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ποιείται άπο τα μέχρι τώρα γνωστά γ ια το θέμα του μεταφραστικού ιστο
ρικού της ΧρηστοήΟειας σε δύο σημεία, πρώτο, δτι ή ελληνική μετάφραση 
έγινε Οχι άπο το ιταλικό πρωτότυπο άλλα άπο λατινικό διάμεσο — μ ι α τέ
τοια μετάφραση πράγματι γνωρίζουμε δτι είχε δημοσιευτεί ήδη το 1595, 
σαράντα πέντε περίπου χρόνια μετά τήν πρώτη αυτοτελή ιταλική έκδο
σ η 1 8 — , καί δεύτερο, δτι ανάμεσα στο λατινικό και το «Έλληνικόν», δη
λαδή το έξαρχαϊσμένο κείμενο του Α. Βυζάντιου, δεν μεσολάβησε άλλη 
μετάφραση καί μάλιστα σε απλή γ λ ώ σ σ α . 1 9 Αυτή δμως ή με επιφύλαξη 
κατατεθειμένη μαρτυρία σ' δ,τι άφορα τή σειρά των γλωσσικών μετα
μορφώσεων του Galateo μένει να αξιολογηθεί μαζί μέ δλα τα άλλα ζητή
ματα γ ια τή ΧρηστοήΟεια δπως τα περιγράψαμε στην αρχή του άρθρου. 

EMM. Ν. Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Ο Σ 

ΚΟΡΑΙΚΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ 

1. 'Ανύπαρκτες μεταφράσεις του Κοραή 

α) ΙΤαράψρασις των... ΑΙΘιοπικών τον 'Ηλιόδωρου 

ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΚΩΝ του 'Ηλιόδωρου, έκδοσης πού είδε 
πρόσφατα το φώς σε μετάφραση 'Αλόης Σιδέρη, 1 ό συντάκτης της, στο 
σημείο δπου κάνει λόγο γ ια τις προηγούμενες νεοελληνικές μεταφράσεις 
του αρχαίου μυθιστορήματος, αναφέρει ένα ανάλογο εγχείρημα του Κο-

18. Είχε φιλοτεχνηθεί άπο τον Ά γ γ λ ο Ν. F i e r b e r t u s (ψευδώνυμο του Ν . 

F i t z - H e r b e r t ) μέ τίτλο Galathaeus, sive de moribus καί αργότερα δημοσιεύτηκε 

στην έκδοση της Πάδοβας 1728 αντικριστά μέ το ιταλικό πρωτότυπο. Φυσικά δέν 

ήταν δυνατό να αποτέλεσε ή τελευταία τή βάση της μετάφρασης τοΰ Βυζάντιου, όπως 

πιθανολογούν οι Λαδάς-Χατζηδήμος, δ.π., δηλ. μετά τον θάνατο του κωνσταντινου-

πολίτη λόγιου. 

19. Για απευθείας μετάφραση της Χρηστοήθειας τοΰ Βυζάντιου άπο τα λατι

νικά κάνει λόγο καί ό Κων. Κούμας, 'Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων, Βιέννη 

1832, τ . 12, σ. 574. Π β . Περ. Ζερλέντης, δ.π., σ. 249, ό όποιος αναδημοσιεύει, Οπως 

αναφέραμε, το επεξηγηματικό σημείωμα του έκδοτη για να αποδείξει εσφαλμένη 

τήν άποψη του Κούμα. Ό λαρισαΐος λόγιος βέβαια δεν μας κατευθύνει σε. κάποια 

συγκεκριμένη λατινική πηγή, δπως το εΐχε κάνει τριάντα χρόνια νωρίτερα ό Νικόδη

μος 'Αγιορείτης. 

1. 'Ηλιόδωρος Αίθιοπικά ή τα περί Θεαγένην καί Χαρίκλειαν. Μετάφραση-

Έπεξεργασία σημειώσεων 'Αλόης Σιδέρη. Εισαγωγή Γιώργης Γιατρομανωλάκης, 

'Αθήνα, έκδ. « Ά γ ρ α » , 1997. 
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ραή με τα έξης: «οχι μόνο εκδίδει, με τρόπο απαράμιλλο τα Αίθιοπικά 
το 1804 άλλα λίγα χρόνια αργότερα παραφράζει το μυθιστόρημα του 
'Ηλιόδωρου, απλοποιεί δηλαδή τη γλώσσα του και το καθίστα περισσό
τερο ευανάγνωστο καί προσιτό στους πολλούς». 2 Καί λίγο π α ρ α κ ά τ ω : 
« 'Ακόμη καί ή παράφραση του Κοραή, δυσεύρετη καθώς είναι, λησμονή
θηκε καί δεν τήν γνωρίζουν παρά ελάχιστοι». 3 Σ ε υποσημείωση παρέ
χονται τα αναγκαία βιβλιογραφικά στοιχεία: ή παράφραση τυπώθηκε 
στή Σμύρνη το 1813 με εκτενείς σημειώσεις. Να σημειωθεί δτι ή πληρο
φορία γ ια τή δεύτερη αύτη συμβολή του Κοραή στή γνωριμία καί διάδοση 
του αρχαίου μυθιστορήματος ανάμεσα στους συμπατριώτες του πήρε 
ιδιαίτερη δημοσιότητα στίς δια του τύπου παρουσιάσεις τής νέας μετά
φρασης. 

Ή κοραϊκή έργογραφία δεν γνωρίζει τέτοια παράφραση, πολύ περισ
σότερο τυπωμένη στή Σμύρνη το 1813, δταν είναι γνωστό δτι δλα τα βι
βλία του Κοραή έχουν εκδοθεί σε τυπογραφεία τής Δύσης (ακόμη καί 
αυτά με ψευδεπίγραφο τόπο έκδοσης) καί εν πάση περιπτώσει στην π ρ ω 
τεύουσα τής ' Ιωνίας θα αργούσε να λειτουργήσει τον 19ο αιώνα άξια λό
γου ελληνική τυπογραφία (μόλις άπο τήν τέταρτη δεκαετία καί πέρα). 4 

