάτων, 

101. 

Κεφ. Ζ'. Περί της Κυριότητος καί Διοικήσεως τοϋ Άνορώπου απο

δεδειγμένης από τάς δυνάμεις τοϋ νοός του, 106. 

Κεφ. Π'. Περί της Κυριότητος \οϋ 'Ανθρώπου αποδεδειγμένης οπό 

την εννοιάν τον, 111. 

Κεφ. Θ'. Περί της Κνριότητος τοϋ Άνθοώπον αποδεδειγμένης από 

την σκέψιν της φαντασίας τον, 124. 

Κεφ. Γ. Περί της Διοικήσεως καί Κνριότητος τοϋ Άνθοώπον απο

δεδειγμένης από την δύναμιν της ενθνμήσεως, 132. 

Κεφ. ΙΑ'. Περί της Διοικήσεως καί Κυριότητος τοϋ 'Ανθρώπου απο

δεδειγμένης από την έκτασιν της θελήσεως του, από την έλευθέραν του 

εκλογήν, και από την καθοδήγησιν της Ιδίας του συνειδήσεοίς, 141. 
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Κατάλογος 

των εν rfj παρονστ] Βίβλω αναφερομένων συγγραφών, 149. 

Τέλος 

Γο κείμενο πού μεταφράζει, δ ιερέας Παναγής ή Μαρίνος Φωκάς 
προέρχεται άπο το έ'ργο του Γάλλου άββά Noël Antoine Phiche (1688-
1761), Le Spectacle de la Nature, Paris 1732, πού αποτελεί εκλαΐκευ
ση τών Φυσικών 'Επιστημών. Στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας 
(Bibliothèque Nationale de France) υπάρχει νεότερη έκδοση του έργου 
αύτοΰ, ό πέμπτος τόμος του όποιου έχει τον έξης τίτλο: Le Spectacle 

de la Nature, ou Entretiens sur les particularités de l'Histoire Na
turelle, gui ont paru le plus propres à rendre les jeunes-g ens curieux, 
et à leur former Γ esprit. Tome cinquième, contenant ce qui regarde 
l'Homme considéré en lui-même. Nouvelle édition. A Paris, chez 
les Frères Estienne, rue S. Jacques à la Vertu, MDCCLXX, avec 
Approbation et Privilège du Roi. Ύο μέρος του έργου πού μεταφράζει 
ό ιερέας Παναγής ή Μαρίνος Φωκάς υπάρχει στον πέμπτο αυτόν τόμο, 
στίς σελίδες 9 κ.έ., ύπο τον τίτλο: «Le Spectacle de la Nature. Dernière 
Partie, contenant ce qui regarde l 'Homme. Livre premier. L 'Hom
me considéré en lui-même».8 

Ό ιερέας δμως Παναγής Φωκάς μεταφράζει Οχι άπο το γαλλικό κεί

μενο, αλλά άπο ιταλική μετάφραση του έργου αύτοΰ. Δεύτερη έκδοση της 

ιταλικής αυτής μετάφρασης (in lingua toscana), αυξημένη καί βελτιω

μένη σε 12 τόμους, Venezia 1745-1751. υπάρχει στή Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας (Biblioteca eli lettere e filosofia dell' 

Università degli studi di Firenze, Firenze, FI), μέ τον ταξινομικό α

ριθμό IT /lCCU/UFIE/003460. Ό πλήρης τίτλος της ιταλικής αυτής εκ

δόσεως έχει ως έξης: Lo Spettacolo della Natura esposto in varj dia

loghi non meno eruditi che ameni, concementi la Storia Natura

le. Opera tradotta dall'idioma francese in lingua toscana. Tomo 

1 [— duodecimo]. Edizione seconda, accresciuta e migliorata, in 

Venezia, presso Giambatista Pasquali, 1745-1751. Ά π ο τον ένατο 

δμως τόμο κ.έ. ό τίτλος αλλάζει: Lo Spettacolo della Natura ovvero 

8. Ή κυρία Κατερίνα Γαϊτάνου-Γαρδίκα, D o c t e u r en Droi t του Πανεπιστη

μίου του Στρασβούργου, μου έφερε άπο το Παρίσι φωτοαντίγραφα του μέρους αύτοΰ 

άπο τον πέμπτο τόμο της εκδόσεως του 1770 πού υπάρχει στην Ε θ ν ι κ ή Βιβλιοθήκη 

τής Γαλλίας (Bibliothèque Nat iona le de F rance , Service de r ep roduc t ion) . Της 

εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες. 
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Trattenimenti sopra le particolarità della Storia Naturale scelti e 

indirizzati a mettere curiosità nei giovani, e ad erudirne l'ingegno. 

Tomo nono [—duodecimo/, che contiene in parte ciò che riguarda 

FU omo considerato in se stesso. Opera tradotta dall'idioma fran

cese in lingua toscana κ τ λ . 9 

'Από τον ένατο λοιπόν τόμο μεταφράζει, ό ιερέας Παναγής ή Μαρίνος 

Φωκάς το κεφάλαιο « L ' U o m o c o n s i d e r a t o in se stesso» (ή « L ' H o m m e 

cons idéré en l u i - m ê m e » , καθώς είδαμε στο γαλλικό κείμενο). Στην «Εϊ-

δησιν...» της σ. 3 μεταφράζει τη φράση αυτήν ώς έξης (σε αδόκιμα ελλη

νικά): [ό Γάλλος συγγραφέας] «περιγράφει τον "Ανθρωπον θεωρημένον 

εις τον εαυτόν του», άλλα ώς τίτλο της μετάφρασης του βάζει τή φράση 

του Ψαλμοϋ η ' , 6: ΤΊ εστίν ανθρ(οπος, πού έκτος άπο βιβλική είναι και 

κυριολεκτική. 