"Οτι το βιβλίο εκδόθηκε στή Σμύρνη δεν υπάρχει αμφιβολία, μόνο πού 
αυτό συνέβη πολύ αργότερα, το 1843, καί βέβαια δεν φέρνει τήν υπογρα
φή του Κοραή. Ό «παραφραστής» (έ'τσι υπογράφει τα προλεγόμενα τής 
έκδοσης), εγκρατής φιλόλογος, γλωσσομαθής καί με άποψη για τήν επι
λογή του να παραφράσει στην ((καθομιλουμένη» τα Αίθιοπικά, προτί
μησε να παραμείνει ανώνυμος, άλλα άπο τήν αρχή οι ξεκάθαρα διατυπω
μένες αναφορές του στην έκδοση του Κοραή («ό άοίδιμος Α. Κοραής», 
«ως λέγει ό Κοραής», «ό αείμνηστος ούτος άνήρ» κ τ λ . ) 5 δεν αφήνουν π ε 
ριθώρια γ ια οποιεσδήποτε προσπάθειες ταύτισης τοΰ προσώπου του με 
τον σοφό του Παρισιού. Ή μόνη σχέση ανάμεσα τους είναι δτι ό πρώτος 
βασίστηκε, ως πιο αξιόπιστη φιλολογικά, στην έ'κδοση του 1804 γ ια να 
επιχειρήσει τήν παράφραση του: «Τοιαύτην λοιπόν έ'χοντες υ π ' όψιν εκ-
δοσιν, 'ίσως ήθελόν τίνες κρίνει ματαίαν τήν παράφρασιν εις τήν καθομι
λουμένη ν κτλ.» . 6 

Ό 'Απόστολος Δασκαλάκης στή βιβλιογραφία των έ'ργων τοΰ Κο
ραή 7 ύπομνηματίζοντας το λήμμα των ΑΙΘιοπικών σημειώνει σωστά: 

2. "Ο.π., σ. 17. 
3. "Ο.π., σ. 18. 
4. Ά θ . Δ. Χατζηδήμος, «Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία», Μικρασιατικά Χρονικά 

4 (1948), 358 κ.έ. 
5. ΙΊαράφρασις των... ΑΙΘιοπικών τον 'Ηλιοδώρου, Σμύρνη 1843, Προλεγό

μενα, σ. α, γ, ν καί, άλλου. Κάποτε μάλιστα ασκείται κριτική σε ετυμολογικά του 
Κοραή, σ. 403. 

6. "Ο.π., σ. ξ. 
7. Ό "Αδαμάντιος Κοραής και ή ελευθερία των 'Ελλήνων, 'Αθήνα 1979, σ. 

626. 
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«Βάσει, της έκδ. του Κ.: Παράφρασις των κατά Θεαγένην και Χαρίκλειαν 
Αίθιοπικών του 'Ηλιοδώρου, Σμύρνη, τυπογρ. Μέλητος, 1843». Στον 
δελτιοκατάλογο έξαλλου της Γενναδείου Βιβλιοθήκης καταγράφεται, π α 
ρόμοιος συσχετισμός: «Παράφραση της έκδοσης τών Αίθιοπικών του 
'Ηλιοδώρου άπο τον Ά δ . Κοραή, Παρίσι 1804». 'Αντίθετα οι Γκίνης-
Μέξας στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία* μολονότι καταχωρίζουν τον τίτλο 
άπο αυτοψία (έχουν δει το βιβλίο στην Ε θ ν ι κ ή Βιβλιοθήκη της Ε λ λ ά δ ο ς 
και τη Γεννάδειο), αποφαίνονται βιαστικά: «Του Κοραή». Παρόλο επίσης 
πού ό Ά θ . Δ. Χατζηδήμος είχε αντίτυπο του βιβλίου στην προσωπική 
του βιβλιοθήκη, στή «Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία» 9 εμπιστεύθηκε ανεξέ
λεγκτα τή γνώμη τών προηγουμένων. Δεν πρέπει, νομίζω, να παρασύρ
θηκε ό συγγραφέας της εισαγωγής, γ ια την οποία μιλάμε, άπο τους συν
τάκτες τών δύο βιβλιογραφιών, αφού όλοι βιβλιογραφοϋν την έκδοση της 
παράφρασης στή σωστή της χρονιά, δηλ. το 1843. Ή αλήθεια είναι δτι ή 
χρονολογία στο φύλλο τίτλου θα μπορούσε σε πρώτη ματιά να διαβαστεί 
και ως 1813 (δεν έχει τυπωθεί ευδιάκριτα ό αριθμός 4), απλή δμως και 
μόνο ανάγνωση τών προλεγομένων τού βιβλίου θα απέτρεπε άπο τού να 
προσγραφεΐ στον Κοραή ένα έργο πού δεν τού άνηκε καί να στερηθεί τήν 
τιμή τού πρώτου νεοέλληνα μεταφραστή του αρχαίου μυθιστορήματος ό 
άγνωστος σμυρναίος λόγιος τού 1843. 

β) Γαλλική μετάφραση της 'Ορθοδόξου Διδασκαλίας τον Πλάτωνα Μόσχας 

Στο άρθρο του « Ό Κοραής καί ή θρησκεία» (έφημ. Το Βήμα, 4 ' Ιαν. 
1999) 1 0 ό Δημ. Μιχαλόπουλος αναφερόμενος στή μετάφραση της 'Ορ
θοδόξου Διδασκαλίας τού μητρ. Μόσχας Πλάτωνα άπο τον Κοραή γ ρ ά 
φει: « ' Ό π ω ς ό 'ίδιος ο Κοραής αναφέρει, το βιβλίο αυτό μετέφρασε άπο 
τα γερμανικά στα γαλλικά γ ια λόγους βιοπορισμού. Σ τ ή χώρα μας έγινε 
γνωστή κυρίως ελληνική μετάφραση πού εκδόθηκε το 1836, " π ρ ο ς χ ρ ή -
σιν τών σχολείων", άπο τον 'Ανδρέα Κορομηλά (...). Σύμφωνα άλλωστε 
με πληροφορίες πού δίνονται στον σχετικό τόμο, ή π ρ ώ τ η έκδοση της 
ελληνικής μετάφρασης εΐχε γίνει στή Αειψία πολλά χρόνια πρίν». Καί ή 
τελευταία αυτή μετάφραση αφήνεται να εννοηθεί άπο τον αρθρογράφο 
δτι ήταν έργο τού Κοραή, χωρίς δμως να διευκρινίζεται αν προέκυψε άπο 
το γερμανικό ή το δικό του γαλλικό διάμεσο. 