Ειδικότερα για τή μετάφραση αυτή του Ίερέα-διδασκάλου Π α ν α γ ή / Μ α 

ρίνου Φ ω κ ά σημειώνω άδρομερώς τα έξης: 

α) Είναι ή πρώτη —και 'ίσο^ς ή μόνη— φορά πού μεταφράζεται κεί

μενο του άββά Noël A n t o i n e P l u c h e (1732) στα ελληνικά (το 1811)· και 

μεταφράζεται ένα μικρό μέρος του έργου του, άπο 'ιταλική μάλιστα με

τάφραση και δχι άπο το γαλλικό πρωτότυπο. Σ τ η ν «Ειδησιν» πού συνο

δεύει τή μετάφραση αναφέρεται, μάλλον ασαφώς, ό τίτλος του έργου άπο 

το όποιο γίνεται αυτή («άναγινώσκωντας ή μάλλον ειπείν σπουδάζωντας 

το Θέαμα της φύσεως))), δχι δμως και το όνομα του συγγραφέα. Ό συ

σχετισμός με τον άββά Noël A n t o i n e P luche (1688-1761) και με το 

έργο του Le Spectacle de la Nature (ή Lo Spettacolo della Natura 

κατά την ιταλική του μετάφραση) γίνεται για πρώτη φορά εδώ. 

β) Το χ φ 1176 της E B E , δπου υπάρχει ή μετάφραση αυτή του ιερέα 

Παναγή Φ ω κ ά , το αναφέρει δύο φορές στις μελέτες του ό κ. Γιάννης Κα

ράς, Διευθυντής Ε ρ ε υ ν ώ ν στο Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών του ' Ε 

θνικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών: α) στο βιβλίο του Οι Θετικες-Φυσικες 'Ε

πιστήμες στον Ελληνικό 18ο αιώνα, G u t e n b e r g , 'Αθήνα [1977], σ. 136, 

και β) στο νεότερο βιβλίο του (ευρύτερη ανάπτυξη τού προηγούμενου σε 

9. Ό 'Ιταλός συνάδελφος καί φίλος Cris t iano Luciani , λαμπρός νεοελληνι
στής στη Ρ ώ μ η , έκαμε τον κόπο να αναζητήσει τήν ιταλική μετάφραση του έργου 
του Noël Anto ine P luche καί μοΰ έστειλε τα στοιχεία της εκδόσεως του 1745-1751 
άπο τήν Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Φλωρεντίας. Τον ευχαριστώ θερμά για 
τήν προθυμία καί τον κόπο του. 
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τρεις πυκνούς τόμους) Οι Επιστήμες στην Τουρκοκρατία., Χειρόγραφα 

και έντυπα, τόμος Β', Οι Επιστήμες τής Φύσης, έκδοση του Κέντρου 

Νεοελληνικών 'Ερευνών του E I E , 46, Βιβλιοπωλεΐον της Ε σ τ ί α ς ['Α

θήνα 1993], σσ. 305-307. Στην πρώτη περίπτωση περιορίζεται σε απλή 

αναγραφή του χ φ 1176 της E B E , καί στή δεύτερη αναδημοσιεύει τον Πί

νακα Περιεχομένων της μετάφρασης. Ά λ λ α καί τις δύο φορές δε συσχε

τίζεται ή μετάφραση με το συγγραφέα Noël A n t o i n e Pli iche καί το έρ

γο του. Αυτό, καθώς ε'ίπαμε, γίνεται για πρώτη φορά εδώ. 

γ) Το όνομα του Noël A n t o i n e P luche είχε αναφερθεί στα ελληνικά 

—ελαφρά παραλλαγμένο— το 1796, σε ενα βιβλίο πού είχε εκδοθεί στή 

Βενετία υπό τον ακόλουθο τίτλο: Βιβλίον διηρημένον εις μέρη δύω, ών το 

μεν πρώτον περιέχει Έπιστολήν τίνα διαλαμβάνονσάν τινας διακρίσεις 

εις το ποίημα τον Κυρίου Βολτέρ, το δε δεύτερον, Στοχασμούς τ ίνας περί 

των αιτιών τον μεγαλείου καί της πτώσεως τοϋ δήμου της 'Ρώμης. Νυν 

πρώτον τύποις εκδοθέν καί μετά πλείστης απιμελείας [sic] διορθωθέν. 

αψΐ/ς'. Ένετίησι 1796. "Εν τη Τυπογραφία τοϋ ποτέ Δημητρίου Θεοδο-

σίον νϋν δε Πάνον Οεοδοσίον τον εξ "Ιωαννίνων. Con licenza de'Supe-

riori.10 Σ τ ι ς σσ. γ ' - δ ' υπάρχει αφιέρωση, πού αρχίζει με τήν προσφώνη

ση « Έ ν τ ι μ ώ τ α τ ε , καί χρησιμώτατε εν πραγματευταΐς Κύριε Κύριε Σ τ έ -

ριε Κυριακή» καί τελειώνει με τα έξης: αΤής υμετέρας έντιμότητος Εύ-

πειθέστατοι, καί ύποκλινέστατοι δούλοι Μ. Σ . καί Σ . Κ.». 1 1 

Το πρώτο μέρος του βιβλίου αύτου (σσ. 1-75) επιγράφεται (σ. 1) 

(('Επιστολή περιέχουσα τινας διακρίσεις [εννοεί παρατηρήσεις] εις το 

10. Τήν πληροφορία για τήν ύπαρξη του ονόματος τοϋ Noël Anto ine P luche 
στο έν λόγω βιβλίο μου τήν έδωσε ό κ. Δημήτρης Άποστολόπουλος, Διευθυντής ' Ε 
ρευνών στο Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών του E I E . Ευχαριστώ θερμά τον αγαπητό 
μου φίλο για τήν τόσο αυθόρμητη προσφορά του. 