' Ε δ ώ τα π ρ ά γ μ α τ α είναι πιο άπλα. Ό Κοραής δεν μετέφρασε ποτέ 
τήν 'Ορθόδοξο Διδασκαλία τού Πλάτωνα στα γαλλικά παρά απευθείας 
στα ελληνικά τήν εποχή πού βρισκόταν ακόμη στή Σμύρνη (1779-1782), 
πρίν άπο τήν έξοδο του γ ια σπουδές στην Ε υ ρ ώ π η . 1 1 Το βιβλίο βγήκε 

8. τ. Β', άρ. 3870. 
9. "Ο.π., άρ. 156. 
10. «Νέες Εποχές», σ. 11 β. 
11. Πρώτη μνεία της ύπο εκτύπωση τότε ακόμη μετάφρασης βλ. στο γράμμα 
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τελικά άπο τα πιεστήρια της Λιψίας το 1782 με σαφή τή βιβλιογραφική 
δήλωση του μεταφραστή στον τίτλο: «μεταφρασθεΐσα πρώτον μεν εκ της 
ρωσσικής εις την γερμανικήν, νυν δε εκ τής γερμανικής εις τήν έλληνο-
ρωμαϊκήν διάλεκτον». Ό 'Ανδρέας Κορομηλάς αυτήν ακριβώς τή μετά
φραση ανατύπωσε το 1836, 1 2 κάτι πού είχε ήδη γίνει από άλλους νωρί
τερα στην Κέρκυρα καί το Μόναχο, και επανειλημμένως θα γινόταν τα 
μεταγενέστερα χρόνια στην 'Αθήνα καί άλλου. "Αν χρειαζόταν να αναζη
τήσουμε κάποια εξήγηση για τή σύγχυση πού παρατηρείται στο εν λόγω 
δημοσίευμα ως προς το θέμα τής μετάφρασης, θα τήν εντοπίζαμε 
στην π η γ ή τής πληροφορίας πού ό συγγραφέας του έχει επικαλεστεί: «"Ο
π ω ς ο ΐδιος ό Κοραής αναφέρει». Πραγματικά, υπεύθυνος γ ι ' αυτήν είναι 
ο γέροντας του Παρισιού. Σ τ ή διήγηση τού Βίου του ( 1 8 3 3 ) 1 3 ανάγει 
χρονικά τή μετάφραση τής 'Ορθοδόξου Διδασκαλίας στην περίοδο τών 
σπουδών του στο Montpe l l i e r συμφύροντάς την με τις άλλες ιατρικές 
μεταφράσεις πού έκανε τότε από τα γερμανικά στα γαλλικά γ ια βιοπορι
σμό: « Έ κ τών κόπων τούτων ήτο καί ή άπο το Γερμανικών εις το Γαλλι-
κον μετάφρασις τής Κατηχήσεως τού Ρώσου Πλάτωνος, τής Κλινικής 
ιατρικής (Médecine cl inique) τού Selle κτλ.». Πρόκειται φυσικά γ ια 
παραθύμημα τής γεροντικής μνήμης τού Κοραή — κ α ί δεν είναι το μόνο 
στην αυτοβιογραφία τ ο υ — το όποιο όμως στο μεταξύ αποκαταστάθηκε 
σιωπηρά ήδη άπο τον 19ο αιώνα χάρις τόσο στή γνώση τού συνόλου τής 
αυτοτελούς έργογραφίας του οσο καί στα δημοσιεύματα τών μετέπειτα 
εκδοτών, σχολιαστών και θαυμαστών τού έ'ργου του. 1 4 

2. Ό Κοραής εισηγητής του ορού «αλληλογραφία»; 

«Τού οφείλουμε ένα πολύτιμο επιστολικό έ'ργο. Καί κάτι ακόμα: ανάμεσα 
σε πολλές άλλες καί τις λέξεις αλληλογραφία καί επιστολογραφία». "Αν 
αυτά έγραφε ό Παν. Μουλλάς το 1992 στο δοκίμιο του γ ια τήν έπιστο-

τοΰ Κοραή στον Πρωτοψάλτη Σμύρνης τής 9.9.1782 άπο το Αιβόρνο στο δρόμο 
προς το Montpel l ier, 'Αλληλογραφία, εκδ. Ο.Μ.Ε.Δ., τ. Α', σ. 20, πβ. σ. 37 καί 47. 

12. Στο φύλλο τίτλου τής ανατύπωσης δηλώνεται: «Μετάφρασις Α. Κοραή. 
Τυπωθεΐσα κατά το 1772», χρονολογία πού αναγράφεται, σωστά στον πρόλογο του 
ενός άπο τα δύο, διαφορετικού τραβήγματος, αντίτυπα πού εχω υπόψη μου: 1782. 

13. 'Αδαμαντίου Κοραή, Προλεγόμενα ατούς αρχαίους "Ελληνες συγγραφείς, 
'Αθήνα. εκδ. Μ.Ι .Ε.Τ. , 1986, σ. κγ ' . 

14. Βλ. Ί α κ . Ρώτα, 'Απάνθισμα εττιστολ.ών Άόα/ιαντίου Κοραή, τ. Α', 'Α
θήνα 1839. σ. η ' , Άνδρ. ΛΙάμουκα, 'Αδαμάντιος Κοραής, βίος καί έργα. Εισαγωγικό 
σημείωμα Στερ. Φασουλάκη, 'Αθήνα, εκδ. Μ.Ι .Ε.T. , 1989, σ. 12, 22 (φωτομηχα
νική ανατύπωση τής εισαγωγής του πρά>του τόμου τών Μετά θάνατον ευρεθέντων 
συγγραμματίων, 1881) και Δ. Θερειανοϋ, 'Αδαμάντιος Κοραής, τ. Α' , Τεργέστη 
1889. σ. 109 κ.έ. 
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λογραφία, 1 5 στο ένθετο «Επτά Ήμερες» της έφημ. Ή Καθημερινή (29 
Νοεμβρ. 1998) το αφιερωμένο στα 250 χρόνια άπο τη γέννηση του Κο
ραή υποστήριζα δτι ό τελευταίος, γ ια την επικοινωνία μέσω επιστολών, 
είχε καθιερώσει τον όρο επιστολική κοινολογία και δτι ή αλληλογραφία 
είναι νεολογισμός πού μπήκε αργότερα στη γλώσσα μ α ς . 1 6 Προφανώς ο 
Π. Μουλλάς στηρίχθηκε στα αντίστοιχα λήμματα της Συναγωγής νέων 
λέξεων (1900) στοΰ Σ τ . Α. Κουμανούδη, δπου πράγματι οί λέξεις απο
δίδονται στον Κοραή χωρίς δμως να προσδιορίζεται ο γ^ρόνος εμφάνισης 
τους στα κείμενα τ ο υ . 1 7 Ά π ο τήν πλευρά μου οδηγήθηκα στο πιο π ά ν ω 
συμπέρασμα οχι μόνο γιατί επανειλημμένα χρησιμοποιεί ό Κοραής στα 
γράμματα του τήν περίφραση «επιστολική κοινολογία» άλλα και γ ιατί 
παραδίδεται εκεί ή στιγμή της όνοματοδοσίας αυτής ώς αποτέλεσμα διορ
θωτικής επέμβασης του σε γ ρ α π τ ά φίλων του. "Εκτοτε, προσεκτικότερη 
—άλλ' οχι συστηματική— αναδίφηση στο σώμα της αλληλογραφίας, σε 
ορισμένες άπο τις εκδόσεις καί στα λεξικογραφικά έργα του Κοραή θα 
αναδείξει ώς προς το θέμα αυτό μια ονοματολογική πολυμορφία ή οποία 
εκφράζεται με δύο τρόπους: πρώτον, με τη διατύπωση τεκμηριωμένων 
γλωσσικά προτάσεων γ ια τήν καθιέρωση μιας συγκεκριμένης ορολογίας, 
και δεύτερον, στή ροή του επιστολικού κυρίως λόγου, με τή χρησιμο
ποίηση εκφράσεων με τις όποιες άλλοτε μπαίνει σε εφαρμογή καί άλλοτε 
παραμερίζεται ή λεξικογραφική θεωρία. Ό Κοραής δείχνει τότε να έχει 
ξεχάσει ή να μήν εμπιστεύεται τις επιστημονικά εκφρασμένες θέσεις του, 
ορισμένες άλλωστε άπο τίς όποιες είχε διατυπώσει με επιφύλαξη. 

Να πάρουμε τα π ρ ά γ μ α τ α με τή σειρά. Το πρόβλημα του π ώ ς έπρεπε 
να αποδοθεί στα ελληνικά ή διαδικασία ανταλλαγής επιστολών μεταξύ 
προσώπων, δηλ. να πλαστεί το μεταφραστικό δάνειο τοΰ γαλλικού cor
respondance, απασχόλησε, όπως θα δούμε, τον Κοραή μόλις το 1804. 
Μέχρι τότε σε πρώιμες περιόδους τής ελληνικής αλληλογραφίας του 
(1786-1788) δεν δίσταζε να χρησιμοποιεί τον γνώριμο στην εμπορική 
τάξη ιταλικό όρο κορρισπονδέντζα καί τα συγγενή ρηματικά κορρισπον-
δέρω καί κορρισπονδέντες (με τή σημασία τοΰ αντεπιστέλλοντος μέλους). 1 8 

Τ α επόμενα χρόνια (1790-1796) στα γράμματα του στον ίδιο αποδέκτη, 

15. Ό λόγος της απουσίας. Δοκίμιο για τήν επιστολογραφία με σαράντα ανέκ
δοτα γράμματα τον Φώτου Πολίτη (1908-1910), 'Αθήνα, Μ.Ι .Ε.Τ. , 1992, σ. 176. 

16. Ό «επιστολογράφος Κοραής», σ. 11. "Αν καί οφθαλμοφανές, ό αναγνώ
στης του άρθρου παρακαλείται να διορθώσει το τυπογραφικό λάθος σχετικά με τα 
χρονολογικά δρια τής αλληλογραφίας Κοραή: 1773-1833, κάτι πού ισχύει καί για 
τήν ανατύπωση του στον τόμο Μορφές τής εθνεγερσίας, 'Αθήνα 2001. 

17. Χρησιμοποιώ τή φωτομηχανική ανατύπωση τών εκδόσεων «Έρμης», 'Α
θήνα 1980, Προλεγόμενα Κ. Θ. Δημαρά, σ. 43-44 καί 401. 

18. Ά δ . Κοραής, 'Αλληλογραφία, έπιστ. προς Δημ. Αώτο, 11.7.1786, τ. Α', 
σ. 69 καί 16.8.1787, δ.π., σ. 80, πβ. σ. 92. Ό δρος κορρισπονδέντζα θα εμφανιστεί 
πάλι το 1811, τ. Γ', σ. 90, στην ΐδια μάλιστα σελίδα με τον δρο αλληλογραφία με 
κάποια χροιά ειρωνείας. 
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τον Πρωτοψάλτη Σμύρνης, θα αντικαταστήσει, τήν ξένη ?^έξη με μια συν
δυαστική ελληνική ονομασία: επιστο/ακή —ή δι' επιστολών— κοινολο
γία,19 ονομασία τήν οποία είχε άπο παλιά επινοήσει. Πραγματικά, ή 
περίφραση αυτή πρωτοαπαντα ήδη το 1782 στο δημοσίευμα με το όποιο 
ο Κοραής θα εγκαινίαζε τή συγγραφική του δράση, τή μετάφραση της 
'Ορθοδόξου Διδασκαλίας του Πλάτωνα Μόσχας. 2 0 

"Εχοντας, λοιπόν, διαμορφώσει στο μυαλό του πάνω άπο δύο δεκα
ετίες τήν ελληνική απόδοση του ξένου όρου, στις αρχές του 19ου αιώνα, 
όταν προέκυψε σχετικό πρόβλημα, θα τήν προτείνει προς καθολική χρήση, 
μολονότι, όπως φαίνεται, δεν είχε πειστεί απόλυτα γ ια τήν καταλληλότη
τα της. « Ή ' Λνταπόκρισις —έ'γραφε στίς 8 Νοεμβρίου 1804 στον 'Αλέ
ξανδρο Βασιλείου διορθώνοντας το κείμενο μιας «εγκυκλίου)) του πού 
απευθυνόταν προφανώς σε εμπόρους— δεν εκφράζει όλοκλήρως τήν Cor
r e s p o n d a n c e , αν και κατά το φαινόμενον ή λέξις αυτή φοβούμαι ότι θέλει 
μείνει εις το γένος. Ή άνταπόκρισις δεν έμπορεΐ να σημάνη πλην μίαν, 
το πολύ δύο αποκρίσεις" ή Κορισπονδέντζα είναι ορός περιεκτικός και ση
μαίνει γραφάς και αποκρίσεις συνεχείς και πολυχρονίους, όποΐαι είναι, 
ή καν υποθέτονται να ήναι. αί προς αλλήλους έπιστολαί τών πραγματευ-
τών. "Ισως ήτον κάλλιον να λέγεται Επιστολική κοινολογία».21 

"Αν ή άνταπόκρισις διέψευσε τελικά τους φόβους του Κοραή δτι θα 
επικρατούσε στο ελληνικό λεξιλόγιο ώς μοναδικό μεταφραστικό δάνειο 
τού correspondance —έτσι πάντως εξελλήνιζαν τήν ξένη λέξη τα δί
γλωσσα ή πολύγλωσσα ελληνικά λεξικά τού 18ου αιώνα και αυτός ό όρος 
είχε γενικά καθιερωθεί στο χώρο τού ε μ π ο ρ ί ο υ 2 2 — ή δική του πρόταση ό-
νοματοδοσίας, ιδιωτικά άλλωστε διατυπωμένη, δεν είχε εκ τών πραγμάτων 
απήχηση. Τόσο περισσότερο όσο και ό 'ίδιος, μολονότι συνέχισε να τή 

19. "Ο.π., σ. 131, 3U2, 497. 
20. 'Ορθόδοξος Διδασκαλία, Λιψία 1782, Μέρος Β', σ. 126, σημ.: «ή Si' επι

στολών κοινολογία της 'Ανατολικής 'Εκκλησίας μετά τών Λουθηρανών». 
21. ' Αλλί)λογραφία, δ.π., τ . Β', σ. 207. 
22. Βλ. π.χ. το έλληνογαλλοϊταλικο Λεξικό του Γ. Βεντότη, 1790 (έπανεκδ. 