11. Περιγραφή τοϋ βιβλίου αύτοϋ (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, M G L 118) βλ. 
Γεωργίου Γ. Λαδά καί 'Αθανασίου Δ. Χατζηδήμου, Ελληνική Βιβλιογραφία των 
ετών 1796-1799, 'Αθήνα 1973, αριθ. 5, σσ. 12-14. Με το ΐδιο βιβλίο έχει ασχοληθεί 
καί ό Κ.Θ. Δημαράς στή μελέτη του «La for tune de Voltaire en Grèce», Mélan
ges offerts à Octave et Melpo Merlier à Voccasion du 25e anniversaire de leur 
arrivée en Grèce (στή σειρά Collection de l ' I n s t i t u t F rança i s d 'A thènes , 92), 
t ome premier , Athènes 1956, σ. 213. Ό Κ.Θ. Δημαράς έχει τή γνώμη ότι ή περί 
ής ό λόγος μετάφραση έχει γίνει Οχι άπα γαλλικό άλλ' άπο γερμανικό κείμενο, καί δτι 
οι άγνωστοι μεταφραστές Μ. Σ. καί Σ. Κ. είναι νέοι, στις πρώτες τους δοκιμές, καί 
οπωσδήποτε άπειροι. 'Αλλά ό Δημήτρης Άποστολόπουλος σέ μια τελευταία ανα
κοίνωση του αποκάλυψε δτι. το πρωτότυπο είναι ρωσικό καί συγγραφέας τής « Ε π ι 
στολής» πού δημοσιεύεται στο Βιβλίον διηρημένον εις μέρη δύω κτλ. είναι ό Vas-
silij Alekseevic Levs i r r βλ. σχετικό παρασχόλημά του στον παρόντα τόμο σ. 325. 
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Ποίημα του Κυρίου Βολτέρ Περί της καταστροφής της πόλεως Λισβώ-

νης» και υπογράφεται (σ. 75) άπο τον Β. Λ. Είναι, μετάφραση μιας επι

στολής, δ άγνωστος συντάκτης της οποίας άπαντα επικριτικά στο έργο 

του Βολταίρου Poème sur le désastre de Lisbonne (1756).1 2 Τη μετά

φραση υπογράφουν (σ. δ') οι Μ. Σ . καί Σ . Κ., πρόσωπα τα οποία μας εί

ναι επίσης άγνωστα. Σ τ η σ. 44 του βιβλίου συναντούμε καί το όνομα του 

P l u c h e , ελαφρά παραλλαγμένο. Παραθέτω το σχετικό απόσπασμα (οπού 

ό λόγος γ ια τη Θεία Πρόνοια): 

«"Ανθρωποι ούτω μεγάλου νοός, οίος ό Βολτέρ καί οι όμοιοι αύτω, 

ε^ύνοντο με τα χαρίσματα αυτών να στηρίξωσι την κατάληψιν ημών εν 

τη πρόνοια του Θεοΰ, καί οχι να την διαστρέφωσι καί σκοτίζωσιν. Ό αίων 

ημών ίκανώς μαρτυροΐ την βλάβην, ήτις έπροξενήθη άπο τα συγγράμματα 

αυτών. Ευχαριστία εις τον ούρανόν ! Έ γ ώ έλυτρώθην εκ ταύτης τής κα-

κοδοξίας. Αϊ αισθήσεις μου ένισχύθησαν άπο τήν άνάγνωσιν τών συγγραμ

μάτων του Κ. "Εϊλερ, 'Ρουσσώ, καί δε Πλιούος. Έ γ ώ άναγινώσκω τα 

ποιήματα, όπου εις αυτό το είδος ό Βολτέρ συνέγραψε με συμπάθειαν, καί 

ήθελα τα βδελυχθή, εάν δέν έσυλλογίζομουν, δτι καί ό Βολτέρ άνθρωπος 

ήν, υποκείμενος μεγάλων σφαλμάτων. 

» Ά ε ί π ο τ ε έστάθησαν άνθρωποι εναντίον του Θεοΰ αχάριστοι. 'Αλλ 

ό Θεός άεί διαμένει, καί έσεται προς αυτούς αγαθός, συμπαθής, καί οί-

κτίρμ,ων. Καί γαρ το πλημμελεΐν άνθρώπινον, συγχο^ρεΐν δέ καί οίκτεί-

ρειν 'ίδιον εστί τ ω άϊδίω Θεώ. 

»Ένδυναμοΰσθε, Κύριε μου ! εν τ ω ούτω φρονεΐν περί του Θεού. Βδε-

λύχθητε τους ανθρώπους, ο'ίτινες τον // [σ. 45] παρασταίνουν άνελεή-

μονα. 'Εν αύτω ούκ είσίν αϊ ιδιότητες, όπου οι διεστραμμένοι νοες εν ταις 

καρδίαις αυτών έφευρίσκουσιν». 

12. Το 1755 ένας φοβερός σεισμός κατέστρεψε τή Λισαβώνα, μέ χιλιάδες νε
κρούς. Έ ξ άφορμ,ης τοΰ συγκλονιστικού αύτοΰ γεγονότος, ό Voltaire στο Poème 
sur le désastre de Lisbonne, ou Examen de cet axiome: ((Tout est bien» (1756), 
εκφράζει τήν αντίθεση του στις απόψεις τών «optimistes» Leibniz, P o p e καί Wolff 
για τή Θεία Πρόνοια (το αξίωμα T o u t est b ien). Tò ϊδιο εΐχε κάμει το 1747 στον 
Zadig, καί κυρίως αργότερα στον Candide (1759), οπού ειρωνεύεται τον περίφημο 
συλλογισμό του Leibniz για τή θεϊκή τελειότητα τοΰ Κόσμου: 

'Εάν ό Κόσμος δέν ήταν τέλειος, ό Θεός δέ θα ήξερε ή δέ θα μπορούσε 
ή δέ θα ήθελε να τον δημιουργήσει τέλειον. 

Ά λ λ α ό Θεός καί ήξερε ώς πάνσοφος καί μπορούσε ως παντοδύναμος 
καί ήθελε ώς πανάγαθος να τον δημιουργήσει τέλειον. 

Ά ρ α ό Κόσμος είναι τέλειος (ό τελειότερος τών δυνατών Κόσμων). 
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Γ'. Ο ιερέας καί διδάσκαλος Παναγής ή Μαρίνος Φοίκας 

Ό ιερέας καί διδάσκαλος Παναγής ή Μαρίνος Φωκάς γράφει το επώνυμο 

του κατά ποικίλους τρόπους: 

α) Σ τ ο χ φ 2944 υπογράφει με τρεις τρόπους: στη σ. 1 (σελίδα τ ίτ

λου), 'Επιτομή Γραμματικής κτλ., υπογράφει: «παρά του ταπεινού εν 

ίερεΰσι Παναγή Φ ω κ ά Κεφαληναίου»' στή σ. 4 (αφιέρωση στο Γάλλο 

στρατηγό Φραγκίσκο Σαβέριο Donze lot , Διοικητή των Νησιών του Ι ο 

νίου) ως «εν ίερεΰσι ταπεινός δούλος Παναγής Φ ω κ ά ς » ' και στή σ. 6 

(«Εΐδησις προς τους άναγινώσκοντας») ως «ό ταπεινός έν ίερεΰσι Πανα

γής Φουκ[άς] Κεφαλ[ηναΐος]». 

β) Σ τ ο χ φ 2945 υπογράφει με τέσσερις τρόπους: στή σ. 1 (σελίδα 

τίτλου), 'Επιτομή Λογικής κτλ., υπογράφει: «παρά του ταπεινού έν ίε

ρεΰσι Παναγιότου Φ ω κ ά τοΰ εκ Κεφαληνίας»· στην προσφο^νησή του 

προς το στρατηγό D o n z e l o t , γραμμένη ιταλικά, ως «il s a c e r d o t e Ma

r ino F o c c a » · στή σ. 4 (αφιέρωση στο στρατηγό Donze lot ) ως «ταπεινός 

και υπόχρεος δούλος Παναγής ιερεύς ό Φουκάς»' καί στή σ. 6 («Είδησις 

προς τους άναγινώσκοντας») ώς «ό ταπεινός έν Ίερεΰσι Παναγής Φουκάς 

Κεφαλ[ηναΐος]». 

γ) Σ τ ο χ φ 1176, σ. 3 («Είδησις»), υπογράφει ώς «ό ταπεινός έν ίε

ρεΰσι Παναγής Φωκάς ό έκ Κεφαληνίας». 

'Αλλά, όπως φαίνεται άπο το γραφικό χαρακτήρα τών τριών χειρο

γράφων, πρόκειται γ ια το ίδιο πρόσωπο. ΓΥ αυτό καί στή ((Συνοπτική 

καταγραφή τών βιβλιογράφων τοΰ 17ου καί 18ου αιώνα» τοΰ Λίνου Π ο 

λίτη καί της Μαρίας Πολίτη πού αναφέραμε προηγουμένως πρέπει να 

ταυτισθούν τα σχετικά λήμματα τών σελίδων 593 («Παναγής Φωκάς έκ 

Κεφαλληνίας» γ ια το χ φ E B E 1176) καί 595 (((Παναγιώτης Φωκάς ιε

ρεύς Κεφαλληναΐος» γ ια τα χ φ φ E B E 2944 καί E B E 2945). Για το π α 

ραπεμπτικό λήμμα της σ. 545: «Μαρίνος Φωκάς βλ. Παναγιώτης Φ ω 

κάς» (καθώς καί γ ια τον τίτλο αυτής εδώ της μελέτης μου), παρατηρώ 

ότι το όνομα Μαρίνος συνηθίζεται στην Κεφαλονιά αντί τοΰ Πανο,γής: 

Μαρία είναι ή Παναγία, καί Μαρίνος (ή Μαρής καί Μαράκης) είναι ό Πα

ναγής. Ά λ λ α ό ιερέας καί διδάσκαλος Παναγής Φωκάς χρησιμοποιεί το 

M a r i n o μόνο μια φορά, στο χ φ 2945, 'Επιτομή Λογικής. 

Το επώνυμο Φωκάς, Βυζαντινής προελεύσεως, υπάρχει στην Κεφαλ

ληνία, τήν Κρήτη καί άλλου. Στην Κεφαλληνία εντοπίζεται στην περιοχή 

Λιβαβοι (ή), όπου καί ό οικισμός Φ(οκάτα (τά), πολύ κοντά στο χωριό 

Λακκήθρα (ή) - υπάρχει όμως καί στην περιοχή της Σάμης, καί στο Πνρ-
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γι και στον Έλιο και στην "Ερισσο. Οι Φοικάοες της Κεφαλληνίας ήταν 

γραμμένοι στο λεγόμενο L i b r o d ' O r o (Χρυσή Βίβλος) του νησιού και ά

νηκαν σέ πολλούς κλάδους: Φωκάς-Κοσμετάτος, Φωκάς-Γεωργακάτος, 

Φωκάς-Άνδρεάτος, Φωκας-Τζαννετάτος, . . . Παυλάτος, 'Αλεξανδράτος, 

Άλισανδράτος, Λιναρδάτος, θεοφιλάτος κ. ά. Ό ιερέας και διδάσκαλος 

Παναγής Φωκάς ανήκει στον κλάδο των Γεωργακάτων, άλλα χρησιμο

ποιεί μόνο το Φωκάς ή Φουκάς. (Οι σημερινοί Φοικάοες χρησιμοποιούν 

άλλοι μόνο το Φωκάς, π.χ. Νίκος Φωκάς, ο ποιητής, και άλλοι μόνο το 

δεύτερο, π.χ. Μαρίνος Κοσμετάτος, ή —επισημότερα— καί τα δύο, π.χ. 

Μαρίνος Φοχκάς-Κοαμετάτος, ο πρώην δήμαρχος 'Αργοστολίου. Σ η μ ε ι ώ 

νω ότι ή σύζυγος του Φωκά, στο συγγενικό περιβάλλον —ή καί λαϊκό

τερα—, μπορεί να λέγεται καί Φονκαινα, π .χ . ή Μαριάννα ή Φονκαινα). 