1806, 1816), το γαλλοελληνικο του ΐδιου, 1804, το ίταλοελληνικο του Σ π . Βλαντή, 
1792 (έπανεκδ. 1806, 1815). Βλ. επίσης το 'Έπιστολάριον του Σ π . Μίλια, Βενετία 
1757, σ. 360 και τις επανεκδόσεις του, τή Σκριττούρα δόππια του Θωμά Δημη
τρίου, Βιέννη 1794, λ. ΚορρισπονδεντΖα στο περιεχόμενο εκεί «Λεξικόν δια τάς παρά 
τοις Πραγματευταϊς συνηθισμένας έτερογλώσσους Λέξεις», καθώς και το μεταφρα
σμένο άπο τα ιταλικά εμπορικό εγχειρίδιο του Ί ω . Μαρμαροτούρη με τον δίγλωσσο 
τίτλο II Corrispondente Triestino... Ό 'Ανταποκριτής τοϋ Τεργεστίον, Τεργέστη 
1800. Σ τ α 1815 ό Νικόλαος Παπαδόπουλος στην "Εμπορική 'Εγκυκλοπαίδεια μι
λάει για τους παρατηρούμενους ξενισμούς «εις τάς έμπορικάς ανταποκρίσεις», βλ. 
φωτομηχανική ανατύπωση του εγχειριδίου άπο το Πολιτιστικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 
'Αθήνα 1989, τ. Α', σ. ιστ', άλλα το 1837 ή 'Αλλ.ιηλοδιπλογραφία του Π. Χαρίση 
έπεξηγεΐται ήδη ώς «σύγγραμμα έμπορικον επί της αλληλογραφίας του εμπόρου», 
Γκίνης-Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, τ. Β', άρ. 2743. 
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χρησιμοποιεί ώς τα βαθιά του γηρατειά, την παρουσίασε εξαρχής με κά
ποια διστακτικότητα (λόγω άραγε της περιφραστικής διατύπωσης της;) , 
ενώ δεν θέλησε να τη συμπεριλάβει στο λημματολόγιο τών δύο λεξικών 
του. "Ετσι, στή συλλογή τών Άτακτων (1828-1835) άλλα και την αδη
μοσίευτη δσο ζοΰσε "Υλη Γαλλογραικικον Λεξικού (1881), 2 3 πού πρέπει 
να τη θεωρήσουμε ώς μία άπο τις προΉμες αποταμιεύσεις γλωσσικού 
υλικού στις όποιες στηρίχθηκε ή λημματογραφική συγκρότηση τοΰ προ
ηγούμενου 'έργου, προτείνει νέα ονομασία, τον μονολεκτικό δρο διεπιστολή 
και αντίστοιχα τα άιεπιστέλλω και διεπιστολενς. 'Αντιγράφω το σύντομο 
λήμμα άπο το Γαλλογραικικο Λεξικό: (.(.Correspondance (Commerce 
de lettres). Συγχωρείται να το όνομάσωμεν Διεπιστολή, επειδή ο Πολύ
βιος ώνόμασε με την από πρόθεσιν Διαποστολήν την άμοιβαίαν άποστο-
λήν». 2 4 Στο επόμενο λήμμα. Correspondant, ή λέξη ερμηνεύεται Διε-
πιστολενς χωρίς άλλα σχόλια. 2 5 Στον Βζΰτερο εξάλλου τόμο τών "Ατα
κτων λημματογραφεΐται μόνο το ζΙίετπστοΛευς, άλλα στή σχετική πραγ-
μάτευση. πού είναι αναλυτική, ό Κοραής απορρίπτει καί πάλι το ανταπο
κρίνομαι καί τα π α ρ ά γ ω γ α του, υπερασπίζεται άμεσα το άιεπιατέλλω καί 
έμμεσα το οιεπιστολή, ενώ παρεμβάλλει απλώς ώς ερμήνευμα τοΰ δεύ
τερου ρήματος, προσαρμοσμένη λεκτικά στην περίσταση, τή γνωστή πε
ρίφραση του. Μεταφέρω εδώ το κυριότερο μέρος τοΰ λήμματος: (.(Διεπι-
στολενς. Με τοΰτο τονομα. ερμήνευσα ανωτέρω (σ. 168) το σύνηθες μά
λιστα ε'ις τους εμπόρους c o r r e s p o n d a n t τών Γάλλων, μήν έχων π ώ ς άλ
λως να το ερμηνεύσω. Το άπό τινας λεγόμενον Ανταποκριτής παράγεται 
άπο το Ανταποκρίνομαι' καί τούτο σημαίνει, 'Αποκρίνομαι εις έπιστο-
λήν, καί οχι τι πλέον. Το Διεπιστέλλω, έξεναντίας, δηλοΐ Κοινολογώ 
αμοιβαίως και συνεχώς, ή καν συνήθως, μ' άλλον τινά δι' επιστολών. Π α 
ρόμοια ονομάζει ο Πολύβιος (V. 103, § 8) Διαποστολάς, τάς αμοιβαίας 
στάλσεις τών πρέσβεων (des a m b a s s a d e s réc iproques) . . .» . 2 6 

«Μήν έχων πώς άλλως να το ερμηνεύσω)). Καί δμως τόσο το corres
pondant, μέ τή σημασία οχι τοΰ εμπορικού ανταποκριτή άλλα τοΰ «διε-
πιστολέως (δηλ. τοΰ αντεπιστέλλοντος μέλους) Ακαδημιών)), δσο καί 
το correspondance με τή σημασία της γραφής καί ανταλλαγής επιστο
λών, αποδίδονται στα γ ρ ά μ μ α τ α του άπο το 1806 καί μέ άλλους δρους, 
οι περισσότεροι άπο τους οποίους καθιερώθηκαν μεταγενέστερα στο ελ
ληνικό λεξιλόγιο. 'Αναφέρομαι στις λέξεις επιστολογράφος (πρωτοεμφα
νίζεται το 1806), 2 7 επιστολογραφία (το 1807) , 2 8 επιστολιμαϊον μέλος 

23. Δημοσιεύτηκε στον πρώτο τόμο τών Μετά θάνατον ευρεθέντων, μέ επιμέ
λεια Άν8ρ. Ζ. Μάμουκα. Βλ. τώρα φωτομηχανική ανατύπωση της στή σειρά της 
Ν Ε Β , 'Αθήνα 1994, μέ επιμέλεια "Αλκή 'Αγγέλου. 

24. "Ο.π., σ. 92. 
25. "Ο.π., σ. 92. 
26. 'Άτακτα, τ. Β', ΙΙαρίσι 1829, σ. 407. 
27. 'Αλληλογραφία, έπιστ. προς Ά λ . Βασιλείου, μετά 15.7.1806, τ. Β', σ. 

342. Τή λέξη τή βρίσκω επίσης στα χρόνια 1811 καί 1827. 
28. "Ο.π., έπιστ. στον ÏSio 4.5.1807, σ. 382. 
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(το 1808) , 2 9 αλληλογραφία (τό 1810) , 3 0 προσγεγραμμένος 'Ακαδημίας 
(το 1810) , 3 1 άλληλογραφικον μέλος (το 1815) . 3 2 'Αντίθετα, τα διεπιστο-
λή, διεπιστέλλω και διεπιστο/.ενς, παρά τή δημόσια προβολή τους άπα 
τον ίδιο το δημιουργό τους, δεν πέρασαν σε χρήση στα γ ρ α π τ ά του, π α 
ρέμειναν νεκροί τύποι να κοσμούν μονάχα τα λήμματα των λεξικών του. 
Τώρα, ως προς το βαθμό συχνότητας μέ τον όποιο απαντούν οι υπόλοιποι 
δροι, το προβάδισμα ανήκει στην περίφραση επιστολική —ή δι' επιστολών— 
κοινολογία: 17 φορές από το 1782 ως το 1830, 3 3 και ακολουθούν μέ δ 
φορές ο καθένας οί δροι αλληλογραφία καί επιστολογραφία άνάυ,εσα στα 
χρόνια 1810-1816 3 4 και 1807-1824 3 5 αντίστοιχα, αριθμοί πού μπορεί 
να μεταβληθούν μέ μια συστηματικότερη αποδελτίωση τών κειμένων. 
Χαρακτηριστικό πάντως εϊναι ότι ό Κοραής κάνει χρήση μετά τό 1810 
καί τών τριών άδιαφόρως μέ εξαίρεση τα τελευταία χρόνια της ζωής του. 
όταν επιστρέφει αποκλειστικά στην αρχική του περίφραση. 

'Ύστερα άπό τα παραπάνω, πρέπει άραγε να τον θεωρήσουμε ειση
γητή τών όρων αλληλογραφία καί επιστολογραφία, σύμφωνα μέ τόν Σ τ . 
Κουμανούδη καί πρόσφατα τόν Π. Μουλλά; "Οσο θα μας λείπει μια 
ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων τού γλωσσικού πλούτου όλων ή έστω 
τών σπουδαιότερων κειμένων της παλαιότερης νεοελληνικής γραμμα
τείας, στα όποια θα έχουν θέση καί οί έκδεδομένες αλληλογραφίες τών 
Ελλήνων λογίων, ή αποθησαύριση τών νεολογισμών καί ό χρονικός προσ

διορισμός της εμφάνισης τους θα εξακολουθεί να έχει σπασμωδικό χαρα
κτήρα καί να συνιστά ενα εγχείρημα δύσκολο καί παρακινδυνευμένο. 3 6 

29. "Ο.π., επιστ. στον 'ίδιο 28.9.1808, σ. 473. 
30. "Ο.π., επιστ. στον ίδιο 24.9.1810, τ . Γ', σ. 52. 
31. "Ο.π., έ-ιστ. στον ίδιο 4.1.1810, σ. 2. 

32. "Ο.π., έπιστ. στον ίδιο 26.12.1815, σ. 447. Πβ. Σ. Α. Κουμανούδης, Συ
ναγωγή, ο.π., σ. 44. 

33. 1782, 1790, 1793, 1796, 1804, 1806 (5), 1808, 1813, 1816, 1818, 1825, 
1828, 1830. 

34. 1810, 1811, 1815 (2), 1816. Να σημειωθεί ότι ή λέξη άπαντα καί σε γράμ
μα του 1825 προς Κοραή τοΰ μητρ. Ούγγροβλαχίας 'Ιγνάτιου, ο.π., τ. Ε ' , σ. 230, 
πού σημαίνει πώς ήδη δεν ήταν άγνωστη στους κύκλους τών πεπαιδευμένων. 

35. 1807, 1813, 1819, 1824 (2). 
36. Στο δημοσίευμα της Α. Άναστασιάδη-Συμεωνίδη, Νεοελογικος δανει

σμός της Νεοελληνικής. 'Άμεσα δάνεια άπό τή γαλλική καί άγγλοαμερικανική. Μορ-
φοφωνολογική ανάλυση, Θεσσαλονίκη 1994, ή εξέταση του γλωσσικού υλικού άπό 
έλλειψη ανάλογων εργασιών για τους παλαιότερους αιώνες, πλην της Συναγωγής 
Κουμανούδη, είναι συγχρονική καί περιορίζεται στον 20ο αιώνα. Κείμ,ενα τών χρό
νων του Διαφωτισμού πού να έχουν υποστεί ηλεκτρονική επεξεργασία δεν γνωρίζω 
άλλα πέρα άπό τίς 'Εφημερίδες του I I . Κοδρικά μέ βάση τήν εκδοσή τους άπό τον 
"Αλκή 'Αγγέλου (1963, β' εκδ. 1991). Στο πλαίσιο της λεξιλογικής ανάλυσης άπο-
θησαυρίστηκαν καί οί νεολογισμοί τοΰ κειμένου, βλ. 'Αλεξάνδρα Σφοίνη, «Αεξιλό-
για καί Διαφωτισμός: Οί 'Εφημερίδες τού Π. Κοδρικά», Νεοελληνική παιδεία και 
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Π.χ. γ ια τη λέξη επιστολογραφία έχει γραφεί δτι μαρτυρεΐται άπο το 
1782 χωρίς δμως παραπομπή σε συγκεκριμένη π η γ ή . 3 7 Είναι π ρ ά γ μ α τ ι 
έτσι; Μέχρι να αποδειχθεί ή ορθότητα του ισχυρισμού αύτοΰ, μπορούμε 
με επιφύλαξη να αποδίδουμε τη δημιουργία του δρου, δπως και του π α 
ράγωγου επιστολογράφος, στον Κοραή. Ά π ο το άλλο μέρος χρονικό ορό
σημο της εμφάνισης της λέξης αλληλογραφία πρέπει προς το παρόν να 
θεωρείται το έτος 1757, άφοΰ τότε τή συναντάμε ως λήμμα αφετηρίας 
του Λεξικού τετράγλωσσον του Γεώργιου Κωνσταντίνου. Αυτό σημαίνει 
δτι έχει καταχωριστεί ως αρχαία λέξη (άπαντα στον Ευστάθιο Θεσσα
λονίκης), της οποίας ή άπλοελληνική ερμηνεία είναι «ή αμοιβαία καί προς 
αλλήλους γραφή», ή λατινική « M u t u a scr ipt io» καί ή ιταλική «Lo scri
vere s c a m b i e v o l m e n t e 3 8 » , δεν γίνεται δηλαδή άπο τον λεξικογράφο 
καμιά συσχέτιση με το κοινόχρηστο corrispondenza. Του δρου δμως 
ώς νεοελληνικού εννοιολογικού ισοδύναμου των αντίστοιχων ιταλικών καί 
γαλλικών εντοπίζονται μνείες, δσο γνωρίζω, μόλις τον 19ο αιώνα καί 
πάντως πριν άπο τή χρονιά (1810) πού τον πρωτοβρίσκουμε στον Κοραή. 