Για τον 'ιερέα καί διδάσκαλο Παναγή /Μαρίνο Φ ω κ ά πολύ ολίγα πράγ

ματα γνωρίζουμε. Συγγραφείς πού θα μπορούσε να είχαν κάμει λόγο γ ι ' 

αυτόν, δπως ο "Ανθιμος Μαζαράκης (1800/1801-1868) για τήν Κεφαλ

ληνία, ό Λαυρέντιος Βροκίνης (1850-1911) για τήν Κέρκυρα, ο 'Ανδρέας 

Παπαδόπουλος-Βρετος (1800-1876) για τήν Ε π τ ά ν η σ ο , ή ό Κ. Ν. Σ ά -

θας (1842-1914) καί ό 'Ανδρόνικος Κ. Δημητρακόπουλος (1826-1872) 

δεν τον αναφέρουν. Ό ' Η λ ί α ς Α. Τσιτσέλης το 1904 τον αναφέρει ως έξης 

(στο λήμμα Φωκάς): αε' Παναγής. 'Ιερεύς καί διδάσκαλος εν Κέρκυρα 

αρχομένου του ιη' αιώνος [προφανώς τυπογραφικό λάθος άντι ιθ ' ] . Ά φ ή -

κεν άνεκδοτον μετάφρασιν άπα της γαλλικής περί φνσευιςν>· καί παραπέμ

πει στο χ φ 1176 της EBE πού είδαμε στην αρχή του παρόντος . 1 3 Ό Ε υ 

γένιος Ρίζος Ρ α γ κ α β ή ς το 1926 αντλεί άπο τον Τσιτσέλη (άλλα τον ανα

φέρει ώς διάκονο) καί γράφει οτι γεννήθηκε γύρω στο 1730 άπο τον κλά

δο τών Φ ω κ ά - Γ ε ω ρ γ α κ ά τ ω ν : «229 PANAGHI n e ' vers 1730. d iacre et 

professeur à Corfou. L a B ib l io thèque Na t iona le d ' A t h è n e s possède 

le m a n u s c r i t d ' u n e t r a d u c t i o n du français due à P a n a g h i Foca , d ' u n 

o u v r a g e sur " L a N a t u r e " . (Cicelli 788)».1 4 

Ό π ω ς είδαμε προηγουμένως, ο 'ιερέας καί διδάσκαλος Παναγής ή 

Μαρίνος Φοοκάς. στην «Εϊδησιν προς τους άναγινώσκοντας» πού άποτε-

13. Βλ. 'Ηλία Α. Τσιτσέλη, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 
1904, σ. 788. — Έ ν α μικρό λήμμα για τον ίερέα καί διδάσκαλο ΙΙαναγή/Μαρίνο 
Φωκά στή Μεγάλη 'Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια του Πυρσού, τόμ. 24, σ. 309, επα
ναλαμβάνει τα του Τσιτσέλη, καί μάλιστα με το λάθος τοΰ ιη' αιώνα αντί ιθ ' . 

14. Βλ. Eugène Rizo R a n g a b é , Livre d'Or de la Noblesse Ionienne, volume 
II, Céphalonie, Maison d 'Edi t ions «Elef theroudakis», A thènes 1926, σ. 255, 
αριθ. 299. 
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λεΐ τον Πρόλογο της Γραμματικής του, μας πληροφορεί δτι τη σύνθεση 

του έργου του αύτοΰ την άρχισε το 1801 «ευρισκόμενος ακόμη εις την 

πατρίδα του», δηλ. στην Κεφαλληνία, και δτι κατόπιν [μάλλον κατά το 

1802] πήγε στην Κέρκυρα «δια τας εκεί [δηλ. στην Κεφαλληνία] τότε 

γνωστάς προς πάντας εμφυλίους επαναστάσεις». Με την τελευταία αύτη 

φράση εννοεί τίς κοινωνικές ταραχές πού έγιναν στα χρόνια 1800-1802, 

έπί « Ε π τ α ν ή σ ο υ Πολιτείας» (1800-1807), στην Κεφαλληνία: ανταγωνι

σμός και διεκδίκηση της εξουσίας άπο τίς 'ισχυρές οικογένειες Μεταξά 

και Άννίνων, ανταγωνισμός ανάμεσα στις πόλεις Ληξουρίου καί 'Αργο

στολίου μέ αυτονομιστική εξέγερση στο Ληξούρι, κοινωνική εξέγερση 

στή Σκάλα κ.ά. ('Ενεργό πολιτικό ρόλο γ ια τήν αποκατάσταση της τά

ξεως έπαιξε τότε ό νεαρός γιατρός 'Ιωάννης Καποδίστριας, γεγονός που 

αποτελεί καί το προοίμιο της πολιτικής του σταδιοδρομίας αργότερα στην 

Ευρώπη, τη Ρωσία καί τήν Ε λ λ ά δ α ) . 1 5 

Για τήν παιδεία του συγγραφέα των τριών διδακτικών βιβλίων πού 

μας απασχολούν δεν ξέρουμε τίποτε το 'ιδιαίτερο. Ά π ο τα χειρόγραφα 

15. Βλ. για 6λ' αυτά μέ χρονολογική σειρά: Conte E r m a n n o Lunzi , Della 

Repubblica Settinsulare libri due, Bolognia, Tipi F a v a e G a r a g n a n i , 1863, 

«Capitolo IV», σσ. 29-34 ( = Έ ρ μ ά ν ν ο υ Λούντζη, 'Επτάνησος Πολιτεία, μετάφρα

ση της Ά β ι γ α ή λ Λούντζη-Νικοκάβουρα, Κέρκυρα 1968, «Κεφάλαιο Τέταρτο», 

σσ. 40-43). Π. Χιώτου, 'Ιστορικά "Απομνημονεύματα Επτανήσου, τόμ. 3, Κέρκυ

ρα 1863/1864, σσ. 778-784. Ιστορία της Νήσου Κεφαλληνίας. Δοκίμιον συγγράφει· 

ιταλιστί υπό 'Ιωάννου Π. Λοβέρδου Κωστή, εξελληνισθεί' υπό Παύλου Κωνσταντίνου 

Γρατσιάτου και δια πολλών σημειώσεων πλοντισθέν. Έκδίδοται επιμέλεια Γερασί

μου Α. Λοβέρδου Κωστή, εν Κεφαλληνία, Τύποις «Προόδου» 1888, σσ. 202-251. 

Μάρκου Θεοτόκη, Ό Ιωάννης Καποδίστριας εν Κεφαλληνία καί αί στάσεις αυτής 

εν ετεσι 1800, 1801, 1802. 'Ιστορικοί σημειώσεις εξαχθεΐσαι εκ των εγγράφων του 

Αρχείου της 'Επτανησίου Πολιτείας, υπό —, εν Κέρκυρα, Τυπογραφεΐον Ι. Ν α χ α -

μούλη, 1889. Γερασίμου Ε. Μαυρογιάννη, 'Ιστορία τών Ιονίων Νήσων κτλ., ο.π. 

1889, τόμ. Α', σσ. 321-334, 379-403, και τόμ. Β', σσ. 24-29. Σπύρου Δ. Δουκά

του, Ό Ιωάννης Καποδίστριας και ή 'Επτάνησος Πολιτεία, 'Αθήναι 1959, σσ. 23-

42. 'Ελένης Ε. Κούκκου, 'Ιστορία τών 'Επτανήσων άπο τα 1797 μέχρι τήν ''Άγγλο-

κρατία, 'Εκδόσεις Δημ. Ν. Ι ίαπαδήμα, 'Αθήνα 1983, σσ. 85-103 (καί νέα έκδοση 

1999). Γεωργίου Ν. Μοσχόπουλου, 'Ιστορία τής Κεφαλονιας, τόμος δεύτερος (1797-

1940), 'Εκδόσεις Κέφαλος, 'Αθήνα 1988, σσ. 35-57. Για τή γενικότερη ιστορία τών 

χρόνων εκείνων βλ. Νικολάου Γ. Μοσχονά, «Τα 'Ιόνια Νησιά κατά τήν περίοδο 1797-

1821», 'Ιστορία τον 'Ελληνικού "Έθνους τής 'Εκδοτικής 'Αθηνών, τόμ. ΙΑ' , 'Αθήναι 

1975, σσ. 382-402 (περί Donzelot, σσ. 400, Ί01). Ειδικότερα για τήν Ε π τ ά ν η σ ο 

ΙΙολιτεία (1800-1807) βλ. 'Ιστορικά, αριθ. 33, μέ τίτλο Ή 'Επτάνησος Πολιτεία, 

ένθετο στην έφημ. 'Αθηνών 'Ελευθεροτυπία, 1 'Ιουλίου 2000, δπου καί αρκετή βι

βλιογραφία (σ. 49). 
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του συνάγεται Οτι ήταν ιερέας και διδάσκαλος και δτι διάβαζε και έγραφε 

ιταλικά. Είναι αφοσιωμένος στους μαθητές του και τους διδάσκει την ελ

ληνική Γραμματική, για να μάθουν «το ορθώς λέγειν καί γράφειν», και 

Λογική (ή μάλλον Φιλοσοφία), γ ια να μάθουν «το ορθώς συλλογίζεσθαι». 

Κύριο βοήθημα του για την ελληνική γλώσσα έχει, ακόμη τότε, την π α 

λαιά Γραμματική του Κωνσταντίνου Αασκάρεως, άπο την οποία συνθέτει 

μια "Επιτομή «εις την άπλήν ρωμαϊκήν διάλεκτον», ενώ για τή Λογική 

(καί γενικότερα τή Φιλοσοφία) σταχυολογεί «το νόημα)), όπως γράφει, 

«άπο διαφόρους έμπειρους καί 'Ιταλούς συγγραφείς». 

Σ ε μια πρώτη εκτίμηση τών κειμένων του, ιδιαίτερο ενδιαφέρον π α 

ρουσιάζει το γεγονός δτι καί τα τρία διδακτικά βιβλία του τα γράφει «εις 

το άπλον ρωμαϊκον ίδίο^μα», δηλ. στα απλούστερα ελληνικά της έπο/ής 

του —στή λογιότερη βέβαια μορφή τους—, καί 6χι ((εις το Έλληνικον 

ιδίωμα» (δηλ. στην αρχαΐζουσα), του οποίου, όπως γράφει, οι νέοι «εξ 

αιτίας της τρυφεράς των ηλικίας δεν εΐναι δεκτικοί». Αυτό σημαίνει δτι 

έχει φωτεινή παιδαγωγική αντίληψη για το ζήτημα της γλώσσας καί δεν 

παρασύρεται από το αρχαϊστικό ιδανικό της εποχής του. Είναι δμως πολύ 

χαρακτηριστικό δτι δε χρησιμοποιεί βενετικές ή ιταλικές λέξεις καί εκ

φράσεις, δπως συμβαίνει —τότε καί αργότερα— με το γλοοσσικο ίδίίομα 

της περιοχής ή με άλλους συγγραφείς άπο τα πρώην βενετοκρατούμενα 

Ε π τ ά ν η σ α , καί προπάντων με τα δικαιοπρακτικά κείμενα τών νοταρίων. 

Ό τρότζος της συγγραφής του είναι λιτός, σαφής καί επαγωγικός, 

γεγονός στο όποιο τον διευκολύνει καί το σύστημα τών έρωταποκρίσεοον 

πού χρησιμοποιεί (στή Γραμματική καί τή Λογική)" δεν είναι δμως λίγες 

οι φορές πού ή έκφραση του γίνεται αδέξια ή αδόκιμη. Ή ορθογραφία του 

εΐναι άνιση: συνήθως κανονική, συχνά δμο^ς απροσδόκητα ταραγμένη, δ

π ω ς : ή γενναία, ή γνώρισης, να δίξγ], εννοιαν, Θέλει προ'ξενίσει, να άρ-

χήσομεν, να διωρίζΐ], τήν γλνκύαν, 'Ιταλούς συγγραφείς, εύτνχνσμένην 

κ.ά. Σ έ μερικά σημεία, καί ιδίως στον τονισμό, εΐναι καί ανομοιόμορφη: 

ή οποία - της όποιας - τον όποιον - τών όποιων, Κωνσταντίνου, εις ενα 

μικρόν αριθμών, δίκαιος, τών οκτώ τον λόγον μερών, ημπορεί - ημπορεί, 

άνοφελ.ής - ωφέλεια κ.ά. Πολλές φορές παραλείπει τήν υπογεγραμμένη, 

ενώ συνήθους τή γράφει, καί άλλοτε τή γράφει χωρίς λόγο: να ομολογη

θώ, καμμία. 'Επίσης συνδέει τήν κτητική αντωνυμία μέ τήν προηγούμενη 

λέξη: εις τον έαυτόντης, τους όμογενεΐςμου, τους άγαπητούςμου μαθητάς, 

ψωτ ίζοντάςτονς, καί χρησιμοποιεί πολύ τα αρχικά κεφαλαία. 