Πρόκειται γ ια το Έπιστολάριον του Δημ. Ν. Δάρβαρη, Βιέννη 1808 
καί το Λεξικον της Γαλλικής γλώσσης του Γρηγ. Ζαλίκογλου, Παρίσι 
1809, ανατύπωση Βενετία 1815. Ό Δ. Δάρβαρης, πού το θεωρητικό μέ
ρος του βιβλίου του το τιτλοφορεί « Ε ι σ α γ ω γ ή εις τήν έπιστολογραφίαν» 
καί πού στο Προοίμιο καί τήν Ε ι σ α γ ω γ ή , έκτος άπο τον τελευταίο δρο, 
χρησιμοποιεί επίσης το π α ρ ά γ ω γ ο επιστολογράφος,39 στο μέρος με τα 
υποδείγματα τών εμπορικών επιστολών βάζει τους συναλλασσόμενους 
να μιλούν πότε γ ια τή μεταξύ τους «αλληλογραφία» 4 0 καί πότε γ ια τήν 

κοινωνία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου αφιερωμένου στη μνήμη του Κ. Θ. Δημαρ5., 
'Αθήνα, Ο.Μ.Ε.Δ., 1995, σ. 207-212. Τα κενά φιλοδοξεί να καλύψει το "Ιδρυμα «Θη
σαυρός της Ελληνικής γλώσσης)) (διευθυντής Ά θ α ν . Αναγνωστόπουλος) πού στο
χεύει, κατά τήν εξαγγελία του, στην «ηλεκτρονική καταγραφή καί τή διαχρονική 
έρευνα της Ελληνικής Γραμματείας καθώς καί στή δημιουργία μιας βάσης δεδομέ
νων μέ το σύνολο τών έργων τών 'Ελλήνων συγγραφέων». 'Ατυχώς, παρότι έχει ει
σαγάγει στα προγράμματα του τήν αλληλογραφία Κοραή κατά τήν έκδοση του 
Ο.Μ.Ε.Δ., σ' αυτή τή φάση για λόγους τεχνικούς δεν στάθηκε δυνατό να Ικανοποι
ήσει τις ζητήσεις μας. 

37. Γ. Δ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Έ?.ληνικής, 'Αθήνα 1998, σ. 662. 
38. Λεξικον τετράγλωσσον, Βενετία 1757, σ. 114, δπου καί ή παραπομπή 

«Εύστ. Ί λ . α». Ό Κωνσταντίνου βασίστηκε προφανώς στο Θησανρο της Ελληνικής 
γλώσσης του 'Ερρίκου Στεφάνου, πού μεταφράζει τή λέξη ώς « M u t u a scr ipt io» 
εξηγώντας στα λατινικά το σχετικό χωρίο του Ευστάθιου, βλ. τήν έκδοση Λονδίνου, 
τ . I I , 1819-1821, στ. 1873. 

39. Έττιστολάριον κοινωφελές εις χρήσιν τών περί τήν σττονδήν καί εμπορίαν 
καταγινομένων, Βιέννη 1808, σ. V, V I I I , 1 καί passim. Π 3 . Φιλ. Ή λ ι ο υ , 'ελλη
νική Βιβλιογραφία τον 19ον αιώνα, τ. Α', 'Αθήνα 1997, έτος 1808.10. 

40. "Ο.τι., σ. 262, 409, 410. 
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«ανταπόκριση». 4 1 Είναι ό πρώτος εκδότης έπιστολάριου, δσο μπόρεσα να 
εξακριβώσω, πού έχει εισαγάγει τους νέους δρους. "Ενα χρόνο μετά, το 
1809, ό Γρηγ. Ζαλίκογλου στα λήμματα correspondance, correspon
dant, correspondre τοΰ Λεξικού του παραθέτει, έκτος άπα τίς άλλες 
σημασίες (ανάμεσα τους και το αντ απόκρια ις), αυτές ακριβώς πού μας 
ενδιαφέρουν εδώ: αλληλογραφία, αντεπιστέλλων, άλληλογράφειν [ s ic] . 4 2 

Τον 'ίδιο καιρό ή αρχαία λέξη έ'χει επανέλθει στο προσκήνιο με την κατα
χώριση της στο Λεξικον Έλληνικον του "Ανθιμου Γαζή, Βενετία 1809, 
όπου αναπαράγεται αυτούσια ή ερμηνεία του Λεξικού τοΰ Γ. Κωνσταν
τίνου άλλα συμπληρώνεται με την επεξήγηση «το να γράφη αμοιβαίως 6 
έ'νας προς τον άλλον». 4 3 Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο συνδέονται μεταξύ 
τους οι διαδρομές πού ακολούθησε ή λέξη ούτε αν υπήρξαν άλλοι ενδιά
μεσοι —πολύ πιθανοί π ά ν τ ω ς — σταθμοί μ ε τ α γ ω γ ή ς της ώς το 1810. 
' Ενα δμως είναι βέβαιο, δτι οι "Ελληνες λόγιοι, προκειμένου να εφεύρουν 
τον ορο πού θα ανταποκρινόταν σημασιολογικά στους αντίστοιχους ξενό
γλωσσους, δεν είχαν παρά να καταφύγουν για άλλη μία φορά στον ένδο-
γλωσσικο δανεισμό, στην αστείρευτη παρακαταθήκη της ελληνικής γλώσ
σας. Και είναι περίεργο π ώ ς ό Κοραής, πού κατείχε δσο κανένας άλλος 
την αρχαία γραμματεία και γνώριζε ώς λεξικογράφος του νέου Ε λ λ η ν ι 
σμού τους μηχανισμούς εισαγωγής τής νεολογίας στή γλώσσα, δεν υιο
θέτησε, επίσημα τουλάχιστο, τον δρο αλληλογραφία. Να οφειλόταν άραγε 
σε κάποιο εϊδος ψυχολογικής αντίστασης (κατά σύμπτωση και τα δύο 
τελευταία λεξικά, τοΰ Ζαλίκογλου καί του Γαζή, τα είχε αποκτήσει λίγο 
καιρό μετά τήν κυκλοφορία τους επιφυλάσσοντας τους αρνητική υποδο
χ ή 4 4 καί οι συντάκτες τους ήταν ή εξελίχθηκαν σε άσυμπαθή γ ι ' αυτόν 
π ρ ό σ ω π α 4 5 ) ή μήπως επειδή διαπίστωνε δτι οι "Ελληνες λεξικογράφοι, 

41. "Ο.π., σ. 34, 340. 