'Αλλά δεν είναι μόνο παιδαγωγικοί οι λόγοι πού τον ωθούν να γράψει 

στα απλούστερα ελληνικά καί δχι στην αρχαΐζουσα" είναι καί ή γενικό-
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τερη αντίληψη του για τη σημασία της «ζωντανής» γλώσσας. Αυτό το 

γράφε:, δύο φορές, στην «Είδησιν προς τους άναγινώσκοντας» πού προ

τάσσεται στην 'Επίτομη Γραμματικής και στην Επίτομη Λογικής του. 

Στην 'Επιτομή Γραμματικής γράφει ότι αποφάσισε να κάμει μια επιτομή 

της Γραμματικής Κωνσταντίνου Λασκάρεως (πού είναι γραμμένη σε αρ

χαιοπρεπές ιδίωμα) στα άπλα ελληνικά γ ια τους μαθητές του, γ ιατί βλέ

πει ότι στα 'Ιόνια Νησιά, όπως καί σε άλλες περιοχές, δεν έχει γράφει 

καμία Γραμματική στην απλή γλώσσα, π α ρ ' όλο πού αυτή είναι ζωντανή: 

ανά εξηγήσω εις το απλούν τας αρχάς της Γραμματικής Κωνσταντίνου 

Λασκάρεως, καί να συνθέσω με αύτάς μίαν 'Επιτομήν Γραμματικής, μά

λιστα όπου εις τήν άπλήν ρωμαϊκήν διάλεκτον, με όλον όπου είναι ζων

τανή, ο/ι μόνον εις τούτας τάς Ί ω ν ι κ ά ς [γράφε: Ίονικάς] Νήσους, άλλα 

και εις πολλάς άλλας επαρχίας, δεν έ'γινεν εως τώρα καμμία Γραμματι

κή, ή όποια να έρμηνεύη τον τρόπον τού ορθώς λέγειν καί γράφειν». 

Καί στο εισαγωγικό σημείωμα πού συνοδεύει τήν 'Επιτομή Λογικής 

γράφει δτι ό σκοπός της συγγραφής του αυτής είναι διπλός: να διευκολύ

νει τους νεαρούς μαθητές του σε μια δύσκολη μάθηση όπως είναι ή Λογι

κή, άλλα καί να παρακινήσει άλλους πολύ σοφότερους άπό αυτόν να γρά

ψουν επιστημονικά βιβλία στα άπλα ελληνικά, ώστε ή ελληνική γλώσσα 

να φθάσει σιγά-σιγά στην ευτυχή τελείωση στην όποια έ'χουν φθάσει άλ-

βες γλώσσες πού κάποτε ήταν πολύ φτωχές : ((Καί βέβαια ό σκοπός μου 

έστάθη κυρίως [...]. καί δεύτερον να εγείρω τον κάλαμον άλλων σοφότα

τ ο ι καί εμπείρων ομογενών μου, να συνθέσουν έπιστήμας [εννοεί επιστη

μονικά βιβλία] εις τούτην τήν άπλήν ρωμαϊκήν διάλεκτον, δια να ήθελε 

τήν φέρουν άπο ολίγον κ α τ ' ολίγον με άκραν τους δόξαν, εις εκείνον τον 

βαθμόν τής τελειότητος, εις τον όποιον τόσαις άλλαις γλώσσαις εις τήν 

αρχήν προσδιορισμέναις εις ενα μικρόν αριθμών [γράφε: αριθμόν] φωνών 

καί φράσεων, έφέρθησαν έπειτα εις μίαν εύτυχυσμένην τελειότητα». 

"Οταν έγραφε αυτά ό ιερέας καί διδάσκαλος Παναγής ή Μαρίνος Φ ω 

κάς, δεν ήξερε οτι πολύ πριν άπο αυτόν δύο "Ελληνες λόγιοι, ό Νικόλαος 

Σοφιανός (περί το 1500 - μετά τό 1552) καί ό Δημήτριος Καταρτζής (πε

ρίπου 1730-1807), εΐχαν γράψει Γραμματική τής κοινής Νεοελληνικής 

καί μάλιστα αποδεσμευμένη άπό τή Γραμματική του Κωνσταντίνου Λα

σκάρεως: ό πρώτος στα μέσα του 16ου αιώνα καί ό δεύτερος το 1787/ 

1788. Καί δεν τό ήξερε αυτό. γ ιατί καί οι δύο αυτές Γραμματικές έμειναν 

χειρόγραφες καί εκδόθηκαν πολύ αργότερα, εκείνη του Σοφιανού άπό τον 
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Émi]e L e g r a n d το 1870 και σέ δεύτερη έκδοση το 1874, 1 6 και εκείνη 

του Καταρτζή άπο τον Κ. Θ. Δημαρά το 1957 καΐ σέ δεύτερη έκδοση το 

1970. 1 7 

Ε π ί σ η ς δεν ήξερε ότι λίγα χρόνια πριν άπο αυτόν (1791 ;-1805;) δ 

Κοραής είχε καταγράψει πολλές Σημειώσεις γ ια μια Γραμματική της 

Γραικικης γλώσσης, δπως την ονόμαζε (ή οποία προφανώς θα εξέφραζε 

τη γλωσσική του θεωρία για τη «μέση οδό», μεταξύ «ελληνισμού» και 

«χυδαϊσμ,ού»). Ό Κοραής όμως δέν προχώρησε στη σύνταξη ενός τέτοιου 

έ'ργου,1 8 «καί τα χειρόγραφα της Γραμματικής και τού Λεξικού [πού επί

σης ετοίμαζε] έμειναν άπο τότε ασυμπλήρωτα στα συρτάρια τ ο υ » . 1 9 Και 

για το λόγο πού δεν προχώρησε, ό μελετητής τού θέματος αυτού Έ μ μ α -

16. Ή πρώτη έκδοση έχει τον ακόλουθο δίγλωσσο τίτλο: Grammaire de la 

langue grecque vulgaire par Nicolaos Sophianos, Par i s 1870. Νικολάου Σοφια

νού τον Κερκυραίου, Γραμματική της κοινής των rΕλλήνων γλώσσης κατά το εν Πα-

ρισίοις χειρόγραφοι', εκδοθείσα επιμέλεια καί διορθώσει Αίμυλίου Λεγρανδίου, Ά -

θήνησιν, εν τω γραφείω της Πανδώρας, ΑΩΟ' · καί ανήκει στη σειρά: Collection 

de Monuments pour servir à l'étude de la langue Néo-hellénique, No 6. Τη δεύ

τερη φορά εκδίδεται στον ακόλουθο τόμο: Grammaire du grec vulgaire, et traduc

tion en grec vulgaire du traité de Plutarque Sur Γ éducation des enfants, p u 
bliées par Emile Legrand , deuxième édit ion, Paris . . . 1874. 

17. Για την πρώτη έκδοση βλ. Δ. Καταρτζή, «Γραμματική της φυσικής γλώσ

σας», έκδοση καί σχόλια Κ. Θ. Δημαρά, περ. Νέα 'Εστία, τόμ. 61 (1957), σε πολ

λές συνέχειες. Για τή δεύτερη έκδοση βλ. Δημήτριος Καταρτζής, Τα Ευρισκόμενα, 

εκδότης Κ. Θ. Δημαράς, 'Εκδόσεις Έ ρ μ η ς , 'Αθήνα 1970, σσ. 217-261: «Γραμ

ματική της ρωμαίκιας γλώσσας». Ή Γραμματική τού Καταρτζή τελείωσε στις 15 

'Ιανουαρίου 1788· βλ. αυτόθι, Κ. θ . Δημαρά, (('Υπόμνημα», «Β'. Ή χρονολογία 

των έργων», σσ. 449 καί 451. 

Στο «Προοίμιο» τής Γραμματικής, σ. 217, ό Καταρτζής γράφει τα εξής: «ών-

τας άντίφασι δυο διάφορα πράγματα να είναι καί ενα κατά το αυτό, τα ελληνικά καί 

ρωμαϊκά είναι δυο γλώσσαις καί Οχι μία - δηλ. ή μία πρωτότυπη καί ή άλλη παράγω

γη»· καί λίγο κατόπιν: «άλλη γλώσσα λοιπόν άπο τήν ελληνική ή ρωμαίκια». 

'Υπογραμμίζω τήν ορολογία των δύο συγγραφέων: ((τα ελληνικά» ή ((ή ελληνι

κή», δηλ. τα αρχαία ελληνικά ή ή αρχαΐζουσα γλώσσα — καί «τα ρωμαϊκά», «τής 

φυσικής γλώσσας» ή «τής ρωμαίκιας γλώσσας», δηλ. τα νέα ελληνικά, ό Δημήτριος 

Καταρτζής το 1787/1788· «εις το έλληνικον ιδίωμα», δηλ. τα αρχαία ελληνικά — 

καί ((εις τήν άπλήν ρωμαϊκή ν διάλεκτον», δηλ. τά νέα ελληνικά, ό Παναγής ή Μαρί

νος Φωκάς το 1810 καί 1811. 

18. Βλ. τήν ωραία μελέτη τού Εμμανουήλ Ν. Φραγκίσκου, ((Πρώιμα σχεδιά

σματα τού Κοραή για μια " Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή τής Γραικικής"», στον τόμο Διήμερο Κοραή, 

29 και 30 'Απριλίου 1983. Προσεγγίσεις στη γλωσσική θεωρία, τή σκέψη και το 

έργο τον Κοραή, Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών Β.Ι.Ε., 'Αθήνα 1984, σσ. 70-82-

19. Βλ. 'Εμμανουήλ Ν. Φραγκίσκου, δ.π., α. 79. 
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νουήλ Ν. Φραγκίσκος γράφει τα έξης: « Ω σ τ ό σ ο την εποχή αύτη [τέλη 

του 18ου, αρχές του 19ου αιώνα] ξέρουμε καλά οτι είχε πια ενδοιασμούς 

και θεωρητικές αναστολές ώς προς τη δυνατότητα, 'ίσως και τη χρησιμό

τητα, σύνταξης μιας νεοελληνικής Γραμματικής?) 2 0 [και αυτό γ ια λόγους 

πού δέν είναι του παρόντος]. 

Δέν επιθυμώ να κάμω εδώ ευρύτερο λόγο για το περιεχόμενο των 

τριών χειρογράφων από άποψη ουσίας. Θα ήθελα μόνο να διατυπώσω κά

ποιο συμπέρασμα άπο δσα είδαμε προηγουμένως. Νομίζω λοιπόν οτι άπα 

τα πνευματικά ενδιαφέροντα του ίερέα-διδασκάλου Παναγή /Μαρίνου Φ ω 

κά (πού είναι — δ π ω ς ε ίδαμε— ή γλώσσα, ή φιλοσοφία καί ό άνθρωπος) -

άπο τα δύο αποσπάσματα για τήν αξία καί την παιδαγωγική σημασία των 

απλών ελληνικών (των νεοελληνικών, θα έλέγαμε σήμερα) - άπο τα κεφά

λαια τής Λογικής επιστήμης πού τον απασχολούν καί άπο τα βιογραφικά 

σημειώματα για τους συγγραφείς καί φιλοσόφους πού παραθέτει στο τέ

λος τοΰ Τι εστίν "Ανθρωπος, προκύπτει δτι ό ιερέας αυτός καί διδάσκαλος 

έχει δεχθεί με τρόπο άποτελεσματικον τα διδάγματα του Διαφωτισμού 

καί προσπαθεί, με τις μικρές του δυνάμεις, να τα εφαρμόσει στα τρία αυ

τά διδακτικά του βιβλία, προς όφελος των μαθητών τής περιοχής τού 

'Ιονίου. 

Καί κάτι άλλο: τα διδακτικά αυτά βοηθήματα έμειναν ανέκδοτα εως 

σήμερα, άλλα, μαζί μέ τις Γραμματικές τοΰ Σοφιανού καί τού Καταρτζή 

πού αναφέραμε προηγουμένως, αποτελούν αξιόλογες μαρτυρίες για τις 

ανανεωτικές προσπάθειες τοΰ Νέου Ελληνισμού στο περιλάλητο ζήτημα 

τής γλώσσας, το μεγάλο αύτο ζήτημα πού τόσο ταλαιπώρησε το Νεοελ

ληνικό έθνος. 

Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Γ. ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ 

20. Βλ. 'Εμμανουήλ Ν. Φραγκίσκου, αυτόθι. 
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