42. Στή δεύτερη έκδοση τοΰ 1815 έχει απαλειφθεί το ρήμα. Είναι απορίας 
άξιο γιατί ό Κουμανούδης προσπερνά εδώ το Λεξικό τοΰ Ζαλίκογλου, Ινώ άλλου το 
μνημονεύει, βλ. π.χ. τα λήμματα νεολογία, νεολογισμός. 

43. Βασικό βοήθημα τοΰ Λεξικού του Γαζή στάθηκε το Kritisches Griechisch-
Deutsches Handwörterbuch τοΰ J . G. Shneider, β' εκδ., Ίένα-Λιψία 1805, προ
φανώς όμως εΐχε υπόψη του καί το Λεξικό τοΰ Κωνσταντίνου. Σ τ α λήμματα τοΰ 
πρώτου τόμου καταχωρίζεται καί το ρήμα άντεπιστέλ.λω: «πάλιν ή εξ εναντίας ή 
αμοιβαίως γράφω, στέλλω έπιστολάς εις εκείνους, οϊτινες μοί γράφουσιν, ανταπο
κρίνομαι». 

44. Για το Λεξικον της Γαλλικής γλώσσης βλ. ' Λλληλ.ογοαψία, επιστ. προς 
Ά λ . Βασιλείου 10.8.1809, τ. Β', σ. 531. Για το Λεξικον 'Ελληνικοί' ό Κοραής άπα 
το 1810 ώς το 1815, Οσο αυτό συμπληρωνόταν με τους επόμενους τόμους, δεν σταμα
τούσε να υποδεικνύει στον φίλο του Ά λ . Βασιλείου τα «αναρίθμητα σφάλματα» καί 
τα ((πολλής άμαθείας καί ακρισίας παραπτώματα» του. 

45. Τον Ζαλίκογλου τον θεωρούσε εχθρικά διακείμενο απέναντι του, καχύπο
πτος για τις ερήμην τοΰ Ί'διου κινήσεις του να ιδρύσει στή γαλλική πρωτεύουσα εται
ρεία λογίων (τή γνωστή με το δνομα «Έλληνόγλωσσον Ξενοδοχεΐον»). Για τον Γα-
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αντιγράφοντας τις πηγές τους, είχαν δώσει, άκρως καταχρηστική ερμη
νεία στην αρχαία λέξη (ό σχολιαστής του 'Ομήρου την όριζε απλώς 
ώς στιχηρούς σύντομους λόγους στους ποιητές με τους οποίους τα 
ποιητικά πρόσωπα ανταπαντούσαν αμοιβαία το ενα στο άλλο 4 6 ) ; " Ο π ω ς 
και να είναι, αν θεωρήσουμε Οτι ατύχησε εν μέρει ό Κοραής στην προ
κειμένη περίπτωση, το 1833, λίγο μετά το θάνατο του, οι στενοί του 
συνεργάτες ανακοίνωναν δημόσια άπο τίς σελίδες της συλλογής τών 
Προλεγομένων, του έργου πού δεν πρόλαβε να δει ολοκληρωμένο το 
τ ύ π ω μ α του, τήν προετοιμασία της έκδοσης «της αλληλογραφίας του 
διδασκάλου του έθνους». 4 7 "Αραγε στην έκφραση πού χρησιμοποιήθηκε να 
υποκρύπτεται και ή πραγματική ονοματολογική προτίμηση τοΰ μεγάλου 
σοφού; "Ισως σήμερα αυτό να μήν έχει και τόση σημασία γ ια μια έννοια 
πού το περιεχόμενο της έ'χει σχεδόν υποκατασταθεί άπο το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και τήν ανταλλαγή πληκτρολογημένων μηνυμάτων μέσω 
της νέας τεχνολογίας. "Αλλωστε ό Κοραής μας έχει κληροδοτήσει άλλες 
πιο χρηστικές, δημοφιλείς καί πολυσυζητημένες στον καιρό μας λέξεις, 
τον πολιτισμό^ καί το εκατομμύριο.^ 

EMM. Χ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Α Π Ε Ρ Ι Τ Ω Ν ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ 

Τ Ο Υ Ε Υ Γ Ε Ν Ι Ο Υ Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Η 

Σ Τ Ο Ν Π Ρ Ο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Τ Ο Μ Ο ΤΟΥ ΕΡΑΝΙΣΤΗ ε ί χ α δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ι ένα π α -
ρ α σ χ ό λ η μ α σ χ ε τ ι κ ά με τ ή γ α λ λ ι κ ή μ ε τ ά φ ρ α σ η κ α ί έ κ δ ο σ η τ ώ ν Στοχα-

ζή πάλι, έκτος άπο τις αστοχίες τοΰ λεξικού, είχε απογοητευθεί καί άπο τον τρόπο 
διεύθυνσης καί σύνταξης τοΰ περιοδικού 'Ερμής ό Λόγιος (1811-1814), για την ανά
ληψη της οποίας τον είχε προτείνει ό ϊδιος. 

46. Ευσταθίου... 'Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Παρεκβολαι εις την Όμηρου 
Ίλιάδα, Φλωρεντία 1730, σ. 116 (Ίλ. Α, 92). Π β . το λήμμα αλληλογραφία στο Μέ
γα Λεξικον της 'Ελληνικής γλώσσης τών Liddell-Scott-Κωνσταντινίδη, 'Αθήνα 
1929. Ό 'Ερρίκος Στέφανος μεταφράζει, δπως είδαμε, τή λέξη: ((Mutua scriptto»; 
ενώ ό J . G. Schneider : «gegenseitiges Schreiben», ο.π., τ. 1, σ. 56. 

47. Συλλογή τών... Προλεγομένων, Παρίσι 1833 [ = Προλεγόμενα στους αρ
χαίους "Ελ.ληνες συγγραφείς, τ. Α', 'Αθήνα, εκδ. Μ.Ι .Ε.T. , 1984], σ. ε'. 

48. 'Αλληλογραφία, έπιστ. προς Ά λ . Βασιλείου 29.3.1804, τ. Β', σ. 154 (ώς 
δάνειο του Civilisation). Ό Κουμανούδης κατά λάθος χρονολογεί τή γέννηση τοΰ 
δρου άπο τον Κοραή στα 1829. 

49. "Ο.π., έπιστ. στον ϊδιο 6.3.1805, σ. 244 (ώς δάνειο του ίταλικοΰ Μιλλιού-

νιον), πβ. Κουμανούδης, ο.π. 
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